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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3146 ▼
1 amerikai dollár 3,3127 ▼
100 magyar forint 1,4201 ▼

Vezércikk 3

Meghalt a „Kedves Vezetõ”

Hatvankilenc éves
korában szomba-
ton elhunyt Kim
Dzsong Il, a sztáli-
nista Észak-Korea
elsõ embere. A ha-
lálhírt az észak-
koreai állami tévé
jelentette tegnap.
A világ aggódva
figyel az atom-
fegyverkezõ or-
szágra. Dél-Korea
készültségbe he-
lyezte hadseregét.

Aktuális 2

Borbély László: 
fontos volt kormányon lenni

„Aggasztó, hogy a választás szabadságának
ürügyén újabb és újabb pártok jönnek létre,
és ezzel veszélyeztetik a magyarság képvise-
letét a parlamentben” – nyilatkozta az Új
Magyar Szónak Borbély László környezetvé-
delmi miniszter. Az RMDSZ politikai alel-
nöke a múlt szombati sepsiszentgyörgyi
SZKT-ülésen adott interjút lapunknak.

Aktuális 3

Két halálhír 
Václav Havel halálában is ugyanolyan
egyszerû és emberi volt, mint életében.
Bár a prágai kommunista rezsim bukása

és a demokratikus átalakulások
után államfõvé választották,

õ megmaradt annak, ami
akkor volt, amikor a kom-
munista börtönökben síny-
lõdött. (...) A rendszervál-
tás után õt körülvevõ hó-

dolat és a magas tisztsé-
gek nem ébresztettek
benne hatalomvágyat.

Salamon 
Márton László

Mi kerül a fenyõfa alá?
Idén többet költenek a hazai családok karácsonyi ajándékokra, mint tavaly

ÚMSZ

A szerdai kormányülés után
veszi át új hivatalát az

RMDSZ által javasolt kormány-
fõtitkár. Dézsi Attila addig még
ellátja Hunyad megyei prefektusi
teendõit; mint lapunknak el-
mondta, kinevezése azért késett,
mert a Zsil-völgyi bányákban ki-
tört szakszervezeti elégedetlensé-
geket kellett kezelnie. Így az e he-
ti kormányülésig, amelyen kine-
vezik Dézsit, még Gáti István
kormányfõtitkári megbízása ma-
rad érvényben. Az új kormányfõ-
titkár a koalíció tegnapi ülésén is
részt vett. Folytatása a 3. oldalon 

HIRDETÉS

Január elsejétõl eltûnnek az
üzletekbõl azok a tojások,

amelyek úgynevezett stresszelt,
azaz nagyipari farmon, kevésbé
jó körülmények között nevelke-
dett tyúkoktól származnak. A
vásárlók számára ez azonban
nem jelent különösebb átállást,
mivel a szóban forgó tojásokat
az eddigi gyakorlatnak megfele-
lõen továbbra is a hármas szám-
mal jelzik. Csutak Nagy László,
az Országos Állategészségügyi
és Élelmiszer-biztonsági Hatóság
alelnöke lapunknak elmondta, a
hazai farmok 90-95 százaléka
már az új szabványoknak megfe-
lelõen mûködik. 6. oldal Gyertyák gyúltak Václav Havel emlékére a prágai Vencel téren Fotó: Mediafax

Ünnep a kereskedõknek is. A romániai bevárlóközpontok csütörtökre, péntekre várják a karácsony elõtti utolsó nagy rohamot Fotó: Tofán Levente

Holnap veszi át

hivatalát Dézsi

„Boldogabb” 

tojások jövõre
Havelt gyászolja a világ  

A tavalyi összegnél kevesebbet költenek az ünnepi menüre, de többet a karácsonyi ajándékok-
ra idén a hazai családok – derült ki egy országos felmérésbõl, amelynek adatait igazolta la-
punk „közvélemény-kutatása”. Eszerint keresett cikk a ruhanemû, aminek megvásárlását – ta-
karékosságból – sokan karácsonyra idõzítik. Az ünneptõl a játékkereskedõk is sokat remélnek,
mert egész éves bevételük felét az év utolsó két hónapjában könyvelhetik el. 6. és 7. oldal 

Pénteken Prágában helyezik
örök nyugovóra Václav Ha-

velt volt cseh államfõt. A rendsz-
erváltás szimbólumát nemcsak a

csehek, hanem az egész világ gyá-
szolja. Traian Bãsescu a bukaresti
cseh nagykövetségen rótta le ke-
gyeletét. 2. oldal 



Gy. Z.

Hatvankilenc éves korában el-
hunyt Kim Dzsong Il, a sztáli-

nista Észak-Korea elsõ embere
(képünkön). A halálhírt az észak-
koreai állami tévé jelentette teg-
nap. A halálhír mélyen megrázta
az észak-koreai népet: százezrek
vonultak a diktátor szobraihoz és
festményeihez, hogy együtt gyá-
szoljanak a honfitársaikkal. Kiszi-
várgott beszámolók szerint embe-
rek csellengenek céltalanul az ut-
cákon, minduntalan jajgatnak és
zokognak.

Közben Phenjant nem akadá-
lyozta meg az ekkor még titkolt
halálhír, hogy keleti partjainál rö-

vid hatótávolságú rakétát tesztel-
jen a déli bejelentés elõtti regge-
len. Egy neve elhallgatását kérõ
dél-koreai tisztségviselõ szerint az
esemény nem áll közvetlen kap-
csolatban a „Kedves Vezetõ” ha-
lálának bejelentésével. Észak-Ko-
rea szokásos hadgyakorlatai kere-
tében vagy politikailag kényes
események idején indít egy-egy
rakétát; a legutóbb júniusban tör-
tént hasonló.

A nemzetközi közösség aggód-
va figyeli a katonai jellegû atom-
programot folytató Észak-Koreá-
ban zajló eseményeket. Dél-Ko-
rea elõvigyázatosságból készült-
ségbe helyezte hadseregét az 1,2
milliós északi haderõvel szem-

ben, Barack Obama amerikai el-
nök és Ri Mjung Bak dél-koreai
államfõ pedig telefonon megegye-
zett, hogy figyelemmel követi a
fejleményeket. 
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Röviden

Felmentették Pãcurarut és Moregát

Jogerõsen mentette fel tegnap a legfelsõbb
bíróság a korrupcióval vádolt Paul Pãcu-
raru egykori liberális munkaügyi minisz-
tert, és a vele együtt bíróság elé állított
Dan Ilie Moregát. A két ellenzéki politikus
ellen 2008-ban emelt vádat az Országos
Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA). A
vád szerint 2007 júniusában Morega azt
ígérte a miniszternek: támogatja a tárcave-
zetõ fiát abban, hogy több olyan országos
vállalat által kiírt közbeszerzési pályázatot
is elnyerjen, amelyek igazgatótanácsának õ
maga is tagja volt. Pãcurarunak cserébe az
egyik megyei munkaügyi felügyelõség élé-
re kellett kineveznie a Morega által megne-
vezett személyt. 

Alkotmányellenes magyar törvények

Alkotmányellenes passzusokat talált az
egyházügyi, a kiemelt büntetõügyekre vo-
natkozó egyes büntetõeljárási, valamint a
médiaszabályozással kapcsolatos törvé-
nyekben a magyar Alkotmánybíróság – je-
lentette be Sereg András, a testület sajtófõ-
nöke tegnap.

Szilvásy jogot sértett

Megsértette Szilvásy György a Gyurcsány-
kormány titkosszolgálatokat felügyelõ mi-
nisztereként az UD Zrt.-nek, illetve a ma-
gánnyomozásokat folytató cég két egykori
vezetõjének a személyiségi jogait azzal,
hogy „polipszerûen” mûködõ, az állam tit-
kait fürkészõ „árnyék-titkosszolgálatként”
említette a céget 2008 szeptemberében a
Magyar televízió a TV2 mûsoraiban –
mondta ki tegnapi, nem jogerõs ítéletében
a bíróság.

Schäuble kiskaput nyit

Nagy-Britannia elkötelezte magát a Nem-
zetközi Valutaalapnak az euróövezeti vál-
ság kezelésére nyújtandó 200 milliárd
eurós hitel mellett – jelentette ki tegnap
Wolfgang Schäuble német pénzügyminisz-

ter (képünkön), aki szerint ugyanakkor az
Egyesült Államokat a kongresszus ellenál-
lása miatt várhatóan nem lehet bevonni a
programba. Kínával viszont még zajlanak
a tárgyalások, és Peking nem jelezte, hogy
nem óhajt beszállni.

Tengeri olajfúró balesete

Hétre emelkedett a távol-keleti orosz olajfú-
ró platform elsüllyedésekor meghaltak szá-
ma. A Kolszkaja nevû mesterséges sziget
vontatás közben került viharba és borult
fel, 200 kilométerre Szahalin szigetétõl. A
beszámolók szerint a platform olyan gyor-
san süllyedt el, hogy a munkásoknak nem
volt elég idejük a menekülésre. A torony
négy mentõcsónakja közül kettõt üresen ta-
láltak meg. A levegõ hõmérséklete mínusz
17 fok a Szahalintól délre fekvõ térségben.

Szíria fogadja az ellenõröket

Szíria aláírta tegnap az Arab Liga válság-
tervének végrehajtásáról szóló jegyzõköny-
vet, amelynek értelmében megfigyelõk
utazhatnak az országba, a kormánycsapa-
tokat kivonják a forrongó városokból, sza-
badon engedik a politikai foglyokat, és
megkezdik a tárgyalásokat az ellenzékkel.
Nabíl Arabi, a liga fõtitkára az aláírás után
közölte, hogy ez még nem jár automatiku-
san a meghozott szankciók eltörlésével. 

ÚMSZ-összeállítás

Hárompontos ultimátumot
kapott Orbán Viktor a brüsz-

szeli küldöttségtõl – értesült a
hvg.hu. A lap úgy tudja, hogy az
EU a jegybanktörvény-tervezet,
az egykulcsos adót kétharmados
törvénybe bebetonozó javaslat
visszavonása mellett csak a szi-
gorú ellenõrzéssel járó IMF-hi-
telhez járult hozzá. Az egyezte-
tések megszakítása Olli Rehn,
uniós pénzügyi biztos döntése
volt, miután a magyar kormány-
fõ jelezte, hogy a feltételeket
nem tudja elfogadni. A kor-
mányban és a Fideszben úgy vé-

lik: az Európai Bizottság szándé-
kosan kért „lehetetlent” a kor-
mányfõtõl, akinek így akarják ki-
erõszakolni a távozását. A tár-
gyalásokra rálátó, neve elhallga-
tását kérõ befolyásos kormány-
párti politikus azt mondta: az
IMF misszióvezetõje, Christoph
Rosenberg engedett volna, de az
uniós biztos emberei eleve úgy
jöttek Magyarországra, hogy
tudták, most nem lesz megegye-
zés. Az EU – részben az amerikai
diplomácia támogatását is élvez-
ve – olyan helyzetet próbál terem-
teni, hogy szakértõi kormány ve-
gye át az irányítást. Állítólag az
utóbbi hetekben folyamatosak a

tapogatózások, fideszes politiku-
sokat is megkerestek, de a kor-
mánypárt és a kabinet felzárkó-
zott Orbán mögé. A kormány az
Európai Központi Bankkal szem-
ben minden szempontból eleget
tett a tájékoztatási kötelezettségé-
nek – mondta a kormányszóvivõ
a magyar köztévé tegnap reggeli
mûsorában. Giró-Szász András
„teljes tévedésnek” nevezte, hogy
össze kívánnák vonni a jegyban-
kot a PSZÁF-fal. Szerinte csak
arról van szó, hogy ha ez a jövõ-
ben felmerül, az ne legyen alkot-
mányellenes. 

Rogán Antal (Fidesz) újabb in-
dítványokat tesz, hogy módosít-

sák a Magyar Nemzeti Bankról a
törvényjavaslatot. Simor András,
a jegybank elnöke azt kérte, hogy
szánjanak több idõt a törvény
elõkészítésére. Rogán Antal, a
gazdasági és informatikai bizott-
ság elnöke úgy nyilatkozott,
hogy elegendõ lesz az idõ az elõ-
készítésre. A fideszes politikus
pénteken a jegybanktörvényhez
már két módosító indítványt is
benyújtott a Magyar Országgyû-
lésnek. Simor támogatóan nyilat-
kozott róluk, és a kormány nevé-
ben Nátrán Roland, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium helyettes
államtitkára is elfogadhatónak
tartja õket. 

ÚMSZ

Elhagyták az utolsó amerikai
csapatok is a hét végén Irakot

a kuvaiti határon át. Távozásuk-
kal végleg lezárult a majdnem ki-
lenc évig tartó iraki háború,
amely rengeteg emberéletet és
dollármilliókat követelt. Összesen
110 nehézfegyverzettel ellátott
harckocsi lépte át a határt, körül-
belül 500 amerikai katonát szállít-
va. Csupán 157 kiképzõ és egy
tengerészgyalogos alakulat ma-
radt Bagdadban az amerikai
nagykövetség védelmére. A had-
sereg utolsó „taktikai menete” las-
sú tempóban hagyta el a frontot. 

Washington 

kivonult Irakból
Meghalt a „Kedves Vezetõ”

Hírösszefoglaló

A világ szinte összes demok-
ratikus országának minden ve-

zetõ politikusa elismerõ szavak-
kal emlékezett meg a vasárnap
hajnalban elhunyt Václav Havel-
rõl, Csehszlovákia utolsó és az
önálló Csehország elsõ köztársa-
sági elnökérõl. Havelt péntek dél-
ben, Prágában helyezik örök nyu-
govóra, a hivatalos búcsúra a leg-
nagyobb valószínûséggel a Hra-
dzsinban álló Szent Vitus-székes-
egyházban kerül sor. A gyász kü-
lönösen magasra csapott hazájá-
ban: az ország nagyvárosaiban
spontán módon sok ezren emlé-
keztek a volt államfõre, drámaíró-
ra, emberjogi harcosra. Prágában
a halálhír bejelentését követõen
az emberek gyülekezni kezdtek a
Vencel téri Szent Vencel-szobor-
nál, az esti órákban a tömeg már
többezresre duzzadt.

Mély megrendülését fejezte ki
Göncz Árpád korábbi magyar
köztársasági elnök is. „A visegrádi
országok együttmûködésének el-
kötelezett híve volt, sok baráti
együttlétünk emlékét megõrzöm”
– olvasható Göncz Árpád titkár-
ságának közleményében. Schmitt
Pál jelenlegi államfõ rendelkezése
alapján félárbocra eresztették a
nemzeti lobogót, és kitûzték a fe-
kete zászlót a Sándor-palotán.

Mély megrendüléssel fogadták
Havel halálhírét Szlovákiában
is. A Híd–Most magyar–szlovák
párt és a Magyar Koalíció Pártja
szerint „európai gondolkodású, a
világpolitikát is befolyásoló sze-
mélyiség távozott közülünk”. 

Gyászolja a világ Václav Havelt

Orbán Viktor feje a tét?

„Václav Havelhez fogható személyiség nincs több
Kelet-Európában” – fogalmazott Traian Bãsescu
román államfõ, miután a bukaresti cseh nagykö-
vetségen rótta le kegyeletét a vasárnap elhunyt
politikus, drámaíró elõtt. Bãsescu azután nyilat-
kozott a sajtónak, hogy aláírta a külképviseleten
megnyitott gyászkönyvet. Mint kifejtette, Havel
halála kereken öt évvel azt követõen következett
be, hogy õ (Bãsescu) elítélte a román parlament-
ben a kommunizmust. Az államfõ után Emil Boc
miniszterelnök is tiszteletét tette a cseh nagykö-

vetségen, ahol az állami hivatalosságok, a diplo-
máciai képviseletek alkalmazottai mellett egyszerû
polgárok is leróhatták kegyeletüket. Az RMDSZ
nevében Kelemen Hunor szövetségi elnök nyilvá-
nított részvétet. A lapunkhoz eljuttatott közlemény
szerint „az RMDSZ nagyra értékelte Václav Havel
elnöki tevékenységét, irodalmi munkásságát, mér-
hetetlen szabadságszeretetét, feltétlen odaadását
az európai értékek iránt. A demokráciáért, a sza-
badságért és az elnyomás ellen vívott harca példa-
mutató volt számunkra.” (S. M. L.)

