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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2972 ▲
1 amerikai dollár 3,2861 ▲
100 magyar forint 1,4023 ▲

Vezércikk 3

Clinton is írt Orbánnak

Az amerikai külügyminiszter még kará-
csony elõtt levelet küldött Orbán Viktor-
nak – derült ki tegnap. Hillary Clinton ag-
gódik a magyar demokratikus intézmény-
rendszer szisztematikus leépítése miatt. A
tengerentúli sajtó „az Orbán-kormány tör-
vényalkotási ámokfutásától” visszhangzik.

Aktuális 2

A prefektus megtámadta 
a székelyföldi népszavazást 

Ígéretéhez híven a közigazgatási bírósá-
gon támadta meg György Ervin Kovászna
megyei prefektus azt a megyei tanácsi ha-
tározatot, amely népszavazást ír ki a Szé-
kelyföld nevû közigazgatási egység létre-
hozására vonatkozóan. 

Aktuális 3

Két tûz között
Ritli két tûz között van: egyrészt az õt ne-
vesítõ pártnak, politikai alakulatnak tarto-
zik elszámolni tevékenységével, másrészt

kormánybeli felettese, a minisz-
terelnök irányából is érik im-
pulzusok. Az igazi elszámo-
lás azonban mindig önma-
gunkkal szemben történik.

A tények figyelembevéte-
lével, Ritlinek nem kelle-
ne nagy dilemmát jelen-

tenie: melyik oldalra is
álljon...

Salamon 
Márton László

Robbanékony év vége
A rendõrségi razziák és a tiltás ellenére már beszerezhetõ a szilveszteri petárda

Megalakulása óta elõször
csökkent a vízválasztónak

számító 50 százalék alá a Szo-
ciál-Liberális Szövetség (USL)
támogatottsága. Az Adevãrul cí-
mû napilap megrendelésére ké-
szített IMAS-felmérés adatai sze-
rint az ellenzéki pártszövetség to-
vábbra is fölényesen, de immár
csak 49,2 százalékkal vezeti a
pártok közötti versenyt. A lélek-
tanilag jelentõs ötven százalék
fölötti eredmény elérése azért
válhat fontossá az ellenzék szá-
mára, mert Traian Bãsescu ál-
lamfõ korábban többször leszö-
gezte, az alkotmány csak ebben
az esetben köti meg a kezét a mi-
niszterelnök-jelölt megnevezésé-
ben. 3. oldal 

Antal Erika, 
Kovács Zsolt, Totka László

Jövõ évben az ország több te-
lepülésén is akár 50 százalék-

kal emelkedhetnek a helyi adók –
jelentette ki a minap egy televízi-
ós interjúban Gheorghe Ialomiþi-
anu pénzügyminiszter. Bár a tár-
cavezetõ igyekezett leszögezni, a
kezdeményezés nem a miniszté-
riumtól származik, hanem né-
hány helyhatóság részérõl érke-
zett a kérés, tegnapi sajtótájékoz-
tatóján már azt közölte, a mai
kormányülésen leteszi a kor-
mány asztalára a sürgõsségi ren-
delettervezetet, amely lehetõvé
teszi az adóemelést. 
Folytatása a 6. oldalon Az ünnepeltek Hûség-diplomát kaptak a polgármestertõl Fotó: Szatmári Friss Újság

Egynapi zsákmány a kolozsvári rendõrségen. A törvény szerint a petárdák csak tegnap óta, december 31-ig árusíthatók Romániában Fotó: archív

Csökkenõben

az USL 

Helyi adóemelés

2012-ben?
Ötven évnyi hûség ünnepe

Hagymányteremtõ módon
ötven aranylakodalmas há-

zaspárt köszöntött tegnap a
Szatmár megyei Pálfalva önkor-

mányzata. Az idõs házastársak
Hûség-diplomát és csekély pénz-
ajándékot vehettek át a polgár-
mestertõl. 7. oldal 

Reflexszé vált a kultúra

A legújabb szín-
házi formák be-
mutatására készül
a jövõ év márciu-
sában Sepsiszent-
györgyön sorra
kerülõ Reflex
színházi fesztivál
második kiadása.
Bocsárdi László,
a Tamási Áron
Színház igazgató-
ja elmondta: jövõ-
re már sikerült er-
re a célra támoga-
tást szerezniük. 

Kultúra 8

Annak ellenére, hogy a petárdák forgalmazása csak december 27–31. között, használatuk
pedig december 31.–január 1. között engedélyezett, már karácsony táján robbantgatások ri-
ogatták erdélyi városok lakóit, s az új év közeledtével egyre gyakoribb a petárdazaj a lakó-
negyedekben. A rendõrség naponta több száz kilogramm pirotechnikai árut koboz el a
zugárusoktól, akik azonban a tekintélyes pénzbírság ellenére makacsul visszatérnek a váro-
sok piactereinek környékére. A helyi önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek a pe-
tárdaárusítási engedélyek és elárusítóhelyek jóváhagyásáról. 7. oldal 
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Röviden

Elhunyt a kormányfõ édesapja

Nyolcvanhét éves korában tegnap elhunyt
Ion Boc, Emil Boc miniszterelnök édesap-
ja. Az idõs férfi két hete feküdt súlyos bete-
gen egy kolozsvári kórházban, ahova azt
követõen szállították be, hogy agyvérzést
szenvedett. 

Felmondtak az éhségsztrájkolóknak

Azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással
megszüntette tegnap Nagy Balázs Péter
(Nagy Navarro Balázs) és Szávuly Aranka
munkaviszonyát a Médiaszolgáltatás-támo-
gató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA). Az
MTVA közleménye szerint az érintettek
„több mint két hete tartó demonstrációjuk
során folyamatosan provokálják a munkál-
tatót. Tudatosan jogszabályellenes magatar-
tásukkal, tevékenységükkel megsértették a
Médiatörvény és a Munka Törvénykönyve
vonatkozó szabályait, politikai szerepválla-
lásukkal pedig semmibe vették a Közszol-
gálati Kódex elõírását, amely szerint politi-
kai ügyekben közéleti szereplést nem vállal-
hatnak, a nyilvánosság elõtt véleményt
nem nyilváníthatnak”. Nagy Navarro Ba-
lázs és Szávuly Aranka a tiltakozással azt
követelte, hogy a Lomnici Zoltánnak, az
Emberi Méltóság Tanácsa elnökének kita-
karása miatt bocsássák el az ügyben felelõs-
séggel tartozó vezetõket.

Híd: nincs kapcsolat a Fidesszel

A Híd magyar–szlovák párt és a Fidesz kö-
zött nincs semmiféle kapcsolat – állít-
ja Bugár Béla pártelnök (képünkön). „A Fi-

desz döntött úgy, ahogy. Mi ezt tiszteletben
tartjuk, még ha azt gondoljuk is, hogy ezt
nem jól teszi. Benne voltunk a kormány-
ban, vannak információink, lehettünk vol-
na közvetítõk, de ez az õ döntésük. A mi
választóink Szlovákiában élnek, úgyhogy
ezzel többet már nem törõdünk” – jelentet-
te ki Bugár Béla abban az interjúban, ame-
lyet a SITA pozsonyi kereskedelmi hírügy-
nökség közölt tegnap.

Újabb magyarellenes provokáció

A vajdasági Újvidék közelében fek-
võ Temerinben újabb verekedés tört ki
szerb és magyar fiatalok között kedden. A
Petõfi Sándor utcai, éjszaka is nyitva tartó
pékségbe betérõ két magyar és egy szerb
nemzetiségû fiúba, az „idegenekre” tett sér-
tõ megjegyzésekkel provokatív módon bele-
kötött egy szerbül beszélõ asztaltársaság,
majd a három fiú közül a két magyart az
utcán megverte. Az egyik fiút többször
megütötték és megrúgták, a másik a sze-
mén sérült meg. Egy helyszínre érkezõ ma-
gyar fiatalember szembeszállt a verekedés
kezdeményezõjével. A rendõrség a két
utóbbi fiatalt elõállította.

Ámokfutó Mikulás Texasban

Egy Mikulásnak öltözött férfi hajtott végre
véres mészárlást Texasban. A gyilkos a
Dallas melletti Grapevine településen lelõt-
te hat rokonát, akik a tegnapi rendõrségi je-
lentés szerint éppen kibontották ajándékai-
kat, majd saját magával is végzett. Az 58
éves elkövetõ, az iráni származású Aziz
„Bob” Yazdanpanah egykori ingatlanügy-
nök élete az utóbbi hónapokban zsákutcá-
ba jutott. 

Hírösszefoglaló

Hillary Clinton amerikai kül-
ügyminiszter (jobbra) még ka-

rácsony elõtt levelet küldött Or-
bán Viktor magyar miniszterel-
nöknek (bal oldali kép), „alapvetõ-
en az általa korábban szóban el-
mondottakat foglalta írásba” –
erõsítette meg tegnap Szijjártó
Péter, a kormányfõ szóvivõje, és
hozzátette: „a miniszterelnök ter-
mészetesen a szokásos rendnek
megfelelõen válaszolni fog a le-
vélre”.

A Népszabadság internetes ol-
dala tegnap számolt be arról,
hogy Clinton december 23-án
terjedelmes levelet küldött Or-
bánnak. A Nol.hu szerint az ame-
rikai diplomácia vezetõje a ma-
gyar demokratikus intézmény-
rendszer szisztematikus leépíté-
sével kapcsolatban fejti ki nézete-
it, miután a tengerentúli sajtó
„már hetek óta visszhangzik az

Orbán-kormány törvényalkotási
ámokfutásának újabb és újabb
epizódjaitól”. A portál szerint a
levél megerõsíti az elmúlt hetek-
ben többször hangoztatott ame-
rikai aggodalmakat a bíróságok
függetlenségével, az új egyház-

ügyi törvénnyel és a média sza-
badságával kapcsolatban. Új bí-
rálati elemként pedig felbukkan,
hogy a Klubrádió frekvenciáját
más adónak ítélték.

Hillary Clinton amerikai kül-
ügyminiszter júniusi budapesti lá-

togatásán támogatásáról biztosí-
totta a magyar miniszterelnököt
az ország gazdaságának újjáépíté-
sére és megerõsítésére irányuló el-
kötelezettségében, kifejtette azon-
ban aggodalmait is, hogy a két-
harmados többség adta lehetõsé-
gekkel élve, a kormány által vég-
rehajtott változások következté-
ben Magyarország képes lesz-e
hû maradni saját demokratikus
hagyományaihoz. Valódi elköte-
lezettséget kért az igazságszolgál-
tatás függetlensége, a szabad sajtó
és a kormányzati átláthatóság
mellett.

Az amerikai nagykövetség
nem erõsítette meg az Orbán
Viktornak címzett levél hírét.
„Ezt sem mi, sem Washington
nem fogja megerõsíteni” – közöl-
te a diplomáciai képviselet,
amely egyébként sem fûz a wa-
shingtoni külügyminisztérium
diplomáciai kommunikációjához
kommentárt. 

ÚMSZ

Felrobbantottak egy gázveze-
téket tegnap hajnalban a szíri-

ai kormányellenes megmozdulá-
sok egyik központjává vált
Homsz város közelében – közölte
az Ehbaria kereskedelmi televízió.
A híradás szerint a támadást,
amely után még órákkal is lángolt
a vezeték, „terrorista csoportok”
hajtották végre. A vezeték a Szíria
közepén lévõ Hama tartomány-

ban lévõ erõmûveknek szállít
földgázt. A szíriai kormányelle-
nes megmozdulások márciusi
kezdete óta ez volt az ötödik
olyan támadás, amelyet olaj- vagy
gázvezeték ellen hajtottak végre.

Az Arab Liga megfigyelõinek
elsõ csoportja már megérkezett az
országba, hogy ellenõrizze a szer-
vezet béketervének betartását.
Egyes hírek szerint a megfigye-
lõknek már hétfõ este sikerült el-
jutniuk a kormánycsapatok által

harmadik napja ostromlott
Homsz városába, de a nem szûnõ
harcok miatt nem tudják végezni
a dolgukat. Közben lelõtte egyik
évfolyamtársát, négy másikat pe-
dig megsebesített egy diák tegnap
a Damaszkuszi Egyetemen – je-
lentette a SANA hivatalos szíriai
hírügynökség. A közlés nem szá-
molt be a lövöldözõ diák indíté-
káról, jogvédõ szervezetek azon-
ban úgy vélik: rendszertámogató
diákok akciójáról lehet szó. 

ÚMSZ

Új fejezet kezdõdik hamaro-
san a nemzetközileg el nem is-

mert Dnyeszter Menti Köztársa-
ságban, azaz Transznisztriában:
az elnökválasztás hét végén meg-
tartott második fordulójában a 43
éves Jevgenyij Sevcsuk (képünkön)
gyõzött. A Moldova és Ukrajna
között húzódó keskeny területsáv
új államfõje egykori katonatiszt
és gazdálkodó a szavazatok 73,88
százalékát szerezte meg ellenfele,
a jelenlegi parlamenti elnök,
Anatolij Kaminszkij elõtt, akit
Transznisztria legfõbb támogató-
ja, Oroszország szívesen látott
volna az elnöki székben, bár az

utóbbi idõben gyakran kapott bí-
rálatot Moszkvától. A még hiva-
talban lévõ elnök, Igor Szmirnov,
aki csaknem húsz esztendõn át
kormányozta a többségében oro-
szok és ukránok lakta Dnyeszter
Menti Köztársaság történelmét,
meglepetésre már az elsõ forduló-
ban kiesett. Kísérlete pedig, hogy

a szavazást minõsítsék érvényte-
lennek, a központi választási bi-
zottság döntésén – mint alapozat-
lan – elbukott. Elsõ nyilatkozatá-
ban Sevcsuk kijelentette, hogy az
eddigi külpolitikai irányvonalat
kívánja követni A Dnyeszter
Menti Köztársaság a Szovjetunió
felbomlását követõen jött létre,
amikor Tiraszpol kivált a túlnyo-
mórészt románok lakta Moldávi-
ából. Az egyoldalú lépés nyomán
1992-ben fegyveres konfliktus
robbant ki. Chiºinãu idõközben
autonómiát kínálna a területnek,
jóllehet a harcokat követõ béke-
szerzõdés értelmében Moldáviá-
nak nincs beleszólása
Transznisztria politikájába. 

Új államfõ Transznisztriában

Clinton is írt Orbánnak
A magyarországi demokráciát félti az amerikai külügyminiszter

Homszban a kormányerõk ismét a tömeg közé lõttek. Szíriában nem csillapodnak a rendszerváltást követelõk

Fura dolgok 

történnek 

Észak-Koreában
Gy. Z.

Kim Dzsong Il, a napokban
elhunyt észak-koreai vezetõ

mai temetése elõtt különös fordu-
latot vett a hivatalos propaganda:
az állami sajtó szerint még az ál-
latok is gyászolnak. Egy fehér
madár, „nagyobb, mint egy ga-
lamb” a „Szeretett Vezetõ” egyik
szobrának a válláról lesöpörte a
havat – jelentette szemtanúkra hi-
vatkozva a Yonhap dél-koreai hír-
ügynökség. A Rodong Szinmun cí-
mû pártlap pedig azt írja, hogy
december 19-én, Kim Dzsong Il
halála napján baglyok repültek be
egy bányában berendezett emlék-
szoba nyitott ablakán, ami na-
gyon megérintette az ott zokogó
bányászokat. A gyászhoz a ter-
mészet is csatlakozott: Kim állító-
lagos szülõfalujának közelében a
Paekdu hegyen „hatalmas dör-
géssel” megrepedt a jég, a hegy
Dzsong Il-csúcsán pedig különös
fény látszott – írta az állami sajtó.
A mai temetés a dél-koreai
Szedzsong magánintézet polito-
lógusának, Paik Hak Szunnak az
elmondása szerint várhatóan
ugyanúgy zajlik majd le, mint
1994-ben Kim apjáé. Akkor a ko-
porsót Kim Dzsong Il holttestével
keresztülutaztatták Phenjan utcá-
in. Dél-koreai megfigyelõk sze-
rint emberek százezreit fogják a
mostani alkalomból is mozgósíta-
ni, és nem zárható ki, hogy az
utód, Kim Dzsong Un támogatá-
sára is felhívják õket. Az új phen-
jani vezetõ a hét végén meglepe-
tésre fogadta azt a delegációt,
amelynek tagjaként Ri Hi Ho, a
néhai dél-koreai elnök, Kim De
Dzsung özvegye és Hjun Dzsung
Eun, a Hyundai csoport elnöknõ-
je lerótta kegyeletét Kim Dzsong
Il emléke elõtt. Észak-Korea ko-
rábban jelezte: fogad minden
olyan dél-koreai delegációt,
amely fejet óhajt hajtani a Kim
Dzsong Il földi maradványai
elõtt. Szöul csak ennek a két sze-
mélynek engedélyezte, hogy az
északi országrészbe utazzék. 

