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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3505 ▼
1 amerikai dollár 3,2504 ▲
100 magyar forint 1,4490 ▼

Vezércikk 3

Székely védjegy(zés)

A Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók
Szövetségének kezdeményezésére irodát
nyit Székelyudvarhelyen az Országos Sza-
badalmi és Védjegyhivatal (OSIM). Az
iroda ingyenes tanácsadást nyújt a talál-
mányok, védjegyek, formatervek védelme
ügyében, illetve az ezekkel kapcsolatos en-
gedélyeztetési eljárások kérdésében.

Gazdaság 6

Marseille-ben a néppártiak 

Az euróért folytatott küzdelem nem csak
gazdasági kérdés, az európai értékek, ide-
álok védelme, az európai intézmény meg-
õrzése is cél – jelentette ki Joseph Daul,
az Európai Parlament néppárti frakciójá-
nak vezetõje az Európai Néppárt mar-
seille-i konferenciáján.

Aktuális 2

Tessék választani!
Az ötletgazdák egyike sem meri bevalla-
ni, hogy nem a szavazási rendszer töké-
letesítésének, a minél igazságosabb és

arányosabb képviseletnek
a szándéka vezérli, hanem
saját érdekeire – gyõzel-
mére – gondol, így az sem
zavarja, ha a torz rend-
szer nyomán kialakuló
parlament és létrejövõ
kormány mindent tükröz,

csak a valós népakara-
tot nem.Székedi Ferenc

„Muszáj-metropolisok”

Nem hagyta jóvá az oktatási
tárca a Marosvásárhelyi Or-

vosi és Gyógyszerészeti Egyetem
(MOGYE) chartáját, mert nem
teszi lehetõvé a magyar intézetek
létrehozását – ezt a tárca átirat-
ban közölte a MOGYE vezetõsé-
gével. Constantin Copotoiu rek-
tor tegnap lapunk kérdésére a tör-
téntekért a magyar oktatókat
okolta, akik szerinte nem szavaz-
ták meg a charta magyar nyelvû
oktatásra vonatkozó cikkelyét.
Ha a MOGYE chartáját a késõb-
biekben sem fogadja el a min-
isztérium, az egyetem elveszítheti
az állami támogatást. 7. oldal 

MOGYE-charta,

újra elutasítva
Az euróövezeti adósságválság
miatt továbbra is idegeskedõ

pénzügyi piacok megnyugtatása,
a közös uniós pénz stabilitásának
tartós garantálása a fõ cél az EU-
tagországok állam- és kormányfõ-
inek ma este informális vacsorával
kezdõdõ brüsszeli találkozóján.
Az uniós szerzõdés módosítása és
az euró válsága ügyében kemény
tárgyalásokat és országa érdekei-
nek védelmét helyezte kilátásba
David Cameron brit kormányfõ.
Traian Bãsescu olyan javaslattal
készül, amely szerint a módosítás-
hoz nem lesz szükség népszava-
zásra. 2. és 4. oldal 

Új aranyszabály

Európának

HIRDETÉS

Bukaresti olvasóink figyelmébe!

A 2012-es évre lapunkra Bukarest, Lipscani
utca 29-31. szám alatti szerkesztõségünk-

ben fizethetnek elõ, december 20-ig, 
hétfõtõl csütörtökig 10-16, pénteken 

10-14 óra között. Ne felejtsék el megújítani
Új Magyar Szó-elõfizetésüket!

Egy kedvezõ törvényhozási döntés nyomán felgyorsulni látszik a metropolisövezetek kiala-
kítása: tizenkét „megaváros” alakulhat Romániában a nagyvárosok és a vonzáskörzetükben
levõ kisebb települések összeolvadása révén. A nagyvárosok vezetõi szerint elkerülhetetlen a
folyamat, a kisközségek azonban nem rajonganak a kényszerszövetség ötletének. 7. oldal 

A forradalmárokat a csendõrség könnygázzal fékezte meg Fotó: Farkas István

Könnygázt is bevetett a csend-
õrség a fõvárosi Egyetem té-

ren az engedély nélkül tüntetõ volt

forradalmárok feloszlatása végett.
A forradalmárok „szabad válasz-
tásokat” követeltek. 3. oldal

Forradalmár ellen könnygáz 

Tizenkét romániai nagyváros adminisztratív-infrastrukturális kiterjesztését tervezik az önkormányzatok vezetõi, egyelõre azonban nincs érdemi elõrelépés
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Az euróért folytatott küzde-
lem nem csak gazdasági kér-

dés, az európai értékek, ideálok
védelme, az európai intézmény
megõrzése is cél – jelentette ki
Joseph Daul, az Európai Parla-
ment néppárti (EPP) frakciójá-
nak vezetõje tegnap az Európai
Néppárt kongresszusához kap-
csolódó konferencia megnyitó-
ján Marseille-ben. A politikus
szerint a 27 tagállamnak együtte-
sen, egységesen kell fellépnie a
válság leküzdéséért, ugyanakkor
az egyes országoknak nem kell
lemondaniuk a szuverenitásuk-
ról sem.

Megnyitóbeszédében Wilfried
Martens, a Néppárt elnöke fõként
az új európai szomszédságpoliti-
ka kialakításának szükségességét
húzta alá. Martens szerint rendkí-
vül fontos, hogy az EU párbeszé-

det folytasson az arab tavasz or-
szágainak új, ahogy fogalmazott:
„remélhetõleg demokratikus úton
megválasztott” vezetõivel.

Marseille-ben tanácskozik Tra-
ian Bãsescu államfõ, valamint
Emil Boc kormányfõ, Roberta
Anastase házelnök, a PDL alel-
nöke, Sorin Frunzãverde és Teo-
dor Baconschi, Elena Udrea,
Anca Boagiu és Mihaela Popa, a
párt alelnökei, továbbá Sulfina
Barbu, a nõi tagozat elnöke. Az
RMDSZ hatfõs küldöttségének
vezetõje Kelemen Hunor szövet-
ségi elnök; tagja Kovács Péter fõ-
titkár, Winkler Gyula és Sógor
Csaba európai parlamenti képvi-
selõ, Frunda György szenátor,
Korodi Attila képviselõ, Kelemen
Kálmán, a Romániai Magyar Ke-
reszténydemokrata Mozgalom el-
nöke, valamint Vincze Loránt
nemzetközi kapcsolatokért felelõs
titkár. 

Marseille-ben a néppártiak

ÚMSZ

Nem kívánja meghosszabbíta-
ni alelnöki mandátumát az

Európai Parlamentben Tõkés
László. Tegnap közölte: az EP ja-
nuári tisztújításán nem vállalja a
jelöltséget erre a tisztségre, s ezt
levélben tudatta Szájer Józseffel,
az Európai Néppárti frakciójának
alelnökével is. „Az EP-képviselõi
vállalásaim mellett a rendelkezé-
semre álló minden idõmet és
energiámat az erdélyi magyarság
otthoni szolgálatára kívánom for-
dítani, (…) az Erdélyi Magyar

Nemzeti Tanács mozgalmi és in-
tézményi tevékenységének a ki-
terjedésére, valamint az Erdélyi
Magyar Néppárt létrejöttére és az
abban betöltött védnöki szerepkö-
römre” – olvasható Tõkés levelé-
ben. Az EPP kongresszusán tar-
tózkodó Kovács Péter, az
RMDSZ fõtitkára a hírt kom-
mentálva Facebook-oldalán azt ír-
ta: Tõkés azért nem vállalja az al-
elnöki tisztséget, mert nincs már
támogatottsága. „A németek nem
támogatják, a magyar delegáció
pedig fenntartásokat fogalmazott
meg” – áll a blogban. 
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Röviden

Hétfõn dönt a Fidesz

Jövõ hétfõn dönt a Fidesz-frakció a magyar
választójogi törvényhez benyújtott módosí-
tó javaslatokról, köztük Kövér László ház-
elnök azon indítványáról is, amely külho-
ni egyéni választókerületet hozna létre. Az
elõterjesztõket képviselõ fideszes Gulyás
Gergely szerint Kövér kezdeményezése a
határon túli egyéni választókerületben
megszerezhetõ négy-öt mandátumot ered-
ményezhet.

Újabb határszakaszt rehabilitálnak

Keleti Kapunak nevezték el azt a nyertes
projektet, amely a magyar–román határon
átnyúló együttmûködési program keretében
a Garbolc és Szárazberek közti két kilomé-
teres út rehabilitálását célozza. Az 1,2 mil-
lió eurós, vissza nem  térítendõ támogatás-
sal készülõ út tervét tegnap mutatták be.
Mint korábban beszámoltunk róla, a Keleti
Kapu mellett még hat másik, eddig lezárt
vagy nem használt útszakaszt újítanak fel a
magyar–román határon, többek között
Csenger és Óvári között .A munkálatok
több helyen már folyamatban vannak. 

Jön a kanyaró- és himlõjárvány

Országszerte megnövekedett a kanyarós és
rózsahimlõs megbetegedések száma. A leg-
több fertõzést az ország északnyugati részé-
ben jelezték. Az Egészségügyi Minisztéri-
um elrendelte kiegészítõ oltáskampány
szervezését azokban a veszélyeztetett kö-
zösségekben, ahol gócpontok alakulhatnak
ki. Míg 2010-ben összesen 193 kanyaró-ese-
tet jegyeztek az országban, idén ezek szá-
ma 3270-re ugrott. A legtöbb beteget Bihar
(560), Kolozs (462), Máramaros (422), Szil-
ágy (341) és Szatmár (319) megyébõl jelen-
tették.

Hazatér Szlovákiába Tamásné

Még gyenge, de megerõsödése után vissza
akar térni rimaszombati otthonába a csak-
nem százéves Tamás Aladárné, akit szlo-
vák okmányainak a leadására szólítottak
fel, miután felvette a magyar állampolgár-
ságot. Az asszonyt a lánya múlt szombaton
vitte Magyarországra, és jelenleg a saját la-
kásában ápolja. „Mentsük meg Ilonka né-
nit!”  jelszóval rokonszenvtüntetést szervez-
nek Rimaszombatban jövõ kedden az idõs
nõ mellett.

Kacav bevonult a börtönbe

Megkezdte hétéves börtönbüntetésének le-
töltését tegnap Móse Kacav, Izrael korábbi
államfõje (képünkön). A 66 éves egykori po-

litikust munkatársnõi feljelentése alapján
vették õrizetbe 2009-ben. A felperesek azt
állították, hogy Kacav miniszterként meg-
erõszakolta egy nõi beosztottját, majd ál-
lamfõként szexuálisan zaklatta két munka-
társnõjét. Kacavnak a Tel-Avivtól délre fek-
võ Maaszijahu börtönbe kellett bevonulnia.
Cellatársa „régi ismerõse” lesz: Slomo
Beniszri egykori egészség- és szociálisügyi
miniszter, aki vesztegetés miatt négy évet
kapott. Kacavot éjjel-nappal megfigyelés
alatt tartják, hogy megakadályozhassák
esetleges öngyilkossági kísérletét.

Folytatódnak a moszkvai tüntetések

Változatlan hevességgel folytatódnak a tün-
tetések Moszkvában. A tiltakozók a vasár-
napi választások eredményével vádolják a
kormányzó Egységes Oroszország pártot, és
magát Vlagyimir Putyin miniszterelnököt.

Gy. Z.

Az euróövezeti adósságválság
miatt továbbra is idegeskedõ

pénzügyi piacok megnyugtatása,
a közös európai uniós pénz stabi-
litásának tartós garantálása a fõ
cél az EU-tagországok állam- és
kormányfõinek ma este informá-
lis vacsorával kezdõdõ, pénteki
brüsszeli találkozóján, amelyen
minden bizonnyal megerõsítik a
27 tagállam közti összetartást.

Az uniós szerzõdés módosítása
és az euró válsága ügyében – no-
ha London nem tagja a közösva-
luta-övezetnek – kemény tárgya-
lásokat és országa érdekeinek vé-
delmét helyezte kilátásba David
Cameron brit miniszterelnök. Ki-
jelentette: nem hajlandó aláírni
semmilyen szerzõdésmódosítást,
ha abban nem szerepelnek külön
megemlítve a brit érdekek.

Romániát Traian Bãsescu kép-
viseli majd az EU-csúcson. Az ál-
lamfõ tegnap este elmondta: azt
támogatja majd, hogy „elsõ sza-
kaszban” ne az EU-szerzõdést
módosítsák a tagállamok, hanem
csupán a szerzõdés 121. cikkelyé-
hez kapcsolódó uniós megállapo-
dást. Ez a tagországok költségve-
tési hiányát és eladósodottságá-
nak mértékét a büdzsé három, il-
letve hatvan százalékára korlátoz-
za. Bãsescu ezt azzal indokolta,
hogy az „aranyszabálynak” is ne-
vezett módosításhoz nincs szük-
ség népszavazás kiírására a tagál-
lamokban. 

A görög törvényhozás tegnapra virradóan elfo-
gadta a jövõ évi szigorú takarékossági intézke-
déseket magában foglaló költségvetést. A
Lukasz Papadímosz átmeneti kormányát támo-
gató koalíció képviselõi támogatták azokat a szi-
gorításokat, amelyek lehetõvé teszik a Nemzet-
közi Valutaalap által hétfõn jóváhagyott nem-
zetközi hitelcsomag augusztusban befagyasztott
újabb, immár hatodik részletének a fogadását.
Ez a részlet összesen nyolcmilliárd euró értékû,
amibõl az IMF 2,2 milliárd eurót áll. A további
5,8 milliárd eurónyi hitelt az eurózóna tagorszá-
gai folyósítják. A gazdasági válság és a bizony-
talan politikai helyzet miatt egyébként érezhetõ-

en kevesebb a bankban tartott görög pénz. Hogy
a kivett összegeket külföldre viszik, vagy a szal-
mazsákba dugják az emberek, egyelõre nem le-
het tudni. A lassan pénztelenné váló bankok vi-
szont egyre nehezebben adnak kölcsönöket, ami
tovább súlyosbítja a gazdaság helyzetét. Kevéssel
a parlamenti döntés elõtt heves összecsapások
voltak Athénban és Szalonikiben a tüntetõ tö-
meg és a rendõrök között, a demonstrálók így
emlékeztek meg a három esztendeje a rendõrök
által megölt három fiatalkorú tiltakozóról. A ha-
tóságok könnygázzal támadtak a tüntetõkre,
akik kövekkel és Molotov-koktélokkal dobálták
meg õket (képünkön).

Ismét zavargások törtek ki Athénban a takarékossági csomag miatt

Hírösszefoglaló

Külön munkacsoportot hoz-
tak létre az ENSZ klímaválto-

zással kapcsolatos keretegyezmé-
nyének 17. értekezletén a dél-afri-
kai Durbanben a részt vevõ orszá-
gok a végsõ döntés elõkészítésére.
A munkacsoport keretében az Eu-
rópai Unió klímaváltozással kap-
csolatos álláspontját 8 ország –
Lengyelország, Dánia, Nagy-Bri-
tannia, Olaszország, Németor-
szág, Magyarország, Franciaor-
szág és Románia – képviseli;
Románia részérõl a döntések elõ-
készítésével kapcsolatos tanácsko-
zásokon Borbély László környe-
zetvédelmi miniszter van jelen.

Románia tárgyalói szerepköré-
rõl a környezetvédelmi miniszter
elmondta: döntéseik elõkészítése
fontos munka, hiszen a mostani
konferencia tétje a 2012 végén ér-
vényét veszítõ kiotói jegyzõkönyv

megújítása. „A következõ három
nap a legérzékenyebb ágazati kér-
dések egyeztetésérõl fog szólni” –
emelte ki Borbély, akinek vélemé-
nye szerint a jelenlegi tárgyalói
szerepkör nagy diplomáciai áttö-
rés Románia számára, hiszen a
most megszerzett pozíció azt bi-
zonyítja, hogy hazánk éghajlat-
változással kapcsolatos szakértel-
mét uniós szinten is elismerik. 

„Románia számára elsõdleges
fontosságú, hogy részt vehet a
végsõ döntéshozatal elõkészítésé-
ben, és beleszólhat az éghajlatvál-
tozással kapcsolatos döntéshoza-
talba, hiszen számunkra fontos
volna, ha a durbani konferencia
végén olyan egyezmény születne,
amely értelmében a jelenlegi érté-
kesítési periódus után megmara-
dó kibocsátási kvótákat átvihet-
nénk a következõ értékesítési idõ-
szakra” – tette hozzá a környezet-
védelmi miniszter. 