Havelre emlékeztek Romániában is

A bukaresti cseh nagykövetségen megnyitott gyászkönyvbe az Új Magyar Szó üzenete is bekerült Fotó: Salamon Márton László



Néhány óra és sokezer
kilométer távolságában
két jelentõs politikai
személyiség távozott

az élõk sorából:
szombaton délután
Kim Dzsong Il

észak-koreai kom-
munista vezetõ
halálozott el, va-

sárnap hajnalban pedig Václav Havel
drámaíró, volt cseh és csehszlovák elnök,
a prágai kommunistaellenes felkelés egy-
kori vezetõje szenderült öröklétre. Mind-
két országban több napos gyászt hirdet-
tek, és mindkét országban milliók sirat-
ják nemzetük nagy halottját.
A hasonlóságok azokban itt véget is ér-
nek. Miközben ugyanis a nagy nemzet-
közi tekintélynek örvendõ Václav Havel
ravatalához önként, belsõ indíttatásból
járulnak az emberek, miközben a Prága
óvárosában lévõ Szent Anna templom
felé vezetõ utcákon több kilométeres so-
rok kígyóznak, az észak-koreaiak világ-
gá kiáltott fájdalma aligha õszinte. A
távolkeleti kommunista diktátor megtes-
tesíti mindazt a rosszat, ami ellen
Václav Havel harcolt, és ami ellen az
észak-koreai nép is titkon lázad, miköz-
ben Phenjan utcáin jajveszékel és ruháit
szaggatja.
Már a halálhír közzétételének módja is
sokat elárul arról, hogy a koreai rezsim
hogyan viszonyult a politikailag kényes
helyzethez. Saját népe is csak két nap
késéssel szerezhetett csak tudomást Kim
Dzsong Il elmúlásáról, ennyi idõre volt
ugyanis szükség ahhoz, hogy a kommu-
nista propagandagépezet felkészüljön a
„nagy vezetõ” halálának kikommuniká-
lására. Eközben Havel elhunytáról a fa-
lura visszavonult, beteg drámaíró szemé-
lyi titkára tájékoztatott egy egyszerûen
megírt, emberi hangú, egy-két órával a
tragikus esemény bekövetkezte után ki-
küldött közleményben. 
Václav Havel ugyanis halálában is
ugyanolyan egyszerû és emberi volt, mint
életében. Bár a prágai kommunista re-
zsim bukása és a demokratikus átalakulá-
sok után államfõvé választották, õ meg-
maradt annak, ami akkor volt, amikor a
kommunista börtönökben sínylõdött,
amikor abszurd drámáit írta gyertyafény-
nél, amikor a prágai tavaszt követõen fel-
lépett a lázadókkal szembeni karhatalmi
megtorlások ellen. Nem kovácsolt magá-
nak késõbb hírnevet akkori szerepébõl, a
rendszerváltás után õt körülvevõ hódolat
és a magas tisztségek nem ébresztettek
benne hatalomvágyat.
Mint ahogy mások esetében, a mi tája-
inkon történt. 
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M. Á. Zs.

Részt vesznek a kormánypárti
honatyák csütörtökön azon a

plenáris ülésen, ahol az ellenzék
által tegnap ismertetett bizalmat-
lansági indítványról szavaznak. A
koalíciós tanács tegnapi ülésén ar-
ról ellenben nem döntöttek, hogy
a választások összevonásának fe-
lelõsségvállalással való elfogadása
ellen benyújtott kezdeményezést
a hatalmat támogató képviselõk
és szenátorok leszavazzák vagy
inkább tartózkodjanak. A De-
mokrata Liberális Párt (PDL) és
az Országos Szövetség Románia
Haladásáért (UNPR) vezetõi azt
szerették volna, hogy a kormány-
párti honatyák ne szavazzanak.
Amint megtudtuk Fekete Szabó
András szenátusi frakcióvezetõ-
tõl, az RMDSZ leszögezte, a kö-
vetendõ stratégiáról a frakcióülé-
sen döntenek majd. 

Ha a bizalmatlansági indítvány
nem kapja meg a szenátorok és
képviselõk többségének támoga-
tását, azaz 234 voksot, akkor a vá-
lasztások összevonásáról szóló
jogszabály elfogadottnak tekint-
hetõ. A koalíciós pártok önbizal-
mát Sever Voinescu demokrata li-
berális szóvivõ tolmácsolta, aki
szerint „a kormányt semmilyen
veszély nem fenyegeti”, hiszen
még a bizalmatlansági indítvány
kezdeményezõi sem bíznak an-
nak sikerében. Hozzátette: a leg-
újabb felmérések szerint megfor-
dult a pártok népszerûségi trendje,
az USL támogatottsága 50 száza-
lék alá csökkent, a PDL pedig a
25 százalékhoz közelít. 

Voinescu helyzetértékelésével
Victor Ponta szociáldemokrata
pártelnök is egyetértett, kifejtette,

õ sem bízik a kezdeményezés si-
kerében. „A demokrata liberális
nyájat várhatóan akolban tartják
a vérebek, ezért a szavazás kime-
netele borítékolható. Mi ennek el-
lenére végigvisszük harcunkat,
mert a minket támogató emberek-

nek tudniuk kell, hogy nem tûrjük
szó nélkül a kormány visszaélése-
it” – fogalmazott Victor Ponta. 

Emil Boc kormányfõ részt sem
vett tegnap az ellenzéki Szociál-
Liberális Szövetség által benyúj-
tott bizalmatlansági indítvány is-

mertetésén. A 22 év után veszélyben
a demokrácia címû dokumentu-
mot, amely idén az ellenzék har-
madik kormánybuktató kísérlete,
Eugen Nicolãescu liberális képvi-
selõ olvasta fel. A bizalmatlansági
indítvány szerint a választások
összevonásával törvényen kívül
kerülnek a helyhatósági választot-
tak. Az ellenzék továbbá azt is fel-
rója a kormánynak, hogy a civil
társadalom megkérdezése nélkül,
önkényesen, egyoldalúan és anti-
demokratikusan járt el. „A válasz-
tások összevonása valóban megta-
karítást jelent, de nem a költségve-
tésnek, ahogy a PDL hangoztatja,
hanem pártkasszájuknak, hiszen
így csak egyszer kell majd lefizet-
niük a szavazókat” – írják az el-
lenzékiek a bizalmatlansági indít-
ványban. 

Folytatás az 1. oldalról

Fekete Szabó András szenátusi
frakcióvezetõ tájékoztatása sze-
rint Dézsi Attila bemutatkozott,
majd a terveirõl beszélt a minisz-
terelnöknek és a kormánypártok
vezetõinek. Lapunk úgy tudja,
Dézsi kinevezésével egy idõben
Emil Boc felmenti tisztségébõl
Gáti István eddigi kormányfõtit-
kár-helyettest, a Demokrata Libe-
rális Párt (PDL) ugyanis nem fo-
gadta el azt, hogy az intézmény
mindkét vezetõi tisztségét az
RMDSZ jelöltjei töltsék be. Mint
ismert, a kormányfõtitkári poszt
november végén üresedett meg,
amikor Emil Boc miniszterelnök
leváltotta az Országos Feddhetet-
lenségi Ügynökség (ANI) által
összeférhetetlenséggel vádolt
Daniela Andreescut. Mircea
Geoanã szenátusi házelnök utód-
jának megválasztásakor a koalíci-
ós partnerek abban állapodtak
meg, hogy az RMDSZ támogatja
a PDL jelöltjét, cserében pedig a
szövetség nevesítheti a kormány-
fõtitkárt. Dézsi Attila 37 éves jo-
gász, 2004 óta tevékeny tagja a
Hunyad megyei politikai és köz-
életnek. 2010. június 1-jén nevez-
ték ki Hunyad megye prefektusá-
vá. 2009 és 2010 között a kor-
mányfõtitkárságon dolgozott kor-
mányzati szakértõként, 2006 és
2009 között alprefektusi tisztséget
töltött be, 2005 és 2006 között pe-
dig a prefektúra fõtitkára volt. 

Holnap veszi át

hivatalát Dézsi
Salamon Márton László

Évzáró SZKT-n vagyunk, itt
Sepsiszentgyörgyön, ahol min-
denki mérleget von, értékeli az
elmúlt egy évet, illetve megter-
vezi a következõ esztendõt. Mi-
lyen év volt 2011, miniszter úr?
– A környezetvédelmi miniszté-
rium szempontjából nem volt
rossz év. A recesszió ellenére a
minisztériumban sikerült új
programokat beindítani, illetve
folytatni az olyan sikeres progra-
mokat, mint amilyen a Zöld Ház
vagy a roncsprogram, és eköz-
ben a mi magyar közösségeinket
is tudtuk támogatni.

Mivel nem elégedett?
– Nem vagyok elégedett az eu-
rópai uniós pénzek lehívásával,
de hangsúlyoznom kell, hogy el-
sõsorban nem a környezetvédel-
mi minisztérium hibáztatható
azért, hogy az önkormányzatok
nem hívtak le kellõ mértékben
EU-támogatásokat az infrast-
ruktúrafejlesztést és a zöld ener-
giát érintõ projektekre. Ami ez
utóbbi kérdést illeti, úgy gondo-
lom, hogy jövõ évre is megvan a
feltétele annak, hogy zöld ener-
giába fektessünk. A kormánybe-
li partnereink is megértették en-
nek a fontosságát, és a beruhá-
zásokat illetõen tavaly és idén is
jelentõs pénzalapokat fordítot-
tunk a zöld energia-projektekre.
És a nemrégiben elfogadott, sze-
rintem igencsak kiegyensúlyo-

zott 2012-es költségvetés a ga-
rancia arra, hogy jövõ évben
sem lesz másként.

Miniszterként elégedett te-
hát. Az RMDSZ politikai alel-
nökeként is az?
– Nehéz év volt, nagyon sok ki-
hívással. Vannak elmaradt vál-
lalásaink is, mint amilyen a ki-
sebbségi törvény, amelyet egy-
elõre nem tudtunk átvinni a par-
lamenten, ám az a stabilitás,
amit nyújtottunk, az a szavahi-
hetõség és az a mindig világos
álláspont, amely az RMDSZ
politizálását jellemezte, megerõ-
sített bennünket. Voltak proak-
tív gazdaságfejlesztõ kezdemé-
nyezéseink, mint amilyen
Kogãlniceanu kártya, és voltak
olyan határozott álláspontjaink
is, amelyek révén sikerült meg-
akadályoznunk általunk rossz-

nak tartott lépéseket, például a
nyugdíjak csökkentését. 

Egy sor más népszerûtlen in-
tézkedést azonban nem sikerült
megakadályozni...
– Meggyõzõdésem, hogy a vá-
lasztók tudják: fontos volt kor-
mányon lenni és fontos volt kor-
mányon maradni akkor is, ha
nehéz döntéseket hoztunk. Eze-
ket a népszerûtlen intézkedése-
ket meg kellett hozni, és ezek el-
lenére az RMDSZ kormányzati
szerepvállalásának mérlege po-
zitív. A kormányzati intézmé-
nyekben dolgozó kollegák mun-
kája nélkül nem lenne a ma-
gyarság számára elõnyös okta-
tási törvény, nem lenne számta-
lan magyar településen víz- és
csatornahálózat, nem lenne fel-
újítva a Székelyföldet átszelõ
12-es országút. 

2012 választási év lesz. Ho-
gyan ugornak neki?
– Nagyon nehéz év elõtt állunk.
Ami bennünket leginkább ag-
gaszt, az az, hogy a választás
szabadságának ürügyén újabb és
újabb pártok jönnek létre a ma-
gyar politikai porondon, és ezzel
veszélyeztetik a magyarság kép-
viseletét a parlamentben. Ilyen
szempontból nehéz év lesz, de
mi fel vagyunk rá készülve, és
biztos vagyok benne, hogy ha vi-
lágos jövõképet tudunk felmutat-
ni a magyar választóknak, akkor
nem lesz ok aggodalomra. 

Borbély: fontos kormányon lenni

Eugen Nicolãescu liberális képviselõ ismertette tegnap az ellenzék bizalmatlansági indítványát Fotók: Tofán Levente

Dezertált Aura Vasile, tovább gyengült az ellenzék

Átült a kormánypártiak soraiba Aura Vasile szociáldemokrata kép-
viselõ, aki tegnap jelentette be az alsóház plénumában, hogy csatla-
kozik az Országos Szövetség Románia Haladásáért (UNPR) frakci-
ójához. „Csatlakozom volt kollégáimhoz, akik – eltérõen másoktól
– bebizonyították, hogy szilárd értékek és elvek hívei. Baloldali poli-
tikus vagyok, osztom az UNPR elveit” – vallott szerelmet új alaku-
latának Aura Vasile. Crin Antonescu liberális pártelnök szerint Au-
ra Vasile dezertálása nem aggasztja az ellenzéki Szociál-Liberális
Szövetséget (USL), de „jobban meg fogják nézni, hogy kit javasol-
nak a jövõben képviselõnek”. A tegnap esti órákban Vasilét kórház-
ba szállították magas vérnyomással, Marian Vanghelie PSD-alelnök
pedig azt állította, hogy a képviselõnõ végül meggondolta magát.
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Két halálhír 

Román lapszemle

Szerbia kettészakítására törekszik az
országban élõ román közösség. A
Timok-völgyi románok szeparatista
mozgalmukhoz Bukaresttõl kapnak tá-
mogatást. (Adevãrul) Romániában is
kapható a világ legdrágább és legaro-
másabb kávéfajtája. A Kopi Luwak ká-
vét speciálisan e célra tenyésztett, ká-
véval táplált állatok ürülékébõl nyerik.
A Kopi Luwak kávé ötdekás kiszere-
lésben 75 lejbe kerül. (Click) Meg kell
hosszabbítania hajóparancsnoki enge-
délyét Traian Bãsescu államfõnek.
Ehhez az szükséges, hogy továbbképzõ
tanfolyamon vegyen részt a Hajózási
Személyzet Felkészítõ és Továbbképzõ
Román Központjában (Evenimentul
zilei) Több mint 6 millió csomag ci-
garettát koboztak el a határrendõrök az
idei esztendõ elsõ tíz hónapjában. Ak-
cióik nyomán 36 bûnbandához tarto-
zó, közel 300 személy ellen indult bûn-
vádi eljárás. (Curierul naþional) Orszá-
gos Válságellenes Bizottság létrehozá-
sát sürgeti az ellenzéki Szociál-
Liberális Szövetség. (Puterea)

Salamon 
Márton László

Hitevesztett az ellenzék
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Bogdán Tibor

Adrian Nãstase korrupci-
ós pere hét évig húzódott

– de még most sem zárult le
teljesen, hiszen a Legfelsõbb
Bíróság és Semmítõszék dön-
tése még nem tekinthetõ jog-
erõsnek. 

Tíz év után

Maga az ügy azonban több
mint tíz évre nyúlik 

vissza: a Pénzmosás Meg-
elõzésével és Leküzdésével
Foglalkozó Országos Hivatal
(ONPCSB) munkatársa,
Ioan Melinescu még 2000-
ben figyelmeztette Nãstasét
arra, hogy az intézménynél
bûnvádi dossziét állítottak
össze felesége, Dana Nãstase
ellen, miután utóbbi nevében
400 ezer dollárt helyeztek el
az Austria Credinstalt bank-
ban nyitott folyószámláján.
Ezt az összeget – a vád sze-
rint – Dana Nãstase nem tud-

ja jövedelmeivel igazolni, az
ugyanis enyhén szólva átlát-
szó magyarázat, hogy a bu-
karesti garzonlakásban, sze-
rény nyugdíjból élõ nagynén-
je, Tamara Cerkasov érték-
tárgyainak eladásából szár-
mazik.

A gyanút csak fokozza az
a körülmény, hogy nem
sokkal késõbb, immár mi-
niszterelnökként, Nãstase
az ONPCSB fõnökévé ne-
vezte ki Melinescut, aki há-
lája újabb jeleként kilopta
és eljuttatta Nãstaséhoz az
ügycsomót. Mindennek
alapján fogalmazódott meg
Adrian Nãstase ellen a
megvesztegetés alapos gya-
núja, majd vádja.

Sofica bölcsessége

Mindezek után érthetõ,
hogy bizonyos körök megüt-
közéssel fogadták a bírák fel-
mentõ ítéletét, amely még
furcsábbnak tûnhet akkor, ha

ismerjük a három hölgybõl
álló „bírói trojka” tagjainak
korábbi tevékenységét és
ugyancsak furcsállható dön-
téseit.

Egyikük, Sofica Dumitraº-
cu már 2006-ben megdöb-
bentette a közvéleményt,
amikor, orvosi okokra hivat-
kozva úgy döntött, hogy Ro-
mánia elsõ „igazi” terroristá-
ja, a román újságírók bagda-
di elrablásának megszervezé-
sével vádolt Omar Hayssam
szabadlábon védekezhet. A
szíriai alig két hónappal ezt
követõen ki is szökött az or-
szágból, méghozzá koránt-
sem nagybetegen, hanem –
amint immár a határokon
túlról üzente – „illatosan, ele-
gánsan, ahogy egy úriember-
hez illik”.

