
Sokan ragaszkodnak még a napokban zajló házszentelés hagyományához. A katolikus 

hívõk hazahívják a plébánost, az ortodox pópa akkor is becsenget, ha nem kapott meghívót.

A szolgálatot végzõ papok szerint sokaknak fontos még a házi áldás lelkisége, de ma már in-

kább a megszokás és a babonák miatt igénylik a lakótér megszentelését. Az áldást hozó csen-

gõ bárhol felcsendülhet: lakótelepi panellakásokban és hagyományt õrzõ falvakon. 7. oldal 

Cseke Péter Tamás

Hargita és Kovászna mellett
Hunyad és Szilágy, illetve a

Kárpátokon túli Vaslui megyében
kapott prefektusi posztot az
RMDSZ a Demokrata–Liberális
Párttal (PD-L) történt egyezkedé-
sek nyomán – tudtuk meg tegnap
Biró Rozáliától, az RMDSZ tár-
gyalóküldöttségének tagjától. A
Szövetségi Képviselõk Tanácsa
(SZKT) elnökének tájékoztatása
szerint emellett összesen hat
alprefektusi tisztséget sikerült ki-
alkudniuk a koalíciós partnertõl
Arad, Beszterce-Naszód, Bihar,
Brassó, Máramaros és Szatmár
megyében. Korábban az RMDSZ
tíz alprefektusi posztra számított.
Folytatása a 3. oldalon 

új magyar szó
2010. január 5., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2265 ▼
1 amerikai dollár 2,9401 ▲
100 magyar forint 1,5711 ▲

A borzalom szimbóluma

Egy gazdag brit náciszimpatizáns akarta
megvenni az auschwitzi egykori haláltábor
bejárata fölé erõsített, decemberben ello-
pott német nyelvû feliratot. Az „Arbeit
macht frei”-tábla az ÚMSZ munkatársának
ottjártakor ismét az eredeti helyén állt. 

Aktuális 2

Kultúra 8

Vezércikk 3

Színház határok nélkül

Külhoni magyar társulatok izgalmas pro-
dukciói elõtt nyitja meg kapuit a budapesti
Thália Színház. A január 6. és 9. között
megvalósuló Határtalan Színházi Szemle a
magyar fõvárosban eddig még nem látott
elõadásokat kínál. A kassai Thália Színház,
a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar
Színház és a marosvásárhelyi Yorick Stúdió
elsõ ízben mutatkozhatnak be a szemlén.

Sport 12
Caba az SZKC új edzõje

Vlad Caba, Ro-
mánia felnõtt nõi
kézilabda-váloga-
tottjának segédtré-
nere lett a Szé-
kelyudvarhelyi KC
élvonalbeli férfi
csapatának új ve-
zetõedzõje. Caba
azt Constantin
ªtefant váltja a
kispadon, akivel a
klub közös meg-
egyezéssel bontott
szerzõdést.

N. V. Zs. 

A szebeni törvényszéken több
olyan autótulajdonos perelt a

szennyezési díj (taxa de poluare)
visszatérítéséért, aki külföldrõl,
az Európai Unió (EU) területérõl
hozott be gépkocsikat – írta a
Ziarul Financiar. A helyi bíróknak
kétségeik vannak a befizetési tétel
törvényességét illetõen, és a lu-
xemburgi bírósághoz fordultak,
hogy döntsön egyértelmûen a
kérdésben. „Aki más EU-s or-
szágból származó autót írat be,
elõször a származási helyen, az-
tán Romániában is befizeti a
szennyezési illetéket, ami ellenté-
tes a közösség elveivel” – nyilat-
kozta a lapunk által megkeresett
szakértõ. Folytatás a 6. oldalon 

Jogellenes 
szennyezési sarcA minimáladó eltörlésének

sürgetését tartja fontosnak La-
katos Péter, a parlamenti költség-
vetési bizottság alelnöke a büdzsé-
vel kapcsolatos módosító indítvá-

nyok beadásánál. Az indítványok-
ról ma egyeztetnek az RMDSZ-
en belül, a DRI-nek elõirányzott
73 millió lejt azonban várhatóan
elfogadja a frakció. 6. oldal

Költségvetési (z)ûrök
Az anyagiakban eddig sem jeleskedõ
mûvelõdési tárca 31 százalékkal keve-
sebbet kap, a környezetvédelemtõl 27
százalékot vágnak le. Az ember már-
már hajlamos lenne arra gondolni,

hogy elsõsorban a ma-
gyar miniszterek által
vezetett tárcákat sújtja
az elvonás, ha ellen-
példaként nem lenne
ott az egészségügy,
amely ha kevéssel is,

de többet kap, mint
2009-ben.  

Bogdán Tibor

Szentség a spájzban
és a „tisztaszobában”

Túl optimista a büdzséPrefektusi
posztozkodás

2010-ben változatlan áron!

Aki vidéken megszokta, hogy a „tisztaszobában” várja a papot, az a lakónegyedben is a „tiszta szobába” tessékeli a házszentelõ papot Fotó: archív



Fleischer Hilda, Auschwitz

Egy gazdag brit náci szimpati-
záns akarta megvenni az

auschwitzi egykori haláltábor be-
járata fölé erõsített, decemberben
ellopott – majd megkerült, s mos-
tanra már újból eredeti helyén ál-
ló német nyelvû feliratot, az
Arbeit macht freit (A munka szabad-
dá tesz). A Sunday Mirror brit lap
szerint a vasból készült feliratot
egy svédországi szélsõjobboldali
szervezeten keresztül akarták el-
juttatni a náci ereklyéket gyûjtõ
férfinak, s az eladásból befolyó
pénzbõl neonácik svédországi ak-
cióit pénzelték volna. 