Tárgyalói szerepben Borbély

Aranyszabály Európának
Bãsescu kompromisszumos megoldást képvisel majd az EU-csúcson

Tõkés nem akar alelnök lenni

Borbély László miniszter képviseli Romániát a durbani klímakonferencián



Nemzetközi intézmé-
nyek (így a Velencei
Bizottság is) több alka-

lommal leszögezték: a
választási törvény
ugyan nincs kõbe
vésve, ám folytono-

san változtatni sem
szabad rajta – különösképpen alig egy év-
vel voksolás elõtt. 
Márpedig Romániában éppen ez történik:
hol itt, hol ott változtatnak a jogszabá-
lyon, amelybõl immár jelentõs választék
áll a választó rendelkezésére, minden poli-
tikai párt a maga valós vagy vélt érdekei-
nek megfelelõen alakítgatja szövegét. Miu-
tán másfél évtizedig mûködött a rendszer,
miszerint négy évenként helyhatósági,
majd – azonos idõpontban – parlamenti
és elnökválasztásokat tartottak, a Nãstase-
kormány öt évre hosszabbította meg az
addig négy éves államfõi mandátumot,
abban bízva, hogy megnyeri az elnökvá-
lasztást. 
A Tãriceanu-kabinet elképesztõ következ-
ményekkel járó egyéni választókörzetes
voksolást vezetett be, amelynek során az
elsõ helyen végzett jelölt helyett nem egy-
szer a harmadik-negyedik helyre került
politikus jutott a parlamentbe – akár a
szavazatok 7 százalékával is. 
Következett a Boc-kormányok sora; közü-
lük az ötödik idén nyáron úgy határozott,
hogy a polgármestereket a jövõben egyfor-
dulós rendszerben válasszák meg, aminek
a nyomán többjelöltes körzetekben, az ur-
nához járulók 15 – gyakorlatilag tehát a
voksolásra jogosultak alig 8-10 – százalé-
kának szavazatai is elegendõek a gyõze-
lemhez. Röviddel késõbb a narancsvörös
hatalom elõállt a helyhatósági és parla-
menti választások összevonásának gondo-
latával.
Azt persze az ötletgazdák egyike sem meri
bevallani, hogy nem a szavazási rendszer
tökéletesítésének, a minél igazságosabb és
arányosabb képviseletnek a szándéka ve-
zérli, hanem saját érdekeire – gyõzelmére
– gondol, így az sem zavarja, ha a torz
rendszer nyomán kialakuló parlament és
létrejövõ kormány mindent tükröz, csak a
valós népakaratot nem. 
A demokrata liberálisok is takarékossági
okokra hivatkoznak az összevonásnál, ho-
lott civiltársadalmi szervezetek éppen a
napokban figyelmeztettek a tervezett vál-
toztatások kapcsán arra az alapvetõ igaz-
ságra, hogy az állami költségvetés megta-
karításaival nem legitimizálható olyan
akció, amely veszélyezteti a demokratikus
állam megfelelõ mûködését. A jogállami-
ság megõrzése jóval többet ér annál a 20
millió eurónál, amely a demokrata liberá-
lisok szerint megtakarítható lenne a költ-
ségcsökkentés számára. 
A hirtelen támadt garasoskodás már csak
azért is gyanús, mert a narancsvörös hata-
lom amúgy két kézzel szórja a pénzt vál-
ságidõkben igencsak luxusnak tekinthetõ
sportcsarnokokra, futballpályákra, ott is,
ahol csapat sincs, csak narancsvörös pol-
gármester van. Országos viszonylatban pe-
dig 20 millió euró aligha több, mint 50
ezer euró, annak a narancsvörös polgár-
mesternek, aki – saját bevallása szerint –
ennyiért még az ágyból sem lenne hajlan-
dó felcihelõdni.
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Farkas István

„Nem tudtak enyhébb mód-
szerekkel fellépni? Miért kel-

lett könnygázt is használni? Ne-
hogy azt mondja, hogy nem
használták, ketten is infarktust
kaptak, a saját szememmel lát-
tam, amint a mentõsök próbál-
ták újraéleszteni õket” – perleke-
dett tegnap a fõvárosi Egyetem
téren a tüntetõk felügyeletére ki-
rendelt csendõrökkel egy volt
forradalmár. A rendfenntartók
azért léptek fel a kedvezményeik
megvonása ellen tiltakozó forra-
dalmárokkal szemben, mert
azok a fõpolgármesteri hivataltól
kapott engedélyt figyelmen kívül
hagyva nem az Alkotmány téren

gyülekeztek. A tüntetõk „A mi
Bãsescunk a második Ceau-
ºescu”, „Hiába védtük a hazát”,
„Emil Boc egy csaló” jelszavakat
skandálták, a jelenlegi kormányt
téve felelõssé az ország és a for-
radalmárok nehéz helyzetéért.
Amúgy a volt forradalmárok –
sokan közülük Brassóból érkez-
tek – tagadták, hogy járandósá-
gaik megkurtítása miatt vonultak
utcára, hangadóik elsõsorban
Emil Boc kabinetjének lemondá-
sát és „szabad választások” ki-
írását követelték. 

A demonstrálók, miután a
helyszínre érkezõ B1 tévé stábját
elkergették a tüntetésrõl, a sajtó
ellen is többször kirohantak, az
újságírókat és „moguljaikat” té-

ve felelõssé az állampolgárok tá-
jékozatlanságáért. „A tévék hü-
lyítik el ennek az országnak az
állampolgárait, és tartják fenn
azt a látszatot, hogy a jelenlegi
vezetés mindent megtesz az or-
szágért” – kiabálta az egyik for-
radalmár. „1989-ben ott voltam a
rendõrség épületénél, én õriz-
tem, hogy a vandálok ne törje-
nek szét mindent, s most ez a fi-
zetség, megveritek a bajtársai-
mat?” – ordibált a csendõrökre
egy megkésett tüntetõ. 

A megmozdulást a Forradal-
márok Országos Tömbje szer-
vezte. A csoportosulás tisztelet-
beli elnöke Ion Iliescu volt állam-
fõ, az ellenzéki Szociáldemokra-
ta Párt tiszteletbeli elnöke. 

Cs. P. T.

Megelégelték a honatyák azt,
hogy az Országos Feddhetet-

lenségi Ügynökség (ANI) sorra
feljelentik õket az ügyészségen,
amiért rokonaikat alkalmazták
választókerületi irodáikba. A par-
lament illetékes szakbizottsága
határozatban a gandul.info portál
szerint megállapította: az ANI ál-
tal felelõsségre vont politikusok
nem szegték meg a képviselõk és
szenátorok jogállásáról szóló tör-
vényt. A testület úgy érvelt: a
honatyák „bizonyos fokú autonó-
miát” élveznek, és nem áll fenn
érdekkonfliktus abban az esetben
sem, ha irodáikba rokonokat al-
kalmaznak. Ezért szerintük az
ANI törvénytelenül kéri az alkal-
mazottak munkaszerzõdésének
felbontását.  „A képviselõk és sze-
nátorok jogállásáról szóló tör-
vény nem tér ki a választókerüle-
ti irodák személyzetére, a roko-
nok alkalmazását a 2003/161-es
összeférhetetlenségekrõl szóló
törvény érdekkonfliktusokra vo-
natkozó fejezete sem említi” – áll

a képviselõk és szenátorok jogál-
lásáért felelõs szakbizottság hatá-
rozatában, amely a napokban je-
lent meg a Hivatalos Közlöny-
ben. 

Mint ismert, az ANI összesen
kilenc képviselõ – köztük négy
RMDSZ-es: Máté András, Kere-
kes Károly, Pethõ Csilla, Pál Ár-
pád – esetében állapított meg ér-
dekkonfliktust amiatt, hogy roko-
nokat alkalmaztak választókerü-
leti irodáikban.

Máté András képviselõházi
frakcióvezetõ tegnap lapunknak
megerõsítette, hogy a képviselõk
és szenátorok jogállásáért felelõs
parlamenti szakbizottság határo-
zatot hozott ebben az ügyben. „A
törvény szerint ez a szakbizottság
az egyetlen intézmény, amely ér-
telmezheti a honatyák jogállásá-
ról szóló jogszabály egységes al-
kalmazását. Csupán annyit tör-
tént, hogy ez a testület megállapí-
totta: nem áll fenn sem összefér-
hetetlenség sem érdekkonfliktus,
ha a honatyák családtagjaikat al-
kalmazzák” – mondta az ÚMSZ-
nek a politikus.

Parlamenti fityisz az ANI-nak

Huszonkét évvel ezelõtti hangulatot teremtettek tegnap a volt forradalmárok a román fõváros utcáin Fotó: Farkas István

Cintezã a szenátusról, Diaconu a színházról mondott le

Lemondott szenátori mandátumáról a demokrata-liberális Mircea
Cintezã, ugyanis az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI)
összeférhetetlenséget állapított meg a honatyai minõség és az orvosi
kamaránál betöltött tisztség között. Ezzel szemben Mircea Diaconu,
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátora a honatyai tisztséget ré-
szesítette elõnyben a bukaresti Nottara színház igazgatói posztjával
szemben, amelyrõl – ugyancsak az ANI felszólítására – lemondott. 
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Tessék választani!

Román lapszemle

A Vâlcea megyei Calimãneºti-en egy férfit
megölt az a disznó, amelyet éppen le akart
szúrni. Az állat a gazdának megrúgta azt
a kezét, amelyben a kést tartotta, a penge
pedig a férfi nyakába szúródott. (Click!)
A Fekete-tenger és a Duna-delta környéki
halászok és halászegyesületek a közeljövõ-
ben egy Tulceára tervezett halpiacon köte-
lesek majd értékesíteni árujukat. A Duna-
deltában évente ötezer tonna halat halász-
nak ki, Tokióban,a világ legnagyobb hal-
piacán naponta körülbelül kétezer tonna
halat adnak el. (Jurnalul naþional) 

Bogdán Tibor

ÚMSZ

Elutasította tegnap az Al-
kotmánybíróság azt az ellen-

zéki beadványt, amelyben a
Szociál-Liberális Szövetség
(USL) a közalkalmazotti bérek
és nyugdíjak befagyasztását el-
rendelõ jogszabály felülbírálását
kérte a taláros testülettõl. A kér-
déses törvény elõírja a közalkal-
mazotti bérek és nyugdíjak
2011. decemberi szinten történõ
befagyasztását, valamint rendel-
kezik az élelmiszer-, vakációs és
ajándékjegyek osztásának fel-
függesztésérõl. 

Az ellenzéki kezdeményezés
sikerében Victor Ponta szociál-
demokrata pártelnök sem bízott,
megelõlegezte a döntést, ugyanis
„a röhejes talárosok azt csinál-
ják, amit Traian Bãsescu kér tõ-
lük”. Az államfõ amúgy novem-
ber közepén a közrádiónak adott
interjúban leszögezte, hogy az
Alkotmánybíróság döntésétõl
függetlenül a bérek és nyugdíjak
nem nõnek 2012-ben, ugyanis
nincs rá költségvetési fedezet és a
fizetések emelésére nem szabad
kölcsönt felvenni. Bãsescu akko-
ri nyilatkozata óriási felháboro-
dást váltott ki, az ellenzéki USL
vezetõi azonnal jelezték, hogy
elindítják az államfõ felfüggesz-
tési procedúráját. 

A parlament két házának ösz-
szevont költségvetési szakbizott-
sága cikkelyenként elfogadta a
kormány által benyújtott 2012-es
állami költségvetést. A több mint
négy órás ülésen a kormánypárti
honatyák elvetették az ellenzéki
kollégáik által benyújtott 48 mó-
dosító indítványt. Máté András
frakcióvezetõ tájékoztatása sze-
rint az RMDSZ-es képviselõk
összesen tizenkét módosító indít-
ványt nyújtottak be a költségve-
téshez. „Mivel kormányon va-
gyunk, elképzeléseink nagy részét
viszontlátjuk a büdzsé tervezeté-
ben. Módosító indítványaink így
csak apróságokra vonatkoznak” –
magyarázta az ÚMSZ-nek. 

Gheorghe Ialomiþianu pénz-
ügyminiszter reményét fejezte
ki, hogy a költségvetést a kor-
mány által beterjesztett formá-
ban fogadják el a parlamentben,
„legfeljebb kisebb forrásátcso-
portosításokat eszközölnek” a
honatyák. A Boc-kabinet által
november 25-én elfogadott bü-
dzsétervezet 2,1 százalékos gaz-
dasági növekedéssel és 1,9 száza-
lékos költségvetési hiánnyal szá-
mol. Jövõ hétfõn, december 12-
én délután 4 órakor tartják azt az
összevont plenáris ülést, ahol vi-
tára, majd végsõ szavazásra bo-
csátják a 2012-es állami költség-
vetés-tervezetet. 

Taláros tiltás a béremelésre:

„levegõhöz jut” a büdzsé 

Betelt a pohár

az MPP-nél
Kovács Zsolt

A Magyar Polgári Párt
(MPP) háromszéki szerve-

zete ezentúl minden év decem-
ber 1-jén utcára hívja az embe-
reket, amíg a román állam be
nem tartja az 1918-as egyesü-
léskor a gyulafehérvári határo-
zatba foglalt, a magyar közös-
ségnek tett ígéreteket, jelentette
be tegnapi sajtótájékoztatóján
Kulcsár Terza József. Az MPP
háromszéki elnöke kifejtette:
felháborító, ami idén december
1-jén Sepsiszentgyörgyön és
Csíkszeredában történt, és elfo-
gadhatatlan, hogy harmadik
éve Székelyföldre jár provokál-
ni az Új Jobboldal (Noua
Dreaptã) nevû szélsõséges naci-
onalista szervezet. „Bár a szé-
kelyeknek december elseje
gyásznap, de nem zavarná
õket, ha a románok méltó mó-
don ünnepelnének, nem provo-
kálnák a magyar közösséget” –
fejtette ki a polgári párt három-
széki elnöke, aki szerint elfo-
gyott az emberek türelme. Hoz-
zátette: ezért azt szeretnék,
hogy ezután minden évben de-
cember elsején menjenek utcá-
ra a székelyek, amíg a magyar
nyelv nem lesz hivatalos Szé-
kelyföldön, és amíg Székely-
földnek nem lesz területi auto-
nómiája. A Magyar Polgári
Párt politikusa szerint a hatósá-
gok nem tudják majd megaka-
dályozni, hogy a székelyek is
utcára vonuljanak Románia
nemzeti ünnepén, bár idén is
bebizonyosodott, hogy a ro-
mán rendõrség kettõs mércével
mér, amikor Csíkszeredában
csak magyar fiatalokat állított
elõ, és kísért a rendõrségre, és
nem jártak el az Új Jobboldal
provokálóival szemben. 

Forradalmár ellen...



Gy. Z.

A német kancellár már
október végén meglebeg-

tette a Görögország meg-
mentésére szánt alapról – és
persze a német hozzájárulás-
ról – szavazó rebellis német
szövetségi képviselõk elõtt,
hogy a fájdalmas áldozat fe-
jében az EU-nak több hatal-
mat kellene kapnia a tagál-
lamok pénzügyi folyamatai-
nak befolyásolására. „Ki
mondta, hogy egy szerzõdés-
nek örökké kell tartania?” –
jelentette ki akkor a Bundes-
tagban.

Európának nincs ideje

Most, hogy a Standard &
Poor’s hitelminõsítõ éppen
az uniós csúcs napján, azaz

holnap „felülvizsgálja” az
eurózóna országainak hitel-
minõsítését, „a politikai el-
lentétek miatt” Merkelnek
meg kell százszoroznia eddi-
gi erõfeszítéseit, egyebek kö-
zött Sarkozy meggyõzésével.
A francia elnök ugyanis attól
tart, hogy a gazdasági szuve-
renitás megkurtítását országa
szavazói a jövõre esedékes
választásokon nem fogják
pozitívan értékelni. Meg kell
dolgozni még az európai 27-
eket is, hogy fogadják el, bi-
zonyos európai döntések
meghozatalában a teljes kon-
szenzust minõsített többség
váltsa fel. A tagállamok a
sebtében – azaz jövõ márciu-
sig – meghozandó döntés öt-
lete ellen lázadoznak, ugyan-
akkor a szerzõdés módosítá-
sa az eredeti rendszerben

évekig is eltarthat. Ennyi ide-
je most nincs Európának. A
német és az angol sajtó az
eurózóna leminõsítése esetén
újabb hitelválságot vetít elõ-
re. Európa ugyanis hadilá-
bon áll a „nemzetközi” hitel-
minõsítõ cégekkel: legutóbb
a Standard & Poor’s bejelen-
tése borzolta az uniós veze-
tõk kedélyeit. A világ vezetõ
hitelminõsítõ intézete kilátás-
ba helyezte tizenöt euróöve-
zeti tagállam – köztük a leg-
jobb, azaz „AAA” besorolá-
sú Németország és Francia-
ország – leminõsítését. Sõt,
az S&P azt is közölte, hogy
amennyiben az EFSF-re ga-
ranciákat nyújtó, „AAA”
osztályzatú eurótagállamok
közül „egynek vagy több-
nek” a besorolását rontaná,
akkor a stabilitási mechaniz-
mus osztályzatát a jelenlegi
„AAA”-ról a legalacsonyabb-
ra visszasorolt valutauniós
tagország új minõsítésének
szintjére csökkentené.

„Téves közlemény”

Az S&P – talán nem vélet-
lenül – meglehetõsen szeren-
csétlen pillanatban tudott be-
avatkozni Európa gazdaságá-
nak jövõjét illetõen: pont egy
tárgyalássorozat kellõs köze-

pén adta ki közleményét. Rá-
adásul ez a hét hosszú évekre
meghatározhatja az Európai
Unió jövõjét, ezért sem volt
szerencsés éppen most meg-
szólalni a tengerentúlról. Lis-
tájukból két valutauniós or-
szág maradt ki: Ciprus –
amely már eleve ilyen megfi-
gyelés alatt áll –, valamint
Görögország, amelytõl már
korábban megvonták a be-
fektetési ajánlású besorolást.

