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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3045 ▼
1 amerikai dollár 3,2787 ▼
100 magyar forint 1,4302 ▲

Vezércikk 3

Traian Bãsescu: 
egészségtelen az RMDSZ

Ismét bírálta az RMDSZ-t Traian Bãsescu
államfõ, aki azt veti a szövetség vezetõinek
szemére, hogy akadályozzák az állam re-
formját. Az elnök a közszolgálati rádióban
elmondta, az RMDSZ gátolja az egészség-
ügyi törvénytervezet közvitára bocsátását. 

Aktuális 3

Farmerképzõ jó „terméssel”

A szatmári agrárkamara alig gyõzi a szak-
képesítõ tanfolyamok indítását, miután az
élelmiszerárak növekedése, a munkanél-
küliségtõl való félelem és a csábító pályá-
zati rendszer arra ösztönzik az ország
északnyugati részén élõket, hogy mezõ-
gazdálkodásba fogjanak.

Gazdaság 6

Narancsvörösök 
rózsaszín világa

Ha a bukaresti illetékeseket kérdezzük,
akkor az ország – hála bölcs pártjának
és kormányának – már túljutott a válság

nehezén. A kisember „va-
ló világa” azonban saj-
nos még mindig a meg-
szorításoké: a 13. fizetés

és a vakációs juttatások
további elmaradásáé,
a csökkentett béreké,

az alacsonyabb vá-
sárlóerõé.Bogdán Tibor

Télies ünnepi forgalom 
Fokozottan ellenõrzi a rendõrség a következõ napokban az autók téliesítését

Cs. P. T.

Az utolsó pillanatban, a kép-
viselõház és a szenátus mai

együttes ülése elõtt döntik el az
RMDSZ-es honatyák, hogy részt
vesznek-e az ellenzék bizalmat-
lansági indítványáról szóló szava-
záson, vagy pedig csak a kvóru-
mot biztosítandó ülnek be a te-
rembe – tudtuk meg tegnap Már-
ton Árpád képviselõházi frakció-
vezetõ-helyettestõl. A politikus tá-
jékoztatása szerint a két frakció-
nak a héten eddig nem volt alkal-
ma egyeztetni ebben a kérdésben.
Várható azonban, hogy az
RMDSZ képviselõi és szenátorai
nem élnek majd a szavazás lehe-
tõségével. Folytatása a 3. oldalon 

Sipos M. Zoltán

Az Országos Mûemlékvédel-
mi Bizottság tegnapi ülésén

elfogadta azt az összesen 397 té-
telbõl álló, mûemlékké nyilvání-
tásra javasolt, „Házsongárdi sí-
rok, síremlékek” helyrajzi felmé-
résre alapuló jegyzéket és a hozzá
csatolt fényképes adatlapokat tar-
talmazó dokumentációt, amely
biztosítja a kiemelt sírok törvény
általi védettségét. Romániában ez
az elsõ ilyen jellegû lista, amelyet
azzal a céllal készítettek a szak-
emberek, hogy a síremlékek mû-
emlékké nyilvánításával biztosít-
sák azok fokozott védelmét, és
elejét vegyék a gyakori sírrongálá-
soknak. Folytatása a 8. oldalonAz euró árfolyama a 4,2 lejes szint alá süllyedhet a napokban Fotó: archív

A szállítóvállalatok többsége felkészült a karácsony elõtti, nehezített közlekedésre, a magánautósok között azonban sok a hanyag sofõr Fotó: Tofán Levente

„Golyózik”-e

az RMDSZ?

Megvédik 

a Házsongárdot
Év végére erõsödhet a lej

Visszavonhatatlanul beköszöntött a tél Erdélyben: tegnap reggelre fehérbe borultak az utcák,

a közlekedést torlódások, balesetek nehezítették. Az ünnep elõtt a rendõrség óvatosságra inti

az útra indulókat; fokozottan ellenõrzik a következõ napokban az autók téliesítését – az orszá-

gos rendõrfõkapitányság közlése szerint nemcsak azért, mert az ország több megyéjében ha-

vazik, hanem azért is, mert a karácsony elõtti napokban megnövekszik a forgalom. 7. oldal 

A JP Morgan befektetési bank
elõrejelzése szerint az elkövet-

kezõ napokban „drasztikus” mér-
tékben gyengülhet az euró árfo-
lyama, amely a 4,2 lejes szint alá

süllyedhet. Jeffrey Franks valuta-
alapi küldöttségvezetõ ugyanak-
kor attól tart, hogy nyomás alá
kerülhet a lej, ami tõkekivonások-
kal is együtt járhat. 6. oldal 

Karácsony a képernyõkön

Családi filmekkel, koncertfelvételekkel,
rajzfilmekkel, színes ünnepi mûsorokkal és
különkiadásokkal várják nézõiket a televízi-
ós csatornák. A köztévék olcsóbb filmekkel
és ismétlésekkel, a kereskedelmiek viszont
hollywoodi produkciókkal karácsonyoznak.

Média 9



Gy. Z.

Háromnapos gyásszal búcsú-
zik tegnaptól Csehország

Václav Haveltõl, a vasárnap el-
hunyt utolsó csehszlovák, majd
elsõ cseh köztársasági elnöktõl,
drámaírótól és emberjogi harcos-
tól. Az ex-államfõ koporsóját –
amelyet hétfõn és kedden a Prá-
gai Útkeresztezõdések nevet vise-
lõ óvárosi kulturális-szellemi
központban ravataloztak fel – a
cseh fõváros jelképének számító
Ká-roly-hídon keresztül gépko-
csival átvitték a Hradzsinba (a
várba). A koporsót gyalogosan
kísérte Dagmar Havlová, az el-
hunyt özvegye.

A gyászmenet több tízezer em-
berbõl állt, és két szakaszra volt
osztva. Az elsõ szakasz, a „civil”
menet a Szent Anna kolostorból
a Hradzsinba a Loretói téren ért
véget, ahol a várõrség kaszárnyá-
jában a koporsót lovakkal vonta-
tott ágyútalpra tették át. Törté-
nelmi ágyútalpról van szó, ame-
lyen 1937-ben a csehszlovák ál-
lam megalapítójának és elsõ ál-
lamfõjének, Tomás Garrique
Masaryknak a koporsóját is szál-
lították.

A második, „hivatalos” sza-
kaszban már a cseh hadsereg ka-
tonáinak díszsorfala között és ve-
zetõ cseh politikusok – Václav
Klaus államfõ, Miroslava Nem-

cová és Milan Stech házelnökök,
Petr Necas kormányfõ – kíséreté-
ben a várba vitték, ahol az Ulász-
ló-teremben újra felravatalozták.
A koporsót cseh állami zászlóval
takarták le, s a menetben kato-
nák történelmi zászlókat is vit-
tek. Amikor a Havel koporsóját
szállító hat fekete kladruby mén-
nel vontatott ágyútalp a Hra-
dzsin kapujához ért, megkondul-
tak a Szent Vitus-székesegyház
harangjai.

Václav Klaus a kegyeleti aktus
végén elmondott beszédében
hangsúlyozta: Havel neve örökre
összefonódott a szabadsággal, s
az egész világban jelképe lett a ke-
let-európai rendszerváltásnak. 
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Röviden

„Ébresztõ akció” magyar utakon

Az elalvásos balesetek megelõzésére „éb-
resztõ akciót” tart máról holnapra virradó-
ra a 42. számú fõúton Püspökladány és az
ártándi határátkelõ között a Hajdú-Bihar
Megyei Rendõr-fõkapitányság a közelgõ
ünnepek elõtt megnövekedett határforga-
lom miatt. A tapasztalatok ugyanis azt
mutatják, hogy az akár több ezer kilomé-
tert levezetõ sofõrök a határátlépés elõtt
már nem kívánnak pihenni, inkább megte-
szik a hátralévõ távot, pedig ha valaki fá-
radtan, kimerülten ül a volán mögött, az
sok esetben még az ittas vezetésnél is ve-
szélyesebb lehet.

Ukrajna drágállja az olajat

Ukrajna nem akar 250 dollárnál többet fi-
zetni az orosz földgázért ezer köbméteren-
ként – jelentette be Viktor Janukovics ukrán
államfõ tegnap. Kijev jelenleg mintegy 400
dollárért veszi egyetlen gázszállítójától a
földgázt, de az árat túl magasnak tartja, és
ezért az elmúlt hónapokban tárgyalásokat
folytatott annak mérséklésérõl, egyelõre
eredmény nélkül. Andrij Kljujev ukrán elsõ
miniszterelnök-helyettes jelezte, országa be-
tartja nemzetközi kötelezettségeit, még ak-
kor is, ha nem sikerül megállapodnia
Oroszországgal.

Felesküdött a spanyol kormányfõ

A konzervatív Mariano Rajoy (képünkön)
személyében I. János Károly király beiktat-
ta hivatalába az új spanyol miniszterelnö-

köt tegnap. Rajoy Néppártja jelentõs gyõ-
zelmet aratott a november 20-ai választáso-
kon azzal az ígérettel, hogy kihúzza az or-
szágot a gazdasági válságból.

„Kevés” a választási csalás

Az orosz központi választási bizottság az
összesen 95 ezerbõl csak 21 szavazókörben
érvénytelenítette a december 4-i parlamenti
választás eredményét, miközben az ellen-
zék tömeges csalásokat emleget és a teljes
szavazás érvénytelenítését követeli. A csalá-
sok miatt összesen 1686 semmisségi kére-
lem érkezett.

Megszökött az iraki alelnök

A kormányellenes terrorista csoportok szer-
vezésével vádolt iraki alelnök, a szunnita
Tárik al-Hasemi átadására szólította fel a
kurd hatóságokat Núri al-Máliki kormány-
fõ tegnap. A legmagasabb rangú szunnita
politikusnak számító Hasemi ellen az ame-
rikai harcoló alakulatok kivonulása után
alig egy nappal adtak ki elfogatóparancsot
a hatóságok. Az alelnök még a parancs
nyilvánosságra hozása, illetve állítólagos
testõreinek ellene szóló tanúvallomása elõtt
a kurd autonóm területekre menekült.

Hajtóvadászat szír dezertõrök ellen

Ma érkeznek meg az Arab Liga megfigye-
lõi Szíriába, ahol az elmúlt két napban há-
romszáz körülire emelkedett a hadsereg és
a dezertáló katonák csoportjai között kirob-
bant véres összecsapások halálos áldozatai-
nak a száma. „Állítsák le a halálgépezetet,
a vérontást” – hangzott el az Öböl menti
Együttmûködési Tanács Rijádban megtar-
tott hét eleji csúcstalálkozóján. 

Hírösszefoglaló

A legrosszabb forgatókönyv
szerint Magyarország rákény-

szerülhet arra, hogy mentõ-hitel-
csomagot kérjen, vagy bejelent-
heti fizetésképtelenségét. A nem-
zetközi sajtó egyre többet foglal-
kozik Budapest gazdasági lépé-
seivel.

Nyomás Budapestre

Az Európai Unió és a Nemzet-
közi Valutaalap nyomást gyako-
rol Magyarországra abból a cél-
ból, hogy halassza el a tervezett
jegybanktörvény és a költségve-
tés-politikai törvény megalkotá-
sát, ha meg akar velük állapodni
egy pénzügyi biztonsági hitelcso-
magról, amely megvédené az el-
adósodott országot, amíg tart az
európai pénzügyi válság – jelen-
tette tegnap a The Wall Street Jour-
nal. A tekintélyes amerikai pénz-
ügyi lap arra is kitér, hogy Brüsz-
szel és az IMF is figyelmezette
Orbán Viktor miniszterelnök kor-
mányát: pénzügyi támogatásuk-
nak szigorú feltételei lesznek. Ép-
pen az esetleges szigorú feltételek-
rõl mondta korábban Orbán és
több kormánytisztviselõ, hogy
nincs rájuk szükség, és Budapest
nem fogadja õket szívesen. A Fi-
nancial Times címû londoni gaz-
dasági napilap szerint is az IMF
és az EU nem tér vissza az or-
szágba az új hitelkeretrõl szóló
tárgyalásokra, ha Budapest nem
vállal kötelezettséget a két vitatott
törvénytervezet módosítására.

Válaszlevél érkezik

A jegybanktörvény-javaslat
visszavonására nem kerülhet sor,
csak a módosítására, mert január
1-jén életbe kell lépnie az új al-
kotmányos rendnek, és ennek ré-
sze az említett jogszabály – nyi-
latkozta Martonyi János magyar
külügyminiszter tegnap a Magyar
Rádiónak. 

José Manuel Barroso, az Eu-
rópai Bizottság elnöke a napok-

ban levélben kérte Orbán Viktor
miniszterelnököt, hogy a kor-
mány vonja vissza a jegybank-
törvény módosításáról, valamint
a pénzügyi stabilizációról szóló
javaslatot.

Az „erõteljes tanácsot” tartal-
mazó brüsszeli küldeményre Or-
bán Viktor válaszlevelet küld –
közölte Szijjártó Péter, a magyar
kormányfõ szóvivõje. Hozzátet-
te: ha úgy látják szükségesnek, a
válaszlevelet nyilvánosságra

hozzák, de csak amikor már a
címzett megkapta. 

A külföldi és az ellenzéki aggo-
dalmakra reagált Rogán Antal, a
budapesti parlament gazdasági és
informatikai bizottságának elnö-
ke, amikor kijelentette: Simor
András jegybankelnök mandátu-
ma végéig a helyén marad, a Ma-
gyar Nemzeti Bank és a Pénz-
ügyi Szervezetek Állami Fel-
ügyeletének összevonása csak ezt
követõen lehet idõszerû. 

ÚMSZ

A hadsereg állítólag áldását
adta arra, hogy Kim Dzsong

Un, továbbá a nagynénje és az
egyik nagybátyja, valamint a ka-
tonai vezetés együtt gyakorolja a
hatalmat Észak-Koreában. A vér
szerinti rokon nagynénit, Kim
Kjang Hit három és fél hónapja
léptették elé Unhoz hasonlóan
négycsillagos tábornokká. A 65
éves Jang Song Thaek azonban
nem vér szerinti rokona Kim
Dzsong Ilnek, hanem a sógora
volt; 2009-ben került be a Nemze-
ti Védelmi Bizottságba, az orszá-
got irányító testületbe, amelynek
élén a hét végén elhunyt korábbi
diktátor állt. Kim Dzsong Unt
egyébként az észak-koreai sajtó –
elsõként az állami televízió – már-
is állandó eposzi jelzõvel látta el,
ami arra utal, hogy a Kim-dinasz-
tia legfiatalabb sarját egyenlõk
között az elsõként ismerik el. El-
nevezését a magyar nyelvû sajtó –
az angol „Great Successor” alap-
ján – kétféle változatban használ-
ja: említi Nagy Utódként és Nagy
Örökösként is. Közben megállás
nélkül érkeznek a zokogó észak-
koreai emberek a phenjani Kum-
szuszan Emlékpalota hatalmas
dísztermébe, ahol felravatalozták
a sztálinista ország egykori diktá-
torát. Hírek szerint egyelõre nem
döntöttek arról, hogy apjához, az
államalapító Kim Ir Szenhez ha-
sonlóan õt is bebalzsamozzák-e;
az atya múmiája egyébként
ugyancsak a Kumszuszan Emlék-
palotában nyugszik. 

Hármasban 

kormányoz Un

Térdre kényszerül Orbán?

Felravatalozták Havel koporsóját

Tízezrek kísérték Václav Havel gyászmenetét a prágai Várba. A koporsót cseh állami zászlóval takarták le

Németh Lászlónét (bal oldali kép) javasolja Or-
bán Viktor nemzeti fejlesztési miniszter-
nek. Németh Lászlóné, a Magyar Fejlesztési
Bank (MFB) vezérigazgató-helyettese és
az igazgatóság belsõ tagja. Elõdje, Fellegi Ta-
más (jobbra) december 8-án jelentette be, hogy
lemond a tárca vezetésérõl feladatainak sokasá-
ga miatt, mert az IMF-tárgyalásokra akar össz-

pontosítani. Fellegi tárca nélküli miniszterként
a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) és az Euró-
pai Unióval (EU) folytatandó tárgyalásokat
fogja vezetni. Némethné kinevezéséig a kor-
mányfõ Navracsics Tibor miniszterelnök-he-
lyettest, közigazgatási és igazságügyi minisztert
bízta meg a nemzeti fejlesztési miniszter hatás-
körének gyakorlásával.