Döntése akkor a romániai
hírszerzõ struktúrák igazga-
tóinak, továbbá Románia fõ-
ügyészének az állásába ke-
rült, a Terrorizmust és Szer-
vezett Bûnözést Kivizsgáló

Igazgatóság ügyésze, Ciprian
Nastasiu pedig fegyelmi
szankciót kapott. Sofica
Dumitraºcunak a haja szála
sem görbült.

Korábban, 2000-ben õ ha-
tározott a pénzmosással vá-
dolt kurd származású Meh-
met Fatih Kesszer szabadon
bocsátásáról, annak ellenére,
hogy a Bukaresti Bíróság
elõzetes letartóztatásának
meghosszabbításáról rendel-
kezett. Az ügyet a sajtó meg-
szellõztette, az ennek kap-
csán kirobbant botrány kö-
vetkeztében 2001-ben le-
mondott bírói tisztségérõl és
ügyvédi tevékenységbe fo-
gott. Négy év után, 2005-ben
azonban ismét magára öltöt-
te a bírói talárt.

Még el sem csitult a Hays-
sam-botrány, amikor Sofica
Dumitraºcu újabb megkér-
dõjelezhetõ ítélettel hívta fel
magára a figyelmet: ezúttal
egy veszedelmes bûnözõ ke-
rült szabadlábra jóvoltából.
Egy pszichopatáról van szó,
aki több késszúrással végzett
feleségével, kétéves gyerme-
kük szeme láttára. A gyilkos
formai hiba miatt kerülhe-
tett szabadlábra: Sofica
Dumitraºcu azzal érvelt,
hogy a Legfelsõbb Bíróság
túlságosan késõn küldte meg
az illetékes igazságügyi szer-
veknek az elõzetes letartóz-

tatás meghosszabbítására
vonatkozó dossziét.

Végül, röviddel a Nãstase
ügyében hozott ítélet elõtt,
Sofica Dumitraºcu tagja volt
annak a bírói testületnek is,
amely végképp felmentette a
Dom Costel alvilági ragad-
ványnéven ismertté vált
Costel Iancut, a Talajjavítási
Országos Ügynökség volt ve-
zérigazgatóját, akit három
személy elrablásával és meg-
kínzásával vádoltak. 

A bírónõ egyébként 2009-
ben került a Legfelsõbb Bí-
rói Tanács határozata alap-
ján a Legfelsõbb Bíróság és
Semmítõszék bûnvádi rész-
legéhez, azt követõen, hogy
korábban több ízben is siker-
telenül próbálta meg elérni
kinevezését a legfelsõbb bí-
rósághoz.

További 
furcsa döntések

Angela Dragne 2006-ban
nyerte el a legfelsõbb bíróság
bûnvádi részlegének bírói
tisztségét. Az õ pályafutása
sem mentes a furcsa ítéletek-
tõl, bár azért ilyen tekintet-
ben messze elmaradt Sofica
Dumitraºcutól. Legellent-
mondásosabb döntését an-
nak a kilenctagú bírói testü-
letnek a tagjaként hozta,
amely a szociáldemokrata

szenátor, Cãtãlin Voicu kor-
rupciós dossziéjában gyanú-
sítottként szereplõ Marius
Locic és Florin Costiniu sza-
badlábra helyezésérõl hatá-
rozott. De Angela Dragnea
már korábban is „hallatta
hangját” Nãstase egy másik
korrupciós dossziéja kap-
csán: tagja volt annak a bírói
testületnek is, amely elren-
delte a Zambaccian-dosszié
– amelyben Kínából szárma-
zó lakberendezési tárgyak
jogtalan elfogadásával vádol-
ták – visszautalását az Or-
szágos Korrupcióellenes
Igazgatóság ügyészeihez.
Igaz, mindez az Alkotmány-
bíróság véleményezése után
és alapján történt.

Ami nem jelenti azt, hogy
a taláros testület nem lenne
képes maga is bármikor kép-
telen döntéseket hozni.

Végül a „bírói trojka” har-
madik tagja, Luminiþa
Zglimbea nevéhez fûzõdik a
legkevesebb „mûhiba”. Mi
több, a bírónõ volt az, aki ta-
valy áprilisban elrendelte
Cãtãlin Voicu szenátor elõ-
zetes letartóztatásának meg-
hosszabbítását, egyben pedig
tagja volt annak a bírói testü-
letnek, amely Laurenþiu
Mironescu volt államtitkár
korrupciós dossziéja kap-
csán elrendelte a vádlott elõ-
zetes letartóztatását. 

Bírák, bírálható ítéletek

Gy. Z.

Miközben Václav Havel
szerepe az új európai de-

mokráciák kibontakozásá-
ban már az 1968-ban bekö-
vetkezett prágai tavasz idején
is megkérdõjelezhetetlen,
aligha vitatható, hogy a vi-
lágpolitikára életében – még
ha negatív elõjellel is – az
észak-koreai vezér, egészen
pontosan: Szeretett Vezetõ
játszotta a meghatározóbb
szerepet. Mindkettejük halá-
lára jellemzõ: egyiküknél a
nyíltság, másikuknál a titko-
lózás. Miközben ugyanis
Havel vasárnap kora reggeli
halálhírét már aznap délben
gyorshírben jelentette a világ-
sajtó, Kim pénteki elhunyta
csak tegnap jutott a közvéle-
mény tudomására.

Nemzeti gyász

Az észak-koreai vezetõ
egész életében irtózott a re-
püléstõl, ezért mindig csak
vasúton utazott. Már csak
azért is megtehette, mert Kí-
nán és Oroszországon, vala-
mint egynémely posztszovjet
tagköztársaságon kívül sehol

nem fogadták, nemkívána-
tos személy volt. Ezeket az
utazásait is csak utólag hoz-
ták hivatalosan a köz tudo-
mására, esetleg az amerikai
kémmûholdak felvételei lep-
lezték le, hogy a titokzatos
szerelvény elhagyta Phen-
jant. Ez a páncélvonat amo-
lyan védjegyévé vált, és mi-
csoda tréfája a sorsnak: a
végzetes szívinfarktus is lu-
xusmódra fölszerelt vagonjá-
ban érte, menet közben, is-
meretlen úti céllal; állítólag
„szokásos vidéki szemleút-
ján”.A 69 éves korában el-
hunyt észak-koreai vezetõt,
hivatalosan a Nemzetvédel-
mi Bizottság elnökét, mivel
az államfõi tisztséget névleg
a parlament elnöke viseli, he-
lyi idõ szerint szombat reggel
(közép-európai idõ szerint
péntek éjjel) érte a halál – kö-
zölte az állami televízió be-
mondója, könnyeivel küsz-
ködve. A KCNA állami hír-
ügynökség közlése szerint a
Kedves Vezetõt (ez volt állan-
dó eposzi jelzõje, mivel a
Szeretett Vezér megszólítás
apját, az „államalapító” Kim
Ir Szent illette meg, és máris
fölvetõdik a kérdés: vajon mi-

ként nevezik majd az utódját)
a vonaton „testi és szellemi
kimerültség” okozta szívelég-
telenség ragadta el. A halál
okát megerõsítette a vasár-
nap elvégzett boncolás is.
Kim Dzsong Ilt december
28-án helyezik végsõ nyuga-
lomra Phenjanban (apját be-
balzsamozták és kiállították),
addig nemzeti gyászt rendel-
tek el.

Személyi kultusz

Hírek szerint az észak-ko-
reai vezetõ 2008-ban szél-
ütést kapott, és feltehetõen
cukorbetegséggel és szívpa-
naszokkal is küszködött, en-
nek ellenére viszonylag
élénknek mutatkozott a kö-
zelmúltbeli kínai és oroszor-
szági látogatásán készült fo-
tókon, videofelvételeken. Az

elhunyt sztálinista vezér he-
lyét minden bizonnyal legki-
sebb fia, a 28 – más források
szerint 27 – éves Kim
Dzsong Un foglalja el; Kim
Dzsong Il tavaly szeptember-
ben félreérthetetlenül õt jelöl-
te ki utódjául. Ezzel végképp
létrejöhet Észak-Koreában a
történelem elsõ „kommunis-
ta dinasztiája”.

A hivatalos elnevezése sze-
rint Koreai Népi Demokrati-
kus Köztársaság (KNDK)
1948-ban jött létre: az egyko-
ri japán gyarmatot a II. világ-
háborút követõen az 1945-
ben megrendezett jaltai kon-
ferencia határozatának meg-
felelõen szovjet csapatok
szállták meg, ez nyitotta meg
a lehetõségét a „népi demok-
ratikus” fejlõdésnek. A külvi-
lágtól hermetikusan elzárt
országban még az „államala-

pító” Kim Ir Szen kezdte
meg a személyi kultusz kiépí-
tését saját maga és fia, Kim
Dzsong Il körül, aki 1994-
ben került a kommunista re-
zsim élére. Az észak-koreai
bejelentés után magasabb ké-
szültségbe helyezték a dél-ko-
reai haderõt, és Szöulban kö-
zölték, hogy rendkívüli ülést
tart a nemzetbiztonsági ta-
nács. Megfigyelõk szerint
ugyanis annak ellenére, hogy
az észak-koreai vezetõ ren-
delkezett az utódlásról, nem
lehet kizárni, hogy a háttér-
ben hatalmi harc kezdõdik
az atomfegyver-programot
folytató országban.

Kizárják az egyesülést

Észak- és Dél-Korea „né-
met stílusú” újraegyesítése
bizonyosan nem jöhet szóba,

mivel a két Korea gazdaságá-
nak különbsége összehason-
líthatatlanul hatalmasabb az
NSZK és az egykori NDK
közötti korábbi különbségnél
– vélekedtek a halálhír beje-
lentése után kiadott kom-
mentárjukban londoni felzár-
kózó piaci elemzõk. Tegnapi
helyzetértékelésében Erik
Lueth, a Royal Bank of
Scotland (RBS) Korea-szak-
értõje kiemelte, hogy Korea
esetében az egyesítési költség
sokkal többet tenne ki. Nem
utolsó tény, hogy Moszkva
egyfajta „kirakataként” a
Nyugat felé az NDK volt a
leggazdagabb a szovjet ér-
dekszféra kelet-európai or-
szágai közül (miközben Wa-
shington az NSZK-t pumpál-
ta ugyanezen okból), Észak-
Koreában a lakosság jövedel-
mének értéke a dél-koreai  jö-
vedelemi átlag tizede.

Hivatalosan ugyan az
NDK-hoz hasonlóan a Kore-
ai NDK-nak sincs, nem lehet
atomfegyvere, de ahogy az
európai országban is állomá-
soztattak nukleáris tölteteket,
Phenjan hasonlóképp dolgo-
zik saját elrettentõ atomereje
kifejlesztésén. Nemzetközi el-
szigeteltségét is elsõsorban ez
indokolja: még az ellenõröket
sem kívánja területére enged-
ni. Kim Dzsong Il nevéhez
fûzõdnek azok a rakétakísér-
letek is, amelyek Japán és az
Egyesült Államok keleti part-
jait célozzák meg. Így aztán a
legnagyobb kérdés: kinek a
kezébe jut a hivatalosan nem
létezõ atombõrönd? 

Kim Dzsong Il: halál a vonaton

A román igazságszolgáltatás gyakorlatában nem ritkák 
a furcsa, ellentmondásos, és ezért nem kevés vitát kavaró 
ítéletek. Közéjük tartozik a volt miniszterelnök, Adrian
Nãstase „Tamara nagynéni” néven elhíresült bûnvádi pe-
rében hozott felmentõ ítélet, amelyet a szociáldemokraták
nem kis megelégedéssel fogadtak, a demokrata liberálisok
pedig élesen bíráltak.

Tegnap óta Václav Havelt gyászolja a
világ, ma pedig már azt találgatja: mi-
lyen változásokat hoz Kim Dzsong Il
halála. A világsajtó cinikusan jegyzi
meg: az égiek „kiegyenlített játszmát”
játszanak – egyszerre távozott egy
ízig-vérig demokrata és egy diktátor.

A két Kim együtt. Balra a Szeretett Kim Ir Szen, jobbra a Kedves Kim Dzsong Il



Válassz újra – szólalt meg a tündér. – Az évek bölcsebbé tettek
– ennek így kell lennie. Három ajándék maradt. Ne feledd, csak
egynek van értéke közülük, bölcs legyen hát választásod. 
A férfi hosszan töprenkedett, azután kiválasztotta magának a
Hírnevet; és a tündér sóhajtva elment.
Teltek az évek és újra eljött, és odaállt a férfi mögé, aki magá-
nyosan üldögélt egy este, mélyen elgondolkozva. És a tündér is-
merte a gondolatait:
– A nevem ismert lett a világon, minden létezõ nyelven dicsér-
nek, és jó darabig szerettek. Ó, de milyen rövid ideig! Mert az-
tán megérkezett az irigység, azután az ócsárlás, azután a rágal-
mak, azután a gyûlölség, azután üldözötté lettem. És nevetség
tárgya is lettem, ez pedig azonos a vég kezdetével. És végül el-
jött a sajnálkozás, ami a hírnév temetése. Ó, a hírnév keserûsé-
ge és gyötrelme! Aki híres, míg fent van: sárdobálás céltáblája,
ha lezuhan: semmibe vevés és szánakozás tárgya.
– Válassz megint – hallatszott a tündér hangja. – Két ajándék
maradt. És ne ess kétségbe. Kezdetben is csupán egy volt érté-
kes az ajándékok közül, s ez még mindig itt van.
– Gazdagság, ami hatalom! Milyen vak voltam! – mondta a fér-
fi. – Most, végre, érdemes lesz élni. Költekezni fogok, tékozol-
ni, tündökölni. Ezek a gúnyolódók és szánakozók ott fognak
csúszni elõttem a porban. Mindent megszerzek, ami pompás,
minden örömöt, mindent, ami delejezi a lelket, és elégedetté te-
szi a testet, amit ember fontosnak gondol. Vásárolni fogok, ven-
ni, venni! 

Mark Twain: Az élet öt adománya. Fordította Szántai Zsolt

Nagyváradon, a februári kongresszuson
megkérdeztem a kommunikáció virtuális
világában ugyancsak járatos Kovács Péter-
tõl, a jelenlegi RMDSZ-fõtitkártól, mikor
újítják már fel a szervezet honlapját, hiszen
olyan, mint egy szegény rokon: avítt, má-
soktól levetett ruhákban jár, és mondhat
bármi okosat, pusztába kiáltott szó marad.
Helyrehozzák – mondta, már dolgoznak a
honlapterveken.
Sokáig tartott, de az rmdsz.ro portál végül is
megújult és tekintve az okostelefonok pia-
cának robbanásszerû fejlõdését, a mobil el-
érhetõségre is készen áll. Úgy is fogalmaz-
hatnék: a honlap összhangba került a való-
sággal.
Alighanem a Körös-parti tanácskozás óta

ugyanez a feladat vár a szer-
vezetre is. Összhangba kell

kerülni azzal a romániai
társadalmi valóssággal, az
elmúlt két évtizedben ala-
posan megváltozott nem-
zeti és nemzetközi környe-
zettel. 
Az erdélyi konzultáció lét-
rehozása már jelezte a

szándékot: a politika

magasságából vissza kell térni a földre. Az
eredmény aligha volt váratlan. A romániai
magyar társadalom legnagyobb csoportjai
mindenekelõtt a hétköznapok gondjaival
küzdenek, következésképpen a parlamenti
és kormányzati szerepvállalástól kezdve a
községi irányításig erre a
részleteiben is jobban meg-
ismert, valós helyzetre kell
alapozni az érdekképvise-
leti munkát. 
Ennek a konzultációnak
alighanem jelentõs szerepe
volt abban, hogy a szövetségi képviselõk
sepsiszentgyörgyi tanácskozásán szórvány
cselekvési tervet és családtámogatási, vala-
mint gyermekvállalást ösztönzõ programot
is elfogadtak. 
Nem is akármilyent. Hanem gyakorlatiasat,
amelyben megnövekedett szerepet kaptak a
családokhoz legközelebb levõ szintek, a te-
lepülési önkormányzatok és a civil szerve-
zetek. Mostanig ugyanis e két területtel is
úgy álltunk, mint az autonómiával: elméle-
tekben nincs hiány, de amikor az elveket a
hétköznapi élet valóságára kell lefordítani,
a szavak helyett már nem találjuk az eszkö-
zöket. Úgy tûnik, a most elfogadott két do-

kumentum eszközközpontú és a valóságra
alapoz. Emlékszem, mintegy másfél évti-
zeddel ezelõtt a magyarországi és európai
testvértelepülési kapcsolatok robbanásszerû
fejlõdésének idõszakában, amikor a községi
és városi elöljárók elõszeretettel utaztak ki a

hagymától a szilvalekvárig
terjedõ legkülönbözõbb
fesztiválokra, itthon pedig
könnyekkel küszködve és
fúvós zenekarokkal fogad-
ták a nem csupán divatja-
múlt, hanem használatra

képtelen tûzoltókocsikat, néhányszor meg-
pendítettem: vajon nem lehetne testvérekre
találni közelebb is? Mondjuk az egyik erdé-
lyi Szentmárton vagy Szentimre nem lenne
képes felfedezni a másikat és így tovább?
Hiszen mégiscsak azonos országban, sok
tekintetben hasonló körülmények között
élünk, és akadna bõven, amit tanulnunk
egymástól. 
Úgy tûnik, lassan megtört a jég, és már itt-
hon is képesek vagyunk megtalálni egy-
mást. Rögtön hozzá is kell tennünk: a szór-
vány cselekvési tervnek alighanem azért le-
het majd sikere, mert nem felülrõl, hanem
alulról született. A Székelyföld-szórvány

kapcsolatokat például riporterek, fotósok,
képzõmûvészek, néprajzosok, népi együtte-
sek, mûemlékvédõk, természet- és környe-
zetbarátok kezdték saját munkájuk révén a
felszínre hozni, majd Hargita és Kovászna
megye tanácsai jöttek rá, hogy bizony akár
Beszterce, akár Hunyad megyék vonatko-
zásában érdemes intézményesíteni ezeket.
A család- és gyermekvédelem tekintetében
is érdemes megfigyelni: a romániai magyar
társadalmat alkotó helyi közösségek nem
egyszer saját erejükbõl is képesek a bajba
jutottakon segíteni, és ha a médiában a ka-
rácsonyi cipõdoboz akciók kapnak is na-
gyobb teret, az erdélyi önzetlen névtelenek
folyamatos, a helyi valóság ismeretéhez al-
kalmazkodó segítsége jóval fontosabb.
Sepsiszentgyörgyön, az elmúlt hét végén
újból több szó hangzott el az egységrõl.
Amennyiben az RMDSZ továbbra is úgy
gondolkodik, hogy ez a maga változatossá-
gában jelentkezõ, de a romániai magyarsá-
got önálló közösségként összetartó egység
nem csupán politikáról és választásokról,
hanem a mindennapi életrõl szól, akkor jó
úton halad. Jelszavak helyett – közösen
megtalált szavak. Ezek a megfelelõ irány-
mutatók.