A hitelminõsítõ egyebek
mellett a rendszerszintû
stresszhatások, a magas ál-
lamadósságok finanszírozá-
sának nehézségeit emelte ki
az okok között. Ha ez így
van, akkor ezt a lépését már
jóval korábban meg kellett
volna hoznia. Az érem másik
oldalán ugyanakkor ott van
az Egyesült Államok, amely-
tõl az S&P már korábban
megvonta a legmagasabb
adósbesorolást. Döntését ak-
kor azzal indokolta, hogy az
államháztartási konszolidá-
ciós terv, amely az állam-
adósság-limit emelésérõl
folytatott kongresszusi vita
lezárásaként jött létre, elégte-
len a középtávú amerikai ál-
lamadósság-pálya stabilizálá-
sához. Ezt végiggondolva jól
látszik, hogy az S&P így pró-
bál meg nyomást gyakorolni

az uniós döntéshozókon,
ugyanis ha nem sikerül pén-
teken egy távolabbra mutató
megállapodást kötni, akkor
Európa államai úgy járhat-
nak, ahogy nyáron az Egye-
sült Államok, és elkerülhetet-
len lesz a leminõsítés. Párizs-
ban nem igazán kedvelik
mostanában az S&P-t. A hi-
telminõsítõnek korábban
ugyanis Franciaországot ille-
tõen volt egy „téves” közle-
ménye, amelyben megvonta
legmagasabb adóskockázati
minõsítését. Sarkozy hivata-
lának közleményén érzõdik
is, hogy nem igazán bocsá-
tottak meg az intézetnek.
Szerintük ugyanis a mostani
bejelentés egy héttel koráb-
ban készülhetett, mégpedig
az olasz megszorítócsomag
elfogadása, valamint a né-
met–francia megállapodás
létrejötte elõtt.

Fordulópont lehet

Az Európai Bizottság elnö-
ke, José Manuel Barroso fel-
szólította Németországot: te-
gyen meg mindent annak ér-
dekében, hogy biztosítva le-
gyen az euróövezet stabilitá-
sa. „Az e heti EU-csúcs for-
dulópont lehet a piacok bi-
zalmának visszanyerése ér-

dekében” – mondta az EB el-
nöke. Barroso szerint annak
érdekében, hogy a költségve-
tési fegyelem tartható legyen,
a szerzõdések „egyes módo-
sításait gyorsan át lehetne tol-
ni” a döntéshozatalon. „Vé-
leményem szerint négy-öt
hónap ez az idõkeret, de ez
függ a szerzõdésmódosítás tí-
pusától is” – tette hozzá. 

Az amerikai hitelminõsítõ
bejelentését vegyesen fogad-
ták Európa-szerte: Németor-
szágban üdvözölték az S&P
döntését, Franciaországban –
miként az iméntiekbõl kitet-
szik – már inkább politikai
színezetûként állították be,
míg az Eurogroup elnöke
egyenesen kifakadt a hétfõ
esti közleményre. „Méltány-
talan és erõsen túlzó” az
S&P leminõsítési vizsgálata
Jean-Claude Juncker, az
euróövezeti országok pénz-
ügyminiszteri tanácsának el-
nöke, luxemburgi miniszter-
elnök szerint. Juncker megle-
põnek tartja, hogy a hitelmi-
nõsítõtõl éppen akkor jött ez
a negatív vélemény, amikor
euróövezeti országok ko-
moly erõfeszítéseket tesznek
a hiányok csökkentésére, Eu-
rópa vezetõi pedig sorsdöntõ
tanácskozásra készülnek a
héten. 
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Bogdán Tibor 

A dossziéban Adrian
Nãstase mellett korrupci-

óval vádolják az egykori kor-
mányfõ volt tanácsosát,
Ristea Priboit, valamint a
Pénzmosás Megelõzésével és
Leküzdésével Foglalkozó Or-
szágos Hivatal (ONPCSB)
korábbi fõnökét, Ioan Meli-
nescut. Az ügyészek Adrian
Nãstase esetében hároméves,
felfüggesztett szabadságvesz-
tést kérnek. A Tamara néni
ügycsomó a harmadik dosz-
szié, amelyben a korrupció
elleni ügyészek vizsgálatot
indítottak Adrian Nãstase el-
len.

A garzonlakó 
dúsgazdag nagynéni

A vád szerint az egész ügy
több mint egy évtizedre nyú-
lik vissza. Adrian Nãstasét
Ioan Melinescu 2000 no-
vemberében arra figyelmez-
tette, hogy az ONPCSB-nál
bûnvádi dosszié létezik a mi-
niszterelnök felesége, Dana
Nãstase ellen, miután utóbbi
nevében 400 ezer dollárt he-
lyeztek el az Austria

Creditanstalt bankban nyi-
tott folyószámláján. 

Az ügycsomóból kiderült,
hogy a tekintélyes összeg
semmiképpen sem igazolha-
tó Dana Nãstase jövedelmei-
vel. A bankszámla-tulajdo-
nos által mellékelt adásvételi
szerzõdés szerint a csaknem
félmillió dollár Dana
Nãstase nagynénje, Tamara
Cernasov ékszereinek, fest-
ményeinek, értékes kézirata-
inak és egyéb javainak eladá-
sából származik. Konkrétab-
ban Tonitza, Baba, Rous-
seau, Iser, Bãncilã, Vermont
több festményérõl, az
1784–1827 közötti idõszak-
ból származó három angol,
pergamenre írt kéziratról, ér-
tékes bútordarabokról és
több mint fél kiló arany ék-
szerrõl volt szó. Arra, hogy
az összeget Nãstase feleségé-
nek nevére helyezzék el, állí-
tólag maga „Tamara nagy-
néni” adott felhatalmazást. 

Arról viszont, hogy mind-
ezek az értéktárgyak való-
ban a nagynéni tulajdonát
képezték volna, semmiféle
bizonyíték, irat nem létezik.

Az ügy annál is gyanú-
sabb, mivel a 91 éves Tama-

ra Cernasov egyedül élt, egy
18 négyzetméteres bukaresti
garzonlakásban. Szomszé-
dai szerint egyáltalán nem
volt jómódú, nemegyszer õk
maguk vittek neki ennivalót. 

Az eltûnt dosszié
nyomában

Melinescu, akkor még az
ONPCSB vezetõségi tagja-
ként ígéretet tett Nãstasénak
arra, hogy elfekteti az ügy-
csomót a választásokig. Ezt
követõen, az ONPCSB el-
nökeként, a dossziét átadta
Ristea Priboinak, azzal a

megbízatással, hogy azt jut-
tassa el a „címzetthez”, va-
gyis Adrian Nãstaséhoz. 

Cserében Adrian Nãstase,
röviddel azt követõen, hogy
a kormány élére került, már
az általa vezetett kabinet
legelsõ ülésén kormányha-
tározattal az ONPCSB elnö-
kévé nevezte ki „jótevõjét”.
Egyben leváltotta azt a ve-
zetõségi tagot, aki a kérdé-
ses ügycsomó kapcsán vég-
zett kivizsgálásokat. Nyom-
ban kinevezése után
Melinescu eleget is tett ígé-
retének. Az ügycsomó „el-
sinkófálása” után a bûnvádi

eljárás végül 2006 elején in-
dult be Adrian Nãstase el-
len, megvesztegetés miatt.
A Pénzmosás Megelõzésé-
vel és Leküzdésével Foglal-
kozó Országos Hivatal 2006
januárjában hívta fel a bûn-
üldözõ szervek figyelmét a
dosszié eltûnésére. 

Adrian Nãstase 2006 ja-
nuárjában, a képviselõház
elnökeként azt állította,
nincs tudomása az ügycso-
mó sorsáról, azt viszont lát-
ta, hogy abból bizonyos
részletek és fénymásolatok
kikerültek a sajtóba. Ezzel
nyilván politikai ellenfelei-
nek nyakába próbálta varrni
a bírósági anyag eltünteté-
sét. Saját állítása szerint a
maga részérõl, feleségével
együtt, már 2004 decembe-
rében kérte a pénzmosás el-
leni hivatalt, közölje, fenn-
áll-e velük szemben a pénz-
mosás gyanúja. 

A hivatal válaszában tisz-
tázta: semmi sem utal arra,
hogy törvénytelen akciók-
ban vettek volna részt,
aminthogy bírósági doku-
mentum eltûnésérõl sem
tud – olvasható a Nãstase el-
len 2004 decemberében köz-
zétett válaszban, amelyet
Ilie Iulian Dragomir, az or-
szágos hivatal akkori elnöke
– jelenleg a Legfelsõbb Bíró-
ság és Semmítõszék bûnvá-
di részlegének bírája – írt
alá.

Mindennek ellenére, igaz-
ságszolgáltatási források
szerint az ügyészek sürgõs
kivizsgálást kértek a dosszié
eltûnése körülményeinek
megállapítására. 

Justitia 
kanyargós útjai

2006-ban a Szociáldemok-
rata Párt új elnöke, Mircea
Geoanã a politikai alakulat
vezetõségi ülésén felszólítot-
ta Adrian Nãstasét, „tegyen
bizonyságot méltóságról és
bátorságról”, és mondjon le
a tömörülés ügyvezetõ elnö-
ki tisztségérõl. Ellenérvként
Nãstase az ártatlanság vélel-
mének tiszteletben tartására
hivatkozott

Csaknem másfél évvel ez-
után, 2007 májusának végén
került az ügycsomó a legfel-
sõbb bíróság elé, amely 2008
áprilisában utalta át a dosszi-
ét az Országos Korrupcióel-
lenes Igazgatósághoz, ahon-
nan 2009 októberében került
ismét vissza a legfelsõbb bí-
rósághoz, miután az igazság-
szolgáltatási illetékesek a
parlament jóváhagyását kér-
ték az akkor már szociálde-
mokrata képviselõként tény-
kedõ Adrian Nãstase elleni
kivizsgálás beindításához.

A legfelsõbb bíróság azon-
ban 2010 márciusában fel-
függesztette az eljárást, miu-
tán Melinescu ügyvédje al-
kotmányossági óvást emelt
az Alkotmánybíróságnál. A
taláros testület azonban visz-
szautasította az ügyvéd ész-
revételeit. Így aztán idén ja-
nuárban beindulhattak a bí-
rósági tárgyalások, amelyek
november 24-én zárultak le.
A semmítõszék tegnapra
esedékes ítéletét december
15-ére halasztotta, amin – az
elõzmények után – immár
senki sem csodálkozott. 

Justitia zegzugos útjain Tamara

Pénzügyi háborúban az Európai Unióval
Angela Merkel egyre erõsebben képvi-
seli azt az álláspontot, hogy az európai
tagállamoknak szorosabb politikai 
integrációra van szükségük ahhoz,
hogy pénzügyi folyamataikat az EU 
figyelemmel követhesse – az unió 
állam- és kormányfõinek holnap 
kezdõdõ csúcsértekezlete elõtt egyre
plasztikusabbá válik ez a helyzet.

Ötéves huzavona után már senkit 

sem lepett meg az a tény, hogy a 

Legfelsõbb Bíróság és Semmítõszék

december közepére halasztotta az íté-

let kimondását a volt miniszterelnök,

Adrian Nãstase Tamara nagynéni 

néven elhíresült bûnvádi ügycsomója

kapcsán.



Az Elm utca 521. alatti verandás villa, négy hálószobával, eredeti
ablak- ajtóvasalatokkal és velõtrázó sikolyokkal a padláson. A
Weston Heights 7645. alatti francia-normandiai stílusú házban bolt-
íves ablakok, külön tálalóhelyiség, kazettás ólomüveg ajtók vannak,
meg egy az emeleti folyosón kóborló holttest, szúrt sebekkel. (...)
Nyughatatlan házak, így nevezik az ingatlanosok. Ezeket a házakat
sosem adják el, mert senkinek sincs kedve megmutatni õket a vevõk-
nek. Nincsen olyan ingatlanos, aki vállalná, hogy helyszíni ingatlan-
börzét tart, megkockáztatva ezzel, hogy akár csak pár percre is egye-
dül marad az épületben. Viszont ha úgy nézzük, ezeket a házakat
félévente újra meg újra el lehet passzolni, mert senki sem bír meg-
maradni bennük. Ha ilyen ingatlanokból sikerülne összeszednie pá-
rat, mondjuk húsz-harminc luxuskérót, Helennek soha többé nem
kellene bekapcsolnia a rádióvevõt, hogy lehallgassa a rendõrségi
adást. Soha többé nem kellene gyászjelentéseket és gyilkosságokról
meg öngyilkosságokról szóló tudósításokat olvasgatnia a lapok bûn-
ügyi rovatában. Soha többé nem kellene elküldenie Monát, hogy
szaglásszon körbe a szóba jöhetõ ingatlanoknál. Nyugodtan hátra-
dõlhetne, és kitalálhatná, melyik hatbetûs „ló-félét” kell beírnia a ke-
resztrejtvénybe. (...)
A helyzet rendezésére számtalan lehetõség van. Az új tulaj kiköltöz-
het, elég aláírnia az ingatlan-átruházási okiratot, és onnantól fogva a
bank problémája, hogy mihez kezd a házzal. Vagy – folytatja hõ-
sünk – átruházza rám az ingatlan kizárólagos értékesítési jogát. Mi
ezt mellényzseblajstromnak hívjuk.

Chuck Palahniuk: Altató. Fordította Totth Benedek

Olyat mondott a minap Sógor Csaba, ami-
lyet kelet-európai politikus soha nem
mond. Fábián Ernõ erdélyi magyar gon-
dolkodó kovásznai szobrának avatóján az
európai parlamenti képviselõ arra figyel-
meztetett, meg kell becsülni azokat az ér-
telmiségieket, akik ma Fábián Ernõ példa-
adó erkölcsét követve vállalják, ki is mond-
ják saját véleményüket. Remélem, nem
csak mi – újságírók, pedagógusok, a civil
társadalom képviselõi – hallottuk meg Só-
gor Csaba üzenetét, hanem azok is, akik a
politikai hatalmat gyakorolják, vagy annak
gyakorlására készülnek. Mert õk azok,
akik Kelet-Európa szerte a közössége sors-
kérdéseivel foglalkozó, azokra választ, al-
ternatívát keresõ értelmiséget vagy ellensé-

güknek, vagy – ami még rosz-
szabb – csicskájuknak tekin-
tik.
Némiképpen egyszerûbb
volt a képlet Fábián Ernõ
alkotó éveiben. A kisváros-

ban élõ középiskolai tanárt a
totalitarista hatalom ve-

szélyes elemnek tartot-
ta, nem megvásárolni

próbálta, hanem ret-

tegésben tartani. Még a kilencvenes évek
elején is, amikor Fábián Ernõ házának ab-
lakait a március 15-i ünnepségek elõtt máig
ismeretlen garázdák mind betörték, a hata-
lom úgy vélte, a gondolkodni, beszélni me-
rõ emberek ellen ez a legjobb módszer: a
megfélemlítés. 
Aztán a politikai demagó-
gia évtizedeiben egyre el-
terjedtebb lett a megvesz-
tegetés. Egy-egy semmire
sem való bizottság vezetõi
tisztségének a felajánlása,
néhány ölbe hullatott garas, a hatalomban
való részvétel illúziójának keltése nyomán
sokkal több értelmiségi adta be a derekát,
mint a kommunizmus éveiben, és lett
csicskás a politikum (hatalom vagy az el-
lenzék) szekértáboraiban. Szolgálta, szol-
gálja azokat, akik túlkapásai, hazugságai
ellen a közössége nevében valójában fel
kellene lépnie. 
Az értelmiség árulásának is a következmé-
nye, hogy a válság közepette cselekvéskép-
telen politikusok ócska demagógiában ke-
resnek menedéket, s ezzel felrúgják az
alapvetõ elveket, amelyek nélkül a demok-
rácia – a nyugati civilizáció – nehezen tart-

ható fenn. Ha egyáltalán fenntartható. A
mai politikusok demagógiája már-már a
múlt század bal- és jobboldali totalitárius
államainak nyelvezetére emlékeztet. Sze-
rencséjükre ez azonban sokaknak nem is
tûnik fel, hiszen a – fõként magyarországi,

de újabban az erdélyi –
sajtó, közgazdaságtan, fi-
lozófia, egyházak nyelve is
hasonul a népcsaló, nép-
ámító szónokok üresjáratú
beszédéhez.
Merõben más, mint Fábi-

án Ernõ hangja. A kilencvenes évek elején
plasztikusan a labdarúgáshoz hasonlította
a kisebbségi politizálást: „A politikusok
futkorásznak össze-vissza a pályán, hogy a
lelátón ülõknek lehetõleg tessenek. Közben
nem veszik észre, hogy labdát sem osztot-
tak nekik, s kapuk sincsenek, így aligha le-
het eredményt elérni. Nincs eszközük és
céljuk sincs. Az eszköz nálam van, meg a
magamfajta töprengõ, gondolkodó értelmi-
ségieknél. De nekünk folyton azt üzenik:
civil, le a pályáról!”
Ma nem csupán azoknak kellene viszonyí-
taniuk szellemi örökségéhez mindennapi
cselekedeteiket, akiknek fiatalokként men-

toruk volt, hanem elsõsorban a XXI. szá-
zadi értelmiségieknek. Fábián Ernõ élet-
mûvének legnagyobb erénye az õszinteség,
s ami ebbõl fakad: a hitelesség. Ami ma az
értelmiség ismérve. Hovland és Weiss múlt
század fordulóján végzett kutatásai  bebi-
zonyították, hogy a magas hitelességû köz-
lõhöz társított üzenetek nagyobb attitûd-
változást eredményeznek. Márpedig a gaz-
dasági és morális válság közepette erre a
váltásra feltétlenül szükség van. A hazudj
igazat és szépet parancsa, az erre való fel-
kérés csábítóan hangzik, de zsákutcába te-
rel.  
A közösségnek és a közösséget vezetõ poli-
tikusoknak is arra van a legnagyobb szük-
ségük, hogy életük, munkájuk kritikáját hi-
teles emberek végezzék el, csak így javít-
hatnak azon. Ezért kellene felhagyniuk az
õszinteséget keresztként hordozó, a hata-
lom megbecsülésérõl – s ezzel a nyugodt és
kényelmes (kis)polgári létrõl – lemondó ér-
telmiségiek megfélemlítésérõl, a bosszúról
vagy ami még rosszabb, a megvásárlási kí-
sérletekrõl.
Ez Sógor Csaba felkérésének lényege,
amely által Fábián Ernõ ismét üzent min-
dig féltett erdélyi magyarjainak. 

