
Van, aki úgy gondolja, hogy elképzelhetetlen az év vége ünnepi díszkivilágítás nélkül, míg so-

kan úgy vélik, rontja a városképet, és ellentmond a környezettudatosságnak az egyre pompá-

sabb fényár. „Hiába intem a családomat energiatakarékosságra, ha azt látjuk, hogy a szomszéd

háza villanykörtékkel van teleaggatva. A városban nappali világosság van esténként is. Nem hi-

szem, hogy az önkormányzat nem tudná hasznosabban elkölteni ezt a pénzt” – véli egy maros-

vásárhelyi polgár. Ahány önkormányzat, annyiféleképpen búcsúztatja az óévet. 7. oldal 

A több hónapja a levegõben
keringõ százezres elbocsátá-

sokhoz képest valamivel kisebb
– hetven-nyolcvanezres – kar-
csúsítást vetített elõre Mihai
ªeitan nemrég kinevezett mun-
kaügyi miniszter egy televíziós
mûsorban tegnap. A költségveté-
si szektorban dolgozókat csakis
a magánszféra ösztönzésével
párhuzamosan szabad útra ten-
ni, amely felszívhatná a fölösle-
gessé vált munkaerõt – figyel-
meztetnek a szakértõk. Egyesek
még azt is megkérdõjelezik,
hogy egyáltalán szükségesek-e
az elbocsátások, szerintük a ki-
tûzött cél a megüresedõ álláshe-
lyek be nem töltésévél is teljesít-
hetõ. 6. oldal 

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1997 ▼
1 amerikai dollár 2,9175 ▲
100 magyar forint 1,5355 ▼

Kiadják Nicolae Popát

Az indonéz hatóságok értesítették a jakar-
tai román nagykövetséget, hogy készek
teljesíteni az Országos Befektetési Alap
(FNI) csõdbe juttatása miatt idén 15 éves
börtönbüntetésre ítélt Nicolae Popa kiada-
tására vonatkozó kérelmet.

Aktuális 3

Gazdaság 6

Vezércikk 3

Az „aranycsapat” hozománya

A legszegényebb
minisztere a fris-
sen megalakult
kormánynak a
vagyonnyilatko-
zatok alapján Ke-
lemen Hunor, a
mûvelõdésügyi
tárca vezetõje.
Radu Berceanu
magánhitelezõ,
Elena Udrea több
millió dolláros hi-
telt törleszt. 

Média 9
Szilveszter a képernyõn

A sokat elemzett, emlegetett válság eszten-
dejét is nagyszabású mûsorkavalkáddal bú-
csúztatja a legtöbb televízió. Azoknak, akik
az ilyenkor szokásos tobzódás, tombolás,
ünneplés helyett a tévé elõtti fotel kényel-
mét választják, összegyûjtöttük a hazai és
magyarországi vezetõ televíziós csatornák
szilveszteri mûsorkínálatát. 

Moldován Árpád Zsolt, 
Salamon Márton László

„Holnap (ma – szerk. megj.) jó-
vá kell hagyni a kormány át-

szervezését, de az államtitkárok
számával és személyével kapcso-
latban még nem jutottunk dûlõ-
re” – nyilatkozta tegnap este az Új
Magyar Szónak Markó Béla. Az
RMDSZ elnöke – egyben a Boc-
kormány miniszterelnök-helyette-
se – a demokrata–liberális koalíci-
ós partnerrel tartott tegnapi
egyeztetések idején tájékoztatta
lapunkat arról, hogy a mai kor-
mányülésen különbözõ, év végi
intézkedések lesznek napirenden,
és várhatóan a minisztériumok
összetétele, tisztségek kérdése
még elhúzódik. 
Folytatása a 3. oldalon 

Osztják a posztot
Az új típusú influenza ellen ol-
tatta be magát Cseke Attila

egészségügyi miniszter. Az új-

donsült tárcavezetõ szerint egye-
dül a vakcina nyújthat biztonsá-
got a vírus ellen. 7. oldal 

Hõsök és szájhõsök
Húsz év távlatából az 1989-es rend-
szerváltás már-már nem több egy unal-
mas történelemleckénél, valahol a
nyolcadikos tankönyv vége felé. (…)
Húsz év távlatából a rendszerváltó

idõk megszépülnek, meg-
nemesednek – akár azt is
lehet mondani: történel-
mi eseményekhez illõen.

Sajnos azonban, azok-
nak a történelmi ese-
ményeknek a szerep-

lõi, hõsei aligha ne-
mesedtek meg húsz
év alatt. 

Salamon 
Márton László

Ünnepi díszkivilágítás: 
pazarlás vagy szükség?

Cseke Attila az Európai AIDS-HIV Akadémián oltatta be magát Fotó: Agerpres

Ünnepi fényárban Kolozsvár központja. A városgazdák szerint a díszkivilágítás nem terheli a költségvetést, hanem szponzorok állják Fotó: Oborocea Mónika

Influenzaoltás: nem is fájt!Nyolcvanezres 
elbocsátás jön



Hírösszefoglaló

Több mint tizenöt ember halt
meg a vasárnapi teheráni za-

vargásokban, közülük ötöt „terro-
ristacsoportok” öltek meg, leg-
alább tíz másik személy pedig
„forradalomellenes csoportok-
hoz” tartozott – jelentette tegnap
az iráni állami televízió a tájékoz-
tatási minisztert idézve. Ezt az in-
formációt más hivatalos forrás
nem erõsítette meg. Viszont az
angol nyelvû állami Press-TV a
legfelsõbb nemzetbiztonsági ta-
nács adatait ismertetve a honlap-
ján közölte, hogy „a vasárnapi za-
vargások országos halálos áldoza-
tainak száma nyolc”.

Az állami hírügynökség vasár-
nap a rendõrségre hivatkozva öt
halottról számolt be. A rendõrség
vizsgálatot indított a „gyanús”
halálesetek ügyében – tették hoz-
zá. Egy rendõrparancsok tagadta,
hogy a biztonsági erõk lõfegyvert
használtak volna a tüntetõk ellen.

Ellenzéki internetes oldalak
csak Teheránra vonatkozóan leg-
alább öt halálos áldozatról szá-
moltak be vasárnap este, és tudni
vélték, hogy az öt közül négyet le-
lõttek. Ezenkívül megöltek négy
embert az északnyugat-iráni
Tabriz városában, de voltak ösz-
szecsapások több más vidéki
nagyvárosban is – tették hozzá. 

Mehdi Karubi ellenzéki vezetõ
bírálta tegnap az ország hatósága-
it amiatt, hogy a biztonsági erõk
megöltek ártatlan embereket – je-
lentette a Dzsarasz címû reformer
honlap. “Oda jutott ez a vallási

rendszer, hogy ártatlan emberek
megölésére ad utasítást az asúra
szent ünnepén” – olvasható Ka-
rubi közleményében.

Ellenzéki honlapok jelentették,
hogy a hatóságok letartóztattak
hét ellenzéki személyiséget. Köz-
tük van Ibrahim Jazdi volt kül-
ügyminiszter, Imád Bagi ember-
jogi aktivista és Ali Riza Behesti,
aki Mirhoszein Muszavi volt el-
nökjelölt legfontosabb tanácsadó-
ja. A 78 éves Jazdi közvetlenül az
1979-es iszlám forradalom után
volt külügyminiszter, és jelenleg a
betiltott, de megtûrt Iráni Szabad-
ság Mozgalom vezetõje. 
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Röviden

Táncos húsz esztendõ

A nagykárolyi RMDSZ ma ünnepli meg-
alakulásának 20. évfordulóját, melynek ke-
retében külön is megemlékeznek a helyi
szervezet azóta eltávozott egykori vezetõi-
rõl: Benedek Zoltánról, Járay Ernõrõl,
Poósz Barnáról és a többiekrõl. A  két évti-
zed küzdelmeirõl a volt elnökök, Kádár Fe-
renc, Bekõ Tamás, Szabó Károly, Visnyai
Csaba, valamint a mostani elnök, Kovács
Jenõ polgármester beszél, majd a mátészal-
kai Szatmár táncegyüttes és a helybeli Re-
kettye népi tánccsoport ad ünnepi mûsort a
jelenlévõknek. Ugyanakkor az RMDSZ
Szatmár megyei szervezete január 16-án,
szombaton nagy ünnepség keretében emlé-
kezik az elmúlt húsz évre. 

Két Prigoanã a képviselõházban?

Minden valószínûség szerint csak ketten in-
dulnak a Bogdan Olteanu lemondásával a
fõvárosi I. választókerületben megüresedett
képviselõi helyért, ugyanis a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) és az RMDSZ nem indított
jelöltet. Mi több, a PSD bejelentette: a libe-
rális Radu Stroét támogatja. Ellenfelének
kiléte az utolsó pillanatig bizonytalan volt,
ugyanis a Demokrata–Liberális Párt (PD-
L) tegnapi országos állandó bizottságán
„meggyõzték” Virgil Viorel Tudorachét,
hogy lépjen vissza Honorius Prigoanã, az
ugyancsak képviselõi mandátummal ren-
delkezõ Silviu Prigoanã fia javára.
Gheorghe Flutur PD-L-alelnök korábban
meglepõdve vette tudomásul Tudorache
szándékát, és elmondta, hogy a párt veze-
tõségét felhatalmazta az állandó bizottság,
hogy „személyes beszélgetések keretében
gyõzõdjenek meg a jelöltek rátermettségé-
rõl”. Az idõszaki választásokat 2010. janu-
ár 17-én rendezik meg. 

Szilágymenyõben ért véget ért 
Tõkés forradalmi emlékéve

Szilágymenyõi zarándoklattal zárult a hét-
végén az 1989-es események 20. évforduló-
ja alkalmából Tõkés László európai parla-
menti képviselõ által szervezett Forradalmi
Emlékév. 1989. decemberében ebbe a kis
szilágysági faluba „helyezte át” az akkori
kollaboráns református püspök a
Szekuritáténak egyre több gondot jelentõ
Tõkést, akinek a kilakoltatására tett kísérlet
robbantotta ki a temesvári eseményeket.
Mint arról lapunkban beszámoltunk a Küz-
delem és építés címet viselõ egy hetes ren-
dezvénysorozaton konferenciák, visszaem-
lékezések, filmvetítések, kiállítások, könyv-
bemutatók, kulturális mûsorok és koszorú-
zások segítségével állítottak emléket a te-
mesvári hõsöknek.

Mesic csalódott 
az alacsony részvétel miatt

Csalódottságának adott hangot a távozó
horvát elnök amiatt, hogy alacsony volt a
részvétel a horvát elnökválasztás vasárnap
megrendezett elsõ fordulóján, és úgy érté-
kelte, hogy a második fordulóba bejutott két
jelölt egyikének sincs elképzelése a 21. szá-
zad Horvátországáról. Az elnökválasztás ja-
nuár 10-én esedékes második fordulójába
Ivo Josipovic ellenzéki szociáldemokrata je-
lölt (32,4 százalék) és Milan Bandic, Zágráb
polgármestere (14,8 százalék) jutott be. 

Meghosszabbították a pécsi
gyanúsított elõzetes letartóztatását

Március 28-ig meghosszabbította a Pécsi
Városi Bíróság az egy ember halálával és
három súlyos sérülésével járó novemberi
pécsi lövöldözés gyanúsítottjának elõzetes
letartóztatását. A városi bíróság elnöke,
Hajdú István az MTI-nek tegnap azt mond-
ta: a bíróság december 22-én március 28-ig
rendelte el a több emberen elkövetett em-
berölés kísérletével megalapozottan gyanú-
sított 23 éves fiatalember letartóztatását.
Hozzátette: a bíróság indoklása szerint
fennáll a szökés, elrejtõzés veszélye.

Gyulay Zoltán

Angela Merkel német kancel-
lár és kabinetje az esztendõ

utolsó napjaiban tûzi napirendjé-
re a 2010. évre szóló költségvetés
tervezetét. Wolfgang Schäuble
pénzügyminiszter az adósságál-
lomány 48,3 milliárd eurós növe-
kedését irányozza elõ, miáltal a
nemzetgazdasági hiány a 2009.
évihez képest megkétszerezõdik.

A következõ esztendõre szóló
büdzsét rendszerint még az új-
esztendõ beköszönte elõtt „illen-
dõ” a parlamenteknek elfogadni-
uk, Németországban azonban az
õszi választások miatt ezt márci-
usra halasztották.

Annyi azonban bizonyos: az
elsõ világháborút lezáró ver-
sailles-i békeszerzõdés olyan kö-
telezettségeket ró Németország-
ra, amelyeknek még 90 évvel a vi-
lágégés befejeztével is, ám utoljá-
ra 2010-ben kell eleget tennie. Az
ország a jóvátételi kiadásokat
csakis külföldi hitelekbõl tudta fe-
dezni, ha el akarta kerülni a teljes

összeomlást, valamint ismét talp-
ra kívánt állni, és Berlin akkor ezt
a megoldást választotta.

A hiteleket az amerikai fõtár-
gyaló, Charles Gates Dawes
pénzember – aki késõbb, 1925
és 1929 között alelnök is volt –
járta ki. A róla elnevezett
Dawes-terv csak 1924-ben sza-
bályozta a kártérítési kötelezett-
ségek ütemezését, a második,
immár véglegesnek szánt – egy-
értelmûen csökkentett – fizetési
ütemtervet pedig 1929-ben
Dawes munkatársa, Owen D.
Young hozta tetõ alá.

A két amerikai szakember föl-
és elismerte, hogy a súlyos terhe-
ket csak egy jól mûködõ gazda-
ság képes elviselni, ezért a
Dawes-hitel 7 százalékos kamat-
ra 800 millió aranymárkát, a
Young-kölcsön pedig 5,5 száza-
lékra 300 milliót bocsátott Né-
metország rendelkezésére. Az
1933-ban gyõztes Hitler és párt-
ja, az NSDAP azonban választá-
si kérdéssé tette a jóvátételt: ha-
talomra kerülését követõen a tör-

lesztést és a kamatfizetést be is
szüntette.

A második világháború után a
szövetségi (nyugat-)német politi-
ka egyik alapvetõ döntése az
volt, hogy formálisan is magára
vállalta a bukott Német Biroda-
lom utódlását. A jogutód szere-
péhez tartozott a külföldi adós-
ságok visszafizetése is. Herman
Joseph Abs, az elõzõ évszázad
legnagyobb német bankára hozta
tetõ alá az úgynevezett londoni
adósságegyezményt, amelyben

70 hitelezõ állam hozzájárult az
adósság egy részének eltörlésé-
hez, emellett pedig rendkívül
kedvezõ törlesztési feltételekhez.
Az egyezménynek azonban volt
egy kikötése: csak addig érvé-
nyes, míg a két német országrész
újraegyesítése be nem követke-
zik. Az ötvenes évek elején ez azt
jelentette, hogy belátható idõn
belül – még a 20. század folya-
mán – senki sem számolt ezzel,
1990. október 3-án mégis bekö-
vetkezett.

Ezzel pedig ismét életbe lépett
a londoni adósságegyezmény
záradéka, amely az elengedett –
pontosabban fölfüggesztett –
összeget esedékessé tette. A 125
millió euróra a londoni szerzõ-
dés 20 esztendei futamidõt írt
elõ: 1990 óta Berlin összesen
mintegy 62 millió euró kamatot
és 23 millió euró tõketörlesztést
fizetett. Az utolsó részlet kifize-
tésével 2010. október 2-án Né-
metország eleget tesz kötelezett-
ségei 90 százalékának, a többi
azonban veszendõbe megy. A
kötvények október 3-án elméleti-
leg értéküket vesztik. Vagy még-
sem? A német szövetségi pénz-
ügyi ügynökség Frankfurtban
ennél rugalmasabb álláspontra
helyezkedik, és közölte:
amennyiben a késõbbiek során
addig be nem váltott szelvények
bukkannának elõ, nem látja aka-
dályát a kifizetésüknek. 

Kilencvenéves államadósság
Németország 2010-ben fizet utoljára elsõ világháborús jóvátételt

Merénylet Dél-Pakisztánban

Harminc ember halálát okozta, több mint hatvanat pedig megse-
besített tegnap egy robbanószerkezet, amelyet egy öngyilkos me-
rénylõ hozott mûködésbe az ásúrát ünneplõ síiták menetében a
dél-pakisztáni Karacsi városában – közölte egy magas rangú
egészségügyi illetékes. Szagir Ahmad tartományi egészségügyi mi-
niszter szerint sok sebesült állapota válságos, és a halálos áldoza-
tok száma emelkedhet. A detonáció következtében lángok csaptak
fel és füstfelhõ gomolygott Szindh tartomány fõvárosának egyik
legfontosabb sugárútján. A közel ötvenezres, feketébe öltözött,
magát korbáccsal ütlegelõ tömegben pánik tört ki, késõbb egyesek
dühükben törni-zúzni, gyújtogatni kezdtek. A merénylõ maga is a
menetben volt. Az elkövetés módja a belügyminiszter szerint a
szunnita szélsõséges mozgalmakra utal. A miniszter felvetette,
hogy a síitáknak fel kellene függeszteniük a megemlékezéseket. 