A brit gyûjtõ trófeaként akarta
magáénak tudni a feliratot, ezért
megszerzéséért mozgósította
neonáci kapcsolatait, ameiért
kész volt nagy összeget fizetni.
Az ügylet azonban kútba esett, a
feliratot ellopó bûnözõk ugyanis
pánikba estek a lengyel rendõrség
váratlan szigorú fellépése miatt,
amit a felirat eltûnése miatti vi-
lágméretû felháborodás váltott
ki. A tolvajok sietve távoztak a
lengyelországi Gdansk kikötõjé-
bõl, a felirat darabjait pedig egy
közeli erdõben hagyták. A fém-
darabokat végül egy svédországi
közvetítõtõl kapott „füles” alap-
ján találták meg.

Két nappal ezelõtti ottjár-
tunkkor a tábla feldarabolásá-
nak már nyomai sem látszottak.
A lengyel foglyok által 1940–41

fordulóján elkészített világhírû
feliratot ismét turisták ezrei –
köztük németek, lengyelek, ma-
gyarok, románok – fényképez-
ték. Nem csoda: a tábla nélkül a
helyszín mintha szegényesebb
lenne, sokak számára egyene-
sen elképzelhetetlen a barak-
kokba, gázkamrákba való belé-
pés anélkül, hogy elõtte át ne
menjenek a borzalmakat felidé-
zõ vasbetûk alatt. 

Auschwitz még ma is hátbor-
zongató. Kissé meglepõ, hogy az
érkezésnél biliárdszalon, gyorsét-

terem és szuvenírbolt várja a láto-
gatókat; ám az – egykor elektro-
mos árammal töltött – drótkerí-
tést elhagyva, az elsõ barakkokba
belépve, illetve a több millió de-
portált gondosan felcímkézett
bõröndje, óriási kupacokba gyûj-
tött szemüvege között sétálva a
látogatóba a meglepetést akarva-
akaratlanul a megdöbbenés, a
szégyenérzet váltja fel. 

A gázkamrák és krematóriu-
mok dohos, szürke termei, a bör-
tönudvarokon, kifejezetten a ki-
végzõ osztagoknak felépített fal

(amely elõtt most folyamatosan
gyertyák égnek) vagy a láger kö-
zepén található, több százezer
szökni próbáló fogoly bitófája
megrázó látvány. Ám a túlélõk
szerint az egy hete eredeti helyére
visszaállított vastábla a haláltá-
borban elkövetett bûncselekmé-
nyeket a több tonna hátramaradt
emberi hajnál és csontnál is job-
ban szimbolizálja. Benjámin
Netanjahu izraeli kormányfõ sze-
rint a feliratnak „példátlan törté-
nelmi jelentõsége van a zsidók
számára”. 
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Röviden

Romániában 63 ember halt meg 
eddig az új influenza miatt

Az országban 63 ember halt meg eddig az
influenza új típusa miatt, az elmúlt hat
napban kilenccel nõtt a halálos áldozatok
száma. Az egészségügyi minisztérium teg-
nap közölte, hogy az elmúlt 24 órában
újabb három személy halt meg H1N1-es ví-
rusfertõzés következtében, a halálos áldo-
zatok száma 63-ra nõtt. Az országban ed-
dig összesen 5750 személy fertõzõdött meg
az új vírussal, a betegek 1,09 százaléka
vesztette életét. A halálos áldozatok vala-
mennyien a veszélyeztetett társadalmi réte-
gekhez tartoztak, legtöbbjük más egészségi
problémákkal is küszködött.

Montanában is törvényes 
lett az eutanázia

Az Egyesült Államok újabb északnyugati
államában, Montanában is törvényessé
vált az eutanázia, vagyis a súlyos betegek
orvosi segédlettel végrehajtott öngyilkos-
sága – írta tegnap a Christian Science
Monitor címû lap. Az állam legfelsõbb
bírósága úgy foglalt állást, hogy sem tör-
vényi, sem politikai akadálya nincs a ke-
gyes halálnak. A testület álláspontja sze-
rint nem bûncselekmény, ha egy orvos
halálos dózisú gyógyszert ír fel olyan
gyógyíthatatlan betegnek, aki meg akar
halni. A Christian Science Monitor sze-
rint az ügy ezzel nem zárult le. Elképzel-
hetõ, hogy népszavazást fognak kezde-
ményezni az ügyben a bírósági döntés el-
lenében, és az is lehet, hogy a törvényho-
zás fogja megtiltani a kegyes halált. Az
Egyesült Államokban eddig két államban
volt törvényes a kegyes halál gyakorlata;
Oregonban 1997-ben, Washingtonban pe-
dig tavaly márciusban lépett életbe az er-
rõl szóló törvény.

Tengeri szökõár zúdult 
a Salamon-szigetekre

Tengeri szökõár zúdult tegnap a Salamon-
szigetekre, a cunami legalább egy falut el-
öntött, de az elsõ jelentések szerint csak
anyagi károkat okozott, komolyabb sérülést
egyetlen ember sem szenvedett. A termé-
szeti csapást a tenger mélyén kipattant föld-
rengéskeltette. Egy rendõrségi jelentés sze-
rint két-három méter magas vízfal zúdult
Rendova szigetén egy falura, amelyet telje-
sen elöntött a víz. A Csendes-óceán déli ré-
szét vasárnap óta erõs földrengések egész
sora rázta meg, az egyik erõssége elérte a
Richter-skála szerinti 7,2-es fokozatot.

