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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2875 ▼
1 amerikai dollár 3,2798 ▼
100 magyar forint 1,3948 ▼

Vezércikk 3

Erdélyi „hódítás” töltikével

Az ünnepi asztalt sokak számára tette ha-
gyományossá idén is a gyergyószentmiklósi
InterCom Kft. töltött káposztája. Az erdélyi
ínyencség már nemcsak a hazai háziasszo-
nyok életét könnyíti meg, több száz magyar-
országi boltban is megtalálható a termék.

Gazdaság 6

Szilveszter a színházakban

Van mibõl válo-
gatnia az erdé-
lyi színházsze-
retõ közönség-
nek szilveszteri
elõadások tekin-
tetében: a leg-
több magyar
színházi társulat
új darabokkal
rukkol elõ. Ko-
lozsváron az
opera zenés-tán-
cos kabarémû-
sort mutat be.

Kultúra 7

Az év csalódása
Az államfõ váratlanul a korrupcióllenes
ügyészséget, a DNA-t támadta, amiért
tönkreteszi az „ártatlan” politikusok kar-
rierjét, és azt követelte a parlamenttõl,

hogy nézzen alaposabban a
vádhatóság körmére, amikor
valamelyik miniszter-hon-
atya mentelmi jogának meg-
vonását kéri. Azt üzente a

politikai osztálynak: bo-
csássátok meg eddigi el-
tévelyedésem, közétek
tartozom, ezentúl veletek

vagyok.Cseke Péter Tamás

Autósok nehéz év elõtt
Szigorodik a KRESZ, nõnek a bírságok, drágul a benzin, jön az új regisztrációs adó

Saját korábbi nyilatkozatá-
nak ellentmondva jelentette

be Gheorghe Ialomiþianu pénz-
ügyminiszter, hogy a kormány
„nem tartja jó ötletnek” a helyi
adók 50 százalékkal való emelé-
sét. A Boc-kabinet idei, kedden
este tartott utolsó ülése után
Ialomiþianu leszögezte, a helyi il-
letékek emelésére vonatkozó ké-
rést eredetileg a városgazdák
egyesülete nyújtotta be. Állítását
hazugságnak nevezte az ellenzé-
ki Szociál-Liberális Szövetség
(USL), amely tegnap közle-
ményben követelte a tárcavezetõ
lemondását. A kabinet ugyanak-
kor a helyi adók befizetésétõl tet-
te függõvé a szociális támogatá-
sok folyósítását. 3. oldal 

ÚMSZ

Közzétette tegnap honlapján
az Egészségügyi Minisztéri-

um az egészségügyi kerettörvény
szövegét, s ezzel kezdetét vette a
tervezet közvitája. A tárca har-
minc napig várja a javaslatokat a
jogszabály módosítására. A tör-
vény 15 fejezetbõl és 275 cikkely-
bõl áll, alkalmazásához azonban
további törvények és kormányha-
tározatok elfogadására lesz szük-
ség. Lényege,  hogy a rendszer fi-
nanszírozásában ezentúl nagy
szerep hárul majd a magán-bizto-
sítótársaságokra is, illetve a kór-
házak is magánkézbe, illetve ala-
pítványi tulajdonba kerülhetnek.
Folytatása a 4. oldalon Százezrek búcsúztatták zokokva az észak-koreai diktátort, Kim Dzsong Ilt

Sorok a kolozsvári rendõrségen. A 2007 elõtt gyártott autók tulajdonosai tülekednek irataik rendezéséért, hogy elkerüljék jövõre a regisztrációs adót

Mégsem nõnek

a helyi adók

Egészségügy:

indul a közvita
Kim „színpompás” temetése

Elbúcsúztatták tegnap King
Dzsong Ilt, Észak-Korea el-

hunyt diktátorát, a ceremóniát
élõben közvetítette az állami tévé.

Az út két oldalán, amerre a menet
elvonult, gyászolók százezrei zo-
kogás közepette búcsúztak a Ked-
ves Vezetõtõl. 2. oldal 

A képes sajtó 365 napja

A televízió számít Romániában a
leginkább figyelt médiumnak, a lakosság
85 százaléka számára ez jelenti az elsõdle-
ges információforrást – mutat rá az Euró-
pai Unió tagállamaiban évente kétszer foly-
tatott közvélemény-kutatás legújabb jelen-
tése, az  Eurobarométer 2011.

Média 8

Az elmúlt napokhoz hasonlóan tegnap is sorban álltak a 2007. január elseje elõtt gyártott
autók tulajdonosai a gépkocsi-nyilvántartó hivatalok és közlekedési rendõrségek ügyfél-
szolgálatai elõtt, hogy még az új regisztrációs adóról szóló törvény életbelépése elõtt ren-
dezzék jármûvük iratait, és elkerüljék a nagy összegû regisztrációs díjak kifizetését. Az au-
tósokra jövõre amúgy is nehéz év vár: szigorodik a KRESZ, növekedik a közlekedési bírsá-
gok összege és a jövedéki adó módosulása miatt nõnek az üzemanyagárak. Egyetlen viga-
szuk, hogy a kötelezõ gépjármû-biztosítás 2012-ben nem drágul. 4. és 6. oldal 



Gy. Z.

Elképesztõ, de nem egyedi öt-
lettel állt elõ a két nagy és

nyolc kisebb szigetbõl álló
Szamoai Független Állam, más
néven Nyugat-Szamoa vezetése:
ezen a héten elmarad a holnap, és
a csütörtökön nyugovóra térõk
másnap reggel szombatra ébred-
nek. Egy napot, méghozzá a de-
cember 30-ikát ugyanis kitörlik az
idei naptárból. A polinéziai or-
szág épp a térképünkön szagga-
tott vonallal jelölt dátumválasztó
mentén fekszik, ami bizonyos
esetekben hátrányt jelent. Mivel
az ország legfontosabb kereske-
delmi partnere, Ausztrália és Új-
Zéland a más néven hétfõ-vasár-
nap vonal ellenkezõ oldalán talál-
ható, így egynapos csúszásban
vannak velük szemben. A jelen-
leg 119 esztendeje a keleti oldalon
fekvõ Szamoa vezetése ezért gaz-

dasági megfontolásból úgy dön-
tött, hogy a hónap végén az állam
átkerül a képzeletbeli vonal nyu-
gati felére, és így az elsõk között
köszöntheti majd 2012-t. 

„A zónaváltás megkönnyíti a
kereskedelmi kapcsolatokat Új-
Zélanddal, Ausztráliával és Ázsi-
ával is” – magyarázza a döntést a
miniszterelnök, Tuilaepa Sailele

Malielegaio. Ami azonban a po-
litika és a gazdaság számára ün-
nepnap lesz, néhány ember szá-
mára inkább tragédia. A 180 ez-
res ország népességébõl ugyanis
775 embernek éppen december
30-án van a születésnapja, ami a
változások miatt az idén elmarad
(igaz, így egy évvel fiatalabbak
maradnak, és ennek elsõsorban a

nõk mégiscsak örülhetnek).
Tuisugaletaua Sofara Aveau
kommunikációs és technológiai
miniszter ugyanakkor a döntés
turisztikai elõnyeit ecseteli: „Mi-
vel a jövõben a két Szamoa kö-
zött húzódik a dátumvonal, bár-
kinek megadatik, hogy két szüle-
tésnapot vagy két házassági év-
fordulót ünnepelhessen ugyan-
olyan dátummal, de két különbö-
zõ napon, kevesebb, mint egy re-
pülõórányi távolságban” –
mondja.

Szamoán egyébként nem ez az
elsõ alkalom, hogy átugornak a
dátumválasztó egyik oldaláról a
másikra. Az ország 1892-ig a
nyugati oldalhoz tartozott, akkor
azonban hasonló megfontolásból
úgy döntöttek, hogy át szeretné-
nek kerülni a dátumválasztó má-
sik felére, hogy megkönnyítsék az
Amerikai Egyesült Államokkal és
Európával való kereskedést. 
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Röviden

Pert vesztett Duray Miklós

Szlovákul kell bocsánatot kérnie Duray
Miklós szlovákiai magyar politikusnak,
mert 2006-ban egy rádióvitában fasisztának
minõsítette a Szlovák Nemzeti Pártot
(SNS). A bíróság korábban bocsánatkérésre
kötelezte Durayt, aki magyar nyelven meg
is tette, ezt azonban az SNS nem fogadta
el, és végrehajtó útján igyekezett elérni a
szlovák nyelvû bocsánatkérést.

Dupláznák bányajáradékot

Négyrõl nyolc százalékra növelné a kor-
mány az arany-, ezüst- és platinakitermelõk
által befizetendõ bányajáradékot. Ugyanak-
kor a szénbányát mûködtetõk és az ásvány-
vizet kitermelõk esetében a jelenlegi 4 szá-
zalékról 6 százalékra emelnék az állam szá-
mára juttatandó részt. A befolyt összegek
20 százalékát a kabinet visszajuttatná a he-
lyi hatóságoknak. 

Ítélet magyarverés miatt

Huszonöt nap elzárást és pénzbírságot sza-
bott ki a helyi szabálysértési bíróság elsõ fo-
kon arra a két, szerbül beszélõ férfira, aki a
vajdasági Temerinben a karácsonyi éjféli
mise után megtámadott egy 75 éves ma-
gyar asszonyt és a segítségére sietõ magyar
házaspárt is.

Leminõsítették Budapestet is

Budapesttõl is megvonta a befektetési aján-
lású adósosztályzatot tegnap a Standard &
Poor’s, miután nemrégiben Magyarország
államadósi minõsítését is a befektetésre
ajánlott szint alá sorolta vissza, mert  saját
osztályzati kritériumai alapján a cég a ma-
gyar fõvárosnak sem ad a magyar álla-
madósi minõsítésnél jobb besorolást.

Rákos az argentin államfõ

Cristina Fernandez argentin államfõt pajzs-
mirigyrákkal operálják január negyedikén,
miután egy rutinvizsgálaton daganatot fe-
deztek fel nála. Az 58 éves államfõ decem-
ber 22-én diagnosztizált betegsége szeren-
csére nem áttétes.

Új helyettest kapott Putyin

Vlagyiszlav Szurkov (képünkön) személyé-
ben új orosz miniszterelnök-helyettes állt
munkába. Szurkov, aki sokáig Vlagyimir

Putyin szoros híve volt, legutóbb Kreml-ta-
nácsadóként dolgozott, az õ nevéhez fûzõ-
dik az „irányított demokrácia” ideológiájá-
nak kidolgozása. Kinevezését megfigyelõk
a Putyin körül kialakult választási botrány-
nyal hozzák összefüggésbe.

Erõs földrengés Szibériában

A dél-szibériai Tuva Köztársaságban nagy
erõsségû földrengés miatt rendkívüli állapo-
tot vezettek be. A kedden bekövetkezett
földmozgás a Richter-skála szerint 9,5-es
erõsségû volt. A rendkívül ritkán lakott kör-
zetben az elsõ vizsgálatok adatai szerint ál-
dozatokat és pusztítást nem találtak.

Görögország áprilisban választ

Április végén rendezik meg az elõrehozott
parlamenti választásokat Görögországban
– jelentette be Evangélosz Venizelosz pénz-
ügyminiszter kedd este. Hozzátette, hogy
Görögország sorsa a jövõ hónapban, az ál-
lamadósság refinanszírozásával kapcsolatos
tárgyalásokon dõl majd el.

Hírösszefoglaló

Elbúcsúztatták tegnap Kim
Dzsong Ilt, Észak-Korea el-

hunyt diktátorát, a ceremóniát
élõben közvetítette az állami té-
vé. Fényképezni, videózni azon-
ban tilos volt. A menet élén egy
fekete limuzin araszolt, az el-
hunyt hatalmas méretû portréjá-
val a tetején, ezt követte egy má-
sodik, amelyre fehér virágokból
összeállított gigantikus csokrot
erõsítettek, majd a két autót kö-
vette a halottaskocsi, amely a te-
tejére helyezett, lezárt koporsót
szállította. A jobb oldalon, civil
ruhában és fedetlen fõvel, a visz-
szapillantó tükröt fogva lépdelt
Kim Dzsong Il legkisebb fia és ki-
szemelt örököse, Kim Dzsong
Un, a Nagy Utód (Örökös). Mö-
götte Dzsang Szong Tek, Kim
Dzsong Il sógora, a Nemzeti Vé-
delmi Bizottság egyik alelnöke
vonult. Hírügynökségek megje-
gyezték, hogy a másik két Kim
fiú, Kim Dzsong Nam és Kim
Dzsong Csol nem volt látható a
gyászmenetben.

Az út két oldalán gyászolók
százezrei vettek végsõ búcsút a
Kedves Vezetõtõl. A televíziós ké-
pek tanúsága szerint szinte kivétel
nélkül mindannyian hisztériku-

san zokogtak, idõnként megráz-
kódtak, vonaglottak, vagy fejüket
hosszasan lehajtva álltak a beha-
vazott utak mentén, amelyet az
éjszaka folyamán utcaseprõk ha-
da tett járhatóvá. A városban
napközben is nagy pelyhekben
hullt a hó, a hõmérséklet mínusz
három Celsius-fok volt. A menet
elhaladt a legismertebb phenjani
nevezetességek elõtt, majd vissza-

tért a Kumszuszan emlékpalotá-
ba. Hírek szerint Kim Dzsong Il
holttestét a késõbbiekben bebal-
zsamozzák.

Dél-koreai lapbeszámoló sze-
rint Phenjan a különleges enge-
déllyel külföldön dolgozó észak-
koreaiakat is hazarendelte, hogy
jelen legyenek az eseményen.
Ugyanakkor a külföldi delegáci-
óknak megtiltották a részvételt.

Hírügynökségi jelentések szerint
kamionokon hoztak virágot Kí-
nából Észak-Koreába. Mindeköz-
ben a szomszédos Dél-Koreában
sokan az utcán ünnepelték a
kommunista diktátor halálát. Vol-
tak, akik a politikus portréját ösz-
szefirkálták, és pezsgõvel koccin-
tottak mellette; a magasabb épü-
leteken örömfényeket gyújtottak
a határ közelében. 

ÚMSZ

„Egyetlen csepp kõolaj sem
jut át a Hormuzi-szoroson, ha

a Nyugat szankciókkal sújtja az
iráni olajexportot” – jelentette ki
Mohammad Reza Rahimi, Irán
elsõ alelnöke. Az ország partjai és
Omán közt húzódó, hat és fél ki-
lométer széles tengerszoroson ha-
lad át a világszerte tengeren szál-
lított kõolaj mintegy 40 százalé-
ka. Szaúd-Arábia, Irán, az Egye-
sült Arab Emírségek, Kuvait és
Irak olajexportja csaknem teljes
egészében ezen az útvonalon bo-
nyolódik le, s ugyancsak a
Hormuzi-szoroson keresztül jut el
a fogyasztókhoz a jelentõs meny-
nyiségû katari cseppfolyósított

földgáz is. Az Európai Unió kilá-
tásba helyezte, hogy állítólag
fegyverkezési célokat szolgáló
nukleáris programja miatt az olaj-
exportot érintõ büntetõ intézke-
déseket hoz Teherán ellen. Irán
naponta 450 ezer hordó olajat
szállít az unió országainak. Egy
dubaji olajipari vezetõ név nélkül
nyilatkozva azt közölte a Reuters
hírügynökséggel, hogy Szaúd-
Arábia és más perzsa-öbölbeli
olajexportáló országok készek
pótolni az esetleges szankciók mi-
att kiesõ iráni olajszállításokat.
Rosztam Kászemi iráni olajipari
miniszter ezzel szemben kijelen-
tette: Szaúd-Arábia megígérte,
hogy nem helyettesíti az iráni
szállításokat. 

Irán és a Hormuzi-szoros
Munkatársunktól

Még négy nap, és az Egyesült
Államok ismét eléri állam-

adósságának törvényben szabá-
lyozott, 15,2 billiós felsõ határát,
ehhez már csak mintegy százmil-
liárd dollár hiányzik – jelentette
be kedden a washingtoni pénz-
ügyminisztérium. Álláspontjuk
szerint egyetlen lehetséges megol-
dás van: a kormányzatnak meg
kell emelnie a limitet, különben
az ország csõdöt jelenthet.

Augusztus elején, hetekig tartó
kongresszusi kötélhúzás után, az
Egyesült Államoknak csak az
utolsó pillanatban sikerült meg-
õriznie fizetõképességét. Akkor a
demokraták és a republikánusok

három lépcsõben 2,1 billió dollár-
ral megemelték a felsõ határt. A
harmadik,1,2 billiós tétel kihasz-
nálásáról, amely január 14-ig vár-
ható, a kormányzat már formai-
lag is értesítette a kongresszust.

Az Egyesült Államok nyári le-
minõsítése egyébként sokkolta a
pénzügyi világot. A költségvetési
problémák megoldásával megbí-
zott szuperbizottság hónapokon
keresztül egyeztetett, a kritikus
novemberi határidõig mégsem si-
került megállapodniuk. Követke-
zésképpen 2013-tól automatiku-
san csökkennek a kiadások, ami
csak részben jelent megoldást, hi-
szen az amerikai költségvetés
egyik legnagyobb problémája,
hogy túl kevés a bevétel. 

Amerika csúcsadóssága

„Színpompás” temetés
Észak-Korea elbúcsúzott a „Szeretett Vezetõtõl”, Kim Dzsong Iltõl

Szamoán elmarad december 30.