A hitelesség szüksége
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Valamikor a brezsnyevi idõkben történt, hogy egy
képzõmûvész-karikaturista megrajzolta a proletariá-
tus szentjét csupa kolbászokból összerakva. Ma már
nem is tudjuk elmagyarázni, mennyire szentségtörõ
és egyben humoros volt a mûalkotás. Talán az isz-
lám népek fölháborodása hasonlítható ehhez, ami-
kor megjelentek a Mohamedrõl rajzolt karikatúrák.
Mert az igaz hit követõit megbotránkoztatta, a ké-
telkedõket, éppen a bátorság miatt, mosolyra inge-
relte, az álszenteket pedig megtorlásra késztette. 
Jelképek, ikonok és szentek ügyében most sem ál-
lunk túl jól. A lakosság jelentõs hányadának szük-
sége van egyértelmû igazodási pontokra, tabukra,
fétisekre és szoborként fölénk magasodó, nyomasz-
tóan nagy emberekre. A tekintélytisztelet amúgy
jóféle emberi találmány, egy-egy végigdolgozott,
gyümölcsözõ élet jutalmaként megkaphatja bárki a
szûkebb környezetétõl, és a környezet is profitál az
élet salakjától már megtisztult, tapasztalattal meg-
támogatott bölcsességbõl. 
Ám bonyolultabb akkor a helyzet, amikor regnáló
politikai hatalom gyártja szakmányban a szenteket,
írja át a történelmet, s ereklyévé nevez ki a szakra-
litástól távol esõ tárgyakat. A Nemzeti együttmû-
ködés nyilatkozatától az Alkotmány asztaláig (bo-
csánat: Alaptörvény), a szoboreltávolító és -állító
buzgalomtól a sikerpropagandáig minden egy kissé
eltúlzott, stílustalan, gyenge lábakon álló ízlésre
vall. 
Valamikor az ötvenes években a nagy Sztálin szüle-
tésnapja alkalmából egy körúti hentes kifaragta
zsírszalonnából a proletariátus nagy vezérének arc-
mását, és kitette a kirakatba. A népi egyszerûség
megnyilvánulása egészen más fiókját nyitogatja a
megértésnek bennünk, mint a komikum szándéká-
val megalkotott Lenin-portré. Pusztán egy paraszt-
hajszál választja el a fenségest a nevetségestõl, és
sosem az alkotói szándék a meghatározó, hanem a
befogadói közeg. 
Értjük, sõt túlságosan átlátszónak véljük a szándé-
kot, amely most közösséget akar formálni a kéthar-
mados támogatottságból, és a romladozó nemzet-
közi vélekedést a nemzeti öntudattal ellensúlyozná
idebenn. Tucatszám készülnek festmények az utol-
só száz év sorsdöntõ eseményeirõl (Trianon, Ta-
nácsköztársaság, Holokauszt, Nagy Imre újrateme-
tése, Lovasroham a nép ellen…), s a parlament
elõtti tér képének visszaállítása is ebbe a folyamat-

ba illeszkedik a két világháború
közti látványelemekkel (mélyga-
rázzsal súlyosbítva, hogy a kor-
szellem is megszólaljon.)

Kolbászból és zsírszalonnából ne-
héz kihozni a fenségest. De nem
is az alapanyaggal van a baj, ha-
nem velünk. Vagyunk amilye-
nek, s olyanok a politikusaink,

amilyeneket megérdemlünk. Krebsz János
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Fábián Ernõ életmûvének
legnagyobb erénye az
õszinteség, s ami ebbõl
fakad: a hitelesség.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Túlságosan tisztelem az igazságot ahhoz, 
hogy minden apróságért hozzá folyamodjak.”

Mark Twain

Képzavar

Rendezés

Lenin kolbászból
A nap címe. A szegény oltyán, akit ledöfött
a disznó, Adevãrul

Magyarázat. Még akkor is, ha egy ilyen
esemény bekövetkeztének valószínûsége
mindössze egy a millióhoz, az, ami a
Vâlcea megyei Cãlimãneºti városban tör-
tént, jelzi, hogy olykor az áldozatnak is
megvan a maga esélye. Gheorghe Cocoº
negyvenkilenc éves hegesztõ halálát a maga
nevelte, már félig-meddig levágott, meg-
szúrt disznója okozta: halálfélelmében (bi-
zonyára a szokott visítás kíséretében) két
hátsó lábára állt és elsõ lábának patájával
felhasította gyilkosának nyaki ütõerét, ezzel
annak azonnali halálát okozva. Két árva
maradt a hegesztõ után, akik feltehetõen
nem fognak enni a végül mégis feltrancsíro-
zott haszonállatból. Helyi szakértõk szerint
a baleset fõ oka az ünnepek összevonása
volt: köztudomású, hogy a disznót nem Mi-
kuláskor, hanem a szeretet ünnepe elõtt,
karácsony körül kell megölni. (Vö.
Ceauºescuék!) Vagy ha nem, akkor a paptól
kellett volna engedélyt, amolyan irgalmas
derogálást kérni. Most a helyiek attól is tar-
tanak – feltehetõen innen ered a szomszé-
dok tiltakozása is az eset megszellõztetése
ellen–, hogy a családra külön büntetés vár,
amiért a disznó levágását nem eurokon-
form módon végezték. (Az tény, hogy ha
például villanyárammal, alkalmasan átala-
kított villamosszékben végezték volna a ki-
végzést, a disznó nem rázhatta volna vissza
a tapasztalt hegesztõt.)

More pig out. A fenti esettel természetesen
nem áll ok-okozati összefüggésben az a tény,
amirõl a România liberã hasábjain olvasunk:
jövõ év január elsejétõl Románia disznóhúst
exportálhat az Európai Unió országaiba!
(Eddig ezek szerint nem tehette...) Ezt a tag-
országok még a disznóhús-termelés oltárán
életét áldozó cãlimaneºti-i munkás tragikus
pacániája elõtt megszavazták. Remélhetõleg
a disznókivitel amúgy örvendetes fellendülé-
se nem növeli meg arányosan az emberáldo-
zatok számát.

A nap álhíre. Az Adevãrul periodikusan
megígéri, most is ezt tette, hogy politikával
többé nem foglalkozik, az élet mélyebb réte-
geibõl vett tanulságos történetekkel traktálja
olvasóit.



Röviden

Baloga-Tamás Erika, 
Totka László

A Székelyudvarhelyi
Mikrovállalkozók Szö-

vetségének (SZMVSZ) kez-
deményezésére irodát nyit
Székelyudvarhelyen az Or-
szágos Szabadalmi és Véd-
jegyhivatal (OSIM). Az iroda
ingyenes tanácsadást nyújt a
találmányok, védjegyek, for-
matervek védelme témák-
ban, illetve az ezekkel kap-
csolatos engedélyeztetési el-
járások kérdésében. Birtalan
József, az SZMVSZ elnöke
lapunknak elmondta, hogy
az udvarhelyi képviselet tu-
lajdonképpen ugyanazokat a
feladatokat látja majd el,
amelyeket eddig a sepsiszent-
györgyi regionális kirendelt-
ség – az érdeklõdõket azon-
ban megkímélik a fáradságos
utazásoktól. A szoros há-
romszéki együttmûködést jól
példázza, hogy a kezdeti idõ-
szakban egy szentgyörgyi
szakember segítségével zajlik
majd az ügyfélszolgálati te-
vékenység. 

Helybelire hangolva

„A piacon egyre nagyobb
teret kapnak a helyi termé-
kek, az utóbbi években egy-
re több vállalkozó kíván
ezekkel foglalkozni, kár vol-
na tehát, ha ezek az üzleti

ötletek, kezdeményezések a
bürokrácia útvesztõjében
buknának el” – indokolta a
nyitás ötletét Birtalan. 

Az SZMVSZ nem titkolt
célja minél több udvar-
helyszéki személyt arra
ösztönözni, hogy levédje,
biztonságba helyezze szel-
lemi termékét. Az eddigi
mutatók nem voltak bizta-
tóak: 2010-ben Hargita me-
gye nem éppen az országos
élmezõnyben végzett a be-
jegyzett találmányok szá-
ma tekintetében, igaz, ma-
ga Románia is a világrang-
lista végén kullog ezen a té-
ren. „Nagyon nagy optimiz-
mussal tekintünk a kezde-

ményezésre ” – értékelte la-
punknak az irodanyitást
Varga Gábor, az OSIM ve-
zérigazgatója, hozzátéve, a
kreatív, újító tevékenység le-
védése a piacgazdálkodás
alapját jelenti. Habár szerin-
te Székelyföld statisztikailag
nem áll olyan rosszul, mint
az ország más megyéi, a je-
lenlegi középmezõnybeli
pozícióján sokat javíthat a
most megkezdett promóciós
tevékenység.

Kreativitás-ösztönzés

A szakember már koráb-
ban rámutatott, hogy szoros
összefüggés van a szellemi

tulajdon védelme és a régiók
fejlõdése között, ezért az ál-
tala vezetett védjegyhivatal
már tíz éve intenzív népsze-
rûsítési politikát kezdett el.
„Az iparjogvédelem tudato-
sítása és a különbözõ szaba-
dalmak levédése a kreativi-
tást akarja ösztönözni a tu-
dásalapú társadalomban, il-
letve monopolhelyzetet biz-
tosítani az alkotó, teremtõ
ember számára” – magya-
rázta Varga, hozzátéve, a
szabadalmi rendszer állami-
lag támogatott, kulcsfontos-
ságú pozíciót tölt be az
olyan fejlett országokban,
mint Japán, Németország
vagy Svédország. 

HIRDETÉS
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Csökkent az átlagbér

Októberben 1457 lej volt a
nettó átlagbér Romániában,
amely 7 lejjel, azaz 0,5 szá-
zalékkal maradt el az elõzõ
havi szinthez képest. Ennél
nagyobb mértékben, 9 lejjel
csökkent szeptemberhez vi-
szonyítva a bruttó átlagbér,
amely 2008 lej volt – derült
ki az Országos Statisztikai
Intézet adataiból. Éves vi-
szonylatban ugyanakkor a
nettó átlagkereset 8,7 száza-
lékos növekedése figyelhetõ
meg 2010 hasonló idõsza-
kához képest. A legnagyobb
visszaesést a kõolaj- és föld-
gáz kitermelési, illetve fel-
dolgozási ágazataiban, vala-
mint a pénzügyi közvetítési
szektorban mérték. Az or-
szágos átlag szerint a legna-
gyobb kereseteket (3688
lejt) az információs techno-
lógiai szakmákban dolgo-
zók, míg a legkisebbeket
(872 lejt) az éttermi és szál-
lodai alkalmazottak vihet-
ték haza. 

Drágul az ipari gáz

Az energiatermelõk kivéte-
lével a hazai ipari fogyasz-
tók január elsejétõl öt száza-
lékkal többet kell hogy fi-
zessenek a földgázért – de-
rült ki az Országos Energia-
ügynökség (ANRE) közle-
ményébõl, amelyet az
Agerpres idézett. Az ANRE
tájékoztatása szerint a leg-
utóbb októberben módosí-
tott 138,8 lejes ár 149,5 lejre
drágul. A hatóság szerint a
drágulást az importárak
emelkedése, a 2012-es elsõ
negyedévi kereslet várható
növekedése és az energia-
hordozó összetételének
megváltozása indokolja. Az
elkövetkezõkben ugyanis az
ipari fogyasztóknak szánt
gáznak az eddiginél na-
gyobb aránya – 30 százalék
helyett 33 százaléka – fog
importból származni. 

„Néma” útépítõk

Összesen közel kétmillió lej-
re büntette az Országos Ver-
senytanács azt az autópálya-
és útépítésben érdekelt 25
céget, amelyek a kivitelezé-
sekkel kapcsolatos informá-
ciók visszatartásával sértet-
tek törvényt – írta a
HotNews.ro. A hatóság azu-
tán kezdett vizsgálódásba,
hogy az illetõ vállalkozások
nem töltötték ki azon hivata-
los kérdõíveket, amelyek az
ágazatbeli problémákat kí-
vánták feltárni. 

Csábító energiaszektor

Romániában az energiaipar,
ezen belül is különösen a
megújuló erõforrások, a
kõolajkitermelés és a bányá-
szat az a három ágazat,
amely a legtöbb közvetlen
külföldi befektetést vonzza,
ezzel szemben a nyereséges-
ség és a növekedési kilátások
hiánya miatt távozik a leg-
több vállalkozás az ország-
ból – mutatott rá Ioana
Filipescu, a Raiffeisen
Investment Románia ügyve-
zetõ igazgatója.

Székely védjegy(zés)

ÚMSZ

A Gyergyói-medence fej-
lesztését célzó megbeszé-

lést tartottak tegnap Gyer-
gyószárhegyen Moldován
József távközlési államtitkár
részvételével. A borszéki szü-
letésû politikus a Gyilkos-
tó–Borszék Turisztikai Egye-
sülettel közösen hívta talál-
kozóra a térség polgármeste-
reit, a helyi RMDSZ-szer-
vezetek elnökeit, valamint a
régió vállalkozóit. 

A gyergyószárhegyi pol-
gármesteri hivatal tanácster-
mében tartott találkozón
részt vett Balogh Sándor, az
Országos Erdészeti Hivatal
aligazgatója, Erõs Róbert
egykori londoni kereskedel-
mi attasé, valamint az East
European Consortium nem-
zetközi pénzügyi csoport
képviseletében Ioniþã Jenicã
elnök és Sanjuan Diaz Pedro
alelnök. 

Moldován József kifejtet-
te, a találkozónak kettõs célja

volt: a Gyergyó-medence fa-
feldolgozása, illetve a régió
turizmusának problémáira
keresnek gyógyírt. A szárhe-
gyi találkozón a résztvevõk
megismerték az East Euro-
pean Consortium munkáját
és partnereit, valamint spa-
nyol példák révén útmutatást
kaptak egy, a fejlesztésre irá-
nyuló cselekvési terv elkészí-
téséhez és kivitelezéséhez. 

„A mai találkozóval a ko-
rábban megkezdett kerekasz-
tal-beszélgetések sorát foly-
tattuk, melyeknek célja, hogy
a térség fejlõdése szempont-
jából a két legjelentõsebb
ágazat: a faipar és a turizmus
területén felmerülõ gondokra
keressünk megoldást. Emel-
lett meghívtunk a mai talál-
kozóra egy olyan szakember-
csapatot, akik megmutatták a
jelen lévõ önkormányzatok-
nak és vállalkozóknak, ho-
gyan lett sikeres Spanyolor-
szág az európai pénzalapok
lehívásában, illetve ismertet-
ték azt is, hogy hogyan lehet
egy hatékony gazdasági me-
netrendet lépésrõl lépésre ki-
vitelezni” – részletezte a cé-
lokat Moldován József ál-
lamtitkár.

A tegnapi gyergyószárhe-
gyi találkozó nem az elsõ és
nem is az utolsó azon meg-
beszélések sorában, melyek a
Gyergyói-medence fejleszté-
sét célozzák, mivel a politi-
kus további kerekasztal-be-
szélgetéseket tervez a témá-
ban. 