Nõ a magyar kormányban: megvan a lemondott fejlesztési miniszter utóda

F
o

tó
k
: 

M
T

I



Megdicsérte népét Emil
Boc. A miniszterelnök
azért mondott köszöne-

tet az öt kormánya által
sanyargatott 22 millió
romániai lakosnak,
mert megértette, hogy

a kabinet kénytelen
volt kiadásait – fizetéseiket, jövedelmeiket –
csökkenteni, ezzel pedig a nép, megmentette
az országot a csõdtõl. Amiért – hálájuk jelé-
ül – jövõre is a demokrata liberálisokra (és
talán a hatodik Boc-kormányra) szavaznak
majd – reméli, sõt hiszi kormányfõnk.
Emil Boc(ék) világában ugyanis a lakosság
nem a minden hatalmat magához ragadó
demokrata liberálisokkal szembeni tehetet-
lensége folytán tûri el az eleven húsába vágó
megszorításokat, hanem bölcs belátással
húzza meg – ki tudja hányadszorra – a
nadrágszíjat, és csak azért nem küld köszö-
nõ leveleket, táviratokat vezetõinek, hogy
az ordas ellenzék ne emlékeztethessen ezzel
a Ceauºescu-féle aranykorbeli „kényszerhá-
lára”.
Ha a bukaresti illetékeseket kérdezzük,
akkor az ország – hála bölcs pártjának és
kormányának – már túljutott a válság
nehezén. A kisember „való világa” azon-
ban sajnos még mindig a megszorításoké:
a 13. fizetés és a vakációs juttatások to-
vábbi elmaradásáé, a csökkentett béreké,
az alacsonyabb vásárlóerõé.
A kormányfõ meggyõzõdése, hogy az állam
gondoskodásának köszönhetõen 3000 kis-
és középvállalat menekült meg a csõdtõl. A
„való világban” viszont több tízezer ilyen
típusú gazdasági egység zárta be kapuit –
és a folyamat még nem ért véget.
A hatalom világában az export magára ta-
lált, így hamarosan visszaáll a behozatal és
a kivitel egyensúlya. Mindeközben a „földi
világban” szakértõk a nyersanyagokra, az
alacsony fokon megmunkált termékekre
korlátozódó, a banánköztársaságokéra em-
lékeztetõ exportstruktúra veszélyeire figyel-
meztetnek – persze esélyük sincs arra, hogy
szavuk eljusson a hatalom magas világába.
Jövõre özönlenek majd az országba az uni-
ós pénzek. De csak Boc világában, a föld-
hözragadottban a rendelkezésére álló
eurómilliárdok alig néhány százalékát sike-
rül Romániának lehívnia.   
A cotroceni-i kórus diadaldala szerint a
vállalkozásba kezdõ fiatalok jelentõs támo-
gatásban, pénzügyi segélyben, adó- és ille-
tékcsökkentésben részesülnek. Érthetõ, hogy
a hatalom érthetetlennek tartja azt, hogy –
a való világban persze – mégis milliós
számban hagyják el az ifjak a bõkezû és
nagylelkû országot.
A hatalom világában jelentõs siker, hogy az
öt Boc-kabinet mandátuma alatt 120 kilo-
méternyi autópálya épült, és az évi 40 kilo-
méteres ütemet tartva 2015-ben utolérhet-
jük az unióban bennünket egy hellyel meg-
elõzõ, tehát utolsó elõtti Bulgáriát, már ha
ott közben egy centi sztráda sem épül. A
kormány érdeme a mezõgazdasági terme-
lést fellendítõ jó idõjárás, és Bocéknak tar-
tozunk köszönettel a megszigorító költségve-
tésért, amely még bõségesebb életet biztosít
nekünk. 
Persze a narancsvörösök rózsaszín világá-
ban.
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Hírösszefoglaló

Ismét bírálta tegnap az
RMDSZ-t Traian Bãsescu ál-

lamfõ, aki azt veti a szövetség ve-
zetõinek szemére, hogy akadá-
lyozzák az állam reformját. Az
elnök a közszolgálati rádió egyik
mûsorában elmondta, az
RMDSZ meggátolja az új egész-
ségügyi törvénytervezet közvitá-
ra bocsátását, miután az idén
nyáron meghiúsította az általa
szorgalmazott közigazgatási re-
formot. „Nem tudom, hogy mi-
ért nincs közvitán a tervezet, hi-
szen már rég elkészült. Az egész-
ségügyi rendszer kiskirályai és a
gyógyszerforgalmazók befolyása
állhat a háttérben. A miniszter
fél megmutatni azt, hogy mivé
válhat ez a rendszer” – mondta
az államfõ Ritli László RMDSZ-
es egészségügyi tárcavezetõre
utalva.

Kelemen Hunor szövetségi el-
nök visszautasította Bãsescu vád-
ját. „Az RMDSZ mindig támo-
gatta reformokat, sõt sokkal erõ-
teljesebb reformokat is kért, mint
amit a román társadalom el tu-
dott fogadni” – jelentette ki. A
politikus elmondta: az egészség-
ügyi minisztérium körülbelül öt
héttel ezelõtt kapott az elnöki hi-
vataltól egy egészségügyi tör-
vénytervezetet, amelynek elem-
zésére munkacsoport alakult a
minisztériumban. Kelemen ki-
emelte, hogy a tervezetnek van
néhány alapvetõ problémája,
ami körültekintõ elemzésre szo-
rul. A törvény ugyanis privatizál-
ná az egészségbiztosítási rend-
szert, a jelenlegi állami pénztár
szerepét nyolc regionális magán-
biztosító venné át. Kelemen sze-
rint ez a rendszer az Egyesült Ál-

lamokban és Svájcban jól mûkö-
dik, de jelentõs állami költségve-
tési támogatás segítségével. Az
RMDSZ elnöke szerint a magán-
biztosítók elsõsorban profitra
hajtanak, ami nem az adófizetõk
érdekeit szolgálja. 

Egy másik vitatott kérdést je-
lent, hogy a magánbiztosítók nem
kötelesek valamennyi kórházzal
szerzõdést kötni, így az esetleg le-
fedetlen kórházak a betegekkel fi-
zettetnék meg az ellátás költsége-
it. Kelemen szerint a biztosítók
monopolhelyzetet alakíthatnak ki
családorvosok, gyógyszergyártók
hálózata révén. Aggályokat vet fel
az is – mondta Kelemen–, hogy a
tervezet lehetõvé teszi az állami
tulajdonban lévõ kórházak ma-
gáncégek által történõ mûködteté-

sét, de nem tisztázza megfelelõen,
hogy mi történik ezekkel a létesít-
ményekkel, ha csõdbe jut a mû-
ködtetõ cég. Vitás kérdés a terve-

zetben az is, hogy magán sürgõs-
ségi mentõszolgálati rendszer be-
vezetését is lehetõvé teszi – mond-
ta Kelemen Hunor. 

Folytatás az 1. oldalról

Mint ismert, a Szociál-Liberális
Szövetség (USL) azért nyújtott
be bizalmatlansági indítványt a
kormány ellen, mert Emil Boc
miniszterelnök a múlt héten fele-
lõsséget vállalt a parlament elõtt
a szavazások összevonásáról, il-
letve legfelsõbb bíróság tagjainak
felvételérõl szóló törvényekért.
Ha az indítványt ma a parlament
megszavazza, a kormány meg-
bukik, ha nem, akkor a két tör-
vény az államfõhöz kerül kihir-
detésre.

A kormánypárti képviselõk és
szenátorok a korábbi bizalmat-
lansági indítványok esetében
úgy jártak el, hogy részt vettek
ugyan az ülésen, de nem adták
le szavazatukat. A koalíció így
próbálta elkerülni az esetleges
„árulásokat”. A szavazás ugyan-
is titkos, golyókkal történik, ami
lehetõséget ad arra, hogy a kor-
mánypárti honatyák névtelen-
ségbe burkolózva megszavazzák
az ellenzék indítványát. Koráb-
ban az is elõfordult már, hogy a
kormányoldal politikusai téve-
désbõl megszavazták az ellenzék
kezdeményezését.

A koalíció vezetõinek hétfõi
tanácskozásán Emil Boc minisz-
terelnök azt javasolta, hogy a
kormánypártok a mai szavazá-
son is csupán a jelenlétet bizto-
sítsák, ne járuljanak a pódiumra
helyezett golyós urnához. Az

RMDSZ vezetõi erre nem
mondtak sem igent, sem nemet,
a kérdés eldöntését a frakciókra
bízták. A koalíció ülése után egy
rádióinterjúban Kelemen Hunor
szövetségi elnök leszögezte: az
RMDSZ semmiképpen nem
szavazza meg a bizalmatlansági
indítványt, és „nagy valószínû-
séggel” csak a parlamenti jelen-
lét biztosításához járul majd
hozzá.

A bizalmatlansági indítvány
sikeréhez 234 szavazatra van
szüksége az ellenzéknek. Mivel a
szavazatszám összegyûjtésére
kevés az esély, a koalíció politi-
kusai optimistán nyilatkoztak
ezen a héten a parlament mai
ülésének várható kimenetelérõl.
Sever Voinescu demokrata libe-
rális szóvivõ szerint „a kormányt
semmilyen veszély nem fenyege-
ti”, hiszen még a bizalmatlansá-
gi indítvány kezdeményezõi sem
bíznak annak sikerében.

Voinescu helyzetértékelésével
Victor Ponta szociáldemokrata
pártelnök is egyetértett. Kifejtet-
te, maga sem bízik a kezdemé-
nyezés sikerében. Emil Boc kor-
mányfõ egyébként részt sem vett
a bizalmatlansági indítvány hét-
fõi ismertetésén. A 22 év után ve-
szélyben a demokrácia címû doku-
mentumot, amely idén az ellen-
zék harmadik kormánybuktató
kísérlete, Eugen Nicolãescu libe-
rális képviselõ olvasta fel a parla-
mentben. 

„Golyózik”-e az RMDSZ?

Traian Bãsescu a rádióban. Az államfõ a reformok kerékkötõjének tartja az RMDSZ-t

Alkotmánymódosítás csak 2015-ben?

Az államfõ már nem ragaszkodik ahhoz, hogy a jövõ év végéig
Románia alkotmányába foglalják a legutóbbi EU-csúcson körvo-
nalazódó kormányközi megállapodás elõírásait. Traian Bãsescu a
közszolgálati rádióban elmondta, azt szeretné, ha az elõírások csak
2015-ben, Románia euróövezethez történõ csatlakozásának évében
kerülnének be az alaptörvénybe, és ezt már jelezte az EU-tagállam-
ok bukaresti nagyköveteinek is. Az államfõ a pártokkal folytatott
konzultáción vonta le azt a következtetést, hogy – bár a kor-
mányközi megállapodást valamennyi politikai alakulat támogatja –
az alkotmánymódosítás „hosszadalmas alkudozás” tárgya lesz. „A
pártok mindenféle feltételekhez kötik az alkotmánymódosítást” –
tette hozzá. Többek között arra utalt, hogy a nagyobbik kor-
mánypárt máris jelezte: azt szeretnék, ha egy füst alatt az egyka-
marás parlamentre vonatkozó elõírás is az alkotmányba kerülne.
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Román lapszemle

Mintegy 250 ezer tömbházlakást
hõszigetelne tavasszal a fejlesztési mi-
nisztérium, miután az Európai Bizottság
jóváhagyta, hogy uniós alapokból finan-
szírozzák az épületek rehabilitációját.
(Adevãrul) A romániaiak 72 százaléka
csökkentette a fogyasztását, vagy ol-
csóbb termékeket vásárolt 2011-ben. A
szakemberek ezt leginkább az árak emel-
kedésével, a fizetések csökkenésével, a
munkahely elvesztésével és a hitelrészle-
tek megnövekedésével magyarázzák.
(România liberã)

Bogdán Tibor

ÚMSZ

Hallgatólagosan elfogadta
kedden a képviselõház azt a

törvénytervezetet, amely elõírja
a közönségszolgálati munkakö-
rökben tevékenykedõ tisztvise-
lõk bérének tíz százalékkal törté-
nõ megemelését, ha ismerik az
adott területi-közigazgatási egy-
ség húsz százalékot meghaladó
számarányú kisebbségi lakossá-
gának nyelvét – erõsítette meg
tegnap lapunknak Márton Ár-
pád RMDSZ-es képviselõ, aki
Máté Andrással képviselõvel kö-
zösen terjesztette a parlament elé

a tervezetet. Márton elmondta, a
helyi közigazgatás 2001/215-ös
számú törvénye 76. paragrafusá-
nak harmadik bekezdését egészí-
tették ki azzal, hogy a közönség-
szolgálati tisztviselõk elõírássze-
rû munkavégzésének serkentése
érdekében kilátásba helyezték a
béremelést. A jogszabályt a kép-
viselõház hallgatólagosan fogad-
ta el, mivel túllépték a megtár-
gyalására és szavazásra kijelölt,
november 30-i határidõt. A jog-
alkotás folyamatában a döntõ
ház a szenátus, amely várhatóan
februári ülésén szavaz a tervezet-
rõl – tette hozzá Máté. 

Nyelvpótlék hivatalnokoknak

Sipos M. Zoltán

Nem vállal többé vezetõ sze-
repet az Erdélyi Magyar

Nemzeti Tanácsban (EMNT) az
Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) alapító alelnöke. Ger-
gely Balázs, az EMNT korábbi
közép-erdélyi régióelnöke ezt
tegnap Kolozsváron, a szervezet
közép-erdélyi regionális egyez-
tetõ tanácsának megalakulása
után jelentette be. 

Arra hivatkozott, hogy a kö-
zeljövõben az EMNP Kolozs
megyei szervezeteinek megala-
pítását kívánja irányítani. Úgy
vélte, az EMNT segítsége nélkül
a Néppárt nem jut messzire,

ezért számít a szoros együttmû-
ködésre. Gergely Balázst Szabó
László váltotta a régióelnöki
tisztségben. Az egyeztetõ ta-
nácsról Szabó elmondta, a tes-
tület feladata az EMNT-hez tar-
tozó közép-erdélyi területi szer-
vezetek tevékenységének össze-
hangolása, illetve a közös érdek-
képviselet elõsegítése lesz. A ta-
nács ügyvezetõjének Szabó Lil-
lát, az EMNT Kolozs megyei
szervezetének alelnökét válasz-
tották. 

A tanácskozás napirendi
pontjai között szerepelt többek
között a megyei szervezetek be-
számolója, valamint a jövõ évi
programtervek ismertetése. 

Gergely inkább politizál

„Egészségtelen” RMDSZ?



Gy. Z.

Steen Jakobsen, a Saxo
Bank vezetõ közgazdásza

szerint egyszerûen lehetetlen,
hogy Németország és Fran-
ciaország végrehajtsa az
adósságkorlátozás újonnan
javasolt „automatikus politi-
káját” az EU pillanatnyilag
adott keretei között. A szak-
értõ arra világított rá, hogy
az Európai Bizottság és az
Európai Központi Bank
(EKB) nemcsak a teljes
eurózónáért felel, hanem
mind a 27 tagállamért is, eh-
hez képest például az Egye-
sült Királyság megteheti,
hogy a keretek mindenfajta
változása ellen vétóval él, te-
hát ismét olyan tervezet áll
elõttünk, amelyrõl el kell ma-
gyarázni, miként lehet az
alapszerzõdésen belül mind
a 27 tag nélkül új szerzõdést
létrehozni.

Cameron 
kontra Merkozy

A dán közgazdász úgy lát-
ja, hogy a december 9-ei
csúcs utáni helyzetben a mé-
lyülõ szakadékok immár há-
rom irányban tagolják Euró-
pát: az úgynevezett EU-mag,

az EU-kívülállók és az Egye-
sült Királyság irányába. A
közgazdász az EU-mag cso-
portjába az Angela Merkel
német kancellár és Nicolas
Sarkozy francia elnök nevé-
nek összevonásából elkeresz-
telt „Merkozy-országok”
csoportját sorolja, kétli azon-
ban, hogy sok tagállam igye-
keznék hosszú távon ebbe a
körbe tartozni, itt ugyanis a
növekedés nélküli szigorítás
jelszava lengedezik a zász-
lón. Az EU- kívülállók cso-
portjába Steen Jakobsen
Svédországot, Dániát és a
Cseh Köztársaságot sorolja;
véleménye szerint ezek azok
az országok, amelyek latol-
gatják, hogy Merkozyék,
vagy inkább ez Egyesült Ki-
rályság mellé sorakozzanak
fel. Az Egyesült Királysággal
kapcsolatban a szakértõ kifej-
tette, hogy ha az EU-ról kel-
lene szavazni, akkor a britek
kilépnének, ami gyakorlati-
lag az unió bedõlésének elsõ
jelentõs állomása lenne.
(Emlékezetes, hogy Harold
McMillan Nagy-Britanniájá-
nak felvételét az EU elõdjé-
be, a Közös Piacba esztendõ-
kön át sikeresen blokkolta a
francia „gloire” utolsó letéte-
ményese, Charles de Gaulle.)

Napjainkban az Egyesült Ki-
rályság továbbra is messze a
legerõsebb tõkepiac, és vi-
szonylagos jelentõsége akár
éveken keresztül tovább nõ-
het. Máris látható, hogy a pi-
ac David Cameron brit mi-
niszterelnöknek ad igazat,
nem Merkozyéknek.

Alkotmányos kétségek

A most közzétett tervezet-
ben egyáltalán nincs semmi,
ami új volna, Jakobsen véle-
ménye szerint nem foglalko-
zik a perifériás országok fe-
nyegetõ bedõlésének alapve-
tõ problémájával, nem nyit
perspektívát a valódi euró-
kötvények elõtt, az EKB nem
indítja el a pénznyomtatást,
az országok között fiskális
transzfer nem valósul meg,
az alapszerzõdés nem válto-
zik (a márciusi tervek ellené-
re), és nincs megoldás a há-

romoldalú szerzõdéssel ki-
alakított programra sem.
Igaz ugyan, hogy a bank-
rendszer az EKB speciális
mûveletei révén több forrás-
hoz jut, de a bankközi hitelek
piaca valójában nem mûkö-
dik.  A közgazdász arra is rá-
világított, hogy a német par-
lament alsóháza, azaz a Bun-
destag elnöke, Norbert Lam-
mert professzor nem késleke-
dett kijelenteni: meg fog gyõ-
zõdni arról, hogy az EU ál-
lam- és kormányfõinek hatá-
rozatai valóban egybevág-
nak-e azzal a német alkot-
mánybírósági döntéssel,
amely meghatározza, hogy a
fiskális szuverenitást milyen
mértékben lehet az európai
szint felé eltolni. Az elemzõ
szerint az EU inkább elõbb,
mint utóbb arra kényszerül,
hogy fennmaradása érdeké-
ben kvázi csõdöt jelentsen,
majd erõteljesen rendezve a

sorait szanálja magát, hogy
ismét fenntartható vállalko-
zás lehessen.