Százezrek zokogtak a phenjani utcák mentén. Az utakat éjjel hómunkások hada tette járhatóvá



Traian Bãsescunak úgy si-
került két alkalommal is ál-
lamfõi mandátumot nyer-
nie, hogy a választókkal si-
került elhitetnie: más, mint

a többi politikus. Hite-
lességét sokszor éppen
az erõsítette, hogy ki-
vívta maga ellen szin-
te a teljes politikai osz-

tály, illetve több társadalmi és érdekcsoport
haragját, a „moguloktól” az orvosokon és
pedagógusokon át a bankárokig, bírákig.
„Biztosan azért szidják, mert ismét ki-
mondta az igazságot, s ezzel érdekeket sér-
tett” – mondták magukban azok, akik ne-
vére ütötték a pecsétet.
Mi tagadás, az államfõ az elmúlt években
nagyon sok igazságot kimondott, olyasmi-
ket, amelyeket politikustársai soha, illetve
csak fél szájjal vállaltak fel. Elsõként szólí-
totta fel a parlamentben – a kommunista
párt volt tagjaként – országát arra, hogy
nézzen szembe a kommunizmus bûneivel,
elsõként szorgalmazta – politikusként – a
politikai osztály megtisztulását és hirdetett
háborút a mindent átitató korrupció ellen.
Emellett kevesen beszéltek annyit a refor-
mokról, Románia megújulásának szüksé-
gességérõl, mint mandátumai éveiben –
népszerûségvesztése árán – Traian Bãsescu.
Az igazságügy, a tanügy, (újabban) az
egészségügy, a közalkalmazotti szféra át-
szervezése, a karcsúbb állam megteremtése,
a költségvetés stabilizálása mind az õ nevé-
hez fûzödik, s ha rajta múlna, már holnap
átírná az alkotmányt és átrajzolná az or-
szág közigazgatási térképet. Ez akkor is
igaz, ha kezdeményezõkézsége hátterében
sok esetben az Európai Bizottság, a Nem-
zetközi Valutaalap és kiváló tanácsadói
gárdája állt. És akkor is, ha sokszor otrom-
bán járt el, bizonyos nézetei pedig egyszerû-
en butaságok voltak. Ám megmozgatott va-
lamit: vitát és indulatokat gerjesztett, gon-
dolkodásra serkentett az ország jövõjérõl, te-
repet kínált a változtatásra.
Az elsõ csalódás az volt, mikor kiderült,
hogy az államfõ maga sem hiszi, amiket
mond. Miközben politikai osztály megúju-
lásáról beszélt, a hatalomba emelte ennek
az osztálynak a söpredékét, vagy legalábbis
egy részét. Mentségéül szolgálhatott volna –
mint ahogy mentsége volt annak idején
Dan Voiculescuék kormányra hívásakor –
az, hogy a cél szentesíti az eszközt: a refor-
mok sikeréhez szavazatok kellenek. Ennyi
tán a „másságba” belefért volna. Ám az
igazán nagy csalódás az volt, amikor vég-
képp kiderült: Traian Bãsescu valójában
nem más, mint a többi politikus.
Ez a pillanat karácsony elõtt néhány nap-
pal, az államfõ közszolgálati tévének adott
interjújának adásideje alatt érkezett el.
Amikor váratlanul a korrupcióllenes
ügyészséget, a DNA-t támadta, amiért
tönkreteszi az „ártatlan” politikusok karri-
erjét, és azt követelte a parlamenttõl, hogy
párhuzamos igazságolgáltató szervként néz-
zen alaposabban a vádhatóság körmére,
amikor valamelyik miniszter-honatya men-
telmi jogának megvonását kéri. Amikor azt
üzente a politikai osztálynak: bocsássátok
meg eddigi eltévelyedésem, közétek tarto-
zom, ezentúl veletek vagyok.
A TVR-interjú nem váltott ki nagy vissz-
hangot. Ellenfelei nem kommentálták, hi-
szen Traian Bãsescu a szájuk íze szerint
beszélt. Hívei csalódott hangja pedig alig
hallatszott. Nem csoda, hiszen kevesen
maradtak. 
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M. Á. Zs.

Saját korábbi nyilatkozatának
ellentmondva jelentette be

Gheorghe Ialomiþianu pénzügy-
miniszter, hogy a kormány „nem
tartja jó ötletnek” a helyi adók 50
százalékkal való emelését. A
Boc-kabinet idei, kedden este tar-
tott utolsó ülése után Ialomiþianu
leszögezte, a helyi illetékek eme-
lésére vonatkozó kérést eredeti-
leg a városgazdák egyesülete
nyújtotta be. 

Önként fizettek 
volna többet?

Korábban egy televíziós inter-
júban a pénzügyminiszter arról
beszélt, hogy az adóemelés mér-
téke egy százaléktól ötven száza-
lékig terjedhet, ám elismerte,
hogy ezt „nem minden önkor-
mányzat engedheti meg magá-
nak”. A pénzügyminiszter ere-
deti elképzelése szerint a helyi
adókat nem egységesen növelték
volna, hanem a régió és település
fejlettségétõl függõen. Hozzátet-
te: tudomása van olyan települé-
sekrõl is, ahol az állampolgárok
önként jelezték hajlandóságukat,
hogy nagyobb helyi adót fizesse-
nek. Az e heti kormányülést kö-
vetõ sajtótájékoztatóján Ialomi-
þianu – a Mediafax hírügynökség
kérdésére – nem kívánta megne-
vezni azokat a településeket,
ahol ez a „rendkívüli közösségi
szellem” megnyilvánul, hozzáté-
ve, hogy olyan nagy értékû ingó
és ingatlan vagyonnal rendelke-
zõ polgárokról van szó, akik az
általuk igényelt jó minõségû
szolgáltatásokért cserében haj-
landóak volnának több helyi
adót is fizetni. 

Nem lehetett emelni

A helyi adók jelenlegi szinten
tartását a lapunk által megkérde-
zett szakemberek is indokoltnak
tartották. Barta József, a Maros
Megyei Tanács gazdasági igaz-
gatója korábban úgy fogalma-
zott az ÚMSZ-nek, hogy az adó-
emelés csak akkor lett volna le-
hetséges, ha érvénybelépése
elõtt hat hónappal módosítják
az 571-es számú törvényt. Hoz-
zátette: a pénzügyminiszternek
nincs hatásköre a helyi adó mér-
tékének eldöntésére. „A minisz-
térium csak megadhatja a kere-
tet, hogy ötven százalékig fel le-
het emelni, de azt nem, hogy
annyi legyen” – magyarázta
Barta, hozzátéve: kérdéses, hogy
ha valóban emelték volna a helyi
adókat és illetékeket az elszegé-
nyedett lakosság ki tudta-e volna
fizetni.

USL: mondjon le!

Az ellenzéki Szociál-Liberális
Szövetség (USL) tegnap közle-
ményben követelte Gheorghe
Ialomiþianu pénzügyminiszter
azonnali lemondását, amiért azt
„hazudta”, hogy a polgármeste-
rek egyesülete kérte a helyi adók
és illetékek növelését. „Az utób-
bi napokban nyújtott siralmas
teljesítményével Ialomiþianu
miniszter úr újabb jelzõt érde-
melt ki: most már nem csupán

inkompetens és felelõtlen, ha-
nem hazug is” – fogalmaznak
az ellenzékiek. Hozzáteszik, a
városgazdák egyesülete koráb-
ban már döntött arról, hogy az
idei szinten tartják 2012-ben is a
helyi adókat. „Gheorghe Ialo-
miþianu egy szemenszedett ha-
zugsággal akarta elleplezni a
kormány azon szándékát, hogy
újabb csapást mérjen a lakos-
ságra, ismét az emberek zsebébe
nyúljon” – olvasható az USL
közleményében. 

Moldován Árpád Zsolt

„Bízom benne, hogy a pol-
gármester úr folytatja munká-

ját. Szükség van rá” – mondta el
lapunknak Borboly Csaba, az
RMDSZ Csík területi szervezeté-
nek elnöke, akit arra kértünk,
kommentálja azt a sajtóban meg-
jelent hírt, miszerint Ráduly Ró-
bert csíkszeredai polgármester
azt fontolgatja, hogy a jövõ évi
helyhatósági választásokon ne
induljon újabb mandátumért. A
Hargita megyei tanácselnöki
tisztséget is betöltõ Borboly le-
szögezte: a szövetség csíki szer-
vezete támogatja Rádulyt harma-
dik polgármesteri mandátumá-
nak elnyerésében, egyelõre fel
sem merült, hogy más jelöltet ál-
lítsanak. A Krónika címû erdélyi

napilap megkeresésére Csíkszere-
da RMDSZ-es elöljárója sem
megerõsíteni, sem cáfolni nem
kívánta a hírt. „Csíkszereda nél-
külem is létezett több száz évig,
és ezután is létezni fog” – jelen-
tette ki a polgármester. Ráduly
Róbert 1994-tõl 1996-ig az
RMDSZ elnöki hivatalában tevé-
kenykedett gazdasági tanácsos-
ként, 1996– 2004 között parla-
menti képviselõ volt, majd 2004
júniusától Csíkszereda polgár-
mestere, jelenleg második man-
dátumát tölti. Ráduly Róbert in-
dulása augusztusban még biztos-
nak számított. Lapunk megkere-
sésére Borboly Csaba akkor is tá-
mogatásáról biztosította Csíksze-
reda polgármesterét, hozzátéve,
tudomása szerint a városvezetõ-
nek nem lesz ellenjelöltje. 

Kiszáll-e Ráduly Róbert?

Gheorghe Ialomiþianu pénzügyminiszter a helyi hatóságokra „fogta” az adóemelés kezdeményezését

„Kiéheztetik” a rossz adófizetõket

Öt hónapra megvonja a kormány a szociális támogatást azoktól a
polgároktól, akik elmulasztják a helyi adók és illetékek befizetését.
A „veszélybe került” juttatások közé tartozik a gyereknevelési tá-
mogatás és a gyerekpénz, a garantált minimáljövedelem és a csa-
ládi pótlék. A sürgõsségi rendelettel elfogadott törvénymódosítás-
ra a kormány indoklása szerint azért volt szükség, mert a helyi ha-
tóságok nehezen tudják elõteremteni a szociális támogatások fo-
lyósításához szükséges alapokat a rossz adófizetõk miatt. 

3

Az év csalódása

Román lapszemle

Nyolcvan szupermarketet nyitottak idén
Romániában. Az üzletek megközelítõleg
1500 új munkahelyet teremtettek. (Ziarul
Financiar) Háromszorosára nõtt az el-
múlt évben az ökotermelõk száma. A bio-
gazdálkodással megmûvelt területek
nagysága ezzel elérte a 300 ezer hektárt, a
gazdák pedig 3 millió eurót hívtak le uni-
ós pályázatokkal. (România liberã)

ÚMSZ

Ellentétes pályára helyezke-
dett a Szociál-Liberális Szö-

vetség (USL) két társelnökének a
népszerûségi mutatója: míg Crin
Antonescu liberális pártelnök fo-
lyamatosan növelte tetszés-inde-
xét, addig szociáldemokrata kol-
légája, Victor Ponta egyre lejjebb
süllyed a lakosság szemében. Az
IMAS közvélemény-kutató inté-
zet legfrissebb felmérése szerint
míg Antonescu 27,1 százalékon
áll, addig a PSD-elnök népszerû-
sége az utóbbi két hónapban 25,7
százalékról 19,6 százalékra esett
vissza. Ez a periódus egybeesik
Mircea Geoanã eltávolításával a
szenátus élérõl, aki ugyancsak
„megszenvedte” a botrányt, az õ
támogatottsága 14,5 százalékról
11,1 százalékra zuhant. 

Crin Antonescu támogatottsá-
ga bizonyult a legidõtállóbbnak, a
PNL-elnök népszerûsége az utób-
bi hónapok folyamán keveset, és
pozitív irányban változott: októ-
berben a választók 25,4 százalé-
kának bizalmát élvezte. Egyéb-
ként Crin Antonescu szinte egész
évben a legnépszerûbb politikus-
nak számított, Victor Pontának
csak júliusban sikerült leköröznie
õt. A liberális pártelnöknek
ugyanakkor az is kedvezett, hogy
a pártja viszonylag nyugalmas pe-
riódust tudhat maga mögött, míg
a Demokrata Liberális Párt
(PDL) megítélésén a májusi kong-

resszust megelõzõ párton belüli
versengés, a PSD imázsán pedig a
számos belsõ konfliktus rontott. 

Azon túlmenõen, hogy „meg-
örökölte” a Geoanã eltávolításá-
val megüresedett szenátusi elnöki
tisztséget, a demokrata-liberális
Vasile Blaga a népszerûségi ver-
senybõl is jól került ki, jelenleg
14,3 százalékos támogatottsággal
az ország harmadik és alakulata
legnépszerûbb politikusának szá-
mít. Negyedik helyen Traian
Bãsescu államfõ áll 12,9 százalé-
kos népszerûsági mutatóval.

Az IMAS legfrissebb felméré-
se tehát megerõsíti Antonescu
vezetõi pozícióját az USL-ben,
ez pedig többek között azért fon-
tos számára, mert az ellenzékiek
protokollja szerint az USL részé-
rõl 2014-ben a legnépszerûbb po-
litikus száll majd versenybe az
államfõi tisztségért. Noha
Antonescu népszerûségét nem
rombolta, az USL megítélésének
mégiscsak ártott a PSD-n belüli
csatározás. Az ellenzéki szövet-
ség továbbra is elsõ a szavazók
opcióiban, azonban enyhén visz-
szaesett a népszerûsége. Ha most
tartanának parlamenti választá-
sokat, akkor az USL a szavaza-
toknak csak a 49,2 százalékát
gyûjtené össze, ami közel 8 szá-
zalékos esést jelent az egy évvel
ezelõtt mért adatokhoz képest,
és elmarad a szavazatok több
mint felének megszerzésére vo-
natkozó céltól. 

Crin emelkedik, Ponta zuhan

Cseke 
Péter Tamás

Nem nõnek a helyi adók?

A csíki RMDSZ reméli, hogy Ráduly Róbert mégsem lép vissza a jelöltségtõl
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Kovács Zsolt, Totka László

Hosszú sorok kígyóztak
tegnap is országszerte a

megyeszékhelyek gépkocsi-
nyilvántartó hivatalai és a
közlekedési rendõrségek ügy-
félszolgálatai elõtt. A várako-
zó elsöprõ többsége 2007. ja-
nuár elseje elõtt gyártott autó
tulajdonosa volt, aki az új re-
gisztrációs adóról szóló tör-
vény életbe lépése elõtt pró-
bálta rendezni jármûve irata-
it. Az államfõi kihirdetésre
váró jogszabály ugyanis a
2007 elõtt forgalomba helye-
zett gépkocsikra is vonatko-
zik, amelyek a még érvény-
ben lévõ rendelkezések sze-
rint nem illetékkötelesek.

„Egy 2006-ban gyártott
Euro 3-as Dacia Loganom
van. Eddig elmulasztottam a
nevemre iratni, ám ha nem
sietek, jövõre pórul járhatok.
Az új törvény szerint közel
1200 eurót kell fizetni, az au-
tóm pedig alig kétszeresét
éri” – magyarázta tegnap la-
punknak a nagyváradi RAR
épülete elõtt sorban állók au-
tósok egyike. Ottjártunkkor
megközelítõleg 30-35 autós
várakozott a regisztrációhoz
szükséges mûszaki vizsgálat-
ra, és a mûvelet viszonylag
zökkenõmentesen, gyorsan
zajlott.

Kolozsváron már reggel
négy órakor autótulajdono-
sok várakoztak a közlekedési

rendõrség Albac utcai épüle-
te elõtt abban a reményben,
hogy elsõk között rendezhe-
tik nyitás után irataikat. Dél-
elõtt a sorban állók közül
többen sérelmezték, hogy
nem nyitottak több ablakot
az ügyfelek fogadására.

Módosul a KRESZ

Azonban nemcsak 2007.
január elseje elõtt gyártott
autók, hanem valamennyi
gépkocsi tulajdonosának is
van mitõl tartania az új év-
ben, 2012-túl ugyanis szigo-
rodik a KRESZ. Az új szabá-
lyozások – amelyeket leg-
utóbb a képviselõház szakbi-
zottságai tárgyaltak – alacso-
nyabb alkoholfogyasztásért
is börtönbe kerülhetnek az
italozó sofõrök és az agresz-
szív gépkocsivezetõk is bün-
tetésre számíthatnak. 

Az új KRESZ lesújtana az
agresszíven vezetõ autósokra
is. A szabályozás szerint ag-
resszívnek az minõsül, aki
„vezetés közben, szándéko-
san túlzó manõvereket hajt
végre, amelyek veszélyeztetik
a közlekedés biztonságát”.
Ide tartozna a sorozatos sáv-
váltós elõzés, a fékezõs meg-
fordulás, a kerékpörgetõs
helybõl indulás, a hang- és
fényjelzések indokolatlan
használata, vagy az, ha a so-
fõr fenyegetõ szándékkal túl
közel hajt hátulról vagy ol-

dalról egy másik gépkocsi-
hoz. Az agresszív vezetés a
gépkocsivezetõi jogosítvány
30-60 napos bevonásával jár-
hat. Újdonság az is, hogy a
robogók vezetéséhez is vizs-
gát kell majd tenni.