Charles Gates Dawes (1865–1951)
balról, Sir Robert Kindersley, a Bank
of England igazgatója társaságában

A két ünnep között dönt a német kormány

az ország 2010. évi költségvetésérõl, ame-

lyet márciusban tárgyal és fogad el a Bun-

destag. Egyetlen tétele egészen biztos: egy

kisebb jóvátételi összeg, az elsõ világhábo-

rúban okozott károkért.

Összecsapások Iránban
Tizenöt halálos áldozata van a teheráni kormányellenes zavargásoknak 

Az iráni fõvárosra vonatkozóan legalább öt halálos áldozatról számolt be vasárnap este a nemzetközi sajtó Fotó: Agerpres



Folytatás az 1. oldalról

„Szeretnénk olyan minisztériu-
mokban államtitkári posztokhoz
jutni, ahol nincs miniszterünk,
ami nem zárja ki azt, hogy ott is
legyen államtitkárunk, ahol van
miniszterünk” – fejtette ki Markó. 

Borbély László környezetvé-
delmi minisztertõl ugyanakkor
megtudtuk, az RMDSZ és a
Demokrata–Liberális Párt (PD-
L) képviselõi arról is tárgyaltak,
hogy országos szintû együttmû-
ködési egyezséget írjanak alá.
Ami a megyei, prefektusi és in-
tézményvezetõi tisztségeket il-
leti, Borbély szerint még túl ko-
rai errõl beszélni. „Még nem
vagyunk olyan stádiumban,
hogy arról nyilatkozhassak,
melyik megyében kérünk pre-
fektusi, alprefektusi tisztsége-
ket” – hárította el kérdésünket
Borbély. Mint elmondta, a me-
gyei tisztségeket egy országos
algoritmus szerint osztják majd
el, a két fél helyi szervezeteinek
bevonásával. 

Székelyföldön 
háromból kettõ?

Az Erdély FM-nek nyilatkozó
Borboly Csaba, Hargita megyei

tanácselnök tegnap annak a re-
ményének adott hangot, hogy a
Demokrata–Liberális Párt mi-
hamarabb eldönti, Maros,
Kovászna és Hargita megyék
közül melyik kettõben mond le a
prefektusi tisztségrõl az
RMDSZ javára. Borboly Csaba
nem nevezte meg az esetleges
magyar prefektusjelölteket, de
amennyiben például Hargita
megyében leváltják a jelenlegi
prefektust, akkor az RMDSZ

megyei egyeztetõ tanácsa dönt
arról, hogy kit jelöl a szövetség
ebbe a tisztségbe. 

Gondok lesznek 
a helyi együttmûködéssel 

Hasonló, de a lakossági szám-
arányokat figyelembe vevõ köve-
telésekkel állt elõ a Szilágy és
Máramaros megyei RMDSZ is;
a szövetség helyi vezetõi mind-
két megyében „megelégedné-
nek” az alprefektusi tisztséggel.
Az Agerpresnek nyilatkozó Seres
Dénes Szilágy megyei RMDSZ-
elnök szerint akár a prefektusi
posztra is esélyesek lehetnek,
ugyanis a funkciók elosztása tár-
gyalások eredménye. „Ha létez-
ne politikai igazságosság, akkor
az RMDSZ-nek azokkal kellene
tárgyalnia a prefektusi funkció-
ról, akiket az elnökválasztási
kampányban támogatott” – do-
hogott a szövetség igényei halla-
tán Lucian Bode, Szilágy me-
gyei PD-L-elnök. Hozzátette:
függetlenül attól, hogy mit tar-
talmaz majd a PD-L és RMDSZ
közötti központi együttmûködé-
si szerzõdés, õk nem hajlandók
sem a prefektusi, sem a két
alprefektusi tisztséget átengedni
a szövetségnek. 
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Húsz év távlatából az
1989-es rendszerváltás
már-már nem több egy
unalmas történelemlec-

kénél, valahol a nyol-
cadikos tankönyv vé-
ge felé. Az akkori ese-

mények szereplõi-
nek nagyobbik ré-
sze köztünk van

még ugyan, de inkább csak forradalmi év-
fordulós rendezvények idején kerülnek is-
mét reflektorfénybe. (Néhány fontos kivé-
tellel, mint amilyen Tõkés László, aki lel-
kipásztorból és püspökbõl igencsak aktív
politikussá lett.) 
Ez a háttérbe kerülés aztán okoz is ben-
nük némi – jól fejlett – frusztrációt, amit
ilyenkor, jubileumi megemlékezéseken él-
nek ki. Egy nemrégiben tartott temesvá-
ri rendezvény résztvevõi is – amely a
húsz évvel ezelõtti események tiszteletére
rendezett eseménysorozat része volt – egy
ilyen jelenetnek lehettek tanúi. (Azzal
együtt, hogy maga az egyhetes temesvári
rendezvénysorozat a résztvevõkben igen
pozitív benyomást keltett: a szolid ünne-
pélyesség és „a dolgok helyre kerülésé-
nek” benyomását.)
Köztudomású, hogy a Tõkés László és
családja melletti 1989 decemberi szolida-
ritáshullámot kiváltó, a temesvári lelki-
pásztor fizikai megsemmisítésére irányuló
szekuritátés igyekezet elõzménye egy inter-
jú volt, amelyet Tõkéssel készített egy ka-
nadai forgatócsoport. Ezt az interjút sugá-
rozta a közismert magyarországi tévés
újságíró, Chrudinák Alajos által szerkesz-
tett Panoráma címû mûsorában a Ma-
gyar Televízió, valamikor 1989 nyarán. 
Errõl az interjúról és Chrudinák Alajos
akkori szerepérõl lapunknak egy kana-
dai–magyar újságíró nyilatkozott, vala-
mikor 2009 elsõ felében. Szõczi (Art) Ár-
pád (késõbb egyébként visszavont) magán-
véleményét fejtette ki, amit lapunk közölt,
anélkül, hogy saját megállapításokat tet-
tünk volna a témával kapcsolatban. Az
évfordulós temesvári rendezvényen azon-
ban (egyik „díszmeghívottként”)
Chrudinák – szemtanúk szerint – egyebet
sem tett, mint hogy az 1989 óta eltelt
húsz év alatt felgyülemlett sérelmeit sorol-
ja, köztük kiemelt helyen „a személye elle-
ni szadeszes-cionista összeesküvés” része-
ként az Új Magyar Szóban megjelent
ominózus cikkbe foglalt állításokat. 
Húsz év távlatából a rendszerváltó idõk
megszépülnek, megnemesednek – akár azt
is lehet mondani: történelmi események-
hez illõen. Sajnos azonban, azoknak a
történelmi eseményeknek a szereplõi, hõsei
aligha nemesedtek meg húsz év alatt. 
És ez nemcsak Chrudinákra érvényes… 

Román lapszemle

Hõsök és szájhõsök

A romániai bankszektor legnehezebb éve
2010 lesz. Ekkor ugyanis egyaránt ki kell
elégíteni mind az állam, mind a magán-
szektor finanszírozási igényeit. (Curierul
Naþional) Öt banival emelte az üzem-
anyagárakat a Petrom kõolajtársaság.
(Curierul Naþional) Szexuális színezetû
botrány a Román Hírszerzõ Szolgálat
Szeben megyei igazgatóságánál, ahol a
hírszerzési részleg egyik századosát,
Tiberiu Cristeát a kolozsvári katonai bíró-
ság három hónap felfüggesztett börtön-
büntetésre ítélte. A bírósági döntés elõz-
ménye: Cristea nekiugrott Vasile Mota ez-
redesnek, akit fojtogatni kezdett. A bot-
rányt az váltotta ki, hogy mindketten sze-
relmesek voltak ugyanabba a kolléganõ-
jükbe. (Evenimentul zilei) Az alkotmány-
bíróság korlátozta a miniszterelnöknek azt
a jogát, hogy megkerülje a parlamentet. A
taláros testület véleménye szerint a kor-
mány csak akkor fogadtathat el felelõsség-
vállalással törvényeket a parlamenttel, ha
sürgõsségi esetekrõl van szó, vagy nem
rendelkezik többséggel a törvényhozási
testületben. (Evenimentul zilei)

Salamon 
Márton László

Borbély László miniszter

M. Á. Zs.

A fõvárosi bíróság tegnap az
ügyészség által javasolt tizenöt

személy közül tizennégy esetében
adott ki 29 napos letartóztatási
parancsot a ciorogârlai fegyver-
rablással gyanúsított személyek
ellen. A belügyminisztérium Szer-
vezett Bûnözés és Terrorizmus El-
leni Fõosztálya (DIICOT) nem-
zetközi drogkereskedelemmel,
bûnszervezet létrehozásával, ille-
gális fegyvertartással is gyanúsítja
az elkövetõket. 

Vasile Blaga belügyminiszter
megdicsérte és elõléptette azokat
a rendõröket, akik érdemeket sze-
reztek az ügy felgöngyölítésében
és a tettesek letartóztatásában –
jelentette be tegnap Petre Tobã, a
Román Rendõrség fõparancsno-
ka.  Hozzátette: a nyomozás so-
rán felhasznált erõforrások értéke

több mint ötvenezer euróra rúg.
Tobã elmondta, hogy a tettesek a
fegyvereket szakszerûen szétsze-
relték, rafiazsákokban tárolták, és
megpróbálták letörölni szériaszá-
mukat. Hozzátette: a fegyvereket
nem használták, és nem találtak
hozzájuk illõ töltényeket sem.
Codruþ Olaru, a DIICOT vezetõ-
je szerint a fegyvereket valószínû-
leg törökországi heroinszállítók-
nak szánták „ajándékként”. „Az
év folyamán a bûnszervezet tagjai
két alkalommal is megszervezték
és pénzelték egy-egy nagyobb he-
roinszállítmány romániai tranzit-
ját. A bolgár és török hatóságok
124 kilogramm heroint koboztak
el, amelynek piaci értéke megha-
ladja a hétmillió eurót” – ismer-
tette az ügy hátterét Olaru. Hoz-
zátette: tudomásuk van arról,
hogy a napokban egy újabb szál-
lítmány „ment volna keresztül a

kezükön” hollandiai végcéllal.
Mint ismeretes, a hatvankét kato-
nai kézifegyver és egyéb felszere-
lés eltûnését 2009. január 28-án
fedezték fel a ciorogârlai fegyver-
raktárban, a vizsgálatok kiderítet-
ték, hogy a 34 500 lej értékû lopás
korábban történt, és hogy lõszer
nem tûnt el a raktárból. A hatósá-
gok nagy erõkkel kezdték keresni
a fegyvereket, a katonai ügyész-
ség nagyszabású vizsgálatot indí-
tott a fegyverlopás körülményei-
nek kiderítésére. Az ügyben több
mint 140 személyt hallgattak ki,
majd 2009 márciusában nyolc ka-
tona ellen bûnvádi eljárást indí-
tottak. Az azóta vizsgálati fogság-
ban levõ gyanúsítottak kérésére a
bukaresti területi katonai tör-
vényszék úgy döntött, hogy a
nyolc személy szabadlábon véde-
kezhet, a gyanúsítottak pedig tá-
vozhattak a rahovai börtönbõl. 

Heroinszállító fegyverrablók

Fotó: archív
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Egyelõre nem kaptunk sem-
milyen hivatalos átiratot In-

donéziából Nicolae Popa kiada-
tásával kapcsolatban – nyilat-
kozta Petre Tobã, a Román
Rendõrség fõparancsnoka. Ko-
rábban az igazságügyi tárca be-
jelentette, az indonéz hatóságok
értesítették a jakartai román
nagykövetséget, hogy készek
teljesíteni az Országos Befekte-
tési Alap (FNI) csõdbe juttatása
miatt idén 15 éves börtönbünte-
tésre ítélt Popa kiadatására vo-
natkozó kérelmet. A bejelentés
fontosságát növeli, hogy Romá-
nia és Indonézia között nincs ér-
vényben kiadatási szerzõdés,
Popa átadásához Susilo Bam-
bang Yudhoyono indonéz elnök
rendeletére van szükség. Mint
ismeretes, Nicolae Popát de-
cember 2-án tartóztatták le a
jakartai hatóságok. Popa a Gel-
sor nevû cégcsoport igazgatója
volt, amely egyebek között a
FNI-it is kezelte. A magánalap
2000 tavaszán ment csõdbe, 300
ezer román megtakarításai vesz-
tek oda. A volt igazgató közvet-
lenül a botrány kirobbanása
után menekült külföldre, akár-
csak a magánalap csõdbe jutta-
tásának másik fõ felelõse, Ioana
Maria Vlas. Ez utóbbi azonban
idõközben visszatért Romániá-
ba, s tíz év börtönbüntetést ka-
pott. A FNI csõdbe juttatásának
fõ felelõseként sokan a kiterjedt
médiabirodalommal rendelkezõ
Sorin Ovidiu Vântut, Románia
egyik leggazdagabb üzletember-
ét tartják számon, aki ellen
azonban az ügyészek korábban
beszüntették a vizsgálatot. Köz-
vetlenül Popa letartóztatásának
bejelentése után Vântu sajnála-
tát fejezte ki egykori barátja mi-
att, aki szerinte ártatlan. 

Kiadják Popát

A Szervezett Bûnözés és Terrorizmus Elleni Fõosztály bemutatta a sajtónak a visszaszerzett fegyvereket Fotó: Agerpres

Osztják a posztokat
Kiadók az államtitkári, prefektusi, alprefektusi tisztségek

ÚMSZ

Gheorghe David, a szenátus
titkára tegnap bejelentette:

mára összehívták a két ház állan-
dó bizottságát, hogy napirendre
vegyék a 2010-es költségvetést.
„Ki kell osztanunk az illetékes
szakbizottságoknak, és el kell
döntenünk, hogy meddig foga-
dunk el módosító indítványokat a
honatyáktól” – fejtette ki David.
Mint ismeretes, a december 23-án
beiktatott Boc-kormány egy nap-
pal késõbb benyújtotta a jövõ évi
költségvetést a parlamentbe, gyor-
sított eljárást kérve. Ugyancsak
tegnap Gheorghe Flutur, a De-
mokrata–Liberális Párt (PD-L) al-
elnöke bejelentette: alakulata
gyorsított menetben január 15-ig
el kívánja fogadtatni a 2010-es
költségvetést. Hozzátette: a PD-L
azt szeretné, hogy január 5-ig le-
hessen benyújtani módosító indít-
ványokat, a végsõ szavazatra pe-
dig január 12–14 között kerüljön
sor. „Elképzelésünk szerint az ál-
lami költségvetésnek már a hónap
elsõ felében meg kell lennie,
ugyanis visszavárjuk a Nemzetkö-
zi Valutaalap (IMF) küldöttségét.
Mint ismeretes, ettõl függ a hitel-
szerzõdésben megállapított máso-
dik és harmadik részlet folyósítá-
sa” – mondta el Flutur, hozzátéve,
a sietség másik oka, hogy „behoz-
zák” a politikai válság miatt elve-
szített három hónapot. 

Napirenden 
a költségvetés



ÚMSZ

2009 „fantasztikus hírei-
bõl” a német DPA hír-

ügynökség gyûjtött egy cso-
korra valót. Mivel az emberi
fantázia szárnyalása jófor-
mán nem ismer határokat, a
nagyvilágban gyakorlatilag
bármi megtörténhet – és meg
is történik – így a szerkesz-
tõknek nem volt könnyû dol-
guk a válogatásnál.

Diákok, vizsgák

Január hónap „képtelen
híre” egy holland bíróság
döntéséhez kapcsolódott: az
igazságszolgáltatás képvise-
lõi arra kötelezték a Rotter-
dami Erasmus Egyetemet,

hogy haladéktalanul vegye
vissza egyik, korábban
exmatrikulált diákját. A filo-
zófiai kar hallgatóját azért
zárták ki a felsõoktatási in-
tézménybõl, mert az elõadá-
sok alatt lehúzta cipõjét,
ügyet sem vetve az ezzel járó
elviselhetetlen bûzre. Koráb-
ban a fiatalembert hasonló
okok miatt az egyetem
könyvtárából is kiutasítot-
ták. A holland bíróság sze-
rint ez nem lehet elegendõ
ok arra, hogy valaki ne foly-
tathassa egyetemi tanulmá-
nyait, így a kényes orrú pro-
fesszoroknak meg kellett ta-
lálniuk a védekezés másfajta
módját. 

Februárban a koreai szár-
mazású Cha asszony dön-
tött abszolút rekordot: a 68
éves hölgy 771. nekifutásra
tette le a sofõrvizsgát. Az el-
szánt asszonyság 2005-tõl
valamennyi sofõrvizsgán ott
volt, de a kötelezõ 60 pontot
a legjobb esetben is csak 10
ponttal tudta megközelíteni.
Állhatatossága végül a tél
utolsó hónapjában meghoz-
ta az eredményét, miután a

sikertelen próbálkozások
összesen 2800 dollárjába ke-
rültek. 