Megcsapolják 

az IMF-pénzt?
Hírösszefoglaló

Ellentmondásos nyilat-
kozatok érkeztek tegnap

a pénzügyi szakemberek és
döntéshozók részérõl arról,
hogy Románia az elkövet-
kezõ idõszakban hozzá-
nyúl-e a Nemzetközi Valu-
taalap által biztosított elõvi-
gyázatossági hitelkerethez.
Habár a kormány és a jegy-
bank a második IMF-köl-
csön felvételekor egyöntetû-
en hangoztatták, hogy a
pénzt csak „rendkívüli“
esetben használják fel,
Lucian Croitoru, a Román
Nemzeti Bank (BNR) kor-
mányzójának tanácsosa
tegnap nem tartotta kizárt-
nak, hogy a külföldi anya-
bankok várható jelentõs tõ-
kekivonásai miatt az or-
szágnak szüksége lesz a va-
lutaalapi források „megcsa-
polására”. A Gândul megke-
resésére Gheorghe Ialo-
miþianu pénzügyminiszter –
mintegy Croitorunak vála-
szolva – kijelentette, hogy
az országnak négy hónapra
elegendõ pénztartaléka van
deficitje és államkötvényei
költségeinek finanszírozá-
sára, és nem szorul semmi-
lyen hitelre. Leszögezte:
Románia nincs abban a re-
ménytelen helyzetben,
hogy bármilyen feltételt el
kellene fogadnia annak ér-
dekében, hogy kölcsönhöz
jusson.  

Egyediségében az értéke. A termékek levédése összefügg a régiók fejlõdésével Fotó: Tofán Levente

Keresik a gyógyírt

a gyergyói régió gondjaira

Moldován József államtitkár 
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Antal Erika

Tíz éve kezdõdött el, és
most felgyorsulni látszik

a metropolisövezetek kialakí-
tása – tizenkét „megaváros”
alakulhat Romániában, köz-
tük több Erdélyben: Kolozs-
vár, Brassó, Nagyvárad, Ma-
rosvásárhely, Nagyszeben,
Nagybánya és Vajdahunyad
környékén. Marosvásárhely
például nyolc szomszédos te-
lepülést „kebelezne be”, Ko-
lozsvár tizenhat településsel
már „összeházasodott”. A
nagyvárosok vezetõi szerint
elkerülhetetlen a folyamat,
mert így felgyorsíthatóak az
infrastrukturális fejlesztések,
hatékonyabbá tehetõek a kö-
zösségi szolgáltatások, a kis-
községek azonban nem ra-
jonganak a kényszerszövetsé-
gért, mert attól tartanak,
hogy nehézkesebb lesz az
ügyintézés és nõnek a helyi
adók. 

Marosvásárhely: 
kell, de nem így

Dorin Florea marosvásár-
helyi polgármester a napok-
ban jelentette be, hogy a vá-
rost már jövõre metropolis-
övezetté alakítaná, és ennek
érdekében mihamarabb ügy-
döntõ népszavazást írnak ki.
Vannak, akik szerint régóta
megvalósításra váró fontos

projektrõl van szó, és olya-
nok is, akik szerint a bejelen-
tés egyszerû kampányfogás. 

Csegzi Sándor marosvá-
sárhelyi alpolgármester Flo-
rea felvetésével kapcsolatban
lapunknak úgy vélekedett: az
ötlet jó, de a polgármesteré-
tõl eltérõ megközelítésre van
szükség. „Tény, hogy minél
nagyobb egy közösség, annál
életképesebb. A következõ
évek gazdasági szempontjai
sok mindenben függnek at-
tól, hogy egy közösség mek-
kora” – összegezte a város-
atya, aki emlékeztetett: a vá-
roshatár kiterjesztéséért a ko-
rábbi években RMDSZ-es
politikusok is lobbiztak.  

Az ötlet támogatói azért
bíznak a kezdeményezésben,
mert ez újabb uniós támoga-
tások lehívását tenné lehetõ-
vé, Marosvásárhely 130 ezer
fõs lélekszáma pedig 200
ezerre duzzadna. Az alpol-
gármester azonban úgy véli,
a javaslat nem a nagyváros
fejlesztésérõl, hanem a kis-
községek elsorvasztásáról, a
polgármesteri hivatalok fel-
számolásáról szól.  Csegzi
hangsúlyozta: az átszervezés-
nek nincsenek meg a törvé-
nyes feltételei. Ha azonban a
kistelepülések számára is
megnyugtató jogi keretet le-
hetne biztosítani, akkor a
metropolisövezet létrejötte
sokak számára jelenthetne

elõrelépést. „Egy kétszázezer
lakosú város költségvetése, fi-
nanszírozása más lépték, és
ez sokak számára elõnyt je-
lenthetne” – véli az alpolgár-
mester, aki szerint az átalakí-
tásnak etnikai szempontból
is lehetnek pozitív következ-
ményei. „Ha most meglenne
az a nyolc községünk, ame-
lyekrõl a polgármester be-
szél, nem volna gond a pol-
gármesterválasztás” – utalt
Csegzi Sándor a többek kö-
zött Dózsagyörggyel, Maro-
szentannával, Jedd-del, Ma-

rosszentgyörggyel tervezett
egybeolvadásra. 

Az ötlet ellen egyelõre az
érintett települések tiltakoz-
nak. Vasile Tãtar, Jedd pol-
gármestere arra figyelmeztet,
hogy a települések társulása-
kor mindig a nagyobb fél van
kedvezményezett helyzetben.
Az elöljáró attól tart: most is
a Marosvásárhely tõszom-
szédságában lévõ község
„húzza majd a rövidebbet”.
Ugyanilyen véleményen van-
nak a dózsagyörgyiek, akik a
nehézkes adminisztrációtól,

a Marosvásárhelyre áthelye-
zett ügyintézéstõl tartanak. 

A falvakon élõk közül
azonban vannak, akik a bíz-
nak a változásban. „Eddig
még a szemét elszállítása is
gondot okozott Jedden, két-
hetente egyszer jött a kukás-
autó, hátha legalább így em-
beriek lesznek a körülmé-
nyek” – nyilatkozta a jeddi
Székely Attila.

Kolozsvár: 
pozitív tapasztalatok

Kolozsváron pozitívak a ta-
pasztalatok az átalakítással
kapcsolatban. „Ez egy elke-
rülhetetlen folyamat” – fog-
lalt állást László Attila pol-
gármester. Kolozsvár 16 köz-
séget „kebelezett be”, de az
elöljáró szerint közös érdek
állt az összefogás mögött.
„Kezdetben nem volt köny-
nyû, mert valamennyi, a met-
ropolisövezetet érintõ döntést
egyhangúlag kell meghoz-
nunk, és 17 embert közös ne-
vezõre hozni nem könnyû” –
összegezte az elöljáró. Arra a
kérdésre, hogy melyek a leg-
látványosabb következmé-
nyei az átalakításnak, László
Attila azt válaszolta: a legfon-
tosabbak a tömegszállítással
és az egészségügyi ellátással
kapcsolatos módosítások. Az
alpolgármester emlékeztetett:
a szemétszállítás átszervezé-

sét  éppen a múlt héten fejez-
ték be.

Nagyvárad: 
elsõk között

Országos szinten az elsõk
között kötöttek megállapo-
dást Nagyváraddal Csatár,
Pályi, Váradszentmárton,
Szentandrás, Fugyivásárhely
és Bors községek, létrehozva
Nagyvárad metropolisöveze-
tét. Még ezt megelõzõen, az
elsõ ilyen övezetet 2004-ben,
Iaºi-ban hozták létre, a mold-
vai nagyváros 13 települést
kebelezett be. Hasonló szö-
vetséget kötött a környezõ te-
lepülésekkel többek közt
Brassó, Craiova, Konstanca,
Bákó, Ploieºti vagy Temes-
vár is. A folyamatot felgyor-
síthatja a törvényhozás felsõ-
házának november végi dön-
tése, mely szerint a megye-
központok a jövõben kön-
nyített eljárással köthetnek
együttmûködési szerzõdést a
vonzáskörzetükben lévõ
helységekkel. Korábban csak
a 200 ezer lakosnál nagyobb
városok – az úgynevezett
„nulla kategóriás municípi-
umok” – pályázhattak erre a
címre, az új törvény értelmé-
ben azonban az ennél kisebb,
„1-es kategóriába” sorolt
megyeközpontok is vállal-
kozhatnak az adminisztratív
átalakításra. 

„Muszáj-metropolisok” Erdélyben

HIRDETÉS

Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester metropolisról álmodik

Az RMDSZ nyárádszeredai
szervezete köszönetét szeret-
né kifejezni Kelemen Hunor
szövetségi elnöknek, Markó
Béla miniszterelnök-helyet-
tesnek, a Maros megyei
RMDSZ vezetõinek, és leg-
fõképp Kerekes Károly kép-
viselõ úrnak, a tanácsosok és
a fõispán úr peres ügyében
tanúsított melléállásért és se-
gítségért, hiszen meggyõzõ-
désünk, hogy a prefektus
nem lépett volna vissza
olyan egyszerûen a pertõl,

ha nincs felkérve erre. Sajná-
latos dolog, hogy amíg egyes
tanácsosok teljes erõbedo-
bással a legtöbbet akarták ki-
hozni ebbõl a kényes ügybõl,
végül kiderült, sikerrel, ad-
dig egyes „bajtársak” a sa-
rokból csaholgatva, várva a
megoldást a kormánytól pil-
lanatok alatt, nemmel sza-
vazva a határozat elfogadá-
sakor – tudva, hogy a több-
ségi szavazat úgyis kirántja
õket is a bajból – a végén fe-
lelõtlenül és hõsként nyilat-

kozgatnak, holott kellene
szégyeljék magukat. Ezek-
nek az embereknek megjött
a válasz a hétfõi tárgyaláson,
mert még az utolsó percben
sem akarták elhinni, hogy a
tárgyalóterembõl a per törlé-
sével és a pénzbírság vissza-
vonásával fogunk kilépni.
Még egyszer köszönjük
azoknak, akik ennek a cél-
nak az elérésében segítettek.

Mátyás János RMDSZ-elnök 
Tóth Sándor alpolgármester

Nyárádszeredai köszönõlevél

A. E.

Az oktatási minisztérium
nem hagyta jóvá a Ma-

rosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
(MOGYE) chartáját – közöl-
te a tárca a MOGYE vezetõ-
ségével. Az egyetemnek kül-
dött átirat szerint hét pont-
ban módosítani kell a doku-
mentumot. Többek között le-
hetõvé kell tenni, hogy létre-
jöhessenek az önálló magyar
intézetek, amit a román több-
ségû szenátus hónapok óta
akadályoz.  

A minisztériumi döntésrõl
Constantin Copotoiu rektor
lapunknak elmondta, koráb-
ban maga  javasolta a ma-
gyar oktatásra vonatkozó
paragrafus iktatását a charta
tervezetébe, annak alapján,

amit megbeszélt a magyar
oktatókkal, Nagy Örs rek-
torhelyettessel, Szabó Béla
dékánhelyettessel, illetve az
RMDSZ kormányzati poli-
tikusaival. „Miután a román
kollégákat sikerült meg-
gyõznöm, hogy szavazzák
meg ezt a változatot, megle-
petésemre a magyarok nem
szavaztak, ugyanis nem ér-
tettek egyet a tanügyi tör-
vény egyes, a magyar tan-
nyelvû képzés akkreditá-
ciójára és az ARACIS érté-
kelésére vonatkozó elõírása-
ival” – nyilatkozta a rektor.
Copotoiu elmondta: mivel a
magyarok nem szavaztak,
román kollégái sem szavaz-
ták meg a módosítást. „Két
vagy három héttel ezelõtt
megegyeztünk, hogy meg-
szavazzuk a chartát, még-

sem így történt.  A magyaro-
ké és a románok viselkedése
egyaránt kiábrándított. Kel-
lemetlen volt számomra,
ahogy egymás közt vesze-
kedtek, próbáltam megértet-
ni velük, hogy itt felelõs em-
berek döntésérõl van szó, de
nem sikerült” – mondta a
rektor. 

A minisztérium elõször
október elején figyelmeztette
a MOGYE vezetõségét,
hogy a charta jelenlegi for-
májában nem veszi figyelem-
be a tanügyi törvény elõírása-
it. Akkor 16 pont módosítá-
sát kérték az egyetemtõl, en-
nek egy részét teljesítette csu-
pán a szenátus. Cãtãlin Baba
államtitkár korábban figyel-
meztetett: érvényes charta
nélkül a MOGYE elveszíthe-
ti az állami támogatást.

MOGYE-charta elutasítva



Félúton a könyvkaraván

Útja felénél tart az RMDSZ
könyvadományozási kara-
vánja. A december 5-én elin-
dított könyvadományozási
program keretében az
RMDSZ Fõtitkársága a hét
folyamán 14 szórványkollé-
giumhoz juttat el 2100 darab
könyvet a Communitas Ala-
pítvány által az elmúlt évek-
ben támogatott kiadványok-
ból. Az ötnapos körút során
Bodor László, az RMDSZ
programokért és ifjúságért
felelõs fõtitkárhelyettese láto-
gat el Kolozs, Szilágy, Mára-
maros, Fehér, Hunyad, Bras-
só, Maros és Szeben megye
szórványtelepülésein mûkö-
dõ kollégiumokhoz.

Rembrandt-önarckép
az egyik portréján

Röntgensugárral fedezték fel
a 17. században élt németal-
földi festõóriás, Rembrandt
befejezetlen önarcképét. A
portrét az Idõs ember sza-
kállal címû képen azonosí-
tották. Az önarckép két,
1630-ban született portré stí-
lusjegyeit viseli magán. A
felfedezést az amszterdami
Rembrandt House Museum-
ban jelentették be, miután a
szakemberek az úgynevezett
röntgenfluoreszcenciás ana-
litikai módszer alkalmazásá-
val azonosították a befejezet-
len alkotást. A Maianak ne-
vezett mûszer az „elbújta-
tott” festmény pigmentjeit
mutatta ki.

Farkas István

A Visegrádi Négyek – bé-
lyegen és képekben címmel

nyílt kiállítás tegnap este a
Román Nemzeti Bélyegmú-
zeumban, amely a Visegrádi
Négyek csoport országainak
20 éves együttmûködése
elõtt tiszteleg. „Különleges
alkalom ez a mai, ugyanis
egy olyan csoport megalaku-
lásának és történelmének a
fényképeit és bélyegeit állí-
tottuk ki, amely meghatá-
rozta a tagországok történel-
mét. A mûvészet és a törté-
nelem remek összjátékát fi-
gyelhetik meg” – fogalma-
zott megnyitóbeszédében
Juraj Chmiel, Csehország
földmûvelésügyi minisz-
terhelyettese.

„A Visegrádi Négyek
együttmûködésének 20. év-
fordulója alkalmából úgy
gondoltuk, hogy azokban az
országokban, amelyek kö-
tõdnek a négyekhez, meg-
emlékezést rendezünk. Ta-
lán Románia kötõdik a leg-
szorosabban ehhez a négy
országhoz, így értelemszerû-
en itt rendeztük meg a kiállí-
tást” – nyilatkozta az Új Ma-
gyar Szónak Füzes Oszkár,
Magyarország romániai
nagykövete. A diplomata
hangsúlyozta: a kiállításnak
van kifejezetten magyaror-
szági része is, a Magyar Táv-
irati Iroda fényképein mu-
tatják be a visegrádi csoport

1991. február 15-i alapítását.
„Az összegyûjtött bélyege-
ken részben a közös törté-
nelmet, részben pedig a húsz
évvel ezelõtti alapítást lehet
végigkövetni” – ismertette a
kiállítást lapunknak a nagy-
követ. Elmondta, a kiállítás
anyagának összeállításában
segített Juraj Chmiel cseh
földmûvelésügyi minisz-
terhelyettes is, „aki egy na-
gyon érdekes V4-figura: félig
magyar, félig lengyel, Szlo-
vákiában nõtt fel, és jelenleg
csehországi politikus”.

A kiállítás megnyitóján el-

hangzott: a visegrádi együtt-
mûködés igazi közép-euró-
pai sikertörténet. „Az elmúlt
20 évet annak fényében ün-
nepeljük, hogy ez az együtt-
mûködés a jövõben hasonló
sikerekkel fog folytatódni” –
fogalmazott a megnyitón
Dagmar Repcekova, Szlová-
kia bukaresti nagykövete.