A KRESZ új rendelkezése-
it a gépkocsi-tulajdonosok
csak részben tartják megala-
pozottnak. Dálnoki Lóránt
sepsiszentgyörgyi autóvezetõ
és robogós egyetért az alko-
holfogyasztásra vonatkozó
szigorításokkal. „Sok nyugati
országban is érvényes a nulla
tolerancia elve, ezt Romániá-
ban is be lehetne vezetni” –

vélekedett. Elfogadhatatlan-
nak tartja azonban az „ag-
resszív viselkedésre” vonat-
kozó büntetést, hiszen a
rendõr szubjektív megítélésé-
tõl függ például az, hogy va-
laki indokoltan használta-e a
fényeket vagy a dudát, illetve,
hogy túl közel hajtott-e egy
másik jármûhöz. A sepsi-
szentgyörgyi sofõr kifogásol-
ja azt is, hogy a robogók ve-
zetéséhez is mindenkinek
vizsgát kell majd tenni. „Ne-
kem 16 éve van hajtási enge-
délyem, és két éve vezetek ro-
bogót. Aki ennyi ideje vezet,
annak van elég tapasztalata,

hogy felelõsen tudjon robo-
góval is közlekedni” – mond-
ta lapunknak. 

Nõnek a bírságok

Jövõre a közlekedési bírsá-
gok összege is növekedik.
Ennek oka az, hogy a bruttó
minimálbér összege január 1-
jétõl 670 lejrõl 700 lejre emel-
kedik, a bírságok pedig en-
nek függvényében változnak.
A hatályos elõírások szerint a
kihágások esetén járó bünte-
tõpont értéke a bruttó mini-
málbér 10 százalékával
egyenértékû. A pénzbírság

összege a 7000 lejt is elérheti,
a megengedett sebesség 60
km/h-ával történõ átlépése
esetén.

Mi lesz az RCA-val?

Az autósokat a kötelezõ
gépjármû-biztosítás (RCA)
összegének jövõ évi alakulá-
sa is foglalkoztatja. Bíró Al-
bin, az Országos Biztosítás-
felügyeleti Tanács tagja sze-
rint nincs mitõl tartaniuk:
nem várható a tarifák növe-
kedése. Tájékoztatása szerint
a biztosítótársaságnak no-
vemberig már jelezniük kel-
lett a testületnél, ha jövõre
módosítani akarnak a díjai-
kon, ám a törvényes határ-
idõig egyikük sem kérvénye-
zett drágítást. „Egyébként
amióta a biztosítótársaságok
szabadon állapítják meg az
összegeket, ezek évrõl évre
csökkennek” – mondta el az
ÚMSZ-nek. Ez szerinte azon-
ban csak látszólag pozitív
tendencia, mivel a biztosítási
rendszer súlyos alulfinanszí-
rozottsággal küszködik, egy-
re több biztosítótársaságnak
akad gondja a komolyabb
károk kifizetésekor. Bíró Al-
bin tájékoztatása szerint idén
24 százalékkal csökkentek ta-
valyhoz képest a díjak, a
károk értéke azonban nõtt.
„Egyre nehezebb így a bizto-
sítók helyzete” – fogalmazott
a szakember. 

Nehéz év vár a hazai autósokra

HIRDETÉS

Egészségügy: indul a közvita
Folytatás az 1. oldalról

A társadalombiztosítás
rendszere nem, csupán a be-
gyûjtött pénzek elköltése
változik: az összeget szét-
osztják a magánbiztosítók
között, az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztárra köz-
vetítõi és ellenõrzõi szerep
hárul majd. A törvény kidol-
gozását korábban elsõsor-
ban a Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) sürgette arra hi-
vatkozva, hogy a jelenlegi
egészségügyi rendszer az
alulfinanszírozottság miatt
nem tartható fent. A jogsza-
bály mielõbbi közvitára bo-
csátását utóbb az államfõ is
kérte, azzal vádolva a mi-
nisztériumot, hogy szándé-

kosan késlelteti a reformo-
kat az egészségügyben.

A tegnap közzétett terve-
zet alapjául az elnöki hiva-
talban létrehozott szakértõi
bizottság munkája szolgál.
A Cristian Vlãdescu elnöki
tanácsadó vezette munka-
csoport tervezete azonban
nem felelt meg az IMF elvá-
rásainak. A pénzintézet
szakértõi elemzésükben
megállapítják: a jogszabály
több elõírása homályos és
pontatlan; nem rendezi az
egészségügyben felhalmozó-
dó adósságok kérdését, nem
írja körül a pénzügyi ellen-
õrzési mechanizmusokat,
nem ad megoldást az egész-
ségügyi szolgáltatások szín-
vonalának emelésére. Az

IMF nehezményezi, hogy a
törvény szerint az egészség-
ügyi ellátásban továbbra is
aránytalanul nagy szerep já-
rul a kórházakra és kis sze-
rep jut a megelõzésre. A
szakértõk hangsúlyozzák,
mivel kerettörvényrõl van
szó, csupán a másodlagos
törvények ismeretében álla-
pítható meg, milyen hatása
lesz a reformnak a hazai
egészségügyi rendszerre.

Az IMF részletesen ele-
mezte a kerettörvény bizto-
sítókra vonatkozó elõírásait.
Hiányolja, hogy a tervezet
nem rögzíti azokat a kritéri-
umokat, amelyek alapján
körvonalazódik majd az
egészségügyi alapszolgálta-
tás-csomag. 

Magányosok évbúcsúztatója
Antal Erika

Hármas ünnepséggel, a
80 évesek köszöntõjével,

mindenki karácsonyával és
óesztendõ búcsúztatóval zár-
ta az évet a marosvásárhelyi
Magányosok Klubja.

Kopacz Imola pszicholó-
gus, a klub vezetõje lapunk-
nak elmondta, fontosnak
tartja, hogy a magányossá
vált, fõleg idõs embereknek
legyen egy olyan közösség az
életükben, amelyre számít-
hatnak, ahol társas életet él-
hetnek. A 21 éve alakult
klubba leginkább olyan em-
berek járnak, akik vagy elve-

szítették élettársukat, vagy
gyerekeik külföldre teleped-
tek. „Vannak olyan klubtag-
jaink, akiket még ilyenkor
sem keresnek meg a gyereke-
ik, akikkel még telefonon
sem kommunikálnak a kül-
földre távozott leszármazot-
tak” – mondta a pszicholó-
gus, aki hetente szervez talál-
kozót, illetve az ünnepnap-
okon rendszeres ünnepi mû-
sort, meglepetést. Minden
hónap végén köszöntik a hó-
nap szülötteit és azokat, akik
névnapjukat ünneplik. Most
elsõ alkalommal került sor a
80 évet betöltött személyek
felköszöntésére. Kis ünnepi

mûsor, kórus, szavalatok,
énekek, kedves szavak által
fejezték ki szeretetüket a leg-
idõsebbek iránt. „Olyan kö-
zösség ez, amely összeforrt a
két évtized alatt, ahonnan
kár lenne egy alkalommal is
hiányozni. Tudom, hogy van
egy társaság, akikkel minden
héten találkozom, akikkel
közös programokat szerve-
zünk, kirándulunk, éneke-
lünk, az öregotthonokat láto-
gatjuk. 

Fontos ez nekünk, mert
célt ad és értelmet az életünk-
nek” – mondta az Új Magyar
Szónak Demeter Irén, az ün-
nepeltek egyike. 

A nagyváradi gépkocsinyilvántartó elõtt tegnap mintegy negyven autós várakozott Fotó: Totka László



Ekkor a távolban megszólalt egy hang.
– Halljuk a Kancellárt!
– Hát persze, barátaim! – válaszolt a Kancellár rendkívül készsége-
sen. – Beszélni fogok!
Ekkor az egyik inas, aki néhány perce egy tojásból és sherrybõl ál-
ló különös keverék készítésén buzgólkodott, most tiszteletteljesen
felszolgálta az egyveleget egy óriási ezüsttálcán. A Kancellár gõgö-
sen fogta meg az italt, meggondoltan kiitta, rámosolygott a boldog
inasra, majd letette az üres poharat, és elkezdte. Legjobb emlékeze-
tem szerint ezt mondta:
– Öhöm! Öhöm! Öhöm! Ti vagytok az emberek! Testvéreim a
szenvedésben, vagyis inkább szenvedõ testvéreim… (...)
– Akik tudhat…
(– Haaajjuk! Haaajjuk! – harsogta a tömeg olyan hangosan, hogy a
zúgás elnyomta a szónok vékony, cincogó hangját.)
– …tudhat… – ismételte a Kancellár. (– Ne ötölj-hatolj már annyit!
– türelmetlenkedett az ember az ablak alatt. – Olyan vagy, mint egy
idióta!
És eközben: – Haaajjuk! Haaajjuk! – morajlott körbe a piactéren,
mint a mennydörgés robaja.)
– Tudhatjátok, hogy együttérzünk veletek! – sikoltotta a Kancellár,
amikor végre csend lett. – A ti igaz barátotok az Alkormányzó! Õ
éjjel és nappal csak azon elmélkedik, hogy mi a bajotok… akarom
mondani, hogy mi a jogotok… jobban mondva hogy mi a bajo-
tok… azaz hogy mi a jogotok… (– Egy szót se többet! – dörmögte
az ember az ablak alatt. – Teljesen összezavartad!)
Ebben a pillanatban a szalonba belépett az Alkormányzó. Sovány
ember volt, ravasz, fortélyos arca zöldessárga színû.

Lewis Carroll: Sylvie és Bruno. Fordította Rét Viktória 

A derûlátó azért várja szilveszter éjszaká-
ját, hogy az új év elkezdõdjön, a borúlátó
pedig hogy megbizonyosodjon, az óév vé-
get ért. 2011-ben azonban nemcsak újév
napja volt kétarcú, mint Janus, hanem
mind a 365 napja, így esztendõ végén a
pesszimista rezignáltan mondhatja, ennél
rosszabb nem lehet, amire az optimista
gyorsan rátromfolhat: dehogy nem! 
2011 sokak számára a kiábrándultság, a
szorongás, a létbizonytalanság korszaka
volt. A politikai osztály kártevéseinél csak
a politikusok hazugságai voltak nagyob-
bak. Traian Bãsescunak volt viszont egy
betartott ígérete. Még 2009 õszén jelentette
ki, hogy sem õ, sem a kormány nem vállal-
kozik arra, hogy kivezesse az országot a

válságból. És ez így is tör-
tént. Tavaly is, idén is. A
krízis elõbb-utóbb magá-
tól megszûnik, mondták
az év elején a kormány-
zók. Azon már nem kell
fennakadni, hogy inkább

utóbb.
S ha már a válság
enyhítésére szinte
programszerûen nem

vállalkozott a hatalom, legalább a jogálla-
miságot megpróbálta gyengíteni. Nem kis
sikerrel! 
Idén az RMDSZ néhány esetben arra az ol-
dalra állt, amelyre választói szerint nem
kellett volna állnia. Igaz, ezzel ért is el né-
mi eredményt. Az oktatási
törvény ilyen megvalósítás,
hiszen gyerekeink már a
Kárpátok beszédes nevû
csúcsairól, az Ünõkõrõl, a
Hagymásról, a Keresztény-
havasról tanulnak, Maros-
nak, Oltnak magyar a
hangzása, s ha a magyar diák történelem-
órán Dózsa Györgyrõl és Bethlen Gáborról
beszél, nem néz rá rosszallóan tanára. 
Az RMDSZ az idénre is három célt tûzött
ki: a kisebbségi törvény, a régióátszervezési
törvény és az oktatási törvény elfogadását,
elfogadtatását. Csupán az oktatási törvény
megszavazását érte el, annak alkalmazása
azonban döcög, például a marosvásárhelyi
MOGYE-n. A kisebbségi és a régióátszer-
vezési törvény mérgezett ajándékként érke-
zett volna, így az RMDSZ nem kérhetett
belõle. (Bár félõ, hogy Hargita és Kovászna
megye különálló státusára soha többé nem

érkezik román részrõl ajánlat...) Elmarad-
tak a vállalkozásserkentõ intézkedések is,
amelyeket a szövetség át akart erõltetni. Ta-
lán annyi a vigasz így év végén, hogy a
PDL–RMDSZ kormány itthon sokat szi-
dott pénzügyminiszterének, Gheorghe

Ialomiþianunak a Financial
Times lapcsoporthoz tarto-
zó The Banker szakfolyóirat
az év európai pénzügymi-
nisztere címet adományoz-
ta. Az indoklása szerint az
elismerést a strukturális re-
formok végrehajtása terén

elért eredményekkel, a pénzügyi egyensúly
és az adótörvénykezés stabilitásának fenn-
tartásával érdemelte ki a díjazott, egy olyan
esztendõben, amikor Románia makrogaz-
dasági adatai érezhetõen javultak a megszo-
rító intézkedések eredményeként. A Fitch
hitelminõsítõ pedig júniusban a befektetõk
számára ajánlott besorolásúra javította az
ország besorolását, miközben az eurózóna
tagállamait leminõsítették. Ha a kormány
intézkedései nem is voltak helyesek, még
kevésbé emberségesek, de legalább valame-
lyes eredményre vezettek, ami talán bizta-
tóbb, mint Magyarország kilátásai.

Janus kettõs arcú volt, mint mondám, ez
az év…
Tartsuk meg hát, ami jó volt belõle! A gaz-
dasági válság az értékek átrendezõdésével
is járt. A jövedelmük negyedét vagy egyes
esetekben közel felét már korábban elvesz-
tõ, s idén vissza nem szerzõ erdélyi ma-
gyarok közül sokan az anyagi javak haj-
szolása helyett a kulturális és társadalmi
értékek felé fordultak. Újra megteltek a
templomok, az elõzõ éveknél többen láto-
gatták a színháztermeket, a tárlatokat,
enyhén növekedett az újságok eladott pél-
dányszáma. Nem csupán a jótékonysági
szervezetek, nemcsak a felnõttek, de a gye-
rekek is számos karitatív tevékenységet
szerveztek, ajánlottak fel kisebb-nagyobb
támogatást szegényeknek, árváknak, idõ-
seknek. Öszszességében anyagi javakban
szegényebb, szellemiekben, lelkiekben gaz-
dagabb volt 2011.
S most, 2012 küszöbén, Arany Jánossal
mondhatjuk: Itt van tehát, megjött az új év,
mint biztató elõlegünk, háromszázhatvanöt
nap-éjre, halvány reményszínt hoz.
A remények beteljesedését kívánom min-
den kedves olvasónak. Tartsanak ki, tartsa-
nak velünk – tartsunk össze 2012-ben is! 

Kétarcú napjaink
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Mit kívánunk magunknak az új esztendõben? Jó-
zan ésszel, sok egyéb mellett, nem utolsó, inkább
az elsõ helyeken azt, hogy legyen sok eredményes
párbeszédünk a többségiekkel. Fent is, meg lent is.
Vegye már észre mindenki, hogy e nélkül nem
megy. Nem elsõsorban azért, mert õk mind a két
világháborúnak nyertesei, mi pedig egynek sem,
amiért Széchenyi szókimondását idézve, meg kelle-
ne botoznunk eleink sírját, hisz rossz helyre állítot-
ták az országot! Inkább azért, mert a párbeszéd a
demokrácia alapja, nélküle nincs olyan jog, amit
mindkét fél elfogad, illetve köteles elfogadni. A
nyugati demokráciák számára nevetséges a duzzo-
gás, az õsiségre, a ki volt itt elõbbre, a vitéz és ne-
mes elõdeinkre való hivatkozás, helyette csakis a
párbeszéd, vele az okos, értelmes kompromisszum
visz elõre.
Úgy, ahogyan Szatmárnémetiben és Marosvásárhe-
lyen tették ezt legutóbb. Elsõ hallásra drága ára volt
annak, hogy egy hatvan méter magasra (minden
magyar vonatkozású épület fölé) emelkedõ ország-
zászlóért lehet egy Rákóczi szobra a Szamos-parti
városnak. Ám, akik tudják, hogy a nagyságos feje-
delem a történelmi belvárosban, a Láncos-templom
közelében, saját egykori birtokán jelenik meg, rá-
adásul egy olyan helyen, ahová pár éve a többségiek
Mihai Viteazul szobrát akarták állítani, nem tartják
ezt olyan rossz kompromisszumnak. S Vásárhelyen
sem tragédia, inkább elégtétel hogy Bernády
György neve úgy kerülhet fel a maga építette iskola
homlokzatára, hogy egy másikra az Emil Dandea
nevét írják. S lám, a minden részletre, szóba jöhetõ
lehetõségre kiterjedõ, okos párbeszéd nyomán, az
ottani nagy magyar többség sérelme nélkül is meg-
oldódhat a nyárádszeredai ortodox templom ügye.
Hát akkor még mennyi bárbeszédre és kompro-
misszumra van szükség az ezeknél sokkal nagyobb
horderejû autonómia ügyében! Volt alkalmam ta-
pasztalni (például a szatmári úgynevezett demokrá-
cia-központ avatásán), hogy az új magyar párt a ro-
mánokkal való párbeszédet nagyon is mellékesnek te-
kinti. Inkább a Budapesttel való együttmûködésre he-
lyezi a hangsúlyt, jóllehet a napnál világosabb: az au-
tonómia elsõsorban Bukaresten múlik. Minden más
vélemény hazudozás, az erdélyi magyarság valós ér-
dekének semmibevétele, a választók félrevezetése.
Lám, újfent tanúi vagyunk annak, hogy nagy po-
pulista szöveggel próbálnak etetni bennünket, el

akarják hitetni velünk, hogy Bukarest-
re akár legyinthetünk, inkább Buda-
pesten és Brüsszelben kell szóno-
kolni. (Ugye, ott könnyebb!) Ám

kérdés: a románokkal napi kapcso-
latban álló, így az õ gondolkozásu-
kat jól ismerõ, s a párbeszédet fon-
tosnak tartó erdélyi magyarok
többségét lehet-e 2012-ben ilyesmi-
vel ámítani? Sike Lajos

Lap-top
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Összességében anyagi
javakban szegényebb,
szellemiekben, 
lelkiekben gazdagabb
volt 2011.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az ember idõnként belebotlik az igazságba, 
de legtöbbször feltápászkodik, és tovább megy.”