Tart a vérfürdõ Szíriában



Aki csak annyit lát az új
egészségügyi kerettör-
vény körül kibontako-

zott politikai vitából,
amennyi a nyilvános-
ság elõtt lezajlott, azt
hiheti: a háború a re-

form elkötelezett hí-
vei és annak kerék-
kötõi között zajlik.

A szereposztás – legalábbis a cotroceni-i és
a Modrogan utcai forgatókönyvírók, film-
rendezõk szerint – ugyanaz, mint az utóbbi
idõben több kérdésben is: a nagyobbik kor-
mánypárt és unépérés csatlósai az állam el-
nökének értékes útmutatásai alapján oda-
adóan dolgoznak az ország haladásáért,
miközben az RMDSZ mindent megtesz
azért, hogy megakadályozza õket ebben a
nemes cselekedetben.
A probléma azonban, mint az általában
lenni szokott, ennél sokkal összetettebb.
Elõször is a nagy reformérzület mögött ke-
mény politikai és gazdasági érdekek állnak:
az egészségügyi kerettörvény elfogadtatása
attól annyira fontos – és fõleg gyanúsan
sürgõs – a Demokrata-Liberális Pártnak,
hogy az egészségügyi alapbiztosítási cso-
mag privatizálása hatalmas falat az azt
egy utólagos jogszabály révén megszerzõ
biztosítótársaság számára. S ha a rossz
nyelvek igazat mondanak, akkor az illetõ
biztosítótársaság már ismert, és nevét vi-
szontlátjuk majd a nagyobbik kormány-
pártot a 2012 novemberi választási kam-
pányban finanszírozó nagy támogatók lis-
táján. Persze csak akkor, ha addig a román
kormány teljesíti a díl rá esõ részét – és itt
válik mindenki számára érthetõvé az ál-
lamelnöki türelmetlenség.
Ami az RMDSZ szerepét illeti ebben a kér-
désben: a szövetség álláspontja megnyugta-
tó módon megegyezik a Nemzetközi Valu-
taalapéval. Vagyis: kell reform, de nem így.
Az IMF diplomatikusan, de egyértelmûen
megfogalmazott kifogásai között van többek
közt az is, hogy az egészségügyi alapcso-
mag privatizálása több európai uniós or-
szágban balul sült el, amibõl azt kell kiol-
vasni, hogy biza tanulni kellene a mások
hibájából. Ennél is nagyobb probléma,
hogy a közvitára bocsátandó törvényter-
vezet szövege nem tisztáz fogalmakat, köd-
ben hagyja a szöveg olvasóját, így – szán-
dékosan vagy sem – tárt kapukat hagy a
késõbbi önkényes értelmezések és visszaélé-
sek elõtt. Arról nem is beszélve, hogy a köz-
megbecsülésnek örvendõ szakember, Raed
Arafat helyettes államtitkár vélekedésével
egybehangzóan a sürgõsségi ellátás privati-
zálása az RMDSZ szerint is: agyrém.  
A kulcsember pedig az a Ritli László egész-
ségügyi miniszter, aki a nyáron, Cseke Atti-
la lemondása nyomán, némiképp kényszer-
megoldásként került a tárca élére. Ritli –
mint általában a politikai alapon kineve-
zett kormányzati tisztségviselõk – két tûz
között van: egyrészt az õt nevesítõ pártnak,
politikai alakulatnak tartozik elszámolni
tevékenységével, másrészt kormánybeli felet-
tese, a miniszterelnök (Románia speciális
esetében az államfõ) irányából is érik im-
pulzusok (Ritli speciális esetében igencsak
erõsek).
Az igazi elszámolás azonban mindig ön-
magunkkal szemben történik. A tények fi-
gyelembevételével, Ritlinek nem kellene
nagy dilemmát jelentenie: melyik oldalra is
álljon...
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Megalakulása óta elõször
csökkent a vízválasztónak

számító 50 százalék alá a Szociál-
Liberális Szövetség (USL) támo-
gatottsága. Az Adevãrul címû na-
pilap megrendelésére készített
IMAS-felmérés adatai szerint az
ellenzéki pártszövetség továbbra
is fölényesen, de immár csak 49,2
százalékkal vezeti a pártok közöt-
ti versenyt. Az IMAS november
elején közzétett felmérésében az
USL még 52 százalékon állt, így
két hónap alatt közel három szá-
zalékkal esett vissza az ellenzéki
pártszövetség támogatottsága. Mi
több, tavaly õsszel, közel egy évvel
az USL megalakulása elõtt a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) és a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) kü-
lön mért és összeadott támoga-
tottsága 58 százalék volt.

A legutóbbi, november elején
közzétett IMAS közvélemény-ku-
tatás óta a Demokrata Liberális
Párt közel 4 százalékos népszerû-
ség-növekedést könyvelhetett el,
hiszen 17,6 százalékról 21,5 szá-
zalékra emelkedett támogatottsá-
ga. A képzeletbeli dobogó harma-
dik fokán októberben és most is
Dan Diaconescu OTV-tulajdonos
alakulata, A Nép Pártja (PP) áll,
bár támogatottsága jelentõsen
csökkent, 14,4 százalékról 11,8
százalékra esett. Bejutna még a
parlamentbe a 6,4 százalékos
Nagy-Románia Párt (PRM) és az
5,7 százalékon álló RMDSZ, vi-
szont az 5 százalékos küszöbtõl
messze elmaradna a negyedik leg-
nagyobb parlamenti frakcióval
rendelkezõ Országos Szövetség
Románia Haladásáért (UNPR) és
a Gigi Becali nevével fémjelzett
Új Generáció Párt (PNG). 

A „játékos” Bãsescu 

Bár az USL fölénye tetemesnek
számít, az ellenzéki pártvezetõk
határozott célként tûzték ki ma-
guk elé a parlamenti mandátumok
több mint felének megszerzését.
Az USL két társelnöke, a liberális
Crin Antonescu és a szociálde-
mokrata Victor Ponta így „kény-
szerítené” rá Traian Bãsescu ál-

lamfõt arra, hogy az alkotmányos
rendelkezések szerint ellenzéki
miniszterelnök-jelöltet bízzon
meg kormányalakítással. Ellenben
az államfõ korábban jelezte, az
USL 50 százalék fölötti eredmé-
nye esetében sem számíthatna ar-
ra, hogy automatikusan kormány-
alakítási megbízást kap, ehhez –
az õ értelmezésében – valamelyik
tagpártnak egyénileg is túl kellene
lépnie az 50 százalékos határt. 

A „tyúkanyó” PDL

Ha az USL népszerûsége to-
vább csökken, a PDL könnyû-
szerrel maga köré gyûjtheti a töb-
bi kormányközeli alakulatot.
Dan Diaconescu, a pártok verse-
nyében harmadik helyen álló PP
elnöke elismerte, hogy „nem hi-
vatalos megállapodásra” jutott a
parlamentben jelentõs erõt képvi-
selõ, de elhanyagolható népi tá-
mogatottsággal rendelkezõ
UNPR-vel. 

Az RMDSZ kitart

Az RMDSZ idén az USL több-
szöri csábításának, fenyegetõzésé-
nek sem engedett, amiért az ellen-

zéki pártvezetõk rendkívül vehe-
mens hangnemben támadták a
szövetséget. Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök ezek után egy fõ-
városi lapnak adott interjújában
figyelmeztette az USL vezetõit,
hogy „óriási gondban lesznek, ha
pártszövetségük támogatottsága
50 százalék alá esik”. 

Együtt gyengébbek 

Az IMAS közvélemény-kutató
intézet által rendelkezése bocsá-
tott adatok szerint a PSD és PNL
külön-külön kapott és utólag ösz-
szeadott támogatottsága na-
gyobb volt az USL-be tömörült
pártok népszerûségénél. 2011 ja-
nuárjában, az USL megalakítása
elõtt a két alakulat összeadott tá-
mogatottsága 58 százalékos volt,
amit az egyesülés után már nem
tudott növelni. Elemzõk szerint
súlyos csapást mért az USL-re a
Mircea Geoanã leváltásával járó
hercehurca, azt a képzetet keltve
a lakosságban, hogy a belsõ le-
számolást fontosabbnak tartják a
második számú állami méltóság
megtartásánál.  

Ezzel szemben a PDL másfél
éves csúcsot döntött a most közzé-

tett adatok szerint, a fizetéslevágá-
sok és hozzáadottérték-adó növe-
lése után elõször sikerült túllépnie
a tavaly májusban mért 20,8 szá-
zalékos támogatottságot. A mély-
pontot tavaly októberben érték el,
akkor 12,7 százalékon állt a na-
gyobbik kormánypárt népszerûsé-
ge. Az utóbbi idõben tapasztalt
felfelé ívelõ pálya azt a sejtelmet
ültette el a PSD-s vezetõkben,
hogy a jövõ évi választások össze-
vonásával további százalékokat
„lophatnak el” az ellenzéktõl. 

A távol maradók 
döntenek?

Az IMAS adatai szerint köny-
nyen elképzelhetõ, hogy a vá-
lasztások kimenetelét nem a sza-
vazati joggal élõk, hanem a távol
maradók döntik el. Pontosabban
az lesz rendkívül fontos mindkét
fél számára, hogy passzív támo-
gatóit milyen mértékben tudja rá-
bírni a voksolásra. A közvéle-
mény-kutatás azt mutatja,  az
utóbbi két év alatt 10 százalékkal
– 25-rõl 35 százalékra – nõtt
azoknak az aránya, akik nem
szavaznának, vagy nem tudják,
hogy kire szavaznának. 

ÚMSZ

A deveselui légi bázis román
parancsnokát be sem engedik

majd az amerikai rakétapajzs ré-
szeként mûködõ radarállomás irá-
nyítótermébe – ironizált tegnap
Dmitrij Rogozin, Oroszország
újonnan kinevezett miniszterel-
nök-helyettese. A volt NATO-
nagykövet a Russia Today címû
moszkvai napilapnak adott nyilat-
kozatában kifejtette, Románia ab-
ban a hitben él, hogy rakétaelfogó
ütegek telepítésével fontos szerep-
lõvé nõtte ki magát, de valójában
a deveselui bázis román parancs-
nokát „csak az irányítóterem elõ-
szobájába engedik majd be”.
Rogozin hozzátette: az amerikai
rakétapajzs elemeit befogadó or-
szágok számára több mint hátrá-
nyos a Washingtonnal kötött szer-
zõdés, ugyanis anélkül tették ki
magukat egy esetleges támadás
veszélyének, hogy az amerikai ha-
ditechnikához hozzáférhettek vol-
na. Vlagyimir Putyin miniszterel-
nök új helyettese „rendkívül vic-

cesnek” nevezte azt, hogy rakéta-
pajzs felállításához jelentõs mér-
tékben hozzájáruló nyugat-euró-
pai NATO-tagállamoknak alig
van beleszólásuk a rendszer mû-
ködtetésébe, az Egyesült Államok
teljesen kisajátította annak ellen-
õrzését. Dmitrij Rogozin nem el-
sõ alkalommal „vette szájára” Ro-
mániát. Július végén, még akkre-
ditált NATO-nagykövetként vá-
dolta Traian Bãsescu államfõt az-
zal, hogy neonáci elveket vall és
terjeszt. A moszkvai diplomata a
93 halálos áldozatot követelõ nor-
végiai tömeggyilkosság kapcsán a
fasizmus eszméinek európai tér-
hódítására hívta fel a figyelmet. 

Ugyanakkor elítélte Traian
Bãsescu azon nyilatkozatát,
amely szerint a román államfõ
Ion Antonescu marsall helyében
1941-ben szintén a Pruton túlra
vezényelte volna a román hadse-
reget. Bãsescu akkori szavait Vla-
gyimir Putyin orosz miniszterel-
nök és Alexander Lukasevics, az
orosz külügyminisztérium szóvi-
võje is hevesen kritizálta. 

Hírösszefoglaló

A közigazgatási bíróságon
támadta meg György Ervin

Kovászna megyei prefektus azt a
megyei tanácsi határozatot,
amely népszavazást ír ki a Szé-
kelyföld nevû közigazgatási egy-
ség létrehozására vonatkozóan.
Tegnap tartott sajtótájékoztató-
ján a kormány háromszéki kép-
viselõje bejelentette, a Kovászna
Megyei Tanács határozata több
formai hibát tartalmaz. „A hatá-
rozatot az önkormányzati képvi-
selõk kevesebb mint egyharmada
kezdeményezte, és az elfogadá-
sát nem elõzte meg közvita” –
sorolta György Ervin.

Korábban a prefektúra felszó-
lította az önkormányzatot a ha-
tározat visszavonására, amely
azonban kitartott az októberben
meghozott döntés mellett. Esze-
rint 2012. március 11-én Kovász-
na megye lakosságának két kér-

désre kell válaszolnia. Az elsõ-
ben a lakosságtól azt kérdezik:
egyetért-e Kovászna megye je-
lenlegi területének módosításá-
val úgy, hogy az öt Bodza-vidéki
település (amely lakosainak
többsége román) ne legyen része
a megyének. 

A második kérdésben a lakos-
ságnak arra kell válaszolnia:
egyetért-e azzal, hogy ez a mó-
dosított terület a Székelyföld ne-
vû, létrehozandó közigazgatási
egység része legyen.

A népszavazás ötlete a nyáron
merült fel, amikor Traian
Bãsescu államfõ és az õt támoga-
tó Demokrata Liberális Párt
(PDL) javaslatot tett Románia
közigazgatási reformjára úgy,
hogy egyötödére csökkentették
volna a jelenlegi megyék számát.
Az így létrejövõ új közigazgatási
egységekben a magyarság szám-
aránya jelentõs mértékben csök-
kenne. 

A prefektus megtámadta 

a székelyföldi népszavazást 

Crin Antonescu és Victor Ponta USL-társelnökök korábban 70 százalékos USL-gyõzelmet jósoltak maguknak Fotó: archív 
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Két tûz között

Román lapszemle

Egy évig jól megélnek az egyházak ab-
ból az adománypénzbõl, amelyet a kará-
csony és szilveszter közötti idõszakban
házalással gyûjtenek össze. (România
liberã) A vásárlóerõ visszaesése miatt
Kolozsváron is jelentõsen megnõtt az el-
múlt évben a bérelhetõ lakások iránti ke-
reslet, ráadásul az árak is csökkentek,
esetenként közel ötven százalékkal. Leg-
keresettebbek a garzonok, illetve a kis la-
kások. (Monitorul de Cluj)

Salamon 
Márton László

IMAS: csökkenõben az USL

Rogozin helyretette Romániát
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Még nem hozta nyilvá-
nosságra az Egészség-

ügyi Minisztérium az egész-
ségügyi kerettörvény terveze-
tét, az azonban már ismert,
hogy a Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) szakértõi kritiká-
kat fogalmaztak meg az ál-
lamelnöki hivatal által kidol-
gozott jogszabállyal kapcso-
latosan. A tervezet közvitára
bocsátásakor derül majd ki,
hogy figyelembe vette-e a tár-
ca az IMF bírálatait.

Kis dicséret, 
sok bírálat

A washingtoni pénzintézet
elemzése a napokban szivár-
gott ki a sajtóba. Eszerint az
IMF – amely korábban maga
sürgette a törvény kidolgozá-
sát – üdvözli a Cristian

Vlãdescu elnöki tanácsadó
vezette munkacsoport terve-
zetét, mert alapjaiban megre-
formálja román egészségügyi
ellátói rendszert. 

A Valutaalap szakértõi
azonban általánosságban
megállapítják: az elnöki hiva-
tal-féle jogszabály több elõ-
írása homályos és pontatlan;
nem rendezi az egészségügy-
ben felhalmozódó adósságok
kérdését, nem írja körül a
pénzügyi ellenõrzési mecha-
nizmusokat, nem ad megol-
dást az egészségügyi szolgál-
tatások színvonalának emelé-
sére. Az IMF nehezményezi,
hogy a törvény szerint az
egészségügyi ellátásban to-
vábbra is aránytalanul nagy
szerep járul a kórházakra és
kis szerep jut a megelõzés-
nek. A szakértõk hangsú-
lyozzák, mivel kerettörvény-
rõl van szó, csupán a másod-

lagos törvények ismeretében
állapítható meg, milyen hatá-
sa lesz a reformnak a hazai
egészségügyi rendszerre.