Ausztria: nem csitul a hypo-botrány 

A pártkasszákat is górcsõ alá vonhatják
Ausztriában tegnapi sajtóhírek szerint a
Hypo Group Alpe Adria (HGAA) körüli,
hetek óta tartó botrány miatt. Osztrák
parlamenti pártok érintettségének lehetõ-
sége egy vasárnapi újságcikk nyomán ke-
rült napirendre. A Die Presse címû napilap
források megnevezése nélkül azt írta,
hogy a Karintiában többséget élvezõ Szö-
vetség Ausztria Jövõjéért (BZÖ) párt 27
millió euróra, az országos szinten a szo-
ciáldemokratákkal koalíciót alkotó ÖVP
pedig 13 millió euróra tett szert a bank
vitatott körülmények között történt el-
adása során.

Maariv: közel-keleti béketervet 
készített az Egyesült Államok

Új közel-keleti béketervet dolgozott ki az
Egyesült Államok, amelynek célja, hogy a
sikerhez szükséges garanciákkal ellátva két
év alatt lehetõvé tegye az izraeli-palesztin
konfliktus rendezését - írta hétfõn a Maariv.
Az izraeli újság szerint a terv, amelynek lé-
tezését hivatalosan még nem erõsítették
meg, legfeljebb két évig tartó tárgyalásokat
irányoz elõ, amelyek a lehetõ leghamarabb
megkezdõdnének. Az amerikai terv szerint
a tárgyalások elsõ témája Izrael és a jövõ-
beli palesztin állam határa lenne.

„A munka szabaddá tesz“ – hirdeti újra, több napos szünet után a borzalom múzeumának felirata A szerzõ felvétele

Hírösszefoglaló

Helyi lakosok és turisták ezrei
elõtt Dubajban tegnap este át-

adták a világ legmagasabb épüle-
tét, amelyben luxuslakások és
irodák mellett egy Giorgio
Armani tervezte hotel is helyet
kapott. A korábban Burdzs
Dubajként, azaz Dubaji Torony-
ként emlegetett, a megnyitón
azonban Kalifa ben Szaid al-
Nahajan sejk uralkodóról új ne-
vet kapó Burdzs Kalifa végsõ ma-
gasságát 828 méterben jelölték
meg. Ezzel a felhõkarcoló mesz-
sze túlszárnyalja az eddigi rekor-
der tajvani Tajpej 101 torony 509
méteres magasságát. A „függõle-
ges városnak” is nevezett épület
több tíz kilométer távolságból is
látható, s a levegõbõl magányos,
égbe meredõ tûre emlékeztet. A
felhõkarcoló lábánál Moha-
mmed bin Rasíd al-Maktúm sejk
leplezte le az épület nagyságát
hirdetõ táblát. Az átadást hatal-
mas ünnepség övezte, arab férfi-
táncosok léptek fel, és a az emirá-
tus zászlajának színeit viselõ ej-
tõernyõsök landoltak a torony lá-
bánál. A látványos megnyitóról
színpompás tûzijáték is gondos-
kodott.

Sajtóértesülések szerint több
mint ezerfõs biztonsági erõ fel-
ügyelte a rendet, köztük civil ru-
hás rendõrök és mesterlövészek
is. „Válságok jönnek és mennek,
és a városok tovább fejlõdnek” –
mondta Dubaj súlyos eladósodás-
ára utalva Mohamed Alabbar, a
hatalmas költségvetésû projekt
fejlesztõje a máris jelképpé vált
épület átadásakor. 

A világ nyolcadik csodája:
felavatták a Dubaji Tornyot Hírösszefoglaló

Terrortámadások veszélye
miatt újabb rendelkezésig

hétfõn bezárták Franciaország
jemeni nagykövetségét, a japán
nagykövetség konzuli osztálya
pedig felfüggesztette a vízumok
kiadását és más tevékenységét.
„Nagykövetünk január 3-án úgy
döntött, hogy további rendelke-
zésig nem engedélyezi a belépést
a külképviselet nyilvános helyi-
ségeibe” – jelentette be Bernard
Valero, a francia külügyminiszté-
rium szóvivõje tegnap. „A magu-
kat az al-Kaida terrorhálózat
arab-félszigeti szervezetéhez tar-
tozónak valló csoportok jemeni
képviseleteket fenyegettek. Meg-
emeltük a szanaai nagykövetsé-
günk és az állampolgáraink biz-
tonságát érintõ éberségi szintet”
– tette hozzá a szóvivõ. „A biz-
tonsági helyzet 2008 óta tartó, el-
sõsorban az arab-félszigeti al-
Kaida jelentette veszély miatti
romlása arra indította az Euró-
pai Uniót, hogy a terrorellenes
harc szempontjából az elsõdle-
ges övezetek közé sorolja Je-
ment, ami egyebek közt a helyi
hatóságoknak nyújtott megerõsí-
tett támogatásban fejezõdik ki” –
hangsúlyozta Bernard Valero. Ja-
pán diplomaták elmondták,
hogy egyelõre nincs konkrét in-
formációjuk a nagykövetség el-
len tervezett esetleges támadás-
ról. Hozzátették: a japán konzu-
látust a biztonsági helyzet válto-
zásának függvényében nyitják
meg újra. Az Egyesült Államok
és Nagy-Britannia vasárnap zár-
ta be nagykövetségét terrorve-
szély miatt. A két külképviselet
hétfõn is zárva tartott. 

Jemen: sorra
záró követségek

A borzalom szimbóluma

Világrekord. A Burdzs Kalifa 828 méter magas Fotó: Agerpres



Folytatása az 1. oldalról

„Azért az sem kevés, hogy össze-
sen tizenegy megyében sikerül
magyar embert kinevezni a terü-
leti kormányhivatal vezetõségé-
be” – válaszolta felvetésünkre
Biró Rozália. Az öt prefektus ki-
nevezését várhatóan a holnapi
kormányülésen írja alá Emil Boc
miniszterelnök. 