Jelszavak helyett
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Mit jelez, ha a tálibok megparancsolhatják az af-
gán mobiltelefon-cégeknek, hogy adott órákban a
fél országban megszüntessék a rádiótelefon szolgál-
tatást, különben adótornyokat robbantanak fel – és
elérik céljukat? Mindössze pillanatnyi, taktikailag
kihasználható „rádiócsend” lenne a fenyegetés ér-
telme? 
A modernebb terror-módszer mindenekelõtt arra
jó, hogy emlékeztesse a felhasználókat arra, ki is
valójában az úr az országban, ki parancsolhat ilyet,
és kiknek engedelmeskednek a nyugat-partizánok.
A módszer ugyanakkor éles fénybe helyezi, hogy a
2014-es teljes visszavonulás távlatában a 2012-es
évet egyre hangosabban meg fogja határozni ennek
a hadszíntérnek valamennyi történése. Igaz, tizen-
egy év harc eredményei közé tartozik az is, hogy
egyre több afgán lány tanulhat végre iskolában és
mind inkább felfedezhetõek nõk is az afgán parla-
mentben. Az is valóság, hogy az országnak mo-
dern alkotmánya van, és már két parlamenti és el-
nökválasztást tudhat maga mögött, amelyek mind
a mûködõ demokráciák elõhírnökei. (Amúgy a leg-
utóbbi Karzai elnök miatt legalitásában kissé furára
sikeredett...)
Szép és jó, ám ha aprópénzre váltjuk a jövõben
még sürgetõbbé váló amerikai terveket, két lehetsé-
ges következmény üti fel a fejét: a lelépés, vagy a
részleges maradás. A szövetséges csapatok kivonul-
nak, és egyidejûleg átadják az ország fékeit az af-
gán erõknek – eddig a terv, a valóság azonban az,
hogy az amerikaiak által kiképzett honiak, éppen
kapcsolataik miatt, éppoly idegenek lehetnek saját
országukban, mint a távozó jenkik. Érdemes elgon-
dolkodni, hogy az õshonos erõkben például miért
oly kevés a pastu régiókban a pastu-elem. Vagy az
amerikaiak részben maradnak, azaz gyõz a „hely-
õrség”-szemlélet, és bár az egyenruhások sorai bé-
kéltetõen ritkulnak, nõni fog a civil „tanácsadók”
száma, s a tálibok idegenekkel szembeni harc-moti-
vációja épen marad? 
2012 tehát a zsákutca-helyzet beismerésének mo-
mentuma kell hogy legyen, azaz hogy a fennálló
idõben vagy létrejön valamely, a tálibok által is el-
fogadott hatalmi struktúra és politikai egymásra ta-
lálás, tán egy össznemzeti kormány, vagy ellenkezõ
esetben... 
Még van egy lehetõség, kellõen ismét-modern
(mintegy ötszáz éve volt aktualitás) és sokat han-

goztatott: fel lehetne éleszteni Afganisz-
tán egykori selyem-útja-fontosságát,

azaz meg kellene nyitni az országot
a szomszédok felé, hadd váljanak az

afgán agrártermékek és altalajkincsek
létfontosságúakká az oly fontos

szomszédok (Kína, Oroszország,
India, Törökország) számára. Eh-
hez már csak egy apróság: inf-

rastruktúra szükséges.Ady András

Lap-top
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Úgy tûnik, lassan 
megtört a jég és már itt-
hon is képesek vagyunk
megtalálni egymást.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Egy San Franciscó-i biszexuális azt mondta ne-
kem, hogy egyik hajlamához sem passzolok.”  

Woody Allen

Organizátorika

A hírnév 
és a gazdagság

Afgán év
A nap címe. Romániában Havel elveszítette
volna a választásokat, Adevãrul.

Magyarázat. Václav Havel személyében egy
igazi európai demokrata, egy karizmatikus
személyiség, nagyon tiszta ember tûnt el a
földi élet porondjáról, de a nevét beleírta az
örökkévalóságba. Ritka intellektus, ritka szel-
lemi és lelki képlet volt, az erõszakmentesség
talán legnagyobb és legeredményesebb apos-
tola Mahatma Gandhi után, ráadásul a bo-
nyolult Európában. Bevalljuk, számunkra
még az olyan kérdések is kissé nevetségesnek
tûnnek, hogy miért nem volt Romániának
egy Havelje. Hát lehetett volna Cristian Tu-
dor Popescu megkérdezte Ion Iliescut, miért
nem vált õ is amolyan Havellé. Másak voltak
a körülmények, válaszolta az öreg, és igaza
volt. Vagy képzeljük el: Traian Bãsescu miért
nem olyan, mint Havel; Vagy Schmitt Pál...
De unde? Honnan? Visszatérve az Adevãrul
érdekes összeállítására, Adrian Cioroianu a
lényegre tapint rá: „Politikai kultúra kérdése.
Konkrétan, a Szovjet Hadsereg 1958-as kivo-
nulása után Románia beleesett a nemzeti
kommunizmus hatalmas csapdájába, ame-
lyet Nicolae Ceauºescu képviselt. Csehszlo-
vákiában nem volt nemzeti kommunizmus.
A Szovjet Hadsereg ott volt 1990-ig. Nálunk
az elnyomás a nacionálkommunizmus nevé-
ben történt, míg Csehországban minden el-
lenállás a szovjetek ellen összpontosult.”
Stelian Tãnase szerint ok lehetett az is, hogy
nálunk 1968 után „senki sem volt hajlandó
börtönbe vonulni, mint Havel”. Emil
Hurezeanu egy másik összefüggésre hívja fel
a figyelmet: „Más volt az élettér. A múlt szá-
zad harmincas éveiben Európából Csehszlo-
vákiában volt a legmagasabb a városi lakos-
ság aránya, Romániában a legkisebb.”
Cioroianu Václav Havel halálát úgy kapcsol-
ja össze a hazai jelennel, hogy felemlíti a ro-
mán forradalmárok mostani, „évfordulós”
tüntetéseit elõjogaik megnyirbálása ellen.
„Václav Havelnek sosem volt forradalmár
igazolványa”, mondja Cioroianu. 

A nap álhíre. Traian Bãsescu kifejezte re-
ményét, hogy minden alapvetõ különbség
ellenére közte és a minap elhunyt cseh elnök
között (Havel köztudomásúlag a sört szeret-
te, Bãsescu a whiskyt), még lehet hasonló-
ság, ha majd a román igazságszolgáltatás
beindul. 
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Egész éves bevételük felét
az év utolsó két hónapjá-

ban könyvelhetik el a hazai
játékpiac szereplõi: a decem-
beri ajándékozási láznak kö-
szönhetõen akkora összegek
kerülnek a kasszába, hogy az
ágazat szinte meg sem érzi a
gazdasági válságot. Tavaly
nem kevesebb, mint 180 mil-
lió eurót hagytak a romániai-
ak játéküzletben, de a vállal-
kozók szerint jó esély van ar-
ra, hogy ezt az összeget az
idén felülírják. 

Anélkül, hogy pontos ada-
tokkal szolgáltak volna (a
konkurencia miatt), a
Diverta üzletláncolat mû-
ködtetõi a Ziarul Financiar
megkeresésére elmondták: a
tavalyihoz képest 5–7 száza-
lékos forgalomnövekedésre
számítanak idén. A Smart
Toys játékforgalmazó képvi-
selõi úgy nyilatkoztak: az el-
adások a karácsonyi ajándé-
kozási hajrában megközelít-
hetik a 200 ezer eurót –
szemben az év többi hónap-
jában elért 20 ezer euróval,
ami tízszeres növekedést je-
lent. Igaz, az ügyfelek becsa-
logatása érdekében a marke-
tingosztályok is mélyen a
zsebükbe nyúlnak: decem-

berben csillogó ünnepi dísz-
lettel és különféle extra ren-
dezvényekkel várják a boltba
betérõket.

Az eladók tapasztalatai
azt mutatják: ha gyerekek-
nek szóló ajándékról van
szó, a vásárlók nem kímélik
pénztárcájukat és a hazai já-
tékdivat sem sokban külön-
bözik a világ más országai-
ban érvényes trendektõl.
Idén nálunk is a robotok és a
Lego-termékek tarolnak a fi-

úk körében, ehhez hasonló-
an a lányok karácsonyi kí-
vánságlistáján is azok a ba-
bák szerepelnek, amelyek
különbözõ „életfunkciók-
kal” rendelkeznek. Közked-
velt gyakorlatilag „minden,
ami mozog”: gombnyomás-
ra, illetve távirányítóval mû-
ködõ, esetenként hangeffek-
tusokkal ellátott autók, álla-
tok, szerkezetek, de jól fogy-
nak a külföldön már befutott
társasjátékok is, amint a

Monopoly, Catan vagy Car-
casson. Bár a játékszerek be-
szerzésénél egyeseket az sem
riaszt vissza, hogy egy-egy
darab ára megközelíti a 670
lejes minimálbért, a játékpia-
ci kínálat gyakorlatilag min-
den pénztárca számára nyújt
megoldást – köszönhetõen
többek között a kínai döm-
pingárunak, amely, ha el is
bukik a minõségellenõrzé-
sen, átmenõt kap a karácso-
nyi ajándékozási lázban. 

Röviden

Baloga-Tamás Erika, Totka László

Január elsejétõl eltûnnek
az üzletekbõl azok a tojá-

sok, amelyek az úgynevezett
stresszelt tyúkoktól származ-
nak, amelyek nagyipari far-
mon, kevésbé jó körülmé-
nyek között nevelkedtek. A
vásárlók számára azonban
ez nem jelenet különösebb
átállást, mivel a ketrecekben
tartott, ipari táppal etetett
tyúkok tojását az eddigi gya-
korlatnak megfelelõen to-
vábbra is a hármas számmal
jelzik. Feltéve, persze, ha a
terjesztõ igazat állít, hiszen
az elmúlt években Romániá-
ban is, akárcsak Európa több
országában (beleértve a szab-
ványtiszteletérõl híres Né-
metországot is) volt már pél-
da arra, hogy a szárnyas-
tenyésztõk szándékosan
megtévesztõ adatokkal cím-
kézték fel termékeiket.

A zöme már átállt

„A csalást nem lehet ki-
zárni, azonban remélem, az
ellenõrzések, illetve a terme-
lõk egymás közötti versen-
gése elég hatékony eszköz
lesz majd arra, hogy kizár-
juk a feltételeket be nem tar-
tókat” – fejtette ki lapunk-
nak Csutak Nagy László.
Az Országos Állategészség-
ügyi és Élelmiszerbiztonsági
Hatóság alelnöke elmondá-
sa szerint a tojók életkörül-
ményeinek jobbá tételére vo-
natkozó felkészülés már
évek óta zajlik az országban,
hisz másként nem lehet
egyik pillanatról a másikra

felzárkózni az európai uniós
rendelkezéshez. Csutak hoz-
zátette: a megyei szintû el-
lenõrzések azt mutatják,
hogy az engedéllyel rendel-
kezõ farmok 90-95 százalék-
ban felkészülve fogadják az
új rendelkezést, amely
egyébként számos követel-
ményt ír elõ.

Azokat a farmokat, ame-
lyek nem tesznek eleget az új
elõírásoknak, az állategész-
ségügyi hatóság január else-
jétõl bezáratja, illetve vissza-
vonja mûködési engedélyü-
ket – tudtuk meg Ladó Zsolt-
tól, az ügynökség Hargita
megyei igazgatójától, aki
ugyanakkor hangsúlyozta,
hogy a megyében már csak
az új törvény szerint feljaví-

tott ketrecekben nevelnek
szárnyasokat, így az innen
kikerülõ tojások is már
„szabványérettek”. 

„Állati” luxus

Az új szabvány szerint pél-
dául a ketrec mérete úgy vál-
tozik, hogy akkora helyen,
ahol eddig négy tyúkot tar-
tottak, a jövõben már csak
két szárnyas élhet. A felújí-
tott ketreceket ráadásul szá-

mos, úgynevezett életminõ-
ség-javító kellékkel is el kell
látni, mint például tojófé-
szek, körömkoptató, pihente-
tõ. Ezen túlmenõen az etetés-
itatás is automatizáltan törté-
nik majd, ami – a szakembe-
rek szerint – növeli a tojók
komfortérzetét és nyugalmát.

Azokat a tojásokat, ame-
lyek ez év december utolsó
napjáig nem kelnek el, ipari
szinten fogják hasznosítani –
mondta az országos élelmi-

szerbiztonsági hatóság alel-
nöke. A lapunknak nyilatko-
zó állategészségügyi szak-
emberek siettek azonban le-
szögezni: hogy a most forga-
lomban levõ 3-as jelzésû to-
jások is fogyasztásra alkal-
masak, és nem károsak az
egészségre.

Szabvány, 
nem garancia

Habár az uniós követelmé-
nyek révén valóban javulhat-
nak az állattartás körülmé-
nyei, az állatvédõk világszer-
te figyelmeztetnek: ne dõl-
jünk be annak az illúziónak,
hogy a nullánál nagyobb jel-
zéssel ellátott tojások való-
ban „boldog” állatoktól szár-
maznak. Mint ezen érdekvé-
dõk rámutattak: a szárnya-
soknak a „luxusos” szab-
ványketrecekben sem jut egy
A4-es papírlap méreténél na-
gyobb hely, és ezt tekintve
gyakran nincsenek jobb hely-
zetben az istállók földjén,
úgynevezett mélyalmon ne-
velkedett tyúkok sem. Nem
is beszélve arról, hogy az ál-
latok napfényt sem látnak, a
világosságot biztosító, éles fé-
nyû neoncsövek pedig a nap
24 órájában égnek. A Vier
Pfoten állatvédõ egyesület év
elején közzétett adatai szerint
Romániában 20 százalék
alatt van a biotojások aránya
– reménykeltõ azonban,
hogy 2010-hez képest idénre
50 százalékkal emelkedett
azon áruházláncok aránya,
amelyek környezetbarát,
bioállattartásból származó
tojásokat árultak. 
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Az uniókonform 3-as jelzésû tojás immár „luxuskörülmények” között, boldogabb tyúkoktól jön világra

Nullás: szabad ég alatt, biotápon nevelt tyúktól szárma-
zó; 1-es: szabad ég alatt, mesterséges tápon nevelt tyúk-
tól származó; 2-es: mélyalmon, mesterséges tápon nevelt
tyúktól származó; 3-as: ketrecben, mesterséges tápon ne-
velt tyúktól származó.

Tojásszótár: mit jelentenek a jelzések?

Jöhet az IMF-pénz

A Nemzetközi Valutaalap
(IMF) igazgatótanácsa teg-
nap rábólintott a romániai
hitelmegállapodás felülvizs-
gálatára, és az ország rendel-
kezésére bocsátotta az elõvi-
gyázatossági kölcsön negye-
dik, 480 millió eurónak
megfelelõ részletét – írta a
Mediafax.