Az IMF részletesen ele-
mezte a kerettörvény biztosí-
tókra vonatkozó elõírásait.
Hiányolja, hogy a tervezet
nem rögzíti azokat a kritériu-
mokat, amelyek alapján kör-
vonalazódik majd az egész-
ségügyi alapszolgáltatás-cso-
mag. A Valutaalap szakértõi
számára az sem világos, mi
történik majd azokkal a bete-
gekkel, akiket eddig az úgy-
nevezett országos egészség-
ügyi programok keretében

kezeltek. Az IMF felhívja a
figyelmet arra, hogy a magán
biztosítótársaságok megjele-
nése az egészségügyben ve-
szélyeket is rejteget, s emlé-
keztet Csehország, Szlovákia
és Hollandia ilyen irányú ne-
gatív tapasztalataira. Az em-
lített országokban a piaci ver-
seny hátrányosan érintette a
betegek egy részét; a súlyos
betegek kezelésének megtérí-
tését a nagy költségekre hi-
vatkozva egyszerûen elutasí-
tották a biztosítók.

A washingtoni szakértõk
szerint továbbra is problémát
jelent, hogy a lakosságnak

mindössze egyötöde fizet
biztosítást, s emiatt az egész-
ségügy folyamatos finanszí-
rozási gondokkal küszködik.
Többek között azt javasol-
ják, hogy a jómódú családok
gyermekei számára többé ne
legyen ingyenes az orvosi ke-
zelés. 

Az IMF szerint az sem vi-
lágos, hogyan történik majd
a jövõben a kórházak finan-
szírozása. Tisztázatlan a vi-
szony a kórházak és a bizto-
sítók között, s nem tudni, mi
történik majd az eddig felhal-
mozott adósságokkal.

Ritli beszél, 
Arafat hallgat

Mint ismert, az egészség-
ügyi kerettörvény közvitára
bocsátását Traian Bãsescu
sürgette meg a múlt héten.
Az államfõ elõbb az
RMDSZ-t vádolta azzal,
hogy Ritli László miniszter
révén a reformok útjába áll,
majd Raed Arafat államtit-
kárt bírálta, amiért szerinte a
SMURD alapítója ellenzi a
magánbiztosítók megjelené-
sét az egészségügyben.

A kritikákra Ritli László
úgy reagált, hogy másnap

sajtótájékoztatót hívott ösz-
sze, melyen ismertette a ke-
rettörvény részleteit. Esze-
rint megmarad a jelenlegi
társadalombiztosítási rend-
szer, de megváltozik a be-
gyûjtött pénz felhasználásá-
nak módja azáltal, hogy le-
hetõség nyílik a magánbiz-
tosítók megjelenésére. A tár-
cavezetõ kiemelte: a másik
lényeges változás a (jelenleg
a pénzforrások több mint fe-
lét felhasználó) kórházak
mûködésében várható. A
tervezet szerint a kórházak-
nak lehetõsége nyílik alapít-
ványi vagy kereskedelmi
társasági formában mûköd-
ni az új javaslat szerint. 

Ritli László miniszter erre
a hétre ígérte a kerettörvény
közvitára bocsátását. Tájé-
koztatása szerint a jogsza-
bály elfogadása után az
Egészségügyi Minisztérium
dolgozza ki az úgynevezett
másodlagos törvénykezés
részleteit.

Az államfõ vádjaira reagál-
va korábban Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök védelmébe
vette az egészségügyi tárca-
vezetõt, Raed Arafat azon-
ban mindmáig nem reagált
Bãsescu bírálataira. 

Homályos az egészségügyi reform

Gy. Z.

Megdöbbentõ kép: a
kommunista Koreában

mindenütt kisírt szemû,
hisztérikusan zokogó, ma-
gukat a földhöz verdesõ em-
bereket látni. Sokakban föl-
vetõdik a kérdés, és jogosan:
vajon mennyire õszinte ez a
gyász, ráadásul egy olyan
kultúrában, amely önfegye-
lemre, megtartóztatásra ne-
veli – kényszeríti – polgára-
it? A diktátorok valóban
annyira képesek fanatizálni
a tömegeket, hogy személyi
kultuszuk az emberekben
belülrõl fakadjon? Vagy a
rettegés ûzi-hajtja a megfé-
lemlített népet? Szociológu-
sok sem tudják a pontos vá-
laszokat. De hogy miként is
mûködik ez a gépezet, arra
jó példa Sztálin 1953. márci-
us 5-én bekövetkezett halála
és március 8-án megrende-
zett temetése.

„Az emberiség 
lángelméje”

Csaknem hatvan esztendõ-
vel ezelõtt az emberek egy-
mást taposták Sztálin temeté-
sén. Egyszerû munkások ez-
rei siratták õszintén a „népek
vezérét”, félve a bizonytalan
jövõtõl. Persze, legalább

ugyanennyien voltak azok,
akik megkönnyebbülve só-
hajtottak fel a diktátor halálá-
nak hírének hallatán, gondol-
ván, ennél rosszabb nem jö-
het. Nyolc év múlva már
nem kísérte ekkora felhajtás
a generalisszimusz újrateme-
tését. Eredetileg ugyanis be-
balzsamozva, üvegkoporsó-
ban a Szovjetunió alapítója,
Lenin mellé fektették a Vörös
téri mauzóleumban, a husza-
dik pártkongresszuson azon-
ban az utódja, Nyikita
Szergejevics Hruscsov titkos
beszédben leleplezte a sztáli-
ni bûnöket. A diktátort pedig
egy csendes õszi estén titok-
ban elföldelték a mauzóleum
háta mögött, még csak nem
is a Kreml falába, ami pedig
a Szovjetunió Hõseinek kijár.

Lenin legközelebbi harcos-
társaként, hû tanítványaként,
az emberiség óriási lángelmé-
jeként jellemezte Sztálint az
SZKP és a szovjet kormány
1953. március 5-én, a vezér
halálakor kiadott közös köz-
leményében. A „népek atyjá-
nak” temetését is ennek meg-
felelõen készítették elõ. A
Szakszervezetek Házának
oszlopcsarnokában három
napig búcsúztak a ravatalon
fekvõ, bebalzsamozott tetem-
tõl, majd ágyútalpon, löve-
gek díszsortüze közepette

szállították a Vörös térre, és
helyezték el a mauzóleum-
ban – mint említettük – Le-
nin mellé.

A frontkatonák 
is sírtak

Moszkva olyan volt, mint a
felbolydult méhkas. Végelát-
hatatlan tömeg hömpölygött
a központ felé, hogy ott le-
gyen a „vezér” temetésén.
Az emberek többségének
azonban nagyon is nyomott
volt a hangulata. Dmitrij
Jazov egykori szovjet védel-
mi miniszter akkor a lenin-
grádi katonai körzetben szol-
gált, s a tiszteket már valami-
vel azelõtt összehívták, mint
hogy a rádióban a híres be-
mondó, a moszkvai rádió ér-
ces zengésû „hangja”, Jurij
Levitan megtörten beolvasta
volna a gyászhírt. „Mind-
annyian sírtunk. Frontot járt
katonákként számunkra
Sztálin nem egyszerûen egy
név volt. Õ volt a fõparancs-
nok, a védelmi bizottság el-
nöke, hadügyi népbiztos, és
csak ezután fõtitkár. Vele in-
dultunk rohamra: A Hazáért
és Sztálinért! Egyetlen olyan
aljas ember volt csupán képes
meggyalázni ezt a nevet,
mint Hruscsov. De maguk, fi-
atalok, nem érthetik, mit je-

lentett a szovjet ember szá-
mára Sztálin!” – mondta
még 2003-ban is Jazov.

A megrendülés, a gyász
után lassacskán lenyugodtak
a kedélyek. Eszmélni, és ha
aprókat is, lélegezni kezdett
az ország. A rövid ideig mi-
niszterelnök Malenkov alatt
például elkezdõdött külföld-
rõl az élelmiszerek behozata-
la. Sokan még nem értették,
miért nem fegyverre költik a
pénzt, de belenyugodtak.
Lavrentyij Berijának, a bel-
ügy rettegett elsõ emberének
eltávolítása késõbb tovább ol-
dotta a félelmet.

Temetés titokban

A mauzóleum vörös már-
vány homlokzatán minden-
esetre 1953-ban Lenin neve
mellett a Sztáliné is megje-
lent. Úgy tervezték, hogy az
elhunyt szovjet vezetõk nem

fognak sokáig a Vörös téren
nyugodni. A Sztálin halála
utáni napon az újságokban
megjelent egy közös párt- és
kormánynyilatkozat, amely-
ben az állt, hogy a „nagy ve-
zéreknek, Leninnek és Sztá-
linnak, valamint a kommu-
nista párt és a szovjet állam
Kreml falánál eltemetett ki-
emelkedõ vezetõinek monu-
mentális panteont kell építe-
ni”. Arról nem szólt a hatá-
rozat, hogy hol és mikor épül
fel a panteon. Csak négy év
múlva közölte a Szovjet-
szkaja Rosszija Moszkva dél-
nyugati részének fejlesztési
tervét, ahol a vázlaton az
egyetem felhõkarcolója mel-
lett egy nagy park és abban a
jövendõ panteon alaprajza is
szerepelt. Ezután errõl több
szó nem esett.

A panteon gondolata
azért is sorvadt el, mert
Hruscsov – aki önnön állítá-

sa szerint õszintén sírt a ve-
zér ravatalánál – késõbb sza-
badulni akart a „népek nagy
tanítómesterének” árnyéká-
tól, és ennek a kampánynak
a logikus befejezéseként
1961-ben a mumifikált tete-
met eltávolították a mauzó-
leumból. (Ugyanekkor ke-
resztelték vissza Sztálingrá-
dot is Volgográdra.) Október
31-én a november 7-i dísz-
szemle próbájára hivatkozva
a rendõrség megszállta a Vö-
rös teret és az oda vezetõ ut-
cákat. Amikor besötétedett,
a katonák elkezdtek sírt ásni
a Kreml falánál. Álcázás-
ként állványokkal lezárták a
mauzóleum mögötti teret,
hogy senki ne láthassa a
munkálatokat. Ezalatt a te-
metési bizottság tagjai a ma-
uzóleumba siettek. Rajtuk
kívül senki, még Sztálin ro-
konai sem vehettek részt az
újratemetésen. 

Sztálin halála: példa a phenjani gyászhoz

Homályosnak és hiányosnak nevezik 

a Nemzetközi Valutaalap szakértõi az

államelnöki hivatal által kidolgozott

egészségügyi kerettörvény-tervezetet.

A jogszabály közvitára bocsátását erre

a hétre ígérte Ritli László miniszter.

A mai fiatalok számára meglepõ, hogy ilyen tömeges 
hisztériát váltott ki Észak-Koreában a diktátoruk halála. 
Pedig a történelemben nem is olyan régen, csupán alig két
emberöltõvel ezelõtt már volt példa: a kommunista vezé-
rek elõképe, Joszif Visszarionovics Sztálin szovjet pártfõ-
titkár 1953-ban a teljes szocialista tábort megríkatta. 
Kim Dzsong Ilt ma temetik el Phenjanban.
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Pártvezérek Sztálin koporsójával. Szemüvegben Berija, kettõvel mögötte Hruscsov, aki utóbb kivégeztette

Ritli László egészségügyi miniszter. Üllõ és kalapács között?



Nyilvánvaló volt, hogy mindez parancsra történik, észrevettem
ugyanis, hogy minden tekintet az ablak alatt álló emberre szegezõ-
dik, akinek a Kancellár folyamatosan sugdosott valamit. Ez az em-
ber az egyik kezében a kalapját tartotta, a másikban pedig egy kis
zöld zászlót; amikor meglengette a zászlót, a menet egy kicsit kö-
zelebb jött, amikor leengedte, egy kicsit távolabb osont, amikor
meg a kalapjával integetett, az emberek rekedten éljeneztek.
– Hurrá! – harsogták gondosan a lengõ kalaphoz idõzítve. – Hurrá!
Le az! Alkot! Mánnyal! Kevesebb! Kenyeret! Több! Adót!
– Elég, elég már! – suttogta a Kancellár. – Hadd pihenjenek egy ki-
csit, amíg nem szólok. Még úgy sincs itt!
Ebben a pillanatban a szalon hatalmas ajtaja kivágódott, és a Kan-
cellár riadt bûntudattal fordult meg, hogy fogadja Õkegyelmessé-
gét; de csak Bruno volt az, és a Kancellár megkönnyebbülten só-
hajtott fel.
– Jóregg! – köszöntötte a kisfiú a Kancellárt és az inasokat. – Nem
tudjátok, hol van Sylvie? Sylvie-t keresem!
– Azt hiszem, a Kormányzóval van, krfség! – válaszolta mélyen
hajbókolva a Kancellár. Kétségtelenül volt valami abszurd abban,
hogy így szólítja Brunót, akinek az apja csak Kormányzóként állt
Kül-Föld élén. (...) Meg kell mégis bocsátanunk neki, hiszen a sok-
sok év alatt, amit Tündérország királyi udvarában töltött, volt ideje
elsajátítani azt a képességet, hogy öt szótagot egynek ejtsen ki.
Bruno azonban ügyet sem vetett rá, és kiszaladt a szobából, mielõtt
a Kancellár gyõzedelmesen befejezte a kiejthetetlen szótag nagy
mutatványát.

Lewis Carroll: Sylvie és Bruno. Fordította Rét Viktória

Év végén, új esztendõ közeledtén majd min-
denki mérleget készít. Próbáljuk meg mi is,
méghozzá egy igen lényeges szempont alap-
ján. Figyeljünk a 2011-ben elhangzott sza-
vak és a magyar valóság közötti különbség-
re. Mindenekelõtt maradjunk itthon. Az
RMDSZ egyik parlamenti képviselõje el-
hunyt, a másik országos kormányhivatalba
távozott egy székelyföldi szenátorral egye-
temben, következésképpen még a 2012-es
õszi, összevont választások elõtt idõközi
parlamenti választásokat írnak ki a megüre-
sedett helyekre. Az idén magyarországi se-
gédlettel létrehozott Erdélyi Magyar Nép-
pártnak szándékában áll indulni ez utóbbi
választásokon, többször is kijelentvén, hogy
kiváltképpen a Székelyföldön amúgy sem

veszélyezteti a magyarság
egységét.