A kiállításon ugyanakkor
bemutatták azt a bélyeget is,
amelyet közösen bocsátott ki
a Cseh, a Lengyel, a Magyar
és a Szlovák Posta, így emlé-
kezve a Visegrádi Csoport
alapításának 20. évforduló-

jára. Az évfordulót köszöntõ
bélyegek fõmotívuma egy
„V” betût és egy „4”-es
számjegyet formázó kéz,
melyet az Európai Unióra
utaló motívum és a V4-
tagországok nemzeti zászló-
inak színei gazdagítanak. A
tenyerekben található „2”-es
és „0”-s számjegy a jubileu-
mi 20. évfordulóra utal. A
kibocsátás különlegessége,
hogy a bélyegek mind a
négy országban Baticz Bar-
nabás magyar bélyegtervezõ
grafikusmûvész tervei alap-
ján valósultak meg. 
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HIRDETÉS

Füzes Oszkár magyar nagykövet és Juraj Chmiel cseh agrárminiszter-helyettes a kiállításon

Sipos M. Zoltán

„Egy új, szép, ünnepi al-
kalomhoz illõ könyv

megjelenését ünnepelhetjük.
Olyan kötetrõl van szó,
amely a múltat kutatja, feltár-
ja azt és közkinccsé teszi.
Amelyet karácsonykor szép,
igényes ajándékként adha-
tunk szeretteinknek” – mél-
tatta Sas Péter A heraldikus cí-
mû könyvét, a Pallas Akadé-
mia 550. kötetét Szilágyi Má-
tyás fõkonzul. A kolozsvári
fõkonzulátuson tartott
könyvbemutatón elhangzott,
a kötet a teljesség igényével
tárja fel Köpeczi Sebestyén
József életét, személyiségét,
munkásságát. Köpeczi alkot-
ta meg az Osztrák–Magyar
Monarchia középcímerét, de
Nagy-Románia címere is az
õ munkáját dicséri. „Minket,
székelyeket gyakran ér az a
vád, hogy szeretjük a míto-
szokat és a mondákban ke-
ressük identitásunkat, pedig
csak arról van szó, hogy pró-
báljuk feltárni és bemutatni
reális történelmünket. Ezt te-
szi Sas Péter, A heraldikus
szerzõje is: kutatja, megisme-
ri és közkinccsé teszi múl-
tunk egy nagyon fontos da-
rabját” – mondta el a könyv-
rõl Sarány István fõszerkesz-
tõ-helyettes. Sas Péter, a kötet
szerzõje hangsúlyozta: Köpe-
czi Sebestyén József nem ne-
vezhetõ a szó klasszikus ér-
telmében tudós embernek,
életét tekintve inkább kalan-
dorként jellemezhetõ. 

Címermúlt 

és közkincs

A szerzõ felvétele

Visegrád Bukarestben

ÚMSZ

Világszínvonalú hangver-
senyteremmel gazdagod-

hat Kolozsvár, a létesítmény
tervezõivel tegnap írta alá a
szerzõdést László Attila al-
polgármester. A Transilvania
Kulturális Központ, amely-
ben egy 1500 férõhelyes, vi-
lágszínvonalúnak ígért hang-
versenyterem is helyet kap,
több mint 60 millió euróba
kerül majd – jelentette ki teg-
napi sajtótájékoztatóján Ra-
du Moisin, Kolozsvár ideig-
lenes polgármestere. 

A kulturális központ terve-
zésére kiírt márciusi verseny-

tárgyalást a bukaresti VAAL
Arhitectura tervezõiroda
nyerte. Az egyik alulmaradt
pályázó megtámadta a dön-
tést, emiatt több hónapot hú-
zódott a szerzõdéskötés. Leg-
utóbb az késleltette az alá-
írást, hogy november 9-én
épp az arra kijelölt órában
vették õrizetbe a korrupció-
val gyanúsított Sorin Apostu
polgármestert. 

A kulturális központ leg-
fõbb haszonélvezõje a Tran-
silvania Filharmónia lesz,
mely jelenleg a diákmûvelõ-
dési háztól bérelt termekben,
mostoha körülmények kö-
zött tevékenykedik. 

„A bukaresti Román Athe-
naeum 1888-as felépítése óta
Romániában egyetlen hang-
versenyterem sem épült. Ere-
detileg másra szánt termeket
próbáltak ennek a rendelte-
tésnek is megfeleltetni több-
kevesebb sikerrel. A kolozs-
vári lesz az elsõ modern
hangversenyterem az ország-
ban, ha megtörténik a csoda
és felépül” – nyilatkozta Ma-
rius Tabacu, a Transilvania
Filharmónia vezérigazgatója.

A szerzõdés szerint a kul-
turális központ tervei fél év
alatt készülnek el, az építke-
zés várhatóan további két
évig tart. 

Épülhet a kulturális központ

Antal Erika

Mûemlékekrõl és mû-
emlékvédelemrõl tartott

elõadást kedd este Maros-
vásárhelyen a Kemény
Zsigmond Társaság decem-
beri összejövetelén Entz
Géza mûvészettörténész,
mûemlékvédelmi szakem-
ber. „A mûemlékvédelem
eszmei alapja a felvilágoso-
dás korában gyökerezik, a
konkrét lendületet a francia
forradalom rombolásai ad-
ták meg” – hangsúlyozta az
elõadó, aki szerint az épített
örökség értékei a nemzet-
építés nélkülözhetetlen té-
nyezõi. 

Elmondta, Németország-
ban már a 18. században
megfogalmazták és törvény-
be iktatták, hogy mi a mû-
emlékvédelem szerepe, mire
kell nagy hangsúlyt fektetni,
miért kell az épített öröksé-
get óvni. „Románia Magyar-
ország után kullog ezen a te-
rületen, de nemcsak az erre
szánt pénzösszeg kevés, illet-
ve alacsony a kellõen felké-
szült szakemberek száma, de
egy másik sajátosság is jel-
lemzi az országot. Romániá-
ban két típusú mûemlék léte-
zik: az egyik az erdélyi,
amelynek a feldolgozásához,
felleltározásához, megértésé-
hez a magyar, a német, a la-

tin nyelvek ismerete elenged-
hetetlen, a másik az a román
örökség, amely az ószláv és a
görög kultúrában gyökere-
zik. Ez a szakemberek felké-
szítésében is eltéréseket kö-
vetel, hiszen míg az ország
egyik területén az ikonfestés,
a táblaképek vannak túlsúly-
ban, addig Erdélyben a kõ-
építmények, a román, a góti-
kus, reneszánsz tárgyi emlé-
kek” – magyarázta a mûvé-
szettörténész, aki szerint a
társadalomban is meg kell
születnie annak az igénynek,
amely odafigyel az épített
örökségre, amely elvárja,
hogy a körülötte levõ értékek
megmaradjanak. 

Nemzetépítõ mûemlékvédõk



Hírösszefoglaló

„Nem kívánatos személy-
lyel”, Lomnici Zoltánnal tar-

tott sajtótájékoztatót Tõkés Lász-
ló EP-alelnök, a Legfelsõbb Bíró-
ság egykori elnökét ugyanis kita-
karták a Duna TV és az MTV hír-
adójában. Az eredeti, adásba ke-
rült felvételt ráadásul azután
meghamisítva tették fel az MTV
videótárába.

Tõkés László és Lomnici Zol-
tán az Emberi Méltóság Tanácsa
vezetõiként arról tartottak sajtó-
tájékoztatót, hogy milyen követ-
kezményekkel járhat az, hogy
Szlovákiában két magyar állam-
polgárságát felvett embertõl is el-
vették a szlovák állampolgársá-
gát. Az emberi jogi ügyekben nyi-
latkozó közszereplõkrõl szóló ké-
pi anyagban azonban csak pár
másodpercre mutatták félprofil-
ból a Tõkés Lászlótól a képer-
nyõn jobbra ülõ Lomnici Zoltánt,
majd amikor Tõkés nyilatkozott
az MTI Hírcentrum riporterének,
a háttérben beszélgetõ Lomnici
arcát a bûnelkövetéssel vádolt
emberek személyiségi jogainak
megvédésére használt techniká-
val elhomályosították. A köztévé
azonban nemcsak ezt a sajtóeti-
kai vétséget követte el, hanem az
eredeti, adásba került, kitakart

felvételt is meghamisította, ami-
kor a híradókat feltette az MTV
videótárába. Az Index informáci-
ói szerint Lomnici régóta tiltólis-
tán van a köztévében, a Híradókat
készítõ MTI Hírcentrum vezetõ-
ségének utasításai szerint, ha
nem feltétlenül muszáj, akkor
nem lehet õt mutatni, vagy meg-
szólaltatni a hírmûsorokban.
Meg nem erõsített információk
szerint az ügy hátterében nem
politikai okok, hanem személyes
bosszú áll, pontosabban egy ko-
rábbi viszály Lomnici és egy fõbí-
rójelölt között, ez utóbbi pedig

közeli kapcsolatban áll az MTI
Hírcentrum egyik munkatársá-
val.  Lomnici Zoltán az Indexnek
nyilatkozott az üggyel kapcsolat-
ban: „rengeteg telefont és e-mailt
kaptam emiatt. Kikértem média-
jogászok tanácsát az ügyben,
akik szerint ez az elmúlt 20 év
legsúlyosabb sajtószabadságot
sértõ cselekedete volt. De mivel
közszereplõként soha nem indí-
tottam semmilyen sajtópert a pá-
lyám során, most sem fogok. Úgy
gondolom, hogy ez egy lelkiisme-
reti kérdés, annak kell levonnia a
konzekvenciákat, aki ezt elkövet-

te”. Szabó László, az MTVA
kommunikációs igazgatója az
Index-nek elmondta: súlyos etikai
vétség történt, a felelõsök ellen fe-
gyelmi eljárás indul, Lomnici
Zoltántól pedig elnézést kérünk”.

Polyák Gábor, a pécsi jogi kar
egyetemi docense szerint az eset
felveti a médiatörvény megsérté-
sét is, mivel szóba jöhet az embe-
ri méltóság médiajogi szankciót
maga után vonó megsértése, illet-
ve a tárgyilagos tájékoztatásról
szóló kötelezettség megsértése, ez
pedig kiigazító közlemény közzé-
tételét vonhatja maga után. 
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Marko Rakar horvátországi blogger szokatlan
vállalkozásba kezdett, éspedig korrupciólelep-
lezõ civil blogot indított. A site hihetetlen si-
kert aratott, alig másfél nap alatt közel 40
ezer ember kereste fel, kíváncsi lévén a „nagy-
politikusokat”, fontos vállalatok vezetõit lelep-
lezõ információkra. A tiszta, átlátható közélet
mindannyiunk titkolt vágya, ám bizton kije-
lenthetjük, hogy itthon, Romániában egy
ilyen kezdeményezés nem járna sikerrel. Bár-
milyen explicit, beszédes adathalmazt feltölt-
hetnének, majdnem egészen biztos, hogy neten
kóválygó kisgyerekek és véletlenszerûen ide té-
vedetteken kívül senki nem kattintana rá.
Egész egyszerûen azon ok miatt, mert az em-
berek (felnõtt, tudatos emberek!) amúgy is
tudnák, hogy mindannyiunknak, akik ezen
ország levegõjét rontjuk, ott szerepel a nevünk
ezen az ominózus korrupciólistán. Kisebb-na-
gyobb tételek mellett, de ott szerepelne...

(prier)

Kettõs tükör 

Cenzúra a magyar 
közszolgálati tévékben

A Google-é 
a netes reklámköltés fele

Óriási számok láttak napvilágot a Google
háza tájáról: a világ online reklámkölté-
sének csaknem fele landolt tavaly a cég-
nél, miközben ez a szegmens mutatja to-
vábbra is a leggyorsabb növekedést a hir-
detési piacon. Globális szinten nem sok
alternatívája van a Google-nak, ha online
hirdetésekrõl van szó – derül ki a
ZenithOptimedia felmérésébõl. Az inter-
net óriása 2010-ben a költések 44,1 szá-
zalékát gyûjtötte be, ami még a megelõzõ
évi – szintén irigylésre méltó – 41,9 szá-
zalékos részesedéshez képest is érzékel-
hetõ növekedés. A kutatóintézet legfris-
sebb elõrejelzése szerint a teljes reklámpi-
ac idén 3,5, jövõre pedig 4,7 százalékkal
növekszik majd.

A hírek a Twitteren vannak

A Facebook után a Twitter is közzétette,
hogy mely sztorikról csiripeltek a legtöb-
bet a mikrobloggerek. A Twitter felhasz-
nálói a sertésinfluenza-járványról,
Moammer Kadhafi volt líbiai diktátor ha-
láláról, a Gabrielle Giffords amerikai
képviselõ aszszony ellen elkövetett me-
rényletrõl, a Japánt sújtó földrengésrõl és
szökõárról, illetve az ezeket követõ nuk-
leáris katasztrófáról, az Oszama bin
Laden volt al-Kaida-vezér elleni sikeres
amerikai támadásról, valamint Hoszni
Mubarak egyiptomi elnök elûzetésérõl
beszéltek a legtöbbet idén – írja a
Huffington Post. A Facebookon elsõ helyen
a japán földrengéshez és cunamihoz köt-
hetõ mûholdas fotósorozat áll (New York
Times), a másodikon egy a pedagógusok
és szülõk viszonyáról szóló cikk (CNN), a
harmadikon pedig egy csillagjegyekkel
foglalkozó anyag (CNN) áll.

Tõkés László EP-képviselõ mögül a Magyar Televízió és a Duna TV kiretusálta Lomnici Zoltánt. Balra az eredeti kép

ÚMSZ

Bár az ország 2012-es költ-
ségvetését még nem szavazta

meg a parlament, az illetékes
szakbizottság jóváhagyta a Ro-
mán Televízió Társaság (SRTV)
és a Román Rádiótársaság jövõ
évi büdzséjét, a köztévé 150, a
közrádió pedig 159 millió lejt
kap az államkasszából. 

A köztévének szánt 150 millió
lej – ami az ideinél 23, a tavalyi-
nál pedig 50 millió lejjel keve-
sebb – azonban a SRTV éves
költségvetésének csak 31 száza-
lékát teszi ki, a többit saját for-
rásból kell elõteremtenie az
Alexandru Lãzescu által vezetett
intézménynek. Erre azonban ke-

vés az esély, a SRTV ugyanis
2011 elsõ félévét 53 millió lejes
veszteséggel zárta. Amint arról
lapunkban már beszámoltunk,
2010 elsõ félévében, amikor
Alexandru Sassu volt a SRTV el-
nök-vezérigazgatója, 77 millió
lej volt a hiány, év végére pedig
162 millió lejre emelkedett. (A
köztévé legutóbb 2005-ben
könyvelt el nyereséget, ám akkor
sem érte el a tízmillió eurós ha-
tárt – szerk.megj.) „A legnagyobb
lyukat kétségkívül a labdarúgás
okozza a költségvetésünkben” –
jelentette ki a Hotnews.ro-nak
Lãzescu. Elmondása szerint az
UEFA Champions League min-
den egyes mérkõzésének a su-
gárzása (jogdíjakkal és produkci-

ós költségekkel együtt) félmillió
euróba kerül a köztévének. 

Az állami pénzbõl a SRTV
közleménye szerint 63 ezer lej,
akárcsak idén, a béralapba
megy, ami mintegy 14 ezer lejjel
kisebb, mint 2010-ben. (A televí-
ziónak jelenleg háromezer alkal-
mazottja van, a havi átlagfizetés
eszerint 1750 lej.) Az adások su-
gárzása a jelentés szerint 120
millió lejbe kerül, 25, illetve 50
millió lejjel kevesebbe, mint
2011-ben, illetve 2010-ben.

Hasonló összeget kap a kor-
mánytól a Román Rádiótársaság
(SRR) is, amelynek jövõre 159
133 000 lejes állami pénzbõl kell
gazdálkodnia, 12,89 százalékkal
kevesebbõl, mint tavaly. Az intéz-

mény közleménye szerint a parla-
ment kulturális és média-szakbi-
zottsága által jóváhagyott összeg
az intézmény költségvetésének
47,84 százalékát teszi ki, a többit
saját jövedelmébõl (rádióilleték,
reklámdíjak stb.) kell elõteremt-
enie. Demeter András István, a
SRR elnök-vezérigazgatója el-
mondta, az intézmény jövõ évi
tervei között szerepel a rádió köz-
szolgálati szerepének a megerõsí-
tése, a hallgatottság növelése, a
technológiai fejlesztés, a rádió ar-
chívumának digitalizálása, illetve
a gyerekeknek szánt Radio
România Junior elindítása. A
2010-es évet a SRR 334 454 lejes
profittal zárta, az összbevétele
400 millió lej volt. 

Háromszázmillió a közmédiának

Tavalyi, „Egyet fizet, kettõt kap!” akciónk sikerétõl felbuzdulva úgy

döntöttünk, idén „emeljük a tétet”: a teljes 2012-es évre elõfizetõ

olvasóinkat nem egy, hanem két ingyenes elõfizetéssel lepjük meg! 

Ha tehát 2011. december 20-ig elõfizet egy teljes évre, 150 lejért

eljuttatjuk a lapot három különbözõ címre: az Ön címére, illetve to-

vábbi két, Ön által megjelölt személy címére is!*

Ezenkívül valamennyi, az Új Magyar Szót egy évre megrendelõ olva-

sónk részt vesz az újévi ünnepi sorsoláson, ahol egy ÚMSZ-elõ-

fizetõre rámosolyoghat a szerencse: kétszemélyes wellness-

hétvégét nyerhet a szovátai Hotel Pacsirta****-ban!

Ne habozzon tovább! Fizessen elõ 2012-re az Új Magyar Szóra és

lepje meg két ismerõsét is egész éves ingyenes ÚMSZ-elõ-

fizetésekkel!

Területi megbízottaink házhoz mennek, Önnek csak egy telefonhívá-

sába kerül:

Hargita,  Kovászna,  Maros,  Brassó: Baricz István, 0788 488 739 vagy

0748 314 609. 

