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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3415 ▼
1 amerikai dollár 3,2345 ▲
100 magyar forint 1,4476 ▲

Vezércikk 3

Tarlós kirúgta Csurkát 

Tarlós István, Budapest fõpolgármestere fel-
kérte Dörner Györgyöt, az Új Színház kije-
lölt igazgatóját, hogy ne alkalmazza színhá-
zában Csurka Istvánt. Mint fogalmazott,
sajnálattal vette tudomásul, hogy többszöri
kérése és ezt követõ nyilvános felhívása el-
lenére is Csurka István újólag az európai
politikai kultúrával összeegyeztethetetlen
módon nyilatkozik meg lapjában.

Kultúra 8

Boszorkánytévé indulna

Witch TV néven „boszorkány” tévécsator-
nát szeretne indítani Romániában az ameri-
kai Roxo cég. A tervek szerint az ezotériá-
val foglalkozó tévémûsorokat online is le-
hetne követni a Vrajitoare.eu oldalon.

Média 9

Szigorúan bizalmas
A mai Romániában az ellenzék és a ha-
talom viszonya végletesen mérgezett.
Az ellenségeskedés olyan mértékû, hogy
gyakorlatilag lehetetlenné tesz bármiféle

kommunikációt. A tegnapi,
cotroceni-i államelnöki kon-

zultáció a politikai pártok-
kal újra megmutatta, hogy
Traian Bãsescu képtelen
az ellenzékkel eszmecse-
rét folytatni, hanem csak

az „aki nincs velem, az
ellenem” elv alapját
követi. 

Salamon 
Márton László

Újévi buli, régi árban
Már telt ház van a szilveszteri kisvakáció idején a hazai szállodákban, panziókban

A forintnak az euróhoz és a
lejhez viszonyított gyors leér-

tékelõdése, a magyar állam által
a romániai diákoknak folyósított
oktatási-nevelési támogatás át-
utalásának halogatása, illetve a
folyósítás módjának megváltoz-
tatása miatt elesnek a támogatás
összegének jelentõs részétõl az
erdélyi gyermekek. Mint arról
hírt adtunk, a Budapesten tavaly
bekövetkezett politikai változá-
sok nyomán Budapest idén nem
utalta át tanévkezdetig a húsz-
ezer forintnak megfelelõ összeget
az erdélyi családoknak, sõt, im-
már a késõbb kitûzött, év végi
határidõt sem tudják tartani. 
7. oldal

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!

A tavalyinál is olcsóbban kínálják a szilveszteri „csomagot” idén a székelyföldi vendégfoga-

dók, de ez a jelek szerint mégsem lesz elég egy felhõtlen óévbúcsúztatóra. Ha az anyagiak

meg is könnyítik a vendégek dolgát, a helyfoglalás annál nehezebbnek bizonyulhat a szóra-

kozni vágyók számára. Míg a magyarországi turisták továbbra is szívesen jönnek a téli ünne-

pekre Erdélybe, a romániaiak is kezdenek „rákapni” a határon túli kiruccanásokra. 6. oldal 

Elutasította tegnap a Román
Jégkorong-szövetség elnöke

azt a vádat, hogy a román jég-
korongban nemzetiségi vita vol-
na. Tánczos Barna lapunknak
arra a hírre reagált, miszerint
magyar csapattársai megverték
egy csíkszeredai edzõtáborozá-
son az U 16-os (tizenhat éven
aluliak) jégkorong-válogatott
egyetlen román tagját. Az inci-
densnek nagy visszhangja volt a
román sajtóban, az Országos
Diszkriminációellenes Tanács
vizsgálatot indított az ügyben.
Tánczos szerint az áldozatot
nem megverték, hanem beavatá-
si szertartáson esett át.
12. oldal Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a cotroceni-i találkozó után

Románverés

vagy beavatás?A parlamenti pártok vezetõi-
vel folytatott maratoni tárgya-

lás után tegnap esti sajtótájékozta-
tóján Traian Bãsescu államfõ be-

jelentette: minden alakulat támo-
gatja az uniós pénzügyi fegyelem
szigorítását célzó új szabályozási
egyezménytervezetet. 3. oldal 

Fotó: Tofán Levente

Paktum gorombaságokkal

Már megtelt a székely síparadicsom. Aki nem foglalt nyáron helyet, az elbúcsúzhat attól, hogy a Madarasi Hargitán búcsúztassa az óévet Fotó:  ÚMSZ/archív

Támogatás: 

ami késik, múlik?



Gy. Z.

Ámokfutást rendezett egy
olasz szélsõjobboldali író teg-

nap Firenzében. Az 50 éves
Gianluca Casseri a város köz-
pontjában, a piacon kezdett lö-
völdözésbe. Két szenegáli árust
megölt, többeket pedig megsebe-
sített. Elmenekült a helyszínrõl,
majd amikor a rendõrök bekerí-
tették, magával is végzett. A fi-
renzei polgármester „tiszta el-
méjû, õrült rasszista gyilkos-
nak” nevezte az ámokfutót.
Casseri egy neofasiszta olasz
szervezet tagja volt. A Casa
Pond nevû mozgalom a magyar
szélsõjobboldal körében is nép-
szerû, az egyik ismert szélsõsé-
ges honlapon nemrég a huszon-
egyedik század fasisztáiként
méltatták õket.

Közben Rómában egyébként
öt személyt tartóztattak le a
Militia nevû szélsõjobboldali
szervezet elleni razzia során, mi-
vel az olasz fõvárosban koráb-
ban elkövetett bûncselekmények-
kel gyanúsítják a csoport tagjait.
További tizenegy személy, közöt-

tük egy gimnazista ellen indult
eljárás a fasizmus éltetése, rasz-
szista gyûlölet terjesztése, vala-
mint bûnszövetkezet jogcíme-
ken. A latin Militia névvel mû-
ködõ újfasiszta csoport ellen a

római ügyészség 2010-ben indí-
tott vizsgálatot, miután antisze-
mita jelszavak jelentek meg az
olasz fõváros épületein, dinamit
robbant a római román kereske-
dõk üzleteiben, és fenyegetések

érkeztek Gianni Alemanno fõ-
polgármesterhez, a szenátus és a
képviselõház elnökéhez.

A lehallgatások alapján a ter-
rorelhárítók a Lama (Penge) fedõ-
nevû akcióban a Militia római
székházában és a szervezet lo-
gisztikai bázisának berendezett
edzõteremben, illetve diszkóban
házkutatást tartottak. A hatósá-
gok szerint a Militia összesen 87
tagot számlál, és „forradalmi ak-
cióra” készült. A letartóztatás hí-
rét megelégedéssel fogadta Ric-
cardo Pacifici, a római zsidó kö-
zösség elnöke, aki hangsúlyozta,
hogy megoldásnak azt tartaná,
ha az olasz törvények „végre bûn-
cselekményként ismernék el a
holokauszt tagadását”. 
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Röviden

Strasbourgi felszólítás Moszkvának

Új, szabad és tisztességes választásokra
szólította Oroszországot az Európai Parla-
ment a strasbourgi plenáris ülésen tegnap
elfogadott határozatban. A képviselõk egy-
ben azt is kérik, hogy azonnal és teljes kö-
rûen vizsgálják ki a december 4-i voksolás-
sal kapcsolatban csalásról és megfélemlítés-
rõl szóló beszámolókat.

Újabb magyarverés Vajdaságban

Az Újvidék közelében fekvõ Temerinben
újabb verekedés tört ki szerb és magyar fia-
talok között kedden. Az éjszaka is nyitva
tartó Petõfi Sándor utcai pékségbe betérõ
két magyar és egy szerb nemzetiségû fiúba
az „idegenekre” tett sértõ megjegyzésekkel
provokatív módon belekötött egy szerbül
beszélõ asztaltársaság, majd a három fiú
közül a két magyart az utcán megverte.

Pozsony tárgyalna Budapesttel

Szakértõi szinten próbál a jövõben megol-
dást találni a kettõs állampolgárságról szó-
ló szlovák–magyar vitára a két fél – közöl-
te Maros Zilinka szlovák belügyi államtit-
kár tegnap Pozsonyban, miután a kérdés-
rõl tárgyalásokat folytatott Répás Zsuzsan-
na magyar helyettes államtitkárral. Köz-
ben Navracsics Tibor magyar miniszterel-
nök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi
miniszter  Brüsszelben megbeszélést foly-
tatott Viviane Redinggel, az Európai Bi-
zottság alelnöki rangú igazságügyi bizto-
sával arról, hogy a szlovák állampolgársá-
gi törvény sérti az EU alapjogi chartáját, a
benne megfogalmazott szabad identitásvá-
lasztás jogát.

Elítélték a román madárcsempészt

Jogerõsen tíz hónap felfüggesztett fogház-
büntetésre ítélte a másodfokon eljáró
Csongrád Megyei Bíróság azt a román ál-
lampolgárt, akinek hússzállító teherautójá-
ban november elején mintegy tízezer védett
madár tetemére találtak a nagylaki határ-
rendészek. A bíróság ugyanakkor a vádlott
egészségi állapotára és kiskorú gyermekeire
figyelemmel úgy ítélte meg, hogy a szabad-
ságvesztés büntetés céljai a végrehajtása
nélkül is elérhetõk, így az elsõ fokon kisza-
bott büntetés végrehajtását felfüggesztette.

Új államfõ Tunéziában

Az átmeneti alkotmány elfogadását követõ-
en tegnap beiktatták hivatalába Moncef
Marzuki korábbi emberjogi harcost, Tuné-

zia új államfõjét (képünkön), akit csaknem
egy esztendõvel a felkelés kirobbanását kö-
vetõen választottak meg, elõször szabadon
az ország történetében.

Tovább tart a szerb blokád

Már több mint 24 órája vesztegel a Jarinje
észak-koszovói átkelõnél egy húsz teherko-
csiból álló orosz segélyszállítmány, mert a
helyi szerbek nem engedélyezik az EU ko-
szovói igazságügyi és rendõri missziójának
(EULEX) a konvoj felvezetését és kíséretét.

Timosenko beteget jelentett

Rossz egészségi állapotára hivatkozva teg-
nap sem jelent meg fellebbviteli tárgyalásán
a hétévi börtönre ítélt Julija Timosenko
volt ukrán kormányfõ. A kijevi bíróság
épületénél a tárgyalás kezdete elõtt a volt
kormányfõ több száz híve gyûlt össze. 

Hírösszefoglaló

Gazdasági kérdésekrõl is tár-
gyalt a kabinet tegnapi kihe-

lyezett ülésén Sopronban –
mondta Giró-Szász András ma-
gyar kormányszóvivõ az ülést kö-
vetõen. Sajtóértesülések szerint
megszületett a döntés a jövõ évi
költségvetésre vonatkozó tör-
vényjavaslat átalakításáról, a rész-
leteket várhatóan Matolcsy
György nemzetgazdasági minisz-
ter és a kormányszóvivõ ismerteti
majd. A kormány zárt ajtó mö-
gött, teljes titoktartásban tárgyalt.
Orbán Viktor miniszterelnök hét-
fõn, a Fidesz–KDNP frakcióülé-
se után azt mondta a költségvetés
esetleges módosításával kapcso-
latban, hogy a büdzsé fõszámait
nem szabad módosítani, dacára
annak, hogy kisebb lesz a növeke-
dés, és gyengébb lesz a forint a ko-
rábban vártnál. A költségvetési
törvényjavaslat átalakítását pénte-
ken, az uniós csúcstalálkozó után
Brüsszelben jelentette be a kor-
mányfõ.

A lehetséges irányokról koráb-
ban annyi szivárgott ki, hogy
vagy a költségvetés általános tar-
talékait, vagy zárolások formájá-
ban a minisztériumok fejezeti tar-
talékait növelik, esetleg jön a
„költségvetési fejezeteken belüli
maszatolás”. Mindezt egy nappal
a szerdai kormányülés elõtt
mondta egy a döntéshozatalra rá-

látó befolyásos fideszes politikus
a hvg.hu-nak. Az eszközök között
szerepel ugyanakkor a bevételek
növelése is – a lap információi
szerint elsõdlegesen a jövedéki
adó, ezen belül is a dohányra ki-
vetett terhek további növelése me-
rült fel. A már idézett fideszes for-
rás szerint ugyanakkor sokan a
pártban is vitatják ennek célszerû-
ségét, hiszen ez az adófajta már
idén is emelkedett, és jövõre is
fog, így kérdés, nem „billen-e át”
azon a ponton, amikor olyan for-
galmat ér el a feketepiac mértéke,
ami inkább csökkenti a költségve-
tés bevételeit.

Kalmár István, a helyi MSZP
elnöke a soproni Liszt-központ
elõtt demonstrálva két léggömböt
durrantott ki, egyet pedig elenge-
dett. „Sorra durrannak ki azok a

lufik, amelyeket a Fidesz az el-
múlt másfél évben már túl nagyra
fújt” – jelentette ki a politikus. –
„A leglátványosabb, amikor egy
héten belül végképp kidurrant a
gazdasági szabadságharc lufija”.

A magyar kabinet egyébként
abból az alkalomból tanácskozott
Sopronban, hogy a város lakói 90
évvel ezelõtt úgy döntöttek: Ma-
gyarországhoz kívánnak tartozni.
December 14-ét 2001-ben nyilvá-
nította a hûség napjává az akkori
szocialista–szabad demokrata
kormány rendelete. A jogszabály
arra emlékeztetett, hogy Sopron a
trianoni békeszerzõdéssel Auszt-
riához került, de a város lakossá-
ga az 1921. december 14-i nép-
szavazáson úgy döntött, hogy
Sopron térjen vissza Magyaror-
szághoz. 

Egy nõi holttestet találtak a rendõrök a belgiu-
mi Liege-ben kézigránátot dobáló és géppisztoly-
ból kedden lövöldözõ férfi otthonában. A holttestet
az ámokfutást elkövetõ Nordine Amrani otthoná-
ban végzett házkutatás során fedezték fel egy paj-
tában – közölte Cédric Visart de Bocarnmé liege-i
fõügyész. Sajtóértesülések szerint a 45 éves áldozat
bejárónõként dolgozott Amraninál; az épületet,
ahol megtalálták, a férfi vadkendertermesztésre
használta. Belgium még tegnap is a szörnyû ámok-
futás sokkhatása alatt állt. Elõzõ nap a helyszínre

látogatott a királyi pár, a miniszterelnök és a kor-
mány több tagja. Országszerte virrasztásokat és
templomi megemlékezéseket tartottak. A sajtó
egyebek mellett annak magyarázatát boncolgatta,
miként kerülhette el a hatóságok figyelmét, hogy a
büntetett elõéletû férfi ekkora arzenált halmozott
fel a lakásán. Armanit három évvel ezelõtt tiltott
fegyverbirtoklásért, bûnszövetkezethez tartozásért
és vadkendertermesztésért börtönbüntetésre ítél-
ték. Feltételesen volt szabadlábon, kedden is jelent-
keznie kellett volna hatósági ellenõrzésre.

Házvezetõnõjét is megölte a belga ámokfutó

ÚMSZ

Az iráni televízió az elmúlt
héten mutatta be azt a pilóta

nélküli RQ-170 típusú repülõt –
más néven drónt –, amelyet sike-
rült elfogniuk. Teherán szerint ez
az amerikai háborús készülõdés
egyértelmû jele, Washington sze-
rint viszont a gépet az iráni atom-
program felderítésére használták,
és egyszerûen csak elromlott. Az
iráni sajtó már azt is jelentette,
hogy katonai szakértõk közel jár-
nak a drón adatainak kinyerésé-
hez. Az iráni Forradalmi Gárda
tisztjei egyébként filmre vették,
amint elfogják a drónt, amely Irán
Afganisztánnal szomszédos, kele-
ti határa fölött vágott át, mielõtt a
birtokukba került volna. Az ame-
rikai hatóságok szerint azonban
Irán biztosan nem lõtte le a gépet,
és még csak elektronikus cyber-
technológiát sem használt lesze-
déséhez. Ennek ellenére úgy gon-
dolják, hogy Irán vagy szövetsége-
sei hamarosan képesek lesznek
meghatározni a drón radareltérí-
tõjének kémiai összetételét, lemá-
solni a motorját, ellenõrzõ rend-
szerét, illetve kifinomult kameráit
és szenzorait, amelyek lehetõvé
teszik, hogy nagy magasságból is
lássák vele a terepet. Az iráni kor-
mány mellesleg panaszlevelet
küldött az ENSZ-hez, „provoka-
tív és titkos akciókkal” gyanúsítva
meg Washingtont, mert vélemé-
nyük szerint megsértette a nem-
zetközi jogot. Az irániak ugyan-
akkor a mintapéldány alapján sa-
ját drónokat akarnak gyártani. 