Csakhogy érvényes és rá-
adásul meglehetõsen logi-
kusnak tûnõ törvény sza-
bályozza: idõközi válasz-

tásokon csak azok a pártok
vehetnek részt, amelyek
már bent vannak a buka-
resti parlamentben, követ-

kezésképpen az

EMNP indulási esélye nulla. Miért bolon-
dítja hát az erdélyi magyarokat?
A jövõ évi – immár nem idõszakos – válasz-
tásokra készülve az erdélyi magyar sajtóban
igen sokatmondó tulajdonoscsere figyelhetõ
meg, méghozzá magyarországi tõkeinjekci-
ók segítségével. A szándék
egyértelmû: több – köztük
számos székelyföldi – lap
kerüljön az EMNP hold-
udvarába, a tulajdonosi
háttér pedig átalakítja a
szerkesztõségi politikákat
is. Amirõl természetesen nem beszélnek, de
ezekben a lapokban egyre több az utalás a
minden tekintetben helyes kormánypolitiká-
ra, sõt az egyik lapban egy angliai riport
kapcsán arról írtak, a kettõs állampolgárság
a fiatalok számára azért lényeges, hogy
könnyebben találjanak külföldön munkát.
Noha szavakban mindeddig a szülõföldön
maradás legfontosabb magyarországi eszkö-
zének számított...
Apropó, kettõs állampolgárság és parlamen-
ti szavazás: 2014-ben a kettõs állampolgárok
már magyarországi pártokra is szavazhat-
nak, jó ideig pedig Budapestrõl olyan véle-
mények hangoztak el, hogy úgymond a kül-

honban külön választókörzetek jöhetnek lét-
re, azaz megnyílik az út helyi jelöltek beke-
rülésére az Országházba, amely ezentúl a
Nemzet Házának nevezhetõ. Az MPP elnö-
ke, aki már évek óta mindenképpen be sze-
retne kerülni valamilyen parlamentbe, ter-

mészetesen lelkesen üdvö-
zölte és történelemalakító-
nak nevezte a kezdeménye-
zést, csakhogy ettõl saját
megcsappant választótábo-
rát féltve a magyarországi
parlamenti kétharmad is

visszakozott. A történelem nem akar a sza-
vaknak engedelmeskedni.
Õszinte szomorúsággal látjuk, az anyaor-
szág szónoklatokban úgy újul meg és úgy
halmoz sikert sikerre, hogy a valóságban el-
veszíti gazdasági növekedését, az ország kü-
lönbözõ régiói között a különbségek olyany-
nyira szembetûnõvé váltak, hogy aki ma-
napság észak-magyarországi falvakban jár,
többször is meg kell csípje magát, vajon
nem a Bãrãgan lepusztított településeinek
egyikébe került? A sokszínû magyarországi
média, amelyet mindig érdemes volt követ-
ni, mára szürkévé, egyhangúvá vált, nem
utolsósorban azért, mert az önálló média-

személyiségeknek megmutatták, hogy kint
tágasabb, ott akár éhségsztrájkolni is lehet, a
szívesen látott-hallgatott értelmiségiek pedig
visszahúzódtak a háttérbe, hogy helyet adja-
nak olyan jobb sorsra érdemes bemondók-
nak, riportereknek, akik negédes mosolyok
kíséretében Manci néni jókívánságait közve-
títik tévén keresztül a szomszédos utcában
lakó Juci néninek, hadd hallja a világ,
mennyire imádják egymást. 
És bizony erõsen megütötte a szívünk,
hogy karácsonykor Budapesten központjá-
ban több ezren állnak sorba ingyen ebédért,
mi eddig hasonlót Romániában láttunk,
ahol az ortodox egyház fûszerezi töltött ká-
posztával az esztendõben egyszer-kétszer
kiállított, szentnek tekintett ereklyék látvá-
nyát. És azt is megjegyeztük: a demokrácia
hiányáról Bukarestben, a parlamentben be-
szélnek, a kormány ellen bizalmatlansági
indítványsorozatokat nyújtanak be, de a til-
takozó ellenzékiek mindeddig még nem
láncolták magukat a törvényhozás székhe-
lye elé, mint ahogyan a Duna-parton meg-
történt a futószalagos cikkelygyártás ellen
tiltakozva.
A szavaknak valamiképpen közeledniük
kellene a valósághoz. Kívánjuk ezt 2012-re!

Szilveszter elõtt
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Így az év vége felé csupa olyan esemény szökött az
újságolvasó és tévézõ elméjének, amely rejtett, de
hosszú ideje lappangó titkos tudást hozott a felszín-
re. Nem kell rögtön valami nindzsás keleti miszti-
kumra gondolni, bár abban is volt részünk.
Mindjárt elsõnek itt volna a himnusz elnótázása. A
csík-gyergyai-keszoni ifi válogatott felöltötte a ro-
mán címeres mezt, megdádálta a magyar válogatot-
tat, az ösztönös összetartozáson felülkerekedett a
sportszellem és -szeretet. A hazaszeretet azonban
hibádzik – a román sajtó bérsápítozói szerint –,
ugyanis az nem himnusszal azonos. Különösen ak-
kor, ha a himnuszokkal az a baj, hogy csak az ural-
kodó nemzetekrõl szólnak, a másságot nem különö-
sebben lájkolták a szövegírók. Kiváltképp nem
1848/49-ben, midõn a kérdéses nemzeti nóta szöve-
gét marosfalvi Andriska bácsi a magyar zsarnokság
ellen Petõfi nyomdokain írta meg. A cs-gy-k-i fiatal
ebben sehol sem leli fel magát. Igaz, akkora tudatos-
ságot nem is tételezünk fel róla, hogy fontolgatta
volna dalra fakadás elõtt a himnuszt. De majd most,
hétfõn pitymallatkor, lesz ám haddelhadd... vagy az
elsõ óráról történõ hiányzások száma fog megnõni.
S aki rendszeresen késik, az ellen a hadbíróság fog
eljárni, vagy ezerszer le kell írni a himnusz szövegét
és partitúráját rovásírással?
Bezzeg nem kellett biztatni a Koreai NDK tudatmó-
dosított néptömegeit az állami, magán és közületi
gyászhisztire. Aki nem eléggé tudott sírni, az ki sem
mert lépni az utcára. A nagy kormányos halála felet-
ti szomorúság guinness-rekord-közeli volt. Ennek a
letargikus-retardált tömegnek, amelynek gyermekei
éheznek, de van vadonatúj egyenruhája és nukleáris
silója, fogolytábora a kunyhó tövében, akinek a tri-
bün, katonai parádé, katonásdi, az örökös bezártság
és a vezetõimádat maga a lét koncentrátuma (v.ö. lá-
ger), a jövõképe alaposan összezavarodhatott. Hi-
szen most az örökletes vezéri trónra a legkisebb fiú
került, aki máris tábornok. Nem tudni, miféle veze-
tõi erények birtokosa, de egy biztos: neve, Kim
Dzsong Un jelzésértékû lehet: talán egyszer északon,
kimm és bemm is megunják a diktatúrát, akármily
szép dzsong a hegedûje.
Végül Václav Havel temetése a maga visszafogott,
méltóságteljes végtisztességében az európai civilizá-

ció fölényét demonstrálta számomra. Én
ugyanis eurosoviniszta vagyok Ázsiával
szemben. Tudom, hogy rosszul hang-
zik, de sajna jobb cilivilit még nem ta-
lált ki a gondolkodó, szabadságimádó
világ. Hogy a kétféle temetésbõl akár

népjellemekre is lehet következtet-
ni, azt azért nem ajánlanám. Egy-
szerûen csak a megélhetõ szabad-

ság fokára. Sebestyén Mihály
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A sokszínû média, ame-
lyet mindig érdemes volt
követni, mára szürkévé,
egyhangúvá vált.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A történelem kegyes lesz hozzám, mert szándé-
komban áll átírni.” Winston Churchill

Feltételes mód

Szótagok

Rejtett 
dimenziók

A nap címe. Ceauºescu karácsonykor újra-
született, Silviu Sergiu, Evenimentul zilei

Magyarázat. Ceauºescuék sírjánál idén ka-
rácsonykor is sokan összegyûltek, olvassuk
a lapokban. Nyilvánvalóan többrõl van szó,
mint „sztárkultuszról” (a személyi kultusz
„jogutódjáról”). A jelenség társadalomlélek-
tani, mozgatórugói pedig szociálisak is. Le-
egyszerûsítve a képletet, ahogy a népi böl-
csesség megfogalmazta: „akkor – úgy,
ahogy – volt pénzünk, és nem volt kapható
semmi, most – úgy, ahogy – kapható min-
den, de nincs mivel megvennünk”. Ma a
Ceauºescu házaspár más okból is „cool” a
fiatalok körében – mondén hírek szereplõi-
vé váltak, amolyan „pop ikonná”. A kom-
munizmust elítélték Románia parlamentjé-
ben, de nem ítélték el az iskolákban is. A
politikusok persze fõleg választásilag hasz-
nálják fel õket. Ugyanakkor december 22-
ikét „ellenszenvessé” teszi a sok szimuláns
forradalmár. S. S. cikkének vége: „A hallga-
tag többség által elítélt politikusok a parla-
mentben forradalmárkodnak, egyenes adás-
ban, szavazatokért a következõ választáso-
kon, nevetségessé téve a tiltakozás eszméjét.
Nemsokára kevesen lesznek azok, akik az
utcán szállnának szembe esetleges dikta-
toriális törekvésekkel. Ami Magyarországon
történik, azt bizonyítja, hogy a demokrácia
állandó veszélyben van. Romániában nem-
sokára sokan a tévébõl azt fogják megtudni,
hogy Ceauºescu idején jobb volt az élet.
Nos, akkor válik ez valójában igazzá.” 

Játék a tûzzel. A rendõrség figyelmeztet,
hogy a csillagszórók, petárdák, rakéták
használata kizárólag Újév éjszakáján meg-
engedett. Ezért árgus szemekkel figyelik
mind a kereskedõket, mind a „felhasználó-
kat”. A csendõrök a múlt héten ötvenezer
ilyen tiltott pirotechnikai eszközt koboztak
el, a rendõrök húszezret, olvassuk az
Adevãrulban. Különösen megnyugtatott az a
része a hírnek, hogy a rakétaárusokat lesit-
telhetik. Megérjük, hogy csak a focidrukke-
rek szórakozhatják ki magukat igazán, a
stadionokban a világvége hajnalán.

A nap álhíre. Traian Bãsescu és Emil Boc
nyilvánosan elnézést kért a közalkalma-
zottaktól, amiért a tizenegy hivatalos ün-
nep közül 2012-ben is csak hét esik hét-
köznapra. 



Röviden

Folytatás az 1. oldalról

A pénzügyminiszter tévéin-
terjújában arról beszélt, hogy
az adóemelés mértéke egy
százaléktól ötven százalékig
terjedhet, ám elismerte, hogy
ezt „nem minden önkor-
mányzat engedheti meg ma-
gának”. 

Önkormányzati 
hatáskör

Barta József, a Maros Me-
gyei Tanács gazdasági igaz-
gatója úgy véli, az adóemelés
csak akkor lehetséges, ha ér-
vénybelépése elõtt hat hó-
nappal módosítják az 571-es
számú törvényt, nem tud
azonban arról, hogy ez meg-
történt volna. A szakember
szerint a pénzügyminiszter-
nek nincs hatásköre a helyi
adó mértékének eldöntésére.
„A minisztérium csak meg-
adhatja a keretet, hogy ötven
százalékig fel lehet emelni,
de azt nem, hogy annyi le-
gyen” – magyarázta Barta,
hozzátéve: kérdéses, hogy ha
valóban megtörténne az
ilyen mértékû adóemelés, az
elszegényedett lakosság ki
tudná-e fizetni.

Mint korábban beszámol-
tunk róla, az erdélyi önkor-
mányzatok nem terveznek
jövõre adóemelést, ellenke-
zõleg: igyekeznek adóköny-
nyítésekkel a lakosság segít-
ségére sietni. A lapunk által

megszólaltatott helyhatósági
képviselõk ezt tegnap ismét
megerõsítették. 

„Elméletileg minden ön-
kormányzatnak jogában áll
eldönteni, hogy mikor, miért
mennyi pénzt kér lakosaitól,

ugyanis pont ez jelentené az
önkormányzati autonómiát”
– reagált a pénzügyminiszter
nyilatkozatára az ÚMSZ-nek
Delorean Gyula nagyváradi
városi tanácsos. Elmondása
szerint az önkormányzat

Nagyváradon nem tervez
ilyesmit, azonban elgondol-
kozhat azon, hogy egyes lu-
xusadókat növeljen. „Nem
akarjuk megnyomorítani az
embereket, tisztában va-
gyunk azzal, hogy milyen
helyzetben van jelenleg min-
denki” – fogalmazott. 

Járhatatlan út

Delorean hangsúlyozta,
hogy a pénzügyminiszter ál-
tal említett léptékû növelést
nem tartja járható útnak se-
hol sem Romániában. Sze-
rinte ugyanakkor egyes ön-
kormányzatok kétségbeesés-
ükben valószínûleg valóban
megteszik ezt a lépést,
ugyanis akkora hiánnyal
küszködnek, hogy nem lát-
nak más megoldást. „Ez
azonban egy olyan lavinát in-
díthat el, amelynek nem lát-
hatók a következményei, és a
folyamat vége sem, mert elõ-
fordulhat, hogy szokássá vá-
lik, és emiatt már nem is ke-
resnek valós megoldásokat”
– figyelmeztetett a nagyvára-
di tanácsos. 

A helyi önkormányzat
döntése értelmében Sepsi-
szentgyörgyön sem lesznek
jövõre magasabbak az adók
és illetékek. A testület ráadá-
sul különbözõ kedvezmé-
nyeket is elfogadott a 2012-
es helyi adókra és illetékekre
vonatkozó tanácsi határo-
zatban, így például adóked-

vezményt biztosítanak azok-
nak a jogi és magánszemé-
lyeknek, akik önerõbõl szi-
getelik ingatlanjukat. 

Ugyanakkor eltörölték
azok adósságát is, akiknek
az elmaradása kevesebb,
mint 40 lej. Aki január-feb-
ruárban kifizeti egész évi
adóját, tízszázalékos ked-
vezményben részesül, aki
márciusban fizet, az ötszá-
zalékos engedményt kap.

Nem kell 
a kedvezmény?

Mint megtudtuk, az önkor-
mányzatok adóügyekben tett
engedményei, segítõ szándé-
ka nem örvend népszerûség-
nek a lakosság körében –
nem történt ez másként az
adóhátralékok késedelmi ka-
matának eltörlésével sem. A
háromszéki megyeszékhely
tartozást felhalmozó, több
ezer adófizetõje például an-
nak ellenére sem jelentkezett
adósságai rendezésére, hogy
az adóhatóság tájékoztató le-
veleket küldött szét. „A tarto-
zásokat felhalmozott szemé-
lyek 5 és 40 százalék közötti
adómegtakarítást érhetnek
el, ha igénybe veszik ezt a
kedvezményt” – mutatott rá
Bálint József, Sepsiszent-
györgy adóügyekkel megbí-
zott alpolgármestere, emlé-
keztetve, hogy már csak né-
hány nap maradt ennek lebo-
nyolítására. 
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Sok helyen még a jelenlegi adókat is alig tudja befizetni a lakosság
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Olcsóbb lesz a mobil

Január elsején életbe lép az
uniós törvényeknek megfele-
lõ mobiltelefon-díjszabás
módosításának második hul-
láma, amelynek következté-
ben percenként 4,05 euró-
cent lesz a hívásokért meg-
szabott összeg felsõ határa –
jelentette be az országos tele-
kommunikációs hatóság. A
következõ tarifamódosításra
jövõ év szeptemberében ke-
rül sor, amikor majd 3,07
centig csökken a hívások
percenkénti díja.

Jen-jüan paktum

Japán és Kína olyan megál-
lapodást kötött egymással,
amelyben közös piaci tranz-
akcióik fizetésekor saját
nemzeti fizetõeszközeiket
használják majd. A mostani
egyezség segítheti Kínát ab-
beli igyekezetében is, hogy a
jüant a jövõben nemzetközi-
leg elfogadott referenciavalu-
taként ismertesse el, és ilyen
értelemben sokan az ameri-
kai dollár elleni „támadás-
ként” értékelik.

Elhunyt Werner Otto

Hamburgi otthonában 102
éves korában elhunyt
Werner Otto német vállalko-
zó (képünkön), a világ egyik
elsõ modern katalógusáru-

háza, az OTTO alapítója –
adta hírül az MTI. Werner
Otto cégét 1949-ben alapítot-
ta hatezer márka tõkével és
négy munkatárssal, az
OTTO vállalatcsoport jelen-
leg világszerte nagyjából 50
ezer embert foglalkoztat,
éves forgalma meghaladja a
10 milliárd eurót. Ottót
nemcsak a katalógusáruház
mûfajának megteremtõje-
ként, de a nyugatnémet gaz-
daság egyik meghatározó
alakjaként tartják számon. 

Okafogyott Áramlat?

Oroszország lemondhat a 30
millió euróba kerülõ Déli
Áramlat gázvezeték megépí-
tésének szándékáról, ha sike-
rül megegyeznie Ukrajnával
az országon áthaladó rend-
szer közös használatáról –
írta moszkvai kormányzati
és Gazprom-közeli források-
ra hivatkozva a Novinite.
Alekszej Miller, a Gazprom
elnöke kijelentette, hogy an-
nak dacára, hogy a Déli
Áramlatot éppen az ukrán
függés csökkentése érdeké-
ben hozták volna létre, már
dolgoznak egy orosz–ukrán
társaság létrehozásán, amely
a vezetéket mûködtetné.

Helyi adóemelés jövõre?