Vannak jelöltek is

A Szövetségi Állandó Tanács
(SZÁT) ma dönti el, kiket jelöl az
RMDSZ a prefektusi posztokra.
A testületnek Ladányi László
(Hargita), György Ervin (Ko-
vászna), Dézsi Attila (Hunyad),
Végh Sándor (Szilágy) és Székely
Levente (Vaslui) nevét kell jóvá-
hagynia, mindannyiukat a terüle-
ti szervezetek javasolták az ügy-
vezetõ elnökségnek. „Nem hin-
ném, hogy a SZÁT ne fogadná el
a megyei szervezetek javaslatait”
– elõlegezte meg lapunknak a mai
döntést Kovács Péter, az
RMDSZ területi szervezetekért

felelõs ügyvezetõ alelnöke. A je-
löltek mindegyikének van már in-
tézményvezetõi tapasztalata: La-
dányi László jelenleg Hargita,
György Ervin pedig Kovászna
megye alprefektusa; Dézsi Attila
és Végh Sándor korábban Hu-
nyad, illetve Szilágy megyében
töltött be alprefektusi tisztséget;
Székely Levente a múlt ciklusban
az RMDSZ Galac megyei képvi-
selõje volt. Egyébként nem ez az
elsõ alkalom, hogy az RMDSZ
Kárpátokon túli, románok lakta
megyében állít prefektust: a
Tãriceanu-kormány idején Ma-
daras Lázár vezette a Mehedinþi
megyei kormányhivatalt.

Morgolódik a PD-L

Az Evenimentul zilei értesülései
szerint a PD-L azért vált meg ép-
pen a Hunyad és a Vaslui megyei
prefektusi posztoktól, mert ebben
a két megyében a párt gyenge
eredményeket ért el az elnökvá-
lasztásokon. A napilap úgy tud-
ja, a PD-L megyei szervezetei
morgolódva fogadták a vezetõség

döntését. Az információt tegnap
megerõsítette lapunknak Biró
Rozália is. „Morgolódnak, per-
sze. De hát tudjuk, hogy a koalí-
ciós partnerség nem szerelmi há-
zasság” – fogalmazott az SZKT
elnöke. 

További morgolódás oka lehet
az úgynevezett dekoncentrált in-
tézmények igazgatói tisztségének
elosztása is, amit az RMDSZ és a
PD-L megyei szervezeteinek helyi
szintû megállapodásai készítenek
majd elõ. Ennek érdekében január
11-én Bukarestbe várják a két ala-
kulat helyi vezetõit. „Ezen a talál-
kozón megadjuk a keretét a helyi
szintû együttmûködésnek. Ha pe-
dig a jövõben helyi szinten problé-
mák merülnek fel a PD-L és az
RMDSZ között, azt a két alakulat
vezetõsége elé terjesztik” – ma-
gyarázta lapunknak Kovács Péter. 

Azt még nem tudni, mi törté-
nik azokkal a megyei RMDSZ
szervezetekkel, amelyek kiváló
kapcsolatokat ápolnak a liberáli-
sokkal (Bihar megye) vagy a szo-
ciáldemokratákkal (Szatmár me-
gyei). A PD-L Beszterce-Naszód

megyei szervezetének elnöke,
Ioan Oltean az Evenimentul
zileinek nyilatkozva mindeneset-
re figyelmeztetett: az RMDSZ-
nek helyi szinten is szakítania
kell eddigi szövetségeseivel, ha a
demokrata-liberálisok partnere
kíván maradni.

Következnek 
az államtitkárok

Az RMDSZ és a PD-L közötti
osztozkodás ezen a héten az ál-
lamtitkári és az országos ügynök-
ségvezetõi posztokkal folytató-
dik. A két fél tárgyalóküldöttsége
várhatóan csütörtökön ül le újra
egyeztetni. „Nem is volt nagyon
mirõl tárgyalnunk eddig, ugyanis
elõbb számba kellett vennük,
hogy az új szerkezetû kormány-
ban hány államtitkári és hány ha-
tóságvezetõi poszt kiadó” – ma-
gyarázta a késedelem okait Biró
Rozália. Mint ismert, az RMDSZ
államtitkári tisztségre számít
mindazokban a minisztériumok-
ban, amelyeknek vezetését nem
kapta meg. 
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Az idei – a nagy kor-
mánytalanságban meg-
késett –  költségvetési
tervezet mintha azt su-
gallná, hogy Románi-
ában nincs is gazdasá-
gi-pénzügyi válság.
Jóllehet a kabinet erõ-