Amerikai–iráni

drónháború„Titkok” Sopronban
Átszabta jövõ évi költségvetését a magyar kormány
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Rasszista gyilkos Firenzében 

Az olasz rendõrség teljesen lezárta Firenze belvárosát. Amikor el akarták fogni, a merénylõ végzett magával

Orbán a helyi polgármester és Molnár Ágnes között. Molnár lesz Fellegi utóda?



Francis Fukuyama sze-
rint az együttmûködésre
és bizalomra alapozó
rendszerek jóval sikere-

sebbek, mint azok,
amelyek a bizalmat-
lanságra épülnek. A

híres amerikai poli-
tológus nyomán
megállapíthatjuk

tehát, hogy a kelet-európai politikai rend-
szerek azért nem (azért sem) sikeresek,
mert a hatalom szigorú ellenõrzésének
szükségessége itt kötelezõvé teszi a bizal-
matlanság elvének érvényesítését.  
A fennálló politikai hatalommal szembeni
bizalmatlanság tulajdonképpen az ellenzé-
ki alapállás lényege: törekedni a hatalom
hibáinak leleplezésére, nyilvánvalóvá tenni
a hatalom hiteltelenségét, meghiúsítani tö-
rekvéseit, megkérdõjelezni tetteit, „betarta-
ni” neki. Elméletileg persze létezik konst-
ruktív ellenzékiség is – ám ez már végképp
nem jellemzi a kelet-európai politikai szín-
teret –: úgy elszámoltatni a hatalmat,
hogy közben támogatjuk olyan ügyekben,
kérdésekben, amelyeket jónak, támogatan-
dónak találunk. 
A mai Romániában az ellenzék és a hata-
lom viszonya végletesen mérgezett. Az el-
lenségeskedés olyan mértékû, hogy gyakor-
latilag lehetetlenné tesz bármiféle kommu-
nikációt. A tegnapi, cotroceni-i államelnö-
ki konzultáció a politikai pártokkal újra
megmutatta, hogy Traian Bãsescu képte-
len az ellenzékkel eszmecserét folytatni, ha-
nem csak az „aki nincs velem, az ellenem”
elv alapját követi. Ugyanakkor az ellenzéki
pártok is leragadtak az államfõ tetteinek,
nyilatkozatainak rögeszmés bírálatánál,
követve azt az áldatlan kelet-európai politi-
kai alapszabályt, miszerint a konstruktív
ellenzékiség nem igazi ellenzékiség.
A tegnapi konzultáció egyáltalán nem
szólt tehát a bizalomról, ellenben szigorú-
an bizalmas módon zajlott. Ugyanis – a
legutóbbi cotroceni-i találkozón az államfõ
és az ellenzéki pártvezetõk között történt,
élõben közvetített közjáték után – az ál-
lamelnöki hivatal illetékesei kizárták a saj-
tót a konzultációról, amely végül abban
merült ki, hogy a Bãsescu és a Ponta–An-
tonescu-kettõs válogatott szitkokat vágott
egymás fejéhez. Az alkotmány módosításá-
nak témájával összehívott, tanácskozáson
mindenrõl szó esett, csak arról a problémá-
ról nem, amely miatt az alaptörvény mó-
dosításra szorul: az uniós pénzügyi fegye-
lem szigorítását célzó új európai szabályo-
zási egyezménytervezetrõl és egyáltalán: a
kontinens és az ország lakóit fenyegetõ sú-
lyos gazdasági helyetrõl.
Márpedig – visszatérve Fukuyamához –: a
bizalom már önmagában is fontos gazda-
sági tényezõ. A bizalmatlanság pedig a
gazdasági csõd garanciája. 
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M. Á. Zs.

A parlamenti pártok vezetõi-
vel folytatott maratoni tár-

gyalás után tegnap esti sajtótájé-
koztatóján Traian Bãsescu ál-
lamfõ arról tájékoztatott, hogy
ma értesíti az Európai Bizottsá-
got Románia elkötelezettségérõl
az uniós pénzügyi fegyelem szi-
gorítását célzó új szabályozási
egyezménytervezet mellett. Az
államfõ azzal indokolta dönté-
sét, hogy mind az ellenzéki ala-
kulatok, mind pedig a kormány-
pártok egyetértenek a múlt heti
EU-csúcs döntésével. Bãsescu
ugyanakkor elismerte, hogy nem
alakult ki ugyanez a konszenzus
az uniós egyezmény romániai
jogrendbe való átültetésével kap-
csolatban. Korábban az államfõ
arra figyelmeztette a kormány
tagjait, hogy az uniós pénzügyi
fegyelem szigorítását célzó új
szabályozási egyezményterveze-
tet nem szabad belpolitikai csa-
tározások témájává tenni. „Elve-
szíthetjük hitelünket, hiszen a té-
máról folytatott belpolitikai vitát
figyelemmel követik az összes
tagállamban. Szeretném, ha ha-
sonlóan a NATO- és európai
uniós csatlakozáshoz, nemzeti
konszenzus alakulna ki ebben a
kérdésben is” – mondta az ál-
lamfõ. 

A PDL „csomagolná” 
a parlamenti reformot is 

Traian Bãsescu elvárása nehe-
zen lesz megvalósítható, tekin-
tettel arra, hogy a koalíciós pár-
tok között sincs egyetértés azzal
kapcsolatban, hogy az egyez-
ménytervezet alkotmányba tör-
ténõ átvezetését hogyan léptes-
sék életbe. Emil Boc miniszterel-
nök leszögezte, a Demokrata Li-
berális Párt (PDL) a kormánykö-
zi egyezménnyel egy csomagban

az egykamarás, 300 tagú tör-
vényhozás felállítására vonatko-
zó módosítást is be szeretné ve-
zetni az alaptörvénybe. „Remé-
lem, hogy meg tudunk egyezni
az ellenzékkel a kérdésben,
ugyanis nélkülük nem tudjuk el-
érni ezt a két célkitûzésünket” –
fogalmazott Emil Boc. 

Kelemen: az RMDSZ 
nem akar csatolt árut

A PDL elnökével részben el-
lentétes álláspontra helyezkedett
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök,
aki leszögezte, a szövetség támo-
gatja ugyan a kormányközi
egyezmény alkotmányba fogla-
lását, viszont ellenzi az egyka-
marás törvényhozás felállítását

és a honatyák számának három-
százra csökkentését. „Csak az
uniós pénzügyi fegyelem szigorí-
tását célzó új szabályozási egyez-
ménytervezet kérdésében alakult
ki politikai konszenzus. Úgy vé-
lem, hogy a tárgyalások el fog-
nak akadni, ha más kérdéseket is
be akarnak emelni az alkot-
mányba” – fogalmazott Kele-
men. Az RMDSZ-elnök állás-
pontját Traian Bãsescu államfõ
is megerõsítette, aki a Cotroceni-
palotában tartott sajtótájékozta-
tóján újságírói kérdésre elmond-
ta, mivel a pártok kizárólag a
kormányközi egyezmény kérdé-
sében jutottak közös nevezõre,
nem lát lehetõséget arra, hogy az
alkotmánymódosítás más kérdé-
sekre is kiterjedjen. 

Zárt ajtók mögött
sértegette az USL-t

A koalíciós alakulatok elõtt az
államfõ zárt ajtók mögött fogad-
ta a Szociál-Liberális Szövetsé-
get (USL) alkotó három ellenzé-
ki párt elnökét is. 

A rendkívül feszült hangulatú
találkozóról az USL-s politiku-
sok számoltak be, Victor Ponta
szociáldemokrata pártelnök sze-
rint Bãsescu „ideges, unott, és a
szokásosnál is gorombábban vi-
selkedett”, kezet sem fogott ven-
dégeivel. 

A PSD-elnök ugyanakkor be-
jelentette, technokrata kormány
felállítását kérték az államfõtõl,
javaslatát az államfõ „nem utasí-
totta el”. 

ÚMSZ

Várhatóan ítéletet hirdet ma
a Legfelsõ Bíróság és Semmí-

tõszék abban a korrupciós per-
ben, amelynek egyik vádlottja
Adrian Nãstase volt szociálde-
mokrata miniszterelnök. Erede-
tileg múlt szerdán kellett volna
megszületnie az ítéletnek, de ak-
kor a bíróság elhalasztotta egy
héttel meghozatalát és kihirdeté-
sét. Az ügyészek megvesztege-
téssel vádolják az ellenzéki poli-
tikust, és három év felfüggesztett
börtönbüntetést kérnek ellene. 

Adrian Nãstase 2006 elején
volt kénytelen lemondani a kép-
viselõház élérõl, miután Tamara
nagynéni „titokzatos” öröksége
miatt korrupció gyanújába keve-
redett. Az ellenzéki politikus
családja 400 ezer dollár értékû
vagyonhoz jutott örökségként
kétes körülmények között. Az
örökséget Nãstase felesége nevé-
re írták azt követõen, hogy a 97
éves nagynéni elhunyt.

A per tárgya azonban nem
maga a „kétes” örökség. A vád-
irat szerint ugyanis Nãstase még
1999-ben megígérte Nicolae
Melinescunak, az akkori pénz-
mosásellenes hivatal egyik veze-
tõségi tagjának, hogy kinevezi
az intézmény élére, ha eltünteti

azt az iratcsomót, amely a rejté-
lyes örökség ügyében indított
vizsgálatot tartalmazza. A hiva-
tal azután figyelt fel Nãstase va-
gyongyarapodására, hogy fele-
sége bankszámláján megjelent
400 ezer dollár, amit jövedelme
nem igazolt. A hivatal akkor az
iratcsomót az ügyészséghez
akarta elküldeni. Ekkor lépett
közbe Nãstase, aki pártja egyik
parlamenti képviselõje révén fel-
vette a kapcsolatot Melinescu-
val, és felajánlotta az alkut. 2000
decemberében a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) nyerte meg a vá-
lasztásokat, így Nãstaséból mi-
niszterelnök lett, aki még ugyan-
abban az évben kinevezte Meli-
nescut a pénzmosásellenes hiva-
tal élére. A vádirat szerint a hi-
vatal új vezetõje a korábbi
egyezségnek megfelelõen úgy
tüntette el az iratcsomót, hogy
odaadta azt Nãstase egyik ta-
nácsadójának.

Az ügyészség 2006-ban indí-
tott bûnvádi eljárást Nãstase el-
len, amikor már Traian Bãsescu
volt az államfõ, és a PSD ellen-
zékbe szorult. Az ügyészek
2007-ben vádat emeltek a politi-
kus ellen, de jogi hiányosságok
miatt visszakerült az ügy hozzá-
juk, majd 2009-ben újból vádat
emeltek. 

Ítélethirdetés Nãstase perében

Crin Antonescu és Victor Ponta elviekben egyetértett az államfõvel, de felrótta gorombaságát Fotó: Tofán Levente
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Szigorúan bizalmas

Román lapszemle

A Szervezett Bûnözés és Terrorizmus El-
leni Igazgatóság 200 ezer lej értékben fog-
lalt le hamis bankjegyeket. A hamisítók
Ilfov megyében és Bukarestben szórták a
bankókat, a terjesztésbe postásokat is be-
vontak, akik 100 lejes címletekben osztot-
ták ki a nyugdíjakat. (Adevãrul) A
ManpowerGroup nemrégiben megjelent
tanulmánya szerint a romániai munka-
adók 2012 elsõ negyedévében több alkal-
mazottat fognak felvenni, mint idén. A
legderûlátóbbnak a kereskedelmi és a fel-
dolgozóipari vállalatok humánerõforrás-
sal foglalkozó szakemberei bizonyulnak.
(Evenimentul zilei) Idén kilenc százalék-
kal nõtt a Romániába látogató külföldi
turisták száma, akiknek többsége Fran-
ciaországból, Magyarországról, Német-
országból és Olaszországból érkezett. Az
Országos Turisztikai Fejlesztési és Kuta-
tási Intézet adatai szerint az országba lá-
togató turisták 18 százalékkal több pénzt
költöttek el idén, mint tavaly. (Sãptãmâna
Financiarã)

Totka László

A szórvány erõsítését, arcula-
tának kialakítását és hangjá-

nak felerõsítését célzó határozat-
tervezetet mutatott be tegnap
Nagyváradon Biró Rozália, a
Szövetségi Képviselõk Tanácsá-
nak (SZKT) elnöke. Nagyvárad
RMDSZ-es alpolgármestere elõ-
rebocsátotta, hogy a dokumentu-
mot az SZKT hétvégi, sepsiszent-
györgyi ülésén fogadják majd el.
Hozzátette: a stratégia kialakítá-
sának szükségessége az RMDSZ
szórványbeli szervezeteinek dé-
vai tanácskozásán fogalmazódott
meg, célja, hogy segítse, erõsítse a
szórványban élõ magyar közössé-
geket. 

„A közeljövõben sajátos, az
egyes megyékre lebontott öt évre
szóló akciótervekre lesz szükség,
a jelenlegi tervezet még csak a
csontváz, a vérkeringést biztosító
élõ szervezet és a ruha a megyén-
kénti sajátos helyzet szerint lesz
felruházva rá” – mondta Biró Ro-
zália. A tervezet vázlata a kultúra
és társadalomszervezés, oktatás,
ifjúság és sajtó alpontokra bontva
fogalmazza meg a kívánt irányo-
kat. A magyar emberek összetar-
tozását és kultúrájának, hagyomá-
nyainak ápolását szolgálja a ma-
gyar napok megszervezése, vagy a

„Fogadj örökbe egy mûemléket”
program. A Tájházak, emlékhá-
zak, helytörténeti hálózat alpont a
helyi identitást erõsítõ kiállítások,
programok közösségfejlesztõ fel-
adatát hangsúlyozza. A terv a
szórványgondnoki hálózat kiépí-
tését is tartalmazza, amely az
egyes megyékben felelõsöket je-
lölne ki a kis arányú, elidõsödött
magyar közösségekben fennálló
problémák megoldására. További
cél még a magyar házak kialakítá-
sa és a nagyvárosi sajátos helyze-
tû szórvány helyzetének feltérké-
pezése és igényei szerinti megol-
dások kidolgozása. 

Biró Rozália SZKT-elnök sze-
rint az oktatáspolitika tekinteté-
ben sokkal tudatosabb stratégiára
van szükség. Hozzátette: kiemelt
cél továbbá a szórványkollégium-
hálózat kialakítása, amely a ma-
gyar nyelvû oktatást kívánja meg-
könnyíteni, és tudatosítani ennek
fontosságát a szülõkben. A szór-
ványban mûködõ ifjúsági szerve-
zeteket összekapcsoló struktúra
megteremtése és közösségépítõ
programok megszervezése szin-
tén kiemelt célkitûzés. A doku-
mentum hangsúlyozza a szór-
ványvidéken mûködõ sajtótermé-
kek támogatásának fontosságát,
ugyanis ezek az anyanyelvhasz-
nálat fontos közegét jelentik. 

Stratégiát a szórványnak!

Salamon 
Márton László

Paktum gorombaságokkal



Gy. Z.

Az idén 59 esztendõs
Putyinnak jobban oda

kellett volna figyelnie az elõ-
jelekre: három intézet is – az
állami VCIOM, valamint a
Közvélemény Alapítvány
(FOM) és a Levada Központ
nevû közvélemény-kutató –
egybehangzó eredményei
szerint Medvegyev és Putyin
népszerûsége augusztusban
többéves mélypontra esett
vissza.

„Orosz tavasz?”

A Vedomosztyi címû lap-
nak egy Kreml-beli forrás el-
mondta: nem világos, mi vál-
totta ki a vezetõk népszerû-
ségének visszaesését, ezért
nehéz lesz javítani a helyze-
ten. Leontyij Bizov, az Orosz
Tudományos Akadémia
Szociológiai Intézetének ve-
zetõ tudományos munkatár-
sa úgy vélte, hogy az embe-
rek erkölcsileg elfáradtak
Putyintól, és fokozódik a tár-
sadalomban a tiltakozó po-
tenciál. Látnoki szavak, hi-
szen a legutóbbi, december 4-
i parlamenti választások so-
rán Putyin pártja, az Egysé-
ges Oroszország nemcsak al-

kotmányozó, hanem abszo-
lút többségét is elveszítette az
Állami Dumában, vagyis az
orosz alsóházban – méghoz-
zá úgy, hogy a közvélemény
és az ellenzék is azzal vádol-
ja a hatalmat: hamisította az
eredményeket. Egyetlen pél-
da csupán: Szentpétervártól
Vlagyivosztokig nem egy
olyan választási körzet volt,
ahol az urnákban több vok-
sot találtak, mint ahány sza-
vazópolgár az adott névjegy-
zéken szerepelt.