Az ausztriai svájci tehén

Márciusban egy 90 eszten-
dõs limai hölgy szolgáltatta
az „abszolút hírt”: Fanny
Marulandát, két, hasonló ko-
rú matróna társaságában be-
törésen kapták rajta. A „hõs-
nõ” a háziasszony figyelmét
terelte el, miközben két bûn-
társa összelopkodott min-
dent a házban. A házi-
asszony azonban felfigyelt a
manõverre és értesítette a
rendõrséget. A bûntársak
nyomban taxiba ugrottak,
Fanny Marulandát pedig sor-
sára hagyták. Végül azonban
õ is megúszta: elõrehaladt
korára való tekintettel nem
zárták be.

Áprilisban Newcastle vá-
rosa szerepelt a botránylista
vezetõ helyén. A helybeli re-
pülõtér vámtisztjei ugyanis
nem engedtek be a városba
egy 32 éves asszonykát. In-
doklásuk igencsak meglepõ
volt: a hölgynél elképesztõ

mennyiségû fehérnemût ta-
láltak. A vámosok szerint az
utas nem tudott kielégítõ ma-
gyarázatot adni sem a fehér-
nemûk rendeltetésére, sem
látogatása céljára, ezért azzal
gyanúsították, hogy a pornó-
iparban kíván elhelyezkedni
– és jelenlétét a városban
nem kívánatosnak nyilvání-
tották. 

Júliusban a McDonald`s
gyorsétkezdelánc szerepelt a
botrányrovatokban. A cég
ugyanis – stílusosan – szar-
vashibát követett el: száz szá-
zalékos svájci szarvasmarha-
húsból készült termékeket
reklámozott. Az óriásplaká-
tokon látható tehén fülében
azonban jól látszott a sárga
cetli rajta az Ausztria
országnevének rövidítését je-
lentõ AT betûkkel. Mint ki-
derült, a plakátkészítõ malõr-
jérõl volt szó, a McDonald`s
biztosította vásárlóit, hogy a
reklámozott termékek való-
ban hamisítatlan svájci mar-
hahúsból készültek. 

Augusztusban a DPA hír-
ügynökség szenzációját egy
brit férfi szolgálgatta, ponto-

sabban a „híralany” csodával
határos szerencséje. A sziget-
országi ejtõernyõs ugrást haj-
tott végre 3000 méteres ma-
gasságból. Illetve az ugrás ej-
tõernyõ nélkülire sikeredett,
miután az ernyõ nem nyílt ki
és a póternyõ is csütörtököt
mondott. A férfi egy hangár
tetején landolt, súlyos fej- és
vállsérülést szenvedett, de
túlélte a balesetet. Három
méterrel távolabb már kõke-
mény betonon ért volna
földet…

Terhesség – 
munkanélküliség ellen

Október hõse egy homo-
szexuális pár volt. A DPA hír-
ügynökség beszámolója sze-
rint a bangladesi pár politikai
menedékjogot kért Ausztráli-
ától, mivel hazájukban tiltják
az azonos nemûek párkap-
csolatát. Hogy az ausztrál
hatóságok eleget tegyenek
kérésüknek, készek voltak a
sydney-i illetékesek elõtt is
bebizonyítani kapcsolatukat,
pontosabban felajánlották,
hogy hivatalos szemtanúk

elõtt szeretkeznek. Az auszt-
rál illetékesek nem kértek a
bizonyítékból, és a homosze-
xuális párkapcsolatot sem el-
lenezték, a kérelmet mégis el-
utasították. Alapos gyanújuk
szerint ugyanis a kérvénye-
zõk nem csak homoszexuáli-
sak – de testvérek is voltak.

November „botrányhõ-
se”, ha nem is közvetlenül,
de közvetett módon a gazda-
sági és pénzügyi válság volt.
Az oroszországi Lada-gyár
több mint 5000 hölgyalkal-
mazottja maradt terhes, csu-
pán azért, mert így nem te-
hették ki õket az állásukból.
A vállalat vezetõsége ugyan-
is azt tervezte, hogy 100 ezer
alkalmazottja közül 27 ezret
elbocsát. Az orosz törvé-
nyek szerint azonban terhes
vagy szülési szabadságon lé-
võ nõt nem lehet megfoszta-
ni munkahelyétõl, így a gyár
most kénytelen fizetni szá-
mukra a gyermeknevelési
segélyt, ráadásul attól is tart,
hogy a példa ragadós lesz, és
több tízezren esnek majd te-
herbe a biztos munkahely
kedvéért. 
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Az országban még soha
nem történt 365 nap le-

forgása alatt annyi vasúti bal-
eset, mint 2009-ben. Szakér-
tõk a katasztrófák fõbb okai
között tartják számon a régi
és elhanyagolt vasúti infra-
struktúrát, a túlzsúfolt utas-
és áruforgalmat, a felelõtlen-
séget és az emberi tévedést. A
vasúti szakszervezetek sze-
rint az infrastruktúra karban-
tartására és korszerûsítésére
2004 óta nem utaltak ki álla-
mi költségvetési összegeket. 

Öt hónap, 
két baleset, két halott

A vasúti balesetek soroza-
ta február 21-én kezdõdött:
egy személy életét veszítet-
te, hárman pedig megsérül-
tek, amikor Buda közelében
a Iaºi–Temesvár gyorsvonat
belerohant egy kamionba.
Az ütközés nyomán a
szerelvény kisiklott, három
kocsi pedig súlyosan meg-
rongálódott.  

Május 28-án Brassó köze-
lében, Ilina állomás mellett
szaladt gépkocsiba egy vo-
nat. Az autó vezetõje a hely-
színen meghalt. 

Szinte hihetetlen, de alig
három nap múlva újabb vas-
úti szerencsétlenségrõl érke-
zett hír: május 31-én hét sze-
mély – a vonaton utazó hat
ingázó és a kamion sofõrje –
került kórházba, miután egy
kamion személyvonattal üt-
között Temeskenéz közelé-
ben. A szerelvény két kocsija
lefutott a sínekrõl. 

A fatális 14-es

A legsúlyosabb szerencsét-
lenség a 14-es szám „jegyé-
ben” következett be: augusz-
tus 14-én 14 órakor 14 halot-
tat követelt az újabb vasúti
katasztrófa. Ez alkalommal
egy húsz utast szállító kis-
busz rohant a Brassó–Iaºi-

vonalon közlekedõ vonatba,
nem messze a Iaºi megyei
Scânteia településtõl. A sze-
relvény egy magán vasúti
társaság tulajdonában volt.
A történtekért a kisbusz ve-
zetõje volt a hibás, aki nem
figyelt a vasúti átkelõnél – a
bevételezett pénz számolásá-
val volt elfoglalva. 13 utas
azonnal szörnyethalt, a gép-
kocsi vezetõje néhány nap-
pal késõbb hunyt el, a kór-
házban. A helyszínre sietõ
mentõk borzalmas látvány-
ról számoltak be: a kisbusz
és az áldozatok maradványai
300 méteres körzetben szó-
ródtak szét. A baleset szín-
helyét azóta a „halál átkelõ-
je” néven emlegetik. A kis-
buszt üzemeltetõ szállítási

cég ellen bûnvádi kivizsgálás
indult, amely még mai napig
sem zárult le. 

Szeptember 21.: 
három szerencsétlenség

A hazai vasúti szállítás
„fekete napjaként” azonban
2009. szeptember 21-e ma-
radt fenn: ekkor ugyanis 24
óra leforgása alatt három
vasúti baleset történt. Hajna-
li 2.25 órakor a Bukarest–
Craiova–Temes-vár-vonalon
közlekedõ, 200 utast szállító
gyorsvonat Craiovától alig
tíz kilométerre kisiklott. A
tragédia nyomán 16 személy
került kórházba. Radu
Berceanu közlekedési mi-
niszter szerint a balesetet

szándékosan idézték elõ: a
tettes (vagy tettesek) eltávolí-
tottak néhány sínrögzítõ
csavart. A craiovai táblabíró-
ság három gyanúsított ellen
indított eljárást, valameny-
nyien a Román Vasúttársa-
ság Craiova Tartományi
Igazgatóságának munkatár-
sai voltak. A fõ gyanúsított,
Florin Vlad, a vasúttársaság
korábbi alkalmazottja, aki
súlyos pszichés zavarokkal
küzd. A szakminiszter szi-
gorú kivizsgálást ígért, és el-
ismerte, csak a véletlennek
köszönhetõ az, hogy a sze-
rencsétlenség nem követelt
halálos áldozatokat. Akár-
csak az elõzõ esetben, a vizs-
gálatok most sem zárultak
le, sõt, az igazságszolgáltatá-

si illetékesek szerint az ügy-
csomó távol áll még a meg-
oldástól. Ugyanaznap, vala-
mivel késõbb, Kolozsbós kö-
zelében kõolajtermékeket
szállító teherszerelvény több
kocsija siklott ki, néhány ko-
csi szakadékba zuhant. 

A nap harmadik balesete a
Dâmboviþa megyei Gura
Ocniþei mellett történt, szinte
ugyanott, ahol 2008-ban 9
személy vesztette életét. Ez
alkalommal egy építõanya-
gokkal megrakott kamion
hagyta figyelmen kívül a sze-
relvény közeledtére figyel-
meztetõ hangjelzést. Halál-
eset és sérülés nem történt, a
kamion sofõrje még idejében
kiugrott a kocsiból, amit az-
tán a vonat elsodort.

Elgondolkodtató 
statisztika

Október 17-én hajnali 4 óra
körül a Bukarest–Konstanca-
vonalon, Sãruleºti és Lehliu
között történt vasúti baleset:
két tehervonat ütközött össze.
Pontosabban egy lassabban
közlekedõ vonatba rohant be-
le hátulról egy másik szerel-
vény. Az ütközés következté-
ben a hátulról érkezõ szerel-
vény mozdonya és egy kocsi-
ja kiugrott a sínrõl.

A közlekedési tárca friss
adatai szerint az idei évben
eddig 89 olyan gépkocsi
szenvedett balesetet, amelyek
vezetõje figyelmen kívül
hagyta a vasúti átkelõket jel-
zõ figyelmeztetéseket. A sze-
rencsétlenségek 33 halottat és
30 sebesültet követeltek. 

A romániai vasúti közlekedés
„fekete esztendeje” volt 2009

Az óév csodabogarai 

Az idei eszten-
dõt – egyebek
között – nyugod-
tan nevezhetjük
a vasúti balese-
tek évének is. 

Az idei eszten-
dõ – akárcsak 
a korábbiak –
bõvelkedett ab-
szurd hírekben,
képtelen törté-
netekben.

Mindennapossá váló látvány a román államvasútnál? A Bukarest–Craiova–Temesvár-vonalon közlekedõ gyorsvonat szeptember 21-én siklott ki



KEDD Azt meséli, hogy õt az én testem egyik bordájából alkot-
ták. Ezzel a mesével az a célja, hogy létezésének és egyéniségének
a felelõsségét reám hárítsa. Én nem érzem ugyan a bordám hiá-
nyát, viszont oldalamon ott van a sebhely, és ez gondolkodóba
ejt. Annyi bizonyos, hogy minden részlet, amely Éva származásá-
ra és múltjára vonatkozik, meglehetõsen zavaros. Már ez maga is
igen jellemzõ rá. 
SZOMBAT Tegnap beleesett a tóba, amikor nézegette magát ben-
ne. Mindig ezt teszi, ha idegen állatok nem figyelik. Majdnem
megfulladt, és utána elmesélte nekem, hogy ez igen rossz érzés.
Szívbõl sajnál minden teremtményt, amely a vízben kénytelen él-
ni. Ezeket õ „halaknak” nevezi. Tudniillik a világért sem akarja
abbahagyni azt az undok szokását, hogy a dolgokra neveket
akasszon. Minden erõlködése persze teljesen kárba veszett, hiszen
hiába hívja nevükön a dolgokat, akkor sem jönnek. Ebbõl a tény-
bõl azonban szánalmas logikájával nem tudja levonni a tanulsá-
got. Teljesen mindegy neki, hallgatnak-e a dolgok a nevükre vagy
sem – csak hívja õket továbbra is fáradhatatlanul. Tegnap este egy
csomó halat fogott ki a vízbõl, és az ágyamba rakta õket, hogy
felmelegedjenek. Sokáig figyeltem az állatokat, és egyáltalán nem
vettem észre, hogy most jobban éreznék magukat, mint azelõtt.
Csak sokkal nyugodtabbak lettek. Ha besötétedik, kidobom õket
az ajtó elé. Nem akarok többé velük aludni, mert olyan hidegen
nedvesek és kellemetlenül sikamlósak. Senkinek sem lehet kedve
ezek közt aludni, különösen, ha az ember ilyen ruhátlan. 

Mark Twain: Ádám naplója, Fordította Thaly Tibor 

Tizenhat esztendõvel ezelõtt megkért a
csíkszeredai polgármesteri hivatal, hogy
gondoljak ki egy olyan havilapot, amelynek
segítségével közelebb vihetik a lakosokhoz
a határozatok mögötti elveket, megfontolá-
sokat, hiszen az akkor már rohanó napi
sajtó csak csipegetett mindabból, ami a ta-
nácsüléseken elhangzott. Székely újságíró
elõdeimre gondolva, akik innen, a Székely-
földrõl óva intették Angliát, hogy ne lépjen
be az elsõ világháborúba, mert az rettentõ
nagy bajjal jár a szigetország minden lako-
sa számára, valamiféle olyan nevet szán-
tam neki, amely megint csak londoni ösz-
szecsengésbõl ihletõdött: ha ott a minisz-
terelnök székhelye a Downing street 6, és
az már fogalom, akkor miért ne lehetne az
új lapot Vártér 1-nek, azaz a Városháza

postacímének keresztelni. Az öt-
letet nem fogadta túlságosan

nagy lelkesedés, így az új-
szülött különösebb fejtö-
rés nélkül Csíkszereda né-

ven vonult be az akkor még
meglehetõsen mozgalmas

eredélyi magyar sajtótörté-
nelembe, de tény és való,

hogy túlélte gyermek-

korát, a polgármester- és tanácsosváltá-
sokat és mások által írva-gondozva, de
nagyjából ugyanolyan szerkesztési elvek
alapján továbbra is megjelenik és ingyen el
is jut a csíkszeredaiak postaládájába. 
Nos, a Csíkszereda legújabb számában
Ráduly Róbert Kálmán,
Hargita megye székhely-
ének polgármestere egy
olyan mondatot fogalmaz
meg, amely alighanem tel-
jes mértékben elüt mindat-
tól a sírástól és jajveszéke-
léstõl, amelyet az éppen
múlófélben levõ esztendõ-
ben megtapasztaltunk. A tisztségviselõ
ugyanis nem azt nyilatkozza, hogy gazda-
sági, társadalmi, erkölcsi és ki tudja még
milyen válság van, hanem – tessék megka-
paszkodni – egész egyszerûen azt mondja,
hogy a város 2009-ben a legsikeresebb esz-
tendejét zárta. Nem a lehetõségekhez ké-
pest, nem a bajokhoz viszonyítva, nem po-
litikai tõkét kovácsoló szólamként, hiszen
messze vannak még a választások, hanem
egész egyszerûen kijelentve: az elmúlt esz-
tendõ az utóbbi két évtized legeredménye-
sebb idõszaka volt. 

Szavai pedig nem lógtak a levegõben: kö-
vetkeztek mindazok az eredmények, ame-
lyeket a valamivel több mint negyvenezer
lakosú város mintegy százmillió lejes költ-
ségvetésébõl el lehetett érni: a Mikó-vár
elõtti tér átalakítása, azaz a város egykori

központjának visszaállítá-
sa, infrastrukturális beru-
házások, vízhálózat-csere,
csatornázás, utca-felújítá-
sok és nem is akárhogyan,
hanem a különbözõ veze-
tékek föld alá költöztetésé-
vel egyetemben. Új iskolai
tornatermek, olyan tömb-

ház-hõszigetelések, amelyek egyúttal telje-
sen átrajzolták néhány lakónegyed minded-
dig meglehetõsen siralmas kinézetét, de
ugyanakkor megváltozott a tömegközleke-
dés arculata is, hiszen új útvonalakon, ed-
dig bérelt és néhány nap múlva teljesen új
autóbuszokkal nem koszos-olajas, hanem
fehér inges, nyakkendõs gépkocsivezetõk
járnak. 
És közben megnyílt néhány bevásárlóköz-
pont, magántõkébõl felépült néhány új la-
kótelep, a város segítségével Romániában
elõször közvetítettek élõ, mûholdas adás-

ban olyan nemzetközi kerékpáros körver-
senyt, amelynek még Tour de France-ot
megjárt résztvevõje is volt... És közben
nem csupán éldegéltek úgy-ahogy, hanem
rendkívül jól teljesítettek a csíkszeredai
adófizetõk pénzén mûködtetett intézmé-
nyek: a Csíki Székely Múzeum, a Hargita
Népi Együttes, a Csíki Játékszín és ráadá-
sul a polgármesteri hivatal, a Csíkszereda
nevû lap kiadója egész sor olyan könyvet
jelentetett meg vagy támogatott, amelyek
visszaszerzik a vidék képzõmûvészeti és
népmûvészeti örökségét.
Az egyén hétköznapi életben is megnyil-
vánuló korszerûsödés/korszerûsítés, euró-
pai nyitás a nem csupán több évtizedes,
hanem több évszázados hátrány lefaragá-
sára a hagyományõrzéssel, az értékmen-
téssel egyetemben, a helyi, az állam, az
európai erõforrások összefogása (2010-tõl
európai pénzekbõl teljesen felújítják a
nagyhírû Márton Áron fõgimnáziumot) –
íme az az önrendelkezés, amelynek lehe-
tõségeivel a gyakorlatban ésszerûen lehet-
kell élni. És nem csupán érzelmi alapon
összehordani hetet-havat. Sírni lehet – de
dolgozni  kell! Miért ne üzenhetné ezt az
új esztendõ? 