Lerontás elõtt 
a britek?

Az Egyesült Királyság
mindazonáltal egyáltalán
nem immúnis az eurózóna
válságára: a Moody’s szerint
a szigetország államadóssá-
gainak elsõrendû besorolása
is veszélyben van az euró krí-
zise miatt. A hitelminõsítõ
szerint a brit kormány intéz-
kedései, amelyek a költségve-
tés egyensúlyba hozását cé-
lozzák, ugyancsak félrecsúsz-
hatnak, ha újabb külsõ sok-
kok ütnek be. Az elmúlt év-
ben egyre romlottak az Egye-
sült Királyság kilátásai az el-
sõrendû, tripla-A besorolás
megtartására, egyre nagyobb
és ijesztõbb kihívásokkal
szembesül a szigetország –

tette hozzá Sarah Carlson, a
Moody’s elemzõje, aki sze-
rint a legutóbbi éves jelentés
óta romlott a brit adósság
visszafizetési profilja. A brit
államadósság besorolása je-
lenleg AAA, stabil kilátások-
kal, ami attól függ, mennyire
tud a brit kormány a fiskális
konszolidáció pályáján meg-
maradni. Várhatóan a mos-
tani éves felülvizsgálat során
a minõsítést érintõ változás
nem lesz. Carlson szerint
még a kilátás-változtatás is
erõs reakciókat válthat ki, an-
nak ellenére, hogy az ország
nem eurózóna tag. 

Ugyanakkor hiába álla-
podtak meg az uniós orszá-
gok abban, hogy 150 milliárd
eurót adnak a Nemzetközi
Valutaalapnak, a britek to-
vábbra is elzárkóznak az
eurózóna megmentésének
tervétõl. George Osborne
pénzügyminiszter már a kor-
mányzó brit Konzervatív
Párt októberben Manchester-
ben megrendezett éves kong-
resszusán úgy fogalmazott:
„európai szomszédaink fejest
ugrottak az euróba, anélkül,
hogy végiggondolták volna a
következményeket. Miként
hihették, hogy olyan álla-
mok, mint Németország és
Görögország osztozhat
ugyanazon a fizetõeszközön,
amikor gazdaságaik hatal-
mas mértékben különböznek
egymástól, és nincs mecha-
nizmus a kiigazításra”. Os-
borne szerint a britek „nem-
zedékeken keresztül fogják
mondogatni: Istennek hála,
hogy Nagy-Britannia nem
csatlakozott az euróhoz”.
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Bár a jelenkori Románia
gyökeresen különbözik

Ceauºescu egykori országá-
tól, az utóbbi több, mint két
évtized után sem mondhat-
juk el, hogy a demokratikus
értékeket nem csak valló, de
a gyakorlatba is vállaló, ízig-
vérig demokratikus jogállam-
ban élünk.

Általános „látlelet”

Az 1989. évi rendszervál-
tást követõen Romániának
nem sikerült sem gazdasági
sem szociális szempontból
felzárkóznia nem csak Euró-
pához, de a volt kommunista
tömb többi országához sem –
legfeljebb Bulgáriával verse-
nyezhet.

Az ország 1989-ben még
meglévõ ipara szinte teljes-
séggel összeomlott. Termelõ-
kapacitásainak 80 százaléka
ócskavassá vált. Csupán Bu-
karest 47 nagy ipari egységé-

bõl 34 szûnt meg.
De nem csak a nagyipart

tizedelte meg az új hatalom:
nagyrészt felszámolta a kis-
ipari termelõszövetkezeteket
is. Az öntözõberendezések
szétlopkodásával a mezõgaz-
daság teljesen idõjárás-függõ-
vé lett. A földek fölaprózásá-
val az ágazat elveszítette ha-
tékonyságát, így jövedelme-
zõségét is – a piacokon, a be-
vásárló központokban ma
már alig található román áru,
a mezõgazdasági termékek
javarésze Európából, Afriká-
ból, sõt, Latin-Amerikából
importált termény.

A bankrendszer – akárcsak
a nagyipar – javarésze külföl-
diek kezére került. A hazai
bankok közel 90 százaléka
mûködik idegen tõkével. A
külföldi befektetõk hamar al-
kalmazkodtak a romániai
dzsungelkapitalizmushoz, ki-
zárólag a profitot hajszolják,
és ha másutt több nyereséget
érhetnek el, lelkiismeretlenül
továbbállnak, sorsukra hagy-

va alkalmazottaikat – amint
az nemrégiben a Kolozsvár
melletti Nemeszsukon „be-
rendezkedett” Nokia is tette,
bár a helyi hatóságoktól szá-
mos, a törvényesség határát
nem egyszer már kívülrõl sú-
roló kedvezményt kapott.

Elpazarolt milliárdok

A kizárólag szûk egyéni,
jobbik esetben csoport- vagy
pártérdekeket követõ min-
denkori román hatalom ész-
szerûtlen, hozzá nem értõ
gazdálkodása az ország ela-
dósodásához vezetett. Romá-
nia csupán tavaly 20 milliárd
euró kölcsönt vett fel, elsõ-
sorban a Nemzetközi Valuta-
alaptól, amely így voltakép-
pen az ország kormányává
vált. A nemzetközi pénzinté-
zet közvetlen ellenõrzést gya-
korol az ország egész gazda-
sági és pénzügyi élete fölött,
ami ismételten bebizonyoso-
dott a jövõ évi költségvetés
kidolgozásánál is, amikor is a
Jeffrey Franksék mondták ki
a végsõ szót a sarokszámokat
illetõen. A valutaalap nyo-
mására számos nagy állami
vállalat élére a kormány – el-
sõsorban külföldi – magán-
menedzsereket nevez ki, ez-
zel beismerve saját tehetetlen-

ségét és felkészületlenségét.
Mindez még nem lenne

baj, hiszen a valutaalap ko-
moly szakemberekkel rendel-
kezik, csakhogy Bukarest –
sok évtizedes gyakorlatához
ragaszkodva – a reformokat
mímelõ szemfényvesztõ hú-
zásokkal megpróbálja a nem-
zetközi pénzintézetet is átej-
teni. Ráadásul az egymást
érõ, jelentõs összegû kölcsö-
nök sem lendítettek az ország
helyzetén, hiszen az eurómil-
liárdok nagyrészt a bérek és
nyugdíjak kifizetésére, nem
pedig gazdaságélénkítõ beru-
házásokra mentek el.

Ennek ellenére a bukaresti
kormány 25 százalékkal
csökkentette a béreket, korlá-
tozta, vagy teljesen megvonta
a szociális juttatásokat, befa-
gyasztotta béreket és a nyug-
díjakat, tömeges elbocsátá-
sokhoz folyamodott, fittyet
hányt a fizetések levágását
törvénytelennek kimondó ér-
vényes bírósági rendelkezé-
sekre, tudomást sem véve ar-
ról, hogy a gazdasági fellen-
dülést nem a megszorítások,
hanem a gazdaságot elõre-
mozdító, „húzó ágazatokba”
történõ befektetések hozzák
meg. 

A narancsvörös hatalom a
kialakult súlyos helyzetet

igyekszik a gazdasági és
pénzügyi világválsággal ma-
gyarázni, és az ügyeskedé-
sekkel a saját javára elbillen-
tett alkotmánybírósági egyen-
súlyt kihasználva próbálja
igazolni törvényszegéseit.

Sereghajtó elit

Talán a gazdasági helyzet-
nél is siralmasabbá lett az
utóbbi két évtized alatt Ro-
mánia politikai élete. A poli-
tikai pártok nem rendelkez-
nek saját ideológiával, prog-
ramjaik nem többek populis-
ta jelmondatok kusza halma-
zánál. A fõbb állami intéz-
mények élére nem szakérte-
lem, hanem „párthûség” üz-
leti, baráti vagy/és rokoni
kapcsolatok szerint nevezik
ki a vezetõket, az utolsó be-
osztottig elpolitizálva ezáltal
az ország közigazgatását.
Nem véletlen, hogy a politi-
kai elit, a pártok, a kormány,
a parlament a legnépszerûtle-
nebb kategóriák között szere-
pel a közvélemény-kutatás-
okban. A politikai életet a
gátlástalanság, a közönséges-
ség, a hazudozás, a nyakló és
fedezet nélküli ígérgetés ural-
ja. A narancsvörös hatalom
az ellenzéki tömörülésekbõl
„összelopkodott”, a válasz-

tók elõtt soha meg nem mé-
retkezett, az Országos Szö-
vetség Románia Haladásáért
hangzatos névre hallgató
párt-tákolmány segítségével
biztosítja egyre törékenyebbé
váló parlamenti többségét, a
választásokat minden egyes
politikai alakulat – színezeté-
re való tekintettel – lefizetés-
sel, csalással igyekszik meg-
nyerni. Az államfõ egyedura-
lomra törekszik, már a jogál-
lam szinte minden kulcsfon-
tosságú intézményét a kezé-
ben tartja; a kormány ugyan
megmaradt végrehajtó testü-
letnek – azzal a pontosítás-
sal, hogy nagyrészt az állam-
fõi palotából kapott utasítá-
sokat hajtja végre.

Az országot bûnbandák,
klánok osztják fel egymás kö-
zött, a közbiztonság mély-
pontra süllyedt, az igazság-
szolgáltatás csak a kisstílû
tyúktolvajokra sújt le, a
nagykorruptak, némi látszat-
meghurcoltatás után tovább-
ra is „tisztességes” üzletem-
berek, politikusok maradnak. 

Mindennek következtében
pedig az ország eljutott oda,
hogy 22 évvel december 22
után (lám, a számok fanyar
játéka) lakossága mindin-
kább visszasírja Ceauºescu
„régi szép aranykorát”. 

Huszonkét év után: szép új világ?

Dán jóslat: csõdközelben az EU
Újabb történelmi mélypontjára jutott
az Európai Unió, elemzõk szerint a
legutóbbi csúcson elfogadott tervezet
nem tartalmaz semmi újat, ellenben
az azóta mindinkább mélyülõ szaka-
dékok immár három irányba tagolják
a tagországokat.

Nagy reményeket fûzött Románia la-
kossága a 22 évvel ezelõtti, akkoriban
még forradalomnak hitt, majd mostan-
ság már egyre inkább államcsínynek
minõsített decemberi eseményekhez. 

Steen Jakobsen, a Saxo Bank vezetõ közgazdásza: hármas tagolódásúvá válik az EU



1. Reggel, ha nehezedre esik a felkelés, gondolj tüstént rá: „Arra éb-
redek, hogy emberhez méltóan munkálkodjam. Rosszul esnék-e an-
nak végzésére indulnom, amiért születtem, aminek kedvéért a világ-
ra jöttem? Vagy arra rendeltettem-e, hogy párnámon heverészve me-
lengessem magam? – Mindenesetre ez élvezetesebb! – De hát élve-
zetre születtél-e? Általában tétlenségre-e, vagy tevékenységre? Nem
látod-e, hogy a növények, a verebek, a hangyák, a pókok, a méhek
megteszik a magukét, és a maguk részével hozzájárulnak a világ
harmóniájához? S te nem akarsz emberi kötelességeidnek eleget ten-
ni? Nem sietsz a természetedtõl kijelölt cél felé? – De hát pihenni
csak kell! – Kell!, én is azt mondom. De a természet megszabta az
evését és az ivásét is. Mégis túllépsz a mértéken, az elegendõn. Bez-
zeg a munkában már nem, hanem megmaradsz a lehetõségen belül
Mert nem szereted önmagad! Különben szeretnéd természetedet és
szándékát! Mások, akik szeretik mesterségüket, mosakodás nélkül,
étlenül senyvednek munkájuk mellett. (...)
3. Tekintsd magad méltónak minden olyan beszédre és tettre, ami a
természet szerint van. Ne hasson rád, ha mások korholnak vagy
megszólnak emiatt, hanem, ha valami szépet tehetsz vagy mond-
hatsz, ne tartsd magad méltatlannak hozzá. Az embereknek ugyanis
megvan a saját irányító felfogásuk, és saját hajlamukat követik.
Mindezt azonban te ne vedd figyelembe: menj egyenesen elõre, kö-
vesd a magad és a mindenség természetét. Mindkettõnek útja egyéb-
ként egy és ugyanaz. (...) 

Marcus Aurelius: Elmélkedések (Ötödik könyv). 
Fordította Huszti József

Clifford Longhley angol újságíró, a londo-
ni „city” gazdasági életének éles szemû
megfigyelõje, a Reagan és Thatcher féle
gazdaságpolitika kapcsán már a 80-as évek
elején megállapította, hogy az úgynevezett
dereguláció általuk elindított Big Bangje
azzal, hogy legfõbb értékké minél több
pénz összeharácsolását tette, a megbízható-
ságra és bizalomra alapozott gazdasági élet
erkölcsi alapjait rendítette meg. A bankok
többé senkire és semmire nem lehettek te-
kintettel. Elhitették a világgal és fõként ön-
magukkal, hogy a gazdasági fejlõdésnek
nincsenek korlátai. S ha egyelõre még van-
nak is problémák, az eljövendõ nemzedé-
kek bölcsessége és a mindenható tudomány
amúgy is minden bajból kihúz majd ben-
nünket. Világvége jóslatok és kultúrpesz-

szimizmus mindig is léte-
zett, s végül mindkettõ
mindig hamisnak bizo-
nyult. A modern technika
és gazdaság teljesítményei

önmagukért beszélnek.
Ha hitelt adunk a
pesszimistáknak, ezek
sem jöhettek volna
létre. Az erkölcs em-

legetése ásatag dolog, a gazdaságot Mam-
mon láthatatlan keze irányítja. 
Georg Simmel, a századelõ talán legjelen-
tõsebb gazdaság- és társadalomfilozófusa
ezzel szemben A pénz filozófiája címû fõmû-
vében és számtalan tanulmányában bizo-
nyította, hogy a felvilágo-
sodás és az általa megala-
pozott individualizmus
még valóban a megbízha-
tóság és a bizalom alapve-
tõen erkölcsi értékeire épí-
tett. Ezek nélkül az érté-
kek nélkül a kapitalista vi-
lágrendszer ki sem alakulhatott volna.
A megbízhatóság és a bizalom egymást
kölcsönösen feltételezõ értékei azonban
csak a hazugság ellenében bizonyulhattak
mûködõképesnek. A tudatos hazugság
megjelenése azonban az emberi társadal-
mak fejlõdésének viszonylag kései fejlemé-
nye. Ha az ember maga is hiszi azt, amit a
kívülálló hazugságnak minõsíthet, ahogyan
az a gyerek, illetve a naiv társadalmak tag-
jainak esetében történik, aligha beszélhe-
tünk még hazugságról. 
Simmel azt is világosan látja, hogy a ha-
zugság az intellektuális fejlõdés hatalmas

gerjesztõjeként érvényesülhetett. Annak
ugyanis, aki hazudozásra adja a fejét, igaz-
ságot és a hazugságot folytonosan és na-
gyon pontosan szét kell választania és az
egyik gondolatrendszerbõl, az igazságéból,
úgy kell átlépnie a másikba, a hazugságé-

ba, hogy lehetõség szerint
ne keveredjen ellentmon-
dásokba. A hazugság
ugyanis csak újabb és
újabb hazugságokkal tart-
ható fenn. Ez a gyakorlat
pedig, hacsak nem kegyes
hazugságokról van szó,

amelyekkel másokat vagy magunkat szeret-
nénk kisebb kellemetlenségektõl megkímél-
ni, nem csak élesebb elméjûekké tesz ben-
nünket, de erõs belsõ feszültségeket is ge-
nerál. Az életvitelszerû hazudozásnak ön-
becsülésünk, méltóságérzetünk, lelki bé-
kénk láthatja kárát. A hazugságokkal járó
feszültséget csak a nagyon erõs személyisé-
gek képesek huzamosabb idõn át elviselni.
S az õ esetükben is mindig ott a veszély,
hogy meghasonlanak önmagukkal, vagy
elõbb utóbb maguk is elhiszik azokat a ha-
zugságokat, amelyeket eredetileg mások
számára agyaltak ki. 

Ekkor pedig a tényekkel kerülnek szembe.
Amelyek, mint tudjuk, makacs dolgok. Mi-
nél elszántabban próbáljuk lehazudni õket,
annál elszántabban fordulnak ellenünk. Ezt
az állapotot szoktuk válság gyanánt emle-
getni. Amikor is a hazugság ellenünk for-
dul, személyiségünket ássa alá, csalóból be-
csapottá válunk, aki már maga sem tudja,
mit kell igaznak, illetve hamisnak tartania.
Az áltatásnak ez az önáltatásba való átfor-
dulása elkerülhetetlen, hiszen másokat
csak arról tudok hatásosan meggyõzni,
amiben magam is hinni tudok.
A hazugságok eredetileg csaknem mindig
jó szándékúak. A tisztességes ember csak
és csakis azért hazudik, hogy szebbé tegye
mások és a saját életét. A wishfull thinking
természetes emberi állapot. A baj akkor
kezdõdik, amikor a vágyainkat összeté-
vesztjük a valósággal. De ekkor sem a vá-
gyakat kell feladnunk. Csupán a hazugsá-
gokat. Ha nem akarunk a meglévõnél is
nagyobb bajt elõidézni. 
S mindez természetesen nem csak a gaz-
daságra érvényes, a politika, amelyben
egymást kergetjük hazugságokba, még a
gazdaságnál is jobban megsínyli az önálta-
tást. 