A közvélemény nem hagy-
ta annyiban, aminek követ-
keztében az orosz nagyváros-
okban, de legfõképpen
Moszkvában és Szentpéter-
váron tüntetések robbantak
ki. A több tízezres demonst-
rációk eleddig békés véget ér-
tek, bár a hatóságok igyekez-
tek fölkészülni az esetleges
rendbontásokra: hatalmas
készültséggel vonultak a
helyszínekre, készenlétbe he-
lyezve a vízágyúkat és a
könnygázgránátokat. (Hírek
szerint gumilövedéket egy-
elõre nem.) S miközben
egyes nyugati lapok – igaz,
csak kérdõjelesen – az „orosz
tavasz” közeledtét vizionál-
ják, maga Dmitrij Med-
vegyev elnök jelentette be,

hogy a kormányt szigorú
vizsgálatra szólította fel az
esetleges „választási csalá-
sokkal” kapcsolatban – amit
ugyanakkor a miniszterelnök
szóvivõje útján mereven el-
utasít.

„Népszerûbb nálam”

Kétségtelen tény, hogy a
vélhetõen valóban megtör-
tént csalások és az esemé-
nyek ilyetén alakulása nem
éppen kedvezõ Vlagyimir
Putyinra nézve. Az, hogy vi-
szonylag széles tömegek ad-
nak tanúbizonyságot népsze-
rûsége, támogatottsága visz-
szaesésérõl, nem éppen jó jel
a márciusi választások elõtt.
Sokan már azon is felkapják
a fejüket, hogy Medvegyev,
aki minden további nélkül je-
löltethetné magát egy máso-

dik ciklusra, önként átadja a
helyét Putyinnak („népsze-
rûbb nálam” – adta magyará-
zatát döntésének a jelenlegi
államfõ), pedig a „helycserés
támadás” pusztán egy koráb-
bi politikai alku következmé-
nye. Két elnöki mandátumát
kitöltve az akkori alkotmány
értelmében Putyinnak el kel-
lett köszönnie, s ekkor jelölte
utódjának akkori miniszter-
elnökét, Medvegyevet, s vál-
lalta el a kormányfõi posztot.
Azzal a kikötéssel, hogy al-
kotmányt módosítanak, a
megbízatás idejét hat évre
emelik, s ekkor ismét meg-
nyílik elõtte a Kreml kapuja,
Medvegyev pedig visszaáll
kormányfõnek. Ez történt,
egy ígéret megtartása.

A hirtelen, bár folyamatos
népszerûségvesztés (amihez
hozzájárultak az országot

sújtó különbözõ szerencsét-
lenségek is; az augusztusi fel-
mérés szerint Szergej Soglu,
a rendkívüli helyzetek mi-
nisztere áll az élen) valójában
új helyzetet teremthet, és utat
engedhet az ellenjelölteknek
is. Putyin legveszélyesebb ki-
hívója nem akárki: Mihail
Prohorov 46 éves playboy, a
világ leggazdagabb emberei-
nek egyike, aki 18 milliárd
dolláros vagyonával a Forbes
magazin idei ranglistája sze-
rint a harmadik legnagyobb
vagyonnal rendelkezik
Oroszországban; jelentõs ré-
szesedése van a legnagyobb
orosz nyersanyagipari cégek-
ben.

„Szereti a lányokat”

Amióta Borisz Jelcin „kita-
lálta” õt (1999 augusztusá-

ban lett kormányfõ, majd az
ezredforduló küszöbén lekö-
szönõ Jelcin õt nevezte meg
helyettesítõjének és utódá-
nak), csillapíthatatlan hábo-
rút folytat az oligarchák el-
len. Kétségtelen, hogy egyre
nagyobb vagyon koncentrá-
lódik egyre kevesebb személy
kezén Oroszországban, és ez
ahhoz vezetett, hogy beleszó-
lást követeltek maguknak a
politika formálásába is. A
legegyértelmûbb példa Miha-
il Hodorkovszkijé, aki Orosz-
ország leggazdagabb embere
volt egy idõben, egykori
energetikai és üzemanyag-
ügyi miniszter, utána a
Jukosz olajipari vállalat fõ-
részvényese, majd 2003-ban
letartóztatták, és 2005-ben
pénzmosásért, sikkasztásért
és csalásért börtönbüntetésre
ítélték. Azóta Szibériában
tengeti az életét.

A Moszkvában született
milliárdos Mihail Prohorov
ügyesebben csinálja: elhatá-
rozta, hogy ringbe száll az
orosz államfõi posztért. Mint
mondta, ez élete legfonto-
sabb döntése. Egy magánbe-
fektetõ társaság és egy arany-
kitermelõ társaság igazgatói
tanácsának elnöke. Saját ma-
gát olyan emberként definiál-
ja, akinek nincsenek korlátai.
Ezt erõsítik a nevéhez kap-
csolódó botrányok is: 2007-
ben például négy napra õri-
zetbe vette a francia rendõr-
ség azzal a gyanúval, hogy
Courchevel alpesi üdülõvá-
roskába lányokat vitt gazdag
barátai szórakoztatására.
Nem is nagyon tagadta, az-
zal védekezett, hogy „szereti
a lányokat”. Ez elég is volt a
francia hatóságoknak. 
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Bogdán Tibor 

Boszorkányok pedig nin-
csenek – iktatta törvény-

be a nagy igazságot jó kirá-
lyunk, Könyves Kálmán.
Majd ezer év után aztán ki-
derült: mégiscsak vannak,
legalábbis Romániában,
méghozzá olyannyira létez-
nek, hogy még törvénykez-
deményezések is megszület-
hetnek ügyükben, az Úr
2011. esztendejében.

Törvények, 
kormányrendeletek

A demokrata liberálisok
Temes megyei parlamenti
képviselõje, Alin Popoviciu
már két évvel ezelõtt tör-
vénytervezetet dolgozott ki,
amelynek értelmében jöve-
delmeik után adófizetésre kö-
teleznék a kuruzslókat, jós-

nõket. Jóllehet ezzel volta-
képpen legalizálta volna ezt a
tevékenységet, a kezdemé-
nyezés már akkor forrongást
váltott ki a „váteszek” köré-
ben.

Ami a honatyának nem si-
került, az sikerült késõbb a
kormánynak, amely tavaly
év végén, a Hivatalos Köz-
lönyben is megjelent határo-
zatában az elismert szakmák
között sorolta fel az asztroló-
gus és a jós mesterségét is. A
dokumentum szövegében rá-
adásul a kormány sietett le-
szögezni, hogy mindennél
szem elõtt tartotta az Euró-
pai Bizottságnak a szakmák
nemzetközi normák szerint
történõ besorolására vonat-
kozó szabályozását. Mintha
csak a jövendõmondást meg
az asztrológiát Brüsszel nyo-
mására kellene elismert szak-
mává avanzsálni.

Mindehhez képest már va-
lóságos felüdülést jelent Ni-
colae Pãun jogszabály-elkép-
zelése; a Romániai Romák
Szociáldemokrata Pártjának
elnöke ugyanis egyszerûen
betiltaná a „bûbájosok” mes-
terségét, gyakorlóit pedig 5 és
15 év közötti szabadságvesz-
téssel büntetné. Elgondolásá-
val kihívta maga ellen a ku-
ruzslók haragját, akik a par-
lament épülete elõtt gyüle-
kezve szórtak rá – egyelõre
verbálisan – kígyót-békát.

Harry Potter-diploma

A Soros Alapítvány egyik
legutóbbi felmérése szerint a
lakosság 28 százaléka komo-
lyan veszi a talizmánok va-
rázserejét, egynegyede kész-
pénznek veszi az asztrológu-
sok és a horoszkópok jöven-
döléseit.

Így aligha csoda, hogy ro-
mániai celebek is bedõlnek a
kuruzslóknak, akiket nem
csupán rendszeresen felke-
resnek, de hatalmas össze-
gekkel is honorálják „látno-
ki” képességeiket, „varázsla-
taikat”, hókuszpókuszaikat.
A „menõbb” jósnõk így ko-
moly vagyont gyûjtöttek, a

két legnevesebb kuruzsló,
Vanessa és Melisa például
több millió eurót gombolt le
a gazdag hiszékenyekrõl
(vagy hiszékeny gazdagokról
– ahogy tetszik). Igaz, mind-
kettõ meg is éri a pénzét, hi-
szen elõbbiben Románia elsõ
számú csodatevõjét és jöven-
dõmondóját tisztelhetjük,
utóbbi pedig a Hogwarts
University of Witchcraft and
Wizardry varázslóiskola el-
végzését tanúsító oklevelet
lengeti meg naiv kliensei
elõtt. Ami nem semmi, te-
kintve, hogy az intézményt
mindenki jól ismerheti a
Harry Potter címû regény- és
filmsorozatból.

Celeb kliensek

A celeb klinsek élvonalába
tartozik a zajos szerelmi és
családi életérõl elhíresült
szappanoperasztár, tévémod-
erátor és kocaénekesnõ,
Oana Zãvoreanu. Neki ko-
moly oka volt felkeresni a ku-
ruzslókat, hiszen anyjával
folytatott anyagi vitája végére
kívánt pontot tenni oly mó-
don, hogy fekete mágia útján
halálba küldi „nagy ellenfe-
lét”. Igaz, elõtte az anyja ál-

tal ellene „megrendelt” átok-
tól akart megszabadulni. A
botránysztár összesen 450
ezer eurót hagyott a „varázs-
lóknál”, és mivel készpénze
elfogyott, két lakását és Por-
sche személygépkocsiját írat-
ta rájuk. Persze ebben az ösz-
szegben benne foglaltatik az
a pénz is, amit azért fizetett
ki, hogy a kuruzslók összebé-
kítsék õt volt férjével, a Pepe
néven ismertté lett tévé-mû-
sorvezetõvel, Ionuþ Pascuval.

Nem sokkal kevesebbet
költött varázslatra a Dinamo
részvényese, Cristian Borcea
felesége sem. A férjétõl idén
tavasszal elvált Mihaela
Borcea, amúgy orvosi beren-
dezéseket forgalmazó cégek
részvényese, a botoºani-i Pre-
mier szálló vezetõje, 400 ezer
euróval gazdagította a ku-
ruzslók klánját. Igaz õt is csa-
ládi okok vezérelték: férjét
próbálta meg visszaszerezni
azzal, hogy megtöreti Va-
nessa kuruzsló asszonnyal a
varázslatot, amellyel Cristian
Borceát magához láncolta
szeretõje. De egészségügyi
okokból is vajákosokhoz kel-
lett fordulnia: állítólagos hi-
ganymérgezését akarta ki-
gyógyítani a segítségükkel.

A multimilliárdos Irinel
Columbeanu és fotómodell
felesége nem sokkal válásuk
után kereste fel családilag
ugyancsak Vanessát. Erre ko-
moly okuk volt, miután meg-
bízható forrásból – magától
Vanessától – arról értesültek,
hogy válásuk elõtt egy férfi és
egy nõ rendelt nála átkot a
multimilliárdos és 14 évvel fi-
atalabb felesége szétválasztá-
sára. Mivel a válás bekövet-
kezett, az átok fogott, és ezt
nyilván magának a kuruzsló-
nak kellett megtörnie. Má-
sodjára már aligha járhatott
azonban sikerrel, mert a pá-
rost nem sikerült ismét egy-
máshoz láncolnia.

Hanyatló karrierje fellendí-
téséért folyamodott varázslói
praktikákhoz a hatvanas-het-
venes évek könnyûzene-éne-
kes sztárja, Corina Chiriac,
akárcsak a Steaua volt focis-
tája, Bãnel Nicoliþa, aki kül-
földi szerzõdésért folyamo-
dott varázslathoz. Nem sok-
kal késõbb át is került a fran-
cia Saint Étienne csapatához
– feltehetõen nem annyira a
kuruzslók varázsgömb elõtti,
mint inkább saját, zöld gye-
pen bemutatott cseles megol-
dásainak köszönhetõen. 

Varázslók pedig – vannak?

Megszoríthatják a népszerûtlenedõ Putyint
Váratlan kihívója akadt a jövõ márci-

usi elnökválasztásokra a támogatott-

ságából az utóbbi hetekben mind töb-

bet vesztõ Vlagyimir Putyin orosz

miniszterelnöknek, aki már két ciklu-

son át lakója volt a Kremlnek. Az el-

lenfele egy dúsgazdag, 46 éves play-

boy, Mihail Prohorov.

Szinte hihetetlen, hogy Romániában a

21. század hajnalán is mennyire hisz-

nek a babonákban, a szemmelverés-

ben, a varázslatban, a fekete mágiában

(ami nálunk kétszeresen is fekete, hi-

szen mûvelõi nem fizetnek adót érte).

Mihail Prohorov New Yorkban. Néhány éve megvásárolta a New York Nets kosárlabdacsapatot



Trout ûrlényei megjósolták azt, ami ma zajlik: ha a legenyhébb
viszketést is  antibiotikummal kezeljük, annak az lesz a vége, hogy
a kórokozók átalakulnak olyasmivé, ami számtalan gyógyíthatatlan
betegséget okoz.
Az egyik ilyen tökéletes, fertõzõ betegséget, bár csak az egyiket,
épp idejében ismerték fel ahhoz, hogy a Black Garterbeltnek ez a
száma említést tehessen róla. Trout gülüszemû kis zöld antropoló-
gusai ezt találták mondani az AIDS-rõl: “Nanking elpusztítása, a
Holocaust és Nagaszaki értelmetlen atombombája után, a légkör, a
vizek és a talaj szennyezésérõl nem is beszélve, a bolygótok
immunrendszere igyekszik megszabadulni tõletek”.
Bizony, és a bolygón különben is hamarosan elfogy a kõolaj - úgyh-
ogy a dédunokáink csak egy hatalmas roncstelepet örökölnek majd. 
De hallgass ide: Régen, még Kr. u. 1932-ben, tízéves koromban
apám, Bernie, a nõvérem, Allie, meg én valahol Indianában autóz-
tunk a család öreg, négyajtós Studebakerében - apa vezetett. Nem
tudom, anyánk hol volt. Azt sem tudom, anyánk most hol van.
Javában zajlott a nagy gazdasági válság. Apánk építész volt, akko-
riban bocsátotta el titkárnõjét, mûszaki rajzolóit, és bezárta
Indianapolis belvárosában mûködõ irodáját. Nem volt munka. A
tõzsde összeomlott, a bankok csõdbe mentek, az emberek meg-
takarított pénze elveszett. Mentünk valahova, már nem emlékszem,
hova. Aztán váratlanul, minden látható ok nélkül apa az út szélére
kormányozta a kocsit, és megállt a semmi közepén. Hol a Csában
vagyunk?

Kurt Vonnegut: Végszavak egy évszázadhoz. Fordította Révbíró Tamás

Csütörtököt mondott az ember(i)ség ked-
den. Advent negyedik hetének keddjén.
Egy firenzei piacon tüzet nyitott a szélsõ-
jobboldali nézeteirõl ismert olasz író, aho-
gyan az olasz város polgármestere, Matteo
Renzi, nevezte: egy tiszta elméjû, õrült
rasszista gyilkos, és megölt két szenegáli
árust, három másik bevándorlót pedig
megsebesített. 
Négy embert, köztük egy csecsemõt ölt
meg és 123-at megsebesített egy arab nar-
kós, aki Liege egyik központi terén gráná-
tokat hajított a tömegbe és kalasnyikovjá-
val tüzet nyitott. 
„A szégyen az lesz, hogy ezzel a román
senkivel nyeretik meg a versenyt a román
Keresztes támogatásával!” – ilyen és ehhez

hasonló nézõi hozzászólások
tarkították az RTL Klub te-
levízió X-faktoros közössé-
gi oldalát. A furcsa fasiszta
magyarországiak nem más
nyelvû, bõrszínû idegent,

hanem határon túli magyart
gyûlölnek, egy tehetség-

kutató mûsor továbbju-
tóját, a borzonti Baricz

Gergõt. Magyaror-

szág legolvasottabb bulvárlapjának honlap-
ján a beszavazó-show ürügyén egyenesen
ezt a szentenciát írja le egy névtelenségbe
bátorkodó magyargyûlölõ magyar: „A Szé-
kelyeknél nacionalistább, sovinisztább
nemzetiséget nehéz elképzelni. Csak önön
magukkal kompatibilisek.
A történelem bezárta õket
Romániába. Azóta csap-
kodnak, hõbörögnek, lá-
zonganak. Az echte ro-
mán kb. úgy van velük,
mint mi a ciggákkal. Kép-
telenek valamilyen módon, ésszerûen beil-
leszkedni, és tudomásul venni a trianoni
körülményeket. Egy székely embernek esé-
lye sincs egy romániai X-faktorban. Ezért
aztán itthon próbálkoznak. Csak éppen
nem tudják levetkõzni az undorító, vissza-
taszító jellemvonásaikat: a törtetést, a kö-
nyöklést, az ostoba suttyó melldöngetést.
Lassan itthon jobban utálják õket, mint
Romániában. És ebben nyilvánul meg az õ
sorstragédiájuk: Otthon szemét magyar, itt-
hon szemét román. Ez a hontalanság a
bozgorság keserûsége.”
A posztoló számos helyeslõ véleményt ki-
csikart anyaországi testvéreinktõl! Anyaor-

szág? Testvéreink? Jó, én már régóta idé-
zem Tamási Áron novellájának székely hõ-
sét: nekem többet (odaátról) ne trombitálja-
nak! De azért mégis szívembe hasít ez a
(Magyarországon hova tovább nem is any-
nyira) disszonáns hang...