Leminõsítik a BRD-t?

Lehetséges leminõsítési
szándékkal megfigyelés alá
vette a Román Fejlesztési
Bank (BCR) hosszú és rövid
távú lejbetéteinek port-
fólióját a Moody’s hitelmi-
nõsítõ, miután nemrég
„lefokozta” a pénzintézet
francia anyabankját, a
Société Générale csoportot.

Hullámzó autópiac

Míg az idei év elsõ 11 hó-
napjában 7,1 százalékkal
zsugorodott a hazai autópi-
ac a tavalyi év hasonló idõ-
szakához képest, a gépko-
csieladás világszinten re-
kordszintre emelkedett, el-
érve a 75 milliós példány-
számot, ami mellesleg 4
százalékos növekedést jelent
2010-hez képest. 

Leállított

atomreaktor

Cernavodán
Hírösszefoglaló

Leállították tegnap a cer-
navodai atomerõmû

egyik reaktorát desztillált víz
szivárgása miatt. Az atom-
erõmûvet üzemeltetõ Nucle-
arelectrica vállalat közlemé-
nye szerint a 2-es reaktort el-
lenõrzött módon állították
le. Vajda Borbála, a nukleá-
ris tevékenységet felügyelõ
országos bizottság elnöke az
MTI-nek hétfõn elmondta: a
meghibásodás nyomán nem
áll fenn radioaktív sugárzás
veszélye, ugyanis kisebb za-
varról van szó. Ezt azonban
csak úgy lehet kijavítani, ha
leállítják az egész reaktort.
A szakember szerint várha-
tóan holnap reggel újra
üzembe helyezik a meghibá-
sodott erõmûvet. A Fekete-
tengerhez közeli, Duna-parti
Cernavoda mellett lévõ
atomerõmû két üzemképes
reaktora Románia áram-
szükségletének körülbelül
18 százalékát fedezi. Az
atomerõmû az Atomic
Energy of Canada Limited
tervezésében az 1980-as
években épült, a kereskedel-
mi jellegû áramtermelés
1996-ban kezdõdött. 

„Boldogabb” tojás jövõre

Hazai játékpiac: „gyerekjáték”

RCA: érvágás

az államnak
ÚMSZ

Összesen 200 millió le-
jébe kerülhet az állam-

nak az, hogy a törvények
értelmében vissza kell fi-
zetnie a regisztrációs adók-
ból járó különbözetet azon
autótulajdonosoknak, akik
2008 óta túl sokat fizettek
be – jelentette ki Borbély
László környezetvédelmi
miniszter hétvégén egy te-
levíziós szereplése alkal-
mával. A tárcavezetõ hoz-
zátette: habár ez jelentõs
kiadás lesz az államkassza
számára, örvendetes, hogy
maga az adó csökkent,
mert ez nagy segítséget je-
lent a polgárok számára a
jelenlegi nehéz gazdasági
helyzetben. „A Környezet-
védelmi Alap rendelkezik a
szükséges összeggel, így a
kifizetéseket is hamar le
tudjuk bonyolítani” – fogal-
mazott Borbély, aki szerint
a visszaigénylés benyújtása
és az adatok ellenõrzése
után a kérvényezõ szinte
azonnal kézhez kaphatja a
pénzét. A miniszter ugyan-
akkor megjegyezte: annak
ellenére, hogy az ügynök-
ség fel van készülve a kifi-
zetések lebonyolítására,
nem kizárt, hogy lesznek
fennakadások, hisz jelen
pillanatban nem tudni, mi-
lyen ütemben érkeznek
majd az alaphoz a kérvé-
nyek. Mint ismeretes, a
képviselõház múlt héten jó-
váhagyta a környezetvédel-
mi minisztérium azon tör-
vénytervezetét, amelynek
értelmében a jelenlegihez
képest 25 százalékkal csök-
ken a regadó. 

Sok szülõ egyhavi minimálbérnek megfelelõ összeget költ karácsonykor játékra Fotó: Tofán Levente
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Munkatársainktól

„Túlélõ karácsony az
idei” – mondta tegnap

lapunknak Sümegi Csilla
marosvásárhelyi háziasz-
szony, akit arról faggattunk,
mennyit költ a közelgõ ün-
nepekre, mi kerül a karácso-
nyi asztalra. A háromgyer-
mekes anyuka elmondta: vi-
szonylag változatos lesz a
menü, az ajándékozás ko-
rábbi szempontjai azonban
változtak; az ételre ugyan-
annyit, a meglepetésekre va-
lamivel többet költenek,
mint tavaly. „Az élelmisze-
rek beszerzésekor még min-
dig számít, hogy mi a tradí-
ció, a tavalyi évhez képest
az a különbség, hogy most
még jobban odafigyelek, mit
hol szerzek be” – tette hoz-
zá a családanya, akinek ta-
pasztalatai szerint a kiadá-
sok egyharmada spórolható
meg, ha megfelelõ boltot vá-
laszt. Sümegi Csilla szerint
megnõtt a becse a házias
ételeknek, környezetében
újra divatba jött a disznóvá-
gás. „Idén több szomszéd-
dal fogtunk össze, Maros-
szentannán vágtunk disz-
nót, ez jelentõs kiadáscsök-
kentést jelent, ráadásul na-
gyon finom hozzávalókkal
gazdagodtunk” – magyaráz-
ta a körültekintõ háziasz-
szony. 

Többet, de olcsón

A Mednet Marketing or-
szágos piackutató cég adatai
szerint idén egy átlagos jöve-
delemmel rendelkezõ család
422 lejt költ az ünnepi vacso-
rára, tavaly még 491 lejt szán-
tak a karácsonyi menüre. Ez
jóval szerényebb kiadás, mint
amekkora a 2009-es volt, ek-
kor ugyanis 556 lejt áldoztak
a romániai családok a szent-
estén elfogyasztott finomsá-
gokra. Az ajándéklista költ-
ségvetése meglepõen alakul:
idén 397,72 lej jut meglepe-
tésre, tavaly 302,07 lejt köl-
töttek a családok ugyanerre.
Egy évvel a válság kirobba-
nása után, 2009-ben 321,09
lej jutott ajándékozásra. 

„Azt hiszem, az emberek
megtanultak okosan vásárol-
ni. Karácsonyra vesznek meg
olyan ruhadarabokat, ame-
lyeket amúgy is megvenné-
nek, csak most kivárják az
idõzítést” – magyarázza
Léder Anna bolti eladó, aki
egy marosvásárhelyi belváro-
si készruhaüzletben tartja a
„karácsonyi frontot”. A ke-
reskedõ szerint az év végére
fellendült a forgalom, ol-
csóbb, de több ajándékot
vesznek az emberek. Az
ajándéklistát a ruhanemûkön
kívül (a megajándékozottak
45,8 százaléka kap valami-
lyen ruhadarabot) a parfü-

mök vezetik (az ünneplõk
34,8 százaléka számára lesz
„illatosabb” így a kará-
csony). Elõkelõ helyen áll a
csokoládé és a kávé (29,2
százalék számíthat ilyen jel-
legû meglepetésre idén), já-
tékra a vásárlók 28,6 százalé-
ka költ.  

Válságbarát luxus

„A parfümök népszerû-
ségének több oka van. Egy-
részt valóban nagyon szemé-

lyes ajándék, másrészt vi-
szonylag könnyen beszerez-
hetõ, nagyjából minden férfi
tudja, hogy milyen illatot
szeret a párja. A vásárlási lá-
zat az is magyarázza, hogy
ma már a drágább piperék-
nek is van olcsóbb, »válság-
barát« verziója” – mondta la-
punknak Rodica Rimea, az
egyik kolozsvári bevásárló-
központ eladója. Tapasztala-
tai szerint a vásárlók leg-
alább 30 lejt illatszerre költe-
nek, de nem ritka az sem,

hogy 100-150 lejes ajándék
kerül a kosárba. Visszaesett
az elektromos háztartási gé-
pek, és a televíziókészülék
iránti kereslet, elsõsorban
azért, mert itt makacsul tart-
ják magukat az árak. 

„Az idei sláger a kenyérsü-
tõ gép, az elmúlt években
már látszott, hogy ez hosszú
távú divat lesz, de amíg ed-
dig a márkás verziókat vá-
lasztották az emberek, az
idén a kevésbé ismert típusú
készülékek is jól mennek” –

újságolta az ÚMSZ-nek Ko-
vács Lajos mûszaki eladó. A
tapasztalatok szerint a házi-
asszonyok közül sokan cél-
irányosan ilyen háztartási gé-
pet kérnek, vannak, akik már
a második, harmadik nemze-
déket „fogyasztják”, mert –
hangsúlyozta a szakember –
az alkatrészcsere, a szervize-
lés még mindig megoldatlan.
„Ha nem is minden kará-
csonyra, de minden máso-
dik-harmadik karácsonyra
kenyérsütõgépet kérnek az
asszonyok, állítólag behozza
az árát” – nyilatkozta az el-
adó. 

Az ÚMSZ által megkérde-
zett üzletvezetõk szerint a
nagy ajándékvásárló roham
az elmúlt hét végén, aranyva-
sárnap lezajlott, de a követ-
kezõ napokban még hosszú
sorokkal kell szembenéznie
annak, aki a karácsonyi va-
csorára és ünnepségre ké-
szül. „Csütörtökön, pénte-
ken lesz egy jelentõs csúcs,
aki csak teheti, ütemezze át a
vásárlást, és jöjjön inkább a
délelõtti órákban. Szokás
szerint a késõkásák még
szombaton délelõtt is ajándé-
kok után szaladgálnak, úgy-
hogy mi arra készülünk,
hogy az ünnepi elcsendese-
dés csak a kora délutáni
órákban kezdõdhet” – mond-
ta Müller Béla kolozsvári üz-
letvezetõ. 

HIRDETÉS

A kispénzûek sokáig keresik az ajándékot, de ragaszkodnak a meglepetéshez Fotó: Farkas István

ÚMSZ

Mintegy 17 ezer ember
lépte át tegnap Aradnál a

román–magyar határt, a ka-
rácsonyi ünnepek elõtt haza-
érkeznek a romániai vendég-
munkások. A legtöbben Né-
metországból térnek haza,
sokan jönnek Ausztriából is.
Érezhetõen csökkent a Spa-
nyolországban dolgozók és
onnan visszatérõk aránya.
Az idén a korábbi évekhez
képest kevesebb a tranzit
utas, a törökországi, bulgári-
ai munkások zöme repülõvel
utazik haza. A legtöbben a

román–magyar határszaka-
szon érkeznek Romániába, a
határrendészek emelt lét-
számban teljesítenek szolgá-
latot. Az eddigi információk
szerint különösebb visszaélés,
szabályszegés nem történt,
annak ellenére, hogy a vám-
vizsgálat a megnövekedett
forgalom ellenére is körülte-
kintõ és alapos. Az elõrejelzé-
sek szerint csütörtökön és
pénteken tetõzik a hazatérõk
száma. Nagylakon a hétköz-
nap használatos határátkelõ
pontok mellett két ideiglenes
kaput is megnyitottak, így
nem alakult ki hosszabb sor,

az átlagos várakozási idõ 15
perc, de az aradi határrendé-
szet tegnap közleményben ar-
ra figyelmeztette az útra ké-
szülõket: elindulás elõtt tájé-
kozódjanak az útviszonyok-
ról, és lehetõség szerint vá-
lasszanak kisebb, az átkelõk
által kevéssé frekventált ha-
társzakaszt. A külföldre távo-
zók aránya sokkal kisebb az
érkezõkénél: tegnap négyezer
ember hagyta el Romániát az
Arad közeli átkelõknél. Az
ezen a héten tapasztalható
forgalomnövekedéshez csak
a szilveszteri ünnepek után
lehet számítani. 

Sorok a határátkelõknél:  
hazatérõ vendégmunkások

Mi kerül a karácsonyfa alá?

Hírösszefoglaló

Tízmillió svájci frankot
kap Románia orvos- és

asszisztensképzésre a követ-
kezõ nyolc évben – jelentette
be tegnap az Egészségügyi
Minisztérium. A Ritli László
által vezetett szaktárca még
2010-ben ellenjegyezte azt a
svájci–román együttmûkö-
dési szerzõdést, amely az
uniós gazdasági, szociális
kapcsolatokat hivatott erõsí-
teni. A tervek szerint ebbõl a
pénzbõl a sürgõsségi ellátás-
ban, az intenzív terápián, az
újszülött gyógyászaton dol-
gozó orvosokat, a háziorvo-
sokat, valamint az ezeken a

szakterületeken szolgálatot
teljesítõ asszisztenseket ké-
pezik majd. A külön keretbõl
finanszírozott képzést több-
funkciós központokban tart-
ják majd, a sürgõsségi ellátás
pedig kiterjed a légi mentésre
is. A svájci légimentõ-szolgá-
lat a REGA a következõ
években részt vesz a román
légimentõ szolgálat, kiépíté-
sében is. Ritli Lászó egész-
ségügyi miniszter korábban
közleményben jelezte: súlyos
gondokat okoz a hazai kór-
házakban a szakemberhiány,
illetve az orvoselvándorlás.
Az orvosok többsége Német-
országban, Nagy-Britanniá-
ban, Olaszországban és

Franciaországban kér és kap
mûködési engedélyt, de na-
gyon sokan nem szakkép-
zettségüknek megfelelõ ál-
lásban dolgoznak. Itthon a
legkeresettebbek azok a
szakorvosok, akiknek a kép-
zésére a most induló sváj-
ci–román együttmûködés
nyújt lehetõséget. Az akut
orvoshiány olyan jelentõs,
hogy csak Kovászna megyé-
ben 600 szakember alkalma-
zására lenne szükség. Ezt a
Sanitas szakszervezet helyi
vezetõje, Vasile Neagovici
közölte, aki azt is hangsú-
lyozta: a térség a romániai
átlaghoz képest szerencsés
megyének számít. 

Svájciak segítik az orvosokat



ÚMSZ-összeállítás

Életének 92. évében,
Olaszországban, Szardí-

nia székvárosában, Cagliari-
ban vasárnap elhunyt Lõ-
rinczi László. Az erdélyi
magyar költõ, író, mûfordí-
tó, szerkesztõ Pusztacelinán
született 1919. január 21-én.
Tanulmányait Segesváron és
Kolozsváron végezte, ahol
jogi diplomát szerzett. 1946-
tól fél évszázadon át Buka-
restben élt és dolgozott. 

Sokoldalú egyéniség

„Elsõ írásait az Ifjú Erdély és
az Erdélyi Helikon közölte.
Irodalmi munkássága sokol-
dalú: írt verseket, regénye-
ket, színmûveket, útinapló-
kat, esszéket, visszaemléke-
zéseket. Nevét útinaplói –
Itáliai napok, Lépések vissz-
hangja, Hazatérés Lucaniából –
tették ismertté az olvasókö-
zönség körében, melyet az
Utazás a Fekete kolostorhoz cí-
mû könyve tetézett – foglalta
össze lapunknak Bántó Ist-
ván újságíró, mûfordító,
Lõrinczi barátja. – Regényei
– Sárból vétettél, A Rhapsody
fedélzetén, Szomszédok, „Csak
a szerelem sújtson” – a hu-
szadik század égetõ emberi
sorsproblémáit példázzák.” 

Bántó hozzátette: rendkí-
vül szerteágazó mûfordítói

tevékenysége is. „Mûfordí-
tóként prózát és verset egy-
aránt magas mûvészi szín-
vonalon tolmácsolt Mihai
Eminescu, Mihail Sado-
veanu, Giuseppe Ungaretti,
Tudor Arghezi, Ion Slavici,
Salvatore Quasimodo, Ge-
orge Cãlinescu, Matei Cara-
giale, Giuseppe Ungaretti,
Cesare Pavese mûveibõl” –
fogalmaz Bántó, aki szerint
legszebb versfordításait Az
alázat ünnepei címû, kétnyel-
vû antológia tartalmazza. A
fordító mindenkor kiemel-
kedik a könyvtárhoz kötött
muviségbõl, közvetlen sze-
mélyi kapcsolatot teremtve
felkutatja a szerzõk életkö-
rülményeit, s így tolmácso-

lása szinte a baráti megjele-
nítés erejével hat, például
Arghezi és Sadoveanu be-
mutatása esetén. Irodalmi
kitekintése olasz fordításai-
val szélesül ki: Giuseppe
Ungaretti, Cesare Pavese,
Salvatore Quasimodo verse-
it, Leonardo Sciascia regé-
nyét tolmácsolja. Hozzájá-
rul ehhez az Alberto
Moravia, Vasco Pratolini,
Carlo Levi, Luigi Pirandello
mûveinek hazai magyar ki-
adásaihoz írt irodalmi érté-
keléseinek sorozata. 