Áltatás és önáltatás
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És ez sem elég ahhoz, hogy megszabaduljunk a fel-
gyûlt rossztól, ami elpusztít bennünket. Érettek va-
gyunk a pusztulásra - sommázni próbálom a látotta-
kat, egy színházi elõadás hozadékát, bûnös sietséggel.
Mert szabadulni akarok én is a felhalmozódott rossz-
tól, a rossz lelkiismeret lüktetõ nyomásától. És ugyan
kinek lehet jó a lelkiismerete? Talán a ma született
gyermeknek...
A Titanic színházi kiadásában, az Immanuel Kant-ban
(Thomas Bernard darabja, temesvári Csiky Gergely
ÁMSZ) mindenki mást játszik, mint ami (így!) –
akárcsak a politikában. De ez nem segít rajtuk: min-
denki azt nyújtja, ami – és a látványt nem teheti az
ablakba. Tanult ebbõl valaki valamit, a játékosok és a
drukkerek közül? – költõi kérdés. Látni nem látunk.
Tanulni nem tanulunk. Jöhet a jéghegy, hogy kijóza-
nítson; hogy helyünkre rázzon; hogy ha nem tudunk
élni, a fenékre küldjön…
Nem mese. Máris itt a jéghegy, a jövõ évi választás,
amely nem kegyelmez. Kettõn múlik a vásár, akár-
csak a piacon: a vevõn és a kínálaton. Nálunk mind-
kettõ híjával van. Mert mit kínál a mai politika, amit
a vásárló inspirált, finanszírozott stb.? Kezelni való
válságot; kielégíthetetlen harácsoló kedvet; rákként
terjedõ cinizmust; és még sok-sok egyéb, hasonló
finomságot… Ez látleletnek jó; kórismének sem utol-
só. Már nem is kell hívni a mentõt. Feladhatják a be-
tegnek – vásárlónak és kínálónak – az utolsó kenetet.
Az jó, ha kijátsszuk magunkból a bajt, még akkor is
ha belepusztulunk. Mert átadjuk a helyet, a terepet, a
piacot másnak, aki talán egyebet is tud játszani, mint
mi. Ez a hajszálnyi remény sem semmi. Gályánk,
akárcsak a Titanic, túlszabott: elõbb vagy utóbb el fog
süllyedni. Jégre visz bennünket a sok hazugság... Az
S.O.S. másról szól – a lélekrõl, amelyet ha megmen-
tünk, jobb hajót építhetünk. És a lélek hordozóiról, a
közösség tisztább tagjairól, akik talán még más hajót
építhetnek. Olyat, amely kevésbé csillogó, de révbe
juttat. Nem pedig a börtönbe, például. És ez sem
semmi.
... A jéghegy tehát közeledik. A fedélzeten pedig fo-
lyik a bál. Nagy ellenzéki párt - most ne mutogassunk
rá ujjal, hogy melyik - egy törvényhozási ciklus alatt,
amely ugye több évig tart, s jelenleg a vége felé köze-
ledik, egyetlen pozitív kezdeményezésre sem volt ké-
pes. Minden energiáját a politikai hecc, cirkuszkodás

szervezésére fordította. Ezt viszont nagy
szorgalommal, odaadással – és jobb
ügyhöz sem méltó cinizmussal – mû-
velte, illetve mûveli. Hát ezért fizeti õt a

polgár? Szándékosan nem említem itt
a választót; õ azt kapta, amit megér-
demelt. 
De aki többet érdemelne? Annak is

hallatnia kell végre a szavát.Zsehránszky István
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A baj akkor kezdõdik,
amikor a vágyainkat 
összetévesztjük a való-
sággal. De ekkor sem a
vágyakat kell feladnunk.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Addig nem veszek fel egy pár cipõt, 
amíg nem hordtam öt évig.” 

Samuel Goodwyn

Ritka kincs

Mire születtünk?

Titanicot 
játszunk

A nap címe. A románok ugyanúgy sír-
tak Gheorghiu-Dej temetésekor, mint
most az észak-koreaiak, Horia Tabacu,
Evenimentul zilei

Magyarázat. A diktátorokat a népük
szereti, különösen, amikor meghalnak,
és teljes a bizonytalanság, hogy ki lesz a
következõ diktátor. Mi ezt Gheorghe
Gheorghiu-Dej után megtudtuk: jött
Ceauºescu, akit aztán el sem kellett si-
ratni. Az atombombával való fenyegetés
pedig egy (nem teljesen) más ügy!

Polhiszt. Ha nem iszonyodnánk páni-
kosan az eszelõs némberektõl (és ebben
nincs semmi politikai inkorrektség, akit
legalább egyszer lerohantak, az tudja,
mirõl beszélünk), akkor már napok óta
írtunk volna az Aura Vasile-ügyrõl.
Tudják, az a szörnyû fehérnép, aki a
parlamentben mindig elöl ül, hadonász-
va és rikácsoló jelleggel közbeszól, leg-
utóbb pedig egy hirtelen gesztussal –
ezeknél minden gesztus hirtelen – átpár-
tolt a szökevények, az árulók pártjába,
az UNPR-be. S erre jön ez a kis Ponta,
aki már Geoanával is gyõztesen meg-
küzdött, ott a volt elnökjelölt skalpja a
párttagsági könyve mellett, és vajszívû-
en visszaengedné. (A hisztis hölgy ter-
mészetesen meggondolta magát, miután
együtt ingadozott a vérnyomásával.)
Igaz, hogy Ponta a szabályzatnak meg-
felelõen csak egy év múlva engedné 
vissza (jól fognak a tisztségek, amelyek-
rõl A. V. lemondott), de akkor is... eny-
nyire rejtegetni az örömet, még Ponta
részérõl sem illik. Ez a fiatalember hatá-
rozottan szerencsés: pártjának zsarolha-
tó, keresztbe tevõ bajkeverõ tagjai mind
elmennek vagy eltûnnek. Mire mind-
egyiktõl megszabadul, teljesen megtisz-
tul ez a párt... 

A nap álhíre. Traian Basescu elnök
nemtetszését fejezte ki Aura Vasile ha-
bozása miatt; mint elmondta, a hölgy
átpártolása esetén az UNPR soraiba,
már készen is állt rá, hogy elégesse a
dossziéját, és tábornoki rangra emelje
Vasilét. „Ez meg tökölõdik”, hallották
bosszúsan dörmögni bizalmasai az elnö-
köt. 



Röviden

Sike Lajos

Két mezõgazdasági szak-
tanfolyam hallgatói vizs-

gáztak sikerrel az év utolsó
napjaiban Szatmár megyé-
ben, így már tizenhétezerre
nõtt azoknak a gazdáknak
és mezõgazdasági vállalko-
zóknak a száma, akik az el-
múlt tíz évben a helyi agrár-
kamara rendezésében az
unió által elfogadott szakké-
pesítést szereztek. 

A dolog különös jelentõ-
sége az, hogy éppen abban a
megyében kellett idén 28
mezõgazdasági szaktanfo-
lyamot indítani – amelyen
650 személy szerzett diplo-
mát –, ahol az elmúlt évek-
ben a megmûvelhetõ terüle-
tek csaknem egyharmada
parlagon hevert. A számok
reménykeltõ növekedése ar-
ra utal, hogy az élelmiszer-
áraknak az utóbbi idõben
tapasztalt nagyarányú növe-
kedése ösztönzõleg hat a
gazdálkodókra: egyre töb-
ben mondják, hogy most
már érdemesebb több búzát,
kukoricát, zöldséget, gyü-
mölcsöt, tejet termelni. Rá-
adásul az egész világra ki-
terjedõ pénzügyi-gazdasági
válság és a velejáró munka-
nélküliség is arra készteti a
vidékhez kötõdõ embereket,
hogy a tulajdonukban lévõ
földbõl hasznot hajtsanak.

Szükséges a fiatalítás

A mezõgazdasági kamara
igazgatója, Scholcz Béla sze-
rint a képzésekre jelentkezõk-
re az is ösztönzõen hat, hogy
az uniós pályázatokhoz
szükséges a kellõ szakismere-
tet igazoló diploma, másként
esély sincs az ilyen támogatá-
sok elnyerésére. Az észak-
nyugati régióban különösen
népszerûek azok a pályáza-
tok, amelyeket a fiatal, negy-
ven évnél nem idõsebb far-
merek számára írnak ki.
„Ezek kettõs célt szolgálnak:
egyrészt megkedveltetik a fia-
talsággal a mezõgazdaságot,
másrészt pedig lehetõséget

teremtenek arra, hogy a ki-
öregedõ gazdák idõben átad-
hassák gazdaságukat, farm-
jukat fiaiknak, unokáiknak”
– mutatott rá az igazgató. A
negyvenezer eurós támoga-
tás mind több fiatalnak meg-
mozgatja a fantáziáját, kár,
hogy a sok bürokrácia és a ki-
fizetések elhúzódása miatt
akadozva halad a farmok át-
íratása, ami többeket elked-
vetlenít. 

„A váltás már csak amiatt
is halaszthatatlan a mezõ-
gazdaságban, mert a fiatal
nemzedék fogékonyabb az
olyan újdonságokra, mint az
energianövények termeszté-
se és a biogazdálkodás.

Mindkettõ beindult mife-
lénk, de még nem annyira,
amekkora igény lenne a pia-
con. Mi azzal próbáljuk e fe-
lé irányítani a fiatal gazdá-
kat, hogy a tanfolyamok ke-
retében külön elõadásokat
iktatunk be ezek hasznáról”
– fejtegette Scholcz. A
biotermelésen belül figye-
lemreméltó eredményeket
értek el a méhészetben és a
sajtkészítésben, de biztatóan
indult a vegyszer nélküli
zöldég és gyümölcstermesz-
tés is. Fodor István agrár-
mérnök, a kamara aligazga-
tója ugyanakkor hangsúlyoz-
za: a hazai bio-ágazat hely-
zete még messze van a fejlett

nyugati országok szintjétõl,
amit az is hátráltat, hogy az
országban hosszadalmas a
biotermékek engedélyezteté-
se és ellenõrzése.

Gép, mindenáron

Már szervezik a jövõ év
tanfolyamait: a szakokat az
igényeknek megfelelõen állít-
ják össze, elõfeltétel csak
annyi, hogy meglegyen az in-
duláshoz szükséges 15-20 fõs
létszám. A magyar községek-
ben rendszerint az elõadások
nyelve is magyar, mint példá-
ul a nemrég Kökényesden in-
dult oktatás. 

Szinte bizonyos, hogy az
új év elsõ két szakiránya a
gépkezelõi, pontosabban
traktorvezetõi kurzus lesz - a
majtényi mindenképpen. Ez
azzal függ össze, hogy a jó
búza és kukoricaárnak, illet-
ve a kapott kedvezmények-
nek köszönhetõen ezekben a
válságos idõkben is elég so-
kan vásároltak mezõgazda-
sági erõgépet. Az igényeknek
eleget téve indítanak még
mezei nagykultúrával foglal-
kozó (ezen belül búza, kuko-
rica, burgonya, repce ter-
mesztésével) tanfolyamokat,
és persze nem marad el a
zöldség- és gyümölcster-
mesztési, állattenyésztési
szakképzés, amit valószínû-
leg a szõlészet is kiegészít. 

HIRDETÉS
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Új világbanki hitel?

Számításaink szerint Romá-
nia jövõ év tavaszán újabb,
elõvigyázatossági jellegû hi-
telszerzõdést fog kötni a Vi-
lágbankkal. Ez a megállapo-
dás biztosításként fog szol-
gálni az ország számára a
jövõbeli pénzügyi nehézsé-
gek esetén – jelentette ki
Jeffrey Franks, a Nemzetkö-
zi Valutaalap (IMF) Romá-
niai küldöttségének vezetõje.

„Elpallott” közpénzek

Túlköltekezték magukat
azon állami vállalatok me-
nedzserei, amelyek költség-
vetését év közben ki kellett
egészíteni – írta a Mediafax a
tegnapi kormányülés részt-
vevõinek információira hi-
vatkozva. A kabinet vizsgá-
lódása kiderítette, hogy az
említett cégek a mûködésük-
re irányzott összegeket indo-
kolatlanul más célokra fordí-
tották. A közpénzbõl autó-
kat, számítástechnikai felsze-
reléseket, ajándékokat vásá-
roltak.

Az IT az exportbajnok

Románia exportjában a leg-
nagyobb mértékben az elekt-
ronikai és számítástechnikai
cikkek növekedtek a gazda-
sági válság utóbbi három éve
alatt, amelyek az összes kivi-
tel 8,9 százalékát tették ki –
derült ki a romániai exportõ-
rök és importõrök szövetsé-
gének adataiból. Nagyot
csökkent ugyanakkor a fém-
ipari, ruhaipari és kémiai
termékek exportja. 

Keresett az albérlet

Miután idén több mint 6
százalékkal visszaesett a la-
kásvásárlás iránt érdeklõdõk
száma, jelentõsen megnöve-
kedett azok aránya, akik in-
gatlant béreltek volna – de-
rült ki az imobiliare.ro ingat-
lanközvetítõ Agerpresnek el-
juttatott adataiból. A vásár-
lást fontolgatók zöme, 68
százaléka a tömbházlaká-
sokat kereste, csupán 23 szá-
zalékuk vett volna házat
vagy villát. 

Gyorséttermi profit

Idén nagy valószínûséggel
meghaladja a 100 millió
eurót a McDonald’s gyorsét-
terem-lánc romániai forgal-
ma, amely így felülmúlná a
2010-ben elért 99,3 millió
eurós mérleget – írta a Media-
fax a cégvezetõk becsléseire,
illetve a pénzügyminisztériu-
mi adatokra hivatkozva.  

Menekül az orosz tõke

A 2008-as pénzügyi válság
idején tapasztaltnál is több
pénzt menekítenek ki Orosz-
országból a magánszemé-
lyek. A jegybank szerint az
Oroszországból kivont tõke
összege az elsõ 11 hónapban
elérte a 74 milliárd dollárt,
csupán novemberben 10 mil-
liárd hagyta el az országot –
írta a RIA Novosztyi hírügy-
nökségre hivatkozva a
napi.hu.  

Farmerképzõ jó „terméssel”

ÚMSZ

Aki kedvezõ árfolyamon
szeretné euróra váltani

lejben levõ pénzét, máris ké-
szítheti a pénztárcáját, aki
azonban eladná az uniós fi-
zetõeszközben levõ megta-
karítását, annak érdemes
még kicsit várnia. A tipp a
JP Morgan befektetési bank-
tól származik, amelynek
szakemberei az elkövetkezõ
napokban „drasztikus” lej-
erõsödést jeleznek. Eszerint
nincs kizárva, hogy az euró
árfolyama a 4,2 lejes szint
alá süllyedjen, ami 3 száza-
lékos gyengülést jelentene a
román fizetõeszközzel
szemben.

Amint arról tegnap beszá-
moltunk, az euró már ked-
den esésnek indult, néhol 4,3
lejes vagy az alatti áron ke-
reskedtek vele. A valutapiaci
szakemberek zöme egyetért
abban, hogy az árfolyamvál-
tozás a hirtelen meg-
növekedett eurókészletek mi-
att alakult ki: a növekvõ kíná-

lat ugyanis az árak eséséhez
vezet. Romániába jelen pilla-
natban két irányból „áram-
lik“ tekintélyes mennyiség-
ben az uniós pénz: egyrészt a
külföldön dolgozó vendég-
munkások részérõl, akik va-
lutát küldenek haza az ünne-
pekre, másrészt pedig a ban-
kok irányából, amelyek
hiretelen jelentõs összegben
kezdtek eurót fecskendezni a
piacra.

A pénzintézeteket „kõke-
mény” számítások vezérlik:
január elsejétõl ugyanis más
szabványok – az úgynevezett
nemzetközi pénzügyi jelen-
tés standardjai (IFRS) – sze-
rint kell könyvelniük, amely
végeredményben arra készte-
ti õket, hogy pénzüket in-
kább a hazai fizetõeszköz-
ben, tehát lejben tárolják. A
JP Morgan elemzõi szerint
az ilyen pénzügyi megfonto-
lások következtében az elkö-
vetkezõ napokban, hetekben
a Romániában jelenlevõ ban-
kok összesen 1-1,5 milliárd
eurót fognak lejre váltani. 