A XXI. század találmánya
a vélemény abszolút, fele-
lõsség-vállalás nélküli sza-
badsága. Igazától elvakul-
va bárki kiközösíthet, öl-
het. Gyûlöletet fröcskölhet
szét a világban, például az

internetes fórumokon névtelenül, büntetle-
nül. A gyûlölet olyan érzéssé vált, amely
egyetlen impulzussal hatalmas sokaságot
képes áthatni, sok millió ember szívében
gyújt lángot milliók, egész nemzetek, etni-
kumok, vallások ellen.
Világszerte lábra kap a szélsõségesség, a
gazdasági krízis és a politikai elit erkölcsi
válsága miatt erõsödik a populizmus, és
ezek egymást táplálják. A 2008-ban kirob-
bant és nem csituló gazdasági válság miatt
sokan félnek attól, hogy megismétlõdhet az
1930-as évek radikalizmusa, hogy a politi-
kai elit által lezüllesztett demokráciák kép-
telenek lesznek a válság megfékezéséhez

szükséges fájdalmas megszorítások és re-
formok bevezetésére, ami politikai össze-
omláshoz vezethet. A romokon pedig a
szélsõjobb és a szélsõbal mérgezõ dudvái
nõnek majd ki. 
A fasizmus, a nácizmus és a kommuniz-
mus a 19. század óta erõsödõ globalizá-
ciós folyamatok ellenhatásaként jelent
meg. Ma a globalizáció – számos förtel-
mes hiba és megannyi hazugság miatt – el-
durvítja a versenyt, s ez a nemzetállamo-
kon belüli egyenlõtlenség növekedésével
járhat. A szegénység növekedése miatt
erõsödik a piacellenes antiglobalista han-
gulat, ami a szélsõségesek malmára hajtja
a vizet, akik ráadásul rendkívül ravaszul
éppen a nemzeti hagyományok, a dicsõsé-
ges történelmi múlt, az idegenellenes iro-
dalom, obskúrus, vallásinak hazudott
praktikák felmagasztalásával szereznek
maguknak híveket. Mivel az iskolarend-
szer lezüllesztésével egyre több a primitív
és indulatos fiatal, éppen ez a bázis alkal-
mas a rekrutálásra! 
A kérdés tehát ma már sajnos nem az,
hogy elõretör-e a populizmus és az  idegen-
gyûlölet, hanem az, hogy kordában lehet-e
tartani ezeket a folyamatokat. 

Kedden csütörtököt mondott
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Amerika ismét hadiösvényre lépett, mondhatni krí-
zisfüggõ – a Fehér Ház nem bírja ki kavarás nélkül,
márpedig Iraknak vége, Afganisztánnak vége lesz, a
Líbia-affér is bezárt, s a hosszú ideje tán elsõ USA-
siker titka az, ami a jó szerencsejátékosé is: akkor
áll le, amikor nyerésre áll. Kellett hát egy kellõen
kis költségû, nem sok honi áldozattal járó és kevés
ráfordítással bel- és külpolitikailag nagykaszálást
ígérõ buli! Ekkor ugrott be az Ugandában, Kongó-
ban és Dél-Szudánban randalírozó Joseph Kony
több évtizedes esete. Száz amerikai, Árész és
Motorola istenek titkaiban kiképzett speciálist kül-
denek Észak-Ugandába, hogy a helyieket kommu-
nikációs eszközök használatára tanítsák, és hírszer-
zõ-eligazító szerepben okítsák a Kony-csapatoknak
ugró ugandai katonákat. Az ügy a nyolcvanas évek-
ben robbant, miután Tito Okello rezsimjét megbuk-
tatta az aktuális kondukátor Yoweri Musevenié, s
amikor ez utóbbi erõfitogtatásból szétcsapott az
észak-ugandaiak között. Az elszaporodó ellenállási
gócok közül a Kony-féle LRA (az Úr Ellenállási
Hadserege) maradt fenn, amelyrõl meglehetõsen
egyoldalú, übergonoszképet festett az olykor érde-
kelt média. Az tény azonban, hogy a helyieket az
LRA emberei épp úgy gyilkolták, ahogy a segítõ-
kész reguláris hadsereg, s a civilek idõközbeni önvé-
delmi felfegyverzése sem sokat javított a helyzeten:
a dacos amatõrök csak felhergelték ellenállásukkal
a profi josephiánusokat.
A mostani akciót lendületbõl bejelentõ Obama
nem tisztázta, hogy a száz szakin kívül – akiket
vélhetõen Kampala valamely elit kávézójából irá-
nyítanak majd – még hány AFRICOM-katona ta-
lálható már a régióban, az ugandai talpasokat segí-
tendõ. Ha a száz szaki csak a fõvárosból táv-
irányít, az még a kisebb rossz, de mi történik, ha
valóban sikerül megölniük Konyt, mennyire reális,
hogy hirtelen felragyogjon a béke aurája a vallási,
szociális és politikai lõporos hordó Kongó, Dél-
Szudán, Uganda fölött? 
Amennyiben minden a tervek szerint megy, az
LRA által uralt területen újabb fõnököt választanak
az ellenállók, vagy a túlélõ hadfiak szétszóródnak a
vidék által kitermelt csoportok közt. Ha minden ba-
lul üt ki, a konysták újabb évekig látnak többletér-

telmet a gyilkolásban, Obama elveszti ezt
az alacsony büdzséjû, nagy tétû játsz-
mát, de Amerika mégis nyer, hisz em-
berjogi ügyekben továbbra is élen jár.

Csak a Fennvaló tartja számon, mi
jobb. Lehet, hogy Õ is megkérdezte va-

lamelyik szárnyas külpolosát: Te,
figyu! Mi az Ördögöt keres Ameri-
ka Ugandában? Volna olaj az Al-

bert-tóban, alatt, mellett?Ady András
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Sokan félnek attól, 
hogy megismétlõdhet 
az 1930-as évek radika-
lizmusa.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az egyik rendszer oltárterítõje a következõ 
rendszer lábtörlõje..” Mark Twain

Médiatörvény

Immunrendszer

Az úr legyen!
Kikkel?

A nap címe. Rövidzárlat a csúcson: Boc
módosítani kívánja az Alkotmányt és 300-ra
csökkenteni a honatyák számát, az RMDSZ
nemet mond, Jurnalul naþional

Magyarázat. Eszméletlenek ezek a magya-
rok! Akárhogy csûri-csavarja az elnök (nem
Bocról van szó) és a legnagyobb kormány-
párt, akárhogy „változik” a helyzet, az
RMDSZ nem tágít az alkotmánymódosítás
ügyében. Ilyet még nem bagózott Románia! 

Nem megmondtuk? Vannak a publicista éle-
tében ritka pillanatok, amikor úgy érzi, érde-
mes. Érdemes jósolni, érdemes írni – érde-
mes élni. Megjósoltuk például, hogy a kor-
mányzat az összevont választásokkal össze-
von még egyebeket is. És bejött. Ioan Oltean,
a PDL fõtitkára a România liberának adott in-
terjújában felveti, hogy az Alkotmány módo-
sítása végett kiírt népszámlálást együtt lehet-
ne megtartani a helyhatósági és a parlamenti
választásokkal. Csak annyit teszünk hozzá:
mi ugyan villából, heccbõl, ironikusan jósol-
tuk meg a „metaösszevonásokat”, Oltean pe-
dig hótt komolyan gondolja, de ez természe-
tesen egyikünk érdemeibõl sem von le sem-
mit. A fontos az, hogy meglegyen, és meg-
lesz. Újabb összevonások várhatók. 

Egy hírhedt csaló. Corneliu Vadim Tudor
van akkora formátum, hogy nemzetközileg
is botrányhõssé váljék. A különbség csak
az, hogy nemzetközi számonkérõit nem
gazemberezheti, kurvázhatja le, még csak
meg sem fenyegetheti. (Oda nem ér el a ki-
mustrált szekusok keze.) Most a csalásokkal
foglalkozó európai szolgálat fordult az Eu-
rópai Parlament jogi tanácsához, hogy a ki-
vizsgálás érdekében függesszék fel CVT
képviselõjük mentelmi jogát. Vadimot egyik
alkalmazottja, asszisztense vádolta meg az-
zal, hogy elcsaklizott tõle negyvenezer
eurót, pontosabban hamis aláírásokkal ma-
gának íratta ki. Meggyõzõdésünk, hogy
Adrian Severin messze nem ilyen ordináré
csalást követett el – mégis, most milyen szép
párost alkot a két jómadár...

A nap álhíre. Traian Bãsescu elnök taná-
csosai hiába töprengtek éjt nappallá téve, és
fordítva, hogy megtalálják, milyen holland
’brand’ ellen harcolhat leghatásosabban,
bosszúból, fõnökük – a szélmalomnál job-
bat nem találtak. 



Röviden

Baloga-Tamás Erika, 
Sipos M. Zoltán

A tavalyihoz hasonló
vagy még annál is ol-

csóbb áron kínálják a szil-
veszteri „csomagot” idén a
székelyföldi vendégfogadók
– ez a jelek szerint azonban
mégsem lesz elég egy felhõt-
len óévbúcsúztatóra. Ha az
anyagiak meg is könnyítik a
vendégek dolgát, a helyfogla-
lás annál nehezebbnek bizo-
nyulhat a szórakozni vágyók
számára. 

Tele a Hargita

Székelyföld egyik legnép-
szerûbb szilveszterezési hely-
színe változatlanul a
Madarasi Hargita, ahol már
elvétve sem lehet szabad
szállást találni az ünnepekre.
Pethõ Attila, a sítelep egyik
legfelkapottabb panziójának
tulajdonosa lapunknak el-
mondta, hogy már augusz-
tusban véglegesült az év végi
foglalási lista. „Visszajáró
vendégek érkeznek idén is,
ami egyébként jellemzõ. Az
emberek ugyanis szívesen
térnek vissza az olyan he-
lyekre, ahol korábban jól
érezték magukat, elégedettek
voltak a kapott szolgáltatás-
sal” – magyarázta a Pethõ
Panzió tulajdonosa. Elmon-
dása szerint nem módosítot-
tak az árakon tavalyhoz ké-
pest, sõt, ugyanolyan áron
még színesebb programot kí-
nálnak: tûzijátékot, tombolát
és egyéb érdekességeket.

A hegyvidék kedvelõi szá-
mára karácsonyra 300 lejtõl
több száz euróig terjedõ tu-
ristacsomagokat kínálnak a
Prahova völgyében levõ pan-
ziósok, ám ennek dupláját

kell lepengetnie annak, aki
szilveszterre szeretne foglal-
ni. Nagyobb csoportok szá-
mára léteznek ugyanakkor
kedvezmények, így például
egy 25 személy befogadására
alkalmas háromcsillagos me-
nedékház már 3000 euróért
bérelhetõ. Habár az utazási
irodák képviselõi szerint az
árak itt sem változtak tavaly-
hoz képest, aranyszabály itt
is a korai foglalás, fõleg az
olyan felkapott síparadi-
csomokban, mint például
Sinaia.

Karcsúbb menü

Nagy György, a székelyud-
varhelyi Gondûzõ Étterem
és Szálloda tulajdonosa azt
mondja, bár tavaly ilyenkor

jobban álltak a foglalásokkal,
nincs oka panaszra. „Jelen
pillanatban 90 százalékban
van lefoglalva a szálloda, de
figyelembe véve azt, hogy a
vendégek zöme az utóbbi he-
tekben jelentkezett, még az is
meglehet, hogy telt ház lesz
szilveszterkor” – reményke-
dett a tulaj. Elmondása sze-
rint vegyes társaság ünnepli
majd a Gondûzõben az új év
eljövetelét: zömében Buka-
restbõl érkeznek, de lesznek
vendégek a közeli települé-
sekrõl is, illetve Magyaror-
szágról. Az árak kicsit ala-
csonyabbak, mint tavaly,
igaz, ennek függvényében a
csomagot is kissé karcsúbbra
faragták. 

Azon fõvárosiak, akik nem
utaznak el Bukarestbõl, 220

és 350 lej közötti áron fizet-
hetnek be vacsorára a na-
gyobb éttermek egyikében,
ahol a menü mellé talpaláva-
lóval és revümûsorral szol-
gálnak.

Csillagos ajánlat

Telt házat tudhat már
most magáénak a szilveszte-
ri ünnepre a négycsillagos
szovátai Danubius Health
Spa Resort is, ahol már
szeptembertõl elkezdõdtek
a foglalások. Hasonló a
helyzet a Danubius csoport-
hoz tartozó másik két szál-
lodában is: a kétcsillagos
Brãdet ugyanis egyelõre 95
százalékban foglalt, míg a
Fãget csak 80 százalékban
telt be – tudtuk meg Szo-

boszlai Lászlótól, a Danubi-
us csoport szovátai szállo-
dáinak értékesítési igazgató-
jától. 

Az árak itt azonban 5–10
százalékban emelkedtek,
Szoboszlai elmondása sze-
rint ez a szolgáltatás javításá-
nak számlájára írható,
ugyanis nyáron elkészült a
wellnessberuházás, így pél-
dául három helyett idén már
hat medence áll a turisták
rendelkezésére. 

Buli, túl a határon

Miközben a magyarorszá-
giak elõszeretettel látogatnak
Erdélybe, fõleg Székelyföldre
a téli ünnepek alkalmával is,
az utóbbi idõben egyre erõ-
södõ turistamozgás figyelhe-
tõ meg az ellenkezõ irány-
ban is – mind több romániai
tölti szabadságát Magyaror-
szágon. „Az ajánlatokból,
hirdetésekbõl egyértelmûen
kiderül, hogy az idei téli ün-
nepek idejére Budapest
nyújtja a legtöbb ajánlatot.
Ugyanakkor a Észak- és Dél-
alföld, valamint a Nyugat-
Dunántúl a legkeresettebb
régiók a romániai vakáció-
zók számára” – mondta el
lapunknak Soós Júlia. A
Magyar Turizmus Zrt. ko-
lozsvári képviseletének veze-
tõje kiemelte: az év elsõ tíz
hónapjában közel tíz száza-
lékkal több romániai vendég
szállt meg magyarországi
hotelekben az egy évvel ko-
rábbi szinthez viszonyítva.
Ennél erõteljesebb, több
mint 20 százalékos a növeke-
dés a gyógyszállodák román
vendégéjszakáinak tekinteté-
ben – ami Romániát Ma-
gyarország ötödik legfonto-
sabb küldõpiacává emeli. 
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10 perc, 11 büdzsé

Tíz perc alatt tizenegy köz-
intézmény költségvetését
fogadta el tegnap a parla-
ment alsó- és felsõháza az
ellenzék módosító indítvá-
nyai nélkül – írta a Media-
fax. Ennek értelmében jövõ
évben a gazdasági minisz-
térium 1,43 milliárd lejbõl,
míg a távközlési tárca
266,4 millió lejbõl gazdál-
kodhat, a belügyminisztéri-
um pedig 597,3 millió lej-
hez jut.

Segítség az IMF-nek?

Bár Románia nem fog hoz-
zájárukni a Nemzetközi Va-
lutaalap (IMF) feltõkésíté-
séhez, bekapcsolódhatna
ebbe a folyamatba azzal,
hogy a kétmilliárd eurós
stand-by hitel értékében
idõszakosan letétet helyez
el a pénzintézetnél  – jelen-
tette ki Traian Bãsescu ál-
lamelnök tegnap, aki sze-
rint ugyanakkor 2012-ben
maximális kockázatoknak
lesz kitéve az ország ha a
banki tõkemozgások meg-
csappannak.