Sírni lehet – de dolgozni kell!
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A közhangulat elég hamar jelezte, hogy az
RMDSZ helyzetbe került. S nem is csak az egyik,
hanem a másik oldalról is. Jól esett, hogy a román
kolléga, aki éppen csak nyekereg magyarul, most a
mi nyelvünkön köszönt:„Szerbusz, Laji bátyám!
Szerintem a Boc-csapatban nem a ti minisztereitek
lesznek a leggyengébbek! Markó higgadtságát,
kompromisszum-készségét ismerem, Borbély több-
ször bizonyított, Kelemen is igazolta, hogy jó fej.
De itt van ez a barna legény, Cseke Attila, akirõl
azon kívül, hogy jó megjelenésû, alig tudok vala-
mit!” Mondtam neki, hogy én se túl sokat, de egy
lényeges dolgot igen: jól kommunikál, ami az õ
posztján rendkívül fontos! 
Más ilyen helyzet ismeretében már-már természe-
tesnek vettem, hogy Csehi Árpád megyei tanácsel-
nök és Ilyés Gyula polgármester évzáró sajtóérte-
kezletén több román kolléga magyarul is boldog új
évet kívánt. 
Leginkább mégis annak örülök, hogy ilyenkor az
ötvenezres szatmári magyarság is egy kis plusz bá-
torságot kap, s felszabadultabban használja anya-
nyelvét. (Mert hát az egy év ellenzékiség, s külö-
nösen a magyar igazgatók sorozatos leváltása a
kelleténél jobban visszafogott bennünket.) 
Az elején csak pici dolgokban érzõdik a változás.
Például abban, hogy közhivatalokban, ahová Ilyés
és Csehi óta jó pár (bár még mindig nem népessé-
gi arányunknak megfelelõ számú) tisztviselõ került
a mieink közül, mintha többen beszélnének ma-
gyarul. Vagy, hogy a fõposta magyar tisztviselõje,
a borítékon nevemet látva, magyarul szól vissza. 
Az ilyesmit csak az érzékeli, aki itt él a hazai tö-
megben, nem pedig New Yorkból, Brüsszelbõl fi-
gyeli a dolgokat. S az az érzésem, hogy a románi-
ai forradalom szikrája, Tõkés László (akivel a na-
pokban Temesváron együtt ünnepeltünk, és aki-
nek ismét melegen gratuláltunk akkori helytállásá-
ért) mintha a sok külföldi útja, fõleg magyarorszá-
gi és brüsszeli tartózkodása okán már nem ismer-
né annyira az itteni valóságot. Különben hogyan
került volna szembe saját magával is, amikor az
államfõválasztáson Bãsescu mellé áll, de egy hét
múlva, amint az nyerõ lett, ugyanezért megfeddi
Markó Bélát, miközben a „kommunista” oldalt
még kevésbé tanácsolja?! 
Akkor kivel is szövetkezzen az RMDSZ? Vagy
búsképû lovagként, a maga hét százalékával egye-

dül vívja szélmalomharcát a kilencven-
három százalékos többség ellen? Ez
még soha semmit nem hozott. A
felvidéki magyarság vesszõfutása
nem elég példa arra, hogy mire ju-
tunk, ha ellenzékként hadakozunk a

többséggel?
Persze, önmagunk tévedéseinek
beismeréséhez is bátorság kell.

Talán 2010 ezt is meghozza. Sike Lajos
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Az önrendelkezés lehe-
tõségeivel a gyakorlat-
ban ésszerûen lehet-kell
élni. És nem csupán ér-
zelmi alapon összehor-
dani hetet-havat.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A rossz lelkiismeret tulajdonképpen 
jó lelkiismeret: a bennünk feltámadó erény,

amely minket vádol.” Theodor Fontane

Ünnepi hangulat az õrsön

Halak közt meztelen

Bátorság
A nap címe. Ceauºescu sírját nosztalgiázó
hívek vették körül, Adevãrul.

Magyarázat. Mindig lesznek, akik úgy ér-
zik, hogy „akkor” jobb volt. Az igazi baj
akkor is, most is leginkább a szabadság kö-
rül adódott. 

Nem nagy ügy. Más lapokhoz hasonlóan a
Ziua is sírós hangon jelenti be, hogy 2009-
ben több mint ezer újságíró maradt munka
nélkül. Leszünk többen is!

Kopaszok. Elena Udrea most már a kor-
mány egyetlen nõi tagja. A minap ünnepel-
te harminchatodik szülinapját (a legszebb
ajándék az volt számára, hogy a parlamen-
ti kivizsgálóbizottság felkérése dacára nem
indult bírósági eljárás ellene), mindez
azonban nem akadályozta meg az Acade-
mia Caþavencut, hogy már egy héttel elõtte
egy olyan cikket közöljön róla, amelyet egy
hónappal ezelõtt írtak. Ebben pedig ilyene-
ket: „Az életben elért siker rossz példája.
Kalandja a botrány és a pimaszság hullá-
main ívelt felfele. Mivel nem túl iskolázott,
inkább mindenféle cédulácskákkal és ver-
bális meg karnális táncmozdulatokkal pró-
bálkozott. És jól számított, hiszen bizo-
nyos körökben a husi többet ér a könyvnél.
(…) A miniszter asszony voltaképpen egy
fikció – vokális és rámenõs-pimasz elvonat-
koztatása Traian Bãsescunak. Udrea men-
torának képére és hasonlatosságára van
összeállítva. Az pedig, hogy nem kopasz,
csak látszat.” Na, rendben, és akkor mi
van, csóróka? Kinek van a tárcájában a leg-
több pénz a kormányból? (3,7 milliárd
euró!!!???) Errõl nyilatkozta Alina Mungiu-
Pippidi a Sunday Times brit lapnak: „Botrá-
nyos dolog Udreára bízni a Romániának
szánt EU-alapok ilyen jelentõs részét!” 

Húri-muri. Íme, címekbe foglaltan (a Gân-
dulból), hogyan mulatnak õk: „A románok
vezetõi a hegyekbe menekültek. Bãsescu
hórázik, Boc ’pingvint’ táncol Elena Udrea
születésnapján. Sinaián a sízõk menedék-
házának falai jóval éjfél utánig remegtek.”
Váljék egészségükre, megérdemlik, becsü-
lettel megdolgoztak érte...

A nap álhíre. A kormány szerint megke-
rült a tavalyi hó.



ÚMSZ-összeállítás

Emil Bocnak Kolozsvá-
ron van egy 63 négyzet-

méteres lakása, és 2007 óta
lízingel egy Peugeot-t. A mi-
niszterelnök 2008 folyamán
mintegy 58 ezer lejt keresett
Kolozsvár polgármestere-
ként, és 53 ezret egyetemi ta-
nárként (2009-ben az egye-
tem viszont már csak hét-
ezer lejt fizetett neki). A fele-
sége jövedelme 22 ezer lej
volt, aki ugyancsak a Ba-
beº–Bolyai Tudományegye-
temtõl kasszírozta azt be –
számol be a manna.ro a
Mediafax információira hi-
vatkozva a régi-új kormány-
fõ vagyoni helyzetérõl. Emil
Boc igazi erdélyi, kuporgató
típus: a Transilvania Bank-
nál  harmincezer lejes, a
BRD-nél 36 ezres, a Banc
Postnál ötezres betétje van,
amit kiegészít még 11 ezer
euró és 2500 dollár más ban-
kokban. 

Markó és Kelemen

Markó Béla miniszterel-
nök-helyettes vagyonnyilat-
kozata szerint nyolc hektár
(örökölt) mezõgazdasági te-
rülettel és két tömbházlakás-
sal rendelkezik (Bukarestben
és Kolozsváron), valamint
egy lakóházzal Marosszent-
királyon. Az RMDSZ veze-
tõje egy 2005-ben vásárolt
Volkswagen Golfot is vezet,
bankszámláin több mint két-
százezer lej, tízezer euró, 32
ezer dollár van. Markó jöve-
delmei: szenátori és szövet-
ségi elnöki fizetése.

Nem rendelkezik ingatlan-
nal, telekkel, lakóházzal és
nyaralóval sem, illetve autója
sincs Kelemen Hunor mûve-
lõdésügyi miniszternek, aki
nem birtokol ezer eurót meg-
haladó értékû vagyontár-

gyat. Van ugyanakkor bank-
számláin 158 ezer lej, ami
alig haladja meg az összes
tavalyi jövedelmét, amelyet
képviselõként és az RMDSZ
ügyvezetõjeként kapott (72 +
67 ezer lej). Nyilatkozatában
megemlíti, hogy a Medianet
Kft., azaz a Transindex rész-
vényese, a Communitas Ala-
pítvány, a Romániai Magyar
Újságírószövetség tagja.
Hozzá hasonló helyzetben
van Gabriel Sandu távközlé-
si miniszter is, aki szintén
nem rendelkezik ingatlanok-
kal, bankszámlákkal és au-
tókkal, de részesedése van
egy cégben. 

Borbély és Cseke

Borbély László környezet-
védelmi miniszternek egy
Maros megyei háza és egy
Volkswagen Passatja van.
Bankszámláin hetvenezer
euró és százezer lej pihen.
Cseke Attila egészségügyi

miniszternek Nagyváradon
van egy ezer négyzetméteres
telke, valamint 140 ezer lej és
néhány ezer euró bankszám-
lákon. Cseke jövedelmét a
szenátori juttatása, a kor-
mánytitkárságnál betöltött
funkciója után kapott fizeté-
se, valamint RMDSZ-alelnö-
ki fizetése adta eddig.

A pénzügyek felelõsei

Nem töltött be közszere-
pet 2007 óta Sebastian
Vlãdescu pénzügyminiszter,
így vagyonbevallása akkor-
ról származik. Vlãdescu ek-
kor két fõvárosi és egy sina-
iai lakással rendelkezett,
2006 folyamán pedig 177
ezer lejes jövedelemre tett
szert privatizációs jutalékok-
ból, és 372 ezer lejre osztalé-
kokból. Vlãdescu vett egy
Husaberg krosszmotort is. 

Adriean Videanu gazdasá-
gi miniszternek október kö-
zepi adatok szerint két lakása

van Bukarestben, egy villája
pedig épülõben Snagovon. A
gazdasági miniszter mintegy
220 ezer euró értékû ékszer-
rel és mûtárggyal rendelke-
zik, a Titan Mar nevû cégtõl
pedig 3,1 millió lej osztalékot
kapott. A miniszternek nincs
autója és adóssága sem. 

Magánhitelezõ és tartozó

Szabadidejében magánhi-
telezõként mûködik Radu
Berceanu közlekedésügyi
miniszter.  Személyes szám-
láin 851 ezer euró van, fele-
ségének pedig 14 ezer
eurónyi ékszere. Százötven
ezer euróval segítette ki a
Vaber Invest Group nevû cé-
get, és mintegy kétszázezer-
rel egy Selea Pompiliu nevû
magánszemélyt.

Az egyetlen  nõi miniszter,
Elena Udrea, a régiófejlesz-
tési és turisztikai tárca veze-
tõje, ötvenezer eurónyi ék-
szert, valamint egy lakást,

egy házat és 16 ezer négyzet-
méter fõvárosi telket vallott
be. Ezt férjével, Dorin
Cocoºsal közösen vásárolta
2006 és 2007 között, valószí-
nûleg az ingatlanvásárlási
láz csúcspontján. Udrea va-
gyonában szerepel még egy
11 éves Mercedes gépkocsi
is. Bankszámláin 14 ezer
euró van, emellett azonban
3,28 millió dolláros hitelt
törleszt, illetve 200 ezer lejjel
tartozik Dinu Pescariunak.

ªeitan, Funeriu...

Konstanca mellett birtokol
egy örökölt házat Mihai
ªeitan munkaügyi miniszter,
valamint a fõváros elsõ kerü-
letében épített 1999-ben há-
zat magának, s többek között
öt cégben részesedéssel ren-
delkezik. Cãtãlin Predoiu
igazságügyi miniszter – aki-
nek kissé zavaros az ingatlan-
vagyoni helyzete – egy két-
százezer lejes bankszámláról
tesz említést, amely jelentõs
csökkenés a tavalyi 480 ezer-
hez képest. Petru Daniel
Funeriu oktatásügyi minisz-
ter autóbolond, a felsõkate-
góriásokat kedveli: két
Jaguárral és egy Audi A6-
ssal száguldozik és befek-
tetési alapokban tart pénzt.
Vasile Blaga belügyminiszter
egy több mint kétszáz négy-
zetméteres házzal rendelke-
zik Bukarestben, és mintegy
félmillió euróval három, meg
nem nevezett magánsze-
mélynek tartozik. A PSD-tõl
szûk egy éve függetlenedett
Gabriel Oprea védelmi mi-
niszter egyike a legvagyono-
sabbaknak, mégis alaposan
feji az állami büdzsét. Leg-
fontosabb jövedelme a keres-
kedelmi ingatlan bérébõl fo-
lyik be, emellett katonai
nyugdíjat és képviselõi jutta-
tást kap.  
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Emil Boc kuporgat, Markó Béla fizetésbõl él, Kelemen Hunor a legszegényebb kormánytag

Gyulay Zoltán

Bárhol a világban, ha vál-
ság tört ki, a dollár értéke

nõtt – tapasztalhattuk koráb-
ban –, a legkomiszabb idõk-
ben is biztos kikötõnek szá-
mított. Ennek hátterében az
állt, hogy a „zöldhasú” mö-
gött a föld legnagyobb nem-
zetgazdasága és utolsóként
megmaradt szuperhatalma,
az Amerikai Egyesült Álla-
mok állt. Aligha maradhat ez
így a továbbiakban, a dollár
körüli kétségek ugyanis egyre
nõnek. Csaknem tíz eszten-
deje az amerikai fizetõeszköz
külsõ értéke drámai mérték-
ben csökkent: 2000-ben még
1,21 eurót adtak érte, napja-
inkban azonban már jó, ha
ennek a felét. Ezzel szemben
az Európai Unió polgárai
fordított élményben részesül-
hetnek: egy euróért mintegy
másfél dollárhoz jutnak.

A világ pedig nyugtalan.
Az Egyesült Államok szám-
talan ország adósa, a hitele-
zõk pedig kételkedni kezd-
tek: vajon bizalmuk Amerika
fizetõképességében – és ezál-

tal a dollárban – igazolható-
e. Az egykor oly „büszke”
dollár így – a The Wall Street
Journal sommás ítélete – a
„valuták General Motorsa”,
magyarán: csõdvárományos.
Mi történik azonban a világ-
gazdasággal, ha a dollár foly-
tatja süllyedését? Mi lesz a
megtakarítások sorsa? 

A szakértõk attól tartanak,
hogy az összeomló amerikai
fizetõeszköz egyfajta futótûz-
ként perzsel föl gazdaságo-
kat, elvégre csaknem minden
nyersanyag- és banki üzletet,
beruházást dollárban tarta-
nak nyilván. Emellett pedig
sok ország – például Dubaj,
Irak vagy éppenséggel Kína –
a saját valutáját is az ameri-
kaihoz köti. Azok az ameri-
kai bankok, amelyek adós-
ságállományukat idegen
pénznemben kötötték le, do-
minószerûen omolhatnak
össze, és más intézményeket
is magukkal ránthatnak. Még
kereskedelmi háború is ki-
robbanhat egyes nemzetek
között – írta meg vízióját a
Business Week címû amerikai
gazdasági hetilap. 

Csõd elõtt a zöldhasú?

Fotók: gov.ro

Hírösszefoglaló

Összesen hetven-nyolc-
vanezer álláshely szûnik

meg a költségvetési szektor-
ban 2010-ben – errõl beszélt
Mihai ªeitan nemrég kine-
vezett munkaügyi miniszter
egy televíziós mûsorban az
Agerpres szerint tegnap. Ez-
zel párhuzamosan az állami
szférában bizonyos területe-
ken bõvíteni fogják a létszá-
mot, ugyanis egyes helyeken
dolgozóhiány figyelhetõ
meg. A munkaügyi tárca ve-
zetõje szerint az elbocsátá-
sokat fokozatosan hajtják
végre, és az érintetteknek át-
képzési lehetõségeket ajánla-
nak fel, amelynek segítségé-
vel az utcára kerülõk
könnyebben el tudnak he-
lyezkedni majd a magán-
szférában. Erre a gazdasági
növekedés beindulását köve-
tõen, a második negyedévtõl
lehet nagyobb esélyük.
ªeitan arról is beszélt, hogy
2009-et 7,8 százalékos mun-
kanélküliségi rátával zárja
Románia, ám ez a mutató
2010 végére visszaeshet a
7,3 százalékos szintre. Arról
biztosította a közalkalma-
zottakat, hogy jövõre nem
fog visszaesni a fizetésük.
„Nem kétséges, hogy csök-
kenteni kell az állami appará-
tusban dolgozók létszámát”
– mondta az Új Magyar Szó-
nak korábban Lakatos Péter
képviselõ, közgazdász. Sze-
rinte az adminisztráció mére-
teinek visszafogása nem tör-
ténhet meg a magánszektor
ösztönzése nélkül, amely fel-
szívhatná a munkaerõfe-
lesleget. „Nem is az állam
túlburjánzása a probléma,
hanem az, hogy az aktív dol-
gozókhoz képest sok a költ-
ségvetésbõl fizetett alkalma-
zott” – így fogalmazott az
ÜzletRész címû mellékletünk-
ben korábban Mátis Jenõ
mérnök-közgazdász. 