sen nadrágszíjhúzó bü-
dzsével fenyegetett, most kiderült, hogy a mi-
nisztériumok jelentõs része nagyobb költség-
vetésben részesül a tavalyinál. Persze, az a jó
kormány, amely válságidõben is adni tud –
feltéve, ha ezzel nem indítja be a bankóprést.
Meg aztán vannak olyan létfontosságú terü-
letek, amelyeken az elvonást sokkal inkább
megéreznénk, mint az indokolt bõkezûséget.
Alapvetõen örvendetes tehát az a tény, hogy
a mezõgazdasági tárca 42 százalékkal több
pénzzel gazdálkodhat, hogy az oktatásra 27
százalékkal több jut, a gazdasági tárca pedig
33 százalékkal nagyobb alapokkal rendelke-
zik, mint egy évvel korábban, és az sem rossz
hír, hogy az igazságügy költségvetése is 31
százalékkal bõvül – fõleg, ha ezt a többletet
a korrupció elleni küzdelemre fordítják.
Kevésbé szívet melengetõ adat viszont az,
miszerint az anyagiakban eddig sem jeleske-
dõ mûvelõdési tárca 31 százalékkal keveseb-
bet kap, az Európai Unió által is oly fontos-
nak tekintett környezetvédelemtõl 27 száza-
lékot vágnak le. Az ember már-már hajla-
mos lenne arra gondolni, hogy elsõsorban a
magyar miniszterek által vezetett tárcákat
sújtja az elvonás, ha ellenpéldaként nem
lenne ott az egészségügy, amely ha kevéssel
is ugyan, mindössze 2,5 százalékkal, de töb-
bet kap, mint 2009-ben.  
Traian Bãsescu és általa a kormány par-
lamenthez való viszonyának ismeretében
már teljesen érthetõ, hogy a képviselõház
és a szenátus büdzséjét 16, illetve 10 szá-
zalékkal megnyirbálják, aminthogy az
sem megy meglepetésszámba, hogy az ál-
lamelnöki hivatal költségvetése ismét gya-
rapodott – még ha csak alig öt százalékkal
is; tavaly viszont Bãsescu apparátusa bu-
sás emelésben részesült. A román politikai
osztály ismeretében pedig aligha csodálko-
zik valaki azon is, hogy a politikusok va-
gyona után szimatolgató Országos Fedd-
hetetlenségi Ügynökségnek is kevesebbel
kell beérnie, mint tavaly. 
Nehezen érthetõ viszont az, hogy miután
Románia komoly beruházásokat veszít el
katasztrofális állapotban lévõ infrastruktú-
rája miatt, Radu Berceanu tárcavezetõ pe-
dig jelentõs beruházásokat, több mint 100
kilométernyi autópályát ígért az idei évre,
a közlekedési minisztérium közel 3 százalé-
kot veszít a tavaly rendelkezésére álló ösz-
szegbõl. És semmiképpen sem azért, mert
az országnak nem tellene többre – Boc kor-
mányfõtitkársága például idén valósággal
dúskálhat 103 százalékkal (!) megnövelt
pénzalapjaiban. De a titkosszolgálatok is
jelentõsen megemelt büdzsével rendelkeznek
majd: a Különleges Távközlési Szolgálaté
csaknem 40 százalékkal gyarapszik. Nehéz
nem arra gondolni, hogy bõkezûségével a
kormány mintha csak igazolni akarná a
szociáldemokraták vádját, miszerint ez a
titkosszolgálat az államfõválasztások idején
bizalmas adatokat szolgáltatott ki demok-
rata-liberálisoknak a szavazatszámlálásról.

Román lapszemle

Költségvetési (z)ûrök

105. életévét töltötte szilveszterkor Szat-
már megye legidõsebb lakosa. Kardos
Ilona 1905-ben született a magyarorszá-
gi Szentesen. (Click) A Daihatsu és a
Lexus után világviszonylatban is a har-
madik helyen áll a Dacia személygépko-
csi az üzembiztonság tekintetében. Ami
a fenntartási költségeket illeti, a román
gépkocsi listavezetõ. (Curierul naþional)
Nem kell nadrágszíj-megszorító költség-
vetési politikát folytatniuk a hazai titkos-
szolgálatoknak. A SRI, a SIE, a STT és
a SPP ugyanannyi, esetenként pedig
több pénzbõl gazdálkodhat, mint tavaly.
(Evenimentul zilei) 

Bogdán Tibor

Prefektusi remények: Székely Levente (Vaslui), Végh Sándor (Szilágy), György Ervin (Kovászna), Dézsi Attila (Hunyad) és Ladányi László (Hargita) 

M. Á. Zs.

Presztízskérdéssé vált a román
pártok számára a Bogdan

Olteanu lemondásával megürese-
dett bukaresti képviselõi hely
megszerzése, ezért a január 17-én
esedékes idõszaki választás kam-
pánya várhatóan sokkal nagyobb
publicitást kap majd, mint amek-
korát megérdemelne. Az ügy pi-
kantériáját növeli, hogy a
Demokrata–Liberális Párt (PD-L)
Honorius Prigoanát, az ugyan-
csak honatya, „szemetesmogul”
Silviu Prigoanã 23 éves fiát indít-
ja, úgy, hogy az elõzõleg bejelent-
kezett, a kerületi pártfiók által tá-
mogatott Viorel Tudorachét
„meggyõzték” arról, hogy lépjen
vissza. Az ifjabbik Prigoanã ve-
télytársa Radu Stroe, a Nemzeti
Liberális Párt (PNL) fõtitkára. Az
õ esetében emeli a tétet, hogy a

Szociáldemokrata Párttal (PSD)
kötött „megnemtámadási szerzõ-
dés” eredményeként nyerési kény-
szerbe került, nem beszélve arról,
hogy mekkora presztízsveszteség-
gel járna a több ciklusban mandá-
tumot nyert politikus számára
alulmaradni a „dorobanþi-i arany-
ifjúként” hírhedtté vált Hono-
riusszal szemben. 

A jóérzés elleni támadásnak ne-
vezte tegnap Ludovic Orban
PNL-alelnök ifj. Prigoanã mandá-
tumszerzési kísérletét, hasonlósá-
got vonva Elena Bãsescu európai
parlamenti képviselõvé választá-
sával. „Az értéktelen emberek elõ-
retolása, a nepotizmus jellemzõvé
vált a PD-L-re, olyan embert kül-
denének a parlamentbe, akinek
fogalma sincs arról, hogy merre
van a Zsil utca (a szavazókörzet
egyik utcája – szerk. megj.). Véle-
ményem szerint a jóérzésû polgá-

rok elleni támadás egy olyan iva-
dék elõretolása, akinek az apja az
állammal kötött szerzõdésekbõl
eurómilliókat kaszál” – ítélkezett
Orban. Hozzátette: házról házra
jár majd Stroéval, hogy meggyõz-
zék a lakosságot, hogy a liberális
politikus jobb választást jelent. A
liberális jelölt tegnap bejelentette,
hogy riválisával ellentétben az õ
büdzséje nem végtelen, 30-35 ezer
euróval számol. 