A hazai gazdák a válság dacára sem mondtak le arról, hogy mezõgazdasági gépekbe ruházzanak be

Erõsíti a lejt év végén

a valutapiaci túlkínálat

Aggódik az IMF

A Román Nemzeti Banknak óvatos monetáris politi-
kát kellene követnie, mivel fennáll a lehetõsége annak,
hogy nyomás alá kerül a lej árfolyama, amely ráadásul
tõkekivonásokkal járhat együtt – nyilatkozta a
Mediafaxnak Jeffrey Franks. A Nemzetközi Valutaalap
(IMF) romániai fõtárgyalója ugyanakkor úgy látja, az
országban jelenlevõ pénzintézetek kiegyensúlyozott
helyzetet teremtenek a piacon, mert míg néhányuk a
külföldi anyabank felé irányította pénzét, sokan új tõ-
két hoztak az országba. 
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Röviden

Munkatársainktól

Visszavonhatatlanul be-
köszöntött a tél Erdély-

ben: tegnap reggelre fehérbe
borultak az utcák, a közleke-
dést torlódások, balesetek ne-
hezítették. Az ünnep elõtt a
rendõrség óvatosságra inti az
útra indulókat; fokozottan el-
lenõrzik a következõ napok-
ban az autók téliesítését – az
országos rendõrfõkapitány-
ság közlése szerint nem csak
azért, mert az ország több
megyéjében havazik, hanem
azért is, mert a karácsony
elõtti napokban megnöveke-
dik a forgalom. A meteoroló-
giai intézet elõrejelzése sze-
rint az ország déli, és északi
megyéiben is havazásra, ha-
vas esõre kell számítani hol-
nap és holnapután, gyakori-
ak lesznek az átfagyások.

Tanulni kell 
a téli vezetést!

„Idén késõn köszöntött be
a havazás, jellemzõ, hogy a
hóesést olvadás, majd újabb
fagyás váltja fel, az újabb ha-
vazás pedig eltakarhatja az
idõközben keletkezett jégpán-
célt. Ez okozhatja a legtöbb
gondot” – nyilatkozta Ion
Pãun brassói meteorológus,
aki a karácsonyi-szilveszteri
szünet alatt téli üdülésre ké-
szülõknek azt tanácsolja:
csakis jó mûszaki állapotban

lévõ, megfelelõen téliesített
gépkocsival induljanak útra.
A marosvásárhelyi közleke-
désrendészettõl tegnap meg-
tudtuk: ugrásszerûen meg-
nõtt a koccanásos balesetek
aránya az utóbbi napokban, a
két napja tartó havazás miatt
fõleg a megyeszékhelyen volt
torlódás. „Jellemzõen azok-
kal van gond, akik ritkán ül-
nek autóba, akiknek nincs
gyakorlatuk a téli vezetést il-
letõen, vagy akik elmulasztot-
ták a téli abroncsok felszerelé-
sét. Ahhoz képest, hogy mi-
lyen visszhangja volt a kötele-
zõ téliesítésnek, meglepõen

sok a havas közlekedésre
technikailag alkalmatlan gép-
kocsi” – nyilatkozta lapunk-
nak a Tudor negyed végén
tegnap délelõtt szolgálatot tel-
jesítõ közlekedési rendõr.

Elakadás 
az elakadók miatt

Az ellenõrök a sebesség-
mérés mellett az autók álla-
potát is vizsgálták, de lapunk
úgy értesült: bírságot csak in-
dokolt esetben rónak ki, ha
az autó állapota közvetlen
veszélyt jelent a forgalomra.
A szállítóvállalatok többsége

felkészült a karácsony elõtti,
nehezített közlekedésre.
„Nem csak téli abroncsokkal
láttuk el a teherautóinkat, de
folyamatosan tartjuk a kap-
csolatot a közlekedésrendé-
szettel, a közútkezelõkkel.
Azokon az útszakaszokon,
ahol az idõjárás miatt nehe-
zített a közlekedés, autóveze-
tõink körültekintõbben ha-
ladnak, a szállítás idejét pe-
dig eleve az egyébként meg-
szokottnál hosszabb idõinter-
vallumban határozzuk meg”
– tudtuk meg Péter Gábortól,
akinek szállítmányozó cége
Moldvába és Máramaros

megyébe indít autókat a kö-
vetkezõ napokban Marosvá-
sárhelyrõl. 

„Tegnap érkeztem haza
Piatra Neamþról, nagyon sok
autó akad el különbözõ
okokból, legtöbbször meghi-
básodás miatt. Hiába vontat-
ják õket az út szélére, a csú-
szós úton nehéz kikerülni
ezeket a jármûveket. Két bal-
esetet is láttam, ami azért kö-
vetkezett be, mert az embe-
rek a síkos úton kerülgették a
veszteglõket” – számolt be
tapasztalatairól Dan Vasi-
lescu kamionsofõr. Jánosi
Ida, a Hargita megyei útren-
dészet munkatársa arról tájé-
koztatta az ÚMSZ-t, hogy a
magashegyi régiókban folya-
matosan takarítják az utakat,
ezért a térségben nagyobb
fennakadásra nem kell szá-
mítani. Az útrendészet azon-
ban arra kéri az autóvezetõ-
ket, hogy fokozott elõvigyá-
zatossággal vezessenek a
Hargitán, a Kalonda-tetõn, a
Bucsin-tetõn, a Gyimesek
körzetében és a Gyilkos-tó
környékén. A jelzett útsza-
kaszokon néhány centis hó,
jeges-latyakos útfelület várja
az autósokat. A marosvásár-
helyi sürgõsségin megtudtuk:
nem csak az autósok, hanem
a gyalogosan közlekedõk is
egyre gyakrabban szenved-
nek balesetet, az elmúlt két
napban megnõtt a csonttöré-
ses sérülések aránya. 

HIRDETÉS

Ahhoz képest, hogy a hó késõn hullott le, sok a téli közlekedésre alkalmatlan autó Fotó: Tofán Levente/archív

Körözik a varázslókat

Elfogató parancsot adott ki
a rendõrség két javasasz-
szony ellen, akikkel szem-
ben csalás és szélhámosság
gyanújával indult eljárás.
Az érintettek „”, jósokként
hirdették magukat több új-
ságban és internetes fóru-
mon, áldozataiktól pénzt
és ékszert csaltak ki jöven-
dõmondásért és rontás le-
vételért. A román celeb-
ritások közül többen
igénybe vették szolgálatai-
kat. A hatóságok nem tud-
ták elõállítani és elõzetes
letartóztatásba helyezni az
érintetteket, mert nem je-
lentek meg az illetékes hi-
vatalban, és a rendõrök
otthon sem találták õket
az elõzetes értesítés ellené-
re sem. 

Digitális kórház
Kolozsváron

Bizalmat szavazott a ko-
lozsvári városi önkormány-
zat  tegnapi ülésén annak
az európai uniós alapokból
finanszírozott programnak,
amelynek értelmében to-
vábbfejlesztik a Kolozsvári
Városi Kórház informatikai
rendszerét. Az e-alapú ügy-
intézés megkönnyíti a páci-
ensek és az intézet alkal-
mazottainak dolgát is,
ugyanis az adatok begyûj-
tésétõl azok felhalmozásáig
minden téren leegyszerûsíti
a papírmunkát. 

Hírösszefoglaló

Ezentúl minden hétfõn
kötelezõ lesz elénekelni a

himnuszt a hazai közoktatási
intézményekben. Errõl teg-
nap a szenátus döntött: a
Maria Stavrositu PDL-
képviselõ által néhány hó-
nappal korábban benyújtott,
szerdán elfogadott módosítá-
si javaslat azt is elõírja, hogy
az elemi iskolák alsó- és felsõ
tagozatán az osztálytermek-
ben ki kell függeszteni a ro-
mán nemzeti trikolórt. 

A nemzeti jelképnek a
tábla alatt lesz a helye. A
képviselõ indoklása szerint
a tervezet „törvényes keretet
teremt ahhoz, hogy a diá-
kok tudatosítsák a nemzeti
szimbólumok fontosságát
országunk identitásának ki-
nyilvánításában azáltal,
hogy ezeket a szimbólumo-

kat folyamatosan, intézmé-
nyes keretek között használ-
ják”. A módosítást a képvi-
selõháznak is el kell fogad-
nia. Daniel Funeriu oktatási
miniszter még szeptember-
ben állást foglalt a kérdés-
ben. A tárcavezetõ azt
mondta, fontos, hogy a ha-
zai diákok ismerjék az or-
szág szimbólumait, és ezek
a mindennapok részeivé
váljanak. Daniel Funeriu
azt is kívánatosnak tartotta,
hogy a himnusz, akár napi
rendszerességgel felcsendül-
jön az iskolákban. 

Az oktatási tárca hozzátet-
te: mielõtt a törvényhozás
elé kerül a tervezet, konzul-
tálnak a szakmai szerveze-
tekkel, és megvizsgálják,
hogy a nemzeti szimbólu-
mok használata nem ütkö-
zik-e Uniós jogszabályokba.
A törvénytervezet nyilvános-

ságra hozatala után széleskö-
rû vita alakult ki a szakmai
szervezetek, és a román kul-
turális és politikai élet képvi-
selõi között a javaslatról.
Több felszólaló elfogadható-
nak tartotta, hogy az ország
himnusza helyet kapjon a
hazai iskolákban, de kifogá-
solták a jelenlegi szövegvál-
tozatot. Adrian Cioroianu
történész, egykori külügymi-
niszter azt nyilatkozta, a je-
lenlegi himnusz méltatlan az
országhoz, mert pesszimista
és mert zeneileg sem igé-
nyes. Válaszként civilek in-
ternetes aláírásba kezdtek a
jelenlegi himnusz „megmen-
tése” érdekében. 

Silviu Prigoanã demokra-
ta-liberális képviselõ novem-
ber 30-án nyilatkozatban kö-
zölte: törvénytervezetet nyújt
be a „nehézkes” román him-
nusz lecserélése érdekében. 

Kötelezõ lesz a himnusz

Télies ünnepi forgalom 

ÚMSZ

Az idén áprilisban beve-
zetett, a napszámos-

munka végzésére vonatkozó
jogszabály hatékonyságát
elemezte ki munkaügyi mi-
nisztérium. A szaktárca
adatai szerint 8200 vállalko-
zás vezetett nyilvántartást a
napszámosokról, de csak
4652 cég továbbította eddig
a munkavégzésre vonatkozó
információkat. Novemberig

208 esetben róttak ki bírsá-
got, a büntetés értéke 448
ezer lej, és az eseti ellenõr-
zések során 79 embert kap-
tak rajta, hogy feketén dol-
gozott. A napszámostör-
vény elfogadásakor a jog-
szabály alkotói abban bíz-
tak, hogy sikerül a fekete- és
a szürkegazdaság egyik je-
lentõs részét legalizálni. A
munkaerõpiac kifehérítését
és az idénymunkát végzõk
védelmét célzó törvényter-

vezetet négy RMDSZ-es
képviselõ, Édler András,
Olosz Gergely, Kerekes
Károly és Derzsi Ákos dol-
gozta ki. A vállalkozók
azért tartózkodnak a nap-
számosok nyilvántartásától,
mert a regisztráció elmu-
lasztása miatt kiszabott bün-
tetés kisebb, mint az adóke-
rülésért kiróható 20 ezer le-
jes bírság. 2011-ben 160 ezer
ember végzett regisztrált
napszámosmunkát.  

Felemás napszámostörvény



Folytatás az 1. oldalról 

„A kulturális tárca és az
RMDSZ egyik kiemelten
fontos célkitûzését teljesítjük
ma (tegnap – szerk. megj.) A
kolozsvári Házsongárdi te-
metõ közel 400 sírjának biz-
tosítunk kiemelt védettséget,
ezáltal az erdélyi magyar tör-
ténelmi múlt elõtt hajtunk fe-
jet, õrizzük meg nagyjaink
méltó emlékét. Nem vélet-
len, hogy a védetté nyilvání-
tott 397 síremlék 85 százalé-
ka magyar származású sze-
mélyiségé. Úgy vélem, a ko-
lozsvári és az erdélyi magyar
közösség számára ez az
egyik legszebb karácsonyi
ajándék” – fogalmazott a
döntés bejelentésekor Kele-
men Hunor kulturális és
örökségvédelmi miniszter. A
védetté nyilvánított síremlé-
kek között található többek
között Apáczai Csere János,
Tóthfalusi Kis Miklós, az
Esterházy-Mikó-Mikes csa-
lád sírkertje, Dsida Jenõ, Jó-
sika Miklós, Szenczi Molnár
Albert, Bölöni Farkas Sán-
dor, Kriza János, Xántus Já-
nos sírboltja, valamint Szil-
ágyi Domokos és Hervay
Gizella közös síremléke.

„A temetõ több nemzeti-
séget szolgál, így a kiemel-
kedõ magyar személyiségek
mellett olyan román szemé-
lyiségek is nyugszanak itt,
mint Dominic Stanca vagy
a Haþieganu család. Na-

gyon fontosnak tartjuk ezt a
felmérést, mivel ahhoz,
hogy megfelelõ védelmet
tudjunk kialakítani, ponto-
san kellett tudnunk azt is,
hogy mit óvunk” – hangsú-
lyozta a felmérést irányító
Hegedûs Csilla miniszteri
tanácsos.

„A polgármesteri hivatal
folyamatosan akadályozta a
munkánkat. Mióta kérvé-
nyeztük a mûemlékké való
nyilvánításokat és listán ne-
vesítettük a sírokat, azóta
mint valami bûnözõket kö-
vetnek a polgármesteri hiva-

tal alkalmazottai, és min-
denben megnehezítik a
munkánkat” – nyilatkozta
az Új Magyar Szónak Tõkés
Erzsébet. A Házsongárd
Alapítvány elnöke ugyanak-
kor azt is nehezményezte,
hogy az utolsó magyar te-
metõõrt is elmozdították ál-
lásából annak ellenére, hogy
a Házsongárdban található
sírok többsége magyar. Vé-
leménye szerint a temetõ
körül komoly üzleti érdekek
csoportosulnak, amelyek
megkívánják a sírok sziszte-
matikus rongálását, eltünte-

tését. Amint arról lapunk-
ban már beszámoltunk, a
síremlékek mûemlékké va-
ló nyilvánítása a legmaga-
sabb fokú védelem biztosí-
tását jelenti a több mint 400
éves temetõ számára, ame-
lyet 40 évvel ezelõtt nyilvá-
nítottak „B” kategóriás mû-
emlékké. Hegedûs Csilla
tegnap emlékeztetett arra,
hogy a 422. számú Mûem-
lékvédelmi Törvény szerint
e síroknak az õrzése és kar-
bantartása a kolozsvári ta-
nács és a polgármesteri hi-
vatal felelõssége. 
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Ismét a Lonely Planet
listáján a hunyadi vár

A Vajdahunyadi vár is sze-
repel a Lonely Planet által
összeállított Európa tíz leg-
szebb és legromantikusabb
középkori épülete között.
Az útikönyv-kiadó listáján
a nyolcadik helyen található
a kastély. A legszebb kastély
a prágai Hrad, ahol a Szent
Vitus székesegyház és a me-
seszép, középkori Arany-
mûvesek utcája is található.
Másodiknak a skóciai Eile-
ann Donan kastélyt válasz-
tották, harmadiknak, pedig
a bajorországi Neuschwan-
stein kastélyát. A nyolcadik
helyet elfoglaló vajdahunya-
di kastély gótikus stílusban
épült a XV. században. 

Mentik az egyiptomi 
dokumentumokat

Beöltözött önkéntesek men-
tik a két napja leégett kairói
Egyiptomi Intézet doku-
mentumkincsét, amelybõl
ritka kéziratok ezrei váltak
hamuvá. A fehér köpenyt,
maszkot és orvosi kesztyût
viselõ önkéntesek megpró-
bálják megmenteni mind-
azt, ami az intézet közel
kétszázezer régi könyvet,
folyóiratot és kéziratot tar-
talmazó gyûjteményébõl
maradt. Az önkéntesek 16
teherautónyi, mintegy öt-
venezer – köztük sok való-
színûleg restaurálhatatlan –
kéziratot mentettek ki az
üszkös romok közül. 

Védik a Házsongárdot

Antal Erika

Nyugtalan, de ugyanak-
kor sikeres évet zárt a

Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház – számolt be tegnapi
sajtótájékoztatóján Gáspárik
Attila. A színház vezérigaz-
gatója elmondta, folyamat-
ban van a színház átszervezé-
se, és a közönség felé való
nyitás is sikeresnek mondha-
tó, ami leginkább az elõadá-
sok látogatottságában mérhe-
tõ. „A Tompa Miklós Társu-
lat Nem élhetek muzsikaszó nél-
kül címû nagytermi produk-
cióján átlag 86 százalékos a
nézõtér kihasználtsága, míg
a Bányavirág címû kistermi
elõadáson 80 százalékos. A
Liviu Rebreanu elõadásai-
nak, bár nem számottevõen,
de nõtt a népszerûsége az új
évadban, a tavalyi 41-rõl 44

százalékra emelkedett a né-
zõtéren ülõk aránya” – ma-
gyarázta Gáspárik.

„A közönség szereti a szín-
házat és amennyiben a leg-
minimálisabb körülmények
adottak, szívesen jár az elõ-
adásokra” – summázott a ve-
zérigazgató, aki a sikert elsõ-
sorban a színészek érdemei-
vel magyarázza.  

Az idei év másik nagy
megvalósításának a SCEN-
ART nevû szakmai projektbe
való bekapcsolódást tartják a
színház vezetõi. „A színház
munkatársai többek között
díszletmozgatást, színpadi
sminket, parókakészítést,
színpadépítést, mûvészeti
menedzsmentet tanultak a
SCENART-on. Olyan mes-
terségeket, amelyeket egyik
egyetemen sem tanítják, de
amelyek nélkülözhetetlenek a

színházban” – fogalmazott a
sajtótájékoztatón Nicolae
Cristache színmûvész. 