Nyolcvanezres 
elbocsátás jönAz „aranycsapat” hozománya



Antal Erika, Kovács Zsolt

„Nem szeretek úgy kilép-
ni a kifényesített utcákra,

hogy közben az otthoni vil-
lanyszámlámért reszketek.
Nekem a város ünnepi át-
rendezése a pazarlást juttat-
ja eszembe” – dohog Nagy
Béla kolozsvári nyugdíjas,
amikor a város díszkivilágí-
tásáról kérdezzük. László
Attila kolozsvári alpolgár-
mester szerint azonban ez
nem nevezhetõ pazarlásnak.
„A közterek díszítését és ki-
világítását magáncégek vál-
lalják, reklámfelületért cse-
rébe. A díszítés feltételeleit
pedig a városkép védelmé-
nek figyelembevételével elõ-
zetesen, szerzõdésben rög-
zítjük” – nyugtatja meg az
ÚMSZ hasábjain az önkor-
mányzati vezetõ a város pol-
gárait.

Drága vagy csúnya?

Sepsiszentgyörgyöt a gaz-
dasági válság miatt többnyi-
re az elmúlt években megvá-
sárolt és most újra felhasz-
nált világító és díszítõ ele-
mek teszik ünnepélyessé. A
lámpaoszlopokra és az út-
test fölé elegáns, fehér dísze-
ket helyeztek el Sepsiszent-
györgy fõutcáin és a város-
központban. Emellett fény-
kígyók kerültek a központi

épületekre és a Bazár tor-
nyára is. A díszekre idén 40
ezer lejt költött az önkor-
mányzat. 

Az általunk megkérdezett
sepsiszentgyörgyi lakosok-
nak tetszik a város ünnepi
díszítése. „Már tavaly is tet-
szett ez a visszafogottan
elegáns stílus, amirõl egyér-
telmûen látszik, hogy meg
van tervezve, nem csak úgy
véletlenszerûen rádobálták
a díszeket a villanyoszlop-
okra” – vélekedett a lapunk-

nak nyilatkozó Gere Kata-
lin. Csonta László, a Hargi-
ta megyei Zöld Székelyföld
Egyesület munkatársa úgy
vélte, a magánházak és köz-
terek világítása nem érte
még el azt a mértéket, hogy
a  környezetszennyezõnek
lehessen minõsíteni. A kör-
nyezetvédõ szerint egyelõre
inkább esztétikai problémá-
kat okoz ez a jelenség:
„Rossz látni, amikor egész
évben kint maradnak Csík-
szeredában az ünnepi dí-

szek, és még húsvétkor is a
világító hópelyheket lehet
látni”. Forró István Maros
megyei kisvállalkozó azon-
ban túlzónak érzi díszeket.
„Én hiába intem a családo-
mat energiatakarékosságra,
amikor azt látjuk, hogy a
szomszéd egész háza vil-
lanykörtékkel van teleag-
gatva. Marosvásárhelyen
nappali világosság van es-
ténként is. Nem hiszem,
hogy az önkormányzat
nem tudná hasznosabban

elkölteni ezt a pénzt” – véli
a vállalkozó.

Máshol is 
így csinálják

A minden eddigi mértéket
fölülmúló marosvásárhelyi
fényárnak csodájára járnak
a helybeliek. „A kisunoká-
immal eljöttünk, és több
fényképet is csináltunk a vá-
rosközpontban feldíszített
fenyõfa, illetve a világító
szarvasok és a hóemberek
társaságában” – meséli egy
helybeli hölgy, de ugyan-
ilyen lelkesek a marosvásár-
helyi  fiatalok is, tetszik ne-
kik a csillogás. 

Csortán Ferenc mûemlék-
védõ szakember szerint sem
káros az ünnepi dísz. „Nem-
rég jártam Strasbourgban,
ahol ugyanígy zöld és kék
lámpák csillogtak, fel voltak
díszítve az épületek, a fák, a
parkok. És ez így van a világ
összes városában” – magya-
rázza lapunknak Csortán.
Varga István város- és kör-
nyezetvédõ szerint inkább
az erre a célra kiadott pénz
nevezhetõ indokolatlanul
soknak, hiszen tudomása
szerint épp ezt az összeget –
becslések szerint nyolcszáz-
ezer lejt –  takarította meg a
városháza azzal, hogy alkal-
mazottait kényszerszabad-
ságra küldte. 
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Röviden

Nagylelkû 
szervadományozás

Szülei ajánlották fel transz-
plantációra annak a 18 éves
borszéki lakosnak a szerve-
it, aki a hétvégén vesztette
életét egy tragikus közúti
balesetben. Az áldozatot
egy 23 éves, jogosítvány
nélkül vezetõ ittas autóveze-
tõ gázolta el a Hargita me-
gyei kisvárosban. A sérültet
a Marosvásárhelyi Megyei
Sürgõsségi Kórházba szállí-
tották, de az azonnali orvo-
si beavatkozás ellenére sem
tudták megmenteni az éle-
tét. A szervek adományozá-
sáról tegnap döntöttek a
hozzátartozók. Az elkövetõt
könnyebb sérülésekkel a
csíkszeredai megyei kórház-
ban kezelik.

Betegre ették magukat

Tömegesen kerültek be
emésztési panaszokkal a
resicabányai kórházba kará-
csony után azok, akik mér-
téktelenül fogyasztottak az
ünnepi menübõl. A megyei
sürgõsségi szolgálat adatai
szerint mintegy ötszázan
kértek azonnali segítséget,
462 beteg pedig hosszabb
kórházi ellátásra szorult. A
karácsonyi tapasztalatok
alapján a Krassó-Szörény
megyei Egészségügyi Igaz-
gatóság mértékletességre és
óvatosságra szólította fel a
szilveszterre készülõket. 

Díszkivilágítás: pazarlás...?

Influenzaoltás: nem is fájt!
Munkatársunktól

„Egyáltalán nem fáj az ol-
tás” – nyilatkozta Cseke

Attila egészségügyi minisz-
ter, miután tegnap az Euró-
pai AIDS-HIV Akadémia
központjában beoltatta ma-
gát az új típusú influenza el-
len. Arra a kérdésre, hogy ed-
dig miért nem vállalta a vak-
cinát a tárcavezetõ azt vála-
szolta, beiktatásáig nem volt
ideje, de most szeretne példát
mutatni. „Igaz, hogy nem
kaptam még oltást, de a sze-
nátusban listát készítettem
azokról a kollégiáimról, akik-
nek ajánlottam a vakcinát” –
nyilatkozta Cseke Attila. 

Az Egészségügyi Miniszté-
rium frissen kinevezett veze-
tõje szerint Románia azért él-
vez elõnyt az új típusú influ-
enza elleni oltást illetõen a
térség országaival szemben,
mert a veszélyeztetett csopor-
tokba tartozók ingyen kap-
hatják meg a hazai gyártású
oltóanyagot. „Magyarorszá-
gon például – tette hozzá a
miniszter – csak az érintettek
kis hányada kap támogatott
oltóanyagot”. Annak ellené-
re, hogy Magyarországon az
oltóanyagért fizetni kell, a la-
kosság több mint negyedét
oltották be december közepé-
ig. Ezzel szemben Romániá-
ban mindeddig csupán 120

ezer adag ingyenes oltóanyag
felhasználására került sor, va-
gyis a lakosság kevesebb,
mint egy százaléka élvez vé-
dettséget a vírussal szemben.
A miniszter szerint a rendkí-
vül rossz oltási arányt az in-
formációhiány magyarázza:
a hazai lakosság az európai
átlagnál is sokkal bizalmatla-
nabb a vakcinával szemben,
jelenleg több mint 5500 meg-
betegedésrõl és negyven ha-
lálesetrõl tud a szaktárca.
Cseke Attila szerint még nem
egyértelmû, hogy jogszerûen
büntethetõk-e azok, akik
megtagadják az oltást, és
megfertõzõdnek az új típusú
influenzával. 

HIRDETÉS

Sokak szerint ízléstelen és költséges, mások szerint nélkülözhetetlen az ünnepi fényár Fotó: MTI



Kánya Gyöngyvér, Budapest

Január 10-én hivatalos
nyitóünnepséggel veszi

kezdetét Magyarország ed-
digi legnagyobb kulturális
eseménysorozata, a Pécs-
2010 Európa Kulturális Fõ-
városa program. A megnyi-
tó mûsor nagyszabású pro-
dukció keretében jeleníti
meg Pécs kétezer éves tör-
ténetének egyes kiemelt
eseményeit, korszakait pé-
csi kötõdésû mûvészek és
hírességek, valamint több
száz pécsi diák közremûkö-
désével. A közel egyórásra
tervezett nyitóeseményt a
Magyar Televízió élõ közvetí-
tése révén azok is figyelem-
mel kísérhetik, akik szemé-
lyesen nem tudnak jelen
lenni.

Ismét fontos mérföldkõ-
höz érkezett a Pécs2010
Európa Kulturális Fõváro-
sa program. A közterek és
parkok újjáélesztése névre
keresztelt kulcsprojekt ke-
retein belül ugyanis újabb
teret, sétányt, sõt egy egész
városrészt, a megszépített
keleti részt, „adták vissza”
a lakosságnak. Az ünnepé-
lyes megnyitónak helyet
adó Széchényi tér felújítása

is jól halad, a kivitele-
zéstsátrak emelésével gyor-
sították fel. Így a munká-
sok a mínusz fokok vagy
éppen az esõ ellenére sem
fáznak, a helyiek pedig ép-
pen idõben kapják meg a
majdnem kész teret. A ba-
ranyai megyeszékhely fõte-
rén ugyanis december 30-
án elõszilvesztert tartanak
a szerb Emir Kusturica &

The No Smoking Orches-
tra részvételével, míg 31-én
ugyancsak itt búcsúztatják
az óévet. Emellett a Szé-
chenyi tér lesz a helyszíne
a pécsi Európa Kulturális
Fõvárosa program január
10-i nyitórendezvényének
is, amelyre már javában
próbálnak az énekesek és a
karneváli menetben részt-
vevõ gyerekek. „A megnyi-

tó mûvészeti koncepciója,
hogy bemutassa mindazt
az értéket, eredményt és
kétezer éves kulturális
örökséget, amelyre büsz-
kék vagyunk, és amelyet
Pécsen keresztül Magyar-
ország mutatni kíván ön-
magának és a világnak” –
fogalmazott Rubovszky Ri-
ta, a kulturális programok
tervezésében és lebonyolí-

tásában háttérszervezet-
ként mûködõ Hungarofest
Kft. igazgatója. A magyar
idõ szerint este hatkor kez-
dõdõ megnyitó forgató-
könyvét a program me-
nedzsmentjétõl sikerült
megtudnunk. Ezek szerint
nagy farsangi menet kere-
tében a különbözõ történel-
mi korokat jelmezbe öltöz-
ve hozzák el a pécsi iskolá-
sok, színészek, bábosok a
közönségnek. Minden kort
egy hatalmas, három- négy
méter magas bábu vezet. A
menet a Zsolnay kúttól in-
dul és a Belvárosi templom
elõtti színpadhoz érkezik.
A mûsor folyamán a város
különbözõ történelmi kor-
szakai mai átiratban eleve-
nednek meg, fõként pécsi
mûvészek elõadásában. A
fináléban aztán dalra fa-
kadnak a fellépõk, Demjén
Ferenccel, Lovasi András-
sal, Lang Györgyivel, vala-
mint további meglepetés-
vendégekkel közösen. A
megnyitót Káel Csaba ren-
dezi, akinek nevéhez a ma-
gyar filmgyártás legdrá-
gább alkotása, a hatszáz-
millió forintból készített
operafilm, a Bánk bán kötõ-
dik. 
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Minden jó, ha vége jó
az évvégére

Elõszilveszteri ünnepi elõ-
adásként játssza a Figura
Stúdió Színház William
Shakespeare Minden jó, ha vé-
ge jó címû komédiáját ma es-
te 7 órától a gyergyószent-
miklósi színházteremben.
Az elõadás meghívott ven-
dégei a Gyergyószentmiklósi
Ápoló és Gondozó Központ
és a Szent Erzsébet Öregott-
hon, valamint a gyer-
gyószentmiklósi Szivárvány
Alatti Gyerekotthon lakói,
akiket az év végén ezzel a
színházi estével szeretnének
megajándékozni. 

Elhunyt Tóth László

Újabb örökös tagtól búcsú-
zik a Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház: december 24-
én elhunyt Tóth László
díszlettervezõ. Tóth László
1933-ban Szatmárnémetiben
született. A kolozsvári Ion
Andreescu Fõiskolán vég-
zett 1957-ben. 1965–1971
között a Kolozsvári Állami
Magyar Színház díszletter-
vezõje, 1972-tõl adjunktus
volt a kolozsvári fõiskolán.
1983-ban Münchenben tele-
pedett le, 1986-tól a
Staatstheater am Gärtner-
platz tervezõje volt. 

Röviden

Látványterv a Nagy Lajos magyar király által 1367-ben alapított pécsi egyetemrõl

Darvas Beáta

Aprószentek napján fia-
tal betlehemezõk éneke

verte fel Csatószeg csendjét.
Az alcsíki faluban még a
legidõsebbek sem emlékez-
nek, hogy bevett szokás lett
volna házról házra vinni a
Megváltó születésének jó hí-
rét, próbára téve ezzel a fa-
luközösség nyitottságát is:
képesek-e az emberek ajtót
nyitni, beengedni, befogad-
ni a karácsony üzenetét. 

Miklós Mária, a hagyo-
mányélesztés kezdeménye-
zõje megkeresésünkre el-
mondta, szülõfalujából,
Csíkborzsovából mentette
át a betlehemezés szokását,

és a háromnapos „házalás”
során csak pozitív visszajel-
zéseket kapott. „Hálásak az
emberek, könnyes szemmel
hallgatták végig szinte min-
den háznál a fiatalok elõ-
adását. Ez is igazolja, hogy
a hagyományok õrzése, fel-
élesztése hasznos tud lenni
a mai kor társadalmának,
mindenekelõtt tartalmas
idõtöltést, szórakozást biz-
tosít a fiataloknak” – tudtuk
meg Máriától.

„Köszönöm, s hálálom,
kik ezt hallgattátok, azt vé-
lem, rosszat nem is tanulta-
tok, miért az egekben le-
gyen jutalmatok. Ti pedig,
jó gazda, kik szállást adta-
tok, semmi nemû átok ne

férjen hozzátok, mi pedig
elmegyünk, vígan maradja-
tok” – hangzott a szószóló
áldása.  

A betlehemezõk mellett
mások is rótták a falvak ut-
cáit tegnap: aprószentek
napján vesszõbõl font kor-
báccsal csapkodják meg a
legények a lányokat, hogy
azok egészségesek és szófo-
gadóak legyenek. „Apró-
szentek, Szent Dávid, / él-
jen maga sokáig,/ pénzben
járjon bokáig / száz eszten-
dõs koráig!” – hangzott el
tegnap is a leányos házak-
nál. Ezt a napot legényavató
napként is ismerik, elsõsor-
ban Kisalföldön, a Sziget-
közben és Székelyföldön. 

Antal Erika

Úgy értesültünk, hogy
ez lesz az utolsó rendezése. 
– Júliustól megyek nyugdíj-
ba, feltehetõen ez lesz az
utolsó nagyszínpadi rende-
zésem, bár a tanév végéig a
másodéves színész mester-
képzõs osztállyal még dol-
gozom.  Talán félszáz körül
is van az itteni rendezéseim
száma, ezért mindenképpen
úgy szerettem volna, hogy
egy hangsúlyosabb pontja
legyen az útnak, amit 1963
óta megtettem. Azóta va-
gyok az intézet tanára, ideje
nyugdíjba menni.

Ez azt jelenti, hogy vég-
leg visszavonul?
– Hogyha felkérnek, dolgo-
zom. Én most elsõsorban a
fiatal rendezõ szakos tanít-
ványaim útját támogatnám,
hiszen a volt diákjaim közül
többen színházigazgatók, a
kapcsolataimat erre szeret-
ném felhasználni, hogy a fi-
atal rendezõknek valamilyen

módon pálya nyíljon, mert a
jövõ bennük van. Én most
már akár rendezek, akár
nem, a magamét megtettem,
és fontos, hogy mások is rá-
lépjenek erre az útra.