Kuncz szerelmese

Esszéit, visszaemlékezé-
seit gyûjtik egybe az Üzene-

tek Erdélybe, A négylevelû ván-
dorbot, a Zöngés napló és a
Második napló címû kötetei. 

„Az Üzenetek Erdélybe cí-
mû kötet tanulmányaimat,
írásaimat tartalmazza. De
felvettem néhány régit is,
amelyet érdekesebbnek tar-
tok. 1987-ben jelent meg a
Közvetítõ címû könyvem. Ab-
ból vettem át egy-két írást.
Például a Mit tudunk észtül? –
amely az észt irodalomról
szól. Vagy a Babits, a regény-
író-t. Hasonlóképpen felvet-
tem A mallorcai cseppek-et, a
Mallorca-szigetén tett láto-
gatásomról szóló írást,
amelyben George Sand és a
Chopin nyomában jártam.
Ez az Utunkban jelent meg.
Újabban pedig egyik teljesít-
ményemnek tartom, hogy
újra lefordítottam Edgar
Allen Poe A holló címû híres
költeményét, amelyhez terje-
delmes fordítói jegyzetet is
írtam. Ez is megérdemli a
nyomdafestéket” – magya-
rázta Lõrinczi az Új Magyar
Szónak 2009-ben adott inter-
júban. A beszélgetés során
elárulta: a leginkább szere-
tett színházi darabja a Fekete
kolostor történetébõl kiinduló
A szökés. „Kuncz egyénisége
nagyon közel állott hozzám”
– vallotta az interjúban Lõ-
rinczi, akinek írásait az Új
Magyar Szó Kisebbségben cí-
mû melléklete is közölte. 
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Néptáncoktatási progra-
mok beindításához kért

anyagi támogatást a nyárád-
menti polgármesterektõl a
nyárádszeredai Bekecs Tánc-
egyesület – írja a Szekely-
hon.ro. A beszámoló szerint
Benõ Barna elnök nemrégi-
ben mutatta be a Kihelyezett
táncoktatás a Nyárádmentén
nevû hagyományápoló kul-
turális projektet az elöljárók-
nak. Az elképzelés szerint a
községekben hetente két al-
kalommal tanítanának nép-
táncokat a kisiskolás gyere-
keknek. Az önkormányza-
toktól erre a célra egyenként
tízezer lejt igényelnének,
amely magában foglalja az
oktatók évi bérét, utazását,
valamint a szükséges népvi-
selet elkészítésének költségeit
is, továbbá a községek bizto-
sítanák a helyiséget, valamint
a gyerekek utaztatását a köz-
ségen belül. A táncegyesület
Kolozs megyei példából vette
az ötletet: ott a szórványkö-
zösségek tanulói számára ok-
tat néptáncot a Téka Alapít-
vány és a Kallós Zoltán Ala-
pítvány. „Az egyesület fel-
nõtt tánckara már eljutott
egy olyan tánctechnikai fej-
lettségi szintre, amely lehetõ-
séget nyújtana arra, hogy pe-
dagógiai útbaigazítás mellett
gyerekeket oktasson néptánc-
ra, népdalra, népi gyermekjá-
tékokra” – véli Benõ. 

Intézményes

néptáncolás
Adomány a székelyföldi
könyvtáraknak

Magyarországi mûvészek és
lemezkiadók által felajánlott
CD- és DVD-lemezeket ado-
mányozott Magyarország
csíkszeredai fõkonzulátusa a
székelyföldi könyvtáraknak.
Az akció során 15 székely-
földi könyvtár részére gyûj-
töttek több mint 700 darab
könnyûzenei, dzsessz-, világ-
zenei CD-t, DVD-t és külön-
bözõ, magyarországi elõ-
adók által felajánlott köny-
veket. A gyûjtés célja volt ki-
fejezésre juttatni a magyar
elõadókban meglévõ jó
szándékot, illetve gazdagíta-
ni a könyvtárakat.

Megtalálták 
Jane Austen otthonát

Régészek megtalálták Nagy-
Britanniában annak a ház-
nak a maradványait, amely-
ben Jane Austen világhírû
író élete több mint felét leél-
te. Az Austen család 1775 és
1801 között élt Basingstoke
közelében, a szerzõ ott kez-
dett bele három regényébe
is. A házat azonban lerom-
bolták nem sokkal az után,
hogy Austen és családja
Bathba költözött. „Legfõbb
célunk, hogy összeillesszük
a kirakóst arról, hogy milyen
volt Jane elsõ otthona” –
idézte az ásatásokat vezetõ
Debbie Charltont a BBC
internetes oldala.

Elhunyt Lõrinczi László

Lõrinczi László a Fekete kolostor Kuncz-emléktáblája elõtt 2001-ben

Az elektronikus könyvolvasóval rendelkezõk fele szívesen lemond a hagyományos könyvekrõl

F. I.

Az e-könyvek lassan túl-
haladottá teszik a papírt a

könyvkiadók, a magazinok
és a napilapok kiadói számá-
ra, mivel az olvasók meg-
szokják, hogy a hírektõl a re-
gényekig mindent képernyõ-
kön olvasnak – derül ki a
Creative Strategies cég elem-
zésébõl. A felmérés szerint a
digitális formába belekóstoló
olvasókat hamar meghódítja
az új technika, az e-book-tu-
lajdonosoknak csaknem a fe-
le, kész lemondani a papír-
ról, ha három hónapon belül
be tudja szerezni az általa ke-
resett könyvet digitális for-
mában.

A legnagyobb romániai
könyvkiadók (Curtea Veche,
Polirom, Nemira, Trei és
Publica) idén áprilisban je-
lentették meg elsõ elektroni-
kus könyveiket, a Humanitas
könyvkiadó júniusban lépett
be a virtuális kiadványok pia-
cára. Hamarosan indul a
Librãria digitalã (Digitális
könyvesüzlet) nevû projekt,
amely egyaránt kínál tábla-
gépre, okostelefonra, laptop-
ra, vagy elektronikus olvasó-
ra optimalizált digitális olvas-
mányokat.

„Egyelõre még csak amo-
lyan tapogatózó fázisban va-
gyunk, most kezdjük felfe-
dezni, hogy melyek az e-
book elõnyei, hátrányai” –

fogalmazott az Új Magyar Szó
megkeresésére az év közepén
Paul Balogh, a Humanitas
Digital igazgatója. Hozzátet-
te: a piac még gyerekcipõben
jár Romániában, az e-köny-
vek vásárlói sokkal inkább
azok közül a románok közül
kerülnek ki, akik külföldön
találkoztak már ezzel a tech-
nológiával.

A könyvkereskedéseket a
megszûnés fenyegeti – vélik
a Creative Strategies szak-
emberei, akik szerint az e-
könyvek felfutása növeli az
emberek érdeklõdését az ol-
vasás iránt. A felmérések azt
mutatják, hogy akinek van
e-könyve, többet költ olva-
sásra. 

Az e-book kiszorítja a papírt

Röviden



ÚMSZ

Kocsis Tibor nyerte az X-
Faktor 2011-es évadát, a má-

sodik helyen így Muri Enikõ vég-
zett, aki 2011 legjobb énekesnõjé-
nek vallhatja magát, a bronzér-
met Baricz Gergõ hozta haza.

Az estét Muri Enikõ és Kocsis
Tibor nyitotta Takács Nikolas A
zene kísér majd az úton címû dalá-
val, amit mindkettejük kedvenc
dala követett. Enikõtõl az If I
Were A Boy, Tibótól pedig a Fee-
ling Good címû szám csendült fel.

Puskás Peti A szeretet mindenkié
címû, a döntõsöknek írt szerze-
ménye után egy-egy karácsonyi
produkció következett: az éne-
kesnõ Faith Hill Where Are You
Christmasét, az énekes pedig a
Csendes éjt adta elõ.

Ezután mindketten az idei év
gyõztes dalának választott Josh
Groban You Raised Me Up címû
szerzeményét énekelték el ma-
gyar szöveggel, Mit ér egy hang
címmel, amit a mentorok is mél-
tattak.

Kocsis Tibor utolsó verseny-
száma után felállva tapsolt a zsû-
ri is, Keresztes Ildikó szemébe pe-
dig könnyek szöktek. – Tibó,
nem tudok mit mondani. Csodá-
latos volt, köszönöm – hebegte az
énekesnõ, akihez Feró is csatla-
kozott. – Én nem leszek szomo-
rú, ha te gyõzöl – jelentette ki
sportszerûen a rocker. 

Az extra produkciók után a 12
döntõs egy Bereczki Zoltán dallal

búcsúzott a nézõktõl és a mento-
roktól. Meglepetésként az X-
Faktor egyetlen nõi mentora, Ke-
resztes Ildikó is elõadta Egészen,
mert félig nem tudok címû dalát új
albumáról, de színpadra lépett a
tavalyi széria nyertese, Vastag
Csaba és öccse, Tamás, akik Õrizd
az álmod címû közös dalukat ad-
ták elõ.

Kocsis Tibor nem ismeretlen-
ként tûnt fel a 2011-es X-Fak-
torban: az énekes korábban a
Csillag születikben próbálkozott.
„A tavalyi X-Faktor sikere óriási

hatással volt rám, akkor azonban
még nem éreztem késznek ma-
gam erre a megpróbáltatásra” –
magyarázta korábban a Velvet-
nek. „Négy év nagy idõ egy férfi
életében. Fontosnak tartottam azt
is, hogy egyéb álmaimat is meg-
valósítsam” – fõzte hozzá. 

Az X-Faktor erdélyi verseny-
zõje, Baricz Gergõ, harmadik
lett. A borzonti fiú egyébként
többször beszélt arról, hogy Ke-
resztes Ildikó sokkal jobban hitt
benne, mint õ magában. „Szerin-
tem borzasztó nagy botrány tör-

ne ki az egész országban, ha én
nyernék” – nyilatkozta még a
szombati adás elõtt Baricz Ger-
gõ, aki ellen magyarországi fóru-
mokon valóságos lejárató kam-
pány indult. Többen nehezmé-
nyezik, hogy az utóbbi idõszak
magyarországi tehetségkutatóit
határon túli versenyzõk nyerték,
ugyanakkor az elszabadult indu-
latok közepette románozzák
Gergõt, akit több meglátás sze-
rint „a híres székely elvakultság
és összefogás” jutatott be a dön-
tõbe. 
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Zsúfolt hétvégéje volt a hivatásos médiazabá-
lóknak. Egymást érték a tehetségkutató verse-
nyek eredményhirdetései, jégkorongozók nem-
zetiségét feszegetõ sajtóbotrányok és (ex)poli-
tikusok haláláról beszámoló hírek. Természe-
tes, hogy másképp reagál minden normális
„hírkövetõ” Václav Havel halálhírére, és más-
képp a Kim Jong-Il hírére, de ez a rengeteg sú-
lyos, fontos, egymással ellentétes érzelmeket fa-
kasztó, kontrasztos eseménysorozat befogadása
megterhelõ minden ép elméjû ember számára.
Sajnos azonban, bármennyire szeretnénk, nem
tudjuk megkerülni a szórakoztatóipari, a nem-
zetiségi, nagypolitikai kérdéseket. És a Média
meg nem jól teszi a dolgát, hiszen megállás
nélkül gyúrja torkunkba a világot, de nem se-
gít az emésztésben. A legtöbbször képernyõkön
tálalt hírözön mértéktelen fogyasztása súlyos
esztétikai, erkölcsi és kognitív zavarokat okoz-
hat. És emellett tudjuk, hogy mindig marad-
nak diktátorok.

(prier)

Kettõs tükör 

Szavazógép

Maszol.ro: 
karácsonyfa nélküli karácsony

Lapunk internetes olvasóinak többsége idén
nem díszít karácsonyfát. A maszol.ro szava-
zógépén feltett legutóbbi kérdésünkre (Meg-
vásárolta-e már ön a karácsonyfának való fe-
nyõt?) válaszoló olvasóink hatvan százaléka
nyilatkozta azt, hogy idén nem lesz kará-
csonyfa az otthonában. A válaszadók negy-
ven százaléka utolsó napokra halasztotta a
karácsonyfának való fenyõ megvásárlását.

E heti kérdésünk: 
Hol tölti ön idén a szilvesztert?
1. Otthon.
2. Barátoknál.
3. Vendéglõben.
4. Külföldön.

Tibó lett az év hangja

Alkotmányellenes a médiatörvény

Több, tartalomszabályozással, az újságírók
információforrásainak védelmével, az adat-
szolgáltatási kötelezettséggel, valamint a mé-
dia- és hírközlési biztos intézményével ösz-
szefüggõ rendelkezést alkotmányellenesnek
ítélt az Alkotmánybíróság. A magyar Alkot-
mánybíróság többek között megállapította:
tágra nyitja a sajtószabadság korlátozásának
lehetõségét az a törvényi rész, amely a „köz-
érdekhez” köti, hogy megilleti-e az újságíró-
kat a publikációk forrásvédelmének joga. A
testület többségi álláspontja szerint az is a
sajtószabadság szükségtelen korlátozásával
jár, hogy a törvény önálló adatszolgáltatási
eljárás intézményét vezette be a médiaható-
ság számára azzal a kizárólagos céllal, hogy
a megszerzett adatok alapján további eljárást
indíthasson a médiahatóság.

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!

Hírösszefoglaló

Az Országos Audiovizuális
Tanács nemrégiben jóváhagy-

ta az Erdélyi Magyar Televízió
(ETV) marosvásárhelyi és sepsi-
szentgyörgyi helyi mûsorszórási
licenceinek összevonását, így a
marosvásárhelyi székhelyû tévé
regionális adóvá vált. 

Szepessy Elõd, az ETV igazga-
tója jelentõs eredménynek nevez-
te az ETV „felminõsítését”, ez
ugyanis fontos feltétele volt an-
nak, hogy a kábelszolgáltatók be-
vegyék a mûsorkínálatukba a te-
levíziót. 

Az ETV eddig is számos helyi
kábelszolgáltatóval kötött megál-
lapodást, a regionális licenc el-

nyerésével azonban az ETV szó-
rása általánossá válhat egész Er-
délyben. Mint ismeretes, az audi-
ovizuális szabályzat szerint a mû-
sorterjesztõk kötelesek kínálatuk-
ban legalább két regionális adó
mûsorát szerepeltetni, illetve azo-
kon a településeken, ahol egy
adott kisebbség lélekszámaránya
nagyobb, mint 20 százalék, a mû-
sorterjesztõk kötelesek az adott
kisebbség nyelvén közvetítõ adó-
kat is kínálatukban szerepeltetni.
Amint arról beszámoltunk, az
ETV az elmúlt hónapokban je-
lentõsen bõvítette mûsorkínála-
tát, és növelte adásidejét is, ennek
köszönhetõen ma már a legfonto-
sabb erdélyi magyar televíziós
mûhelynek számít. 

Regionális adóvá vált az ETV

Kocsis Tibor a Csillag születik kudarca után megnyerte az RTL Klub X-Faktor címû tehetségkutatóját   

Sikeres volt a karácsonyi adománygyûjtés

Az elmúlt két hét alatt több mint 7000 lej, valamint nagy
mennyiségû építkezési anyag, irodaszer és könyv gyûlt össze a
türi magyar szórványközösség megsegítésére. Az Erdélyi Magyar
Televízió november végén indította el az Erdély-szintû adomány-
gyûjtést, amibõl a Türi Magyar Házat szeretnék újjáépíteni. Az
adományokat a nagyvárosok római katolikus plébániáinál gyûj-
tik, de az ETV elérhetõségein is lehet felajánlásokat tenni.
Szepessy Elõd, az Erdélyi Magyar Televízió igazgatója rendkívül
eredményesnek nevezte a gyûjtés eddigi eredményét. „Sokan
sokféleképpen próbáltak segíteni: az egyik vállalkozó ingyenes
topográfiai és építészeti felmérést ajánlott, a másik a teljes épít-
kezési dokumentáció elkészítését, a harmadik a villanyvezeté-
kek beszerelését vállalta, de voltak olyanok is, akik faanyagot,
ablakokat adományoznának” – fogalmazott a tévéigazgató.
Hozzátette: több elõadómûvész jelezte, hogy egyes fellépéseik
bevételét felajánlják e nemes cél érdekében, köztük Szabó Elõd
és a Titán, illetve Kulcsár Székely Attila színmûvész.