Szintén az idei év eredmé-
nye az online jegyvásárlás
bevezetése, amelyet a tervek
szerint már a szilveszteri elõ-
adáskor igénybe vehetnek a
látogatók. A már Kolozsvá-
ron, Nagyváradon, Szatmá-
ron mûködõ rendszer elõnye-
irõl beszélve Gáspárik Attila
hangsúlyozta, ez azért is fon-
tos lépés, mivel így a színház
is ellenõrizni tudja az egyes
bérlettípusok kihasználtsá-
gát, naponta követhetik a
jegyeladást. A 2012-es évet
az interkulturalitás eszméje
határozza meg, ugyanis 50
éve annak, hogy a román
nyelvû társulat létrehozásá-
val a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház interkulturális
intézménnyé vált. 

Vásárhely: sikeres színházév 

Röviden

Gáspárik Attila marosvásárhelyi színházigazgató (középen) elégedett az idei évvel

Lõrinczi László léptei nem
visszhangoznak többé kolozs-
vári és bukaresti utcákon. Az
örökkévalóság ösvényein lép-
del immár, ott is hordozva a
szépség alázatának örömeit. 
Úgy hozta az élet, hogy az
1977-es nagy földrengés után
költöztem szomszédságába.
Hosszú éveken át hallottam
reggelente írógépének gyors
kopogását harmadik emeleti
lakásából. Csöppnyi derûvel,
szívesen mondogatta magá-
ról, hogy õ tulajdonképpen
az irodalom napszámosa, aki
a szépség szolgálatába szegõ-
dött szófaragónak. Amikor
elõször hallottam tõle ezt a
ma már divatjamúlt kifeje-
zést, sehogy sem fért a fejem-
be, hogy ez az elegánsan öl-
tözködõ, szigorúan pedáns,
kimért, udvarias úriember
napszámosként görnyedezzen
akár irodalmi mûvek kimun-
kálásában. Pedig ezt tette.
Könyvkiadói, majd szerkesz-
tõségi munkája mellett ottho-
ni dolgozószobájában végezte
irodalmi mûszakját a reggeli
és az esti órákban. Ott lelte
igazi örömét az alkotásban, a
szépség parancsának engedel-
meskedve. Ott töprengett, ví-
vódott irodalmi mûvei szár-
baszökkenésén, mûvészi meg-
formálásán. Ott dolgozott a
maga megszabta igényesség-
gel és felelõsséggel. Hitt az
irodalom gondolat- és érzés-
formáló hatásában, elkötele-

zettje volt az író közösségi
szolgálata eszméjének.
Többször eszembe jutott, ami-
kor vele beszélgettem dolgozó-
szobájában, hogy olyan em-
ber társaságába kerültem, aki
az Erdélyi Helikonban közölt,
személyesen ismerte Tamási
Áront, járt Móricz Zsigmond
lakásán, barátja volt Jékely
Zoltánnak, meglátogatta ott-
honában Mihail Sadoveanut,
Tudor Arghezit, találkozott
Salvatore Quasimodóval és
Németh Lászlóval, barátko-
zott Szemlér Ferenccel, vitat-
kozott Balogh Edgárral. Vic-
celõdött is néha azzal, hogy
úgy fogjak kezet vele, hogy õ
Kós Károllyal és Kemény Já-
nossal parolázott és Molter
Károllyal kávézott. Lenyûgö-
zõen mesélt kolozsvári refor-
mátus kollégiumi éveirõl és a
városról, amely egyéniségét,
szellemiségét formálta. Életé-
nek nagy részét Bukarestben
töltötte ugyan, de mindig er-
délyinek, kolozsvárinak érezte
magát. A messzi szárd város-
ban is, ahol számos alkotása
született életének utolsó, ter-
mékeny éveiben, amelyek en-
nek a szellemiségnek jegyeit
viselik magukon. 
Lõrinczi László nyugtalan
szellemû alkotó volt, aki sze-
rette a változatosságot szépírói 
tüsténkedéseiben, ahogy néha
tréfásan megvallotta, ha arról
kérdeztem, miért vált át elég
gyakran egyik mûfajról a má-

sikra. Azt válaszolta, hogy az
író maga az oka mindannak,
ami vele történik. Nála talán
csapongó természete, élénk
fantáziája okozza, hogy szeret
egyszerre többfélét csinálni,
válogatni az adódó váratlan
lehetõségekben. Hol abban lel-
te örömét, hogy megossza ve-
lünk külföldi barangolásainak
élményeit, a tapasztaltak, lá-
tottak fölötti gondolatait, tû-
nõdéseit, hol gondolatébresztõ
esszékben, jegyzetekben, emlé-
kezésekben tárta elénk irodal-
mi kutakodásait, olvasmánya-
it, emlékezetes találkozásait.
Élete utolsó két évtizede lázas
munkában telt el. Mintha pó-
tolni akarta volna mulasztá-
sait, egymás után alkotta meg
vagy fejezte be modern írás-
technikájú regényeit, a bezárt-
ságról és az ellene való küzde-
lemrõl szóló színdarabjait. A
napló és emlékírás jegyeit
egyesítõ két kötetben vallott
életsorsáról, tanulmánygyûjte-
ményben üzeneteket közvetí-
tett Erdélybe, megjelentette fi-
atalkori kisregényét. Üzenetei
az írói igényesség és felelõsség
fontosságára figyelmeztetnek. 
A mûvészi szófaragás egy élet-
re elszegõdött napszámosának
kopott írógépe örökre elhallga-
tott. Amit annyi hosszú esz-
tendõ folyamán kikopogott, az
az irodalomtörténet verdik-
tumára vár. 

Bántó István

Nekrológ

A szófaragó 

A szerzõ felvétele

A Házsongárdban bekövetkezett rongálás után közel 400 sírhelynek biztosítanak kiemelt védettséget  

Baloga-Tamás Erika

Zenés vígszínmûvel bú-
csúztatja holnap Csík-

karcfalván az óévet a Csíki
Játékszín. A társulat a Jókai
Mór mûve alapján készült
Gazdag szegények címû pro-
dukciót adja elõ az idén fel-
újított Mûvelõdési Házban.
A színmû szövegkönyvét
Bognár Róbert és Schlanger
András írta, Darvas Ferenc
neves zeneszerzõ pedig
Várady Szabolcs Kossuth
díjas költõ verseihez kom-
ponált zenét. „Mûsorpoliti-
kai kérdés, hogy az adott al-
kalomhoz, a megfelelõ da-
rabot válasszuk” – magya-
rázta lapunknak Parászka
Miklós, a Csíki Játékszín ve-
zetõje. Hozzátette: „úgy
gondoltuk, hogy erre az al-
kalomra a magyar klasszi-
kusok háza táján keresgé-
lünk, így esett a választás a
magyar romantikus regény-
írás legnagyobb alakjának,
Jókai Mór mûvére”. Az
igazgató úgy véli, hogy eb-
ben a darabban minden
olyan gondolat és érzés ben-
ne van, amit a karácsonyi-
és újévi ünnepek kapcsán
gondolunk. Mint mondja, a
Gazdag szegények a „cifra
nyomorúság” helyzetének
komikus, olykor tragikomi-
kus pillanatait eleveníti fel.
A bemutatásra kerülõ szín-
mû különlegessége, hogy
élõzene kíséri, klarinét, he-
gedû, és zongora alkotja az
alkalmi zenekart.

Karcfalván a 

Csíki Játékszín



ÚMSZ-összeállítás

Családi filmekkel, koncertfel-
vételekkel, rajzfilmekkel, szí-

nes ünnepi mûsorokkal és külön-
kiadásokkal várják nézõiket a te-
levíziós csatornák. Az Erdélyi Ma-
gyar Televízió már a hét elején el-
kezdte az ünnepi mûsort, kedden
az adventi koncertsorozatot tartó
Kaláka együttes tagjai voltak az
Erdélyi Kávéház vendégei, teg-
nap pedig az ima fontosságáról, a
testi és lelki „nagytakarításról”
szólt a Hitélet címû vallási mûsor.

ETV: változatos kínálat

Szombaton, december 24-én
19.30-tól a Cantuale karácsonyi
énekekkel teszi varázslatossá a
várakozás idejét, utána pedig be-
tekintünk egy budapesti Betlehe-
mes kiállításra is. A Hitélet külön-
kiadását szenteste 19 órától lát-
hatják a nézõk. Este nyolctól
Serprõdi Kiss Attila dokumen-
tumfilmjébõl Könczei Ádám
szerkesztõ, néprajzkutató életét
ismerhetik meg, utána pedig bet-
lehemes játékot láthatnak.

Az ünnepek alatt a Haza a ma-
gasban címû, erdélyi személyisé-
geket bemutató portrésorozat
újabb epizódjait is mûsorra tûz-
ték, amelyek Anavi Ádám költõ,
Csiha Kálmán református püs-
pök, Hary Béla karmester, Albet
Annamária operaénekesnõ, Dá-
vid Gyula irodalomtörténész,
Szentimrei Judit néprajzkutató és
Haszmann Pál helytörténész éle-
tét, pályáját mutatják be. A soro-
zat részei december 24-tõl 30-ig
minden este tíz órától tekinthetõk
meg. Szenteste 23.00-tól karácso-
nyi versek csendülnek fel. Vasár-
nap délelõtt 8.30-tól az Amicus
Christi karácsonyi elõadásából
láthatnak részletet.  Szintén va-
sárnap két dokumentumfilmet
ajánlunk figyelmükbe: a Stano
Hédi Hanna grófnõ és a Mohi Sán-
dor Boldogok szobrásza címû film-
jeit. December 26-án az Erdélyi

Kávéház különkiadásában Nagy
István színmûvész, humorista
lesz a vendég, kedden pedig Zo-
ránnal kávézik együtt a mûsor
házigazdája, Gáspárik Attila.

Filmek filmek hátán

Az m1-en december 24-én az
Opera Café után A karácsonyfa da-
la címû rajzfilm, két animációs
film István királyról és János vi-
tézrõl, valamint a frissen készült
Matula Kalandpark címû mozi
várja a kisebbeket. Az m2-n a Ka-
rácsonyi rock címû rajzfilm és a
Csendes éj története, valamint a Mil-
liomos mikulás és Beethoven, a ku-
tya története szórakoztatja az ér-
deklõdõket. Este 8-tól a Romy
Schneider fõszereplésével készült
Sissi – A magyarok királynéja címû
romantikus film elsõ része látha-
tó. Délután a Kormorán együttes
Mennybõl az Angyal címû koncert-
filmjének elsõ részét, este A va-

rázsfuvola címû opera filmváltoza-
tát láthatják a nézõk az 1-es csa-
tornán. Az m2 kínálatában Sze-
keres Adrien 2009-es Adventi Kon-
certje és az Il Divo barcelonai kon-
certfilmje is szerepel. A kereske-
delmi csatornák a filmekkel pró-
bálják képernyõ elé csábítani a
nézõket – az RTL Klub Julia
Roberts megunhatatlan klasszi-
kusával, a Micsoda nõvel indítja az
estét, amely a TV2 által sugárzott
Csillagpor címû produkció elõl
kell elcsábítsa a nézõket. A fil-
mek nem illenek a tipikus kará-
csonyi filmek sorába, viszont
mégiscsak jobb választások, mint
a Film+-on mûsorra kerülõ Fûrész
címû horrorfilm.

A Duna Televízió december 24-
én a Hókirálynõ, az Asterix és a vi-
kingek, valamint A három királyok
címû dokumentumfilmet, este
pedig az Egy varázslatos karácsony
címû karácsonyi történetet vetíti.
A karácsonyi jávorszarvas ka-

landjait követõen a világ legegzo-
tikusabb helyeire juthatnak el a
nézõk szárazföldön, tengeren és
légi úton egyaránt a 80 nap alatt a
Föld körül címû film segítségével.

A Duna2 bemutatja a határo-
kon túl élõ magyarság ünnepi ké-
szülõdését, A jászol bölcsõje címû
magyar dokumentumfilmet, Ud-
vardi Erzsébet és Aba Novák Vil-
mos életmûvének egy-egy részét.
A Csillagszedõ Márió címû tévé-
film mellett az Imago Mundi ze-
nekar karácsonyi estje és Ákos
2010-ben rögzített koncertje szí-
nesíti a programokat. Kará-
csonykor a Lélek Boulevard vendé-
ge Novák Péter lesz. Az Északi
történetek vízbõl, kõbõl, fából címû
magyar dokumentumfilm Euró-
pa leghosszabb és legmélyebb
fjordja, a Sognefjord útját kíséri
végig Norvégiában, majd Sára
Sándor Árvácska címû játékfilm-
jével a múltba utazhatnak a
Duna2 nézõi. 
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Röviden

Az igazságtevõ sorozatgyilkos, név szerint
Dexter lett az idei torrent-letöltések hõse. A
TorrentFreak statisztikája szerint a széria
minden epizódját kb. 3,6 millió alkalommal
töltötték le. Félõ azonban, hogy mi lesz akkor,
ha Mindenható Média repetitív szuggerálásá-
nak hatására a filmnézõk átveszik az egyik
legnépszerûbb sorozathõsük viselkedési normá-
it (sokan utánozzák J. Biebert is – ami szerin-
tem jóval veszedelmesebb dolog, mint Dextert
utánozni). Félreértés ne essék: nem az igazság-
tól félek, és nem is az igazságszolgáltatástól,
hanem inkább attól, hogy a „sorozatbuzik”
legnagyobb százaléka egyáltalán nem olyan
megfontolt és alapos, mint Dexter uraság, aki
száz igazságtételébõl átlagban egyet baltáz el.
Dexter rajongóinak javaslom: mielõtt morális
indíttatású ámokfutásba kezdenének, elõbb a
butaságot öljék ki magukból. Ebben akár mi
is segíthetünk nekik...

(prier)

Kettõs tükör 
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Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
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MÉDIAPARTNEREK

Karácsony a képernyõkön

Óvatosságból a Vatikán 
levédte a pornó-domaint 

A Vatikán megvásárolta a vatican.xxx inter-
netes címet, elkerülve ezzel, hogy a pápai
állam nevét viselõ weboldalt az egyházhoz
méltatlan tartalommal töltsék fel. Felesle-
ges kinyitni a vatican.xxx internetes oldalt,
mivel üres – írta az olasz sajtó, amely né-
met és francia lapoktól értesült a pápai ál-
lam gyors megelõzési céllal történt vásárlá-
si akciójáról. A doménneveket kezelõ ame-
rikai cég 99-300 dollár közötti kikiáltási
árakon dobta piacra az .xxx végzõdésû
webcímeket. Az .xxx webcímet a pornográf
tartalmú internetes oldalak viselik, ezért lé-
pett a Vatikán, ahogyan korábban a Coca-
Cola, a Sony és a párizsi Louvre múzeuma
is saját imázsa védelmében felvásárolta a
nevét kihasználó honlapcímeket – számol-
tak be az olasz napilapok.

Johnny Depp kalózfilmje 
a legnézettebb mozifilm itthon

A Karib-tenger kalózai címû kalandfilm-soro-
zat utolsó darabja bizonyult a legnézettebb
mozifilmnek a romániai filmszínházakban.
A filmre 346 434 nézõ volt kíváncsi, a
mozivetítések összesen 6 725 190 lej bevé-
telt eredményeztek. Második helyen a Más-
naposok 2. áll 202 625 romániai nézõvel és
3 272 937 lejes bevétellel. Nem marad le
sokkal az Alkonyat: Hajnalhasadás 1. sem: a
Romániai Filmszövetség által a Mediafax
hírügynökséggel közölt adatok szerint az
utolsó elõtti Alkonyat-film 195 950 nézõje
3 114 949 lejt fizetett a mozibelépõjéért. A
box office tízes toplistáján a Tangled/
Aranyhaj és a nagy gubanc címû Disney-féle
animációs mesefilm következik 186 981
nézõvel és 3 666 506 lejes bevétellel, a lista
felénél pedig a Halálos iramban: ötödik sebes-
ség áll; a látványos akciófilmért 182 027-en
fizettek 2 888 408 lejt.

Hírösszefoglaló

Új vezetõséget választott a
Magyar Filmmûvészek Szö-

vetségének választmánya: a
szervezet elnöke Tarr Béla ren-
dezõ, tiszteletbeli elnök az eddi-
gi elnök, Jancsó Miklós lett. A
Magyar Filmmûvészek Szövet-
sége alelnökévé Kende János
operatõrt választották, a fõtitká-

ri feladatokat Janisch Attila ren-
dezõ, forgatókönyvíró látja el.
Az elnökségbe Almási Tamás
rendezõ, Báron György szer-
kesztõ, filmesztéta, illetve
Szomjas György rendezõ került
– tájékoztatta Hermann Kriszti-
na ügyvezetõ titkár szerdán az
MTI-t. A közlemény szerint a
megújult Magyar Filmmûvé-
szek Szövetsége képviselni kí-

vánja az egész magyar mozgó-
kép-kultúra minden területét,
nyitni kíván a mozgóképes szak-
ma minden irányába, és határo-
zottan kíván fellépni ezek védel-
mében. Mint írták, a szövetség
új vezetése a magyar mozgókép
kultúrát egységes egésznek te-
kinti, minden filmmûfajnak és
minden mozgóképes megjelené-
si formának, valamint a film-
gyártáson túl a forgalmazásnak,
a moziknak és a szaksajtónak is
érdekképviselete kíván lenni. A
több mint ötven éve mûködõ
szervezet „konstruktív és offen-
zív magatartást” ígér a jövõben.
„A szövetség meggyõzõdése,
hogy a magyar mozgókép a ma-
gyar nemzeti kultúra elválaszt-
hatatlan és az európai kultúra in-
tegráns része, ezért kötelességé-
nek tartja ennek védelmét és az
ehhez szükséges normális mûkö-
dés feltételeinek megteremtését”
– áll a kommünikében. Hangsú-
lyozták azt is: a Magyar Film-
mûvészek Szövetsége mindent
meg kíván tenni annak érdeké-
ben, hogy a filmszakma meg-
õrizhesse autonómiáját, méltó-
ságát és tisztességét. 