Munkásságának négy
évtizede alatt hogyan vál-
tozott a színészképzés?
– Amikor én idejöttem, ak-
kor alapvetõen az utasításos,
irányításos és utánzásos
módszerekre alapult a szí-
nészképzés, ezért gyakran
elhangzott a vád, hogy kis
Kovács Györgyöket, Delly
Ferenceket utánzó színésze-
ket gyártottak. Ennek is volt
pozitív része, hiszen a nagy
mesterek utánzása, a tõlük
való tanulás nyilvánvalóan
nem megvetendõ, de utána
egyre inkább a személyes vo-
nások kibontása, fejlesztése
került elõtérbe, ami gyakor-
latilag világjelenség a szín-
házban, a drámairodalom-
ban, a rendezésben, a színé-
szetben. Úgy gondolom,
hogy ez a vonal nagy peda-

gógiai változásokat is ered-
ményezett a színészképzés-
ben, gondolok elsõsorban az
improvizációra épülõ szí-
nészoktatás kifejlõdésére. 

Hány színész került ki
az ön keze alól?
– Nem tudom összeszámol-
ni így hirtelen, nagyon sok.
Voltak kedvenc évfolyama-
im, amelyekkel nagyon szép
emlékek kötnek össze. Pél-
dául a Hunyadi Lászlóék
évfolyama, ahol az Egy fõt
rendeztem, a Bíró Józsefék
évfolyama, ahol a Györgyike,
drága gyermeket, Papp
Éváék, a Jó estét nyár évfo-
lyama, aztán a rendszervál-
tás után az elsõ nagy osz-
tály, a Bogdán Zsolték,
majd a Béres Attiláék osztá-
lya, a My fair ladys csapat,
aztán a Chicagós társaság és
a Kabaré címû musical, a
Zayzon Zsoltéké. Nagyon
jó kapcsolatom van a színé-
szekkel, és örülök, hogy so-
kan közülük nagyon jó hely-
re kerültek. 

„A magamét megtettem”
Beszélgetés Kovács Levente nyugalmazás elõtt álló rendezõ-tanárral

Közeleg a pécsi ünnep

Pásztorok, szent család és hírnökök: hagyományt örökítenek meg az alcsíki fiatalok A szerzõ felvétele

Kölcsön és õrzött szokások

Békeffy István
Egy asszony-
gyilkos vallomá-
sa címû darabjá-
nak marosvá-
sárhelyi rende-
zésével köszön
el tanári és 
rendezõi pályá-
jától Kovács 
Levente. 
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Röviden

Farkas István, Orosz Anna

A sokat elemzett, emlegetett
válság esztendejét is nagysza-

bású mûsorkavalkáddal búcsúz-
tatja a legtöbb televízió. Azok-
nak, akik az ilyenkor szokásos
tobzódás, tombolás, ünneplés
helyett a tévé elõtti fotel kényel-
mét választják, összegyûjtöttük
a hazai és magyarországi vezetõ
televíziós csatornák szilveszteri
mûsorkínálatát. 

Mánélé, kabaré és csöpögés

A román közszolgálati televízi-
óban mágikus szilvesztert ígér-
nek, este kilenctõl egészen hajna-
li kettõig. Nem igazán tudjuk,
mit jelent a mágikus szilveszter,
több információ nem áll egyelõre
a tévénézõk rendelkezésére. Aki
azonban meg akarja hallgatni
Traian Bãsescu államfõ újévi jó-
kívánságait, az itt megteheti éjfél
elõtt tíz perccel.

Az Antena 1-en Szilveszter este
is a Divertis Mall humorcsapatra
bízzák a felhõtlen szórakozást,
22.30-tól pedig Dan Negru mó-
kamester szórakoztatja a közön-
séget. A Paranghelion címû mûsor
a román szórakoztatás történetét
fogja végigtekinteni. Aki kíváncsi
erre, megtudhatja, hogy az õsök
hogyan szórakoztak szilveszter
este. A román showbiz arcai régi
idõk szereplõit imitálva fogják
mulattatni a közönséget. Minden
történelmi korhoz jellegzetes
színpadot rendeztek be, korabeli
ruhákat is megcsodálhatunk.
Hajnali fél háromtól pedig az Állj,
vagy lõ a mamám! címû vígjátékot
sugározzák.

A Pro Tv-ben 20:30-tól az O-la-
la szórakoztató karaoke mûsor
lesz, majd este 22 órától utcabált
közvetítenek. Eközben vagy ezzel
párhuzamosan népdalénekesek is
jelen lesznek a stúdióban: Sofia
Vicoveanca és Ileana Ciuculete.
Ugyanakkor olyan énekesekkel is
találkozhatnak a nézõk, mint:
Loredana, Andreea Bãnicã, Alex
Velea, Andra, Anda Adam,
Delia Matache, Babi Minune,
Jean de la Craiova vagy Vali
Vijelie. Hajnali negyed kettõtõl
pedig filmet nézhetünk ezen a
csatornán: a Table for Three címû
romantikus vígjátékot.

A Prima TV is a befutott móka-
mesterekre bízza a szilveszteri
szórakoztatást. Este fél tíztõl a
Kötekedõk krónikája (Cronica Cârco-
taºilor) címû népszerû mûsort
sugározzák, majd éjféltõl a Mon-

denii show, éjjel egytõl pedig a Lö-
köttek a NATO-ban (Trãsniþi din
NATO) kerül mûsorra. Kettõtõl
pedig a tavalyi Megasztár legjobb
pillanatait elevenítik fel, majd
aVárosi vadász címû film
következik, Jackie Chan fõszere-
plésével.

A Kanal D csatornán a La ºuetã
cu Bahmu címû mûsorral indul a
szórakozás 22 órától. Adriana
Bahmuþeanu mûsorvezetõ ferge-
teges szilveszteri bulit igér. Neves
vendégei is vannak: Monica
Columbeanu, Simona Pãtruleas-

a, Gabi Cristea, Codrin ªtefãnes-
cu, Silviu és Honorius Prigoanã.
A zenei aláfestést Andreea
Bãnicã adja.

Szilveszterkor 
is közszolgálatban

A Duna Teleízió már kora dél-
után (15.00 órakor) elkezdi a
szilveszteri mûsorparádét, Bújjék
a kosárba! – Arcok harca címmel
zenés vetélkedõt tûzött mûsorra,
amelyben a tévé mûsorvezetõi
mérik össze tudásukat, kétórányi
önfeledt játékkal búcsúztatva az
óévet, és bizonyítva, hogy az
összefogás nem csak a nézõk ré-
szérõl valósult meg. 

Ezután (20.00 órától) Kalmár
Tibor Mindent egy helyen címû
szilveszteri kabaré-összeállítása
kerül mûsorra, 21.30-tól pedig
immár harmadik alkalommal
közvetíti a Duna Televízió a Szol-
noki Szigligeti Színház szilvesz-
teri gálamûsorát. Éjfél után élõ-
ben jelentkezik az ünnepi stúdió,

ahonnan hajnalig tartó élõzené-
vel, tánccal, tombolával, sok-sok
meglepetéssel jelentkezik a szil-
veszteri Kívánságkosár.

A hajnalba nyúló mulatság
mellett a Duna Televízió a legki-
sebbekre is gondolt: a november
óta tartó Heted7ország – Bene-
dek Elek mesemondóverseny kö-
zönségdíját 18.30-kor veheti át a
gyõztes. A díjkiosztó után Bene-
dek Elek Hetedhétország címû me-
séjét láthatják legkisebb nézõink.

A Dunával ellentétben a Ma-
gyar Televízión – minden bizony-

nyal a szûkös anyagi keret miatt
– nem egy nagy dobás a szilvesz-
teri mûsor. Este fél nyolctól és ki-
lenc órától jelentkezik az Önök
kérték címû kívánságmûsor, majd
az esti Híradó után az MTV Mon-
dom a magamét címû stand up
comedy tehetségkutató versenyé-
nek döntõjét vetítik, melyet a Bu-
dapesti Operettszínházzal tett ze-
nés utazás, a Broadway-szilveszter
követ 23.30 órától. „Az ünnepi
show-ban színpadra lépnek leg-
nevesebb sztárjaink, lesz operett,
musical és klezmer muzsika, re-
vü, rengeteg tánc, no és persze
igazi szilveszteri jókedv. Mûvé-
szeink még a szünetben sem áll-
nak le, s különlegességek várják a
közönséget a színház minden
szegletében” – olvasható az ope-
rettszínház honlapján.

Féktelen 
nézettségnövelés 

A magyarországi kereskedel-
mi televíziók elsõsorban fil-

mekkel erõsítik a szilveszteri
hangulatot. Az RTL Klub kora
délutántól vígjátékokat sugá-
roz (16.05 órától a Jég veled!,
17.40-tõl Még zöldebb a szomszéd
nõje) az esti híradó után pedig
a Bud Spencer–Terence Hill
páros következik a Különben
dühbe jövünk címû filmben, me-
lyet a hajnali háromórás mû-
sorzárásig további vígjátékok
követnek: 21.45 órától az Egy
szõkénél jobb a kettõ, 23.25-tõl A
buliszervíz, a Himnusz után pe-
dig a világ 15. legrosszabb

filmje, az Ezt kapd ki! követke-
zik. 

Az RTL Klubbal ellentétben a
TV2 saját szilveszteri mûsort ál-
lított össze a játékfilmek mellé,
mely 20.00 órakor kezdõdik. A
tervek szerint lesz benne Aktív
Extra bakiparádéval, Joshi
Bharat különkiadás – benne
Joshi-hasonmásokkal. A szil-
veszteri mûsorban 21.10 órától
mutatják be az Irigy Hónaljmi-
rigy külön erre az alkalomra
készített mûsorát, melyben töb-
bek között Benkõ és Vágó-
Párbaj paródia is lesz. Ezután a
Retro szilveszter következik, mely
egy válogatás a TV2 tizenkét
évének zenés mûsoraiból. A
Himnusz után Jack Jack címû
zenés dokumentumfilm,
Grease és Ali G Indahouse ke-
rülnek a képernyõre.

A Viasat 3-on kedvükre „hely-
színelhetnek” a sorozat rajon-
gói, ugyanis a CSI: Miami hely-
színelõk történetei csaknem az
egész estét betöltik majd. 

Roman Polanskit, a világhírû lengyel film-
rendezõt tavasszal tartóztatták le egy 32 évvel
ezelõtt, kiskorún elkövetett nemi erõszak mi-
att. Azóta feltételesen szabadlábra helyezték,
és Svájcban, ünnepelve várja, hogy Amerika
beidézze. Közben meghatódva nyilatkozik a
sajtónak, hogy mennyire köszöni a rengeteg
támogató, bátorító rajongói üzenetet. A mé-
diasztárok világát ismerve, Polanski is hama-
rosan „szabadul”. A média tehát bármit
megtehet, de csak azért, mert ilyenek a mé-
diafogyasztók: képesek támogatni egy erõ-
szaktevõt is, ha az sztár. És a média olyan,
mint a fogyasztói: erkölcstelen, gátlástalan,
igazságtalan.  A feltételezett liliomtiprónak
tehát sok és hatalmas barátja van…  És va-
lószínû, hogy sokan közülük szabadlábon…
Szerintem kezdjünk el rettegni…

p(r)ier

Száz szó

Szavazógép

Jövõre szétesik a kormánykoalíció

Az Új Magyar Szó internetes olvasói szerint
a karácsonykor „született” PD-L –
RMDSZ kormánykoalíció 2010-ben fel is
bomlik. A maszol.ro szavazógépen feltett
legutóbbi kérdésünkre (Meddig marad egy-
ben a PD–L–RMDSZ-koalíció?) válaszoló
olvasóink többsége amellett foglal állást,
hogy az új kormány már jövõre felbomlik,
viszont közel feleannyian vélik úgy, hogy
a koalíció 2012-ig, a kormány mandátu-
mának végéig fog élni. 

E heti kérdésünk: 
Ön hol szilveszterezik?
1. Vendéglõben
2. Barátokkal a hegyekben
3. Otthon
4. Külföldön 

Szilveszter a képernyõn
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Péter Árpád

Az idei év válságos esztendõ
volt a romániai médiaipar

számára is, ugyanis a tavalyi-
hoz viszonyítva átlag 40 száza-
lékos bevételkiesést regisztrált.
A 2009-es év 350 millió eurós
bevétele közel 38 százalékkal
alacsonyabb 2008-hoz képest,
az Initiative médiaelemzõ cso-
port szerint az idei bevételeket
még a 2006-os forgalom is kö-
zel 10 millió euróval lépte túl.
A legérintettebb ágazat a
nyomtatott sajtó és a televízió,
közel ezer újságíró maradt
munka nélkül, és majdnem

húsz szerkesztõségi iroda füg-
gesztette fel tevékenységét. A
nyomtatott sajtó vesztesége
több mint 50 százalékos (2008-
ban 82 milliós bevételt jelentet-
tek az újságok, 2009-ben azon-
ban csak 40 milliót). Az Initia-
tive szerint a sajtó nem fogja ki-
heverni ezt a csapást, nehéz
lesz megmenteni a legtöbb, baj-
ban lévõ publikációt. 

A második legnagyobb vesz-
tes a televízió-ipar, amely idén
100 millió euróval kevesebb
nyereséget regisztrált, mint
2008-ban. A tévéreklámok köz-
vetítési díja átlag 40 százalék-
kal csökkent. Az online publi-

kációk is visszaesést regisztrál-
tak (átlag 20 százalék), alig ér-
ve el a 13 millió eurót, de Cris-
tian Godinac, a Media Sind
elemzõcsoport igazgatója sze-
rint ez az ágazat heverheti ki a
leggyorsabban és legkönnyeb-
ben a válságot. A rádiózás kö-
zel 10 milliós veszteséget köny-
velhet el (25 millióval zárta
2009-et), többek között azért,
mert az autóipar 2009-ben nem
hirdette magát az éterben. Az
elemzõk állításai szerint 2011-
re normalizálódhat a helyzet a
médiaszakmában, de a 2010-es
év elõreláthatólag nehezebb
lesz, mint a 2009-es. 

2009: a média fekete éve

Turcescu lesz a Sassu-utód?

Miután Traian Bãsescu a B1 Tv egyik
mûsorában bírálta a köztévét, a román
blogszférában felröppent a hír, hogy
Alexandru Sassu igazgató utódja – aki-
nek mandátuma 2010 februárjában jár le
– a (volt Radio Total-os és Europa FM-es)
jelenleg a Realitatea FM-nél tevékenykedõ
Robert Turcescu, független médi-
(amunk)ás lesz. Más források szerint
Sassut a Cotroceni-palota szóvivõje,
Valeriu Turcan váltja.

Újabb per a Google ellen

Mian Mian kínai írónõ, aki az alvilágban
átélt szex, drog és alkohol élményeirõl szó-
ló történeteivel lett híres, a szerzõi jogok
megsértése miatt 61 ezer jüant követel kár-
térítésként a Googletõl, mivel a cég enge-
dély nélkül tett be részleteket az író köny-
veibõl a Google Book Search könyvtárába.

A Duna Tv ünnepi stúdiójában Morvai Noémi, Asbóth József és Banner Géza lesznek a szilveszteri házigazdák
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Élő egyház
10.15 Marsupilami
(anim. sor.)
10.40 Szökevények 
(angol tévéfilm sor.)
11.05 Copperfield Dávid
(am. filmdráma)
12.45 Híradó, 
Időjárásjelentés
13.00 Déli harangszó
13.01 Vers
13.05 Nótacsokor
13.35 Szeressük egy-
mást 
(magyar vígj.)
15.00 Bujjék a kosárba!
– Arcok harca
16.55 Zorro 
(am. filmsor.)
17.30 Bujjék a kosárba!
– Kosár az egész világ
19.00 Híradó, 
Időjárás-jelentés
19.30 Heted7ország –
Benedek Elek mesemon-
dóverseny
19.35 Mese
20.00 Mindent egy he-
lyen 
(magyar szór. műsor)
21.00 Bujjék a kosárba!
– Szilveszteri kavar-kád
22.30 Határok nélkül –
Szilveszteri gálaműsor 
a Szolnoki Szigligeti 
Színházból
1.05 Bujjék a kosárba! –
Ünnepi stúdió

m2, 22.00
Kísért a volt nejem

Leopold eleddig úgy érezte, az ég kegyeltje: élete derűs volt,
minden jól muzsikált. Mígnem egy napon lesújtott a villám:
ott állt előtte Julia teljes valóságában, Julia, a hat éve halott
felesége. Ugyanolyan vonzó és kívánatos volt, mint életében
és most is hatni tudott rá. Arra kérte a férfit, keresse meg és
vegye szárnyai alá Thomast, a kisfiúkat, akinek létezéséről
nem volt tudomása.

RTL Klub, 21.45
Egy szõkénél jobb a kettõ

A szőke nőkről alkotott lesújtó kritikák, alaptalan rágalmak
nem ebben a filmben dőlnek meg. Dee és Dawn gyönyörű-
ek, elolvad tőlük az Anktartisz, de a férfiak megbabonázá-
sán kívül máshoz nem igazán értenek. A két jószándékú, vi-
szont nem túl okos szőke nő megejtő és mulatságos kaland-
jai abból fakadnak, hogy összetévesztik őket két hírhedt és
rendkívül éles eszű fejvadásszal.