Mégsem lesz Európában

„kínai veszedelem”?
Hírösszefoglaló

Kínának csökkentenie
kellene a külföldi hitelmi-

nõsítõ intézetektõl való füg-
gését, ennek érdekében pedig
a kormányzat támogatásával
hazai ügynökséget kellene
felállítania – mondta Csou
Hsziao-csuan. A kínai köz-
ponti bank kormányzója
hangsúlyozta, hogy az erõs
kutatási és információszerzé-
si kapacitásokkal rendelkezõ
pénzügyi intézményeknek
maguknak kellene meghoz-
niuk a befektetési döntéseket.
A jegybank kormányzója a
kettõs minõsítési modell be-
vezetését javasolja a kínai
pénzpiacok és pénzügyi ter-
mékek kockázatainak felmé-
résére: javaslata értelmében a
nemzetközi hitelminõsítõk
értékelése után a helyi viszo-
nyokat ismerõ hazai intéz-
mények külön is értékelnék
az adott pénzügyi terméke-
ket, árnyaltabb képpel szol-
gálva azokról.

Az ország elsõ hitelminõsí-
tõje a Dagong Global 2010
júliusában adta ki elsõ minõ-
sítését, melyben 50 országot
vizsgált, köztük a kelet-euró-
pai régiót is. A kínai döntés-
hozók egyre gyakrabban
hangoztatják, hogy nagyobb
szerepet kívánnak játszani az
európai adósságválság meg-
oldásában. Peking egyelõre a
Nemzetközi Valutaalapnak

nyújtott pénzalapok révén
válhat a mentõ-folyamat ré-
szesévé, de kilátásban van az
is, hogy 3200 milliárd dollár
értékben vásároljon fel euró-
pai államkötvényeket. A
Reuters hírügynökségnek nyi-
latkozó amerikai gazdasági
tanácsadók szerint ugyanak-
kor nem kell tartani attól,
hogy Kína „felvásárolja” Eu-
rópát, mivel – mint mondják
– az ázsiai ország piacpoliti-
kájában  továbbra is az afri-
kai es ázsiai terjeszkedés él-
vez prioritást. A szakértõk
szerint a kínai vállalatokat az
is visszavetheti abban, hogy
megvessék a lábukat a vén
kontinensen, illetve Ameri-
kában, hogy az erõs állami
kontroll miatt nem tudnak
elég gyorsan és rugalmasan
reagálni a piaci változásokra.

A Bloomberg friss elemzése
eközben arra mutat rá, hogy
az ázsiai ország tekintélyes
gazdasági növekedése las-
sulni látszik: bár a kínai vál-
lalatok nettó profitja az idei
év elsõ 11 hónapjában 24,4
százalékkal nagyobb volt,
mint a tavalyi év hasonló
idõszakában, a növekedés
mértéke több mint egy szá-
zalékkal elmarad a 2010-es
szinttõl. Szakértõk szerint ez
egyrészt az európai adósság-
válság számlájára írható,
másrészt pedig a belföldi in-
gatlanpiac visszaesésével
magyarázható. 

Kovács Zsolt

A Kovászna megyei vál-
lalkozók összesen 183

millió euró értékben expor-
táltak termékeket az év elsõ
nyolc hónapjában. A sta-
tisztikai hivatal adatai sze-
rint ezzel a kiviteli tevé-
kenységgel Háromszék az
utolsó helyen áll a Közép
Fejlesztési Régióban. A tér-
ségben elsõ helyen az export
szempontjából Brassó me-
gye áll, ahonnan 1,2 milli-
árd lejnyi árut vittek kül-
földre – ez a Középrégió ex-

portjának 32,4 százalékát
teszi ki. Szeben megye kivi-
tele 30,9 százalékkal a má-
sodik legnagyobbnak szá-
mít, ezt követi Fehér megye
14, majd Maros és Hargita
megyék 13 százalékkal. Az
utolsó helyen végzett
Kovászna megye a kivitel-
nek mindössze 4,8 százalé-
kát adta. A régió vállalkozá-
sai elsõsorban gépeket,
elektronikai berendezéseket
és felszereléseket exportál-
tak, ezt követte a textilárú és
a készruha, valamint a fa és
a fából készült termékek. 

A térség importtevékeny-
ségének értéke az év elsõ
nyolc hónapjában 3,7 milli-
árd euróra emelkedett. A
rangsor a külföldrõl beho-
zott termékek esetében is
ugyanolyan, mint az export-
nál, vagyis Brassó megye áll
az élen 1,2 milliárd euróval,
és Kovászna megye az utol-
só 203 millió eurónyi beho-
zatallal. A térségben gépe-
ket, elektromos berendezé-
seket, fémeket, kémiai ter-
mékeket, készruhát és ásvá-
nyi származékokat impor-
táltak leginkább. 

Pang a háromszéki export

ÚMSZ

A romániai és bolgár ven-
dégmunkások tömeges

jelenléte sok nyugat- és dél-
európai országban a helyi
munkavállalók órabérének
csökkenéséhez vezetett – de-
rült ki a brit gazdaságkutatá-
si és szociális intézet friss
elemzésébõl, amelyet az
Adevãrul idézett. A tanul-
mány szerint a legtöbbet az
olaszok veszítettek a kelet-
európai munkaerõ-vándor-
lással: itt minden megkere-
sett ezer euróból 7,1 euróval
kevesebbet kaptak kézhez a
dolgozók a csökkenõ órabé-

rek következtében, Spanyol-
országban 6,9 eurót veszítet-
tek, az osztrák dolgozókat
pedig 4,4 euróval „rövidítet-
ték meg“.

A kelet-európai olcsó mun-
kaerõ Görögországban és
Finnországban 2,2 eurót
„csippentett le“ egy ezer
eurós átlegkeresetbõl, de
nem jártak sokkal jobban az
írek sem, akik 1,6 eurót veszí-
tettek a bevándorlókon. Hol-
landiában ezer eurónként 1,5
eurós veszteséggel „úszták
meg“ a dolgozók. A trend
alól csupán Franciaország ki-
vétel, ahol 0,01 százalékkal
csökkent az órabér.

A tanulmány ugyanakkor
nem hallgatja el azt sem,
hogy a román és bolgár dol-
gozók dömpingárai jelentõ-
sen hozzájárultak sok uniós
állam bruttó hazai terméké-
nek (GDP) növekedéséhez
is. Svédország GDP-je 0,04
százalékkal, Spanyolországé
pedig 1,3 százalékkal bõvül-
hetett a kelet-európai vendég-
munkásoknak köszönhetõ-
en. A brit kutatók felhívják a
figyelmet arra is, hogy az el-
vándorlás legnagyobb veszte-
se éppen Románia, mivel en-
nek következtében az ország
10,5 százalékos GDP-csök-
kenést szenvedett el. 

Román vendégmunkások
„faragják” az uniós béreket
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Röviden

Antal Erika, Kovács Zsolt

Továbbra is érvényben
van a pirotechnikai esz-

közök szigorú korlátozása,
ennek ellenére már kará-
csony táján robbantgatások
riogatták az erdélyi városok
lakóit, s az új év közeledtével
egyre gyakoribb a petárdazaj
a lakónegyedekben. A tör-
vényszegés kettõs: a petárdák
forgalmazása csak december
27–31. között, használatuk
pedig december 31.– január
1. között engedélyezett, bün-
tetésként pedig akár 15 ezer
lejes pénzbírság, de börtön-
büntetés is kiróható. Ez
azonban nem riasztotta el az
árusokat, akik már december
elejétõl a nagyobb piacok
környékén kínálják a tûzijá-
tékot. Visszaszorításukra va-
lamennyi erdélyi megyében
razziát tartottak ezekben a
napokban a rendõrök, akik
országos szinten több tonna
tiltott árut koboztak el.

Az érvényes jogszabályok
szerint sem nagyobb méretû
petárdát, sem úgynevezett ra-
kétákat nem lehet vásárolni,
illetve nem szabad forgal-
mazni. Csak azok az úgyne-
vezett elsõ osztályú dekoráci-
ós eszközök (csillagszórók,
világítótestek, kisméretû pe-
tárdák) hozhatók forgalom-
ba, amelyek robbanóanyag-
tartalma nem haladja meg a
3 grammot. Vásárolni csak

arra kijelölt helyen, engedély-
lyel rendelkezõ cégtõl lehet.

Engedély hat cégnek

Kovászna megyében hat
cég kapott petárdaárusítási
engedélyt, amelyek több
munkapontot mûködtetnek,
gyakorlatilag valamennyi há-
romszéki városban, fõként a
piacokon árusíthatnak majd
petárdákat, tájékoztatta la-
punkat Buzsi Andrea. A
rendõrségi szóvivõ szerint
eddig két gyermeket bírságol-
tak meg. Sepsiszentgyörgyön
az Erzsébet parkban értek
tetten egy 16 éves hídvégi
gyereket, illetve Bodzafordu-
lón kaptak el egy ugyancsak
16 éves kiskorút 52 darab pe-
tárdával. Emellett az elmúlt
napokban a lakónegyedekbõl
kaptak több telefonos pa-
naszt, hogy gyerekek petár-
dáznak. Az esetek többségé-
ben nem sikerült tetten érni a
szabályszegõket, vagy ha el is
kapták a gyerekeket, felszólí-
tották õket, hogy tartsák tisz-
teletben a törvényt. A rend-
õrségi szóvivõ ugyanakkor
felhívja a figyelmet, hogy ti-
los petárdákat használni
négyemeletesnél alacso-
nyabb épületek 50, és az en-
nél magasabb épületek 100
méteres körzetében, magas-
feszültségû villamoshálózat,
üzemanyagraktárak 500 mé-
teres körzetében, zsúfolt sza-

badtéri rendezvényeken, er-
dõ közelében 500 méteren
belül. 

Szigorít a helyi
önkormányzat

Marosvásárhelyen az ön-
kormányzat úgy döntött,
csak december 29-tõl ad en-
gedélyt az erre a célra szako-
sodott kereskedõknek a tûzi-
játék-árusításra. Csegzi Sán-
dor alpolgármester lapunk-
nak elmondta, a fõtéren
nem, csupán a piacokon te-

szik lehetõvé a petárdák for-
galmazását. Az elmúlt évek-
ben 20-30 személy kérvé-
nyezte az engedélyt, ez vár-
hatóan az idén sem lesz más-
képp – tette hozzá Csegzi. 

Az ellenõrzés feladata a he-
lyi rendõrségé, amely már ka-
rácsonyt megelõzõen figyel
arra, hogy ne lehessen enge-
dély nélküli tûzijátékokat for-
galmazni. Ennek ellenére
Marosvásárhelyen már na-
pok óta el-eldörrennek a pe-
tárdák. A rendõrségtõl meg-
tudtuk, folyamatos az ellen-

õrzés, nemcsak Marosvásár-
helyen, de a megye más tele-
pülésein is. Szásznádason
például 750 petárdát foglaltak
le, akárcsak Gernyeszegen,
ahol egy iskolás táskájában
találtak 218 darabot. Hasonló
rajtaütésrõl számolt be a
rendõrség Marosvásárhelyen
és Dicsõszentmártonban, va-
lamint Szászrégenben is. 

A törvény szerint azokat a
tûzijátékokat, amelyeket
nem használnak el, a keres-
kedõknek vissza kell venniük
a vevõktõl. 

HIRDETÉS

Új „vastehén”
Csíkszeredában

A Csíkpálvi Szarvasmarha-
tenyésztõ Egyesület automa-
ta tejeladó gépet helyezett
tegnap mûködésbe Csíksze-
reda Tudor negyedében. A
közel 40 ezer lej értékû beru-
házás felét a csíkpálfalvi
egyesület által megnyert pá-
lyázat kiírója, Hargita Me-
gye Tanácsa biztosította. Az
eseményen Borboly Csaba
tanácselnök, Tánczos Barna
vidékfejlesztési államtitkár,
Birta Levente István, az
egyesület elnöke, Ferencz
Csaba, Csíkpálfalva polgár-
mestere, illetve a közbirto-
kossági vezetõk és tejtermelõ
gazdák is részt vettek.

Sokat költünk cigarettára

A romániaiak jövedelmük
40,8 százalékát élelmiszerre,
32,8 százalékát pedig ciga-
rettára fordítják. Tavaly még
pénzük 43 százalékát költöt-
ték élelmiszerre, 29,8-et pe-
dig dohányárura a Nielsen
Románia tegnap közzétett
felmérése szerint. Magyará-
zat lehet erre, hogy a cigaret-
ta ára a többi termékhez ké-
pest jelentõsen megdrágult
az elmúlt évben. Alkoholos
italokra a lakosság költségve-
tésének 10,7 százalékát költi,
ez az arány nem változott
2010-hez viszonyítva. Nem
élelmiszer-jellegû javakra a
romániaiak pénzük 15,8 szá-
zalékát fordítják.

„Robbanékony” év vége

Sike Lajos

Ötven aranylakodalmas
párt ünnepeltek tegnap a

Szatmárnémeti közelében lé-
võ Pálfalva községben. A he-
lyi önkormányzat hagyo-
mányt akar teremteni az ese-
ménybõl: úgy döntött, hogy
ezentúl karácsony harmad-
napja az ötven éve házasok
ünnepe lesz. „Megérdemlik,
hogy külön emlékezzünk rá-
juk és kezet fogjunk velük,
hisz annyi szellemi, erkölcsi
és gazdasági értékkel gyara-
pították családjukat, közössé-
güket és az egész társadal-
mat, hogy azt soha nem lehet
eléggé megköszönni. Ráadá-
sul legtöbbjük meg is szen-

vedte az eltelt 70-80 évet,
gondoljunk csak a világhábo-
rúra és az erõszakos kollekti-
vizálásra” – mondta a fiata-
lok énekes-verses köszöntõjét
követõ üdvözlõbeszédében
Nagy József polgármester,
mielõtt átnyújtotta volna a
Hûség-diplomákat és a velük
járó borítékot, benne minden
párnak 500 lejt.

Hálásan csillogtak a sze-
mek az elismerõ szavak és a
kézfogás után. „Hazudnék,
ha azt mondanám, hogy
nem esik jól. Még akkor is,
ha nem igazán vagyunk rá-
szorulva az efféle támoga-
tásra, hisz ma is hét jószágot
tartok feleségemmel, géppel
fejjük a teheneket, és ma-

gunk mûveljük meg a vissza-
kapott hat hektár földet.
Nem is annyira muszájból,
mint szenvedélybõl, mert a
gazdálkodást, amíg csak lé-
legzik az ember, nem lehet
abbahagyni” – nyilatkozta
az ÚMSZ-nek a 80 felé tartó
hiripi Puskás Árpád, aki
közben úgy szorította idõs
párja kezét, mintha menny-
asszonya volna. Nikita Sán-
dor és Bányai József sem
említette, hogy nagyon hiá-
nyozna a pénz, azt emelték
ki, hogy a figyelmességbõl
nem lehet elég. 

Az idõs házaspárok kö-
szöntése jó hangulatban el-
költött közös ebéddel zá-
rult. 

Ötven évnyi hûség ünnepe

Az ünnepeltek – bevallásuk szerint – nem a pénznek, hanem a figyelemnek örvendtek Fotó: Szatmári Friss Újság

Elkobzott áru: a 3 grammnál nagyobb robbanóanyag-tartalmú tûzijátékok nem forgalmazhatók



Kovács Zsolt 

A legújabb színházi for-
mák bemutatására készül

a jövõ év márciusában Sepsi-
szentgyörgyön sorra kerülõ
Reflex színházi fesztivál má-
sodik kiadása. Bocsárdi
László, a Tamási Áron Szín-
ház igazgatója elmondta: az
eredetileg biennáléként meg-
hirdetett fesztivált idén pénz-
hiány miatt nem tudták meg-
szervezni, jövõre viszont már
sikerült erre a célra támoga-
tást szerezniük. Ennek érde-
kében Tamás Sándor három-
széki tanácselnökkel és Antal
Árpád sepsiszentgyörgyi pol-
gármesterrel aláírták azt a
partnerségi szerzõdést,
amely révén a két önkor-
mányzat összesen 500 ezer
lejjel támogatja a rendez-
vényt. A Reflex fesztivál
összköltségvetése 1,7 millió
lej, a hiányzó összeget a ro-
mán és magyar mûvelõdési
minisztérium, különbözõ
kulturális intézetek és vállal-
kozók adományozzák.

Mint Bocsárditól megtud-
tuk: a Reflex fesztivál máso-
dik kiadása Közép-Európa
legkiválóbb színházi elõadá-
sainak szemléje lesz, olyan
díjazott darabokat hoznak
Sepsiszentgyörgyre, amelyek
másképpen nem hozzáférhe-
tõk a helyi közönség számá-

ra, ugyanakkor a színházi
szakmának a fesztivál a kite-
kintés lehetõségét kínálja. Az
igazgató szerint a fesztiválra
összesen 12, olasz, német,
lengyel, litván, magyar és ro-
mán társulatot hívtak, de

társrendezvényként lesz
Töröcsik Mari-közönségta-
lálkozó, dokumentumfilm-
vetítés, illetve minden este
koncertek és kiállítások. 