Kolozsvár  és  környéke: Tósa András, 0788 715 481.

Nagyvárad  és  környéke: Béres Attila, 0788 318 353.

Amennyiben postai utalvánnyal (mandat poºtal) szeretné elküldeni

az elõfizetés ellenértékét, a következõképpen töltse ki:

Destinatar: Béres Attila, la Editura Scripta S. A.

Adresa: OP 9 CP 49, 410161 Oradea, jud. Bihor. 

Ne felejtse el a saját, pontos címét feltüntetni a postai utalványon,

illetve az utalvány hátoldalára, a „Loc pentru corespondenþã” felirat

alá beírni a két kedvezményezett olvasó pontos nevét és címét. 

Így az illetõk is egy teljes évig kézhez vehetik napilapunkat!

Elõfizetési  áraink  2012-rre:

1 hónap: 15 RON

3 hónap: 38 RON

6 hónap: 75 RON

12 hónap: 148 RON

3 (személy) x 12 hónap: 444 RON helyett

3 (személy) x 12 hónap: 150 RON (megtakarítás: 294 RON)!

További információkért forduljon Béres Attilához, a 0788-318 353-

as telefonszámon!

* Figyelem! Az akció csak olyan, magánszemély elõfizetõinknek szól, akik

közvetlenül a kiadónak vagy területi megbízottainknak fizetik ki az egyéves

díjat. A postától, illetve a terjesztõ cégektõl ne kérje a kedvezményt.

ÚMSZ-elõfizetési akció – 2012 Egyet fizet, hármat kap!



7.30 Híradó
7.40 Kisváros (ism.)
8.30 Híradó
8.40 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Angyalbőrben 
(magyar sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
12.00 Slovenski Utrinki
12.30 Alpok-Duna-Adria
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Törvény által védve
(ism.)
15.45 Pannonia 3 keré-
ken (ism.)
16.15 Lyukasóra (ism.)
16.45 Szerelmes földrajz
(ism.)
17.20 Ízőrzők: Káva
17.50 Így készült: 
“A halálba táncoltatott le-
ány” (werkfilm)
18.15 Kisváros 
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Végjáték 
(kan. krimisor.)
22.15 Hírek
22.30 Pusztító lavina
(német-francia-osztrák 
katasztrófa f., 2008)
0.00 Dunasport
0.10 A titokzatos Dante

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Taffin - Piszkos mun-
ka (angol-ír thriller) 13.05
A szellemváros rejtélye
(amerikai thriller) 14.50
Gyagya banya (amerikai
vígjáték) 16.45 Mérgező
égbolt (amerikai-kanadai
thriller) 18.30 Az utolsó lé-
gió (angol-olasz-francia ak-
ciófilm) 20.25 DOA: Élve
vagy halva (amerikai-
német-angol vígjáték)
22.00 Kill Bill (amerikai
akciófilm) 0.05 Hull-a-
rabló (amerikai akciófilm)

7.30 Családi történet (tö-
rök sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 Vég nélküli
ének (török vígjátéksoro-
zat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 20.00
Akarsz milliomos lenni?
21.00 Clejaniak 22.30
Cancan TV 0.30 Fedőne-
ve: Donnie Brasco (ameri-
kai krimi, 1997) 2.45 Ka-
nal-D Hírek

9.00 Híradó ism. 9.30 Har-
gita magazin 10.00 Zene
10.30 Kormos Ildikó: Ke-
lepcék 16.00 Híradó 16.15
Tájkép ism. 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Híradó 17.50 Egész-
séges percek 18.00 Nép-
tánc 18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp 19.30 Híradó
20.00 Többszemközt
20.30 Lugossy István:
Tóth Menyhért 21.00 Hír-
adó 21.30 Kultúrcsepp
22.00 Többszemközt
23.30 Híradó

8.15 A csábítás földjén
(sorozat) 9.45 Együtt
mindörökké (sorozat)
12.45 A kötelék (sorozat)
14.15 Esmeralda (sorozat)
15.30 Amor real (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Lola (amerikai soro-
zat) 18.30 A lángoló ég
alatt (sorozat) 19.30 A
csábítás földjén (sorozat)
20.30 A szerelem győzel-
me (sorozat) 22.00 Perro
amor (sorozat) 23.30 Sze-
relemkönnyek (sorozat)
0.45 Igaz történetek
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TV2, 22.00
Cool túra

A megcsalás szabályai: Ha állandó kapcsolatod van, és va-
laki mással szexelsz. Nem minősül megcsalásnak, ha külön-
böző az irányítószámotok. Nem minősül megcsalásnak, ha
annyira be vagy állva, hogy nem is emlékszel rá, mert ha
nem emlékszel rá, akkor igazából nem is történt meg. Nem
minősül megcsalásnak, ha egyszerre két emberrel csinálod,
mert érvénytelenítik egymást.

DUNA Tv, 22.30
Pusztító lavina

A fiatal orvosi asszisztens Marc és barátnője, Anne orvosi
ügyeletet tartanak egy hegyi mentőállomáson. Hívást kap-
nak bevetésre. Egy snowbordos életveszélyben van. Anna
szinte sokkot kap, mikor megtudja, hogy egy kollégáról,
Michaelről van szó. A mentőakció végül nem jár sikerrel,
Michael a mélybe zuhan. Vajon Anne és Marc meg tudták
volna menteni?

RTL Klub, 23.10
Kígyófej

Louisiana mocsaraiban mindig is nyüzsögtek a veszélyes ra-
gadozók, de ilyen vérszomjas szörnyeteg még soha nem fe-
nyegette az itt élőket. Egy óriás, génmanipulált ragadozó hal
les áldozataira a vízben. Útját a parton szétszórt, megcson-
kított holttestek jelzik. A hatóságok legjobb embereiket bíz-
zák meg a brutális lény megfékezésével.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Ma Reggel
9.00 Rajnán innen, 
Dunán túl...
10.30 Fejezetek a magyar
vasutak történetéből
10.50 Magyar bulizene
11.45 Natúra
12.10 Közelítő
12.30 Kő, papír, olló
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Alakok tájban
14.25 Tudástár 2011
14.50 Válogatás 
az Országos Természet-
film-fesztivál filmjeiből
15.15 Szabadlábon 
Nógrádban
15.45 Valaki
16.10 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
16.35 Pecatúra
17.00 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
17.55 Telesport (élő)
Rövidpályás Úszó Európa-
bajnokság
20.00 Esti mese: Malackó
20.10 Különleges 
mentőalakulat 
(auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Angyali érintés
(am. sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 24 (am. sor.)
0.00 Caterina és a lányok
(olasz sor.)

6.45 Top Shop
7.10 Havazin (ism.)
7.45 Fókusz Reggel
8.35 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.45 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sor.)
11.20 Top Shop
13.15 Asztro Show
14.15 A szív útjai 
(török sorozat)
15.20 Rejtélyek asszonya
- Gyilkos dallam 
(amerikai thriller, 2005)
17.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
18.20 Sarokba szorítva
(am. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.20 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.00 ValóVilág (2011)
(élő) - összefoglaló
23.10 Kígyófej 
(am. akcióf., 2004)
Utána: RTL-hírek
1.00 Reflektor 
- Sztármagazin
1.15 Törzsutas (ism.)
1.40 Róma 
(angol-am. kaland sor.)
2.50 Autómánia (ism.)
Autósmagazin

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.35 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.25 Az ezüst oroszlán
birodalmában 
(sp.-NDK kalandf., 1965)
14.15 Eva Luna 
(am. -mex. sor.)
15.15 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.25 La Pola 
(kolumbiai drámasorozat,
1. rész)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna
(amerikai-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 ÖsszeEsküvők
(valóságshow)
21.20 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 Cool túra 
(am. vígj., 2000)
Közben: Kenósorsolás
0.00 ÖsszeEsküvők
(valóságshow)
1.05 ALL IN 
- kezdők és nagymenők
1.35 Tények Este Hírműsor
2.10 EZO.TV
3.10 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 Ikon (ism.)
10.30 Ázsia (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
12.05 Panaszkönyv (ism.)
12.30 Sportré (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Felfedező
17.05 BBC Reporters
A BBC riportműsora
17.30 BBC Hard Talk
18.00 Híradó
18.30 Európai híradó (ism.)
19.20 Bruttó
19.45 Tíz perc (ism.)
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.00 Híradó
23.30 Riasztás (ism.)
0.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat

10.45 A romantika hul-
lámhosszán (német ro-
mantikus film) 12.35 Se-
gítség, szülő vagyok!
13.30 Lehetetlen küldetés
14.30 Monk (sorozat)
15.30 CSI (sorozat) 16.30
Nyomtalanul (sorozat)
17.25 Miami Vice (soro-
zat) 19.25 CSI (sorozat)
20.20 Két pasi (ismétlés)
20.50 Vérmes négyes (so-
rozat) 21.15 Mike és Molly
(sorozat) 21.45 Két pasi
(sorozat) 22.15 Viharma-
darak (am.-fr.-ang. film)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.30 Pontos sportidő
14.00 Prosport óra (live)
16.00 Sport.ro Hírek
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.00 Pontos
sportidő (live) 19.05 In-
formációk 20.00 Euro-
pean Poker Tour 21.00
Wrestling RAW, Show-
time 23.00 Sport.ro Hí-
rek 23.10 Gladiators UK,
Showtime

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 Afrika 
gyöngyszeme 
(port. kaland sor.)
10.55 Magyarország, 
szeretlek!
12.10 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 P’amende - 1209
14.25 Esély
14.55 Kő, papír, olló
15.25 Natúra
15.55 Angyali érintés
(am. sor.)
16.45 Különleges 
mentőalakulat 
(auszt. sor.)
17.35
18.40 Család csak egy
van (vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
(magyar műv. vet.)
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Poén Péntek 
- L’art pour l’art Társulat
22.10 Mindenből egy van
23.10 Az Este
23.45 Családom és egyéb
emberfajták (am. sor.)
0.10 A hivatal 
(angol vígj. sor.)
0.45 Diana Krall 
- Live in Rio (koncertf.)
1.45 Sporthírek
1.55 Család csak egy van
(ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sorozat)
11.25 Határok nélkül
12.20 TVR55
12.40 A palota legendái:
király 
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 e-FORUM 
(live)
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti pártok
fóruma (ism.)
16.00 Románia 
parlamentje
17.00 Hírek
17.30 La vie en rose 
(life-style magazin)
18.25 A palota legendái:
király 
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Egyszer az életben 
- szórakoztató műsor 
Iuliana Tudor-al
23.10 A vonal 
(mexikói-amerikai akció-
film, 2009)
0.50 Jimmy Hendrix con-
cert
1.50 Közelebb hozzád
2.20 Népi hagyaték
3.10 Sport (ism.)
3.25 Hírek (ism.)

4.30 Dinamo-Petrolul
Ploieşti mérkőzés 
(ism.)
6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
10.00 Korlátok nélkül
(amerikai életrajzi dráma,
1998)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
14.00 Huncutka
(amerikai vígjáték, 1991)

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 Románia hangja 
- verseny show
0.15 Összeesküvés-
elmélet 
(amerikai thriller, 1997)
Sz.: Mel Gibson, Julia
Roberts, Patrick Stewart,
Cylk Cozart
3.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)

6.00 Híradó, Sport 
(live)
8.00 Reggeli matiné 
-  Răzvan és Dani műsora
(live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Next Top Model 
by Cătălin Botezatu 
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés - Simona Gheorghe
műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Jackie Chan: 
Az elveszett zsaru 
(amerikai-hongkongi ak-
ció-vígjáték, 1998)
22.20 A fenébe is 
- szórakoztató műsor
23.45 Hispania, 
a legenda 
(spanyol sorozat)
1.30 Jackie Chan: 
Az elveszett zsaru 
(ism.)
3.15 Sport (ism.)
3.30 Hispania, a legenda
(spanyol sorozat) (ism.)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 Ház, építés, design
7.30 Levintza bemutatja
8.00 Családban 
(román sorozat)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 Médium 
- A túlvilág kalandorai 
(angol thrillersorozat) 
(ism.)
11.30 Finţescu hídja
12.30 Teleshopping
13.00 Sport, 
diéta és egy sztár
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat)
15.00 Családban 
(román sorozat)
16.00 A csúcstalálkozó
(kanadai filmdráma,
2008), 2. rész
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 A suttogó 
(amerikai romantikus drá-
ma, 1998)
23.45 Crusoe 
(am.-angol-kan.-dél-af. ka-
land sor.)
1.00 Crusoe 
(am.-angol-kan.-dél-af. ka-
land sor.)
2.00 Finţescu hídja
3.00 Hírek (ism.)

7.00 Hogyan készült?
Agyagkorsók, 
baromfifelvágottak,
versenyautómotorok
8.00 Autókereskedők 
- Citroen
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
Szintezőműszer, 
Hot dog, 
Csiszolószemcse, 
Dörzspapír
11.00 A túlélés 
törvényei
12.00 Amcsi motorok 
- Darien Lake motor
13.00 Autókereskedők 
- MGB GT
15.00 Állítólag... 
- Kutyaügyek
16.00 Hogyan készült?
17.00 Mérnöki műtárgyak
- A New York-i metró
18.00 Autókereskedők 
- Lotus Elan
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag... 
- James Bond különkiadás
21.00 Hogyan készült?
22.00 Egyszer 
egy ilyet vezetni! 
- Benyomások
23.00 Újjáépítők
0.00 Amerikai hotrodok
1.00 Autókereskedők
2.00 A túlélés 
törvényei
3.00 Állítólag... 
- MacGyver mítoszok

8.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai vígjá-
téksor.)
8.55 Egészségpasztilla
9.10 Il Grande Torino
(olasz filmdráma, 2005)
(ism.)
10.55 Vallomások 
(ism.)
11.50 Bazár
12.25 Biznisz óra
13.15 Késhegyen
14.00 Motomagia
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai vígjá-
téksor.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.30 Il Grande Torino
(olasz filmdráma, 2005),
2. rész
20.15 Adio
20.20 A divat világa
20.25 Biznisz óra
21.10 Topping
22.00 Hírek
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik (ism.)
0.00 Kaland Bt. 
(kanadai kaland sorozat)
0.55 A divat világa 
(ism.)
1.10 A hetedik 
mennyország 
(amerikai-angol-kanadai
akciófilm, 2001) (ism.)
2.30 Biznisz óra
2.45 Hullámzunk

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
KultúrPresszó 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.15 Élő
muzsika 17.55 A nap hírei röviden

PÉNTEK
2011. december 9. 
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Ma Mária, Emõke és Má-
tyás napja van.
A Mária bibliai eredetû nõi
név. Eredeti héber formája
Mirjam volt, ez a görög és
latin bibliafordításokban
módosult. Jelentése meg-
fejtetlen, minden magyará-
zata vitatott. 
Az Emõke nõi név régi
magyar személynévbõl
származik, az emõ szó 19.
századi felújítása -ke kicsi-
nyítõképzõvel. Jelentése:
szopó, csecsemõ.
A Mátyás héber eredetû
férfinév. A héber Mattatiás
név latin Matthias formájá-
ból származik, jelentése Is-
ten ajándéka.
Holnap a Natália, Ábel,
György, Györke és Valé-
ria nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1609 – Milánóban meg-
nyitják Európa második
nyilvános könyvtárát, a
Biblioteca Ambrosianát.
• 1949 – Kína nemzeti kor-
mánya a kommunista hata-
lomátvételt követõen Taj-
van szigetére menekül.

Vicc
Székely bácsi dobozos sört
vesz. Nosza, elõ a bicskát,
körbevágja, s jóízûen kor-
tyol. Eladó:
– De hát bácsi, nem úgy kell,
itt van ez a karika, ezt ha
meghúzza, ki van bontva!
– Á, az csak olyanoknak kell,
akiknek nincs bicskájuk!