7.00 Közbeszéd (ism.)
7.30 Híradó
7.45 Kisváros
(sor.) (ism.)
8.15 Kisenciklopédia
8.30 Híradó
8.40 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Mad Men 
- Reklámőrültek (ism.)
11.00 Család-barát
12.00 Unser Bildschirm
12.30 Srpski Ekran
13.02 Híradó
13.15 Kívánságkosár
15.10 Utókor (ism.)
15.40 Heuréka! 
Megtaláltam! (ism.)
16.15 Önök kérték! (ism.)
17.10 Floyd Olaszország-
ban
17.40 Egy kis művészet
17.45 Virágzó
Magyarország
18.15 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver (sor.)
21.30 Arisztokraták 
(sor.)
22.20 Hírek
22.30 Cartouche, a jólel-
kű útonálló (francia törté-
nelmi f., 2. rész)
0.10 Dunasport
0.15 Anna Politkovszkaja
újságírónő halála (dok. f.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A medvementő
(amerikai-kanadai családi
film) 12.55 Csavargó ku-
tya (am.erikai családi ka-
landfilm) 14.40 Kutyako-
média (am. vígj.áték)
16.25 Segédszerkesztőnő
megosztaná... (am. vígjá-
ték) 18.15 Mama Jack
(am.-dél-af. vígjáték)
20.15 Haláli Hálaadás
(am. vígjáték) 22.00 Ezt
megint jól kifőztük (am.
vígjáték) 23.40 Szex, csa-
jok, Ibiza (német vígjáték)

7.30 Családi történet (tö-
rök sor.) 10.00 Kedves ba-
rátnőm 12.30 Kanal-D Hí-
rek 13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping 15.15
Vég nélküli ének (török
sor.) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 20.00
Akarsz milliomos lenni?
21.00 Légy a házastár-
sam! 22.30 Cancan TV
0.30 Kanal-D Hírek 1.15
Ez Románia! (ism.) 2.00
Légy a házastársam!
(ism.) 

10.00 A Divaldok 10.30
Kárpát Expressz 16.00
Híradó 16.15 Metszet
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.55
Könyvajánló 17.57 Élet-
képek 18.00 Portrék egy
csoportképből 18.30 Hír-
adó 19.00 Hitélet 20.00
Útmutató 20.15 Lakatos
Iván: A múló idő tükren
21.00 Hitélet 21.30 Hír-
adó 22.00 Zene 22.30
Híradó

8.30 A csábítás földjén
(sorozat) 10.00 Örökké
együtt (sorozat) 13.00 A
kötelék (sorozat) 14.30
Esmeralda (sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Lola (sorozat)
18.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 19.30 A csábítás
földjén (sorozat) 20.30 A
szerelem győzelme (soro-
zat) 22.00 Éjszakai törté-
netek 22.30 Perro amor
(sorozat) 23.30 Szerelem-
könnyek (sorozat)
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RTL Klub, 15.30
Ifjabb John Kennedy története

Ifjabb John F. Kennedy (Kristoffer Polaha), a legendás ameri-
kai elnök egyetlen fiának az élete irigylésre méltó, születésé-
től fogva luxus veszi körül. De vajon tényleg annyira gondta-
lan? Vasakaratú anyja, Jacqueline (Jacqueline Bisset) minden
lépését megtervezi, a jogi egyetemen nehéz valódi barátokat
találni, akik érdek nélkül szeretik. S ugyanez igaz a nőkre.

TV2, 22.00
A szellemlovas

Johnny Blaze megszokta a halál közelségét: ő a száguldó vi-
lág legvakmerőbb motoros kaszkadőre. Amikor egy különös
idegen a lelkét kéri cserébe súlyosan beteg apja felgyógy-
ulásáért, nem habozik: számára a Mefisztóval kötött üzlet
csupán egy újabb kaland, újabb játék a halállal. De az alvilág
urával nem lehet játszani. Johnny örök rabságba kerül.

TVR1, 23.10
Végjáték

A nyolcvanas évek második felében az összeomlás szélén áll
a dél-afrikai apartheid rendszer. Botha elnök szerint az ellen-
zéket képviselő Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) a meg-
egyezés helyett fegyveres összecsapásra készül. A bizonyta-
lan helyzet nem kedvez a külföldi vállalatoknak. A Consoli-
dated Gold nevű brit bányászati konszern Michael Young
személyében megbízottat küld.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Ma Reggel
10.00 Pipafüst nélkül
11.00 Magyar válogatott
11.55 Nemzeti értékeink 
- Az egri vár 
12.10 Csillagtörténetek
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Valamikor lábon
mentek Európába
14.30 Szép magyar tánc
14.35 Tanító ösvények:
Csongrád 
- Vizek, borok, halászok
15.00 Űrhajós pilóták
16.25 Szabadlábon 
a Szigetközben
16.50 Mindentudás
Egyeteme 2.0
17.45 Família Kft. 
(magyar vígjáték sorozat)
18.10 Hogy volt!?... 
Extra
19.00 Angyali érintés
(am. sor.)
19.45 Esti mese
20.05 Különleges
mentőalakulat 
(ausztrál sor.)
21.00 Híradó este
21.35 McLeod lányai
(ausztrál kalandfilm
sorozat)
22.20 Maradj talpon!
23.15 24
(am. sor.)
0.00 A nyomozónő 
(olasz drámasorozat)

7.20 Autómánia 
(ism.)
7.55 Fókusz reggel
Közszolgálati magazin
8.40 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.30 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.35 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sorozat)
11.35 Top Shop
13.25 Asztro Show
14.30 A szív útjai 
(török sorozat)
15.30 Ifjabb John Ken-
nedy története 
(am. életr. drám., 2003)
17.15 Az éden titkai 
(görög sorozat)
18.20 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.05 Castle 
(am. sor.)
22.00 ValóVilág (2011)
(élő) Valóságshow 
- Összefoglaló
23.30 Gyilkos elmék
(amerikai -kanadai krim-
isor.)
Utána: RTL-hírek
0.30 Reflektor 
- Sztármagazin
0.45 És eljő a rettegés
(am. akcióf., 2006)

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.35 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.30 Winnetou 3. 
- Winnetou halála 
(német-jugoszláv-francia
kalandf., 1965)
14.15 Eva Luna
(am. -mex. sor.)

15.15 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.25 La Pola 
(kol. drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 Aktív
A TV2 magazinja
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 A szellemlovas
(am.-auszt. akcióf., 2007)
0.10 Doktor House 
(amerikai sor.)
1.10 Aktív
A TV2 magazinja
2.10 Tények Este
2.40 EZO.TV
3.15 Babavilág (ism.)

7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Versus (ism.)
10.30 Globál (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Zöld övezet (ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
12.05 Stopper (ism.)
12.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
15.06 Karácsonyi koncert
(ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Panaszkönyv 
(ism.)
17.05 Ősök tere (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.20 Retrográd
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta (ism.)
23.00 Híradó
23.30 Ikon
0.05 Rohamlövész 
- A Pokol öt hete 
(dokumentumf.) (ism.)

9.45 Gyerekkereskedők
(amerikai film) 12.30 Se-
gítség, szülő vagyok!
13.30 Lehetetlen küldetés
14.30 Monk - Flúgos nyo-
mozó (sorozat) 15.30 CSI:
A helyszínelők (ismétlés)
16.30 Nyomtalanul (soro-
zat) 17.25 Miami Vice
(sorozat) 19.25 CSI: A
helyszínelők (sorozat)
20.20 Jóbarátok (sorozat)
21.15 Két pasi - meg egy
kicsi (sorozat) 22.15 Barb
Wire - A bosszúálló angyal
(am. akciófilm) 

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Sport.ro Hírek
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 13.00 Sport.ro
Hírek (live) 13.10 Foga-
dás a félelemmel 14.00
Sport.ro Hírek 15.00
Sport.ro Hírek 16.30
Road to Dubai 16.30 Nis-
san GT Academy 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Inforemációk
20.00 Ne kezdj ki Sea-
galal 21.00 Sport.ro Hí-
rek 22.00 Boxbuster
23.00 Sport.ro Hírek

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 Afrika gyöngysze-
me (sor.)
10.55 Egy éjszaka 
a varietében 
(am. burleszk, 1915)
11.15 DTK 
(talk show) (ism.)
12.10 Elcserélt lányok
(am. sor.) (ism.)
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Hrvatska kronika
14.30 Ecranul nostru
15.00 Tudástár 2011
15.30 Válogatás 
az Országos 
Természetfilm-fesztivál
filmjeiből
16.00 Angyali érintés
(am. sor.)
16.50 Különleges 
mentőalakulat 
(auszt. sor.)
17.40 MM
18.40 Család csak egy
van (auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Párizsi helyszínelők
(krimisor.)
22.05 On the Spot 
- A helyszín: Mauritánia
22.55 Az Este
23.30 KorTárs
0.05 Viszlát, elvtársak!
1.00 Szellem 
a palackból...

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 Kölcsöngyerek 
viszszajár 
(amerikai vígjáték, 1995)
11.45 TVR 55
12.00 „Szép az élet!”
Nemzetközi Fesztivál
12.40 A palota legendái:
király 
(drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Hírek
17.30 Erdőn, hegyen, 
leláncolt szívek 
(orosz sor.)
18.25 A palota legendái:
király 
(drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Különleges kiadás
22.00 Ceauşescu 
és a nép 
(dokumentumf.)
23.10 Végjáték (angol
filmdráma, 2009)
1.20 Mad Men 
- Reklámőrültek 
(amerikai sorozat)
2.05 La vie en rose 
(life-style magazin) (ism.)
2.50 Sport (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
10.00 Ők sem voltak
szentek 
(kanadai-olasz filmdráma,
2004)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) 
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 A pót télapó
(amerikai vígjáték, 2001)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Román Komédia
Társaság
22.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
22.30 Tökéletes 
gyilkosság 
(am. thriller, 1998)
0.00 A mentalista 
(amerikai thrillersor.)
0.45 CSI: 
Miami helyszínelők 
(amerikai krimisorozat)
2.30 Pro Tv hírek, sport
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
- Răzvan és Dani műsora
(live)
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show
11.30 Csillagháló 
- szórakoztató műsor
(ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
17.00 Közvetlen 
hozzáférés - talk show
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
20.20 Nyerj
60 másodperc alatt 
- szórakoztató magazin
21.50 Lale 
(török sorozat)
22.50 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
23.45 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.00 A papír kék less 
(román filmdráma, 2006)
3.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(ism.)

7.00 Titkos szerelmek
(telenovella) (ism.)
8.00 Családban
(ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
10.30 Médium 
- A túlvilág kalandorai
(thrillersor.) (ism.)
11.30 Vad rózsák 
(kan. sor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Családban 
(román sorozat)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Kötekedők króniká-
ja - szórakoztató műsor
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Mondenii 
- szórakoztató műsor
23.45 Médium 
- A túlvilág kalandorai
(angol thrillersor.)
1.00 Hírek 
(ism.)
2.00 Vad rózsák 
(kan. sor.) (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők
- Lancia Delta Integrale
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 A túlélés 
törvényei
12.00 Amcsi motorok 
- Aaron motorja
13.00 Autókereskedők
- Porsche 911 Targa
15.00 Állítólag... 
– Kocsi a vízben
16.00 Hogyan készült?
17.00 Hatalmas hajók
- Skandi Arctic

18.00 Autókereskedők
- Frogeye Sprite
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Szahara
20.00 Állítólag... 
- Robbanó bifsztek
21.00 Hogyan készült?
22.00 A túlélés 
törvényei 
- Jake Gyllenhaal 
próbatétele
23.00 Egyszemélyes 
hadsereg 
- Bomba
0.00 Egy idióta külföldön
1.00 Autókereskedők 
- BMW M3
2.00 A túlélés 
törvényei 
- Szahara
3.00 Állítólag... 
- Önvédelmi fegyver

7.00 Teleshopping
8.00 Fraiser és a farkasok
(am.-kan. sor.)
8.55 Egészségpasztilla
9.10 Téli napforduló 
(angol-német rom. dráma,
2003)
10.55 Vallomások
11.55 Bazár
12.25 Biznisz óra
13.15 Késhegyen
14.00 Szentek 
és mesterségek
14.30 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(am.-kan. sor.)
17.00 Vallomások (live) 
- Iuliana Marciuc-al
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.30 Nap, éjszaka, 
hajnal 
(olasz történelmi film,
2007)
20.15 Adió
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek,
időjárásjelentés
23.00 Testvérség 
a borban
23.35 Afrika koktél 
(dél-afrikai-amerikai vígjá-
ték, 1994)
1.15 Ma a honlapról
1.45 Halhatatlan kedves
(amerikai-angol romanti-
kus dráma) (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
unitárius műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek, 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 Közbeszéd – közéleti talk-show

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás 12.15
Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni
váltás 15.00 Híradás KultúrPresszó, Könyv- és lemeztéka
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gaz-
dasági magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden

SZERDA
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Ma Bojta, Ignác és Ke-
resztély napja van.
A Bojta török baj szóból
származó régi magyar sze-
mélynév, jelentése: gazdag. 
Az Ignác a latin Ignatius
név rövidülése. Eredete és
jelentése ismeretlen, de
kapcsolatba szokták hozni
a latin ignis (tûz) szóval. 
A Keresztély férfinév a latin
Christianus név régi ma-
gyar alakja, jelentése: Krisz-
tushoz tartozó, keresztény.
Holnap a Tamás és Péter
nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1963 – Elõször nyitják
meg a berlini falat. (1964.
január 6-án visszazárták.)
• 1963 – Bíróság elé áll
Frankfurt am Mainban az
Auschwitzi koncentrációs
tábor 21 õre.
• 1999 – Portugália vissza-
adja Makaót Kínának.

Vicc
– Doktor úr! A bal fülemre
nagyon rosszul hallok.
– Uram, ez már a korral
jár.
– Ezek szerint a bal fülem
öregebb, mint a jobb?

Recept
Pozsonyi kifli
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 20
dkg vaj, 1 dkg élesztõ, 3 ek
cukor, 1 tojássárgája, só, kb.
1 dl tejföl; a töltelékhez: 20
dkg darált dió, 20 dkg cukor,
kevés reszelt citromhéj, 2 ka-
nál zsemlemorzsa, 3 dl tej.
Elkészítés: Az összetevõkkel
puha, nyújtható tésztát gyú-
runk. Kinyújtjuk, a legna-
gyobb pogácsaszaggatóval
kiszúrjuk és a töltelékkel
megtöltjük. A tölteléket úgy
kenjük rá a tésztára, hogy
ugyanolyan vastag legyen,
mint maga a tészta. A tészta
széleire (fél cm-re) ne te-
gyünk tölteléket. Kiflikké for-
mázzuk. Sütõpapírral kibé-
lelt tepsire rakjuk, és tojás-
sárgával megkenjük. Egy
órán át hûvös helyen pihen-
tetjük. Kenjük át még egy-
szer tojássárgájával a kiflik
tetejét. Elõmelegített sütõben
sütjük. A tölteléket sûrûre ké-
szítjük: a diót, a cukrot, a re-
szelt citromhéjat, zsemle-
morzsát és 1 dl tejet összeke-
verünk. Mákkal is tölthetjük:
10 dkg mákot 2 dl tejben cu-
korral együtt fõzünk, citrom-
héjat is adunk hozzá.

2011. december 20., kedd   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Még egy kis munka, az utolsó
hajrák idejét éli, aztán jöhet a la-
zítás. Talán könnyebbnek tûnik
ez a hét, ami azért is van, mert
végre látja a végét. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Érzelmi téren kedvezõ fordulatra
számíthat. Persze a dinamizmus
egyetlen kapcsolatból sem hiá-
nyozhat, és ez némileg zavarba
ejtõ lehet az ön számára. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Korábban talán fásultan állt bi-
zonyos dolgokhoz, amik most új-
ra értelmet kapnak. Ideje elvetni
a megcsontosodott elõítéleteket. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ha azt hitte, a gödör fenekérõl
nincs visszaút, most végre rájöhet
az ellenkezõjére. Minden veszte-
ség csak egy új kezdet hajnala. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Precíz mostanában, ami a mun-
káját illeti, és most ezt másoktól
is elvárja. Ne csodálkozzon, ha
nem arat osztatlan sikert. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Szinte mindent sikerült mára el-
intéznie, ami sürgõs dolga volt.
Most igazán annak szentelheti a
napját, ami érdekli. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Párkapcsolatában még mindig
nem múltak el a feszültségek. Va-
lahogy még mindig nem azt kap-
ja a társától, amit vár, amit re-
mélt. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ez a nap megnyugvást hozhat
egy régóta elhúzódó ügyben. Va-
lamilyen korábbi kérdésére, gya-
nújára is választ kaphat, és en-
nek fényében mérlegelve dönthet. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Munkahelyi viták mérgezhetik
napját, de ne engedje, hogy ez a
magánéletén is meglátszódjon.
Kiöntheti a lelkét, de legyen in-
dulatoktól mentes.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ön egy kissé magánakvaló fajta,
de az utóbbi idõben talán kissé
túlzásba is vitte ezt. Ideje kimoz-
dulni. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Vesse le szokásos cinizmusát,
amivel sokakat elvadít maga
mellõl. Különösen a társával
kapcsolatban nincs most helye a
szarkasztikus ítéleteknek. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Itt az ideje, hogy a korábbinál
jobban odafigyeljen a munkájá-
ra. Már nagyon hajszolja az idõ,
nem kereshet többé kibúvót. 