Antal Árpád polgármester
kifejtette: szerinte tisztesség-

telen, ezért átalakítást igényel
a mûvelõdési intézmények tá-
mogatási rendszere. Az elöl-
járó rámutatott: egy szakmai
tanulmány szerint az ország-
ban Sepsiszentgyörgy költ
arányaiban legtöbbet a kultu-
rális intézmények fenntartá-
sára, ez lakosonként 302 lejt
jelent. Ez azért van, mert a
háromszéki megyeszékhely
mûvelõdési intézményeinek
fenntartását kizárólag helyi
költségvetésbõl fedezik, a
kulturális minisztérium nem
társfinanszírozza ezeket. An-
tal Árpád elmondta, a kultu-
rális fogyasztási szokásokat
mérõ tanulmány szerint Sep-
siszentgyörgy az országos
harmadik – Kolozsvár és
Nagyszeben után – a kulturá-
lis vitalitás, azaz a pezsgõ
kulturális élet tekintetében. A
polgármester szerint ezen az
egyébként is jó helyezésen is
lehetne még javítani, ha át-
alakítanák a mûvelõdési in-
tézmények finanszírozását,
és az önkormányzat által biz-
tosított pénzek mellé a szak-
tárca is bepótolna. Sepsi-
szentgyörgy polgármestere
bejelentette, a Tamási Áron
Színház által jövõ év márciu-
sára szervezett Reflex feszti-
válig be szeretnék fejezni az
új stúdiótermet, illetve felújí-
tanák a színházépület hom-
lokzatát is. 
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Film Liszt Ferenc utolsó
tíz napjáról Bayreuthban

Elkészült, az MTV 1-es csa-
tornája karácsony másnap-
ján már sugározta is, és ked-
den este az Uránia Nemzeti
Filmszínházban ünnepélye-
sen is bemutatják Gyön-
gyössy Bence Utolsó rapszódia
címû tévéfilmjét, amely
Liszt Ferenc életének utolsó,
Bayreuthban töltött tíz nap-
ját dolgozza fel. „Eleve a
képernyõre szántuk a 75 per-
ces produkciót, de úgy vél-
tük, hogy a Liszt-év végén
járva érdemes jobb technikai
feltételekkel, méltó körülmé-
nyek között, a vásznon is be-
mutatnunk a filmet” –
mondta el az MTI-nek a ren-
dezõ, Gyöngyössy Bence. 

„Örömzene” 
a Csík Zenekarral

Ismét megrendezi hagyomá-
nyos óévbúcsúztató nagy-
koncertjét a Csík Zenekar,
amely december 30-án a bu-
dapesti Hungexpo G pavi-
lonjában sztárvendégekkel
„örömzenél”. Csík János he-
gedûs, énekes az MTI-nek
kifejtette, ez a koncert a kez-
detektõl igazi ünnep a zene-
kar életében. „Ilyenkor olyan
produkciót igyekszünk ösz-
szeállítani, amely egyrészt
egészen más, mint egy szok-
ványos koncert, másrészt
hozza a régi dallamokat és a
szeretett pillanatokat” – tette
hozzá Csík János.

Röviden

Hírösszefoglaló

Charles Dickens volt
Anglia elsõ igazi irodal-

mi szupersztárja. Jövõre,
200 évvel születése után az
egész világ ünnepli majd a
klasszikust, akinek szelleme
máig ható nyomot hagyott
az irodalomban, a filmen, a
színházban, a zenében és a
képzõmûvészetben. Sokak
szerint a karácsony modern
kultusza is neki köszönhetõ.
A Twist Olivér, a Szép remé-
nyek, az Örökösök vagy A két
város regénye címû klassziku-
sok szerzõjét az angol nyel-
vû irodalom legnagyobbjai
közt emlegetik. Síremléke
ott áll a Költõk sarkában, a
londoni Westminster apát-
ságban. Újra és újra kiadott
könyvei több százmillió pél-
dányban keltek el, mûveibõl
még életében színpadi fel-
dolgozások készültek. A
mozi, majd évtizedekkel ké-
sõbb a televízió születése
után pedig Dickens minden
idõk legtöbbször adaptált
regényírója lett, csak a né-
mafilmkorszakban több
mint száz rövid és egész es-
tés játékfilmet forgattak
munkáiból. A viktoriánus
kor szerzõjének számos ki-
állítást is szentelnek, ezek
közül több már meg is nyílt
Nagy-Britanniában, de so-
kat kifejezetten a bicen-
tenárium pontos dátumára,
2012. február 7-re idõzíte-
nek a szervezõk. 

Dickens-

bicentenárium

Bocsárdi László sepsiszentgyörgyi színházigazgató

Reflexszé vált kultúra
Közép-Európa színházi elõadásainak szemléje lesz Szentgyörgyön

A szerzõ felvétele



ÚMSZ-összeállítás

„A szakmán belül érvényesü-
lõ természetes szelekció meg

fogja tizedelni a sajtót. Úgy vé-
lem, hogy ezt a helyzetet csak né-
hány tévé-, illetve rádióadó és
pár nyomtatott újság fogja túlél-
ni. Az egyetlen nyertes az online
sajtó lesz, amely valószínûleg
nagy lendületet vesz jövõben” –
sorolta január elsõ felében csöp-
pet sem derûlátó jóslatait Corina
Drãgotescu. Az Adevãrul Hol-
ding tanácsadója a Money Express
magazin A gazdaság 2011-ben:
Értsd meg a jövõt most címû felmé-
résének eredményeit kommen-
tálta ezekkel a szavakkal, ame-
lyek, mint rossz jóslat, már az év
elején kezdtek beigazolódni.

Példányszámcsökkenés 
és felelõsség

Az év talán legmeghatározóbb
jelensége az olvasottsági lista fel-
borulása volt: a România Liberã
megerõsítette vezetõ pozícióját a
nyomtatott lapok piacán, egyre
inkább eltávolodva az egy évvel
ezelõtti piacvezetõ Adevãrultól,
amelynek példányszámai jelentõ-
sen csökkentek. A lapeladási lis-
tákat a Click! és a Libertatea címû
bulvárlapok vezetik.

Az Adevãrul Holding lapcsa-
ládhoz tartozó Adevãrulból tavaly
még több mint százezer példány
fogyott naponta, idén azonban 60
százalékos visszaeséssel kellett
számolnia. A lap 2008 novembe-
rében került elõször a legolvasot-
tabb közéleti-politikai újságok lis-
tájának élére, akkor 56 140 eladott
példányt regisztrált – míg egy év-
vel késõbb már több mint duplá-
ját, naponta átlag 134 393-at – ad-
tak el, 2009 decemberére pedig a
napi átlag 158 752-re nõtt.

Claudiu ªerban, az Evenimentul
zilei és a Capital kiadójának mene-
dzsere 2011 közepén azt nyilat-
kozta: a nyomtatott lapok jelenle-
gi helyzetéért a tröszttulajdono-
sok mellett maguk az újságírók is
felelõsek. „Az egyetlen mentõöv
a tartalom, a minõség, amit ma
egyre nehezebb elérni” – hangsú-
lyozta ªerban.

Sajtószabadság és laphalál

Csaknem száz év után, 2011.
január 28-án magyar nyelvû újság
jelent meg Maroshévizen, Maros-
hévízi Hírlap címmel. A Hargita
megyei kisvárosban az elsõ helyi
újságot 1895-ben adták ki Top-

liczai Hírlap néven, amely csupán
a kiadás évében látott napvilágot.
1911. június 25-én jelent meg a
következõ magyar nyelvû sajtó-
termék, a Maroshévízi Hírlap,
amelynek utolsó számát 1912.
október 13-án nyomtatták.

2011. március 15-én a magyar
médiatörvény elleni szolidaritás-
tüntetést szervezett Bukarestben,
a magyar nagykövetség épülete
elõtt több civil szervezet, köztük a
Free Press Románia, az Active-
Watch Médiamonitorozó Ügy-
nökség és a Médiaszervezetek
Konvenciója. Április 8-tól csak
interneten, mobiltelefonon és
egyéb elektronikus kiegészítõkön
keresztül érhetõ el a Gândul címû
napilap. A döntés mögött anyagi
okok húzódnak.

A május elején bemutatott, A
sajtó szabadsága 2011: A média füg-
getlenségének globális felmérése címû
tanulmány szerint világszerte év-
tizedes mélyponton van a sajtó-
szabadság. A Freedom House
sajtószabadság-jelentésének listá-
ján Románia 87. helyen szerepel. 

Sajtótörvény 
és mogulosodás

Május 19-én röppent fel a hír,
hogy egyes politikusok, köztük
Frunda György RMDSZ-es sze-
nátor szerint törvénnyel kellene
rendet teremteni a hazai sajtó-
ban, amely néha túlságosan sza-
bad és sértõ. „Szükség van sajtó-
törvényre, amelyben mind az új-
ságírók jogállását, mind pedig a
sajtószabadságot szabályozzuk,

megelõzünk mindenféle cenzúra-
lehetõséget, és ugyanakkor meg-
állapítjuk azokat a körülménye-
ket, amelyek mellett a sajtónak
mûködnie kell” – nyilatkozta ak-
kor az Új Magyar Szó megkeresé-
sére Frunda György, a szenátus
emberjogi bizottságának elnöke.

Május 23-án két tévéadót, két
újságot és egy kolozsvári hírpor-
tált vásárolt meg az ismert szoci-
ológus, Vasile Dâncu a volt szoci-
áldemokrata politikussal, Ioan
Russzal és a kolozsvári CFR lab-
darúgó-csapatának finanszírozó-
jával, Pászkány Árpáddal közö-
sen. A tranzakció során a trió tu-
lajdonába kerültek az NCN és a
Transilvania Channel tévéadók, a
Mesagerul de Cluj címû hetilap, a
Servus, Cluj címû napilap és a
Citynews.ro portál. 

Június 1-jétõl hetilapként jele-
nik meg az Adevãrul Holding
Adevãrul de Searã címû lapja.
Dinu Patriciu a sajtónak elmond-
ta, az Adevãrul de Searã ingyenes-
sége csak marketingfogás volt:
„Azért vállaltam ezt a hatalmas
kiadást, hogy legyen lapunk min-
den megyében, 32 oldalon egy
igazi újság, 12 különbözõ pél-
dányban régióban és városban, a
nyomtatott mellett mindegyik
mobil-, iPad- és internetes válto-
zatban is” – magyarázta az
Adevãrul Holding tulajdonosa.

Június 15-én Claudiu Pãdu-
rean, a România Liberã újságírója
nyerte meg az Academia
Caþavencu brand licitációját, kö-
zel 900 ezer euróért – a tranzak-
ció mögött a România Liberã tulaj-

donosa, Dan Adamescu állt. 
Június 28-án Tõkés László eu-

rópai parlamenti képviselõ
poltikai érdekeltségébe került a
Krónika címû erdélyi napilap, ko-
rábban pedig az Erdélyi Napló. A
felvásárlást olyan erdélyi magyar
sajtópiaci fejlemények elõzték
meg, mint az Udvarhelyi Híradót,
a Csíki Hírlapot, a Vásárhelyi Hírla-
pot, a Gyergyói Hírlapot kiadó, il-
letve a Székelyhon.ro hírportált
mûködtetõ Udvarhelyi Híradó
Kft. tulajdonoscseréjére vonatko-
zó bejelentések – a többségi rész-
vényeket a Fidesz-közeli Határok
Nélkül a Magyar Sajtóért Alapít-
vány szerezte meg.

Június 29-én Dinu Patriciu mé-
diatrösztje, az Adevãrul Holding
égisze alatt jelent meg az Acade-
mia Caþavencu szerkesztõgárdájá-
nak új lapja, a Caþavencii. Az Aca-
demia Caþavencu szerkesztõgárdá-
jának egy része már korábban tá-
vozott a laptól, mert az addigi tu-
lajdonos, Sorin Ovidiu Vântu üz-
letember beleszólt a munkájukba
– a „szakadárok” Kamikaze néven
alapítottak új hetilapot. 

Szeptember közepén az ország
egyik legnagyobb magazinkiadó-
ját vásárolta meg a korábbi tulaj-
donosoktól, a német Axel Sprin-
gertõl és a svájci Edipressétõl a
szintén svájci Ringier. A románi-
ai Edipresse A. S. Romania gon-
dozza többek között az Elle, a
Viva! és a Popcorn magazinok he-
lyi változatait, de mintegy tucat-
nyi nyomtatott és online kiadvá-
nyuk között megtalálható a
Libertatea is. 
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Röviden

A világ multimédiás tartalmainak nagy szá-
zaléka cserél gazdát illegális internetes fóru-
mokon. Ezek a tranzakciók legtöbbször ingye-
nesek, de legtöbbjük hirdetésbõl vagy a több
százezres klientúra adományaiból tartja fenn
magát. A PayPal netes tranzakciós vállalat,
a fõbb zene- és filmstúdiókkal karöltve, nem-
régiben letiltatta a kalózoldalaknak eljutta-
tandó adományok netes átutalását, mely
gesztusával nagy követ hengerített az illegális
letöltések áramába. Jogos a pénzügyi gigavál-
lalatok összefogása, ám ez a rendelkezés sze-
gények millióit fosztja meg attól, hogy eljus-
sanak hozzájuk a populáris és az úgynevezett
magaskultúra termékei. Elítéljük azokat,
akik a könnyen sokszorosítható multimédiás
kalóztermékekbõl szereznek jövedelmet, ám
nehéz egyértelmû álláspontot felvenni azon
médiafogyasztókkal szemben, akik egész egy-
szerûen nem tudják megengedni maguknak
azt, hogy jegyet váltsanak a moziba.

(prier)

Kettõs tükör 

Szavazógép

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

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

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 030032, Bucureºti, Lipscani nr.29–31, O.P. 15, C.P. 40

* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

✁

Olvasóink többsége
otthon szilveszterezik

Lapunk internetes olvasóinak többsége
idén otthon szilveszterezik. A maszol.ro
szavazógépén feltett legutóbbi kérdésünkre
(Hol tölti ön idén a szilvesztert?) válaszoló ol-
vasóink kilencven százaléka nyilatkozta
azt, hogy idén otthon tölti a szilvesztert. 
A válaszadók tíz százaléka barátoknál tölti
az év utolsó napját, vendéglõben és kül-
földön lapunk internetes olvasói közül sen-
ki sem ünnepel. 

E heti kérdésünk: 

Szokott-e ön újévi fogadalmat tenni?
1. Igen.
2. Nem.
3. Igen, de sosem tartom be.

MÉDIAPARTNER

Az írott sajtó 365 napja

Újraindítanák a Szabad Európa Rádió 
magyar adását

A 168 Óra on-line szerint Magyarország
és a sajtószabadság iránt elkötelezett
amerikaiak javasolják, hogy 2012-ben in-
dítsák újra a Szabad Európa Rádió magyar
adását. Az akció szervezõi között van az
Egyesült Államok volt magyarországi
nagykövete, Mark Palmer, Ronald Rea-
gan elnök beszédírója és a magyar szár-
mazású Charles Gati professzor, a John
Hopkins Egyetem tanára. A csoport az
ünnepek után indítványát eljuttatja az
Egyesült Államok külügyminisztériuma
és a kongresszus megfelelõ tisztviselõi-
nek. Máris az amerikai közélet több pro-
minense – demokraták és republikánusok
egyaránt – támogatásukról biztosították a
kezdeményezést.

ÚMSZ

Idén összesen egytrillió video-
megtekintést generáltak a

népszerû site felhasználói, fura
popsztárok, aranyos gyerekek és
persze macskák vitték a pálmát.
Az idei évben a legtöbb letöltést
(180 milliónál is többet) a Re-
becca Black Friday címû dalához
készített félprofi videoklip gene-
rálta. A YouTube Trends igazga-
tója, Kevin Alloca a Washington
Postnak elmondta: „ez is aláhúz-
za azt, ami számunkra a legfon-
tosabb vezérelv a munkánk so-
rán, hogy bárki beléphet a pop-
kultúrába, bárkibõl lehet ismert
csillag”. A vezetõ ezt arra utalva

mondta el, hogy Rebecca Black
tulajdonképpen az õt hangja és
bugyuta dalszövege miatt kritizá-
lóknak köszönheti hihetetlen
népszerûségét, és azt, hogy ké-
sõbb ezen internetes ismertség le-
hetõvé tette számára, hogy Katy
Perryvel is együtt dolgozzon.