„A PD-L csapatdöntése volt
Honorius Prigoanã jelölése. A ha-
tározat alapjául azok a képességek
szolgáltak, amelyekkel bizonyít-
hatóan rendelkezik a jelölt. Egy
olyan fiatalember õ, aki gazdaság-
tudományi tanulmányokat vég-
zett, és nagy üzleti tapasztalattal
rendelkezik” – reklámozta be ifjú,
jó pedigréjû kollégáját Emil Boc
demokrata-liberális elnök, minisz-
terelnök.

A tegnapi kampánynyitón a
kormányfõ meggyõzõdésének
adott hangot, hogy az ifj.
Prigoanã jó választás, mert
„pénzt tud szerezni” a helyi kö-
zösség számára, mivel az ifjú ge-
neráció jelképének számít. A je-
lölt nonkonformista kampányt
ígért, majd hozzátette, hogy vá-
lasztási programjának alapjául
Traian Bãsescu államfõ államre-
formját állította. „A reform a par-
lamentben kezdõdik; azért akarok
képviselõ lenni, mert a fiatal gene-
rációt képviselem. Pontot kell ten-
nünk a múltra, és új úton, új csa-
pattal kell elindulnunk” – jelentet-
te be Honorius Prigoanã. Azzal a
váddal kapcsolatban, hogy az ap-
ja befolyása segítette karrierje
gyors felívelésében, Honorius így
replikázott: gyõzelme után nem
az apja, hanem õ lesz a család
„betájolási” pontja. 

Bukaresti presztízscsata: 
ifj. Prigoanã vagy Radu Stroe?

Fotók: archív

Prefektusi posztozkodás
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Az új kormányban hét
újonnan létrehozott mi-

nisztérium mûködik, ezek a
korábbi tárcák átszervezésé-
vel, hatáskörének módosítá-
sával, bõvítésével jöttek létre.

Mamuttárcák 

A negyedik Boc-kormány
egyik legjelentõsebb minisz-
tériuma, a gazdasággal, ke-
reskedelemmel és üzleti
környezettel foglalkozó tárca
alapja a korábbi gazdasági
minisztérium. Adriean
Videanu tárcája az átszerve-
zés nyomán a gazdaság mel-
lett a jövõben a kereskedelem
irányítását is átveszi, feladat-
köre pedig a Kis- és Közép-
vállalatok Minisztériumának
megszüntetése után ezen vál-
lalkozások tevékenységére,
valamint az üzleti környezet

alakítására is kiterjed. Új tár-
ca a Környezetvédelmi és Er-
dõgazdálkodási Minisztéri-
um is, amelynek élére az
RMDSZ színeit képviselõ
Borbély László került. Ez ha-
sonlóképpen „tárcaközi” mi-
nisztériumnak tekinthetõ, hi-
szen egyrészt a korábbi kör-
nyezetvédelmi tárca struktú-
ráit és hatásköreit örökölte,
részben pedig átvette az erdõ-
gazdálkodás területét a ko-
rábbi Mezõgazdasági, Erdõ-
gazdálkodási és Falufejlesz-
tési Minisztériumtól. Ezzel
ez utóbbi tárca struktúrája is
módosult, Mihail Dumitru
vezetésével a jövõben kizáró-
lag a mezõgazdaság és a falu-
fejlesztés problémakörével
foglalkozik. 

Elena Udrea valóságos
mamutminisztériumot ve-
hetett át az új Boc-kabinet-
ben. Tárcája két volt minisz-
térium struktúráit és hatás-

köreit egyesíti, miután meg-
szûnt különálló tárcaként lé-
tezni mind az idegenforgal-
mi minisztérium, mind pe-
dig a Regionális Fejlesztési
és Lakásügyi Minisztérium.
Az új kabinet egyik legvita-
tottabb minisztere így az
újonnan létrehozott Regio-
nális Fejlesztési és Idegen-
forgalmi tárca élén a jövõ-
ben mindkét felszámolt kor-
mánystruktúra munkáját
irányítani fogja.

„Vallástalanított” 
mûvelõdés

Átszervezés és struktúra-
váltás nyomán jött létre Ke-
lemen Hunor mûvelõdési és
nemzeti örökségügyi tárcája,
amelyrõl leválasztották az
vallásügyet. A román orto-
dox egyház ugyanis elkép-
zelhetetlennek tartotta, hogy
a vallásügyekkel olyan nem
román nemzetiségû politikus
foglalkozzék, aki ráadásul
még csak nem is ortodox val-
lású. Kelemen Hunor szerint
ezzel az ortodox egyház azt

bizonyította be, hogy még
nem lépett be a 21. század-
ba. Az mindenképpen pre-
miernek számít az ország-
ban, hogy a mûvelõdési tár-
cát magyar nemzetiségû po-
litikusra bízták. Az új tárca
vezetõjeként Kelemen Hu-
nor hatáskörébe tartozik a
mûemlékvédelem is, ami át-
fogó tevékenységet jelent, hi-
szen az országban jelenleg
240 mûemlékvédelmi mun-
kálat folyik. 

Hasonlóképpen széles kö-
rû területet fog át – amint az
elnevezésébõl is kiderül – az
újonnan létrehozott Oktatási,
Kutatási, Ifjúsági és Sportmi-
nisztérium. Az említett szak-
területekkel eddig két tárca,
az Oktatási, Kutatási és Újí-
tási Minisztérium, valamint
az Ifjúsági és Sportminiszté-
rium foglalkozott. Politikai
körökben máris megkérdõje-
lezik, hogy a tárcavezetõnek
kinevezett, a politikai életben
mindeddig nemigen jeleske-
dõ Daniel Funeriu miként
lesz majd képes eleget tenni a
szerteágazó feladatoknak. 