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Sok idõnk van, de nem elpa-
zarolni való. Életünk egyik
legkínzóbb és ugyanakkor
leghamisabb érzése az, hogy
nincs idõnk, hogy az idõ kifo-
lyik a kezünk közül. Valójá-
ban nagyon sok idõnk van.
Akkor érezzük igazán az idõ
hiányát és múlását, amikor
haszontalan dolgokkal foglal-
kozunk. A haszontalanság

tudata viszont alattomosan
rejtõzködik, hiszen meg va-
gyunk gyõzõdve, hogy mi min-
dig mindent jól és helyesen cse-
lekszünk. A hiábavalóság vi-
szont megmutatja igazi arcát
nekünk és a múló idõ kínzó tu-
datában jelenik meg elõttünk.
Élj és cselekedj helyesen, idõdet
töltsd el hasznosan. És akkor
tengernyi idõd lesz. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden

Cs. P. T.

Szó sincs arról, hogy
megvonnák az állami tá-

mogatást a Román Jégko-
rongszövetségtõl a múlt hét
végi „himnuszbotrány” mi-
att – szögezte le tegnap az
ÚMSZ-nek Tánczos Barna, a
jégkorongszövetség elnöke
annak kapcsán, hogy Doina
Melinte, az Országos Sport-
és Ifjúsági Hatóság vezetõje
a Realitatea hírtelevíziónak
kijelentette: a támogatás
megvonása extrém megoldás
lenne, de a hatóságnak meg-
van erre a lehetõsége.
Melinte elítélte azt, hogy a
román válogatott magyar
nemzetiségû tagjai a magyar
himnuszt énekelték a két or-
szág pénteki válogatottmér-
kõzése elõtt Csíkszeredában.
„Magyarázatot kérünk a tör-
téntek miatt” – jelentette ki a
hírtelevíziónak, amit sokan
úgy értelmeztek, hogy a
sporthatóság a Román Jég-
korongszövetség feloszlatá-
sát fontolgatja.

Tánczos lapunknak el-
mondta, tegnap beszélt a té-
vényilatkozatairól Doina
Melintével, aki pontosította
szavait. „Nem engem vagy a
magyar játékosokat finanszí-
rozza a hatóság, hanem Ro-
mánia válogatottját, és ezt
kötelessége megtenni a ható-
ságnak, a játékosok nemzeti-

ségétõl függetlenül” – mond-
ta a szövetség elnöke.

Tánczos úgy véli, az ügyet
a román nyelvû sajtó fújta
fel. Tájékoztatása szerint
pénteken valójában csak
annyi történt, hogy a mérkõ-
zés elõtt eljátszották a román
és a magyar himnuszt, és a
magyar himnusz éneklésébe
„természetesen” többen kap-
csolódtak bele, mint a román
himnusz éneklésébe. „Rá-
adásként a székely himnusz
is elhangzott, mivel széke-
lyek szerezték meg Románi-

ának a harmadik helyet” –
magyarázta. A szövetségi el-
nök szerint az sem igaz,
hogy a román himnuszt
füttykoncerttel fogadták a
csíkszeredaiak. „Csak né-
hány részeg drukker füttyét
lehetett hallani, de õket
azonnal elhallgattatta a kö-
zönség” – tette hozzá.

A román lapok „botrá-
nyos, vérlázító” jelzõkkel il-
lették a Csíkszeredában tör-
ténteket. A mérkõzést egyéb-
ként 4-1 arányban a román
válogatott nyerte, melynek

24-es keretében a 22 magyar
nemzetiségû játékos mellett
egy román és egy honosított
ukrán játékos szerepel. Ilie
Nãstase egykori román te-
niszcsillag az Adevãrul címû
lap internetes változatában
azt tartotta égbekiáltónak,
hogy a Román Jégkorong-
szövetség és a Román Olim-
piai Bizottság büntetlenül
hagyta a történteket. Az egy-
kori sportoló szerint árulás
történt, amit a közvélemény-
nek kell a leghatározottabban
elítélni. 

Tánczos Barna szövetségi elnök a székely zászló elõtt. Szerinte a román sajtó felfújta az ügyet

Zottát vádolják

A FC Vaslui mecénása azzal
vádolja Constantin Zottát,
hogy megkísérelte lefizetni
csapata négy labdarúgóját a
ma esti Vaslui-Rapid bajnoki
mérkõzést megelõzõen. Bár
Adrian Porumboiu nem ne-
vezte meg a megkörnyéke-
zetteket, kitudódott, hogy
Sînmãrteanról, Milanovról,
Milisavjlevici-rõl és Pavlovi-
ci-ról van szó.  Bár a korrup-
ciós vádakat Viorel Hizo, a
moldvaiak edzõje is alátá-
masztotta, a Rapid ügyveze-
tõ elnöke tagadja azokat, és
rágalmazási perrel fenyege-
tõzik. A Liga-1 18. forduló-
jának vasárnapi esti mérkõ-
zésén az Oþelul 1-0-ra nyert
Galacon a Petrol ellen, a
gólt Perendija szerezte a 22.
percben. 

Kikapott a Szeged

A Pick Szeged nagy küzde-
lemben szenvedett vereséget
a francia Montpellier vendé-
geként (26-29) a férfi kézi-
labda Bajnokok Ligája 6.
fordulójából elhalasztott és
vasárnap pótolt mérkõzé-
sén. A Tisza-partiaknak ez-
zel csupán matematikai esé-
lyük maradt a továbbjutás-
ra, ugyanis a német Kielhez
és a spanyol Leónhoz utaz-
nak még, illetve hazai kör-
nyezetben játszanak majd a
pont nélkül utolsó Partizan
Belgráddal.

„Jeges” fogadtatás

Teremlabdarúgás 

Turós-Jakab László

Vasárnap este Románia
és Magyarország terem-

labdarúgó-válogatottja is be-
jutott a jövõ évi világbajnok-
ság európai rájátszásába. 

A caltanissettai Palaca-
relli-csarnokban, a világbaj-
noki bronzérmes olaszok
vendégeiként, a trikolórok
már két forduló után bizto-
sították továbbjutásukat a
2. csoportból. A bolgárok
ellen Rãzvan Radu az elsõ
félidõ hajrájában szerzett
vezetést, majd szünet után,
hét perc leforgása alatt
Gabriel Dobre és Florin
Matei is betalált, 3-0 lett a
vége. Pénteken gólzáporos
mérkõzésen nyertek ismét
Rivera Amoros De Quinos
tanítványai, 9-3 a lengyelek-
kel. Matei és Sotârcã duplá-
zott, s Gherman, Stoica,
Dobre, Csoma és Rãducu is
betalált. A vasárnap esti
olasz–román összecsapás
már csak a csoportelsõség-
rõl volt hivatott dönteni. Az
azzurrik 4-2-re nyertek, a
vesztesek góljait Dumitru
Stoica szerezte. Olaszor-
szág Lengyelországot (5-2)
és Bulgáriát (10-1) is le-
gyõzte, s pontveszteség nél-
kül végzett a négyes élén.  

Gyöngyösön, a 7. cso-
port házigazdáiként, a ma-
gyarok csak vasárnap este

bonthattak pezsgõt tovább-
jutásuk örömére. Frank Ta-
más együttese magabiztos
gyõzelemmel kezdett:
Gyurcsányi, Németh (2),
Dróth és Lódi góljaival 5-1-
re verte Kazahsztánt. A má-
sodik fordulóban a magya-
rok ikszeltek a lettekkel (3-
3), részükrõl Csopaki, Lódi
és Harnisch volt eredmé-
nyes. Miután az oroszok a
letteket (2-0) és a kazahokat
(4-0) is simán verték, a záró-
forduló eredményei döntöt-
ték el a második továbbjutót.
A kazahok remiztek a lettek-
kel (2-2), s így a magyarok
az oroszok elleni vereség (2-
4) ellenére megõrizték cso-
portmásodik helyüket. 

További eredmények: 1.
csoport, Szarajevo (Bosznia-
Hercegovina): Spanyolor-
szág–Norvégia  8-0, Bosz-
nia-Hercegovina–Belgium 2-
1, Norvégia–Bosznia-Herce-
govina 2-1, Spanyolor-
szág–Belgium 6-0, Spanyol-
ország–Bosznia-Hercegovi-
na 6-0, Norvégia–Belgium 3-
3. 3. csoport, Lasko (Szlové-
nia): Szlovénia–Izrael 3-2,
Szerbia–Moldova 4-0, Izra-
el–Szerbia 4-4, Szlové-
nia–Moldova  6-1, Mol-
dova–Izrael 3-3, Szlové-
nia–Szerbia 1-3. 4. csoport,
Coimbra (Portugália): Szlo-
vákia–Franciaország 3-1,
Portugália–Litvánia 3-0,
Szlovákia–Litvánia 4-2, Por-
tugália–Franciaország 6-0,

Franciaország–Litvánia 3-2,
Portugália–Szlovákia 5-1. 5.
csoport, Baku (Azerbaj-
dzsán): Ukrajna–Macedónia
2-1, Azerbajdzsán–Horvát-
ország 1-3, Ukrajna–Horvát-
ország 4-1, Azerbajdzsán–
Macedónia 7-1, Macedónia–
Horvátország 1-4, Ukraj-
na–Azerbajdzsán 2-4. 6.
csoport, Brno (Csehország):
Csehország–Hollandia 5-1,
Fehéroroszország–Törökor-
szág 7-1, Csehország–Török-
ország 3-2, Fehéroroszor-
szág–Hollandia 2-0, Török-
ország–Hollandia 3-4, Fe-
héroroszország–Csehország
2-5. 

Az európai rájátszásban a
hét csoportgyõztest, Spa-
nyolországot, Olaszorszá-
got, Szerbiát, Portugáliát,
Ukrajnát, Csehországot és
Oroszországot a kvartettek
második helyezettjeivel, az-
az Norvégiával, Romániá-
val, Szlovéniával, Szlováki-
ával, Azerbajdzsánnal, Fe-
héroroszországgal és Ma-
gyarországgal sorsolják ösz-
sze – a románok azonban
nem találkozhatnak az ola-
szokkal, a magyarok pedig a
vb-negyedik oroszokkal. A
párharcokra oda-vissza ala-
pon 2012. március 25. és
28., illetve április 8. és 11.
között kerül sor, a hét gyõz-
tes pedig biztosítja helyét a
24 csapatos thaiföldi világ-
bajnokságon (2012. novem-
ber 2–18). 

Az európai rájátszás vár
a románokra és magyarokra

Kézilabda 

T. J. L.

A 2008-as olimpiai a-
ranyérem és a tavalyi Eu-

rópa-bajnoki elsõség után
Norvégia a világbajnoki cím-
mel tette teljessé uralmát a
nõi kézilabdában. A Brazíliá-
ban megrendezett vb döntõ-
jében Thorir Hergeirsson ta-
nítványai 32-24 (19-12)
arányban múlták felül a fran-
ciákat.     

Diadalukkal az északiak
megtörték az átkot, hiszen
1999-es sikerüket követõen
2001-ben és 2007-ben is alul-
maradtak a vb-fináléban. A
franciák 2003-as gyõzelmü-
ket követõen jutottak ismét
döntõbe,  s akárcsak 2009-
ben, az oroszok ellen, fejet
hajtottak a totális norvég ké-
zilabda elõtt.      

A bronzmeccsen, 9-9-es el-
sõ félidõt követõen, Silvia
Navarro hálóõr bombafor-
mája döntött: Spanyolország
24-18-ra nyert Dánia ellen és
ezzel elsõ vb-érmét szerezte
meg. További helyosztókon:
Brazília–Oroszország 36-20
(az 5. helyért), Horvátor-
szág–Angola (a 7. helyért). 

A szakemberek szavaztak
az vb álomcsapatának össze-
tételérõl, az All Star-hetesbe
Chana Masson (brazil, ka-
pus), Emilja Turej (orosz,
balszélsõ), Andrea Penezic
(horvát, balátlövõ), Heidi
Lõke (norvég, beállós),
Allison Pineau (francia, irá-
nyító), Line Jorgensen (dán,
jobbátlövõ) és Carmen D.
Martin (spanyol, jobbszélsõ)
került be. A legtöbb gólt (57)
a brazil Alexandra Nasci-
mento dobta, míg a norvég
Linn Jörum Sulland 51-ig,
Andrea Penezic pedig 49-ig
jutott. A három legjobb háló-
õr a spanyol Silvia Navarro,
a német Clara Woltering és a
norvég Katrine Lunde
Haraldsen, a legsportszerûbb
csapat pedig a Koreai Köz-
társaság válogatottja.   

A 20. nõi kézilabda-vb
végeredménye: 1. Norvégia,
2. Franciaország, 3. Spanyol-
ország, 4. Dánia, 5. Brazília,
6. Oroszország, 7. Horvátor-
szág, 8. Angola, 9. Svédor-
szág, 10. Montenegró, 11.
Koreai Köztársaság, 12. Iz-
land, 13. Románia, 14. Ja-
pán, 15. Hollandia, 16. Ele-
fántcsontpart, 17. Németor-
szág, 18.  Tunézia, 19. Ka-
zahsztán, 20. Uruguay, 21.
Kína, 22. Kuba, 23. Argentí-
na, 24. Ausztrália. 

Sokat tisztult a kép az
olimpiai kvalifikációs cso-
portok összetétele kapcsán,
véglegest azonban csak ja-
nuár 20-án, az Afrika-baj-
nokság zárónapján lehet
majd tudni. Ha utóbbi konti-
nensviadalt Angola nyeri,
Románia Montenegróval,
Japánnal és Franciaország-
gal vív körmérkõzést utóbbi-
aknál, május 25. és 27. kö-
zött. Ha nem Angola nyeri
az Afrika-bajnokságot,
Montenegró helyett õ egé-
szíti ki a franciaországi né-
gyest, amelynek mindkét
esetben két legjobbja jut ki a
londoni olimpiára. 

A norvégoké

az aranyérem 

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

A Chelsea elleni veresé-
get az Arsenal elleni

rangadón feledtette, így a
United-diadal után néhány
órával ismét élre állt a Man-
chester City az angol labda-
rúgó-Premier League-ben.
A 16. forduló zárómérkõ-
zésén Silva gólja döntötte el
a ManCity 1-0-s sikerét. A
41 pontos Cityt a másik
manchesteri csapat, az
United (39) követi, majd
Tottenham Hotspur (34), a
Chelsea (32), az Arsenal (29)
és a Liverpool (29). Ma is-
mét játszanak Angliában. 

A Valencia Roberto Sol-
dado duplájával 2-0-ra le-
gyõzte a Málagát, így meg-
erõsítette pozícióját a spa-
nyol Primera División do-
bogóján. További eredmé-
nyek a 17. fordulóból: Ra-
cing Santander–Real So-

ciedad 0-0, Osasuna–Villar-
real 2-1. Ismét a Real Mad-
rid (40 pont) vezet a Barce-
lona (37), a Valencia (33) és
a Levante (29) elõtt. A spa-
nyol pontvadászat január 8-
án folytatódik a 17. forduló
mérkõzéseivel. 

Az olasz Serie A 16. fordu-
lójának vasárnap esti rang-
adóin a Lazio ikszelt a ven-
dég Udinesével (2-2), az
utóbbi idõben javuló formát
mutató AS Róma pedig 3-1-
re nyert Nápolyban. A hol-
napi folytatásig a Juventus
(33) vezet az AC Milan (31),
az Udinese (31), a Lazio (29)
és az Internazionale (23)
elõtt. 

A német Bundesliga 17.
fordulójának vasárnap esti
eredményei nem befolyásol-
ták a „félidei” sorrendet:
Kaiserslautern–Hannover 96
1-1 és Borussia Mönchen-
gladbach–FSV Mainz 1-0.
Õszi bajnok a Bayern Mün-
chen (37 pont) a címvédõ
Borussia Dortmund (34), a
Schalke 04 (34) és a
Mönchengladbach (33) elõtt,
kiesõ helyen van az Augs-
burg (15) és a Freiburg (13).
A bajnokság január 20-án
folytatódik.  

A francia Ligue 1 18. for-
dulójának vasárnapi eredmé-
nyei: AC Ajaccio–Stade Ren-
nais 1-0, Girondins Bor-
deaux–Sochaux 1-0, Paris St.
Germain–OSC Lille 0-0. A
mai 19. fordulót megelõzõen
a Montpellier (37) vezet a
PSG (37), a Lille (35), az
Olympique Lyon (35) és a St.
Étienne (30) elõtt. 

Nem lazít a ManCity 

David Silva
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