TVR2, 17.10
Miss Austen bánata

A legendás írónő, Jane Austen élete és levelei alapján ké-
szült film az alkotó utolsó éveit mutatja be, azt is körüljárva,
hogy az írónő miért halt meg férjezetlenül. A 40. születés-
napja felé közelítő Jane Austen látszólag boldog hajadon-
ként él, szellemes és bájos hölgy. Mégis, mikor unokahúga
megkéri, hogy segítsen neki a férjjelöltjei között válogatni,
Jane magabiztos higgadtsága megrendül.

DUNA TV
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m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.22 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Hogyan fogott ki 
a kovács az ördögön?
10.10 A három narancs
11.00 Bob a Vadnyuga-
ton
11.55 Szél hozott 
és szél visz el
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.05 Srpski Ekran
13.30 Unser Bildschirm
14.55 Sophie 
– a nem kívánt jegyesség
(német filmsor.)
15.25 Múzeumtúra
16.30 Ez történt ma reg-
gel
Benne: Híradó, 
Sporthírek
18.20 Jó kis bagázs
(francia tévéfilm sor.)
19.15 Magyar retro
20.10 Marci
20.30 Süni és barátai
20.35 Therese
nővér.com (francia film)
21.30 Híradó este
21.50 Sporthírek
21.55 Időjárás-jelentés
22.00 Kísért a volt ne-
jem (belga-francia vígj.)
23.30 Broadway Szil-
veszter
2.00 Magyar retro
2.55 Záróra
3.45 Vezérlő fény 
(am. tévéfilm sor.)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub Benne: 
A mentőcsapat, Lisa
9.45 A rejtelmes sziget
(német animációs film)
11.05 Biztos csak viccel
(dél-af. vígjáték, 1986)
12.45 Kőbunkó 
(amerikai vígj., 1992)
14.25 A kicsi kocsi újra
száguld (am.vígj., 1974)
16.05 Jég veled 
(amerikai vígj., 1993)
17.40 Még zöldebb a szom-
széd nője 
(amerikai vígj., 1995)
19.30 RTL Klub Híradó 
20.00 Különben dühbe jö-
vünk (olasz-sp. vígj., 1973)
21.45 Egy szőkénél jobb a
kettő 
(am.-kan. vígjáték, 2007)
23.25 Buliszervíz 

(am.-német vígj., 2002)
1.00 Himnusz
1.05 Ezt kapd ki! 
(amerikai vígj., 2006)
2.30 Agyatlan ágyasok
(am. vígj., 2003)
2.00 Infománia 
- Multimédia magazin
2.20 Műsorszünet

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tv2 matiné
Benne: TinTin kalandjai,
Született kémek
10.05 Mókás állatvilág
(angol term. sor.)
10.35 Barbie és a Gyé-
mánt Kastély
12.00 Lassie 
(amerikai kalandfilm)
13.40 Sok hűhó semmiért
(angol-amerikai romantikus
film, 1993)
15.45 Merlin 2. – A va-
rázslóinas (amerikai-kana-
dai kalandfilm, 2006)
17.30 Szellemirtók 2.
(amerikai akciófilm, 1989)
19.30 Tények - Hírműsor
20.00 TV2 Szilveszteri mű-
sor Benne: Aktív Extra,
Best of Joshi Bharat, Irigy
Hónaljmirigy, Popdaráló,
RETRO BUÉK
1.00 Himnusz
1.05 Jack Jack 
– Az igazi rocksztár az első
próbán meghal 
(magyar zenés film, 2008)
2.55 Grease (am. zenés f.)
4.45 Ali G Indahouse 
(amerikai vígjáték, 2002)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 Fletó -
Surranópályás
11.05 Fletó - Böszme
11.30 Fletó -
Országcsináló
12.05 Fletó – Ideológus
12.30 Fletó - Vesztes
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Ősök tere (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 A Zuschlag-ügy -
Tanulóévek
15.30 A Zuschlag-ügy –
Cusi útja a Terror Hátáig
16.05 A Zuschlag-ügy – A
nyomozás
17.05 A Zuschlag-ügy – A
minister irodája
17.30 A Zuschlag-ügy –
Új rész
18.00 Híradó
18.30 Kerela – Isten ott-
hona
19.05 Delhi – Csodák fő-
városa
20.05 Dosszié: Törlesztő
részleg
21.05 Dosszié: Beugró
22.05 Dosszié: Határeset
23.05 Dosszié: A fehér ló
fia
0.05 World Híradó
0.30 Szilveszter a nagyvi-
lágban

9.40 Halálbiztos diagnó-
zis 10.30 Egy falatka
sajt (krimi) 12.55
Smallville 13.40 Jó-
barátok 14.40 A kiskra-
pek visszavág (am. csa-
ládi vígj.) 15.55 Isten
nem ver Bobbal (am. víg-
játék) 17.30 Asterix és
Obelix (francia vígjáték)
19.20 A szentfazék (am.
vígj.) 21.15 CSI: Miami
helyszínelők 22.00 CSI:
A helyszínelők 22.50
CSI: New York-i helyszí-
nelők

7.00 Sport.ro Hírek 10.05
Sport.ro Hírek 11.00
Sport.ro Hírek 11.05
Boxbuster: Manny
Pacquiao - MIguel Cotto
12.05 Bajnokok Ligája
13.00 Sport.ro Hírek
13.05 Fogadás a félelem-
mel 14.00 Sport.ro Hírek
16.00 Boxbuster: Jo Jo
Dan - Walter Gomez 17.00
Oltchim 18.00 Sport.ro Hí-
rek 19.00 Fogadás a féle-
lemmel 21.00 Berakdance
Világbajnokság 2009
0.00 K1

9.00 Dona Barbara (sor.)
10.00 Szerelmek (sor.)
12.00 Sosem feledlek
(sor.) 13.45 Celine Dion
koncert 15.30 Elrabolt
sorsok (sor.) 16.30 Átko-
zott paradicsom (sor.)
17.30 Cristina Show
18.30 A szerelem nevé-
ben 19.30 Dona Barbara
(sor.) 20.30 A nagyon
nagy ő (am.-német vígj.,
2001) 22.30 Miss Vene-
zuela 2009 2.15 Lányok a
pácban (am. vígjáték,
2006)

8.20 A herceg menyas-
szonya (am. kalandf.)
10.00 Televíziós vásár-
lás 13.25 Murdoch nyo-
mozó rejtélyei (kan.
krimisor.) 15.10 Hűség-
eskü (rom. dráma) 17.00
Pereld a nőt (vígj.)
18.40 Elátkozott Ella
(családi vígj.) 20.20
Gyilkos áradat (kataszt-
rófa f.) 22.00 Pinokkió
bosszúja (horror) 23.40
Gyilkos kobold 3. (hor-
ror) 1.40 Chucky ivadé-
ka (horror)

7.00 Mondd mennyibe
kerül (ism.) 8.00 Mulatós
(ism.) 9.45 Teleshopping
10.00 Menyet az anyá-
nak 12.30 Hírek 13.15
Az ajkaktól a szívedig
(sor.) 15.00 Csupasz
pisztoly a (z)űrben (am.-
kanadai-német vígjáték,
2000) 16.45 Mulatós
18.30 Hírek 19.15
Vacanta Mare 22.00 Szil-
veszteri műsor 0.30
Michael Jackson koncert
3.00 Csupasz pisztoly a
(z)űrben (ism.)

9.00 Anna Karenina
(sor.) 11.00 Anna
Karenina (sor.) 13.00
McLeod lányai 14.00
Amy-nek ítélve 15.00
Audrey Hepburn történe-
te (am. életr. f., 1.rész)
17.00 Audrey Hepburn
története (am. életr. f.,
2.rész) 19.00 A
Partiőrség (sor.) 20.00
Amy-nek ítélve (sor.)
21.00 Őrangyal (am. sor.)
22.00 A hazugság ára
(dráma) 0.00 A Jerikó
bérház titka (dráma)

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Bob, a mester 
(angol rajzfilm sor.)
10.30 A megyezvári 
lovagok 
(angol anim. f.)
11.23 Szeretnivaló ször-
nyeteg (német vígj.)
13.01 Híradó délben
13.10 Együtt
14.10 Charleston 
(olasz vígj.)
16.00 Halhatatlanok tár-
sulata – Pártay Lilla
16.55 Don Matteo 
– A különös idegen 
(olasz krimisor.)
18.00 Macskafogó 2. 
– A sátán macskája 
(magyar anim. f.)
19.30 Önök kérték! 
– Szilveszteri különki-
adás
20.28 Föld TV
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.05 Önök kérték! –
Szilveszteri különkiadás
21.50 Mondom a maga-
mét!
23.30 Broadway Szil-
veszter
2.00 Magyar Bulizene 
Válogatás az utóbbi 
évtizedek legjobb 
szilveszteri 
könnyüzenéiből
2.56 Műsorszünet

7.00 Hírek,
időjárásjelentés

7.30 Rajzfilmek: 
A vadló
8.00 Ébresztő
10.10 Folklórkincsek:
Aranyszólő Országos
Fesztivál koncert 
– Gyulafehérvár 2009
12.10 Leománia 
– külön kiadás
14.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
14.40 Operett-előadás:
Johann Strauss 
- A cigánybáró
17.10 Vihar a palotában
(filmsor.)
18.25 A 2009-es sportév 
19.10 A komédia arany-
kora:
Charlot és az esernyő,
amerikai rövidfilm, 1914)
19.20 Jocker és Loto 5
/40 sorsolás
19.40 Karácsonyi éne-
kek
19.50 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.00 Szilveszteri szóra-
koztató műsor 2010
0.00 Az újév köszöntése
1.00 Szilveszteri szóra-
koztató műsor 2010
2.10 Mulatós
4.10 Ha a nők bajba ke-
rülnek 
(amerikai vígjáték,
2009)

7.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
Mi történik, doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Hókirálynő (angol-
amerikai fantasztikus film,
2002, második rész)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárás
13.30 Apropo tv
14.30 Minkey, a kémma-
jom (kanadai családi film,
2006, ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 A túlélő (román film,
2008, ism.)
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés 
20.30 Divertis 

- szórakoztató műsor
22.00 Szilveszter a négy-
zeten - szórakoztató műsor
1.00 Hárman egy fedélzet
alatt (amerikai vígjáték,
2009)
2.45 Film
4.30 Apropo tv (ism.)
5.15 Hókirálynő 
(angol-amerikai film, 2002,
második rész, ism.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvannal
és Danival
10.00 A rejtelmes sziget
(amerikai kalandfilm,
2005, utolsó rész)
11.00 Vidám történetek
(ism.)
12.00 Szórakoztató műsor
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Salome (amerikai
filmdráma, 1953)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Divertis Mall
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés
20.10 Mulasson Naeval és
Vasileval - Nae Lazarescu
és Vasile Muraru szórakoz-
tató műsora román humor-
ral és zenével
22.00 Szilveszteri mulato-
zás 2010 - szilveszteri szó-
rakoztató műsor
1.30 Állj, vagy lő a ma-
mám! (amerikai akció-vígjá-
ték, 1992)
3.00 Amerikai pite 5. 
- Pucér maraton 
(am. vígjáték, 2006)

7.30 Flash Gordon 
(amerikai filmsor., ism.)
8.20 Sport Florentinával
(sportműsor)
8.30 Teleshopping
9.00 George szigete 
(kanadai kalandfilm,
1989, ism.)
11.30 Flash Gordon
(amerikai filmsor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Mobiltelefon 
(reality show 
Virgil Iantuval, ism.)
15.00 Férjhez adható lá-
nyok (ism.)
16.00 Egy kis mese
(amerikai filmdráma,
1991)
18.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
19.00 Fókusz Sport
19.30 Fokusz Monden 
- Best of
20.30 Jackie Chan: 
Városi vadász 
(amerikai-hongkongi-
japán akció-vígjáték,
1993)
22.30 Mondenii Show
(ism.)
0.00 Lököttek szilvesz-
terkor 
(sor.)
2.00 Best of Megastar
show
2.30 Jackie Chan: Városi
vadász (ism.)

7.00 Amcsi motorok
8.00 Harc az elemekkel
9.00 Nagy durranások 
- Bermuda
10.00 Csúcsmotorok 
- Suzuki
11.00 Újjáépítők 
– A tároló
12.00 LA Ink 
– Évforduló
13.00 Hogyan csinálják
14.00 Állítólag
15.00 Katasztrófa:
ahogy én láttam
16.00 Mocsári favágók
17.00 Verminators 
– Egy irtó jó csapat
18.00 Nagy durranások
19.00 Túlélés törvényei 
- Oregon
20.00 A legnehezebb
munkák
21.00 Hogyan készült? 
– Csónakváz / Bőr
22.00 Hogyan készült? 
- Lökhárítók / 
Szűrőlencsék
22.30 Hogyan készült? 
– Esernyő 
/ Csónakmotor
23.30 Hogyan készült? 
– Szalonna / Hófúvó
0.30 Cella-napló 
- Indiana
1.30 Rács mögött kül-
földön - Venezuela
2.30 Rács mögött kül-
földön - Peru
3.30 Rács mögött kül-
földön - Hongkong

7.00 Carabinieri (olasz
filmsorozat, ism.)
8.10 A jó pápa - XXIII. Já-
nos (olasz életrajzi drá-
ma, 2003, ism.)
10.00 Román hagyomá-
nyok
10.55 Karácsonyi éne-
kek
11.10 Figyelem, énekel-
nek
12.30 Karácsonyi éne-
kek
12.45 Detektív tanárnő
(filmsorozat)
13.45 Jégvirágok
14.00 Román hagyomá-
nyok
14.30 A parlamenti pár-
tok fóruma
15.00 Együtt Európában
16.00 Carabinieri 
(olasz filmsorozat)
17.10 Miss Austen bána-
ta (amerikai-angol élet-
rajzi dráma, 2008)
18.45 Öröm a háznál
19.45 Jégvirágok
20.10 Lord Jon Romániá-
ban
21.40 BÚÉK 2010
22.10 Videoterápia
0.15 Magassági mámor
(amerikai-angol thriller,
2002)
1.55 Űrkamionosok
(amerikai sci-fi vígjáték,
1997)
3.30 Dante 01 
(francia sci-fi, 2008)

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30 Magán-
hangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek 15.05 Arc-
vonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15 Zöldövezet 18.30
Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó 19.30 Ha-
tárok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó éjszakát 21.00 Hírek 21.04
Rádiószínház 21.30 A nap történetei 23.00 Krónika

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hangoló ünnepi kiadása
9.50 Hírek, műsorismertetés
15.00 Ünnepi mősor

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 
12.00 Hitvilág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó
13.00 Híradás 13.10 Zenés üzenetek
14.00 Délutáni váltás 
16.00 Híradás, Ünnepi műsor

CSÜTÖRTÖK
2009. december 31.
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Az embereknek szükségük
van a kritikára. Azért, mert
nincs nekik. A kritika, az íté-
letmondás mindaddig csak il-
lúzió, amíg csak a másik felé
irányul, és nem önmagával
kezdi az ember. Az önkritika
hasznos dolog. Mindenek
elõtt azért, mert õszintévé és
realistává tesz. Másodszor
azért, mert megnyitja az uta-
kat a többiek felé, akik bizo-

nyosan távol maradnának tõ-
lünk, ha folyton hibáikat ele-
meznénk. Végül pedig azért jó
az önkritika, mert aki gyako-
rolja, az megelõzi azt, hogy róla
gyakorolják mások. Akinek he-
lyes és arányos önkritikája van,
az nem fog megsértõdni a má-
sok kritikáján, hiszen ha vala-
mi találót mondanak róla, nyu-
godtan mondhatja, hogy igen,
tud már róla.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ön eléggé titokzatos, ám ennek
az okát senki nem sejti. Úgy gon-
dolja, hogy ha eljön az ideje, fel-
tárja mostani viselkedésének az
okát, addig hallgat a dologról.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Makacs, s ezzel a viselkedéssel a
saját helyzetét is megnehezíti.
Sok lehetõséget nem használ ki,
késõbb pedig meg fogja bánni.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Valószínûleg téves információ
birtokába jutott nemrégiben. Ne
cselekedjen ezért elhamarkodot-
tan, járja körül a dolgokat. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Úgy gondolja, hogy nem érde-
mes õszintének, egyenesnek len-
nie, mert csak ön húzhatja majd
a rövidebbet. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Segítõkészségét nem értékelik
kellõképpen, ezért egy kissé sértõ-
dött. Mivel hangot is ad ennek,
néhány eddigi jó barátnak mon-
dott illetõ elfordulhat öntõl. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Magától értetõdõnek tartja,
hogy mindig önnek adnak iga-
zat. Amikor esetleg falakba ütkö-
zik, nem tudja, hogy mit tegyen. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Irányítani és ellenõrizni szeretné
a környezetében élõket, ám ez a
viselkedés nem mindenkinek
nyeri meg a tetszését.  
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Nem ártana némi szakmai to-
vábbképzés. Ráférne már önre az
ismeretek bõvítése, mert az utób-
bi idõben sok mindenhez nem tu-
dott hozzászólni. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Jogtalan támadások kereszttüzé-
be került, s nincs senki, aki a vé-
delmére kelhetne. Ezért saját
magának kell állnia a rohamot. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Konfliktusba kerülhet valakivel,
akinek egyáltalán nincs igaza,
viszont jó összeköttetései vannak.
Ön úgy gondolja, hogy emiatt
megy egyre feljebb a ranglétrán. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Igyekezzen megakadályozni
azokat a személye ellen irányu-
ló törekvéseket, amelyeket az
utóbbi idõben egyre gyakrab-
ban tapasztal. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Várjon egy kicsit a nagyobb ka-
liberû dolgokkal. Most még
nem jött el az ideje annak, hogy
bármilyen nagy fába vágja a
fejszéjét.