Winston Churchill

Pinocchio

Haaajjuk!

Csak a párbeszéd
A nap címe. Miért csökken az ellenzék a fel-
mérésekben, Ion M. Ioniþã, Adevãrul

Magyarázat. Az Adevãrul által megrendelt
felmérésnek nem is annyira az adatai, mint
inkább a jelzett trendje aggasztó az ellenzék
számára. Mindazonáltal a meccs még nincs
lefutva. És ne sikkadjon el a leglátványosabb
adat: a fõvárosiak nyolcvanhat százaléka
óhajtja az államelnök felfüggesztését. 

Csak vidáman, fiúk! A Cotidianul rövid
nemzetközi kommentár kíséretében közli azt
a fotót, amelyen két európai államelnök elég
közönségesen összekacag (szó szerint fordít-
va románból: vihog) egy harmadik államel-
nök temetésén. Igen, Václav Havel utolsó út-
ján Nicolas Sarkozy és Traian Bãsescu a jó-
érzést zavaróan vigyorog egymásra a Reuters
és az AFP fotósai által készített képen. Vajon
miért nem lepõdünk meg egyikükön sem?
Elképzelhetõ, hogy egyesek még örülnek is:
íme, a román cigányok miatt kettejük között
kitört konfliktus a múlté, még az is lehet,
hogy mûbalhé volt, elvégre testvérnemzetek
vagyunk, vagy mi a lófarok!? Mi meg azt
tudjuk elképzelni, hogy Havel a magasból el-
nézõen mosolyog, korábban is megértette
(mert jól ismerte) a sörmestereket. 

Semmi meglepetés. Sergiu Nicolaescu film-
rendezõrõl, a forradalom egyik díszletterve-
zõjérõl kiderült, hogy magánál Ceauºescunál
jelentette fel nála összehasonlíthatatlanul te-
hetségesebb kollégáit, Lucian Pintiliét és
Alexandru Vissariont. Az Evenimentul zilei ri-
portereinek, akik ebbõl az alkalomból meg-
keresték, azt mondta: „Írjatok, amit akartok,
nem emlékszem. Csodálkozom, hogy ilyes-
mit írhattam.” Mi nem csodálkozunk, mes-
ter, ez magában volt!

Gyász. Minden tiszteletünk a miniszterelnö-
ké, aki az édesapja halálát követõ órákban
még levezette az utolsó, fontos kormány-
ülést. Derék kis öreg lehetett Ioan Boc, ne-
héz életû, de jó kedélyû ember. Õszinte rész-
vétünk, miniszterelnök úr! 

Rekord. 400 millió (!) euró értékû kábító-
szert (kokaint) fedeztek és foglaltak le
Konstancán a nyomozók. Szédítõ! Gondol-
junk bele: húsz választás-összevonásra lenne
szükség ennyi pénz megspórlásához!



Röviden

ÚMSZ-összeállítás

Az árak kétszázalékos
növekedéséhez vezet jö-

võre a gázolaj illetékének
növelése, ez azonban a drá-
gulásnak csupán az elsõ hul-
láma lesz, mert 2013-ban új-
ból hasonló intézkedés meg-
hozására kényszerül a kabi-
net – jelentette ki a kedd esti
kormányülést követõen
Gheorghe Ialomiþianu pénz-
ügyminiszter. Magyarázat-
ként rögtön hozzáfûzte,
hogy az üzemanyagok meg-
adóztatása uniós követel-
mény, hiszen az illetékek je-
lenlegi mértéke még a kö-
zösségen belüli minimális
szintet sem érik el.

A kormány kedd este sür-
gõsségi rendelet formájában
adta áldását az új Adótör-
vénykönyv módosításaira,
köztük a gázolaj (motorina)
4,4 százalékos illetékemelé-
sére, aminek következtében a
jövõ év elsõ napjától 358
euróról 374 euróra drágul en-
nek az üzemanyagnak a ton-
nánkénti ára. A minisztériu-
mi becslések szerint ez 2012-
ben 292,3 millió lejes bevételt
hoz az államkasszának.

A pénzügyminisztertõl el-
térõen Constantin Tampiza,
a Lukoil romániai fejleszté-
séért felelõs igazgató nem
tudta pontosan megvilágíta-
ni, hogy milyen drágulási
hullámot idéz elõ az illeték-
emelés a román piac egyéb

szegmenseiben, azt azonban
nem vitatta, hatása már ja-
nuár elsejétõl érzõdni fog.

Könnyítés cégautóknak

Miközben a gázolaj drá-
gulása kivétel nélkül min-
denkit „megsarcol” – miu-
tán a szállítási költségek mó-
dosulása miatt minden ter-
mék ára emelkedni fog –, a
vállalatok mégiscsak kevés-
ke levegõhöz jutnak azáltal,
hogy a kormány engedélyezi
számukra a céges gépkocsik
költségeinek leírását. A mó-

dosított Adótörvénykönyv
2012-ben lehetõvé teszi a cé-
gek számára, hogy profit-, il-
letve jövedelemadójukból le-
írják a személyautók üzem-
anyag-kiadásainak felét, va-
lamint az újonnan vásárolt
autók áruforgalmi adójának
50 százalékát.

Habár a Pénzügyminiszté-
rium számításai szerint ezek
a kedvezmények 282 millió
lejes bevételkiesést jelentenek
az államkassza számára, a
tárcavezetõ szerint kárpótlás
az, hogy „ez az összeg a cé-
gek számláján marad”.

Kispanziósok elõnyben

Az Adótörvénykönyv
kedden meghozott módosí-
tásai könnyítést hoznak a
kisebb panziótulajdonosok
számára is: az ötnél nem
több szobát mûködtetõ ven-
dégfogadók könyvelési kö-
telezettségét eltörlik. A
pénzügyminiszter elmondá-
sa szerint a kis panziók mû-
ködtetõinek a jövõben csu-
pán a szobák bérbeadásának
idõszakát és a bevételt kell
bejelenteniük az adóható-
ságnál – ezt azonban nem

kötik többé az egyéni vállal-
kozói engedély megszerzé-
séhez.

Gyorsabb ügyintézés?

A bürokráciát hivatott
csökkenteni az a változta-
tás, miszerint az egyéni vál-
lalkozói engedéllyel rendel-
kezõ személyek és a függet-
len tevékenységbõl élõk  az
elkövetkezõkben az adóha-
tóságnál fizethetik be (jöve-
delemadójuk mellett) nyug-
díjpénztári és társadalom-
biztosítási hozzájárulásaikat
is. Ezzel egy idõben módo-
sul az áfafizetési kötelezett-
ség is: az új adótörvény ér-
telmében az évi 35 ezer
eurónál kevesebb bevétellel
rendelkezõ egyéni vállalko-
zók és jogi személyek kérhe-
tik az áfa befizetésének elen-
gedését.

Az adócsalás visszaszorí-
tása érdekében ugyanakkor
a kabinet gondoskodott az
adófizetõk „osztályzásá-
nak” lehetõségérõl is. Ia-
lomiþianu elmondása szerint
a jövõben létrehoznak egy
olyan rendszert, amely a vál-
lalkozások tevékenységét el-
lenõrizve minõsítéssel látja
el az áfafizetõket, rendelle-
nességek esetén pedig meg-
vonná az áfafizetõi címet. 

A tárcavezetõ szerint ez el-
sõsorban az úgynevezett fan-
tomcégek felszámolását cé-
lozza. 

HIRDETÉS
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Nõ a román IMF-rész

Mintegy 900 ezer eurónak
megfelelõ összeggel fogja
növelni Románia a Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) tõké-
jéhez való hozzájárulását  –
jelentette be Gheorghe
Ialomiþianu pénzügyminisz-
ter a kedd esti kormányülést
követõen, hangsúlyozva,
hogy az intézkedésnek nincs
köze az Európai Unió jelen-
legi mentõcsomagjához. 

Rekord-adóbevétel

Románia az utóbbi 11 év
legnagyobb adóbevételét
könyvelheti el az idei évben,
miután a bruttó hazai ter-
mék (GDP) 33 százaléka eb-
bõl a bevételi forrásból fog
származni – számolt be
pénzügyminisztériumi forrá-
sokra hivatkozva a The Mo-
ney Channel. Szakértõk sze-
rint ez elsõsorban az árufor-
galmi adó (áfa) és az illeté-
kek emelésének tudható be.

„Felizzott” a bevétel

Az idei év elsõ 11 hónapjá-
ban harminc százalékkal
emelkedett a cigaretta jöve-
déki adójából származó be-
vételek aránya a tavalyi év
hasonló idõszakához viszo-
nyítva – jelentette be Sorin
Blejnar, az Országos Adóha-
tóság elnöke, aki ezt elsõsor-
ban az adócsalás hatéko-
nyabb visszaszorításával ma-
gyarázta. 

Több a rossz adós

November végén megközelí-
tette a 22 milliárd lejt a la-
kosság banki tartozásainak
mértéke Romániában, amely
34 százalékkal nagyobb,
mint a tavalyi év hasonló
idõszakában. Az elmúlt hó-
nap folyamán az összes köl-
csönfelvevõ 9,69 százaléka
küszködött törlesztésfizetési
problémákkal.

Élénkülhet a lakáspiac

Jövõ évben akár tíz száza-
lékkal nõhet az ingatlanpiaci
tranzakciók értéke Romániá-
ban, ami körülbelül 500–550
millió eurónak megfelelõ
többletet jelent – írta a
Mediafax a DTZ Echiox in-
gatlanközvetítõ cég adataira
hivatkozva. A vállalkozás
szakemberei szerint a lakás-
piaci adásvétel annak követ-
keztében indul élénkülésnek,
hogy a bankok megszaba-
dulnak a portfólióikban levõ
rossz aktíváktól.

Az Auchan megveszi 
a magyar Corát

Megveszi a Cora Magyaror-
szágot az Auchan Magyar-
ország – közölte a vevõ szer-
dán az MTI-vel. A közle-
mény szerint az Auchan
csoport és a Louis Delhaize
csoport között megállapodás
született arról, hogy az
Auchan  Magyarország fel-
vásárolja a Magyar Hiper-
market hét magyarországi
Cora hipermarketét, a hoz-
zájuk tartozó földterületek-
kel és butiksorokkal együtt.

Módosulnak az adótörvények

Baloga-Tamás Erika

A hagyományos karácso-
nyi asztalt sokak számára

tette hagyományossá idén is
a gyergyószentmiklósi Inter-
Com Kft. töltött káposztája.
A fagyasztott formában kap-
ható, igazi erdélyi ínyencség
azonban nemcsak a hazai
háziasszonyok életét tette
könnyebbé, miután néhány
hónapja már több száz ma-
gyarországi boltban is megta-
lálható a termék.

„A gazdasszonyokat legin-
kább az idõ hiánya készteti
arra hogy megkóstolják ter-
mékünket, de az elsõ alka-
lom után már a tapasztalt
töltike-készítõk is visszatérõ
vevõinkké válnak” – osztotta
meg tapasztalatait lapunkkal
Bajkó László, a vállalkozás
vezetõje. Mint mondja, a si-
kerhez egyrészt az járul hoz-
zá, hogy az étel a legjobb mi-
nõségû alapanyagokból ké-
szül, amelyet szinte kizárólag
a helyi piacról szereznek be.
A hírnevet öregbíti viszont az
is, hogy az elkészítési folya-
mat az otthoni káposztafõ-
zéssel megegyezõ.

A tavaly télen indított, 130
ezer eurós befektetéssel léte-
sített gyergyói üzem forgal-
ma Bajkó elmodása szerint
egy kissé alulmaradt a vára-
kozásokhoz képest, ezt azon-
ban az idei téli kereslet meg-
változtatta, így – megfogal-

mazása szerint – öszszessé-
gében elfogadható gazdasági
eredményekkel zárják az
eszetndõt. 

„Az üzleti mutatók válto-
zásához az is hozzásegített,
hogy az elmúlt év folyamán
ismertebbé vált a termék, de
nagy szerepe van a jelentõsen
kibõvült forgalmazói háló-
zatnak is” – magyarázta a
cégvezetõ. A gyergyói töl-
tikék az ismert székelyföldi
bolthálózatokon kívül már
az olyan nagy láncolatok üz-
leteiben is kaphatóak, mint a
Cora, Auchan, Kaufland.
„Elsõ magyarországi forgal-
mazónk a CBA üzletlánc
volt, ahol már idén júniusban
a polcokra került a termék.
Ez a kapcsolat a Székely Ter-
mék-védjegy népszerûsítése
nyomán jött létre, amiben
nagy szerepe volt a termékta-
nácsnak, valamint Hargita
Megye Tanácsának” – emlé-
keztet Bajkó László. A vállal-
kozás november folyamán írt
alá újabb szerzõdést a Spar
Csoporttal, amely által to-
vábbi több mint 400 magyar-
országi üzlet polcára került
fel a töltöttkáposzta.    

Érdeklõdésünkre a vállal-
kozó elárulta: az üzem ter-
mékpalettája jelenleg épp bõ-
vítés alatt áll, aminek követ-
keztében a jövõben olyan ha-
gyományos ínyencségekkel
gazdagodik a kínálat, mint a
tárkonyos gombapaprikás.  

A gázolaj illetékének növelése nemcsak a kutaknál, de mindenütt dráguláshullámot idéz elõ
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Erdélyi „hódítás” 
töltött káposztával



Antal Erika, Sike Lajos, 
Kovács Zsolt, T. Koós Imola, 
Totka László

Van mibõl válogatnia az
erdélyi színházszeretõ

közönségnek szilveszteri
elõadások tekintetében: a
legtöbb magyar színházi tár-
sulat új darabokkal rukkol
elõ. Kolozsváron az opera
zenés-táncos kabarémûsort
mutat be.

Kolozsvár: BÚÉK 2012 
az operában

A megszokottól jó irány-
ban eltérõ, újító, technikai-
lag és repertoár tekintetében
is elõremutató elõadást ígér
Gombár Annamária, a Ko-
lozsvári Magyar Opera BÚ-
ÉK 2012 címû zenés-táncos
kabarémûsorának rendezõje.
Az operett- és musicalsláge-
rekbõl, humoros jelenetek-
bõl összeállított mûsorról a
mûvésznõ ennyit árult el az
ÚMSZ olvasóinak: „Sodró
hangulatú, vidám, tempós
produkción dolgozunk, ha-
talmas erõbedobással és lel-
kesedéssel. Olyan, a rádióból
és a Duna tévébõl jól ismert
zenedarabokra számíthat a
közönség, amelyeket a buda-
pesti publikum már évek óta
élõben megkap, és az igényes
kolozsvári közönség is meg-
érdemli, hogy élõben hall-
gassa õket. Az újítás még a
világítástechnikában is meg-
mutatkozik majd, mûszaki-
lag is nyugati színvonalat
biztosítva a produkciónak.” 

A BÚÉK 2012 címû elõ-
adást december 30-án, pénte-
ken este hattól mutatják be a
szórakozni vágyó kolozsvári
nézõknek. A zenekart Incze
G. Katalin tanítja be és ve-
zényli, aki a rendezõ szerint
„önmagát messze fölülmúló
munkát” végez ezekben a na-
pokban, a próbafolyamat so-
rán. A jegyvásárlással jó lesz
sietni, mert az óévbúcsúztató

pénteki elõadásra már csak-
nem minden hely betelt. Az
elõadást  egyébként január 3-
án, kedden, majd 7-én,
szombaton és 22-én, vasár-
nap is adják még a Kolozsvá-
ri Magyar Operában. „Míg
az elõzõ években inkább az
érettebb generációnak szól-
tak a szilveszteri mûsoraink,
idén az idõsebbek mellett a
fiatalok számára is abszolút
élvezhetõ lesz az elõadás” –
tette  hozzá Gombár Anna-
mária rendezõ. 

Marosvásárhely: 
bõ választék

Év végi bemutatóval és
rendkívüli szilveszteri elõ-
adással várja nézõit a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társula-
ta. Verebes István Senki sem
tökéletes, avagy nincs aki hûvö-
sen szereti címû zenés vígjáté-
kát Kányádi Szilárd rendez-
te. Verebes István darabjá-
nak alapötletéül Billy Wilder
Van, aki forrón szereti címû
filmje szolgált, ám Dzso és
Dzseri, azaz Dzsozefin és Dzse-
ráldin, valamint az elragadó
Virág izgalmas és humoros ka-
landjai színpadi változatban
is önfeledt szórakozást, de-
rûs kikapcsolódást kínálnak.
Kányádi Szilárd lapunknak
elmondta, Békéscsabán, il-
letve Székelyudvarhelyen
látta a darabot, és már akkor
érlelõdött benne, hogy szíve-
sen rendezné õ is. „Jó törté-
net az 1920-es évek Ameri-
kájából, úgy átírva, hogy az
napjainkban is idõtálló” –
fogalmazott a rendezõ, aki
az általa kiválasztott színé-
szekkel is elégedett, a mun-
ka jól ment, most már csak a
közönség visszajelzésére kí-
váncsi. 