Átszervezett, tehát volta-
képpen újnak tekinthetõ tár-
ca élén áll a korábbi igazság-
ügy-miniszter, Cãtãlin
Predoiu is, aki eddig az Igaz-
ságügy és Polgári Szabadság-
jogok Minisztériumát vezet-
te. A jelenlegi kormányban a
polgári szabadságjogok le-
maradtak a tárca nevébõl,
ami elvileg hatásköri beszû-
külést jelenthet, a gyakorlat-
ban azonban a minisztérium
a polgári szabadságjogok nél-
kül is ugyanazokkal a felada-
tokkal foglalkozik majd. 

Az új kormány megszerve-
zésére vonatkozó sürgõsségi
rendelet értelmében az újon-
nan létrehozott minisztériu-
mok átveszik a megszünte-
tett intézmények, illetve az
átvett struktúrák és területek
teljes körû jogait és kötele-
zettségeit.

Bõvülõ 
kormányfõtitkárság

A Boc-kormányappará-
tusban önálló jogi személyi-
séggel rendelkezõ külön fõ-

igazgatóság foglalkozik a
határon túli románokkal, a
miniszterelnök fennhatósá-
ga alatt. A struktúra koráb-
ban a külügyi tárca égisze
alatt mûködött. 

Új részleggel bõvül a kor-
mányfõtitkárság is. A most
létesült ellenõrzõ szerv fe-
lülvizsgálja a kormányfõtit-
kárság, illetve a testület ál-
tal finanszírozott vala-
mennyi intézmény egész
gazdasági-pénzügyi tevé-
kenységét, a kormányfõtit-
kársághoz tartozó minden
igazgatóság és szolgálat
emberi erõforrásait.

Az új ellenõrzési szerv
fontos feladata lesz az álla-
mi protokollalap ügykezelõ-
ségének felülvizsgálata is.

Újdonság az új kabinet-
ben az is, hogy az ugyancsak
a kormányfõtitkárság költ-
ségvetésébõl fenntartott, a
parlamenttel való kapcsolat-
tartással foglalkozó fõigaz-
gatóságot a jövõben a mi-
niszterelnök által kinevezett,
miniszteri rangú fõigazgató
vezeti majd. 

Bõvített, összevont, 
átszervezett minisztériumok

Jemen – a terrorellenes hadjárat új célpontja?

MTI/ÚMSZ

Vasárnap bezárta kapuit
Szanaában az amerikai

és a brit nagykövetség, az in-
doklás szerint a jemeni al-
Kaida erõsödõ fenyegetései
miatt.

Arab-félszigeti 
al-Kaida

Amióta Barack Obama el-
nök szombaton elsõ ízben a
nyilvánosság elõtt is a jemeni
terrorszervezetet tette felelõs-
sé a Detroit fölött meghiúsult
légi merénylet kiterveléséért,
világossá vált: a délkeleti tar-
tományok hegyi barlangjai
fölött, ahol az al-Kaida újabb
nemzedékének gazfickóit sej-
ti Washington, büntetõ célza-
tú amerikai „zivatar” felhõi
gyülekeznek.

Hírek szerint a jemeni al-
Kaida szélsõségesei képezték
ki Umar Farouk Abdul-
mutallabot az alsónadrágba
rejtett robbanóanyag haszná-
latára, s õk adtak neki utasí-
tást a merénylet végrehajtá-
sára. A szervezet neve arab-
félszigeti al-Kaida, egy évvel
ezelõtt jött létre, amikor egy-
beolvadt az al-Kaida jemeni

és szaúd-arábiai csoportja.
Vezetõje a jemeni Naszer al-
Vahisi. Õ volt Oszama bin
Laden titkára az afganisztáni
háború idején; fõnöke olda-
lán részt vett a Tora Bora he-
gyi erõdért vívott harcban,
amelynek során bin Laden
kicsúszott az amerikaiak kar-
mai közül.

Szálkák az amerikaiak 
szemében

Al-Vahisi abból a szigorú-
an õrzött szanaai börtönbõl
szökött meg, ahová a jemeni
hatóságok zárták Afganisz-
tánból történt hazatérése
után. Terrorizmusszakértõk
szerint még ma is kapcsolat-
ban áll bin Ladennel. Szaúdi
helyettese, Ali as-Sihri hat
évet húzott le Guantánamón,
és „túlélte” a bûnbánó terro-
risták számára a szaúdi ható-
ságok által szervezett beil-
leszkedési programot. Cre-
dója így hangzik: „Ha Allah
is úgy akarja, akkor a fogság
évei csak tovább erõsítették
állhatatosságunkat a dzsihád
elveinek a követésében.”

A két férfit az amerikaiak
nagyon szeretnék elkapni –
vagy holtan látni. Szálka a

szemükben a terrorcsoport
imámja (vallási vezetõje),
Anvar al-Avlaki is. Õ az
Egyesült Államokban szüle-
tett, ám idõvel visszatalált
arab gyökereihez, és gyûlöle-
tet terjesztõ fanatikus hitszó-
nok lett belõle. Állítólag
élénk elektronikus levelezés-
ben állt Nidal Malik Hasan
amerikai õrnaggyal, aki ta-
valy novemberben a Fort
Hood texasi támaszponton
13 katonát lõtt agyon. Hírek
szerint Avlaki vallási taná-
csokkal látta el Abdulmu-
tallabot is, mielõtt a nigériai
bankárcsalád fia fölszállt a
Detroitba tartó amerikai re-
pülõgép fedélzetére.