Újévi buli, régi árban

Hírösszefoglaló

Biztonsági megfontolá-
sokból 17 ezer ügyfele

VISA típusú bankkártyáját
volt kénytelen zárolni a
CEC Bank. A pénzintézet
azt követõen döntött így,
miután tudomására jutott,
hogy a Visa pénzügyi szol-
gáltató európai adatbázisa
megsérülhetett. Az intézke-
déssel megpróbálják kizár-
ni, hogy illetéktelenek hoz-
zájussanak ügyfeleik pén-
zéhez, a CEC Bank képvi-
selõi az MTI kérdésére siet-
tek leszögezni, hogy a kor-
látozások csak  a Visa típu-
sú kártyákra vonatkoznak.
A CEC közleménye szerint
az érintett ügyfelek számá-
ra ingyenesen állítanak
majd ki új bankkártyákat a
számlavezetõ fiókban. A
Ziarul Financiar tudomása
szerint az adatkiszivárgási
gyanú az ING Bankot is
érinti, amely szintén kár-
tyacserére szólította fel
ügyfeleit. A Visa romániai
kirendeltsége tegnap közle-
ményben erõsítette meg a

biztonsági rendszer megsé-
rülését, és arról biztosította
az incidens esetleges áldo-
zatait, hogy az érvényben
levõ szabályok értelmében
maradéktalanul visszakap-
ják önhibájukon kívül el-
vesztett pénzüket. Cãtãlin
Creþu, a pénzügyi szolgál-
tató romániai vezérigazga-
tója felhívta az ügyfelek fi-
gyelmét, hogy figyeljék
számláikat, és minden gya-
nús pénzmozgást azonnal
jelentsenek bankjuknál. Az
ügy hátterérõl ugyanakkor
a Visa nem árult el részlete-
ket, hogy ne nehezítse a
nyomozási munkát. A ro-
mán sajtó tudni véli, hogy a
kártyák adatbázisát inter-
netes támadás érte. A ban-
kok jelenleg telefonon pró-
bálják értesíteni érintett
ügyfeleiket, de megtörtén-
het, hogy egyesek csak ak-
kor értesülnek az intézke-
désrõl, amikor fizetni sze-
retnének. A zárolt kártyák
használatakor egyes kártya-
olvasó készülékek azt az
üzenetet adják ki, hogy:
„lopott kártya, bevonni!” 

Bihar: finisben

a zöld házak
Totka László

Bihar megyében, ezen be-
lül Nagyváradon hatal-

mas érdeklõdés övezte az
idei Zöld ház programot – je-
lentette ki tegnapi sajtótájé-
koztatóján Ciupleu Mónika,
a Bihar Megyei Környezetvé-
delmi Hivatal igazgatója.
Mint mondta, a pályázás
kezdetétõl mindössze egy
hónap leforgása alatt kime-
rült a megyére leosztott, kö-
zel 2,8 millió lejes támogatá-
si keret. A Környezetvédelmi
Alap – alternatív energiafor-
rás elõállítására, illetve a
meglévõ, klasszikus fûtési
rendszerek korszerûsítésére
kiírt – projektjére Bihar me-
gyében összesen 1130 igény-
lést adtak be, amelybõl 150-et
hagytak jóvá. A rendkívüli
érdeklõdésre való tekintettel
tavaly több erdélyi megye
mellett év végén itt is megtol-
dották a Zöld ház-projekt
pénzkeretét, erre azonban –
mint megtudtuk – idén már
nem lesz lehetõség. Az or-
szág nehéz gazdasági helyze-
tére való tekintettel a Zöld
ház iránt gyérebb érdeklõdést
mutató megyékben megma-
radt pénzalapok így vissza-
vándorolnak a központi költ-
ségvetésbe. A támogatásban
részesülõk listáját az igazga-
tóság saját honlapján tette
közzé a minap, a kedvezmé-
nyezettek pedig a hivatal
székhelyén jelentkezhetnek a
szerzõdés aláírására. A tá-
mogatás az aláírást követõen
12 hónapig érvényes, amely
idõ alatt az érintetteknek be
kell szerezniük a fûtési rend-
szert. Ciupleu figyelmeztetett
arra is: ha a kedvezményezett
a lista megjelenését követõ 60
napon belül nem jelentkezik,
elveszítheti támogatási jogo-
sultságát. 

A tûzijáték ingyenes, az éttermi és szállodai „csillagokért” viszont arányosan kell fizetni

Adatkalózlás: több ezer 

Visa-kártyát tiltottak leCs. P. T.

Csõdvédelmi eljárást kért
a Fornetti látványpékség

romániai kirendeltsége – de-
rült ki a Temes megyei tör-
vényszék honlapján olvasha-
tó közleménybõl, az ügyet
ugyanis jövõ márciusban itt
fogják tárgyalni, mivel itt van
a magyarországi franchise-
vállalkozás központja.

A hírt Szabó József, a ma-
gyarországi Fornetti Holding
Kft. ügyvezetõ igazgatója
megerõsítette az ÚMSZ-nek,
a cég döntését azzal indokol-
va, hogy „nehézségei támad-
tak banki kötelezettségeinek
teljesítésével” és a törlesztés-
átütemezésre tett kísérletek
nem jártak sikerrel. Az igaz-
gató ugyanakkor kérdésünk-
re  nem szolgált részletekkel
arról, hogyan jutott ebbe a
helyzetbe romániai hálóza-
tuk. Palásti József, a Fornetti
Franchise tulajdonosa teg-
nap Temesváron tartózko-
dott, és közleményt adott ki
az ügyben: ebben arról bizto-
sítja a közvéleményt, hogy az
átmeneti nehézségek ellenére
a cég nem akar megválni
egyetlen alkalmazottjától

sem. A látványpékség háló-
zatával a világ 17 országában
képviselettel van jelen, ter-
mékeihez azonban a fogyasz-
tók összesen 27 államban
hozzájuthatnak. A kecske-
méti vállalkozásnak Romá-
nia az elsõ terjeszkedési cél-
pontja volt, ahol 2000 óta
mintegy 800 boltot nyitott. A
2008-ban elért 143 millió le-
jes üzleti mérlege azonban
2009-ben 120 millióra, majd
tavaly év végére 90 millióra
esett vissza. Míg a Fornetti
Románia 2009-ben még 6,3
millió lejes profitra tett szert,
a tavalyi évet már 2,8 millió
lejes veszteséggel zárta. A

Pénzügyminisztérium adatai
szerint – amelyeket a Ziarul
Financiar idézett – a cég
2010-ben ráadásul egy 49
millió lejes adósságot is fel-
halmozott.

Még nem tudni, hogy a ro-
mániai kirendeltség problé-
mái mekkora hatást gyako-
rolnak a magyarországi
anyacég mûködésére, tény,
hogy Románia a Fornetti
egyik legnagyobb piacának
számít, amint azt Vidács
Gyula, a cég ügyvezetõ igaz-
gatója egy évvel ezelõtt kifej-
tette az ÚMSZ gazdasági
mellékletének, az ÜzletRész-
nek adott interjúban. 

Odaég a román Fornetti? 

Mindent a szemnek. Túl drága a látványpékség Romániában?
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Baloga-Tamás Erika, Kovács Zsolt

A forintnak az euróhoz
és a lejhez viszonyított

gyors leértékelõdése, a ma-
gyar állam által a romániai
diákoknak folyósított okta-
tási-nevelési támogatás át-
utalásának halogatása, illet-
ve a folyósítás módjának
megváltoztatása miatt eles-
nek a támogatás összegének
jelentõs részétõl a magyar is-
kolákban tanuló erdélyi
gyermekek. Mint arról már
hírt adtunk, a Budapesten
tavaly bekövetkezett politi-
kai változások nyomán Bu-
dapest idén nem utalta át – a
korábbi évek gyakorlatához
hasonlóan – a húszezer fo-
rintnak megfelelõ összeget
az erdélyi családoknak, sõt,
immár a késõbb kitûzött, év
végi határidõt sem tudják
tartani. A Bethlen Gábor
Alapnak a napokban nyilvá-
nosságra hozott közleménye
ugyanis arról tájékoztat,
hogy a 2011-re megállapított
támogatásokat csak 2012
februárjáig tudják mindenki-
nek folyósítani.

Sorozatos 
ígéretszegések

Mint ismeretes, a Fidesz-
kormány az idei évben gyö-
keresen átalakította a támo-
gatás rendszerét. 2010-ig
még az RMDSZ háttérintéz-
ménye, az Iskola Alapítvány
adminisztrálta a pályázta-
tást, a kedvezményezettek
ehhez az intézményhez

nyújtották be a kérelmeiket,
és a pénz folyósítása is innen
történt. Az idéntõl a támoga-
tásért felelõs Bethlen Gábor
Alapkezelõ Zrt. illetékesei az
év elsõ felében közlemény-
ben jelezték, hogy költséges-
nek tartják ezt a típusú átuta-
lást, és ezentúl valamennyi
kedvezményezett az OTP
Banknál nyitott bankszám-
lán veheti át a számára meg-
ítélt összeget. Az Iskola Ala-
pítvány munkáját a Románi-
ai Magyar Pedagógusok
Szövetsége (RMPSZ) vállal-
ta át, ide érkeztek be a pályá-
zatok, és innen értesítik az
elbírálás eredményérõl a ké-
relmezõket. Az érdekvédel-
mi szervezet megbízása an-
nak ellenére történt, hogy az
RMPSZ nem rendelkezett
országos szervezeti hálózat-
tal. Nagy Zoltán, az Iskola
Alapítvány igazgatója akkor
az Új Magyar Szónak azt nyi-
latkozta, a pályáztatás jelen-
tõs infrastruktúrát igényel,
ezért kétséges, hogy a fent
jelzett feltételek mellett sike-
rül idõben kézbesíteni a tá-
mogatást. Augusztus elején
lemondott Ulicsák Szilárd, a
Bethlen Gábor Alap vezetõ-
je, értesülések szerint többek
közt amiatt, hogy a pályázta-
tási ütemtervet nem sikerült
tartani. Szeptemberben Bu-
dapestrõl azt ígérték, hogy a
támogatásokat október-no-
vember folyamán átutalják,
október közepén újabb nyi-
latkozat látott napvilágot,
akkor az idei év végét jelöl-
ték meg utolsó határidõként,

a legfrissebb sajtóközle-
ményben pedig már 2012
februárját.

Õk tudják…

„Hogy miért történik eny-
nyire akadozva a kifizetés,
ennek okát csak a Bethlen
Gábor Alapkezelõ Zrt. tud-
ja” –  nyilatkozta az ügyben
lapunknak Burus Siklódi Bo-
tond. Az RMPSZ elnöke el-
mondta: már hetekkel ez-
elõtt elküldték a pályázók
teljes névjegyzékét a Bethlen
Gábor Alapkezelõ Zrt.-hez,
a jogosultak kiértesítését
azonban csak olyan ütemben
tudják bonyolítani, amilyen-
ben a jóváhagyás visszaérke-
zik az alaptól. „A kérelme-
zõknek feltétlenül tudniuk

kell, hogy az a hivatalos érte-
sítés, ami tõlünk érkezik. Te-
hát hiába mennek be a bank-
ba, hogy átvegyék a kártyát,
azon nem biztos, hogy rajta
lesz már a támogatás össze-
ge. Csak azt követõen vár-
hatják a pénz átutalását,
hogy megérkezett az értesí-
tés” –  magyarázta Burus
Siklódi, aki elmondta: na-
gyon sokan panaszolják: he-
tekkel ezelõtt megkapták az
OTP-kártyát, a pénzt azon-
ban hiába várják.

Sokba kerül 
az ingyenesség

Az OTP Bank országos
szinten 110 ezer bankkártyát
oszt ki, ezeken 156 ezer ma-
gyarul tanuló gyermek és fia-

tal várja a támogatást, infor-
mációink szerint a kedvez-
ményezettek 60 százaléka ve-
hette fel eddig a pénzt. Bor-
dás Attila, az OTP Bank ma-
rosvásárhelyi regionális igaz-
gatója lapunknak hangsú-
lyozta: amint a Bethlen Gá-
bor Alapkezelõ Zrt. átutalja a
megítélt összeget, az megje-
lenik a címzett számláján. El-
vileg minden jogosultnak a
lakcíméhez legközelebb fek-
võ bankfiókhoz küldték a
bankkártyát, de aki nem tar-
tózkodik lakhelyén – például
az egyetemisták – kérhetik a
bankkártya átküldését egy
másik fiókba. Lapunknak ez-
zel szemben több szülõ azt
panaszolta, hogy lakhelyétõl
távol vagy téves adatokkal re-
gisztrálták.

Ami a kiutalás kapcsán
felmerülõ költségeket illeti,
Bordás elmondta: a támoga-
tás felvételét és a bankszám-
la fenntartását ingyenesen
biztosítják, a számla további
használata esetén minden
hónapban az elsõ két kész-
pénzfelvétel díjmentes. A ta-
pasztalatok szerint ennél jó-
val költségesebb lehet a
számlanyitási és -fenntartási
eljárás. „Amikor én számlát
akartam nyitni az OTP-ben
közölték, hogy elõbb fizes-
sem ki egy évekkel korábban
nyitott, ám soha nem hasz-
nált számlám fenntartási
költségeit. Miután ez meg-
történt, újabb számlát nyit-
tattak velem, de még mindig
nem kaptam meg a támoga-
tást” – panaszolta az ÚMSZ-
nek B. I. marosvásárhelyi
anyuka. Egy kolozsvári ked-
vezményezett – aki a napok-
ban jutott hozzá a támoga-
táshoz – ugyanakkor azt ne-
hezményezi, hogy a kártyán
csak valamivel több mint
270 lej jelent meg, miközben
az elõzõ években a támoga-
tás összege jócskán megha-
ladta a 300 lejt. Magyarázat-
ként az érdeklõdõ szülõnek
a bankban csupán az árfo-
lyamváltozást tudták meg-
adni: míg idén szeptember
elején húszezer forint a ro-
mán jegybank árfolyamán
még 310 lejt ért, a december
14-i BNR-árfolyam szerint a
támogatás forintban megha-
tározott összege már csak
288 lej, az OTP-nél pedig
alig 280 lej. 

Támogatás: ami késik, múlik?

HIRDETÉS

A budapesti kormány az óvodásoknak is támogatást ígért. Egyelõre nem tartotta a szavát

ÚMSZ

Megerõsítette László At-
tila alpolgármester la-

punk tegnap közölt informá-
cióit: tizenkilencrõl tizenhét
százalékra csökkenhet Ko-
lozsvár magyar lakosságának
számaránya az idei népszám-
lálás elsõ, nem hivatalos ada-
tai szerint. Az elöljáró el-
mondta, két körzetben még
nem sikerült lezárni techni-
kai okok miatt az adatfeldol-
gozást, de úgy véli, az itt nyil-
vánosságra kerülõ informáci-
ók már nem befolyásolják je-
lentõs mértékben a magyar-
ság számarányát.

Korhad a „korfa”

Hasonlóan vélekedik Szé-
kely István, az RMDSZ nép-
számlálásért felelõs munka-
csoportjának vezetõje, aki
szerint Kolozsváron egyenle-
tesen oszlik meg a magyar-
ság lakótelepenként, ezért a
két körzet jelentõs változást
már nem eredményezhet.
Székely az MTI-nek elmond-
ta: több tényezõ együttes ha-
tása játszott közre abban,
hogy Kolozsvár magyarságá-
nak csökkent a számaránya.
Egyrészt a magyaroknak
kedvezõtlen a „korfája”, va-
gyis az itt élõ közösség jelen-
tõsen elöregedett, másrészt
továbbra is meghatározó je-

lenség a kivándorlás, s ehhez
járul még a nagy mértékû
külföldi, ideiglenes jellegû
munkavállalás. Rámutatott:
az idei népszámlálás mód-
szertana nem volt alkalmas
arra, hogy szakszerûen rögzí-
teni lehessen az ideiglenesen
külföldön tartózkodókat.

Mindezt tetézi egy másik
jelenség, a szuburbanizáció,
ami a nagyvárosokból való
kiköltözést jelenti. Ez Ko-
lozsváron is megfigyelhetõ,
hiszen az idei népszámlálás
elsõ eredményei szerint lát-
ványosan megnõtt az olyan
környezõ települések lakos-
ságának száma, mint Szász-
fenesé vagy Kisbácsé. Még
korai következtetéseket le-
vonni arról, hogy a fenti té-
nyezõk külön-külön milyen
mértékben befolyásolták a
számarány csökkenését –
mondta Székely István.

A határszélrõl 
könnyebb elmenni

A határ menti települése-
ken különösen érezhetõ a ki-
vándorlás negatív hatása.
Szatmár megyében fogyott a
magyar, a sváb és a román
közösség egyaránt. A megye
harmadik legnagyobb
kisvárosának,Tasnádnak a
lakossága 10 ezer fõvel csök-
kent a népszámlálás adatai
szerint.

Aranyosmeggyes község-
ben szintén jelentõs a népes-
ségfogyás, itt 7249-rõl 6526-
ra esett vissza a lakosság szá-
ma. Vámfaluban háromszáz
emberrel élnek kevesebben:
3669-rõl 3358-ra csökkent a
lélekszám. Az elõbbiekben
említett szuburbanizáció mi-
att a megyeközponthoz köze-
li települések lélekszáma
nõtt: itt is szívesen költöznek
az emberek vidékre.