A Gruppen-Hecc Társulat
az idén 20 éves fennállását
ünnepli, ebbõl az alkalomból
szerdán este gálamûsorral
léptek a nagyérdemû elé,

amelyet ma, csütörtök este is
megismételnek. A produkci-
óban az új jelenetek mellett a
20 év óta színpadra vitt leg-
jobb poénokból, politikai ka-
barékból is válogattak. Az
elõadás szerzõi Nagy István
és Molnár Tibor, zenél az
Autostop MS zenekar.

Hahota és angol 
humor Székelyföldön

A marosvásárhelyi Hahota
Színtársulatnál hagyomány,
hogy Nyárádszeredában tart-
ja elõbemutatóját. Ez történt
az idén is, december 27-én a
Nyakig a pácban címû szil-
veszteri mûsorukkal léptek
közönség elé. A bemutató

elõadásra december 28-án
került sor  Marosvásárhe-
lyen, a Maros Mûvészegyüt-
tes székházában. December
29-én és 30-án megismétlik
az elõadást, amelyet január
2-án és 3-án is megtekinthet a
közönség, majd megkezdik a
tájolást, sorra lépnek fel
Szováta, Székelyudvarhely,
Korond, Sepsiszentgyörgy
színpadain. A Hahota egyéb-
ként Gyergyószentmiklóson
„szilveszterezik”: január 30-
án, hétfõn és január 31-én,
kedden este 7 órakor a Figu-
ra Stúdió Színház termében
lépnek fel. 

A székelyudvarhelyi Tom-
csa Sándor Színház angolo-
san, de nem hidegvérrel, ha-

nem fanyar brit humorral fû-
szerezve búcsúztatja a 2011-
es évet. Anthony Marriott és
Alistair Foot szerzõpáros fer-
geteges vígjátékát, a Csak sem-
mi szexet, kérem, angolok va-
gyunk címû darabot Nagy Ist-
ván rendezésében december
15-én mutatta be a társulat,
az elõadást december 30-án
19 órától és december 31-én
18 órai kezdettel is meg lehet
nézni. A Csíki Játékszín már
karácsony elõtt elbúcsúztatta
az óévet, mégpedig decem-
ber 23-án, Csíkkarcfalván. A
társulat a Jókai Mór mûve
alapján készült Gazdag szegé-
nyek címû produkciót adta
elõ az idén felújított Mûvelõ-
dési Házban. 

Sepsiszentgyörgy: 
illatszertár 
szilveszterre

A múlt század eleji Buda-
pest hangulatát idézi a sepsi-
szentgyörgyi Tamási Áron
színház szilveszteri elõadá-
sa. László Miklós Illatszertár
címû darabja egyszerre vi-
dám és megható szerelmi
történet, amely igazi felhõt-
len szórakozást kínál a sepsi-
szentgyörgyi nézõknek. A
Tamási Áron Színház idei
szilveszteri vígjátékát Béres
Attila, a budapesti Operett-
színház fõrendezõje állította
színpadra, a szilveszteri elõ-
adást december 31-én este
18 órától láthatják a nézõk a
színház nagytermében.
László Miklós 1936-ban írta
az Illatszertár címû vígjáté-
kát. A darabot elõször a Pes-
ti Színház mutatta be 1937
márciusában. Az író ugyan-
ebben az évben kivándorolt
Amerikába, és New York-
ban telepedett le. Darabjait a
tengeren túli színházak is
szívesen játszották, az Illat-
szertárból 1940-ben filmet
forgatottak Hollywoodban,
1963-ban musical is készült
belõle.

Szatmár: kabaré 
helyett jótékonyság

Nem lesz vidám szilveszte-
ri elõadás az év utolsó napján
a szatmárnémeti Harag
György Társulatnál. Nem-
csak azért, mert különbözõ
okok miatt nem volt rá idõ
felkészülni, hanem azért is,
mert a társulat vezetõi úgy
gondolták: inkább jótékony-
sági elõadást tartanak az év
utolsó elõtti napján. Péntek
este hét órától a Chicago címû
nagy sikerû musical-elõadást
láthatja a nagyérdemû, mely-
ben fellép a társulat csaknem
valamennyi tagja. A jegyek
árát 25 lejben szabták meg,
de az adakozó kedvû szemé-
lyek ennél többet is adhat-
nak, hisz a bevételt a Hans
Lindner Alapítvány Re-
ménysugár programja szá-
mára ajánlották fel, amely a
daganatos megbetegedésben
szenvedõ gyermekeket és
szüleiket segíti.

Nagyvárad: pezsgõ 
és mézeskalács

A Nagyváradi Szigligeti
Színház a Mágnás Miska cí-
mû operettet mutatja be de-
cember 31-én, szombaton 19
órától a nyíregyházi Tasnádi
Csaba rendezésében. A szil-
veszteri bemutatóra már
minden jegy elkelt, azonban
a produkciót január 2-án és
6-án (szintén 19 órától) is
mûsorra tûzi a Szigligeti
Színház mindazok számára,
akiknek nem volt alkalmuk
az év utolsó napján megte-
kinteni a kétrészes szórakoz-
tató operettet. A produkció,
melynek végén pezsgõvel és
mézeskaláccsal várják a né-
zõket, a Nagyváradi Állami
Filharmónia és a Nagyvárad
Táncegyüttes bevonásával
készül. Az elõadás tíz óra kö-
rül ér véget, így mindenki
idõben elérhet az évbúcsúz-
tató egyéb helyszíneire. 
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HIRDETÉS

Szentgyörgyön az Illatszertár címû darabot mutatják be szilveszterkor 

Szilveszter a színházakban
Nemrégiben bemutatott, új darabokat adnak elõ az erdélyi magyar társulatok az óév utolsó napjaiban
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Szatmár megye 2011-ben
jeleskedõ kulturális sze-

mélyiségeit díjazták tegnap a
szatmárnémeti filharmónia
nagytermében: összesen tíz
személy kapott elismerést,
köztük Báder Tibor régész,
történész. Az európai hírû
szakember csaknem negyed-
százada Németországban él,
miután három évtizeden át a

szatmárnémeti múzeumban
dolgozott. Legutóbb Báder a
nyáron járt itthon, a Maros-
vásárhelyen megrendezett
nemzetközi kelta-konferen-
cia díszvendége és fõ elõadó-
ja volt, a szatmári gálán nem
tudott jelen lenni. 

A tíz díjazott közt a sváb-
magyar identitású Báderen
kívül négy magyar van. Bes-
senyei István színész egyebek
mellett a Kulissza Színpad
létrehozásáért kapott elisme-
rést, illetve azért, mert nevé-
hez fûzõdik az elsõ szatmári
játékfilm elkészítése. Deák
Endre nagykárolyi zeneta-
nárt, gitármûvészt, karmes-
tert az általa alapított és veze-
tett Collegium régizene-
együttes sikereiért díjazták,
Erdõs Judit mûvészettörté-
nész pedig rangos képzõmû-
vészeti kiállítások megrende-
zésével és számos mûvészet-
történeti tanulmánnyal szer-
zett magának hírnevet. 

Díjak jeles szatmáriaknak 

Báder Tibor régész, történész
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ÚMSZ-összeállítás

A televízió számít Romá-
niában a leginkább figyelt

médiumnak, a lakosság 85 szá-
zaléka számára ez jelenti az el-
sõdleges információforrást – mu-
tat rá az Európai Unió tagálla-
maiban évente kétszer folytatott
közvélemény-kutatás legújabb
jelentése, az  Eurobarométer
2011. Ez a szám közel áll az EU
más tagállamaiban mért szint-
hez, viszont a többi médium
használata Romániában alulrep-
rezentált (32 százalékuk a rádió-
ból tájékozódik, 16 százalékuk a
nyomtatott újságokból). A televí-
ziók vezetõ szerepe nem véletlen
– tavaly Románia lakossága na-
ponta átlagosan 4,17 órát töltött
a képernyõk elõtt – az elmúlt öt
esztendõ viszonylatában ez az
érték a legmagasabb. (Ez évi két
hónapot jelent.) Az Eurodata
adatai szerint az átlagpolgárok a
gazdasági fellendülés során töl-
töttek a legkevesebbet televízió-
juk elõtt: 2007-ben az elmúlt hat
esztendõ tévénézési minimumát
regisztrálták, akkor naponta csak
átlag 3,48 órát tévéztek. A gaz-
dasági válság Romániába való
begyûrûzése elõtt, a 2008-as esz-
tendõ elején már érezhetõ volt a
tévénézésre szánt idõ növekedé-
se. A belföldi tévépiacot egyéb-
ként két médiatömörülés uralja –
a reklámtortából és a nézettségi
adatokból a Central Media
Enterprises (32 százalék) és az
Intact (24,7 százalék) szakítja a
legnagyobbat. A piac többi része
fragmentált, és gazdasági szem-
pontból válságos a helyzete.

Vântu- és Ghiþã- 
szappanopera

Az év egyik legnagyobb horde-
rejû televíziós médiaeseményé-
nek Sorin Ovidiu Vântu és mé-
diabirodalmának húzóereje, a
Realitatea TV körüli botránysoro-
zat számított. A csatorna 2009-
ben érte el nézettségi csúcsát, jó
ideig a Pro TV és az Antena 1 után
a harmadik legnézettebb adónak
számított Romániában. Mint is-
meretes, 2010-ben sokan meg-
kérdõjelezték az adó hitelességét,
miután nyilvánosságra kerültek
azok a lehallgatott telefonbeszél-
getések, amelyekbõl már egyér-
telmûen kiderült, hogy Vântu
politikai célokra használja fel a
Realitatea TV-t, s megalázza,
rendre utasítja azokat az alkal-
mazottakat, akik nem elvárásai
szerint alakítják a hírmûsorokat.

Röviddel azután, hogy bûnvádi
eljárás indult az üzletember el-
len, 2010 õszén átadta részvé-
nyeit gyermekeinek. Késõbb
Vântu Sebastian Ghiþã üzletem-
ber cégére bízta a Realitatea Me-
dia menedzselését. Ez a szerzõ-
dés rengeteg konfliktust szült a
médiamágnás és Ghiþã között,
amelyek végeredményeként a
Realitatea Media Elan Schwar-
tzenberg üzletemberhez került, a
korábbi menedzser pedig RTV
néven – a Realitatea TV újságíró-
inak egy részével – új hírtelevízi-
ót hozott létre.

Bajban a köztévé

Március 23-án a Román Tele-
vízió-társaság bejelentette a két
évvel ezelõtt indított, szakmai
berkekben csak „fantomcsator-
nának” nevezett TVR Info meg-
újítását. „Új seprû többet akar
sepregetni, természetesen telje-
sen jó értelemben: inkább bese-
perni” – kommentálta akkor a
hírt lapunknak Sebesi Karen At-
tila. A TVR Info projekt egyéb-
ként Cristina Leorenþ nevéhez
fûzõdik, aki Alexandru Sassu ak-
kori tévéelnök engedélyével
2008. december 31-én indította
el az adót. Felforrósodott a han-
gulat a tévéilleték körül is – feb-
ruárban a Szociáldemokrata Párt
a tévéilleték-eltörlését javasolta,
míg májusban a Román Televí-
zió Társaság tevékenységi beszá-
molójában már az szerepelt,
hogy a köztévé igazgatótanácsa
szorgalmazza: a parlament tegye
mindenki számára kötelezõvé a

tévéilletéket, függetlenül attól,
van-e készüléke vagy nincs.

A köztévének valóban szüksé-
ge van minden garasra, ugyanis
százmillió eurós adósságot gör-
get maga elõtt. „Az ország veze-
tõ médiaintézményének akkora
az adóssága, mint a Taromnak és
a Román Postának együttvéve” –
írja a blogján Lia-Olguþa Vasiles-
cu. A szociáldemokrata képvise-
lõ szerint a deficithez nagymér-
tékben hozzájárul a tévétársaság
vezetõ beosztásban lévõ alkal-
mazottainak magas fizetése, illet-
ve a külsõ vállalkozásokkal kö-
tött szerzõdések. 

Átigazolás, felminõsítés 
és tévészületés

Március 8-án az Antena 3 csa-
tornához igazolt Adrian Ursu és
Oana Stancu. A Realitatea TV két
emblematikus újságírója azt kö-
vetõen igazol a konkurens Intact
tröszthöz, hogy február 15-én a
Realitatea vezetõsége úgy dön-
tött, kiveszi a mûsorrácsból az
Ora de foc (Tûzóra) címû mûsoru-
kat, amelyet Corina Drãgotescu
Zona de impact (Becsapódási zó-
na) címû mûsora helyettesít. A
román sajtó szerint Sebastian
Ghiþã menedzser azért „vette le
képernyõrõl” a két mûsorveze-
tõt, mert Sorin Ovidiu Vîntu irá-
nyítása alatt álltak. Ezt azonban
Ghiþã tagadta, és a piac alakulá-
sával indokolta a döntését. 

Június 7-én a képviselõház el-
vetette Victor Socaciu szociálde-
mokrata képviselõ törvényterve-
zetét, amely kötelezõvé tette vol-

na a külföldi filmek szinkronizá-
lását.  Socaciu tervezete románra
fordított volna minden mozgóké-
pes alkotást, az audiovizuális tör-
vényt módosító indítvány szerint
az elõírás betartását az Országos
Audiovizuális Tanács ellenõrizte
volna.

Számûzte a televíziók képer-
nyõjérõl a tragédiák – öngyilkos-
ságok, gyilkosságok és megcson-
kítások – helyszíneirõl közvetí-
tett képsorokat az Országos Au-
diovizuális Tanács. A CNA júni-
us 28-i gyûlésén hozott határo-
zat értelmében ezentúl az áldo-
zatok hozzátartozóinak szenve-
dését is tilos filmezni. 

Az Országos Audiovizuális
Tanács decemberben jóváhagyta
az Erdélyi Magyar Televízió (ETV)
marosvásárhelyi és sepsiszent-
györgyi helyi mûsorszórási licen-
ceinek összevonását egy regioná-
lis licenccé. Ennek következté-
ben a marosvásárhelyi székhelyû
Erdélyi Magyar Televízió regionális
adóvá vált. Szepessy Elõd, az
ETV igazgatója jelentõs ered-
ménynek nevezte az intézmény
„felminõsítését”.

December 13-án az Országos
Audiovizuális Tanács jóváhagy-
ta Radu Morar licenckérelmét,
aki Naºul TV névvel indít tévé-
adót, miután összeveszett Te-
szári Zoltánnal, az RCS-RDS
Kábeltelevíziós Társaság tulajdo-
nosával, és otthagyta a Zece TV-t.
A televízió mûsorrácsában a
CNA-hoz letett licenckérelem
szerint egyaránt szerepelnek vita-
mûsorok, tényfeltáró riportok és
szórakoztató adások. 

Röviden

Ashton Kutcher az egyik leghíresebb Twitter-
celeb, megkapta az úgynevezett Foot in Mouth
díjat. Az „elismerést” a CelebTwitts.com ado-
mányozza azoknak a hírességeknek, akik nem
képesek gondolkodni mielõtt kinyitják a
(Twitter) szá(jt)jukat. Kutcher valóban kiérde-
melte a díjat, hisz nyolcmillió követõje értesül
azokról a csiripelésekrõl, amelyekrõl egyébként
jobb lenne hallgatni. Nemrégiben például vé-
delmébe vette Joe Paternót, a Penn State foci-
csapat edzõjét, anélkül, hogy a világgá csiripe-
lés elõtt utánanézzen annak, hogy az ok kisko-
rúak szexuális bántalmazása. A majdnem
mindig véleményvezérként funkcionáló, milliós
hallgatósággal rendelkezõ celebeknek valóban
megfontoltabban kellene billentyûzethez vagy
érintõképernyõhöz nyúlniuk, hisz óriási a fele-
lõsségük. Ezt azonban saját maguktól nem lát-
ják be, a szenzációra éhes halandó pedig örül,
ha valaki utat mutat nekik. Hogy az etika na-
gyon hamar elbukik ezen az úton, az már sen-
kit nem érdekel.

(efi)
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A képes sajtó 365 napja

Lady Gaga a legjótékonyabb híresség

A The Hollywood Reporter szerint a 2011-es
évben a médiát elõszeretettel sokkoló Lady
Gaga volt az a híresség, aki a legtöbb
pénzt gyûjtötte össze jótékony célokra. A
listavezetõ személye egyébként nem túl
nagy meglepetés, hiszen tavaly is Gaga
végzett az élen. A DoSomething.org nevû
szervezet honlapján közzétett listán Justin
Bieber a második (tavaly 10. volt) és Geor-
ge Clooney a harmadik. Az idei lista ösz-
szeállításakor a szervezõk a Facebookon is
elindítottak egy szavazást, amelynek végén
a Tuti gimi címû sorozat egyik szereplõje,
Sophia Bush végzett az élen – õ lett az év
közönségkedvenc adakozója. A listán he-
lyet kapott még Angelina Jolie, Brad Pitt,
Ashton Kutcher és Demi Moore, Matt
Damon (2009-ben elsõ volt), Shakira, Lea
Michele, Nick Cannon, Daniel Radcliffe,
Taylor Swift, Demi Lovato és Leonardo
DiCaprio is.

A BBC már „gyászolja” Blairt 

A BBC már hozzálátott a Tony Blair emlé-
ke elõtt tisztelgõ mûsor forgatásához – jól-
lehet az 58 esztendõs egykori brit minisz-
terelnök még él, és nem is rosszul. A The
Sun – a legnagyobb példányszámú brit bul-
várlap – értesülése szerint a brit közszolgá-
lati tévétársaság felkérte a munkáspárti
exkormányfõ volt kabinetbeli kollégáit,
hogy nyilatkozzanak az emlékmûsorban,
ám ez a kérés nem aratott osztatlan sikert
pártberkekben. A lap egyik munkáspárti
forrása szerint „meglehetõsen rossz ízlésre
vall, hogy a BBC már Tony halálára ké-
szül”. A politikus 44 évesen, a XX. század
legfiatalabb brit kormányfõjeként költözhe-
tett be a Downing Street 10. alatti minisz-
terelnöki rezidenciára, és rekordot döntött
a brit baloldal vezetõ pártjának történeté-
ben azzal is, hogy egymás után három vá-
lasztást nyert.