Erõsek voltak idén a „hagyo-
mányosan” jól teljesítõ videók is:
a háziállatokról és kisbabákról
szólók. A szakember szerint
ezeknek azért van könnyebb dol-
guk az online térben, mert ese-
tükben nem áll nyelvi akadály a
terjedés elõtt. A YouTube ma
már nemcsak a popkultúra része,
egyre inkább tájékozódásra is
használják a felhasználók. 

„A szakmán belül érvényesülõ szelekció” példányszámcsökkenéssel tizedelte idén az írott sajtót

YouTube: egytrillió letöltés

Fotó: ÚMSZ/archív



7.10 Kisváros (ism.)
7.45 Arisztokraták 
(angol-ír-am. sor.) (ism.)
8.40 Az állatok világa
9.10 Fiatalok Dél-Afrikában
9.20 A medvementő 
(am.-kan. film, 2005)
11.00 Család-barát
11.50 Varjúdombi 
meleghozók
12.00 Télapó pirossapkás
koboldjai
12.30 Szimba, 
az oroszlánkirály
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Herend, az más
(dokumentumf.)
16.15 Svejk, a derék kato-
na (csehszl. vígj.)
17.45 Virágzó Magyaror-
szág
18.15 Kisváros 
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Cranford 
(angol sor.)
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Angyalbőrben
(sor.)
22.25 Hírek
22.30 Csárdáskirálynő
(NSZK-magyar-osztrák op-
erettfilm)
0.20 Enrique és Judita
(dokumentumf.)
1.10 Pengető
2.15 Úticél: Korea

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Szerelmi bájital
(amerikai vígáték) 13.05
Öregdiák nem véndiák
(amerikai vígjáték) 14.40
A rivális (kan. filmdráma)
16.20 Több, mint sport
(am. filmdráma) 18.45 Fe-
dőneve: Takarító (am.
vígjáték) 20.20 Gyilkos kí-
gyó (am. sci-fi akciófilm)
22.00 Terror a tenger
alatt (am.-angol-bolgár ak-
ciófilm) 23.45 Különös ke-
gyetlenséggel (am. akció-
film)

7.30 Vég nélküli ének
(soozat) 9.30 Teleshop-
ping 10.00 Kedves barát-
nőm 12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping 15.15
Vég nélküli ének (sorozat)
16.45 Zorro álarca (ameri-
kai kalandfilm) (ismétlés)
18.45 A nap hírek 19.00
Kanal-D Hírek 20.00
Akarsz milliomos lenni?
21.00 Batman (am. akció-
film) 23.30 Fekete kará-
csony (amerikai-kanadai
horror)

9.30 Suba subával 10.30
Neve és hivatása 16.00
Híradó 16.15 Hitélet
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Csík zenekar 17.30
Híradó 17.40 Izelítő
14.45 Kalendárium
17.50 Egészséges percek
18.00 A jazz története...
18.30 Híradó 19.00 Har-
gita magazin 19.30 Hír-
adó 20.00 Tájkép 20.30
Csík zenekar 21.00 Hír-
adó 21.30 Benedek dok-
tor csodakútja 22.00 Ne-
ve és hivatása

8.30 A csábítás földjén
(sorozat) 10.00 Együtt
mindörökké (sorozat)
12.45 Lagzi-randi (am. ro-
mant. vígj.) (ism.) 14.30
Esmeralda (sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (sorozat)
17.30 Lola (sorozat)
18.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 19.30 A csábítás
földjén (sorozat) 20.30
Pasik, London, Szerelem
(angol-magyar-ném.-am.
vígj.) 22.30 Perro amor
(sorozat) 23.30 Szerelem-
könnyek (sorozat)   
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RTL Klub, 13.30
Enyém a vár

A tizenhét éves Cassandra egy düledező kastélyban él írói
válságban lévő apjával, gazdagságról álmodozó nővérével
és különc mostohaanyjukkal, Topazzal, akit a nudizmuson kí-
vül csak a festészet érdekel. Váratlanul látogatóba érkezik
hozzájuk a birtok ura, az amerikai Simon Cotton és a bátyja,
Neil. A két fiatalember megtestesíti mindazt, amire Cassan-
dra és családja vágyik.

RTL Klub 20.30
Dínó

Aladár, a szüleitől messze vetődő kis dinó, boldogan él a
lemurok családjában, amikor egy meteorzápor véget vet az
idillnek. A szigeten káosz lesz úrrá, a nagycsalád tagjai kö-
zötti harmónia felborul, és egyre többen készülnek elhagyni
a lakhatatlanná vált területet. A paradicsomi szigetről mene-
külő lemurok és Aladár, csatlakoznak egy vándorló dinosza-
urusz csapathoz.

m1, 21.10
Apák napja

Olykor a férfiak is bármit megtennének, hogy gyerekük le-
gyen. Főleg legénykoruk legcsinosabb nőjétől. Csakhogy
közben eltelt tizenhét év. A még mindig szép Colette előbuk-
kan a ködből és közli a jól szituált ügyvéddel, hogy segítsen
megtalálni világgá szökött közös gyermeküket. A gazdag
Jack munkájából kifolyólag is kétséggel áll a történet előtt.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Ma Reggel
10.00 Giotto evangéliuma
- a padovai Scrovegni ká-
polna
11.05 Magyar retro
12.00 Natúra 
- Kamerával Izlandon
12.25 Szép magyar tánc 
- Dunamenti táncok
12.30 Szabadlábon 
Somogyban
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Esély
14.20 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
15.10 Tükreim 
(olasz életr. film, 2. rész,
2010)
17.00 Kutyába se veszlek
(am. rom. film, 1999)
18.35 Família Kft. 
(magyar vígj. sor.)
19.00 Angyali érintés
(am. sor.)
19.50 Esti mese
20.00 Mrs. Bradley 
titokzatos esetei 
(am.-angol f.)
20.50 Üzenetek
21.00 Híradó este
21.35 Illatos út a semmibe
23.10 24 (sor.)
23.50 Ami örökre 
megmarad 
(olasz-francia minisor.)
1.30 A nyomozónő 
(drámasorozat) 

8.00 Állati dumák 
(angol-am. anim.)
8.25 Állati dumák 
(angol-am. anim.)
8.45 Tini titánok 
(amerikai anim. sor.)
9.35 Star Wars: 
A klónok háborúja 
(am. anim. sor.)
10.20 Asztro Show
11.30 Rádió 
(amerikai filmdráma,
2003)
13.30 Enyém a vár 
(angol filmdráma, 2003)
15.25 Plasztik szerelem
(amerikai vígjáték, 2007)
17.25 Oscar 
(amerikai vígj., 1991)
19.30 RTL Klub
20.00 Fókusz
Közszolgálati magazin
Utána: ValóVilág Klikk
20.30 Dínó 
(am. anim. f., 2000)
22.00 ValóVilág (2011)
(16) (élő) 
- Aréna
Valóságshow 
- Összefoglaló
22.55 Két túsz között
(amerikai akció-vígjáték,
1997)
1.00 Egy életem, 
két halálom 
(kanadai thriller, 2006)
2.35 Börtönpszichó 
(amerikai -német thriller,
2002)

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tv2 matiné
10.50 Menekülés 
Atlantiszról 
(am. fant. film, 1997)
12.20 Beethoven 3. 
(am. családi vígjáték,
2000)
13.55 Furcsa 
hétköznapok - SP 
(reality-sor.)
14.25 Sárkányszív 2. 
- Egy új történet 
(amerikai kalandfilm,
2000)
16.00 A tűzsárkány 
birodalma 
(amerikai-román fantasy,
2008)
17.40 9 és 1/2 randi
(magyar rom. vígj., 2008)
19.30 Tények
20.05 Rém rom 
(amerikai anim. f., 2006)
22.00 A Skorpiókirály 2. 
- Harcos születik 
(am.-dél-af.-német ka-
landf., 2008)
0.10 Tökéletes célpont
(amerikai akcióf., 1993)
1.55 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.30 Tények Este 
- Hírműsor
3.00 A Sárkány 
- Bruce Lee élete 
(amerikai akcióf., 1993)
4.55 Segíts magadon!
(ism.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Dosszié: MSZP
(ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
10.30 Retrográd (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Iskolapélda (ism.)
12.05 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
12.30 Ősök tere (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Dosszié: Kormány
egy éve (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Az iskola rendőre
(ism.)
15.30 Sportré (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Ázsia (ism.)
17.05 BBC Click
A BBC info. magazinja
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.20 Globál
19.45 Tíz perc
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Dosszié: 
Jobbik, LMP
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Globál (ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

9.40 Vészhelyzet (sorozat)
10.30 Monk - Flúgos nyo-
mozó (krimisorozat) 12.00
Kisasszonyok (am. rom.
dráma) 14.15 Heston lako-
mái 15.10 Értelem és érze-
lem (amerikai-angol film)
17.40 Kazaam, a szellem
(am. vígjáték) 19.20 Isten
nem ver Bobbal (am.
vígjáték) 21.15 Két pasi -
meg egy kicsi (sorozat)
22.15 CSI: New York-i
helyszínelők (sorozat)
23.05 Letaszítva (ameri-
kai thriller)

10.00 Sport.ro Hírek
11.00 Tűzoltó liga 12.00
Sport.ro Hírek (live) 13.10
Fogadás a félelemmel
14.00 Sport.ro Hírek
15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Nissan GT Acade-
my 18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
(live) 19.05 Információk
(live) 20.00 Örüljünk a fo-
cinak! 21.00 Sport.ro Hí-
rek 22.00 Wrestling
WWE PPV 0.00 Sport.ro
Hírek

TV2
6.25 Hajnali gondolatok
6.30 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
7.00 Rondó
10.00 Grimm meséiből:
Rigócsőr király 
(német családi film,
2008)
11.05 Kakaókoncert
12.00 Van képünk hozzá
13.00 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Illatos út 
a semmibe 
(magyar filmszat., 1973)
15.30 Angyali érintés
(am. sor.)
16.15 Mindenből sok van
17.15 Flash
17.40 Sport 2011 
- A világ sportja
18.45 A testőrök 
visszatérnek 
(angol-francia-spanyol ka-
landf., 1989)
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.10 Apák napja 
(amerikai vígj., 1997)
22.50 Nyár utca, nem
megy tovább 
(magyar film, 2011)
0.05 Európai Filmakadé-
mia díj 2011
0.35 Angi jelenti 
- Telki álom
1.00 Sporthírek
1.10 Sport 2011 
- A világ sportja (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.10 Csizmás kandúr 
(japán animációs sorozat)
9.35 A gyerekek világa
(ism.)
10.40 Minus 
(holland családi vígj.,
2001)
12.10 A románok hagya-
téka
12.40 A palota legendái:
király 
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.45 Disney Klub
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Erdőn, hegyen, 
leláncolt szívek
18.25 A palota legendái:
király 
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.00 Belpolitikai 
visszatekintő
22.10 A Román Televízió
dokumentumfilmjei: 
Viszlát Elvtársak!
23.20 Hegylakó 5.: 
A forrás 
(amerikai akciófilm,
2007)
1.00 Mad Men 
- Reklámőrültek 
(amerikai sor.)
2.40 Európai roma (ism.)

5.00 Pro Motor 
(ism.)
6.00 Apropo Tv 
(ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, 
Könyvbemutató
10.00 Egy dada 
Karácsonyra 
(amerikai vígjáték, 2010)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport
14.00 Hóból is megárt 
a sok 
(amerikai rom. vígjáték,
2000)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Földre szállt boszor-
kány (amerikai rom vígjá-
ték, 2005)
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Hipervándor 
(am. sci-fi, 2008)
22.30 Jackie Chan: 
A szépfiú 
(amerikai-hongkongi-kínai
akció-vígjáték, 1999)
0.30 BOA 
- A rémület szorításában
(thaiföldi akció-horror,
2006)
2.30 Jackie Chan: 
A szépfiú 
(amerikai-hongkongi-kínai
akció-vígjáték, 1999)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
-  Răyvan és Dani műsora
(live)
10.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Csillagháló 
- szórakoztató műsor
(ism.)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, Sport
17.00 Barátok közt 
- Mihaela Rădulescu 
műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.15 Las Bandidas 
(francia-mexikói-amerikai
akció-vígjáték, 2006)
22.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.00 Bordertown 
- Átkelő a halálb 
(amerikai-angol thriller,
2006)
1.15 Las Bandidas 
(francia-mexikói-amerikai
akció-vígjáték, 2006)
(ism.)
3.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(ism.)
3.45 Bordertown 
- Átkelő a halálb 
(am.-angol thriller, 2006)
(ism.)

7.00 Titkos szerelmek 
(telenovella) (ism.)
8.00 Családban
(román sorozat) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 5 nap az élet 
(amerikai minisor.)
11.30 Vad rózsák 
(kan. sor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Családban 
(román sorozat)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
- reality show
20.30 Úton hazafelé
(amerikai családi kaland-
film, 1993)
22.15 Lököttek
(román sor.)
23.15 Focus Monden
(ism.)
23.45 5 nap az élet 
(amerikai minisorozat)
1.00 Hírek (ism.)

5.40 Egyszemélyes 
hadsereg
6.30 Ötödik sebesség
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Triumph Spitfire
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Ki ad többet? 
- Hőlégballon, 
Gyapjasmamut-agyar
11.00 A világ legnagyobb
utasszállító hajója 
- Freedom of the Seas
12.00 Hajmeresztő 
technika
13.00 Autókereskedők
- Triumph Spitfire

15.00 Csomópontok
- A Los Angeles-i kikötő
16.00 Óriás költöztetők
17.00 Penn és Teller: 
Vigyázat, csalunk!
18.00 Keith Barry trükkjei
- Sötét erők
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Autókereskedők 
- Ford Cosworth
21.00 Hogyan készült?
22.00 Óriás költöztetők
23.00 Aranyláz Alaszkában
0.00 Autókereskedők 
- Land Rover Defender
2.00 A túlélés törvényei
- Szibéria

7.00 Teleshopping
8.00 Fraiser 
és a farkasok 
(am.-kan. sor.)
8.55 Egészségpasztilla
9.10 Tízedik királyság
(amerikai-angol-német 
kalandfilm) 
(ismétlés)
10.45 Lehet, 
hogy nem tudtad
10.55 Egészségpasztilla
11.00 Komédia klub
11.30 Szélességek
12.00 Nagy lábon
12.35 Vallomások
13.30 Jamie karacsonya
14.00 Komédia bajnokság
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(am.-kan. sorozat)
17.00 Az amerikai 
vadnyugat legendái
(ismterj. film)
17.30 Komédia klub
18.00 Hírek
18.30 Állatkölykök világa
19.00 Az utolsó lekap-
csolja a lámpát
19.30 Izland
20.10 Tízedik királyság
(amerikai-angol-német ka-
landfilm, 2000)
21.45 Egészségpasztilla
22.00 Hírek
23.00 Garana Jazz Feszti-
vál
0.00 Légy formában!

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, műsorismertetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek
16.15 Rejtett világok 17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 EU információs magazin

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek
15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15 Ma-
gánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó éj-
szakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.00 Krónika

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Mű-
velődési hírek, Hitvilág, Előhang, Komolyzenei vetélkedő
12.45 Sajtószemle 13.00 Híradás, Zenés üzenetek 14.00
Híradás, KultúrPresszó 15.00 Híradás, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság, Medicina, Művelődési hí-
rek 17.55 A nap hírei röviden

CSÜTÖRTÖK
2011. december 29. 
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Ma Kamilla, Gáspár és In-
ce napja van.
A Kamilla a Kamill férfi-
név nõi párja, egyúttal egy
gyógynövény neve is.
A Gáspár a hagyomány
szerint a három napkeleti
bölcs egyikének neve, de a
Bibliában  nem szerepel,
csak a 6. századtól bukkan
fel. Lehet, hogy perzsa ere-
detû, a jelentése ez esetben
kincstárnok.
Az Ince a latin Innocentius
névbõl származik, jelentése
ártatlan, senkinek se ártó.
Holnap a Tamások, Dávi-
dok és Dózsák ünnepelnek.

Évforduló
• 1869 – A rágógumi szaba-
dalmaztatása.
• 1895 – A Lumière testvé-
rek által szervezett elsõ, be-
lépõjegyes mozielõadás Pá-
rizsban.
• 2004 – A Mikroszkóp
Színpad elõtt felavatták
Stremeny Géza „Színház”
címû bronzszobrát, melyet
a köznyelv Hofi-szobornak
nevez.