Horoszkóp
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Ma Tamás, Tamara nevû
olvasóinkat köszöntjük.
A Tamara héber–orosz ere-
detû nõi név. A bibliai
Támár nevébõl származik,
melynek eredeti jelentése:
datolyapálma.
A Tamás férfinév arámi
eredetû szó, a Teomo név-
bõl származik, jelentése:
iker, csodálatos. A görögök
vették át Thomasz formá-
ban, mivel a görögben volt
egy ilyen alakú szó, csodá-
latos jelentéssel.
Holnap Dávid napja van.

Évforduló
• 1170-ben elhunyt Thomas
Becket, Canterbury érseke.
• 1891-ben Thomas Alva
Edison szabadalmaztatta
a „jelek elektronikus átvi-
telét”, azaz a rádiót.

Vicc
Turisták nézegetik a ju-
hászt meg a bozontos puli-
ját az Alföldön.
Azt kérdezi az egyik évõd-
ve:
– Mondja, bátyám, hol van
ennek a kutyának az eleje?
– Ahol ugat!

Recept
Tejszínkrémes torta
Hozzávalók: 20 dkg mirelit
leveles tészta; a krémhez: 6 dl
vaníliaízû puding; a közepé-
re: 15 minifánk, 2 dl tejszín-
ízû puding; a karamellhez:
20 dkg cukor.
Elkészítése: 24 cm átmérõjû
kerek tortaformát sütõpapír-
ral kibélelünk és kivajazunk.
A tésztát 2 cm vastagon rási-
mítjuk úgy, hogy a szélein 3
milliméterrel vastagabb le-
gyen. Meleg sütõben megsüt-
jük (kb. 15 perc). A puding-
porokat az elõírás szerint el-
készítjük. A karamellhez a
cukrot 4 evõkanál vízben fel-
oldjuk, majd kislángon vilá-
gosbarnára fõzzük. A fán-
kocskákat a vaníliás puding
felével megtöltjük, egyenként
a karamellbe mártjuk, majd
ezekkel a tészta szélét körben
kirakjuk. A maradék kara-
mellt a fánkok tetejére locsol-
juk. A tejszínes és vaníliás
pudingot külön-külön hab-
zsákokba töltjük, és vastag
csíkokat húzunk velük a torta
közepére. Hûtõbe tesszük, és
fogyasztás elõtt legalább két
órát állni hagyjuk.
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Röviden
Újabb magyar indul a 
gyorsaságimotoros világbajnokságban

Sebestyén Péter a Loncin Racing Team ver-
senyzõjeként rajthoz áll a 2010-es idényben
a gyorsaságimotoros-világbajnokság 125
cm3-es géposztályában. Sebestyén futó-
mûmérnöke az az olasz szakember lesz, aki
Talmácsi Gábort is segíti majd a Moto2 gép-
osztályban. A fiatal magyar motoros részt
vesz a kötelezõ IRTA-teszteken, majd az el-
sõ három versenyt kihagyja, mivel a vb-in-
dulás egyik feltétele a 16. életév betöltése. Ez
az õ esetében május 16-án jön el, így a Le
Mans-i versenyen már ott lesz.

Elhunyt a válogatott kosárlabdázó

Autóbalesetben életét vesztette Horváth
Zoltán, a Szombathelyi Falco-Szova KC
válogatott kosárlabdázója. A 30 éves cen-
ter tegnap hajnalban frontálisan ütközött
egy teherautóval.

Sheena Moore visszatér

Az FIBA EuroCup tizenhatoddöntõjére, a
francia Mondeville elleni mérkõzésre erõsít
az Aradi ICIM nõi kosárlabdacsapata. Dan
Moraru, a Maros-partiak technikai igazgató-
ja bejelentette, hogy 99 százalékban már
megoldódott Sheena Moore ügye, és az
amerikai játékos visszatér az együtteshez.
Moore korábban két szezont töltött az aradi-
aknál, 2008-ban bajnokságot nyert velük.
Moraru további két-három új kosárlabdázó
leszerzõdtetését tervezi. A csapat január ne-
gyedikén kezdi meg a felkészülést, majd 7-
én és 14-én összecsap a franciákkal.

Ionuþ Popa: az UTA most még 
nem juthat vissza az élvonalba

Az Aradi UTA jelenleg másodosztályban
szereplõ futballcsapata a mostani szezon-
ban még nem juthat vissza az élvonalba –
jelentette be tegnap Ionuþ Popa, a Maros-
partiak technikai igazgatója. A szakember
elmagyarázta: új játékosokra lenne szüksé-
gük, de erre jelenleg nincs pénz, mert a
költségvetésüket a tartozások törlesztésére
kell fordítaniuk. Az UTA, mint ismert, a
feljutást jelentõ második helyen zárta a baj-
nokság õszi szezonját.

Hölz nyerte 
az ausztriai Világkupa-futamot

Mindössze öt század döntött Kathrin
Hölzl javára a lienzi óriás-mûlesikló
világkupaversenyen. Az elsõ futamot meg-
nyerõ német csupán ennyivel bizonyult
jobbnak összesítésben a 13. helyrõl a má-
sodikra felkapaszkodó olasz Manuela
Mölggel szemben. A harmadik végül a
francia Taina Barioz lett. Az összetett vi-
lágkupa éllovasa, az amerikai Lindsey
Vonn és a második helyen álló német
Maria Riesch is kiesett, így a most ötödik
osztrák Kathrin Zettel tovább faragott hát-
rányából. A tegnap kézsérülést szenvedett
világbajnok Vonn azonban szerepelhet a
2010-es vancouveri téli olimpián, mert bár
kisebb töréseket szenvedett az alkarjában,
és csuklója körül vérömleny keletkezett, sé-
rülése nem annyira súlyos.

Ismét börtönbe kerülhet Nykänen

Karácsonykor megverte feleségét, ezért akár
újból börtönbüntetést kaphat a finnek síugró
olimpiai bajnoka, Matti Nykänen. Az ötka-
rikás játékokon és világbajnokságokon 1982
és 1990 között 19 érmet, benne négy ara-
nyat kiérdemelt exsportolót vasárnapra ren-
delte be meghallgatásra az illetékes ügyész-
ség. A most 46 éves Nykänen nem elõször
bántalmazta fizikailag feleségét, Mervi
Tapolát, 2006-ban négy hónapra be is bör-
tönözték az asszony megtámadása miatt.
Nykänennek már sportkarrierje alatt is meg-
annyi ügye volt alkoholizmusa, agresszív
megnyilvánulásai miatt. Elõször 2004-ben
került egy évre börtönbe, miután súlyosan
bántalmazta egyik barátját.

Gaþut újraválasztották

Kézilabda

Vásárhelyi-Nyemec Réka

Nem történt meglepetés a
Román Kézilabda-szövetség

(FRH) tegnapi tisztújító közgyû-
lésén, s a vártnak megfelelõen, az
elnöki tisztséget immár 1996 óta
ellátó Cristian Gaþu nyerte meg a
vezetõi funkcióért kiírt szavazást.
A 64 éves sportvezetõ ugyan ko-
rábban többször hangoztatta,
hogy újabb mandátumért már
nem száll harcba – visszavonulá-
sát hivatalosan az idén augusz-
tusban erõsítette meg utoljára –,
végül a nyáron kirobbant bunda-
botrány ellenére az utolsó pilla-
natban meggondolta magát, s
mégis megpályázta a vezetõi szé-
ket. Két riválisa akadt, Mihai
Marinescu, a FRH fõtitkára és
Robert Licu, a hazai juniorok
volt szövetségi edzõje. Utóbbit
amúgy korábban épp Gaþu java-
solta utódjául, de tegnap már az
elsõ körben kiesett. Ekkor Gaþu
56 voksot kapott, Marinescu 44-
et, míg Licu 30-at. A második
körben már nagyobb lett a kü-
lönbség a jelenlegi elnök és a fõ-
titkár között: Gaþura 77-en sza-
vaztak, míg Marinescu 54 voksot
gyûjtött be.

Gaþu érthetõ elégedettséggel
nyilatkozott a közgyûlés után, s
jövõbeli terveirõl kérdezve az Új
Magyar Szónak elmondta: „Janu-
ár 12-én találkozok a vezetõta-
nács többi tagjával, ahol elõter-
jesztem az elkövetkezõ négy évre
szóló stratégiám. Ugyanezen a

megbeszélésen Bogdan Maco-
veijel, a technikai bizottság újon-
nan megválasztott vezetõjével ki-
elemezzük a felnõtt válogatottak
utóbbi eredményeit, és szükség

esetén jóváhagyjuk a változtatá-
sokat.” A fiatalítás mellett célja,
hogy létrehozza a Profi Kézilab-
daligát. „Tudatosítani kell ben-
nük, hogy ha már a kézilabdázást
hivatásnak tekintik, s a játékosok
is ennek megfelelõen vannak al-
kalmazva és fizetve, akkor ne vi-
selkedjenek amatõrként” – ma-
gyarázta Gaþu.

A tegnapi tisztújító közgyûlé-
sen szavaztak az új alelnökök és
az ügyvezetõ-bizottság tagjainak

kilétérõl is. A nõi kézilabdázás
részérõl Remus Drãgãnescut,
míg a férfiak részérõl Valentin
Samungit választották meg alel-
nöknek. A vezetõtanácsba pedig:
Ion Ardelean, Ion Bãban,
Dumitru Bernicu, ªtefan Birta-
lan, Elena Frâncu, Petru Gher-
van, Cristian Iancu, Doru Ma-
nea, Iustin Popescu, Marius Puº-
caº, Dorel Sanie, Ovidiu Semen,
Ion Zamfirescu és Gheorghe
Tadici került be. 

Újabb négy évre szóló mandátumot nyert
el tegnap Cristian Gaþu, a Román Kézilab-
da-szövetség elnöke. A tisztújító közgyûlé-
sen huszonhárom szavazattal gyõzte le a
tisztségért harcba szállt Mihai Marinescut.

A Román Labdarúgó-szövetségnél is tisztújító
közgyûlésre készülnek, s a szervezet hivatalos
honlapján tegnap nyilvánosságra hozott közle-
mény alapján a jelöltek január nyolcadikáig ad-
hatják le pályázatukat az elnöki tisztségre. A ne-
vezési szándékkal egyetemben a jelölteknek be
kell nyújtaniuk az elkövetkezõ négy évre elkészí-
tett vezetési stratégiájukat is. Eddig, mint ismert,

Mircea Sandu, a jelenlegi elnök és Dumitru
Costin, a Progresul futballklub volt vezetõjének in-
dulására lehet számítani, Gheorghe Popescu csak
január 6-7-re ígérte, hogy dönt az újabb jelölésérõl.
Tegnap azonban egy újabb név is szóba került, a
Gazeta de Sud információi szerint Octavian Po-
pescu, a Rapid és a Dinamo egykori labdarúgója is
harcba száll az elnöki tisztségért.

Január nyolcadikáig lehet nevezni

Dan Petrescu: 
egy nap talán még visszatérek
Labdarúgás

ÚMSZ

„Személyes okokból döntöt-
tem úgy, hogy jobb lesz tá-

voznom” – mondta tegnapi saj-
tótájékoztatóján Dan Petrescu,
miután hétvégén nyilvánosságra
hozták, hogy lemond az
Urziceni-i Unirea vezetõedzõi
tisztségérõl. Amint arról lapunk
tegnap beszámolt, az év románi-
ai futballedzõjévé választott
Petrescu távozásával kapcsola-
tos pletykák már napokkal ko-
rábban napvilágot láttak, ame-
lyeket a pénzügyi indokok mel-
lett a klubtulajjal támadt nézetel-
térésével támasztottak alá. A tré-
ner most elõször adott magyará-
zatot döntésére, s bevallása sze-
rint senkivel sem veszett össze.
„Úgy gondolom, hogy ennek a
szétválásnak normálisan kell
történnie. Senkinek sincs mit fel-
rójak, voltak nehezebb pillana-
tok is, amelyeken sikeresen túl-
léptünk. Szerencsém volt, mert
nyugodt körülmények között
dolgozhattam, és ez segített ab-
ban, hogy egy fantasztikus csa-
patot alkossak amellyel komoly

eredményeket értem el” –
mondta, s hozzátette: edzõi pá-
lyafutása során két csapat ma-
radt a szívében, az Unirea és a
Sportul Studenþesc, ahol szak-
mai karrierjét kezdte 2003-ban. 

„Egy nap talán még visszaté-
rek, ha akarnak” – nyilatkozta a
tréner, aki bár több ajánlatot is
kapott itthonról, nem akar
egyetlen más hazai klubnál sem
dolgozni. A Liga I-ben koráb-
ban csak a Sportul és a Rapidnál
edzõsködött, az Urziceni irányí-
tását 2006 õszén, az élvonalba
való feljutást követõen vette át.
„Ha Romániában akartam vol-
na maradni, nem mentem volna
el az Urziceni-tõl” – magyaráz-
ta. Bár hírbe hozták a Moszkvai
Dinamóval, ezt tegnap mind a
klub, mind pedig az edzõ tagad-
ta. Victor Becali játékosügynök
szerint az orosz második ligá-
ban szereplõ Kuban Krasnodar
a tréner egyik lehetõsége, de an-
nak saját bejelentése szerint
Angliából is megkeresték. A saj-
tótájékoztatón elmondottak
alapján viszont még õ sem tud-
ja, hogy melyik ajánlatot fogad-
ja el, de bízik abban, hogy jól
dönt. „Õszintén szólva nem za-

varna, ha egy másik csapattal
kellene a nulláról kezdenem.
Szeretem a hosszú távú projek-
teket, mert rájöttem, nem vagy
túl komoly, ha csak egy év után
távozol valahonnan. A felesé-
gem tudja, hogy ahol nekem jó,
ott neki is az. Persze õ egy mele-
gebb éghajlatú országba vágyik,
de ez még elválik” – mondta
Petrescu, aki külföldön eddig
csak a Krakkói Wislát edzette
egy rövid ideig.

Mihai Stoica, az Unirea me-
nedzsere tisztában volt azzal,
hogy eljön ez a pillanat is, de
remélte, hogy ez késõbb lesz.
„Nem akarok dramatizálni, de
elveszítjük a klubunk legértéke-
sebb emberét” – fogalmazott.
Ami Petrescu utódát illeti, az
egészen biztos hogy külföldi
szakember lesz, és olyan, aki
még nem dolgozott Romániá-
ban. Bár Rãzvan Lucescu segít-
ségét is szívesen fogadnák, erre
nincs sok esély, Ionuþ Lupescu,
a Román Labdarúgó-szövetség
(FRF) ügyvezetõ igazgatója
ugyanis kijelentette, a szövetsé-
gi kapitányt nem engedik pár-
huzamosan klubcsapatnál is
dolgozni. 

Labdarúgás

ÚMSZ

Az Arsenal és a Manchester
United is három góllal szórta

meg ellenfelét az angol labdarúgó
Premier League 19. fordulójának
vasárnap esti mérkõzésein. Az
Ágyúsok hazai pályán verték 3-0-
ra az idényben eddig meggyõzõ-
en teljesítõ Aston Villát, míg a
Vörös Ördögök a Hull stadionjá-
ban gyõztek 3-1-re. A mérkõzés
fõszereplõje Rooney volt, aki mi-
után megszerezte a vezetést, ti-
zenegyest „ajándékozott” az el-
lenfélnek, de késõbb gólpasszt
adott Berbatovnak.  Ennek meg-
felelõen az élen álló Chelsea (42
pont) elõnye két pontra apadt a
jelenleg második Manchester
Unitedhoz (40 pont) képest, míg
az Arsenal (38 pont) négypontos
lemaradással követi azt. A tabella
állása viszont már holnap átren-
dezõdhet, hiszen az angoloknál
tegnap már a 20. fordulót is meg-
kezdték. Lapzártánkig csak a
Tottenham–WHU-összecsapás
fejezõdött be, ezt a házigazdák
nyerték 2-0-ra. Ma késõ este
Aston Villa–Liverpool és
Bolton–Hull City párosításban
lépnek pályára. 

Érvényesült 
a papírforma

Gaþu (balra) újabb négy évig lehet a FRH elnöke, miután tegnapi választáson legyõzte Marinescut (jobbra) Fotó: Mediafax
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