Hírösszefoglaló

A Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság (NMHH),

valamint a Médiaszolgáltatás-tá-
mogató és Vagyonkezelõ Alap
(MTVA) vezetõit tartja felelõs-
nek a közmédiában kialakult
helyzetért Varju László függet-
len országgyûlési képviselõ,
ezért a politikus tegnap egy jel-
képes felmondólevelet vitt az
NMHH budapesti, Ostrom utcai
épületébe a két vezetõnek. A De-
mokratikus Koalíció pártigazga-
tója így kívánt tiltakozni az el-
len, hogy az MTVA kedden

rendkívüli felmondással szüntet-
te meg az MTV Kunigunda ut-
cai gyártóbázisa elõtt két hete
éhségsztrájkoló szakszervezeti
vezetõk munkaviszonyát. Nagy
Navarro Balázs és Szávuly
Aranka, a Televíziósok és Film-
készítõk Független Szakszerve-
zetének két alelnöke december
10-én kezdte tiltakozó akcióját
Lomnici Zoltánnak, az Emberi
Méltóság Tanácsa elnökének
„kitakarási” ügye miatt, a felelõ-
sök elbocsátását követelve.     

Varju László szerint a két tilta-
kozó elbocsátása számos okból
törvényellenes. A politikus kifo-

gásolta azt is, hogy az MTVA az
elbocsátást hamarabb jelentette
be a sajtóban, mint hogy az érin-
tettekkel közölte volna. A politi-
kus Szalai Annamáriát, az
NMHH, és Böröcz Istvánt, az
MTVA vezetõjét nevezte meg fe-
lelõsnek azért, hogy – mint
mondta – a kitakarási botrány
nem zárult le, és nem bocsátották
el a retusálás megrendelõit. Kije-
lentette, hogy a két vezetõ nem
több, mint a rendszer kiszolgáló-
ja, ezért szerinte „legfeljebb addig
fognak az általuk vezetett intéz-
mény élén állni, amíg az Orbán-
rendszer tart”. 

Az év egyik legnagyobb horderejû televíziós médiaeseményének a Realitatea TV körüli botránysorozat számított

„Felmondólevél” Szalainak
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Ma Tamás, Dávid és Dó-
zsa napja van.
A Tamás férfinév arámi
eredetû szó, a Teomo név-
bõl származik, jelentése:
iker. 
A Dávid héber eredetû fér-
finév, jelentése bizonytalan,
esetleg: kedvelt, szeretett,
ill. apai részrõl testvér, más
vélemény szerint egyesítõ.
Dózsa a Dávid régi magyar
beceneve.
Holnap a Dénes, Hunor és
Margit nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1541 – Ferdinánd osztrák
fõherceg, választott magyar
király és Izabella magyar
anyakirályné (Szapolyai Já-
nos király özvegye) megkö-
tik a gyalui szerzõdést,
mely szerint Magyarország
birtoklása I. Ferdinándra
száll, aki Martinuzzi Fráter
György barátnak e szerzõ-
désért erdélyi vajdaságot
ígér.
• 1891 – Thomas Alva Edi-
son szabadalmaztatja a „je-
lek elektronikus átvitelét”,
azaz a rádiót.
• 1997 – Hongkongban le-
vágják a teljes csirkeállo-

mányt (1,25 millió db), a
„madárinfluenza”-járványtól
félve.

Vicc
Új igazgatót neveznek ki a
diliházba. Az egyik ápolt
megkérdi tõle: 
– Hát te mit keresel itt? 
– Én vagyok az új igazgató. 
– Jól van, öcsi, ezt itt majd
hamar kiverik belõled!

Recept
Omlós túros rudacska
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 25
dkg margarin, 25 dkg tehén-
túró, 2 ek. tejföl, 1 tojás, 1 sü-
tõpor, só; a tetejére: 1 tojás,
szezámmag, köménymag.
Elkészítése: A lisztet szét-
morzsoljuk a margarinnal és
a túróval, beleöntjük a sütõ-
port. A közepébe mélyedést
készítünk, és belerakunk 2
evõkanál tejfölt és 1 tojást.
Sózzuk. Összegyúrjuk, a hû-
tõben pihentetjük minimum
2 órát. Kinyújtjuk a tésztát
kb. 0,5 cm vastagságúra, tete-
jét megkenjük tojással és
megszórjuk szezámmaggal.
Derelyevágóval felszeleteljük
tégla formájúra. 180 fokon
15 percig sütjük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Valamely ismerõse kérheti ki az
ön tanácsát. Csak akkor van jo-
ga beleszólni, ha valóban önzet-
lenül tud tanácsot adni.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Talán úgy érzi, környezete ha-
nyagolja. Kesergés helyett keresse
meg egy régi ismerõsét, akit már
évek óta nem látott. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Hol szélsõségesen jókedvû, hol
meg éppoly érthetetlenül szomo-
rú. Próbáljon meg az elõbbi kedv
mellett kitartani, hiszen sem er-
re, sem arra nincs igazán oka. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ha minden félretett pénzét elher-
dálja, akkor nagyon keserves lesz
az újév-kezdet. A mostani bõség
még nem ok a felelõtlenségre. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Vagdalkozós és hadakozó kedvé-
ben van: talán úgy érzi, nem ka-
pott meg mindent a sorstól, amit
pedig elvárt volna. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

El kellene gondolkoznia azon,
mit szeretne kezdeni élete hátra-
levõ részével. Minden pillanat új
döntési lehetõséget hoz, mindig
van módja a jobbat választani. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Egy kicsit figyelmesebbnek kelle-
ne lennie, mert sokan az ön kör-
nyezetében úgy érezhetik, hogy
teljesen magánakvaló lett, nem
törõdik mások érzelmeivel.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Az elmúlt év nehéz és súlyos fel-
adatokat rótt önre, és még min-
dig nem látni a végét. Kicsit la-
zítson, pihenjen, mert nem lenne
jó kimerülten kezdeni az új évet.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Már megint a bohém énje jött
elõ. A bolondozás ideje azonban
rövid, de ilyenkor ezt senki nem
vetheti az ön szemére. Holnap
már igen.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Az érzelmei újabban eluralkod-
tak önön. Ha magányos, akkor
megvan a veszélye annak, hogy
túlságosan a mások életét, és ér-
zelmeit veszi magára. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Eddig mindenkivel sikerült elhi-
tetnie, hogy ön az igazi király,
pedig valahol a lelke mélyén iga-
zi félénk kisgyerek lakik önben. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ki kell néha mondania, amit
gondol. Unalmas a szendeséget
játszani. A dolgok megváltozta-
tását most önnek kell kezdeni. 

Horoszkóp
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Nem élhetsz úgy, ahogy
akarsz. A lélek mindenben
rendet és fegyelmet keres, hi-
szen építeni semmit nem lehet
rend és fegyelem nélkül.
Énünk jobbik része ezért
minduntalan határokat húz
számunkra, amiket átléphe-
tünk ugyan, de elveszítjük lelki
nyugalmunkat. Az ember ak-
kor éli meg önmaga teljességét,

ha lelke vezeti, és rendet tart éle-
tében. A lélek rendjének legna-
gyobb ellensége az indulat.
Olyan erõ ez, ami felforgat min-
dent, és nem törõdik semmivel,
csupán a másik ember ellen fel-
lobbant düh szabad folyásával.
Ha engednénk indulatainkat,
hogy uralkodjanak rajtunk, éle-
tünk nem lenne egyéb kapcsola-
taink füstölgõ romjainál. 

Gondolatjel Visky István rovata



7.10 Kisváros 
(magyar sor.) (ism.)
7.45 Angyalbőrben 
(magyar sor.) (ism.)
8.45 Valóságos kincses-
bánya
9.20 Elátkozott Ella 
(am.-ír-angol családi vígj.)
11.00 Család-barát
11.55 Varjúdombi meleg-
hozók
12.05 Télapó pirossapkás
koboldjai
12.30 Szimba, 
az oroszlánkirály
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Jávorszarvas 
a verandán (dok. f.)
16.05 A három királyok
(francia vígj., 2001)
17.45 Virágzó Magyaror.
18.15 Kisváros 
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Cranford (an. sor.)
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Végjáték 
(kan. krimisor.)
22.15 Hírek
22.30 Lidérces órák
(am. vígj., 1985)
0.05 A malegaon-i 
Superman
1.00 Stéphane Grappelli
emlékkoncert
2.10 Örökség 
(magyar portréf.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A kristálykő legen-
dája (spanyol-angol-ame-
rikai kalandfilm) 13.05
Kutyakomédia (am. vígjá-
ték) 14.50 Mama Jack
(am.-dél-af. vígjáték)
16.50 Mindent bele, fiúk!
(olasz akció-vígjáték)
18.35 Perzselő vihar (kan.
akciófilm) 20.20 A pokoli
sziget rabjai (am. akció-
film) 22.00 Szükségálla-
pot (am. akcióthriller) 0.10
A 23-as szám (am. filmdrá-
ma)

7.30 Vég nélküli ének
(sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 Vég nélküli
ének (sorozat) 16.45 A
prófáta, az arany és az er-
délyiek (román western)
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 20.00
Akarsz milliomos lenni?
21.00 Látogatás meglepe-
téssel 22.30 A szellemha-
jó (akcióf.) 0.30 A jeti bos-
szúja (horror)

9.00 Híradó ism. 9.30 Har-
gita magazin 10.00 Mé-
regkeverők 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Tájkép ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Híradó 17.50
Egészséges percek 18.00
Nagy Krisztina: Vasba ön-
tött történelem 18.30 Hír-
adó 19.00 Kultúrcsepp
19.30 Híradó 20.00 Több-
szemközt 20.30 Zene
21.00 Híradó 21.30
Kultúrcsepp 22.00 Több-
szemközt 23.30 Híradó 

8.30 A csábítás földjén
(sorozat) 10.00 Együtt
mindörökké (sorozat)
12.45 Pasik, London, Sze-
relem (ismétlés) 14.30 Es-
meralda (sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Lola (amerikai
sorozat) 18.30 A lángoló
ég alatt (sorozat) 19.30 A
csábítás földjén (sorozat)
20.30 Az utolsó csók (am.
vígj.) 22.30 Perro amor
(sorozat) 23.30 Szerelem-
könnyek (sorozat)

FILM+ACASÃ
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RTL Klub, 20.30
Elvarázsolt kastély

Jim Evers ingatlanügynök egyik este telefonhívást kap Ed-
ward Graceytől, aki birtoka eladását szeretné rábízni. Jim és
Sara felkerekedik családjával, hogy megnézzék az ingatlant. A
lápvidék eldugott részén álló, ködbe és rejtélybe burkolózó
kastély valaha New Orleans legtehetősebb famíliának volt a
fenséges otthona. Mára azonban ijesztő, düledező épület.

DUNA Tv, 22.30
Lidérces órák

Paul Hackett, a fiatal New York-i számítógép-programozó
ígéretes este elé néz. Egy fiatal szőke lánnyal készül rande-
vúzni, akivel alig néhány órája ismerkedett meg az egyik ká-
vézóban. Taxival igyekszik a találkára, amikor a lendületes
autózás közepette a huzat kiviszi Paul pénzét a lehúzott ab-
lakon. A “rászedett” taxis otthagyja a kihalt utcán fizetni
nem tudó utasát.

TV2, 1.55
A szuper exnõm

Matt úgy érzi, Jenny személyében végre megtalálta a töké-
letes lányt, akiről álmodott. Azt viszont nem tudja, hogy Jen-
ny “másodállásban” szuperhősnő. Amilyen jól indult a kap-
csolat, annyira terhes lesz Matt számára, amikor kiderül a
turpisság és Jenny teljesen rátelepszik a fiúra. De hogyan le-
het szakítani egy olyan nővel, aki repül, kocsikat emelget és
pillantásával lyukat éget az acélba?

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Ma Reggel
10.00 Válogatás az Orszá-
gos Természetfilm-feszti-
vál filmjeiből
10.25 Tudástár 2011
10.50 Magyar bulizene
11.45 Néprajzi értékeink
11.55 Natúra
12.20 Homokzene mesék
12.30 Kő, papír, olló
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Magyarországi 
néptáncok
14.05 Szabadlábon 
Zalában
14.30 Valaki
14.55 Sírjaik 
hol domborulnak...
15.25 Innováció
az emberért

15.50 Mindentudás 
Egyeteme
16.40 Apák napja 
(am. vígj., 1997)
18.15 Família Kft. (sor.)
18.40 Angyali érintés (sor.)
19.30 Esti mese
19.50 Hogy lesz?
20.50 Üzenetek
21.00 Híradó este
21.35 Mrs. Bradley titok-
zatos esetei (sor.)
23.10 24 (am. sor.)
23.50 Mi, ha nem ma-
gyar?
0.45 Ami örökre megma-
rad (minisor.)

7.00 Top Shop
8.00 Állati dumák 
(angol-am. animációs
sorozat)
8.20 Tini titánok 
(am. anim. sor.)
9.00 Star Wars: 
A klónok háborúja
9.45 Asztro Show
10.45 Dawn Anna 
- Minden rendben lesz
(am. filmdráma, 2005)
12.15 Fiúk a parton 
(am.-auszt. rom. dráma,
2007)
14.05 Hangya boy
(am. anim. f., 2006)

15.35 Az angyalok 
is babot esznek 
(olasz-francia-sp. akció-
vígj., 1973)
17.50 Az őserdő hőse
(am. vígj., 1997)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz
20.30 Elvarázsolt kastély
(am. vígj., 2003)
22.00 ValóVilág 
(2011) (élő) 
- Aréna
Valóságshow, 
- Összefoglaló
Utána: RTL-hírek
23.00 Anakonda 
(am. akcióf., 1997)
0.35 Végzetes bankrablás
(kan. akcióf., 2005)
2.05 Erőszakos múlt 
(am.-német thriller)

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
7.25 Tv2 matiné
414-es küldetés, Go,
Diego! Go!, Chuggington,
Nickelodeon kedvencek
10.35 Egérmese 4. 
- Az éjjeli lény rejtélye
(am. rajzf.) (ism.)
11.50 Beethoven 4 
(amerikai családi vígj.,
2001)
13.20 Furcsa 
hétköznapok - SP 
(magyar reality-sor.)
13.50 Fletch 
(am. vígj., 1985)
15.40 Szellemirtók 
(amerikai vígjáték, 1984)
17.35 Hajrá csajok:
A nagy összecsapás 

(am. vígj., 2009)
19.30 Tények
20.05 Állj, 
vagy lő a mamám! 
(am. akció-vígj., 1992)
21.55 A szuper exnőm
(am. vígj., 2006)
23.55 Lökött örökösök
(angol vígjáték, 1993)
(ism.)
1.35 ALL IN 
- kezdők és nagymenők
2.35 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
3.35 Tények Este
4.05 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin

7.00 Paletta
7.30 Dosszié: Jobbik, LMP
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 Ikon (ism.)
10.30 Ázsia (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
12.05 Panaszkönyv (ism.)
12.30 Sportré (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Dosszié: MSZP (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Felfedező
17.05 BBC Reporters
A BBC riportműsora
17.30 BBC Hard Talk
18.00 Híradó
18.30 Európai híradó (ism.)
19.20 Bruttó
19.45 Tíz perc (ism.)
20.00 Híradó
20.30 Dosszié: Bűnügy
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 HíraReflex-szé vált
a kultúra
Közép-Európa legjobb szín-
házi előadásainak szemléje
Sepsiszentgyörgyöndó 21
22.30 Célpont
23.00 Híradó

9.50 Monk (krimisorozat)
11.30 Az év embere (am.
dráma) 13.30 Heston la-
komái 14.25 Kazaam, a
szellem (am. vígjáték)
16.05 Joe és a vulkán
(am. vígjáték) 17.50 Túl az
Óperencián (am. film)
20.20 Két pasi - meg egy
kicsi (sorozat) 20.50 Vér-
mes négyes (sorozat)
21.45 Mike és Molly
(sorozat) 22.15 Csak egy
kis pánik (am. vígjáték)
0.05 Bombabiztos (am.
akcióthriller, 2000)   

9.00 Hírek 10.00 Hírek
11.00 Apám erősebb!
12.00 Sport.ro Hírek
(live) 13.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Fogadás a féle-
lemmel 14.00 Sport.ro
Hírek 15.10 Pontos sport-
idő (live) 16.00 Sport.ro
Hírek (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Trickshot világku-
pa 19.05 Információk
20.00 Europa League
21.00 Wrestling RAW
23.00 Sport.ro Hírek
23.10 Gladiators UK

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 Grimm meséiből:
Öcsi és Nővérke 
(német kalandf., 2008)
11.00 Magyar népmesék
11.15 A majmok kastélya
(rajzf.)
12.30 Magyar népmesék
12.40 Útravaló
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 HungarIQ
14.25 Özvegy 
menyasszonyok
(magyar krimi, 1964)

15.40 Angyali érintés
(am. sor.)
16.30 Poén Péntek
17.25 Flash
17.55 Sport 2011 -
Labdarúgás, itthon és kül-

földön
18.50 Alfonzó szenvedé-
lyei
19.30 Vad Magyarország
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.10 Poén Péntek
22.10 Mindenből egy van
23.05 Négy szellem
0.00 Családom 
és egyéb emberfajták
(am. sor.)
0.25 A hivatal 
(angol vígj. sor.)
0.55 Billy Idol 
- Az “In Super Overdrive”
turné (koncertf.)
2.10 Sporthírek

7.00 Reggeli híradó
8.10 Noé bárkája 
(argentin olasz anim. f.)
9.45 Nemzetközi cirkusz
előadás
10.10 Caragiale úr hagya-
téka (ism.)
12.10 A románok hagya-
téka
12.40 A palota legendái:
király 
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Disney Klub
15.15 Teleshopping
15.30 Közelebb hozzád
16.00 Az orosz balett le-
gendái
17.00 Hírek
17.30 La vie en rose 
(magazin)
18.25 A palota legendái:
király 
(drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.00 Különlehges lottó-
sorsolás
22.00 Külpolitikai vissza-
tekintő
23.10 Árulás 
(amerika thriller, 2003)
0.50 Moulin Rouge, a
színfalak mögött
1.50 Az orosz balett le-
gendái (ism.)
2.45 A románok hagyaté-
ka
2.50 Nemzetközi cirkusz
előadás (ism.)