Szatmárpálfalván majd-
nem négyszázzal (4359-rõl
4727-re), Vetésen pedig
majdnem kétszázzal (4475-
rõl 4654-re) emelkedett a la-
kosság száma.

Szatmárpálfalván kétszáz-
zal nõtt a magyarok (2063-
ról 2291-re) és hússzal a ro-
mánok (1888-ról 1906-ra)
száma. 

Hasonló jelenség figyelhe-
tõ meg Bihar megyében.
Nagyváradon több mint há-
rom százalékkal csökkent a
magyar lakosság aránya. A
közösség 27 százalékról
23,81 százalékra zsugoro-
dott. A Bihar megyei városok
lakosságának száma általá-
ban csökkent, a megyét pedig
40–50 ezerrel kevesebben
lakják, mint tíz évvel ezelõtt.
A magyarok részaránya vi-
szont több vidéki településen
nõtt, a csökkenés fõleg a kis-
és szórványtelepüléseken fi-
gyelhetõ meg. 

Kolozsvár: biztosan 20% alatt

Fotó:  Tofán Levente
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Tarlós István, Budapest
fõpolgármestere felkérte

Dörner Györgyöt, az Új
Színház kijelölt igazgatóját,
hogy ne alkalmazza színhá-
zában Csurka Istvánt. Mint
fogalmazott, sajnálattal vette
tudomásul, hogy többszöri
kérése és ezt követõ nyilvá-
nos felhívása ellenére is
Csurka István újólag az euró-
pai politikai kultúrával össze-
egyeztethetetlen módon nyi-
latkozik meg lapjában.

„Ezért – bár azt nem ellen-
zem, hogy sikeres drámáit
mûsorára tûzze – felkérem
Dörner György urat, az Új
Színház kijelölt igazgatóját,
hogy Csurka István urat szín-
házában ne alkalmazza” – ír-
ta közleményében.

Amint arról lapunkban
már beszámoltunk, Tarlós
október 6-án jelentette be,
hogy 2012. február 1-jei ha-
tállyal Dörner Györgyöt ne-
vezte ki az Új Színház igaz-
gatójává. Dörner Györggyel
együtt pályázott Csurka Ist-
ván író, dramaturg, aki az el-
képzelések szerint intendáns-
ként dolgozott volna az in-
tézményben.

A döntést hazai és külföldi
szakmai szervezetek és szín-
házi szakemberek egyaránt
bírálták, az ügyben felszólalt
Bocsárdi László és Tapasztó
Ernõ is, akik amiatt méltat-

lankodnak, hogy a szélsõ-
jobboldali nézeteirõl elhíre-
sült Dörner pályázatában
úgy hivatkozott az Aradi Ka-
maraszínházzal és Tamási
Áron Színházzal történõ
együttmûködésre, hogy nem
egyeztetett velük.

A magyar fõvárosban
egyébként tegnap a kinevezés
ellen tüntetés zajlott és petí-
ció is született, amelyben új
pályázat kiírását szorgalmaz-
ták. A civilek még október-
ben kezdtek aláírásgyûjtésbe.
„Budapest regnáló fõpolgár-
mestere Dörner György szín-
igazgatói kinevezésével köz-

pénzen megalapította a Ma-
gyar Köztársaság elsõ újnyi-
las színházát. A döntés ellen
a leghatározottabban tiltako-
zunk” – szól a tiltakozó szö-
veg. A petíció anyagába
Dörner György kommentá-
rokkal ellátott pályázatából,
valamint a Dörner–Csurka-
kettõst támogató nyilatkoza-
tokból is válogattak. A tilta-
kozók átadtak egy Mikulás-
ajándékot is, amely egy tisz-
teletjegy a december 6-a és
31-e között a színházakban
futó, magyar drámákból ké-
szült elõadásokra, és amely-
lyel a demonstrálók célja

megmutatni, hogy „a ma-
gyar dráma nagyon is eleven
a színházak repertoárján”.

Több író – köztük Závada
Pál és Szakonyi Károly – is
jelezte, nem szeretné, ha a
színház az új vezetés alatt az
õ darabjaikat játszaná.
Ugyanígy vélekedtek Sütõ
András és Sarkadi Imre örö-
kösei is. Az Új Színház jelen-
legi vezetése a héten jelentet-
te be, hogy öt darab február-
ban le is kerül a repertoárról,
mivel a jogtulajdonosok a ve-
zetõváltás miatt nem egyez-
tek bele a szerzõdések meg-
hosszabbításába. 

Francia támogatás 
Kolozsvárnak

A kolozsvári Francia Kultu-
rális Központ támogatja a
város azon törekvését, hogy
2020-ban elnyerje az Európa
Kulturális Fõvárosa címet.
Ezért az intézmény elõsegíti
a közremûködést Lille váro-
sával, amely 2004-ben kapta
ezt a címet, valamint Mar-
seille-jel, amely már javában
készülõdik a 2013-ban ese-
dékes rendezvényekre. Ko-
lozsváron egyébként tegnap
ülésezett az az egyesület,
amelyet tavaly azért hoztak
létre, hogy támogassa a vá-
ros ilyen irányú törekvéseit.
A 2020-as év Európa Kultu-
rális Fõvárosa címért Ko-
lozsvár mellett Temesvár és
Iaºi is versenybe száll.

Palackozott bornovellák

Palackozott bornovellákkal
próbál kedvet csinálni az ol-
vasáshoz Olaszországban
egy könyvesboltlánc. A pa-
lackozottság ebben az eset-
ben annyit tesz, hogy boros-
üvegek oldalára ragasztva ol-
vashatók az italról szóló írá-
sok. „Az emberek nagyon
keveset olvasnak Olaszor-
szágban. Ha sikerül ösztö-
nöznünk az olvasást az egy-
szerû emberek körében ezek-
kel a könnyed, de nagyon
megindító novellákkal, ak-
kor elégedettek lehetünk” –
mondta Ettore Nicoletto, a
bortermelõszövetség elnöke.
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Hírösszefoglaló

Az Európai Bizottság 4
millió eurót különített el

az állami múzeumként mû-
ködõ dél-lengyelországi
auschwitz-birkenaui egykori
náci koncentrációs tábor
megóvására és konzerválásá-
ra. Az errõl szóló megállapo-
dást Piotr Cywinski, a múze-
um igazgatója és Jean Pierre
Vandersteen, az Európai Bi-
zottság tömegkommunikáci-
óért felelõs vezérigazgatója
írta alá. Az Auschwitz – a hite-
lesség megõrzése – kilenc feladat
2012–2015-re elnevezésû pro-
jektre az Európa az Állam-
polgárokért uniós alapból
utalják át a fenti összeget. A
projekt keretében az Ausch-
witz II.-Birkenau tábor terü-
letén elsõsorban régészeti, il-
letve föld- és víztani kutatá-
sokat fognak végezni, ame-
lyek elengedhetetlenek ah-
hoz, hogy megkezdjék a
komplex konzervációs mun-
kálatokat az ott található tég-
laépületekben, amelyek
többnyire a nõi foglyok ba-
rakkjai voltak. Lengyelor-
szág egyébként nemrégiben
a nemzetközi közösség segít-
ségét kérte az auschwitzi tá-
borkomplexum fenntartásá-
hoz. Németország 60 millió,
Ausztria 6 millió euróval, az
Egyesült Államok 15 millió
dollárral, Nagy-Britannia pe-
dig 2,5 millió fonttal (2,8
millió euró) járul hozzá a
pénzalaphoz. 

Pénzadomány

AuschwitznakTarlós kirúgta Csurkát

Antal Erika

Az iparosodás, a techni-
kai újdonságok, a petró-

leumlámpa, a távírda vagy a
fényképezõgép megjelenése
a ruházkodásban is éreztette
hatását, a fiatalság, a forra-
dalmi gondolkodásmód rá-
nyomta bélyegét a viseletre
is. Ezekkel a szavakkal mu-
tatta be Csíky Ágnes, a Ma-
rosvásárhelyi Mûvészeti Lí-
ceum tanára a romantika je-
gyében rendezett kiállítást a
Bernády Házban. A kiállítá-
son a nemrégiben bemuta-
tott, romantika ihlette ruhák
mellett azok kiegészítõit,
tervrajzait is meg lehet te-
kinteni, valamint olyan tex-

til- és kerámiamunkákat,
amelyek illeszkednek a tár-
lat hangulatába. 

A Bernády Ház tetõtéri
galériájában egy hónapok-
kal korábban elkezdett pro-
jekt harmadik, befejezõ ré-
széhez érkeztek a szerve-
zõk. Csíky Ágnes elmondta,
az elsõ lépés egy workshop
volt, ahol a stílusjegyekkel,
a mûvészettörténet külön-
bözõ korszakaival és azok
sajátosságaival ismerkedtek
a képzõmûvészek, közöttük
egyetemisták és középisko-
lások is. A projekt második
állomása az a divatbemuta-
tó volt, amelyet Márton
Krisztina és Szakács Ágnes
szervezett a Kultúrpalota

elõcsarnokában. „Ez a kiál-
lítás összefoglalja az egé-
szet, a kiállított ruhák és
tervrajzok, táskák, textil-
munkák között a divatbe-
mutatóról is láthatnak egy
kisfilmet az érdeklõdõk” –
magyarázta Csíky Ágnes,
aki maga is textilmûvész. A
kiállítás megnyitóján a divat
szerepérõl is beszélt, arról,
hogyan alakul, mi mindent
képes befolyásolni. „A divat
nemcsak az öltözködésre
nyomja rá bélyegét, de az
élet nagyon sok területén is
érezteti hatását, például a
lakberendezés, de még az ét-
kezési szokások is függnek a
divattól” – mondta a textil-
mûvész. 

Szövetbe varrt romantika

Dörner György és Csurka István Új Színházban való alkalmazása ellen tüntettek tegnap Budapesten

A Bernády Házban a romantika által ihletett ruhákat és kiegészítõket állították ki A szerzõ felvétele
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F. I.

Witch TV néven „boszor-
kány”-tévécsatornát szeretne

indítani Romániában az ameri-
kai Roxo cég. A tervek szerint az
ezotériával foglalkozó tévémûso-
rokat online is lehetne követni a
Vrajitoare.eu oldalon.

„Az audiovizuális törvény tilt-
ja a mágiával foglalkozó mûso-
rok sugárzását, így sok esélyét
nem látom ennek az adónak, fõ-
leg, hogy nemcsak az audiovizu-
ális tanács, de más törvények is
kifejezetten tiltják az ilyen tevé-
kenységeket” – fogalmazott la-
punk megkeresésére Szász Attila,
az Országos Audiovizuális Ta-
nács (CNA) tagja. Elmondása
szerint a CNA-t eddig senki sem
kereste a „boszorkánytévé” tervé-
vel. „Egyébként sem hinném,
hogy Romániának jelen pillanat-
ban erre lenne a legnagyobb
szüksége” – jelentette ki Szász.

Az Adevarul.ro-nak adott nyilat-
kozatában Marian Deaconu, a
Roxo romániai igazgatója el-
mondta, készen állnak a sugár-
zásra, csak az ezotériához kap-
csolodó tevékenységek jelenlegi
bizonytalan romániai szabályo-
zása miatt még nem kezdték el a
mûsorgyártást.

„Nem akarunk befektetni,
amíg a helyzet nem egyértelmû.
Reméljük, hogy a jövõ év elsõ ne-
gyedében elindulhat az adás. A
csatornát a gyerekek védelme ér-
dekében titkosítjuk” – magyaráz-
ta Deaconu.

Sajtóinformációk szerint a
Witch TV-n fehér és fekete mágiá-
val foglalkozó mûsorok egyaránt
lesznek, és élõ adásban lehet
majd kártyából vagy kávézaccból
jósoltatni. Emellett gasztronómi-
ai programot is terveznek a „bo-
szorkánykörökben” híres Mama
Omida lányával. 

Magyarországon ezzel szem-

ben nincs ilyen jellegû (mé-
dia)megszorítás: botrányos bete-
lefonálós tévévetélkedõk után
idén megjelentek a jósmûsorok
az RTL Klubon és a TV2-n. „A lé-
nyeg a telefonon keresztüli jóslás,
ez az alap” – mondta Törõcsik
Jenõ, az emelt díjas telefonhívá-
sokra alapozott mûsorokat gyár-
tó Telemedia InteracTV Produk-
ciós Kft. alapítója.

A jóslatokért természetesen
senki nem vállal felelõsséget: az
RTL Klubon Astro Show néven

naponta jelentkezõ mûsor né-
metországi gyártója elhatároló-
dik saját jósaitól, és nem vállal
felelõsséget a jövendõmondók
által szolgáltatott információk
helyességéért és minõségéért,
pontosságáért, biztonságáért,
idõszerûségéért, jogszerûségéért,
alkalmazhatóságáért. „Különö-
sen nem felel a szolgáltató olyan
károkért, amelyek abból adód-
nak, hogy a hibás információkat
a felhasználók követik” – jelen-
tette ki a gyártó. 
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Groteszk, tipikus balkáni médiaszenzáció dob-
ta fel az unalmas keddet, ugyanis kies hazánk-
ban tigrist lõttek a mioritikus pláj bõsz vadá-
szai. Nem is akármilyent, hanem olyant,
amely ritka, és emiatt végtelenül értékes géne-
ket hordoz magában, megölése tehát már mer-
kantilista szempontok szerint sem egyenrangú
egy csótány eltaposásával, nem beszélve er-
kölcsrõl meg környezetvédelemrõl. Az amúgy
ökológiailag funkciótalan állat (hiszen bezárva
élt) élete elvileg ugyanolyan értékes volt, mint
egy baktériumé, ám a tigriseknek „jobb a saj-
tójuk”, így elmúlása is nagyobb médiafigyel-
met kapott, mint egy ecetmuslicáé. De ha nem
pusztult volna el az a szerencsétlen állat, még
nevetni is lehetett volna az eseten, ám így csak
a cimborái veregetik majd hátba-fejbe Váli bá-
csit, Románia egyetlen „alsó kategóriás
kényszer-tigrisszafarizóját”. És apropó: fókából
is túl kevés van már planétánkon...

(prier)

Kettõs tükör 

Tévét indít Naºul

Naºu TV névvel indít tévéadót Radu Morar, miután összeve-
szett Teszári Zoltánnal, az RCS-RDS Kábeltelevíziós Társaság
tulajdonosával és otthagyta a Zece TV-t. Az új adó licencét teg-
napi ülésén hagyta jóvá az Országos Audiovizuális Tanács. A
televízió mûsorrácsában a CNA-hoz letett licenckérelem sze-
rint egyaránt szerepelnek vitamûsorok, tényfeltáró riportok és
szórakoztató adások. Radu Morar szerint a befektetés 600 ezer
euróba került, számításai szerint azonban egy év alatt 800 ezer
eurós hirdetési bevételei lesznek.

Boszorkánytévé indulna

Elkészültek a Magyar 
népmesék sorozat utolsó részei

A karácsonyi iskolai szünetben, december
23-ától vetíti az m2-es csatorna a Magyar
népmesék címû rajzfilmsorozat nemrég elké-
szült, utolsó 11 epizódját. A századik részt
január 2-án láthatja a közönség. A Média-
szolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap
(MTVA), a Magyar Televízió (MTV), a
Kecskemétfilm Kft. és a Docler Video
Productions koprodukciójában készült ré-
szeket bemutató szerdai budapesti sajtótájé-
koztatón Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm
vezetõje felidézte: a filmsorozatot 35 éve
Jankovics Marcell tervezõi, rendezõi, szak-
értõi segítségével indította útjára az MTV. A
stúdió vezetõje bejelentette: egyelõre nem
folytatják a Magyar népmeséket, hanem ci-
gány népmesékbõl készítenének sorozatot. 

Újabb német kalózt 
ítéltek börtönbüntetésre

A német bíróság a Kino.to kalózportál máso-
dik adminisztrátorát ítélte a napokban letöl-
tendõ börtönbüntetésre. A hatóságok szerint
az elítélt mintegy 230 ezer eurót keresett bõ
két év alatt illegális tevékenységével. A ka-
lózportál fõ adminisztrátorát a bíróság 3 év
szabadságvesztésre kötelezte, valamint elren-
delte vagyontárgyainak, így házának és Au-
di A6 típusú gépkocsijának elkobzását, to-
vábbá bankszámlájának zárolását. A drezdai
fõügyészség végzése alapján ez év nyarán
kapcsolták le nemzetközi akció keretében a
Kino.to portált, amely a német nyelvterülete-
ken az egyik legnépszerûbb kalózoldalként
mûködött. A TorrentFreak beszámolója
szerint a 27 éves férfit 1,1 millió rendbeli
szerzõi jogok megsértése bûncselekménnyel
vádolták a szerzõi jog által védett mûvek
illegális, kereskedelmi célú terjesztésében
való közremûködése miatt. 