A köztévék olcsóbb filmekkel és ismétlésekkel, a kereskedelmiek viszont hollywoodi produkciókkal karácsonyoznak

Tarr Béla a filmszövetség elnöke

Tarr Béla egységes egésznek tekinti a magyar mozgóképkultúrát



7.30 Híradó
7.40 Kisváros (ism.)
8.15 Kisenciklopédia
8.30 Híradó
8.40 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Angyalbőrben (ma-
gyar sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
12.00 Slovenski Utrinki
12.30 Alpok-Duna-Adria
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Törvény által védve
(ism.)
15.45 Pannonia 3 keré-
ken (ism.)
16.10 Lyukasóra (ism.)
16.40 Szerelmes földrajz
(ism.)
17.10 Ízőrzők: 
Iharosberény
17.45 A zene összeköt
(dok. f.)
18.15 Kisváros 
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Végjáték (kan. sor.)
22.15 Hírek
22.30 Lóvátett lovagok
(rom. vígj., 2000)
0.05 Dunasport
0.10 A szabálytalan 
Simone Weil (dok. f.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Csoda New Yorkban
(amerikai családi film)
13.15 Apócák a pácban
(angol vígjáték) 15.00 Az
agyfürkész totál kész
(amerikai vígjáték, 2001)
16.40 Öregdiák nem vén-
diák (amerikai vígjáték,
2005) 18.15 Csoda New
Yorkban (amerikai családi
film, 1994) 20.25 Fedőne-
ve: Takarító (amerikai ak-
ció-vígjáték, 2007) 22.00
Farkasok birodalma (fran-
cia akcióf., 2005) 

7.30 Családi történet (tö-
rök sorozat) 10.00 Ked-
ves barátnőm 12.30 Ka-
nal-D Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 Vég nélküli
ének (török vígjátéksoro-
zat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 20.00
Akarsz milliomos lenni?
22.00 Cancan TV 0.00
Mona Lisa mosolya (ame-
rikai romantikus vígjá-
ték, 2003) 2.30 Kanal-D
Hírek

9.00 Híradó 9.30 Hargita
magazin 10.00 Buda Já-
nos: Szemétfilm 10.30
Kárpát Expressz 16.00 Hír-
adó 16.15 Tájkép ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Híradó
17.50 Egészséges percek
18.00 Ünneplő lakás
18.30 Híradó 19.00 Kul-
túrcsepp 19.30 Híradó
20.00 Többszemközt
20.30 Magyar Ház Türben
21.00 Híradó 21.30 Kul-
túrcsepp 22.00 Több-
szemközt 23.30 Híradó

8.30 A csábítás földjén
(sorozat) 10.00 Együtt
mindörökké (sorozat)
13.00 A kötelék (sorozat)
14.30 Esmeralda (sorozat)
15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Lola (amerikai
sorozat) 18.30 A lángoló
ég alatt (sorozat) 19.30 A
csábítás földjén (sorozat)
20.30 Golden Christmas
(am. vígjáték) 22.00 Perro
amor (sorozat) 23.30 Sze-
relemkönnyek (sorozat)
0.30 Igaz történetek
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TVR1, 21.10
Fegyverszünet karácsonyra

Mikor 1914 nyarán kitör a háború, sokmillió ember élete fene-
kestül felfordul, s a harcok sokakat állítanak csatasorba. Bekö-
szönt a tél és vele együtt a karácsony is: a fronton szolgáló ka-
tonákat családtagjaik és a hadsereg ajándékokkal halmozzák
el, de a francia, skót és német lövészárkokban tartózkodókat a
legnagyobb meglepetés nem a csomagokat kibontva éri.

TV2, 22.00
Az iskoláját!

John végre elég pénzt gyűjt össze ahhoz, hogy változtasson
az életén. Van egy gyönyörű, esküvőre váró menyasszonya,
és ő leendő apósa cégének második embere. Minden töké-
letesnek tűnik, egészen addig, míg John hőn szeretett uno-
kahúga be nem jelenti, hogy felvették a Harvardra. Noreen
elvárja, hogy John betartsa az ígéretét, miszerint finanszí-
rozza a tanulmányait.

DUNA Tv, 22.30
Lóvátett lovagok

A történet négy egyetemistáról szól, akik megfogadják, hogy
öt évig ellenállnak a női bájaknak. Találkoznak azonban egy
hercegnővel és három édes szobalányával, és ez elég a meg-
ingáshoz. Nem is csoda, hiszen az egyik igéző teremtés a
szépséges hercegnőt alakító Alicia Silverstone. Kifinomult rí-
mek és halhatatlan dalok jellemzik a neves Shakespeare
“szakértő”, Kenneth Branagh rendező vígjátékát.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Ma Reggel
9.00 Pipafüst nélkül
11.00 Magyar bulizene
11.55 Natúra
12.20 Magyarországi nép-
táncok
12.30 Kő, papír, olló
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Öt perc próza
14.05 Mesterségem a
hangom
14.45 Tudástár 2011
15.10 Természetfilm-fesz-
tivál
15.35 Szabadlábon
16.00 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
16.30 Pecatúra
16.55 Mindentudás Egye-
teme 2.0
17.45 Família Kft. (ma-
gyar sor.)
18.10 Hogy volt!?... Extra
19.00 Angyali érintés
(am. sor.)
19.45 Esti mese
20.05 Különleges mentő-
alakulat (auszt. sor.)
20.50 Üzenetek
21.00 Híradó este
21.35 McLeod lányai
(sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 24 (am. sor.)
0.00 A nyomozónő (sor.)
1.00 Appaloosa - A törvé-
nyen kívüli város (am.
west., 2008)

6.45 Top Shop
7.20 Havazin (ism.)
7.55 Fókusz Reggel
8.40 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.30 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.35 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sor.)
11.35 Top Shop
13.25 Asztro Show
14.30 A szív útjai 
(török sorozat)
15.35 Jégkirálynő 
a hokipályán 
(amerikai vígjáték, 2005)
17.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
18.20 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.05 Castle 
(am. sor.)
22.00 ValóVilág
Valóságshow (2011) (élő)
- Kiválasztás
Utána: RTL-hírek
0.20 Reflektor 
- Sztármagazin
0.35 Törzsutas (ism.)
1.00 Dupla hatos
(amerikai-angol-spanyol
vígjáték, 2003)
3.05 Autómánia 
- Autósmagazin (ism.)

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.35 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.30 A megbocsájtás út-
ja (am. filmdráma, 2007)
14.15 Eva Luna 
(am. -mex. sor.)
15.15 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.25 La Pola (kolumbiai
drámasorozat, 1. rész)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna
(amerikai-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 Aktív
A TV2 magazinja
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 Az iskoláját! 
(am.-kan. akció-vígj.,
2002)
0.00 ALL IN - kezdők és
nagymenők (2011)
Póker-műsor
0.30 Aktív
A TV2 magazinja
1.30 Tények Este
2.05 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
3.05 Alexandra Pódium
(ism.) Kulturális magazin
3.30 Animációs filmek

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

10.20 Bomba bébi (am.
vígjáték) 12.30 Segítség,
szülő vagyok! 13.30 Lehe-
tetlen küldetés 14.30
Monk (sorozat) 15.30 CSI
(sorozat) 16.30 Nyomtala-
nul (sorozat) 17.25 Miami
Vice (sorozat) 19.25 (so-
rozat) 20.20 Két pasi
(ism.) 20.50 Vérmes né-
gyes (sorozat) 21.45 Mike
és Molly (sorozat) 22.15
Jackie Brown (amerikai
thriller, 1997) 1.15 Szerel-
mem szelleme (amerikai
thriller, 2000)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Sport.ro Hírek
11.00 Apám erősebb!
12.00 Sport.ro Hírek
(live) 13.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Fogadás a féle-
lemmel 14.00 Prosport
óra (live) 16.00 Sport.ro
Hírek (live) 18.00 Sport.
ro Hírek (live) 19.00
Trickshot világkupa
20.00 European Poker
Tour 21.00 Wrestling
RAW, Showtime 23.00
Sport.ro Hírek 23.10
Gladiators UK, Showtime

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 Afrika 
gyöngyszeme 
(port. sor.)
10.55 Magyarország, 
szeretlek!
12.10 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 P’amende
14.25 Esély
14.55 Kő, papír, olló
15.25 Natúra
15.55 Angyali érintés
(am. sor.)
16.45 Különleges 
mentőalakulat 
(auszt. sor.)
17.35 MM
18.40 Család csak egy
van (vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
(műv. vet.)
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Poén Péntek 
- L’art pour l’art Társulat
22.10 Mindenből egy van
23.05 Családom és egyéb
emberfajták (am. sor.)
23.30 A hivatal (vígj. sor.)
0.05 Egy este az Il Divó-
val - A barcelonai koncert
1.10 Sporthírek
1.20 Család csak egy van
(ism.)
2.05 MM (ism.)
A megoldások magazinja

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 Milliomos Mikulás
(amerikai családi film,
2005)
11.50 TVR55
12.00 „Szép az élet!”
Nemzetközi Fesztivál
12.40 A palota legendái:
király 
(drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 e-FORUM (live)
15.15 Teleshopping
15.30 Télapó
16.00 Professzionisták 
- talk show
17.00 Hírek
17.30 La vie en rose 
(life-style magazin)
18.25 A palota legendái:
király 
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 Fegyverszünet 
karácsonyra 
(francia-német-angol-
román háborús filmdráma,
2005)
23.15 Madonnával 
az ágyban 
(amerikai dokumentum-
film)
1.25 Katherine Jenkins
koncert
2.15 Ítéld meg te!
3.05 TVR 55
3.15 Hírek, Sport (ism.)

4.30 Hiába futsz 
(amerikai akciófilm,
1993) (ism.)
6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 A Karácsony 
előtti éjszaka 
(amerikai-kanadai családi
film, 2010) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport,
időjárásjelentés
14.00 Karácsony 
a Chestnut Street-en
(amerikai vígjáték, 2006)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Hull a pelyhes
(amerikai vígjáték, 1996)
22.30 Grimm 
(angol-cseh-am. fant. ka-
landf., 2005)
1.00 Csokoládé 
(thai. akciófilm, 2008)
3.00 Grimm
(angol-cseh-amerikai fan-
tasztikus kalandfilm,
2005) (ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
(live)
8.00 Reggeli matiné 
- Răzvan és Dani műsora
(live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.15 Next Top Model 
by Cătălin Botezatu 
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés - Simona Gheo-
rghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.20 Bambi 
(am. rajzf., 1942)
21.45 A fenébe is 
- szórakoztató műsor
23.00 Négybalkéz 
(amerikai vígjáték, 2001)
1.00 A fenébe is 
- szórakoztató műsor
(ism.)
2.15 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés (ism.)
3.00 Karácsony 
a Riviérán 
(angol vígjáték, 2007)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 Ház, építés, design
7.30 Levintza bemutatja
8.00 Családban 
(román sorozat)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 Médium 
- A túlvilág kalandorai 
(angol thrillersor.) (ism.)
11.30 Vad rózsák 
(kan. sor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Sport, 
diéta és egy sztár
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat)
15.00 Családban 
(román sorozat)
16.00 1200 mérföld 
hazáig
(ausztrál kalandfilm,
2002)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Apám, a hős 
(francia-amerikai romanti-
kus vígjáték, 1994)
22.15 A szikla 
(am. akcióf., 1996)
0.30 Hírek (ism.)
1.30 Vad rózsák 
(kan. sor.) (ism.)
2.30 Fején a nagyvilág
(ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Porsche 911 Targa
9.00 Hogyan csinálják?
Bankjegyek, 
Cipőkészítés
10.00 Hogyan készült?
Tölcséres fagylalt, 
Sátras utánfutó, 
Cipőkrém, 
Fogó
11.00 A túlélés törvényei
12.00 Amcsi motorok 
- A Dodge Ram motor
13.00 Autókereskedők 
- Alfa Romeo Spider Ve-
loce
15.00 Állítólag... 
- Zöld darázs
16.00 Hogyan készült?
17.00 Mérnöki műtárgyak
- Szerbia leghosszabb híd-
ja
18.00 Autókereskedők 
- Dodge Charger
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag... 
- Vakon vezetni
21.00 Hogyan készült?
22.00 Egyszer 
egy ilyet vezetni! 
- Foose’s ‘69
23.00 Újjáépítők
0.00 Amerikai hotrodok
1.00 Autókereskedők
2.00 A túlélés 
törvényei
3.00 Állítólag... 
- Motormítosz

8.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai vígjá-
téksor.)
8.55 Egészségpasztilla
9.10 Kezdetek kezdetén
(Kezdetben vala) 
(amerikai filmdráma,
2000) (ism.)
10.50 Vallomások 
(ism.)
11.50 Bazár
12.25 Biznisz óra
13.15 Késhegyen
14.00 Motomagia
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai vígjá-
téksorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek,
időjárásjelentés
18.30 Kezdetek kezdetén
(Kezdetben vala)
(amerikai filmdráma, 2.
rész)
20.00 Komédia klub
21.10 Topping
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik 
(ism.)
0.00 Kaland Bt. 
(kanadai kaland sorozat)
0.55 Csavargó halász
(ism.)
1.30 Karácsonyi történet
(francia vígjáték, 2008)
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
KultúrPresszó 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.15 Élő
muzsika 17.55 A nap hírei röviden 
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Ma Zénó és Anikó napja.
A Zénó a görög Zénón név
latin változatából szárma-
zik, a Zenodótosz nevek
rövidülése, jelentése: Ze-
usztól származó.
Az Anikó nõi név az Anna
erdélyi magyar becenevé-
bõl ered.
Holnap a Viktóriák ünne-
pelnek.

Évforduló
• 1895 – Wilhelm Röntgen
elkészíti elsõ röntgenképét
(felesége kezérõl).
• 1947 – Feltalálják a tran-
zisztort (William Bradford
Shocklel, Walter Brattain,
John Bardeen).
• 1989 – 30 év után újra
megnyitják a Brandenbur-
gi-kaput.

Vicc
– Tessék, itt van a fize-
tésemelésõl szóló írás. Re-
mélem, meg van vele elé-
gedve – mondja a fõnök.
– Igazán nagyon köszö-

nöm, fõnök. Tessék, itt van a
videofelvétel a tavaly kará-
csonyi vállalati bulinkról.

Recept
Mézes puszedli
Hozzávalók: 1 egész tojás és
3 tojás sárgája,  15 dkg porcu-
kor, 4 evõkanál tejföl, 5 dkg
zsír, 25 dkg méz,  60 dkg
liszt, 2 kávéskanál szódabi-
karbóna, fûszerek (fahéj,
szegfûszeg, mézes sütemény
keverék) ízlés szerint. A máz-
hoz: 2 tojás fehérje, 20 dkg
porcukor.
Elkészítés: A tojásokat a cu-
korral habosra keverjük.
Hozzáadjuk a többi hozzáva-
lót és összegyúrjuk. Egy éj-
szakát húvös helyen pihentet-
jük. A tésztából golyócskákat
formálunk,  és kikent, liszte-
zett sütõlapon megsütjük. A
tojásfehérjéket gõz fölött jól
kikeverjük a porcukorral.
Ízesíthetjük narancshéjjal,
kókusszal, kakaóval. A még
forró puszedliket ebbe mázba
forgatjuk.

2011. december 22., csütörtök   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Sikerülhet behoznia minden le-
maradását, amit az év során fel-
halmozott, és így jó érzéssel ké-
szülhet az ünnepekre. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Egy váratlan, és csaknem hihe-
tetlen, de nagyon jó fordulat kö-
szönt a Bika jegyûekre a mai na-
pon. Füleljen a telefoncsörgésre,
nehogy elhalassza a sorsdöntõ
hívást! 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Egykedvû, a munkája sem dobja
fel, és valahogy minden sokkal
jobban fárasztja, mint máskor.
Alighanem több pihenésre volna
szüksége, talán valami betegség
is lappang önben. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Sok kellemetlenségben lehet ré-
sze, az emberek, és a felmerülõ
ügyek egyaránt bosszantóak és
zavarba ejtõk. Azért korántsem
minden olyan rossz, mint ami-
lyennek elsõre megpillantja. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Nagyon sok égetõ ügye van, elõ-
ször koncentráljon azokra, mie-
lõtt a kedvteléseivel törõdik. A
mai napon sok teendõjében gyors
eredményre számíthat. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ma nem lehet szórakozott: renge-
teg dolga van, és álmodozásával
nagy gubancot okozhat életében. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Szép nap vár a Mérleg jegyûekre.
Ma megkötheti az év utolsó nagy
üzletét, vagy lebonyolíthat egy
nagyon kellemes találkozót vala-
kivel. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ellentmondásokkal, kételyekkel
teli nap vár önre. A partnerével
való kapcsolata is kritikus idõ-
szakba érkezett, valamilyen dön-
tés, úgy látszik tovább nem halo-
gatható. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Bonyodalmas napja lehet, szinte
már elõre érzi a teendõk súlyát.
Ez pedig hátfájáshoz vezethet.
Ha lehet, iktasson be egy masz-
százst, vagy lazító tornagyakor-
latokat.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ma a szokásosnál is keményebb-
nek kell lennie. A közeledõ kará-
csony is engedékenységre csábíta-
ná, de ezzel nemcsak magának,
de másoknak is kárára lenne.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A munkahelyi viszályok kedvét
szeghetik, de ez ne vezesse hirte-
len cselekedetekhez. Kutyauga-
tás nem hallik az égig.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Az apró kellemetlenségek bosz-
szantóak ugyan, de ez nem sza-
bad, hogy kizökkentse ünnepi
hangulatából. Az ajándékozás
örömében való elmerülé jobb
kedvre derítheti.