4.30 Románia szeretlek!
(ism.)
5.15 Földre szállt 
boszorkány 
(amerikai romantikus víg-
játék, 2005) 
(ismétlés)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
10.00 Hóból is 
megárt a sok 
(amerikai romantikus víg-
játék, 2000) 
(ismétlés)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 D’Artagnan lánya
(francia kalandfilm, 1994)
16.15 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.15 Pandakaland 
Kínában 
(amerikai családi kaland-
film, 1995)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 A spártai 
(am.-német thriller, 2004)
22.45 Csillagok háborúja
- új remény
(amerikai sci-fi, 1977)
1.15 Az utca törvénye
(amerikai thriller, 2001)
3.00 Csillagok háborúja 
- új remény
(ismétlés)

6.00 Híradó, Sport 
(live)
8.00 Reggeli matiné
- Răzvan és Dani műsora

(live)
10.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Barátok közt 
- Mihaela Rădulescu mű-
sora (ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gheorghe 
műsora
19.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
20.20 Halálfutam 2. 
(dél- afrikai akcióf., 2010)
22.20 James Bond: 
A holnap markában 
(amerikai akciófilm, 1997)
23.00 A fenébe is 
- szórakoztató műsor
0.15 A rendszer ellensége
(am. thriller, 2000)
1.45 A fenébe is 
- szórakoztató műsor
(ism.)
3.00 A rendszer ellensége
(am. thriller, 2000) 
(ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán 
(ism.)
7.00 Ház, építés, design
7.30 Levintza bemutatja
8.00 Családban 
(román sorozat)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 5 nap az élet 
(amerikai minisor.) (ism.)
11.30 Vad rózsák 
(kan. sor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Sport, 
diéta és egy sztár
13.30 Teleshopping
14.00 A szerlem ereje
(amerikai filmdráma,
1999)
16.00 Úton hazafelé
(amerikai családi kaland-
film, 1993) (ism.)
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Hercegnő 
Védelmi Program 
(amerikai vígjáték, 2009)
22.30 Bombajárat 
(amerikai akcióthriller,
2000)
0.03 5 nap az élet 
(amerikai minisor.)
2.00 Vad rózsák 
(kan. sor.) (ism.)
3.00 Hírek (ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Porsche 944 Turbo
9.00 Hogyan csinálják?
Alagútépítés, 
Tea, 
Mountain bike
10.00 Ki ad többet?
Fejvadászfejsze, 
Kólaautomata, 
Johnny Cash gitárja, 
Szőnyeg
11.00 Valódi 
szuperemberek
13.00 Autókereskedők 
- Porsche 944 Turbo
14.00 Autókereskedők
úton - Land Rover
15.00 Csomópontok 
- Az atlantai repülőtér
16.00 Óriás költöztetők
17.00 Penn és Teller: 
Vigyázat, csalunk!
18.00 Keith Barry 
trükkjei 
- Autókereskedők
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Autókereskedők 
- VW T2 Panel Van
21.00 Hogyan készült?
22.00 Egyszer egy ilyet
vezetni! 
- Nyomás alatt
23.00 Újjáépítők
0.00 Amerikai hotrodok
1.00 Autókereskedők
2.00 A túlélés 
törvényei
3.00 Állítólag...

8.00 Fraser 
és a farkas 
(kanadai-amerikai vígjá-
téksor.)
8.55 Egészségpasztilla
9.10 Tízedik királyság
(ism.)
10.45 Lehet, 
hogy nem tudtad
10.55 Egészségpasztilla
11.00 Komédiaklub
11.30 Szélességek
12.00 Nagy lábon
12.35 Vallomások
13.30 Jamie karácsony 
a családdal
14.00 Komédia bajnokság
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraser 
és a farkas 
(vígjátéksor.)
17.00 Az amerikai
vadnyugat legendái
17.30 Komédiaklub
18.00 Hírek
18.30 Állatkölykök 
világa
19.00 Az utolsó 
lekapcsolja 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 
Fesztivál
0.00 Csavargó halász
0.30 Állatkölykök világa

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

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

PÉNTEK
2011. december 30. 

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ

m2



9.30 Reaper (amerikai
sorozat) 10.30 A prófáta,
az arany és az erdélyiek
(román western) (is-
métlés) 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Látogatás
meglepetésekkel 14.45
Iancu Jianu a hajdú (ro-
mán kalandfilm) 16.45
Akarsz milliomos lenni?
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 19.45 Ez
Románia! 21.30 A
Sziveszter, amit szeretek!
2.00 Clejaniak 3.30 Ka-
nal-D Hírek 

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Befutó
10.05 Felfedező
10.30 BBC Click
11.05 Ikon (ism.)
11.30 Ősök tere 
(ism.)
12.05 Tíz perc
12.30 Stopper (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama, 
Közvetlen ajánlat
14.05 Panaszkönyv 
(ism.)
14.30 GyógyHír
15.05 Garázs
15.30 Ingatlanpiac
16.30 Dosszié: Jobbik,
LMP (ism.)
17.05 Ázsia
17.30 Globál (ism.)
18.00 Híradó
18.30 BBC Reporters
(ism.)
19.05 BBC Hard Talk
(ism.)
19.30 Célpont (ism.)
20.00 Híradó
20.30 Retrográd
(ism.)
21.05 Civil kaszinó 
(ism.)
22.00 Híradó 21
22.30 Riasztás
(ism.)

23.05 Erős Európa
0.05 BBC Click (ism.)
0.30 Felfedező (ism.)
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8.35 Szimba, 
az oroszlánkirály
9.00 A mesemondó
9.30 Daktari
10.30 Szerelmes földrajz
11.00 Az állatok világa
11.30 Tízperces mesék
11.40 Münchausen báró
csodálatos kalandjai
13.02 Híradó 
- Déli
13.15 Az állatok világa
13.50 Felfedező úton a
Robinson család 
(új-zél. kaland sor)
14.45 Hogy volt!?
15.45 Az örök Jávor
(dokumentumf.)
16.35 Filmdalok, 
filmslágerek Karádytól 
a Valami Amerikáig
17.20 Nemo kapitány
(amerikai kalandfilm,
1997)
19.00 Híradó
19.30 A mesemondó
20.00 Mága Show
(szór. műsor)
22.05 Zimmer Feri 
(magyar vígj., 1998)
23.40 Kívánságkosár 
1.02 Schmitt Pál köztár-
sasági elnök újévi köszön-
tője
1.05 Vörösmarty Mihály:
Szózat
1.10 Macska-jaj 
(jug.-francia-német film-
szat., 1998)

TV2, 17.45
Bilko fõtörzs

Újonc érkezett Bilko főtörzs szakaszába. A fegyelemhez és
komolysághoz szokott katona döbbenten tapasztalja, hogy
társai, parancsnokukkal az élen, a legkisebb szúnyogra is fo-
gadást kötnek, s a körlet Las Vegas legextrémebb kaszinójá-
val vetekszik. Egy nap azonban veszélybe kerül gondtalan
életük, a Pentagon ellenőröket küld a bázisra, méghozzá
Thorn őrnagy személyében.

DUNA Tv, 22.05
Zimmer Feri

A történet helyszíne egy balatoni üdülő, amelyet Fikász Fe-
renc, ötvenéves vállalkozó, hatalmas adósságot nyakába vé-
ve kibérel. Terve szerint őszre kifizeti az adósságot és lerak-
ja családja boldogulásának alapjait. Természetesnek veszi,
hogy ennek a célnak az eléréséhez minden eszközt alkalmaz-
nia kell: méregdrágán adja ki a szobákat, vizezi a sört, rom-
lott húsból főz, földet kever a kávéhoz.

m2, 1.05
A misszionárius

1906-ban, 10 évi missziós munka után Charles Fortescue
visz-szatér a távoli Afrikából Angliába. Célja hogy elvegye
gyermekkori szerelmét Deborah-t, egy falusi pap leánygyer-
mekét. De a végzet még Dover előtt közbeszól, Charles
ugyanis a hajón megismerkedik Lady Ames-szel a gazdag,
elegáns és veszélyesen szenvedélyes asszonnyal.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Opera Café
10.00 Csudaszombat 
- Buli van! Szilveszter
10.05 A 3 kismalac 
és a farkasok
10.35 Nicsak
10.40 Magyar népmesék
11.20 Nicsak
11.45 Magyar népmesék
11.50 Nicsak
12.25 Magyar népmesék
13.01 Csudaszombat
13.40 A majmok kastélya
(francia-angol-német rajzf.,
1999)
14.55 Nicsak
15.15 Dr. Minorka Vidor
nagy napja 
(magyar mesefilm,
1987)
16.30 Jasper, a dög 
(angol vígjáték, 1990)
18.20 Két szélhámos 
és egy fél 
(olasz romantikus vígjá-
ték, 2007)
19.50 Valami új!
21.00 Híradó este
21.55 Magyar Rádió 
Szimfonik Live
1.00 Schmitt Pál 
köztársasági elnök újévi
köszöntője
1.05 A misszionárius 
(angol vígj., 1982)
2.30 Maradj talpon!
3.35 És most csináljuk...!
4.10 Szilveszteri ihaj-csu-
haj

9.20 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, Éliás, a kis mentő-
hajó, Helló, Kitty!, 
Tűzoltó mesék, 
Magilla Gorilla
11.05 Asztro Show
12.00 Autómánia
12.30 Bigyó felügyelő
(am. vígj., 1999)
13.50 Macskafogó 2. 
- A sátán macskája 
(magyar anim. f., 2007)
15.30 Szuperzsaru 
(am.-sp.-olasz akció-vígj.,
1980)
17.30 Kincs, ami nincs
(olasz-am. akció-vígj.,
1981)
19.30 Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 Men in Black 
- Sötét zsaruk 
(amerikai akció-vígj.,
1997)
22.10 ValóVilág 
(2011) (16) 
- Aréna
Valóságshow, 
- Összefoglaló
23.10 Amerikai taxi 
(amerikai -francia akció-
vígj., 2004)
1.05 Gézhelyzet, avagy
kórház a káosz szélén
(amerikai-kan. vígjáték,
2004)
2.45 Süthetjük 
(amerikai vígj., 2006)

7.25 Tv2 matiné
Benne: 414-es küldetés
Go, Diego! Go!, 
Chuggington,
Nickelodeon kedvencek

11.00 Röfitábor
(amerikai kalandfilm,
1995)
12.35 Tappancsok
(auszt.-angol családi vígj.,
1997)
14.05 Szellemirtók 2.
(am. akcióf., 1989)
16.00 Fletch 2. 
- Szenzációs ajánlat
(am. vígj., 1989)

17.45 Bilko főtörzs 
(amerikai vígj., 1996)
19.30 Tények
20.00 Aktív
A TV2 magazinja
Szilveszteri különkiadás
20.30 Frizbi 
- Hajdú Péterrel 
(talk show)
22.05 BUÉK Mikroszkóp!
Szilveszteri Sas kabaré
23.05 Retro B.U.É.K.
2011
Humoros és zenés 
szórakoztató válogatás!
1.05 Retro B.U.É.K. 2011
Humoros és zenés szóra-
koztató válogatás!
1.35 Euro túra 
(am.-cseh vígj., 2004)
3.15 Elbaltázott 
nászéjszaka 
(am. vígj., 1993)

10.35 Halottnak a csók
(sorozat) 11.25 Álomgyári
feleség (sorozat) 12.15
Joe és a vulkán (am.
vígjáték) 14.00 Túl az Ópe-
rencián (am. film) 16.25
Vérmes négyes (sorozat)
17.15 Mike és Molly
(sorozat) 17.40 Billy Madi-
son - A dilidiák (am. víg-
játék) 19.15 Szenzációs re-
cepciós (am. vígjáték)
21.00 Showtime - Végte-
len és képtelen (am.-auszt.
vígjáték) 22.50 Ponyvare-
gény (am. krimi)

9.00 Sport.ro Hírek 10.00
Sport.ro Hírek 10.05 Nis-
san GT Academy 11.00
Pontos sportidő 12.00 Fa-
vágó világbajnokság
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Örüljünk a focinak!
15.00 Sport.ro Hírek
15.05 Fogadás a félelem-
mel 16.00 Pontos sportidő
17.00 Bajnokok dinasztiá-
ja 18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Fogadás a félelem-
mel 20.00 WWE, Knuckle-
head 22.00 Wrestling
SMACK 

8.30 A csábítás földjén
(sorozat) 10.00 Együtt
örökké (sorozat) 12.45 Az
utolsó csók (am. vígjáték)
(ismétlés) 14.30 Esmeral-
da (sorozat) 15.30 Érzéki
ölelések (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Az
örökösök (sorozat) 19.30
A csábítás földjén (mex.
sorozat) 20.30 Anyád le-
hetnék (amerikai roman-
tikus vígjáték) 22.30 A te-
lenovellák világának titka
23.55 Élő közvetítés utca-
bálról

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Seriff az égből (olasz
akció-vígj., 1979) 12.55 A
seriff és az idegenek (olasz
vígj., 1980) 14.35 Hangya
boy (am. anim. f., 2006)
16.10 Ágyugolyófutam 2.
(am. akció-vígj., 1984)
18.20 Üldözési mánia (am.-
kan. vígj., 2001) 20.25 A
zűrhajó (német sci-fi vígj.,
2004) 22.00 Inferno (am.
akcióf., 1999) 23.45 Bos-
szú mindhalálig (am. ak-
cióthr., 2007) 1.45 Har-
minchat (fr. akcióthr. 2004) 

9.30 Hitélet 10.00 A jazz
története a kezdetektől
napjainkig 10.30 Tájkép
16.00 Hitélet 16.30 Szil-
veszteri hangulatmor-
zsák 17.30 Ez úgy igaz,
ahogy hiszitek 18.30 Hír-
adó 19.00 Erdélyi Kávé-
ház - visszatekintés. gaz-
daság 20.00 Erdélyi Ká-
véház - visszatekintés.
közélet 21.00 Erdélyi Ká-
véház - visszatekintés.
kultúra 22.00 Sodrásban
1.00 Omega Koncertfel-
vétel

TV2
7.55 Opera Café
10.00 Gyerekdalok 
- A part alatt...
10.30 Mozdulj!
10.30 Gyerekdalok
10.35 Egy velencei csi-
bész Amerikába megy 
(rajzf.)
12.02 Családom és egyéb
emberfajták 
(amerikai sorozat) 
(ismétlés)
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.10 Vivát Bacchus!
14.05 Meztelen 
diplomata 
(magyar vígj., 1963) 
15.35 Beethoven 2 
(amerikai családi vígjáték,
1993)
17.00 Maradj talpon!
18.30 Gasztroangyal
19.30 Ákos 
- Arénakoncert
20.30 Híradó este
21.00 Poén Péntek
- L’art pour l’art

22.00 Poén Péntek 
- Szálka, avagy Bagi és
Nacsa megakad a torkán
22.55 Határtalan zene
1.02 Schmitt Pál köztár-
sasági elnök újévi köszön-
tője
1.10 Retró kabaré
Szilveszteri válogatás
klasszikus kabarékból
2.55 Házibuli hajnalig

7.55 Zoom
8.10 Az ember és az idő
9.30 Babamágia
10.10 Arthur: Maltazár
bosszúja (francia f., 2009)
11.50 Nemzetközi cirkusz
előadás
12.10 A zenekar látogatá-
sa (izraeli-francia-amerikai
filmdráma, 2007)
13.40 Nemzetközi cirkusz
előadás
14.00 Hírek
14.30 Celibidache 
univerzuma
15.00 Népi hagyaték
16.00 Add Uram, hogy
jobb legyen!
17.00 A 2011-es év sport-
visszatekintője
17.50 Anasztázia 
(amerikai-osztrák romanti-
kus dráma, 1986)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Distractis Show
21.30 Sztáropk 
szilveszteri versenye 
- 1. rész
22.00 Sztáropk 
szilveszteri versenye 
- 2. rész
23.00 Sztáropk 
szilveszteri versenye 
- 3. rész
0.00 Sztáropk 
szilveszteri versenye 
- 4. rész
1.15 Dalolók

5.00 D’Artagnan lánya
(francia kalandf., 1994)
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Ştefan Bănică kon-
cert (ism.)
11.30 Pandakaland 
Kínában 
(amerikai családi kaland-
film, 1995) (ism.)
13.15 A Spiderwick 
krónikák 
(amerikai kalandfilm,
2007)
Sz.: David Strathairn,
Sarah Bolger,
Freddie Highmore, 