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 írja be 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!

ÚMSZ

Csillagot kapott a bukaresti
Idõ téren (Piaþa Timpului) lé-

tesített Hírességek sétányán teg-
nap Stela Popescu színésznõ. A
hollywoodi mintára megalkotott
sétány a román színház, illetve a
román filmipar iránti nagyrabe-
csülést hivatott kifejezni. 

Stela Popescu amúgy nem az
elsõ, aki ebben az elismerésben
részesül, az elmúlt idõszakban a
román színházi élet olyan nagyjai
kaptak csillagot, mint Florin
Piersic, Victor Rebengiuc vagy
Maia Morgenstern.

A színésznõ – akit pályatársa,
Alexandru Arºinel a román revü-
színház csillagának nevezett – kö-
szönõ beszédében a hazai szí-
nésziskola magas színvonaláról
beszélt, hangsúlyozva, hogy a ro-
mán színház olyan értékeket te-
remtett, melyek a Broadwayn is
megállnák helyüket. Popescu
meghatódva mondott köszönetet
mindazoknak, akik színészi pá-
lyája során segítették. „Most úgy
érzem, nem éltem hiába…
Örülök, hogy nyújtani tudtam
valamit a közönségnek, és én is
rengeteg mindent kaptam tõlük.”

Az 1935. december 21-én szü-
letett színésznõ Brassóban kezdte

színészi karrierjét, ahonnan a bu-
karesti Constantin Tãnase Revü-
színházhoz, majd a Komédia
Színházhoz került. Jelentõsnek
mondható rádiós tevékenysége is,
és filmes karrierje sem elhanya-
golható. A Halló? Eltévesztette a
számot 1958-as alkotással filmszí-
nésznõként debütáló híresség 25

filmben szerepelt. A hetvenes
években ªtefan Bãnicã oldalán
játszott, majd 1979-tõl Alexand-
ru Arºinellel kezdett dolgozni,
akivel hosszú éveken át a legsike-
resebb és legmeghatározóbb ro-
mán humoristapárost alkotta. Ta-
lán a párosok játékának is kö-
szönheti leginkább népszerûségét

a Constantin Tãnase Revüszín-
ház, amellyel a színésznõ a mai
napig együttmûködik. 

Karrierje a 90-es években sem
tört meg, sõt az évtized közepén
egy nõkrõl szóló önálló televíziós
mûsort is vezetett, illetve külön-
bözõ tévés produkciókban, show-
kban is szerepelt. 

Stela Popescu az új csillag

Stela Popescu színésznõ a tizenharmadik híresség, aki csillagot kap a bukaresti Hírességek sétányán Fotó: Farkas István



7.30 Híradó
7.40 Kisváros (ism.)
8.30 Híradó
8.40 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Angyalbőrben (ma-
gyar sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
12.00 Rondó
12.30 Kvartett
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Törvény által védve
(ism.)
15.45 Pannonia 3 keré-
ken (ism.)
16.10 Nyelvőrző (ism.)
17.40 (ism.)
17.15 Ízőrzők: Geresdlak
17.45 Virágzó 
Magyarország
18.15 Kisváros (m. sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Végjáték (kan. sor.)
22.15 Hírek
22.30 Sírhely kilátással
(angol-am.-német rom.
vígj., 2002)
0.05 Dunasport
0.10 Válogatás a X. Film-
tett alkotótábor filmjeiből
0.35 A gyimesi borbély
(dok. f.)
1.25 Megalopolis

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Sülve-főve (német-
amerikai vígjáték) 12.55
Lány a parkban (am. film-
dráma) 15.00 A múlt titkai
(amerikai filmdráma,
1996) 16.45 Apócák a
pácban (angol vígjáték,
1990) 18.30 Kamuzsaru
(amerikai vígjáték, 2001)
20.15 Néma gyilkos (né-
met thriller, 2004) 22.00
Kill Bill 2. (amerikai akció-
film, 2004) 0.30 Vámpír
angyalok (kanadai horror,
2004)

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 Fekete
párducok (angol-am. film-
dráma, 1995) 3.00 Kanal-
D Hírek

9.00 Híradó ism. 9.30 Har-
gita magazin 10.00 Mé-
regkeverők 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Tájkép ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Híradó 17.50
Egészséges percek 18.00
Nagy Krisztina: Vasba ön-
tött történelem 18.30 Hír-
adó 19.00 Kultúrcsepp
19.30 Híradó 20.00 Több-
szemközt 20.30 Zene
21.00 Híradó 21.30
Kultúrcsepp 22.00 Több-
szemközt 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 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Lola (amerikai
sorozat) 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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TVR2, 18.30
Foggal és fegyverrel

Angol úri fogorvosok esetei dühös germánokkal... A derült-
séget fakasztó történet valós alapokon nyugszik. Peter
Kinget, az angol hadsereg fogászatának tisztjét túl öregnek
találják a harctéri szolgálathoz. Lelkesedése viszont lanka-
datlan. Ráveszi beosztottját, Leslie Cuthbertson közlegényt,
hogy foglalják vissza ketten Franciaországot a németektől.

VIASAT3, 22.15
Sleepers - Pokoli lecke

Négy vagány New York-i srác ostoba csínyével egy ember
halálát okozza. A fiúk javítóintézetbe kerülnek, ahol aztán
nap mint nap a poklok poklát élik át: őreik szadista parancs-
nokuk vezetésével megalázzák, megkínozzák, sőt megbecs-
telenítik őket. Aztán évek hosszú sora telik el, de az egykori
srácok érett, komoly férfiként még mindig nem tudnak sza-
badulni a történtektől.

DUNA Tv, 22.30
Sírhely kilátással

Boris, a temetkezési vállalkozó, mindössze két dologról ál-
modott fiatalkorában: a táncról és Bettyről. Betty titokban
viszonozta a szerelmet, azonban apja óhajára egy aranyásó-
hoz ment férjhez. Boris is búcsút mondott álmainak és átvet-
te a családi vállalkozást. Boris és Betty már nem épp fiata-
lon, újra találkoznak. Betty anyósának temetését készítik
elő, s a régi szikra újra lángra lobban.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Ma Reggel
9.00 Rajnán innen, Dunán
túl...
10.30 Fejezetek…
10.50 Magyar bulizene
11.45 Natúra
12.15 “Ércnél maradan-
dóbb”
12.30 Kő, papír, olló
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Nemzeti értékeink
14.05 Szőrmentén
14.45 Tudástár 2011
15.10 Természetfilm-fesz-
tivál
15.35 Szabadlábon
16.00 Valaki
16.25 Sírjaik 
hol domborulnak...
16.55 Innováció 
az emberért
17.20 Mindentudás
Egyeteme 2.0
18.10 A keramikus Gorkák
18.35 Família Kft. 
(magyar sor.)
19.05 Angyali érintés
(am. sor.)
20.00 Esti mese
20.10 Különleges mentő-
alakulat (auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.35 McLeod lányai
(sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 Magyarország-Lett-
ország futsal mérkőzés
0.40 A nyomozónő (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)
15.25 Rejtélyek asszonya
- Látomás egy gyilkosság-
ról (amerikai thriller,
2005)
17.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
18.20 Sarokba szorítva
(am. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.05 Castle (am. sor.)
22.00 ValóVilág 
(2011) (élő) 
- összefoglaló
23.10 Tűzhányó 
New Yorkban 
(am. akcióf., 2006)
Utána: RTL-hírek
1.15 Reflektor 
- Sztármagazin
1.30 Törzsutas (ism.)
2.00 Róma
(angol-am. kaland sor.)
3.05 Autómánia (ism.)

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.40 Stahl konyhája
10.50 Babapercek
11.00 Teleshop
12.35 Winnetou és a fél-
vér Apanatschi (NSZK-
olasz-jug. western, 1966)
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 ÖsszeEsküvők
(valóságshow)
A végső ÖsszeCsapás
23.35 Aktív
Közben: Kenósorsolás
0.05 Így készült: S.O.S.
Love című magyar vígjáték
0.40 ALL IN - kezdők és
nagymenők
1.10 Tények Este
1.45 EZO.TV
2.45 Alexandra Pódium
(ism.)

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

10.40 Rejtélyes alkony
(amerikai filmdráma)
12.30 Segítség, szülő va-
gyok! 13.30 Lehetetlen
küldetés 14.30 Monk
(sorozat) 15.30 CSI
(sorozat) 16.30 Nyomtala-
nul (sorozat) 17.25 Miami
Vice (sorozat) 19.25 CSI
(sorozat) 20.20 Két pasi
(ismétlés) 20.50 Vérmes
négyes (sorozat) 21.15
Mike és Molly (sorozat)
21.45 Két pasi (sorozat)
22.15 Sleepers - Pokoli lec-
ke (am. filmdráma)   

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
(live) 13.00 Sport.ro Hí-
rek 13.15 Örüljünk a foci-
nak! 14.00 Prosport óra
(live) 16.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.00 Pon-
tos sportidő (live) 19.05
Információk 20.00 Eu-
ropa League 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 gyöngysze-
me (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 - 1216
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 MM
18.40 Család csak egy
van (vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
(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.)
0.40 Arthur’s Day 2011
1.30 Sporthírek
1.40 Család csak egy van
(ism.)
2.30 MM (ism.)
A megoldások magazinja

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, 
nap mint nap! 
(live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sorozat)
11.25 TVR55
11.40 A palota legendái:
király (drámasor.)
13.00 UEFA Champions
League (live)
13.50 Szerelem 
a képernyőn túl
14.00 Hírek
14.45 e-FORUM (live)
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti pártok
fóruma (ism.)
16.00 Románia parla-
mentje
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
21.00 Egyszer az életben 
- szórakoztató műsor Iu-
liana Tudor-al
23.10 Halj meg, haver
(amerikai akció-vígjáték,
2003)
0.55 James Brown kon-
cert
2.00 Ítéld meg te!
2.50 TVR 55
3.10 Sport (ism.)

4.00 A mentalista 
(amerikai krimisorozat)
(ism.)
6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
10.00 Novemberi 
Karácsony 
(amerikai filmdráma,
2010) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
14.00 Karácsonyi vakáció
(amerikai vígjáték, 2003)
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 Nagymenők 
(amerikai gengszterfilm,
1990)
Sz.: Robert De Niro, 
Ray Liotta, 
Joe Pesci
3.00 Halhatatlan harcos
(fantasztikus akciófilm,
2007)

6.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
(live)
8.00 Reggeli matiné 
- Răzvan és Dani műsora
(live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
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 
hozzáférés 
- Simona Gheorghe 
műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Halálfutam 2. 
(dél- afrikai akciófilm,
2010)
22.20 A fenébe is 
- szórakoztató műsor
23.45 A titokzatos idegen
(amerikai akciófilm,
2007)
1.45 Halálfutam 2. 
(dél-afrikai akcióf., 2010)
3.30 A titokzatos idegen
(amerikai akciófilm,
2007) (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 The Bike Squad
(amerikai családi film,
2002)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 John Q 
- Végszükség 
(amerikai thriller, 2002)
23.00 Crusoe 
(am.-angol-kan.-dél-af. ka-
land sor.)
0.00 Crusoe 
(am.-angol-kan.-dél-af. ka-
land sor.)
1.00 Finţescu hídja
2.00 Hírek (ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Bogárhátúból 
Beach Buggy
9.00 Hogyan csinálják?
Föld alatti világ, 
Fegyvermesterek
10.00 Hogyan készült?
Tűzoltó-berendezés, 
Fánk, 
Lengéscsillapító
11.00 A túlélés 
törvényei
12.00 Amcsi motorok 
- RJR Memorial autókiál-
lítás
13.00 Autókereskedők
- VW Type 25

15.00 Állítólag... 
- Abroszkáosz
16.00 Hogyan készült?
17.00 Mérnöki műtárgyak
- A londoni olimpia vízi
stadionja
18.00 Autókereskedők 
- Jaguar E-Type
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag... 
- MacGyver mítoszok
21.00 Hogyan készült?
22.00 Egyszer 
egy ilyet vezetni! 
- Nyomás alatt
23.00 Újjáépítők
0.00 Amerikai hotrodok
1.00 Autókereskedők
2.00 A túlélés 
törvényei
3.00 Állítólag...

8.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai vígjá-
téksor.)
8.55 Egészségpasztilla
9.10 A természet ereje
(amerikai filmdráma,
2005) (ism.)
10.50 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 Foggal 
és fegyverrel 
(angol vígjáték, 2002)
20.20 Adio
20.20 A divat világa
20.25 Biznisz óra
21.10 Topping
22.00 Hírek
23.00 Egyeseknek ez tet-
szik (ism.)
0.00 Kaland Bt. 
(kanadai kaland sorozat)
0.55 Egészségpasztilla
(ism.)
1.10 Jolene 
(amerikai filmdráma,
2008) (ism.)
3.05 Biznisz óra
3.50 Kaland Bt. 
(kanadai kaland sorozat)
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30 Nóták 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 16. 

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ
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Ma Dezsõ és Mária napja
van.
A Dezsõ férfinév a latin De-
siderius névbõl származik,
és ennek a rövidült, -õ kicsi-
nyítõképzõs változata. Je-
lentése: óhajtott (gyermek).
A Mária bibliai eredetû nõi
név. Eredeti héber formája
Mirjam volt, ez a görög és
latin bibliafordításokban
módosult. Lehetséges je-
lentései: a) mirha, az ókor
egyik legdrágább illatszere,
b) keserû(ség).
Holnap az Etelka, Beáta
és Tihamér nevûeket kö-
szöntjük.

Évforduló
• 1944 – Adolf Eichmann
német SS-Sturmbannfüh-
rer utasítására Budapestrõl
elindítják a Magyar Nem-
zeti Bankban tárolt értéke-
ket szállító „Aranyvona-
tot”.
• 1961 – Jeruzsálemben
másodfokon is halálra íté-
lik Adolf Eichmannt.
• 2001 – Tízévnyi restaurá-
lás után a Pisai ferde tor-
nyot ismét megnyitják a lá-
togatók számára.

Vicc
A rendõr megállít egy szágul-
dó autót a városban:
– Asszonyom, szabad het-
vennel hajtani lakott terüle-
ten belül?
– Ugyan, biztos úr, nem va-
gyok én még annyi, csak ez a
sötét kalap öregít!

Recept
Narancsos csirkemell
Hozzávalók: 6 vékony szelet
csirkemellfilé, só, bors, kevés
olaj, 2,5 dl narancslé (kb. 5
narancs leve), 2 kk (dijoni)
mustár, 2 kk étkezési kemé-
nyítõ, 1/2 kk kakukkfû, 1/2
kk zsálya, 1 csípõs paprika.
Elkészítés: A csirkemell-
filéket sózom, borsozom,
majd kevés olajon fedõ alatt
pirosra sütöm mindkét olda-
lukat. Mikor átsültek, kive-
szem a serpenyõbõl. Össze-
keverem a friss narancslevet,
a fûszereket, az ételkeményí-
tõt, a mustárt és az apróra vá-
gott csípõs paprikát, majd
beleöntöm a serpenyõbe.
Lassan kevergetem, és ami-
kor sûrûsödni kezd, visszara-
kom a csirkemelleket, és ha-
gyom összefõni.

2011. december 15., csütörtök   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ma sokat dolgozik azon, hogy
valami régi hibáját korrigálja.
Ez talán kissé feleslegesnek tûn-
het, de nagy megkönnyebbüléssel
tölti el, amikor túl lesz rajta.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Sok energiával rendelkezik, és ezt
most érdemes is kamatoztatnia.
A tétlenség most duplán káros:
nemcsak hizlalja, de feszültté is
teszi, ha nem alkothat. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Apró, váratlan események ku-
szálják össze a szálakat az életé-
ben. Jobb, ha felkészül erre, és
edzi a reflexeit. Úgy mentálisan,
mint érzelmileg. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Nemcsak tavasszal lehet forrón
szeretni. A téli szerelem ráadásul
mintha immunerõsítõ hatással
is bírna. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Rosszkedvû és sértõdékeny han-
gulatában van. Ne keseredjen el,
ha nem mindenki osztozik az ön
csodálatában. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Szívügyekben a legkülönösebb
hatások érhetik. Lehet, hogy
csak egy kaland, de valami nyo-
mot hagy önben.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Értelmetlen vitákkal kár lenne
elrontani az összhangot. Sok vá-
ratlan kalamajka éppúgy válhat
valami jó dolog forrásává, mint
bajjá, zajjá.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Habár úgy vág neki a napnak,
hogy csak átvészelni akarja vala-
hogy, mégis jobb, ha megpróbál
pozitívan hozzáállni az önre vá-
ró megpróbáltatásokhoz. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Az utóbbi idõkben sokat pihent,
most újult erõvel láthat a mun-
kához. Ez most egyfajta terápia
is önnek. A munkaterápia
búfeledtetõ.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ezt a napot a sorsra bízhatja.
Nem mintha nem lenne amúgy
is a nagy sorsistennõ kezeiben, de
most végre valami jót is remélhet
tõle. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Általában megszokta, hogy ön
az irányító, most valaki kivette a
kezébõl a kormányt. Igyekezzen
legalább önmagán uralkodni. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Minden másként alakul, mint
azt remélte. Talán túl korán
akarta magára hagyni az ügyeit,
ön nélkül mégsem megy úgy,
mint az irányításával.