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Sokszor megbántam már,
hogy beszéltem, de soha, ha
hallgattam. A beszédet azért
bánjuk meg, mert visszavon-
hatatlan, megmásíthatatlan.
Amit hirtelen mondunk ki, az
jóvátehetetlenül ott marad kö-
zöttünk. A jóvátehetetlenséggel
pedig egyebet nem tehetünk,
mint bánjuk. A hallgatás vi-
szont örök kezdés és ki nem
használt lehetõség. Aki hall-

gat, az nem is kell megbánjon
semmit és nem is kell kínlódjon
azon, hogy bármit is jóvátegyen.
Mindig hallgatni nem lehet,
mint ahogy mindig beszélni sem.
Ennek ellenére sokan vannak,
akik megpróbálnak mindig
mondani valamit és olyanok is,
akik pedig mindig hallgatni
igyekeznek. Hallgatásunk beszé-
des kell legyen, beszédünk pedig
csendes. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden

Turós-Jakab László

Minden eddignél szegé-
nyesebbre sikeredett a

Kolozs megye idei legjobb
sportolóit köszöntõ tegnapi
gála, már csak azért is, mert
kizárólag oklevelekkel ismer-
ték el a kiemelkedõ eredmé-
nyeket. 

Kolozs megye legjobb
sportolónõje Corina Cãprio-
riu cselgáncsozó, aki Florin
Bercean szövetségi kapitány
irányításával bronzéremet
nyert a párizsi világbajnoksá-
gon és az isztambuli Európa-
bajnokségon, a 62 kg-os súly-
csoportban. A fiúknál Anto-
niu Buci súlyemelõ, Ionuþ
Felecan tanítványa lett az el-
sõ, miután a kazanyi Eb-n
egy-egy arany-, ezüst- és
bronzérmet szerezett. Az Év
edzõje idén is Florin Ber-
cean, a nõi cselgáncs-váloga-
tott mestere lett.   

A nem olimpiai sport-
ágakban küzdõsportosok re-
mekeltek, Incze Szilárd (tek-
vandó, két ezüst- és egy
bronzérem a pozsonyi Eb-n),
Kerekes Éva (WKC-karate,
két elsõ és egy második hely
a olaszországi Világkupán,
egy ezüstérem a gyõri Eb-n). 

A csapatoknál az országos
bajnok U-Mobitelco BT ko-
sarasai, élükön a gyõztes
triplát dobó Tyler Morris-
szal, valamint az U-Jolidon
bajnoki ezüstérmes kézilab-

dázónõi részesültek elisme-
résben. 

Juventute-díjat kapott a ko-
lozsvári sport két fiatal re-
ménysége, Rareº ªipoº aszta-
liteniszezõ és Nica Ivanuº
tornász. Életmû-díjat kapott
Vasile Bogdan, a testnevelési
fõiskola dékánja, 

Sally Wood Lamont, a ne-
vét viselõ, fogyatékos sporto-
lókat fogalkoztató klub veze-
tõje, Liviu Criºan (Kolozsvá-
ri Politehnica, WKC-karate),
Marius Oltean (ITF-tekvan-
dó), Ioan Mãnãºturean (a Kv.
MSC volt igazgatója), Alin

Giurgiu (a CSS Viitorul SK
igazgatója), Gheorghe Cãp-
raru (a Voinþa SK igazgató-
ja), Ovidiu Vasu (az Univer-
sitatea SK ügyvezetõ igaz-
gatója), Valentin Cuibus (Pa-
latul Copiilor), Ioan Mã-
celaru (a Kv. LPS igazgató-
ja), Liviu Morariu (kosárlab-
da-edzõ) és George Arghir
(repülõmodellezõ). A nagy
kifelejtett Radu Nechita volt,
akit éppen a napokban kö-
szöntött a hazai vízilabda tár-
sadalma 45 éves aktivitása
kapcsán. A megye és székhe-
lye sportjának támogatásáért

Radu Moisin polgármester,
Alin Tiºe megyei tanácsel-
nõk és Florin Stamatian pre-
fektus vehetett át oklevelet. 

Az U-nál Cãprioriu, 
a Polinál Kerekes Éva  

A Horia Demian Sport-
csarnokban egy kalap alatt
az Universitatea SK és a
Politehnica SK legjobbjait is
megnevezték. A legpatiná-
sabb, 1919-ben alakult „U”
idei legjobbja ugyanaz a
Corina Cãprioriu, a 76 pont-
tal gyõztes cselgáncsozót

Florina Chintoan kézilabdá-
zó (60), Mihai Silvãºan
kosárlabadázó (54), Mihaela
Tivadar kézilabdázó (47),
Loredana Ohâi cselgáncsozó
(44), Kyndall Dykes kosár-
labdázó (41), Nagy Judith at-
léta (29), Rãzvan Ailenei és
Eduard Ciaparii rögbisek
(27), Bogdan Bratosin és
Rãzvan Vîlcelean röplabdá-
zók (26), és Sebastian Vãsuþ
testépítõ (24) követte a rang-
sorban. 

A Politehnica SK dicsõség-
listája meglehetõsen egyhan-
gú, eredményeik sorrendjé-
ben kizárólag WKC-kara-
tekák szerepelnek rajta: Kere-
kes Éva, Ovidiu Radu, Liviu
Dodoc, Kertész Róbert,
Magdalena Teir, Claudiu
Lingea, Cristian Pop, Paul
Cãtãnaº, Mihai Þibrea és Ra-
ul Felecan. A 11. helyen egy
repülõmodellezõ, Cristian
Cucuianu, a 12-en pedig egy
bridzs-játékos, Matei Uþã
szerepel. 

A Ioan Lespuc sportfotós
nevét viselõ emlékdíjat idén
Manases Sándor, az Új Ma-
gyar Szó sportrovatában is
gyakran megjelenõ fényké-
pész kapta. A gyõztes fotón
Zoran Krsztanovics, a Ko-
lozsvári U-Mobitelco BT ko-
sárlabda-csapatának szerb
idegenlégiósa Marcel Tenter
edzõt kapja ölbe a bajnoki
cím megnyerését követõ pil-
lanatokban. 

A Ioan Lespuc sportfotós nevét viselõ emlékdíjat idén Manases Sándor kapta. Íme a díjnyertes fotó

A vb-selejtezõk
programja

Utolsóként a magyar és ro-
mán érdekeltségû csoport-
ban is kialakult a világbajno-
ki selejtezõk programja, mi-
után a hat érintett ország
labdarúgó-szövetségének teg-
nap sikerült megegyeznie a
menetrendrõl. A magyarok
szeptember 7-én Andorrá-
ban kezdenek, a románok
ugyanaznap Észtországban.
A 2013. március 22-i ma-
gyar–román visszavágóját
szeptember 6-án rendezik
meg, minden bizonnyal a
bukaresti Nemzeti Arénán.
A csoportelsõk automatiku-
san kijutnak a 2014-es brazí-
liai vb-re, míg a nyolc leg-
jobb második pótselejtezõt
játszik a részvételért.

Kassai sípolhat az Eb-n

Az UEFA döntése értelmé-
ben Kassai Viktor is vezet
majd mérkõzést a jövõ évi
lengyel–ukrán közös rende-
zésû Európa-bajnokságon. A
magyar sípmester mellett
Howard Webb (brit), Carlos
Velasco Carballo (spanyol),
Craig Thomson (skót),
Wolfgang Stark (német),
Damir Skomina (szlovén),
Nicola Rizzoli (olasz), Ped-
ro Proenca (portugál), Sté-
phane Lannoy (francia),
Bjorn Kuipers (holland), Jo-
nas Eriksson (svéd) és Cü-
neyt Cakir (török) került a
vezetõbírók 12-es keretébe,
míg a négy tartalék Marcin
Borski (lengyel), Tom Ha-
rald Hagen (norvég), Pavel
Královec (cseh) és Viktor
Svecov (ukrán). 

FIFA-világranglista

A magyar és a román labda-
rúgó-válogatott pozíciója
sem változott a novemberi-
hez képest a FIFA világrang-
listáján, így elõbbi továbbra
is a 37., utóbbi az 56. helyet
foglalja el. A világ- és Euró-
pa-bajnok spanyolok vezet-
nek a hollandok és a néme-
tek elõtt.

Barátságos 
kézilabda-tornák

Magyarország férfi kézilab-
da-válogatottja 29-25-re ver-
te a házigazda szlovákokat a
Karácsony Kupa érsekújvári
mérkõzésén, a lengyelek 33-
32-re a cseheket. Nõi torná-
kon: Szilágyság-kupa: Zilahi
HC–NKSE Békéscsaba 35-
25, SCM Craiova–Nagybá-
nyai HCM 38-25, RK Zaje-
car (szerb)–Nagybánya 36-
22, Békéscsaba– Craiova 29-
29. Duna-kupa: HC Dunãrea
Brãila–CSM Ploieºti 34-25,
Ploieºti–Galaci Oþelul 37- 33,
Brãila– CSM Slobozia 32-27.

Kosárlabda, 15. forduló

Lapzártáig befejezõdött mér-
kõzéseken a kosárlabda-
bajnokságokban: nõk: Poli
Iaºi–Temesvári BCM Dan-
zio 53-78, SCM Craiova–
Szatmárnámeti CSM 65-85.
férfiak: CS Otopeni–SCM U
Craiova 74-67, CS Munici-
pal–CSU Ploieºti 79-78.  

Díjesõ a sportcsarnokban 

Labdarúgás 

T. J. L. 

A hosszabbítás utolsó
másodperceiben szerzett

góllal a Rapid nyerte 2011
utolsó bajnoki mérkõzését a
labdarúgó Liga-1-ben: Rãz-
van Lucescu tanítványai 3-2-
re verték a házigazda FC
Vasluit.   

Wesley találatára két De-
ac-válasz is érkezett, majd a
rapidos játékost érthetetlen
módon kiállította a játékve-
zetõ. Abban az 54. percben
már a Vaslui is egy negyed-
órája emberhátrányban sze-
repelt, Pavlovici kapott piros
lapot. Ezzel Adrian Porum-
boiu igazolva véli a korrupci-
ót, hiszen az idegenlégiós
azon négy játékos közül való,
akiket a meccs elõtt állítólag
megkörnyékezett Constantin
Zotta, a Rapid ügyvezetõ el-
nöke. A hármas sípszóig még
egy-egy gól esett: Adailton
egyenlített a moldvai alaku-
latnak, majd Grigorie csikar-
ta ki a döntést a giuleºti-iek
javára. 

A 18. fordulóban két hazai
és három vendégsiker mellett
négy döntetlen is született, a
Rapid gyõztes gólja pedig a
vendégek felé billentette el a
mérleg nyelvét, 10-11. A for-
duló 45 sárgalapjából 28-at a
látogató csapatok játékosai
kaptak. A játékvezetõk ezút-
tal sem álltak a helyzet ma-
gaslatán, s egyre nõ az elége-
detlenség a Ioan Crãciunescu

vezette sípmesteri testület, a
CCA irányában.     

A hazai pontvadászatban
382 góllal számolhatunk, eb-
bõl 215-öt a vendéglátó csa-
patok játékosai szereztek. A
góllövõlista élén Marius
Niculae (Dinamo) és Wesley
Lopes (Vaslui) elhúzott a töb-
biektõl, 14, illetve 13 találat-
tal. Dãnciulescu (Dinamo) 8,
Weldon (CFR 1907), Opriþa
(Petrolul) és Rusescu (Ste-
aua) pedig 7-7 alkalommal
zörgetett hálót. Egy-egy gólt
szerzett 88 játékos, s 8 öngól
is született

A legtöbb sárga lapot a vá-
sárhelyiek és a Kolozsvári
CFR 1907 játékosai gyûjtöt-
ték, 59-et, a legkevesebbet pe-
dig a Kolozsvári U labdarú-
gói, 39-et. A játékvezetõk ed-
dig 66 játékost állítottak ki, a
nagyszebeni Buneát, a rapi-
dos Bozovicit, a vaslui-i Pap-
pot, a marosvásárhelyi Pãdu-
reþut, a sportulos Ghingát és
a mioveni-i Voicut éppenség-
gel kétszer is.  

A mozgolódás már meg-
kezdõdött a csapatoknál, a
CS Mioveni például már
szerzõdést bontott Nicolae
Mitea és Radu Barbu játéko-
saival. A hírek szerint a bras-
sói Alex Chipciu már a Ste-
auáé, Kolozsváron pedig rö-
videsen eldõl, hogy marad-e
az U kispadján a visszafoga-
dott Ionuþ Badea, vagy eset-
leg Mircea Rednic veszi át a
helyét. Tegnap Porumboiu
kijelentette: mindenki eladó,
még Sanmartean is. Pavlo-

vicit és Zmeut ki fogják rúg-
ni, Wesley pedig szinte bizto-
san Gigi Becalinál fog kiköt-
ni. A FC Vaslui mecénása
most azt fontolgatja, hogy
nem volna-e jobb levenni a
kezét a csapatról… Porum-
boiu zöld asztali döntést és
három pontot vár a profiligá-
tól (LPF) miután a megkör-
nyékezett játékosok írásban
is megerõsítették, hogy Zotta
megkereste õket. A LPF
azonban csak februárban
fogja tárgyalni a kényes
ügyet, így addig a FC Vaslui
a táblázat hetedik helyén ma-
rad. Amúgy az élen álló hár-
mas, a Dinamo, a CFR 1 907
és a Rapid jócskán elhúzott a
többiektõl, és nehezen elkép-
zelhetõ, hogy a bajnok az ül-
dözõ bolyból kerül ki. 

„Téli vakáción” a Liga-1

A jövő évi folytatásig  
1. Dinamo 1812 4 2 32-10 40
2. CFR 1907 1812 3 3 37-14 39
3. Rapid 18 11 4 3 30-17 37
4. Steaua 18 9 5 4 23-14 32
5. Oţelul 18 9 4 5 17-14 31
6. Pandurii 18 8 6 4 29-18 30
7. Vaslui 18 9 3 6 28-17 30
8. Kv. U 18 7 7 4 24-18 28
9. Astra 18 6 7 5 17-17 25
10. Ceahlăul 18 5 7 6 16-23 22
11. Gaz Metan 18 6 3 9 26-31 21
12. Brassó 18 5 5 8 18-17 20
13. Petrolul 18 4 6 8 15-20 18
14. Szeben 18 4 5 9 12-22 17
15. Vásárhely 18 3 8 7 17-25 16
16. Sportul 18 2 8 8 17-31 14
17. Chiajna 18 2 511 12-32 11
18. Mioveni 18 2 313 12-42 9

Labdarúgás 

T. J. L. 

Az FC Barcelona uralja
a World Soccer nevû, lab-

darúgással foglalkozó maga-
zin hagyományos év végi
szavazását, a katalán sztár-
csapat háromszor nyert a
négy kategóriából. 

A brit szaklap több mint
40 országból származó olva-
sói szerint az Év játékosa
Lionel Messi, az argentin
csatár a voksok 60 százaléká-
val lett elsõ. A 24 éves sztár
másodszor nyeri el a trófeát,
miután 2009-ben is rá esett a
focirajongók választása.
Messi nagy fölénnyel nyert
ebben a kategóriában, hiszen
a portugál Cristiano Ro-
naldo (Real Madrid) 9,3 szá-
zalékkal lett második, s a
Barcelona játékmestere, Xa-

vi Hernandez 7,6 százalék-
kal harmadik.   

Az Év edzõjének a katalá-
nok trénerét, Pep Guardiolát
választották. Mögötte az
uruguayi szövetségi kapitány,
Óscar Washington Tabárez
lett a második, Sir Alex Fer-
guson pedig a harmadik.

A World Soccer olvasói sze-
rint az Év csapata az FC Bar-
celona. 

A legjobb csapat szavazá-
son a második az uruguayi
nemzeti tizenegy lett, a har-
madik pedig a portugál baj-
nok és Európa-liga-gyõztes
FC Porto.

A tekintélyes magazin díj-
átadóján elismerést kapott
még a brazil FC Santost erõ-
sítõ Neymar, aki az Év leg-
jobb fiatal futballistája lett.
A World Soccer 1982 óta ír ki
szavazást, tehát az idei volt a
30. a sorban. 

A Barcelona éve volt 2011

Az Év edzõje és az Év játékosa: Pep Guardiola és Lionel Messi
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