Mary-Louise Parker, 
Nick Nolte
15.00 Egértanya 
(amerikai vígjáték, 1997)
16.45 Ho, ho, ho
(román vígjáték, 2009)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.15 Román Komédia
Társaság
21.30 Szilveszteri sztár
maraton
2.00 Pénz beszél 
(amerikai filmdráma,
2005)
Sz.: Al Pacino, Matthew
McConaughey, Rene Rus-
so, Jeremy Piven, Armand
Assante

4.45 Közvetlen hozzáfé-
rés (ism.)
7.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
10.00 Hét fiú 
és egy csibészlány 
(francia-olasz-román ka-
landfilm, 1966)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
17.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
19.00 Híradó, Sport (live)
20.20 A fenébe is 
- szórakoztató műsorb
21.45 Mesés szilveszter
1.00 Igazi Szilveszter
Mioara Velicu, 
Matilda Pascal Cojocăriţa,
Ştefan Cigu, 
Ştefania Rares, 
Nicoleta Voica, 
Gheorghe Turda, 
Cornel Turda
3.30 Két cowboy New
York-ban (amerikai akció-
vígjáték, 1994)

7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 Stílustitkok
8.30 Autófórum
9.00 5 nap az élet 
(amerikai minisorozat)
(ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Sport, diéta és egy
sztár
11.00 Vad rózsák 
(kan. sor.)
12.00 Vad rózsák 
(kan. sor.)
13.00 Bombajárat 
(amerikai akcióthriller)
(ism.)
14.30 Hercegnő 
Védelmi Program 
(amerikai vígjáték, 2009)
(ism.)
16.30 Anyacsere 
- reality show
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán (ism.)
20.30 Úton hazafelé 2. 
- Kaland San Franciscóban
(am. kalandfilm, 1996)
22.15 Focus Monden
(szórakoztató magazin)
23.00 Trăsnelion 2012
(szórakoztató magazin)
1.00 Kötekedők krónikája
(ism.)
3.00 Chicago 
(am.-német zenés vígj.,
2002)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Audi Quattro
9.00 Hogyan
csinálják?
10.00 Ki ad többet? 
- Lindbergh albuma, 
Antik játékok
11.00 Két hét pokol
12.00 A túlélés 
törvényei
13.00 Autókereskedők 
- Chevy teherautó
15.00 Csomópontok 
- A Grand Central 
pályaudvar
16.00 Túlélőpár-baj
17.00 Penn és Teller: 
Vigyázat, csalunk!
18.00 Keith Barry 
trükkjei 
- Rablók és pandúrok
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Izlandi tűz és jég
20.00 Autókereskedők
21.00 Óriásrengés: 
Az óra, amely megrázta
Japánt 
22.00 Nukleáris 
rémálom: 
Válsághelyzet Japánban
23.00 Bin Laden halála
0.00 Az űrsikló program
utolsó küldetése
1.00 Hétpróba 
a világ körül
2.00 Egyszemélyes 
hadsereg

7.00 Teleshopping
8.00 Balkáni szokások
9.10 Tízedik királyság
(ism.)
10.45 Nagy franc 
a kis francia 
(német-angol-amerikai víg-
játék, 2002)
12.25 Határok nélkül
13.30 Jamie Amerikában
14.00 Komédia bajnokság
14.35 The Lightkeepers
(amerikai vígjáték, 2009)
16.15 Topping
17.00 Circo Massimo
Fesztivál
17.50 Lehet, 
hogy nem tudtad
18.00 Román útlevél
19.00 Komédiaklub
19.10 Circo Massimo
Fesztivál
20.10 A Rózsaszín Párduc
bosszúja
(angol-amerikai vígjáték,

1978)
Sz.: Peter Sellers, 
Dyan Cannon, 
Robert Webber, 
Herbert Lom, 
Burt Kwouk
21.55 Egészségpasztilla
22.10 Compay Segundo
koncert
23.35 Ali Campbel 
koncert
0.30 Estély habfürdővel
(amerikai vígjáték, 1968)
2.15 Ali Campbel 
koncert

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, műsorism., sport
8.15 Hangoló
9.15 Cifra palota
9.55 Hírek, műsorims.
15.05 Slágerlista
16.00 Hírek, műsorism.
16.10 Ünnepi műsor

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
15.10 Hétvégi magazin

8.00 Jó reggelt, Erdély!
Híradás, Telefontársasjáték, Nyelvőr, Világjárók
10.05 Térerő
14.00 Híradás, Aranyszalagtár, Alternatívzene
16.00 Híradó
Ötórai tea: Megy a magnó, Súrlott grádics, A hét zeneműve,
Versműsor, Gramofon
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Röviden

Síugrás

Turós-Jakab László

A németországi Oberst-
dorfban pénteken kez-

dõdik a síugrók 60. nemzet-
közi Négysáncversenye.
Tegnap a versenyzõk bemu-
tatásával hivatalosan is meg-
nyitották a sorozatot, ma a
selejtezõket bonyolítják le,
30-án pedig a tulajdonkép-
peni viadalt.   

A Világkupa-sorozatba
tartozó hagyományos ver-
senysorozat a január 1-jei
Garmisch-Partenkirchen-i
viadallal folytatódik, majd a
mezõny átköltözik Ausztriá-
ba, s január 4-én Innsbruck-
ban, két nappal késõbb pedig
Bischofshofenben ugranak. 

A szakemberek szerint
idén is érdemes az osztrá-
kokra fogadni, a 2009-es
gyõztes Andreas Koflerre, a
tavaly nyertes Thomas Mor-
gensternre, Gregor Schlie-
renzauerre, Andreas Kof-
lerre, Martin Kochra vagy
akár Wolfgang Loizlra is. A
négyszeres olimpiai bajnok
svájci Simon Ammann elõ-
ször nyerne, csakúgy, mint a
szlovén Robert Kranjec, a
cseh Roman Koudelka, a
lengyel Kamil Stoch, a nor-
vég Anders Bardal vagy a két
német, Richard Freitag és
Severin Freund. Bár nem
mérvadó, Világkupa-pont-
versenyt hét futam után
Kofler vezeti 508 ponttal,
míg Bardalnak 390, Schlie-
renzauernnek 376, Freitag-
nak 348, Morgensternnek

pedig 336 pontja van. A leg-
utóbbi Vk-versenyt Kofler
nyerte a svájci Engel-
bergben, megelõzve Stochot,
Bardalt, Schlierenzauernt és
Morgensternt.   

A 60. Négysáncversenyen
a finnek (Hautamäki, Larin-
to), a norvégok (Hilde, Even-

sen) és a japánok (Ito, Tochi-
moto) is titkos esélyesek. E
kiírást megelõzõen Finnor-
szág és Németország (ideért-
ve az NSZK-t és az NDK-t
is) egyformán 16 elsõséggel
büszkélkedhet, Ausztria 12-
vel, Norvégia pedig 10-zel. 

Tavaly Morgenstern nyert,

aki Oberstdorfban és Inns-
bruckban elsõ, Garmisch-
Partenkirchenben 14., Bi-
schofshofenben pedig máso-
dik lett, s õ gyûjtötte a leg-
több pontot, 958,8-at. Am-
mann 928,4 ponttal lett má-
sodik, a norvég Tom Hilde
pedig 895-tel harmadik. 

Négyszer volt holtverseny az élen, utoljá-
ra a finn Janne Ahonen és a cseh Jakub
Janda osztozott a babérokon, a 2005–06-
os idényben. Az 1956–57-es volt a leg-
szorosabb befutó, a finnek párharcában
Pentti Uotinen mindössze 0,7 ponttal
elõzte meg Eino Kirjonent. A legna-
gyobb különbséget az elsõ két helyezett
között a 2000–01-es szezonban jegyez-
ték, amikor Malysz, elsõként túl a mági-
kus ezer ponton, 1045,9–941,5 arányban
bizonyult jobbank Ahonennél. Janne
Ahonen ötször, a német Jens Weissflog

pedig négyszer nyert Négysáncversenyt,
az egyéni gyõzelmeket illetõen pedig
Björn Wirkola (norvég, 10), Weissflog
(10), Ahonen (9) a dobogós sorrend. 50-
es rajtszámmal az 50. Négysáncver-
senyen, a német Sven Hannawald az
egyetlen síugró, aki mind a négy viadalt
megnyerve végzett az élen, 17 kiíráson
három részsiker kellett a végsõ gyõze-
lemhez. Ezzel szemben a norvég Ingolf
Mork, a japán Jukio Kasaja és két oszt-
rák, Karl Schnabl és Toni Innauer három
részsikerrel sem tudott nyerni. 

A Négysáncverseny érdekességeibõl

Évfordulós ugrások
a Négysáncversenyen

Jégkorong 

T. J. L. 

A Steaua Rangers 5-3-ra
verte Brassóban a Co-

rona Fenestelát a magyar–
román jégkorongbajnokság,
a MOL Liga kedd esti fordu-
lójában. A házigazdák 3-1-re
vezettek a 16. percben, de a
továbbiakban már csak a bu-
karestiek voltak eredménye-
sek. Nelu Alexe tanítványai
alaposan összeszedték magu-
kat a hajrára, és most reális
esélyekkel pályáznak arra,
hogy a rájátszásban folytas-
sák. Szintén kedden este a
Ferencvárosi TC idegenben
gyõzte le 4-1-re az Újpestet,
az Acélbikák pedig Dunaúj-
városban a Miskolci Jeges-
medvéket, 4-3. Idén még há-
rom találkozóra kerül sor,
pénteken, az alábbi menet-
rend szerint: HSC Csíkszere-
da–Brassói Corona Fenes-
tela, Miskolci JJSE–Sapa Fe-
hérvár AV19, Ferencvárosi
TC–Dab.Docler. Az alapsza-
kasz január másodikán foly-
tatódik a Dab. Docler–Sapa
Fehérvári AV19-találkozó-
val. A január 20-i zárófor-
dulót követõen a 3–6. helye-
zettek két gyõzelemig tartó
párharcokban döntenek a két
elõdöntõs hely sorsa felõl, a
két gyõztes pedig legtöbb öt
mérkõzést vív a címvédõ
HSC Csíkszeredával, illetve a
Dab. Doclerrel. 

Feljavult 

a Steaua 

Kamil Stoch, Andreas Kofler és Anders Bardal a 60. Négysáncverseny három favoritja  

A táblázaton:
1. Csíkszereda 27 22 0 5 132-52 66
2. Dab.Docler 27 22 0 5 109-56 63
3. Misk. JJSE 28 15 0 13 108-79 46
4. Brassó 28 14 0 14 110-93 44
5. FTC 28 13 0 15 89-104 37
6. Fehérvár 27 12 0 15 98-111 34
7. Steaua 28 10 0 18 89-136 33
8. Újpest 29 3 0 26 68-172 10

Tereprali 

ÚMSZ

Tegnap reggel elutazott a
Dakar-ralira Szalay Ba-

lázs és Bunkoczi László, a
magyar páros részt vesz a vi-
adalon, amelyet a január 1.
és 15. között ismét Argentí-
nában, Chilében, illetve új
helyszínként Peruban ren-
deznek meg.

„Ha minden a terveink
szerint alakul, akár a legjobb
tíz közé is bekerülhetünk –
idézi Szalay szavait a közle-
mény, amelyet csapata jutta-
tott el az MTI-hez. – Az szá-
munkra már gyõzelemmel
érne fel, de persze ebben a
megbízható, gyors autózás
mellett a szerencsének is sze-
repe lenne. Az autónk sokat
fejlõdött az elmúlt két év so-
rán, megbízható, kinõtte a
gyerekbetegségeit, javult a ve-
zethetõsége és gyorsabb is
lett. Talán nem hangzik sze-
rénytelenül, de úgy érzem,
mi is fejlõdtünk.”

A világ legnagyobb és leg-
nehezebb tereprali versenyé-
nek mezõnye Mar del Platá-

ból rajtol és Limában ér vé-
get. Öt szakasz lesz Argentí-
nában, öt Chilében és négy
Peruban. A résztvevõk az el-
sõ napon dûnés szakaszt tel-
jesítenek, majd északnak
tartanak Argentínában, át-
kelnek az Andokon, aztán
pihennek egy napot az öt
chilei szakasz után. Ezt kö-
vetõen megint északnak ve-
szik az irányt, hogy az utol-
só napokon – a rali történe-

tében elõször – Peruban
is versenyezzenek. A chilei
és perui etapok többsége si-
vatagi lesz. 

Szalayék mellett egy má-
sik magyar kettõs, a Sebes-
tyén Sándor, Bogdán József
duó is megpróbál eljutni az
Atlanti-óceántól a Csendes-
óceánig. A román színeket
idén is két motoros, Gyenes
Emmánuel (KTM) és Mar-
cel Butuza (Honda) képvise-

li, „Mani” sportpályafutása
legjobb eredményén, a tava-
lyi 17. helyen javítana a
2012-es Dakaron, Butuza
pedig összetett 57. helyénél
lépne elõrébb.  

A Dakar-ralit 2009 óta bo-
nyolítják le Argentínában és
Chilében annak következmé-
nyeként, hogy terrorfenyege-
tettség miatt 2008-ban törölni
kellett a versenyt az eredeti
helyszínen, Afrikában. 

Dakar: újra Dél-Amerikában Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

A kínai labdarúgás bun-
dabotrányaiban érintet-

tek, s korrupció és kenõpén-
zek elfogadásának vádjával
bíróság elé állítottak közül
mindenkit bûnösnek talált
az ítélõszék.

Bûnösnek vallotta magát
Lu Csün, a 2000-es sydney-i
olimpián és a 2002-es világ-
bajnokságon is közremûkö-
dött világhírû kínai bíró. A
korábban Kína és az Ázsiai
Labdarúgó-szövetség leg-
jobb játékvezetõjének is
megválasztott, 2005-ben vis-
szavonult Lu hétrendbeli
bundázást ismert el, amiért
több mint 810 ezer jüant
(mintegy 415 ezer lejt) tett
zsebre. A mérkõzések mind-
egyike hazai, négy közülük
elsõ osztályú mérkõzés. Az
„arany síposként” is emlege-
tett bíró többek közt a
Shanghai Shenhua klubot
segítette gyõzelemre 2003-
ban, melyért 350 ezer jüant
fogadott el. A klubot azzal
vádolják, hogy összesen 5,5
millió jüan (2,9 millió lej)
kenõpénzt adott hivatalno-

koknak és bíróknak. A perek
során több mint húsz vádlot-
tat, a Kínai Labdarúgó-szö-
vetség (CFA) és klubok egy-
kori alkalmazottait, vala-
mint játékvezetõket hallga-
tott meg a bíróság. A  Kínai
Sporthivatal üzleti osztályá-
nak egykori vezérigazgató-
helyettese, a CFA játékveze-
tõi bizottságának volt igaz-
gatója, Csang Csien-csiang
is az ítélõszék elé állt 2,48
millió jüan kenõpénz elfoga-
dásának vádjával. Egy má-
sik híres bíró, Huang Csün-
csie is bûnösnek vallotta ma-
gát, azzal vádolták, hogy
2005 és 2009 közt számos
kínai és nemzetközi meccset
bundázott meg 1,6 millió jü-
anért. A mérkõzések közt a
2007-es, 6-0-val végzõdött
Manchester United–Sen-
csen barátságos találkozó,
valamint a Sydney FC-
Shanghai Shenmue-találko-
zó is szerepel.

„A kínai labdarúgás az il-
legális juttatások meleg-
ágyává vált” – írta a hivata-
los kínai pártlap, a Zsenmin
Zsipao, hozzátéve: a perek
„az új izmok születését lehe-
tõvé tevõ rákos sejtek eltávo-
lításával” egyenlõek. 

Romániát két motoros, Emanuel Gyenes (képünkön) és Marcel Butuza képviseli a versenyen

Kínai bundabotrány

Botlottak az Ágyúsok 

Az angol labdarúgó-Premier
League 18. fordulójának
kedd esti eredményei: Arse-
nal–Wolverhampton 1-1,
Swansea City–Queens Park
Rangers 1-1, Norwich City–
Tottenham 0-2. A Manches-
ter City (45 pont, 53-15) ve-
zet a Manchester United
(45p, 47-14), a Tottenham
(38p) és a Chelsea (34p)
elõtt. 

Még egy álomcsapat

A labdarúgással foglalkozó
Goal.com honlap is elkészí-
tette álomcsapatát: Manuel
Neuer (Bayern München) –
Ledley King (Tottenham
Hotspur), Paolo Cannavaro
(Napoli), Ezequiel Garay
(Benfica) – Toni Kroos (Ba-
yern München), Xavi (FC
Barcelona), Andrea Pirlo
(Juventus), David Silva (Man-
chester City) – Lionel Messi
(FC Barcelona), Robin van
Persie (Arsenal), Cristiano
Ronaldo (Real Madrid).

Elõször nyert a Lakers 

Az elõzõ szezonban döntõs
Miami Heat 115-107-re le-
gyõzte a Boston Celticset az
NBA-ben. Harmadik mérkõ-
zésén megszerezte elsõ gyõ-
zelmét a Los Angeles La-
kers: 96-71 a Utah Jazz-zel.
Továbbá: New Jersey Nets–
Atlanta Hawks 70-106, Mil-
waukee Bucks–Minnesota
Timberwolves 98-95. 

A Barcelonánál tagadják

A spanyol bajnok FC Barce-
lona cáfolta azokat a koráb-
ban megjelent híreket, mi-
szerint a klub elõszerzõdést
kötött a Santos együttesével
Neymar átigazolásáról.
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