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Minden emberrel van valami
közös bennünk. Ha semmiben
nem értünk egyet, akkor egyet
nem értésünk a közös mindket-
tõnkben. A bölcs ember észre-
veszi ezt a lehetõséget is arra,
hogy kapcsolatban maradjon a
másik emberrel. Hidak mindig
vezetnek a másik felé, csupán
rajtunk áll, hogy meg akarjuk-
e szólítani a másikat. Sokkal

több dolog köt bennünket össze,
mint amennyi elválaszt, de ezt
szándékosan elhallgatjuk önma-
gunk elöl. Azért, mert nem aka-
runk a másikkal találkozni,
nem akarjuk, hogy bármi is kö-
zös legyen bennünk. Mert ha
meglátjuk közös dolgainkat és
tulajdonságainkat, akkor nyil-
vánvalóvá válik az, hogy meny-
nyire hasonlítunk a másikra. 

Gondolatjel Visky István rovata



ÚMSZSPORT2011. december 15., ccssüüttöörrttöökk www.maszol.ro 12

Jégkorong

Farkas István

Futótûzként terjedt el
tegnap a román sajtóban

a hír, miszerint magyar csa-
pattársai megverték egy csík-
szeredai edzõtáborázáson az
U 16-os (tizenhat éven aluli-
ak) jégkorong-válogatott
egyetlen román tagját. Vissz-
hangja miatt az ügyben hiva-
talból vizsgálatot indított az
Országos Diszkriminációel-
lenes Tanács is. 

Az áldozat, Cosmin Mari-
nescu szerint december else-
jén egyik csapattársa, Antal
Alfréd magyar nyelven sérte-
gette. Válaszul arra kérte a
magyar társait: ha közölni
akarnak vele valamit, akkor
azt Románia nemzeti ünne-
pén románul tegyék meg,
mert „amúgy is” mind romá-
nok. „Ekkor az összes csa-
pattársam azt kiabálta, hogy
nem románok, és csúnyán
beszéltek Romániáról. Le-
kapcsolták a villanyt, a zu-
hanyzóba tuszkoltak, és el-
kezdtek csapkodni a vizes tö-
rülközõkkel” – nyilatkozta
Marinescu. Az eset után a ro-
mán fiú kiszállt a csapatból,
édesapja pedig levélben szá-
molt be a történtekrõl a Ro-
mániai Olimpiai Bizottság-

nak. A sportsajtó tegnap már
arról cikkezett: az incidens
miatt akár fel is számolhatják
az U 16-os válogatottat.

Törülközõbe 
csavart szitkok

„Elsõsorban nem megvert,
hanem sértett, legfeljebb bán-
talmazott gyerekrõl van szó.
Másodsorban pedig csupán a
szokásos beavatási szertartá-
son esett át. A tizenöt éves
magyar gyerekek viszont

nem tudatosították maguk-
ban azt, hogy mindezt de-
cember 1-jén teszik, így nem
sejthették, hogy mi lesz a já-
tékból” – nyilatkozta lapunk-
nak az esetrõl Tánczos Bar-
na. A Román Jégkorong-szö-
vetség elnöke nem hiszi,
hogy a 15 éves gyerekek a fel-
nõttek fejével gondolkodná-
nak és romángyûlöletbõl cse-
lekedtek volna. Hangsúlyoz-
ta: ennek ellenére olyan sza-
vak hangzottak el egy olimpi-
ára készülõ csapat öltözõjé-

ben, amelyekért mindenképp
felelniük kell valakiknek. 

A szakemberek szerint a
U16-os csapatnak a lehetõ
legkeményebb büntetés a ke-
ret feloszlatása lenne. „Biztos
vagyok abban, hogy akik eb-
ben az ügyben dönteni fog-
nak, nem fogják figyelmen
kívül hagyni azt a tényt,
hogy gyerekekrõl van szó,
akik nem úgy gondolkodnak,
ahogy a román nyelvû sajtó
beállítja” – bizakodott
Tánczos Barna. 

A sajtó kelti 
a feszültséget?

„Határozottan visszautasí-
tom a román sajtóban megje-
lent vádakat. A román jégko-
rongban nem volt és nem is
lesz olyan nemzetiségi vita,
amilyent a sajtó jelen esetben
is mesterségesen gerjeszt” –
hangsúlyozta a Román Jég-
korong-szövetség elnöke. Ha-
sonlóan vélekedett a lapunk-
nak nyilatkozó Asztalos Csa-
ba is. Az Országos Diszkri-
minációellenes Tanács
(CNCD) elnöke úgy véli, a
román sajtó ezzel az esettel
kiélezi az amúgy is meglévõ
feszültséget, általánosít és a
magyarok ellen uszít. „Úgy
vélem, a sajtó politizálja ezt
az esetet” – fogalmazott. A
történtekért Asztalos Csaba
szerint a hoki-szövetség is fe-
lelõs, ugyanis a szervezése
alatt történt ez az eset.
„Hokiügyben volt már prece-
dens, voltak már román- és
magyarellenes megszólalá-
sok. Már akkor jeleztük a
szakszövetségnek, hogy hoz-
za meg a szükséges intézke-
déseket” – mondta a CNCD
vezetõje. Hangsúlyozta, ha
Marinescut valóban megver-
ték magyar csapattársai, a
rendõrségnek kellene vizsgá-
lódnia az ügyben. Az áldozat az U16-os román jégkorong-válogatott egyetlen román nemzetiségû tagja Fotó: prosport.ro

Kosárlabda

Turós-Jakab László 

A Szolnoki Olaj KK 91-
82-re gyõzött a ciprusi

Keravnosz Sztrovolu vendé-
geként a férfi-kosárlabda -
Eurochallenge Kupa hato-
dik, utolsó fordulójában, és
továbbjutott. A Tisza-parti-
ak 3 gyõzelemmel és 2 vere-
séggel léptek pályára a 2/3-
nál tartó nicosiai alakulat
csarnokában, ahol a sérült
Báder Márton nélkül is sike-
rült visszavágniuk a ciprusi-
ak elleni, hazai vereségért
(81-93). A magyar bajnok
másodikként zárta a cso-
portkört, ezzel bejutott a leg-
jobb 16 közé, ahol négy
kvartettben küzdenek to-
vább a csapatok január 10-
tõl. A H csoport élén a né-
met Artland Dragons vég-
zett, amely gyõzelemmel
(76-75 a francia Pau Lacq
Orthez otthonában) zárta
szereplését a négyesben. 

A másik magyar együttes,
az Atomerõmû SE a D cso-
port utolsó helyén zárva
esett ki, miután a zárófor-
dulóban 83-58-ra kikapott az
ukrán Himik Juzsnij vendé-
geként. A másik találkozón
az orosz BC Nyizsnij
Novgorod 77-63-ra verte ha-
zai pályán a lett BK
Ventspilst, de mindkét gárda
a legjobb 16 közé jutott.

Vereséggel és csoportutol-
sóként zárt a Kolozsvári U-
Mobitelco BT is, miután 82-
75-re kikapott a BC Jenyi-
szej Krasznojarszktól. Az
oroszok edzõje, a szerb
Stevan Karadzic 11 játékost

forgatott meg a szibériai ki-
siklás (73-81) visszavágóján,
míg a másik oldalon a sérü-
lések miatt három alapem-
bert nélkülözni kénytelen
Marcel Tenter kizárólag kez-
dõcsapatára számíthatott a
pontszerzésben. Mindennél
beszédesebb, hogy az orosz
cserepad 43 ponttal járult
hozzá a sikerhez, a kolozs-
vári pedig eggyel sem. A ro-
mán bajnok 75 pontján
Dykes (28), Paul (17),
Lawrence (11), Mijovics
(10) és  Krsztanovics (9) osz-
tozott, míg a gyõztesek min-
den szóhoz jutott játékosa
szerzett pontot. A mérkõ-
zést Jerome LeGrange, a ko-
lozsváriak új szerezménye is
megtekintette. A 33 eszten-
dõs amerikai irányító a kecs-
keméti csapattól igazolt a
kincses városba, miután ko-
rábban a Dombóvár és az
Atomerõmû SE sorait is erõ-
sítette. 

Az E csoport csúcsrang-
adóján a francia Elan Cha-
lon-sur-Saone 79-78-ra nyert
idegenben a belga Antwerp
Giants ellen, de mindkét
alakulat továbbjutott. A leg-
jobb 16 között három né-
met, két-két belga, francia,
orosz és török, illetve egy-
egy magyar, spanyol, cseh,
holland és lett alakulat foly-
tathatja.  

Ha megnyerték volna az E
csoportot, a kolozsváriak
éppen a szolnokiakkal, to-
vábbá a belga Okapi
Aalstarral és a német Tele-
kom Baskets Bonn-nal vív-
hattak volna körmérkõzést a
J csoportban, 2012. január
10. és február 28. között. 

Bravúros továbbjutás

Futsal 

T. J. L. 

Mától vasárnapig Gyön-
gyösön játssza világbaj-

noki selejtezõit a magyar
futsalválogatott, amely jó
eséllyel vág neki a minitor-
nának. Frank Tamás együt-
tese a világ egyik legjobb
csapatának tartott orosz
együttessel, valamint a let-
tekkel és a kazahokkal szere-
pel a 7. csoportban. A ma-
gyar keretben Pallai Gábor
és Reveland Zoltán háló-
õrök mellett Tóth Szabolcs,
Dávid Richárd, Németh Pé-
ter, Csopaki István, Lódi Ta-
más, Gyurcsányi Zsolt, Lo-
vas Norbert, Trencsényi Já-
nos, Dróth Zoltán, Harnisch

Ákos, Simon Ádám és Si-
mon Zsolt mezõnyjátékosok
kaptak helyet. 

Ma orosz–lett és ma-
gyar–kazah, pénteken orosz–
kazah és magyar–lett, vasár-
nap pedig kazah–lett és ma-
gyar–orosz párharcokat ren-
deznek. 

A második csoportba osz-
tott román válogatott az
olaszországi Caltanissettá-
ban vív körmérkõzést a bol-
gár (ma), a lengyel (pénte-
ken) és a házigazda (vasár-
nap) csapattal. Az elsõ cso-
portban Bosznia-Hercegovi-
na, Spanyolország, Belgium
és Norvégia, a harmadikban
Szlovénia, Szerbia, Izrael és
Moldova, a negyedikben
Portugália, Szlovákia, Litvá-
nia és Franciaország, az ötö-

dikben Azerbajdzsán, Ukraj-
na, Horvátország és Mace-
dónia, a hatodikban pedig
Csehország, Fehéroroszor-
szág, Hollandia és Törökor-
szág küzd a két-két továbbju-
tó helyért, a körmérkõzések
házigazdái az elöl álló csapa-
tok. A csoportból az elsõ két
helyezett jut tovább az euró-
pai rájátszásba. Ezt követõ-
en a csoportgyõztesek össze-
sorsolják a másodikokkal és
oda-visszavágós alapon dõl
el a vb-részvétel joga. A
mérkõzésekre 2012. március
25. és 28., illetve április 8. és
11. között kerül sor. A jövõ
évi thaiföldi világbajnoksá-
gon, november 2. és 18. kö-
zött, 24 csapat vesz részt,
Európa hét válogatottal kép-
viselteti magát. 

Keleti perel 

A sajtónak eljuttatott közle-
mény szerint Keleti Edwin
beperelte Sorin Blejnart, az
ANAF vezetõjét. A kolozs-
vári ralis rágalmazás és be-
csületsértés miatt fordult a
bírósághoz, s a november
21-i Prim Plan-mûsorban el-
hangzott vádak nyilvános
cáfolása mellett 1,29 millió
lejes erkölcsi kártérítést is
követel.   

Nem borult a papírforma 

A férfi-kosárlabdabajnokság
elmaradt mérkõzésein:
Nagyváradi CSM–Csíksze-
redai Hargita Gyöngye KK
106-78, Buk. Dinamo-Te-
mesvár 85-101. Elõrehozott
nõi mérkõzésen: Gyulafe-
hérvár–Kolozsvar 85-55. A
szakszövetség fegyelmi bi-
zottsága két fordulóra fel-
függesztette és 200 eurós
pénzbírság befizetésére kö-
telezte a CSU Asesoft
Ploieºti két játékosát, Cãtã-
lin Burlacut és Szíjártó Le-
ventét. A két kosarast sport-
szerûtlen viselkedés miatt
állították ki.        

Djokovic és Kvitová 
a legjobb 

A Nemzetközi Teniszszövet-
ség szerint 2011-ben Novak
Djokovic és Petra Kvitová
nyújtotta a legjobb teljesít-
ményt a profik között. A pá-
rosoknál az amerikai Bryan
ikrek, Mike és Bob duóját,
illetve a Kveta Peschke–Ka-
tarina Srebotnik cseh–szlo-
vén kettõst választották az
év legjobbjának. 

Benzema 
a legjobb francia

A France Football szerint
Karim Benzema, a Real
Madrid csatára volt a leg-
jobb francia labdarúgó 2011-
ben. A 155 ponttal gyõztes
Benzemát Eric Abidal (Bar-
celona, 110 pont) és Hugo
Lloris, az Olympique Mar-
seille kapusa (69 pont) kö-
vette a rangsorban. A fran-
cia élvonal legjobb idegenlé-
giósának a belga Eden
Hazardot, a legjobb edzõ-
nek pedig a bajnok OSC
Lille mesterét, Rudi Garciát
választották. 

Románverés vagy beavatás?

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Az A, B, C, G, H és I je-
lû kvartettek mérkõzései-

vel fejezõdnek be a labdarú-
gó-Európa Liga csoportküz-
delmei ma este, amikor az
utolsó négy, továbbjutást érõ
hely talál gazdára.

Az C betûjelû négyesben
már minden eldõlt, 20 órától
a Rapid a PSV Einhoven
vendége lesz, a mérkõzésrõl
a Sport.ro számol be élõben.
A holland együttes hazai pá-
lyán nyert 1-0-ra a NAC
Breda ellen, és második a

holland pontvadászatban. A
giuleºti-iek viszont feledtet-
nék, hogy vasárnapi, galaci
kiszállásuk kudarccal zárult,
0-2 a bajnok Oþelul otthoná-
ban.   

Az A csoportban Bölöni
László PAOK-ja már biztosí-
totta helyét a legjobb 32 kö-
zött, és azt az orosz Rubin
Kazanyt fogadja, amely
pontszerzés esetén csatlako-
zik hozzá. A Tottenham Hot-
spurnek a Shamrock Rovers
elleni gyõzelem mellett a Ka-
zany veresége is szükségelte-
tik a továbbjutáshoz, ráadá-
sul a gólarányán is javítania
kell az angol csapatnak. 

A B jelû kvartettben már
korábban minden eldõlt, így
itt tét nélküli összecsapáso-
kat rendeznek: Hannover 96
(német)–Vorszkla Poltava
(ukrán) és Köbenhavn (dán)
–Standard Liége (belga).    

A G csoportból a már to-
vábbjutott ukrán Metaliszt
Harkiv a holland AZ Alk-
maarhoz látogat, a hazaiak
már egyetlen pont megszer-
zésével is szinte biztosan to-
vábblépnek, ugyanis ebben
az esetben a Bécsi Austriá-
nak hét góllal kellene nyer-
nie a Malmö ellen ahhoz,
hogy ott legyen a legjobb 32
között. 

A H csoportban a már
biztos pozícióban álló portu-
gál Braga a belga Bruges-
höz látogat, amelynek egyet-
len pont kell a továbbjutás-
hoz. Az angol Birmingham
City és a szlovén NK Branik
Maribor összecsapása tét
nélküli. 

Az I jelû kvartettben ki-
ki mérkõzést játszik egy-
mással az Udinese és a
Celtic Glasgow. A találkozó
gyõztese továbbjut, a dön-
tetlen az olaszoknak ked-
vez. A már biztos továbbju-
tó spanyol Atlético Madrid
a francia Stade Rennest fo-
gadja. 

EL: négy helyért játszanak

Röviden

Olaszországban a románok 
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