Recept
Lencsepástétom 
Hozzávalók: 1 fej hagyma, 2
ek olívaolaj, 150 g sárgarépa,
100 g  zeller, 3 ek hámozott
paradicsom, 2 gerezd fok-
hagyma, 100 g vörös lencse,
só, fél ág rozmaring, tört szí-
nes bors, 1 tk curry fûszerke-
verék, csili.
Elkészítése: A felaprított
hagymát dinszteljük meg az
olajon. A zöldségeket reszel-
jük le, majd adjuk a dinsztelt
hagymához a lencsével és a
fûszerekkel együtt. Öntsük
fel annyi vízzel, amennyi el-
lepi, és pároljuk lehetõleg 80
fokon puhára. A végén adjuk
hozzá a curryt is, és botmix-
errel pürésítsük. Aprított chi-
livel, olívaolajjal tálaljuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Mindenképp ürügyet akar talál-
ni a pénzköltésre. Ügyeljen arra,
hogy amit vesz, azzal ne csak sa-
ját magának, hanem szeretteinek
is örömet szerezzen. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ma valahogy túl gyors iramot
diktál, ne csodálkozzon, ha má-
sok nem bírják követni önt. Ta-
nuljon türelmet! 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Végre kedvezõ fordulatot vehet-
nek dolgai, mintha nem is a teg-
napi folytatása lenne a mai. Az
ötletek is elözönlik.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ez a mai nap minden tekintet-
ben kedvezõen alakulhat. Ha te-
heti, semmi mással ne foglalkoz-
zon, csak amit igazán fontosnak
érez, ami igazán a maga ügye. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Egy szerelmi kapcsolat fordula-
tot vehet: akirõl eddig csak álmo-
dott, most végre viszonozni lát-
szik vonzódását. Lehet, hogy így
már nem is olyan érdekes a flört? 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ami a reggel után következik,
igazolni látszik majd elõzetes
megérzéseit. Ám, habár szép do-
log az önbizalom, a magabiztos-
ságát ne növessze önhittséggé. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Kissé bizonytalannak tûnik ma.
Kötekedõ kedvét most inkább
csak az élettársára pazarolja, õ
türelmesebb, mint mások.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Szép nap lesz ez a mai, minden a
terv szerint halad. Azért a tökéle-
tességtõl még nem kell tartania,
mert lesz, aki szívesen keresztbe
tenne önnek. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A kényeztetés ideje jött el önnek.
Egy masszázs, fodrász vagy koz-
metikai kezelés éppen aktuális le-
het. Azért ne legyen önzõ, valaki
öntõl is várná a kedvességet. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ne hagyja, hogy olyasmire rábe-
széljék, ami nyilvánvalóan túl
nagy kockázattal járna az ön
számára. Épp elég gondja van,
felesleges eleve vesztes ügyekkel
foglalkoznia. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Végre nyugodt napja lehet, ha a
lelkét is sikerül lecsillapítania.
Ha ez sikerül, akkor végre olyas-
mivel is foglalkozhat, amiben
igazán örömét leli.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Egy õszinte beszélgetéssel most
kiirthat egy kételyt a szívébõl.
Egy jó tanács: ne csak a szavak-
nak, a tetteknek, a szemeknek és
a hangsúlyoknak is higgyen!
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Bárkivel találkozol, valamiben
jobb lesz, mint te. Minden em-
ber tehetséges és kiemelkedõ va-
lamiben. Ezt sajnos csak na-
gyon kevesen tudják, ezért nem
is keresik a másikban a külön-
legeset, a kiemelkedõt. Mi több,
akkor érzi magát biztonságban
az ember, ha a másik hozzá ha-
sonló és semmiben nem jobb,
mint õ. A különbözõségtõl és a

hátránytól való beteges félel-
münk mindenkit visszahúz, aki
megpróbál kiemelkedni közü-
lünk. Ráadásul ezt úgy, hogy
szemében megdicsérjük a mási-
kat tehetségéért és különlegessé-
géért, de magunkban és a háta
mögött feltörekvõ büszke senki-
nek tartjuk. Örülj annak, ha a
másik jobb valamiben, hiszen
így segíthet neked is. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden

Kosárlabda 

Turós-Jakab László

Férfi-kosárlabda-Euro-
challenge Kupa-mérkõ-

zésen az U-Mobitelco BT
74-72-re kikapott Kolozsvá-
ron a belga Antwerp
Giantstõl, és ezzel eldõlt,
hogy már nem juthat tovább
az E csoportból. A román
bajnok nagyot csatázott ma-
gassági fölényben levõ ellen-
felével, minden egyébnél be-
szédesebb, hogy kedden este
kilencszer állt döntetlenre
az összecsapás, a vezetés pe-
dig 21 alkalommal váltako-
zott. A kolozsváriak közel
álltak ahhoz, hogy vissza-
vágjanak az „Óriásoknak” a
belgiumi 63-87-ért, de a haj-
rában súlyos térdsérülést
szenvedett irányítójuk,
Tyler Morris hiánya pótol-
hatatlan ûrnek bizonyult.
Marcel Tenter tanítványait
nyolc másodperc választot-
ta el a hosszabbítástól, sor-
sukat pedig Julian Vaughn
utolsó pillanatban szerzett
kosara pecsételte meg. A
gyõztesek három legjobbja

Wilson (25 pont), Roll (13p)
és Moors (11p) volt, míg a
házigazdáktól csak Krszta-
novics (22p), Dykes (13p) és
Morris (12p) szerzett tíznél
több pontot. 

Miután a kvartett másik
mérkõzésén az Elan Cha-
lon-sur-Saone 80-79-re

nyert Krasznojraszkban az
orosz BC Jenyiszej ellen,
eldõlt, hogy a francia és a
belga alakulat lép ki a cso-
portból. December 13-án,
kedden, az egyformán hat-
pontos U-Mobitelco BT és
a BC Jenyiszej Kolozsváron
dönt a harmadik hely sorsa
felõl.    

Az Atomerõmû SE Pak-
son szenvedett vereséget a
lett Ventspilstõl (78-79), s
ezzel eldõlt, hogy már nem
juthat tovább. A D csoport
másik mérkõzésén az orosz
BC Nyizsnij Novgorod 87-
78-ra nyert az ukrán Himik
Juzsnij otthonában. 

A másik magyar csapat, a
Szolnoki Olaj KK hazai pá-
lyán nagy csatában legyõz-
te a H csoport addig száz-
százalékos éllovasát, a né-
met Artland Dragonst, 90-
85. 

A kvartett másik mérkõ-
zésén: Keravnosz (ciprusi)–
Pau-Orthez (francia) 67-70.
A 3/2-es mérleggel álló ma-
gyar bajnok december 13-án
a ciprusi Keravnosznál zárja
a csoportkört, és ha nyer, to-
vábbjut a 16 közé. 

Tyler Morris keresztszalag-szakadást szenvedett – legkevesebb 2 hónap kényszerpihenõ vár rá 

Nyolcan maradtak 

A lapzárta után befejezõdött
Rapid–Pandurii-mérkõzés
nyitotta a labdarúgó-Román
Kupa negyeddöntõjét. Ma
18 órakor, a Temesvári Poli
a Medgyesi Gaz Metant fo-
gadja, a találkozóról a
Sport.ro számol be élõben. A
szintén ma este fél 9-kor
kezdõdõ Dinamo–Petrol-
meccset a Pro Tv közvetíti.
A negyedik mérkõzést csak
jövõre pótolják, a Galaci
Oþelul március 15-én fogadja
a FC Vaslui együttesét. 

Brassóban nyert a HSC

A Brassói Corona Fenestela
vendégeként aratott maga-
biztos gyõzelmet (6-3) az él-
lovas HSC Csíkszereda a
magyar–román jégkorong-
bajnokság, a MOL Liga
kedd esti mérkõzésén. A gó-
lokat Petres, Hruby, Mihály
(2), Molnár és Podstavek, il-
letve Adorján, Péter és Bar-
tzen osztozott. A HSC 60
ponttal vezet a Dab.Docler
(51p) és a Brassó (44p) elõtt. 

Klub-vb 2011 

A házigazdaként részt vevõ
japán bajnok Kashiwa
Reysol és az új-zélandi
Auckland City selejtezõs
összecsapásával ma kezdõ-
dik a labdarúgó-klubvilág-
bajnokság, amelynek döntõ-
jét jövõ vasárnap rendezik.
A nyitómeccs gyõztese a
mexikói Monterrey-jel ját-
szik a negyeddöntõben, a tu-
néziai Esperance pedig a ka-
tari al-Szadd-dal. A két
nagyágyú, a BL-gyõztes FC
Barcelona és a Libertadores
Kupa-címvédõ brazil Santos
kiemeltként csak az elõdön-
tõben lép pályára elõször.
Eddig Európa képviselõi 25,
Dél-Amerikáé 24 sikert zse-
beltek be, a Santos korábban
kétszer, a Barcelona egyszer
hódította el a trófeát. 

Rövidpályás úszó Eb

A LEN, az Európai Úszó
Liga 51 tagországa közül 40
nevezte sportolóit az idei rö-
vidpályás Európa-bajnokság-
ra, amelynek mától vasárna-
pig a lengyelországi Szcze-
cin ad otthont. Magyaror-
szágot 21 versenyzõ képvise-
li a 25 méteres medencében
zajló kontinentális viadalon,
s közülük Cseh Lászlótól,
Biczó Bencétõl, Gyurta Dá-
nieltõl, Kis Gergõtõl, illetve
Verrasztó Evelyntõl és Jaka-
bos Zsuzsannától aranyér-
met várnak. 

Indul az NBA-szezon 

Elkészült a bérvita miatt
szünetelõ észak-amerikai
profi kosárlabda-bajnokság
(NBA) menetrendje. A
nyolcvankettõrõl hatvanhat
mérkõzésesre rövidített alap-
szakasz a tervek szerint ka-
rácsonykor kezdõdik, többek
között a legutóbbi döntõ pá-
rosításával, a Dallas Mave-
ricks–Miami Heat rangadó-
val. A csoportkör április 26-
ig tart, a döntõ utolsó napja
pedig június 26-a lesz. 

Szertefoszlott U-remények

A Balkán Liga A betûjelû hatosában szereplõ Temesvári
BC 79-77-re kikapott idegenben a montenegrói KK
Mornar Bartól, de még így is õrzi továbbjutást jelentõ ne-
gyedik helyét a csoportban. A Bega mentiek már csak jö-
võre lépnek pályára, a visszavágók elsõ fordulója kereté-
ben Belgrádban csapnak össze a szerb OKK-val.  

Temesvári vereség Montenegróban 

Labdarúgás 

ÚMSZ

Az nb1.hu által szervezett
Magyar Aranylabda-sza-

vazás Juhász Roland (Ander-
lecht Brüsszel, 100 pont),
Dzsudzsák Balázs (Anzsi
Mahacskala, 98p), Rudolf
Gergely (Panathinaikosz,
76p), Tõzsér Dániel (Genk,
76p) „dobogós” sorrendet
hozott, de a honlap további
kategóriákban is hirdetett
gyõzteseket.

Eszerint az év csapata a
magyar válogatott (11 szava-
zat), megelõzve két élvonal-
beli alakulatot, a Debreceni
VSC-t (9) és az MVM Paksot
(4). E csapatok edzõi, Eger-
vári Sándor szövetségi kapi-
tány, valamint Kondás Ele-
mér és Kis Károly ugyanan-
nyi vokssal zártak. 

A legjobb magyar játékos-

nak járó elismerést Varga Jó-
zsef, a Debrecen futballistája
érdemelte ki 53 ponttal, meg-
elõzve Elek Ákost (Videoton,
35 pont) és Dudás Ádámot
(Gyõri ETO FC, 25 pont). A
fiatalok versenyében a debre-
ceni Bódi Ádám (13 szava-
zat) diadalmaskodott, Ko-
vács István (Haladás, 8) és
Gulácsi Péter (Hull City, 4)
elõtt. A légiósok közül a
szakírók az elõzõ bajnokság
gólkirályát, a Videotont erõ-
sítõ brazil André Alvest lát-

ták a legjobbnak, José Luque
(spanyol, Diósgyõri VTK) és
Danilo (brazil, Budapest
Honvéd) elõtt. Az év játékve-
zetõje a Bajnokok Ligája lon-
doni döntõjében is bíráskodó
Kassai Viktor lett.

A Magyar Aranylabda-
szavazáson pontot szerzett
még Hajnal Tamás (VfB
Stuttgart, 31), Szabics Imre
(Sturm Graz, 25), Köteles
László (Genk, 19), Vanczák
Vilmos (Sion, 18), Gera Zol-
tán (West Bromwich Albion,
12), Varga József (Debreceni
VSC, 8), Király Gábor (1860
München, 7), Szalai Ádám
(FSV Mainz, 5), Elek Ákos
(Videoton FC, 5), Korcsmár
Zsolt (Brann Bergen, 5),
Koman Vladimir (Samp-
doria, 4), Bódi Ádám (Deb-
receni VSC, 4), Vadócz
Krisztián (NEC Nijmegen,
1) és Böde Dániel (MVM
Paks, 1). 

A magyar futball „leg”-jei

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

A labdarúgó-Bajnokok
Ligája négy csoportjában

kedden este legördült a füg-
göny, s három négyesben is
csak a hármas sípszóval vált
véglegessé a továbbjutás.   

A Chelsea nagyon simán,
Juan Mata és a duplázó Di-
dier Drogba (képünkön) ve-
zérletével 3-0-ra nyert a Va-
lencia ellen a Bajnokok Ligá-
ja hatodik, azaz utolsó fordu-
lójában, ezzel élen zárt az E
csoportban, mivel a Bayer 04
Leverkusen 1-1-re végzett a
magyar Köteles Lászlóval és
Tõzsér Dániellel felálló belga
Genk ellen. Csoportharma-
dikként a spanyolok az Euró-
pa Ligában folytathatják. 

Az F csoportban a görög
Olimpiakosz 3-1-re verte a
tartalékos Arsenalt (gól:
Dzsebbur, Fuster, Modes-
to, illetve Benajun) és a má-
sik találkozó 85. percéig nye-
regben volt. Dortmundban
ugyanis az Olympique Mar-
seille 0-2-rõl fordított 3-2-re a
német bajnok Borussia ellen,
Valbuena 87. percben esett
találata pedig nyolcaddöntõt
jelentett a franciáknak. 

A G csoportban folytató-
dott a ciprusi csoda: annak
ellenére, hogy 2-0-ra kikapott
Nicosiában az ukrán Sah-
tartól, az APOEL a kvartett
élén végzett. Közben a portói
Estadio Dragaón az orosz
Zenit kibekkelte a 0-0-t és ez
a szentpétervári csapat to-
vábbjutását jelentette. Az FC
Porto pedig ott folytathatja,
ahol májusban a legjobbnak
bizonyult, az Európa Ligá-
ban.    

A H csoportban az AC
Milan 2-0-ra vezetett Prágá-
ban, de elszórakozta a
Viktoria Plzen elleni meccs
végét, a találkozó 89. és 93.
percben szerzett hazai gólok-
kal zárult 2-2-vel. A Nou
Campon „Pep” Guardiola
gyakorlatilag egész kezdõ-
csapatát pihentette, de a fia-
talok is elgázolták a fehér-
orosz BATE Boriszovot: 4-0,
Sergi Roberto, Montoya és
Pedro (2) góljaival. A katalá-
nok megnyerték a csoportot,
az AC Milan is legjobb 16
közé jutott, a Viktoria Plzen
pedig az EL-ben folytatja. 

A tegnap esti BL-meccse-
ket megelõzõen ismert volt
12 nyolcaddöntõs, a címvédõ
FC Barcelona, az AC Milan,
a Real Madrid, a Bayern
München, az Internazionale,
a Benfica, a Bayer 04 Lever-
kusen, az Arsenal, az
APOEL Nicosia, az Olym-
pique Marseille, a Chelsea és
a Zenit Szentpétervár. Az
Európa Liga tavaszi mezõ-
nyét a Valencia, az Olimpia-
kosz, az FC Porto és a
Viktoria Plzen egészíti ki. 

Didier Drogba, 
a Chelsea megmentõje 

Kézilabda 

T. J. L. 

A Sao Paulói C csoport
leggyengébb csapatai,

Tunézia (30-28) és Kuba (33-
27) elleni váratlanul szoros
eredmények után a román
nõi válogatott botlott a Brazí-
liában zajló, 20. világbajnok-
ságon: a harmadik forduló
keretében a trikolórok remiz-
tek a japánokkal, 28-28. Szo-
ros elsõ félidõ után 12 perccel
a befejezés elõtt még 22-17-re
vezettek Radu Voina tanítvá-
nyai, de a hajrát elbukták.
Góljaikat Elisei Ardean (9),
Chintoan (4), Amariei (4),
Bradeanu (3), Chirila (3),

Nechita (2), Varzaru (2) és
Bãbeanu dobta, s Oana
Manea beállós után Adina
Fiera átlövõ is megsérült. 

A román csapat biztosítot-
ta ugyan jelenlétét a legjobb
16 között, de nem mindegy,
hogy a csoport melyik helyé-
rõl jut tovább. Ma Brazília,
pénteken pedig Franciaor-
szág az ellenfél. A csoportkör
utolsó hat mérkõzését meg-
elõzõen Brazília (6 pont) ve-
zet Románia (5), Franciaor-
szág (4), Tunézia (2), Japán
(1) és Kuba (0) elõtt. A har-
madik fordulóban a brazilok
meglepték a franciákat (26-
22), Tunézia pedig 32-29-re
nyert Kuba ellen. 

Kedden este a D csoport-

ban is játszottak. Eredmé-
nyek: Dánia–Horvátország
23-19, Elefántcsontpart–Ar-
gentína 25-19, Svédor-
szág–Uruguay 31-14. Az
utolsó két fordulót megelõzõ-
en Dánia (6 pont) vezet
Svédország (6), Horvátor-
szág (4),  Elefántcsontpart
(2), Argentína (0) és Uruguay
(0) elõtt. 

A négy csoport elsõ négy
helyezettje, azaz 16 csapat jut
a torna következõ, egyenes
kieséses rendszerû szakaszá-
ba. A román csapat a D cso-
portból kap ellenfelet, cso-
portelsõként azon hatos ne-
gyedik helyezettjét, csoport-
másodikként harmadik he-
lyezettjét és így tovább. 

Nem megy a válogatottnak 

Juhász Roland
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