Vicc
– Õrmester úr, mi a teendõ,
ha rálépünk egy aknára?
– Ötven méter magasra felre-
pülni, és nagy területen
szétszóródni!

Recept
Gombás-fokhagymás 
csirkemell 
Hozzávalók: 1 csirkemell-
filé, 10 dkg gomba, 2 gerezd
fokhagyma, 1 tojás, 5 dkg
sajt, kevés zabkorpa, olíva-
olaj, só, bors.
Elkészítése: A gombát laská-
ra vágjuk, olívaolajon sóval,
borssal megpirítjuk. A tûzrõl
levéve 1 gerezd fokhagymát
reszelünk hozzá. A csirke-
mellfilét középen kettévág-
juk, majd hosszában is, hogy
tölthetõ legyen. Sózzuk, bor-
sozzuk, a pirított gombát be-
letöltjük. 1 tojást kevés sóval,
borssal, fokhagymával kike-
verünk, majd belemártjuk a
töltött hússzeleteket. Ezután
zabkorpában meghemperget-
jük, majd kb. 160 fokos olíva-
olajban 7-8 perc alatt arany-
barnára sütjük. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Karácsonyra mindenkit elhal-
mozott, önrõl meg leszakadnak a
ruhák. A közelgõ szilveszterre ru-
házzon be valami olyan darabra,
amire igazán vágyna. Az új ru-
ha fiatalít.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Kiváló nap ez a mai a Bika je-
gyûek számára. Hatalmas az al-
kotókedve, és rengeteg új ötlettel
rukkolhat elõ munkájában. Kö-
vetõkre is akadhat.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Üzleteléshez, pénzügyi manõve-
rekhez kiváló lehet ez a nap.
Több lehetõség is kínálkozik, le-
gyen nagyon körültekintõ a vá-
lasztáskor. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Döntéshelyzetbe kényszerülhet
partnerkapcsolatát illetõen. Ha
eddig kettõs játékot játszott, most
kiderülhetnek dolgok. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Még javíthat a munkahelyi meg-
ítélésén. Használja ki az év végi
hajrá adta kihívásokat, hogy bi-
zonyítson. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Rázós lehet ez a nap, különösen
a közlekedésben. A hirtelen vál-
tozások a munkahelyén is épp-
úgy kísérthetik: legjobb, ha felké-
szül a meglepetésekre. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A szerencse ma önnel van, és
még a hibái is a javára válhat-
nak. Ha eddig kicsit kilógott a
társai közül, ma ez a különcség is
inkább az elõnyére válhat. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ma sokat tehet azért, hogy a
munkahelyén megalapozza to-
vábbi szerencséjét. Figyelje az
emberek rezdüléseit!
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ha határidõs munkákat vállalt,
akkor kötelessége azokat az év vé-
ge elõtt befejezni. Különben elját-
szaná annak a lehetõségét, hogy
legközelebb is megkeressék. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Kellemes napra van kilátása. Ha
teheti, töltsön több idõt a szabad-
ban. A friss idõ gyógyító hatású
lehet a lelkére, de persze csak ak-
kor, ha a teste nem beteg. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A csillagok jó napot jeleznek a
Vízöntõknek: munkájában, ta-
nulmányaiban is jelentõs elõrelé-
pést tehet, mert ma megvan hoz-
zá önben a kellõ kitartás és aka-
raterõ. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ma semmi sem akadályozza
meg önt abban, hogy valóban a
kedve szerint cselekedjen. A sza-
badság egy kapcsolatban is a leg-
jobb összetartó erõ. Ha mindenki
tudja, mi a dolga.
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Ahogy megöregszel, a szíved
olyanná válik, mint a hárfa
húrja. Az ifjú szív lángol és re-
pes, de az idõs szív inkább dal-
lamokat penget. Az idõ elõre-
haladtával sok mindent meg
kell tapasztalnia a szívnek.
Mindenekelõtt azt, hogy a dol-
goknak nemcsak hõfokuk van.
Amíg az ember fiatal, addig
mindent a szeretem vagy nem

szeretem szemszögébõl néz, ám
ahogy öregszünk, rájövünk,
hogy mindennek van egy dalla-
ma. A nemszeretem dolgoknak
is. Ez a dallam pedig a dolgok
célját, hangulatát és történetét
mondja el. Ezért a bölcsen
öregedõ ember mindennek érti és
le tudja játszani a dallamát, le-
gyen az számára kedves vagy kel-
lemetlen dolog.  

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden

Czimbalmos Ferenc-Attila

Mikor és hogyan kezdtek
el sportolni?
Mónika: Kezdjem azzal,
hogy mi 1989.  október 12-
én születtünk, s mivel nyug-
hatatlan örökmozgók vol-
tunk, szüleink beírattak a
sportiskolába. Édesanyánk
hajdanán tornászott, talán
innen örököltük a sport irán-
ti szeretetünket. Hét évig
tornásztunk a sportiskolá-
ban, majd négy év atlétika
következett. A focit azonban
már zsenge gyerekko-
runkban kedveltük. Vala-
hányszor csak tehettük, rúg-
tuk a labdát a fiúk társaságá-
ban. Mindig is szerettünk
volna ismert labdarúgók len-
ni. Úgy is, mint ikerpár, hi-
szen születésünk óta min-
denhol együtt voltunk, egy-
mást segítettük, nem voltak
egymással szemben titkaink,
mondhatjuk úgy is, hogy
mindig is egy egészet alkot-
tunk. A pályát csukott szem-
mel is megtalálnánk.

Tavaly nyáron az MFC
egy évre kölcsön adott a len-
gyel extraligás Pogon Szcze-
cin Women együttesének.
Hogyan kerültek oda?
Mónika: A világhálón ke-

resztül léptek kapcsolatba
velünk. A csapat edzõje egy-
ben a válogatott trénerének
a jobbkeze is is volt, minket
pedig már régebbrõl kisze-
melt. Próbajátékra hívtak
Szczecinbe, ahol nagyon jó
benyomást keltettünk a csa-
pat vezetõiben, s ezért sze-
rették volna, ha lekötelezzük
magunkat. Ez meg is tör-
tént, egy évig kölcsönben
játszunk Lengyelországban.
Az anyagiakról nem szíve-
sen beszélek. Amúgy több
romániai együttestõl volt
ajánlatunk, de mi külföldön
akartuk folytatni pályafutá-
sunkat.

Könnyen eljöhettek a vá-
sárhelyi együttestõl? 
Mónika: A klubvezetés na-
gyon nehezen egyezett bele,
közel egy hónapig könyörög-
tünk, hogy engedjenek el.
Nem akartak beleegyezni,
azzal érveltek, hogy mi va-
gyunk a legjobbak, s nem
szeretnének lemondani ró-
lunk. Sajnos, nem a legjobb
viszonyban váltunk el, a lá-
nyokkal, a csapattársakkal
azonban barátok maradtunk.
Egyébként köszönettel tarto-
zunk a vásárhelyi csapatnak
és a vezetõségnek mindenért,
amit értünk tettek.

Milyen volt az elsõ fél év?
Zsuzsanna: Négy hónapig
voltunk távol a családtól,
életünkben elõször. Minden
téren a tapasztalatszerzés
idõszaka volt számunkra,
hiszen egy idegen ország
nyelvével, kultúrájával kel-
lett megismerkednünk, új
csapattársak alkotta közös-
ségbe kellett belerázódnunk.
S örülünk, hogy ez sikerült.
Autodidakta módon tanul-
tunk meg kommunikációs
szinten angolul, majd alap-
szinten lengyelül is. Kiváló
edzõnk van, aki nagyon
kedvel bennünket. Hosszú
hetekig magyarázta nekünk
angol nyelven a gyakorlato-
kat, addig, amíg értekezni
tudtunk. A román bajnok-
ságnál erõsebb lengyel pont-
vadászatban tíz csapat érde-
kelt, csapatunk az ötödik
helyrõl várja a tavaszi foly-
tatást, de reális esélyei van-
nak dobogós helyezésre is.
Nagyon jó viszonyunk van
a csapattársakkal és a veze-
tõkkel  is, érezzük, hogy
kedvelnek minket, a szurko-
lók is, mindenki mindenben
támogat. Amúgy a játék jól
ment, gólokat is rúgtunk.
Nekem volt ugyan egy kis
térdszalag-nyúlásom, ami
miatt három hetet ki kellett

hagyjak, de reméljük, hogy
a továbbiakban egészsége-
sek maradunk, és tovább bi-
zonyíthatunk.

Vannak-e még idegenlégi-
ósok az együttesnél?
Zsuzsanna: Külföldiek csak
mi vagyunk, no meg két lit-
ván lány. A klub egy egész
lakosztályt bérel nekünk,
onnan járunk be mindennap
az  edzésekre. Januártól az
egyesület egy négyórás
munkahelyet is biztosít ne-

künk, így mellékkeresethez
is juthatunk.

Mibõl állnak az edzések,
mennyire fejlõdtek az elmúlt
fél évben mint labdarúgók?
Zsuzsanna: Naponta ed-
zünk, olykor kétszer is. Len-
gyelországban nagy hang-
súlyt fektetnek a labdajáték-
okra, a technikai edzésekre,
aminek mi csak örülni tu-
dunk. A technikásabb foci hí-
veiként ugyanis folyamato-
san fejlõdhetünk. 

Az év álomtizenegye

A L’Équipe francia sport-
napilap döntött a 2011-es
labdarúgó álomcsapat ösz-
szetételérõl, nyolc játékos
a spanyol, kettõ az angol,
egy pedig a német élvonal-
ból származik. Az All Star
tizenegy: Neuer (Bayern
München) – Alves (Barce-
lona), Vidic (Manchester
United), Piqué (Barcelo-
na), Marcelo (Real Mad-
rid) –  Xavi (Barcelona),
Busquets (Barcelona),
Iniesta (Barcelona) – Silva
(Manchester City), Messi
(Barcelona), Cr. Ronaldo
(Real Madrid).

Máramaros-kupa 

A nagybányai sportcsar-
nokban 12. alkalommal ke-
rül sor a Máramaros-kupá-
val díjazott nõi nemzetközi
kézilabdatornára, amelyen,
ma és holnap, a rendezõ
HCM mellett a bajnoki
ezüstérmes Kolozsvári U-
Jolidon, a Zilahi FC és az
NKSE Békéscsaba vív kör-
mérkõzést. A hagyomá-
nyos tornát az évek során
a nagybányaiak (négyszer),
a kolozsváriak (három-
szor), a Ferencváros, a
Hódmezõvásárhely, a
Dunãrea Brãila és a Bras-
sói Corona (egy-egy alka-
lommal) nyerte. 

Krazsnozsan 
az Anzsinál 

Jurij Krazsnozsan lett az
orosz Anzsi Mahacskala
labdarúgócsapatának új ve-
zetõedzõje. A 48 éves szak-
ember ötéves szerzõdést írt
alá. A tréner ezzel párhu-
zamosan az orosz B válo-
gatottat is irányítja majd.
A dagesztáni klubtól szep-
temberben menesztették
Gadzsi Gadzsijevet, azóta
a brazil Roberto Carlos
játékosedzõként vezette az
együttesét. Korábban olyan
sajtóhírek láttak napvilá-
got, miszerint a holland
Guus Hiddink veszi át a
csapatot.

Vásárhely büszkeségei: 
a labdarúgó Sinka ikrek

Szülõvárosukban, Marosvásárhelyen vakációznak a

Sinka ikrek, akiket az ünnepek alkalmából hazaengedett

a lengyel labdarúgó extraligás Pogon Szczecin Women

vezetõsége. Zsuzsanna és Mónika a marosvásárhelyi

sport egyetlen ikerpárja, s talán ezért is egész Romániá-

ban ismert. Bár még csak 22 esztendõsek, rátermettsé-

gükrõl már mindenkit meggyõztek, a lengyeleket is, akik

„elcsábították” õket az élvonalbeli, egykori bajnok és

kupagyõztes Marosvásárhelyi FC-tõl. A lányok öröm-

mel meséltek az Új Magyar Szónak fél éves idegenlégi-

óskodásukról, pályafutásukról, tapasztalataikról.

Zsuzsanna és Mónika a lengyelekkel is megkedveltette magát 

Jégkorong 

ÚMSZ

A Román Olimpiai és
Sportbizottság (COSR)

etikai bizottsága meghatáro-
zatlan idõre kizárta az U16-
os jégkorong-válogatottból
azt a három játékost, akik a
december elsejei edzést köve-
tõen az öltõzõben kitámad-
ták románul megszólaló csa-
pattársukat, Cosmin Mari-
nescut. Geréb István, Molnár
Ákos és Antal Alfréd nem
edzhet többet a 2013-as ifúsá-
gi olimpiára készülõ korosz-
tályos csapattal, amelynek
két, szintén magyar ajkú tré-
nere, Keresztes Ottó és Geréb
István megrovásban része-
sült. Az etikai bizottság dön-
tései arra is kitérnek, hogy az
U16-os keret szigorú megfi-
gyelés alatt folytassa a felké-
szülést a korosztályos olimpi-

ára. A Realitatea TV-nek nyi-
latkozva Tánczos Barna le-
szögezte: tiszteletben tartják a
határozatot, amelynek azon-
ban inkább tanulságértéke
kellene hogy legyen, nem
pedig arra irányulnia, hogy
végleg kizárja a sportéletbõl a
három fiatal hokist. A Ro-
mán Jégkorong-szövetség
elnöke elmondta, hogy az el-
tiltott játékosok anyaegyesü-
letüknél, a HSC Csíkszeredá-
nál folytatják felkészülésüket,
hogy ha bármikor szükség
lesz rájuk, azonnal visszatér-
hessenek – egy, két, öt vagy
akár kevesebb év után. Addig
is hazai és nemzetközi mér-
kõzéseken fognak részt venni
klubcsapatuk színeiben. „Re-
mélem, senki sem képzeli azt,
hogy bárkit is eltilthat a hoki-
zástól ebben az országban.
Továbbra is együtt fogunk
mûködni a COSR-vel” – tette
hozzá Tánczos. 

Szankciók a hokisoknak

Labdarúgás

ÚMSZ

Nincs pihenés az angol
labdarúgó-Premier Lea-

gue-ben, január negyedikéig
még három teljes forduló le-
bonyolítását tervezik, feltéve,
ha az idõjárás megengedi. 

Hétfõn este a 18. forduló
hét találkozójára került sor,
az Arsenal–Wolverhampton
Wanderers-, Swansea City–
Queens Park Rangers- és a
Norwich City–Tottenham
Hotspur-meccsek tegnap es-
tére maradtak. 

Zsinórban harmadik baj-
nokiján játszott 1-1-es döntet-
lent a Chelsea, amely nem
bírt hazai pályán a Ful-
hammel. Az éllovas Man-
chester City 0-0-ra végzett a
West Bromwichcsal, így a

Wigant a triplázó Dimitar
Berbatov vezérletével 5-0-ra
kiütõ Manchester United be-
érte pontszámban városi
riválisát. A Newcastle
United 2-0-ra a Bolton

Wanderers otthonában, a
Stoke City pedig gól nélkül
ikszelt az Aston Villával, 0-0.
A Liverpool úgy remizett a
Blackburn Rovers-szel, hogy
mindkét gólszerzõ az övé

volt: Adam a saját, Maxi
Rodriguez pedig a vendégek
hálójába talált. Egy-egyre
végzett a Sunderland és a
másik liverpooli gárda, az
Everton is. 

A Manchester City már
csak jobb gólarányával elõzi
meg a szintén 45 pontos
Manchester Unitedet, plusz
38, illetve plusz 33. A Totten-
ham Hotspur 35, a Chelsea
34, az Arsenal pedig 32 pon-
tot gyûjtött. 

A góllövõlistát Robin van
Persie, az Arsenal holland
csatára vezeti, aki 16-szor ta-
lált be 17 mérkõzésen. Dem-
ba Ba (Newcastle United) 14,
Sergio Aguero (ManCity) 13,
Wayne Rooney (ManUni-
ted) 13, Edin Dzeko (Man-
City) pedig 10 gólnál tart. Ja-
nuár 3-án, Manchesterben, a
City a Liverpoolt fogadja. 

Ötöt rúgtak a Vörös Ördögök

Dimitar Berbatov triplázott hétfõn este a Wigan otthonában
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