Szanaa cáfol

Jemen „nem biztos mene-
déke a terroristáknak” – haj-

togatta vasárnap Ali al-
Aniszi, a jemeni titkosszolgá-
lat fõnöke. Csakhogy a 2001.
szeptember 11-i merénylete-
kig iszlamista szélsõségesek
akadálytalanul jártak-keltek
az arab országban. Ezt köve-
tõen Szaleh elnök – aki im-
már húsz éve irányítja a sze-
génység és erõszakos konflik-
tusok által szétzilált országot
– stratégiai döntést hozott,
felsorakoztatva hazáját az
Egyesült Államok oldalán a
terrorellenes háborúban.
Az államfõ hatalmi appará-
tusába azonban beszivárog-
tak a fundamentalisták elvba-
rátai. Al-Vahisi és 22 cimbo-
rája 2006 februárjában kitört
a börtönbõl; a látványos szö-
kési akció aligha sikerülhe-
tett volna a jemeni titkosszol-
gálat segítsége nélkül – vélik
szakértõk. A széles körben

elterjedt korrupció is meg-
könnyíti a jól szervezett alvi-
lági csoportoknak a hatósá-
gok kijátszását.

Washington 
és London vádol

Washingtoni sajtóhírek
szerint az amerikai hadsereg
már felméri, melyek lehet-
nek a potenciális célpontjai
a légierõ által végrehajtandó
csapásoknak. Az Afganisz-
tánban, Pakisztánban és
Szudánban végrehajtott ko-
rábbi büntetõakciók tapasz-
talatai azonban azt mutat-
ják, hogy ilyen módon csak
ritkán sikerül likvidálni a
terrorcsoportok vezetõit. A
bombák és rakéták sok eset-
ben ártatlan polgári szemé-
lyeket találnak el, ami to-
vább szítja a helyi lakosság

gyûlöletét Amerika és a
Nyugat iránt. Így olyan tár-
sadalmi bázis alakul ki,
amely csak használhat a ter-
roristáknak.

Gordon Brown brit kor-
mányfõ nemzetközi konfe-
renciát hívott össze január
végére Jemen ügyében. Új-
évi üzenetében leszögezte:
véleménye szerint térségi és
globális fenyegetést jelent
most már Jemen is, amely
„a terrorizmus tenyészhe-
lyévé és potenciális menedé-
kévé vált”. A brit miniszter-
elnök tényként említette,
hogy a december végi ameri-
kai légi merényletkísérlet ni-
gériai gyanúsítottja – aki elõ-
zõleg egy neves londoni
egyetemen tanult – szintén
Jemenben került kapcsolat-
ba szélsõségesekkel, és „né-
hány rövid hónap alatt” ki-
képezték az öngyilkos mû-
velet végrehajtására.

A brit kormányfõ hivatalá-
nak közleménye szerint a
Brown által összehívott lon-
doni nemzetközi Jemen-kon-
ferencián azt vitatnák meg,
hogy miként lehet szembe-
szállni a Jemenben folyó „ra-
dikalizálódással”. Az érte-
kezlet céljai között szerepel
annak meghatározása, hogy
a jemeni kormánynak milyen
terrorellenes intézkedéseket
kell hoznia, és ehhez milyen
összehangolt nemzetközi se-
gítségre van szüksége.

A Downing Street szerint a
Jemen-konferencia tervét a
Fehér Ház és az EU támo-
gatja, és London igyekszik
elnyerni Szaúd-Arábia, vala-
mint a Perzsa-öböl menti ál-
lamok támogatását is. 

A Boc-kormány sürgõsségi kor-
mányrendelettel alakította ki a kabi-
net új struktúráját. 

A hétvégén váratlanul Jemenbe érke-

zett David Petraeus tábornok, az iraki

és afganisztáni amerikai erõk parancs-

noka, hogy Ali Abdullah Szaleh el-

nökkel tárgyaljon. A diplomáciai hú-

zás „üzenete” megfigyelõk szemében

egyértelmû: Washington bekeményít a

terror elleni küzdelemben.

Hírek szerint a jemeni al-Kaida szélsõségesei képezték ki Umar Farouk Abdulmutallabot



CSÜTÖRTÖK. Ma véletlenül felfedeztem, hogy száraz fák dörzsö-
lésével tüzet lehet gyújtani. Elõször feltaláltam, aztán elneveztem,
mindkettõre igen büszke vagyok. Tulajdonképpen egy darab fából
– nagyon tetszett nekem – fésût akartam készíteni, azért dörzsöl-
tem olyan sokáig egy másik fához, hogy szép sima legyen. Ki tud-
ná leírni ijedségemet, amikor átlátszó kék füstfátyol szállt fel, és
különös szaggal telt meg a levegõ! (...) Akkor óvatosan visszakúsz-
tam, felkészülve arra, hogy a legcsekélyebb gyanúra újra megugor-
jak. Amikor már majdnem ott voltam, óvatosan félrehajtottam egy
rózsabokor ágát - igézõ látvány lehettem, kár, hogy Õ nem látott!
A szellem már nem volt ott, tehát közelebb léptem, és felfedeztem
a fán az eltûnt szellem szürkés-vöröses nyomát. Hogy kitapintsam,
rátettem az ujjamat. „Juj!” – kiáltottam fel és visszakaptam. Szúró
fájdalmat éreztem. Ujjamat a szájamba dugva, ugrálni kezdtem.
Sokáig ugráltam így, és csak annak örültem, hogy Õ most nem lát
ebben a kínos helyzetben. De csakhamar felébredt bennem a kíván-
csiság, és nekiláttam, hogy a dolgot közelebbrõl megvizsgáljam. 
Mi lehet ez a szürkésvörös valami? Egyszerre a neve is eszembe ju-
tott: a Tûz! 
Valamit létrehoztam, ami az elõbb még nem volt. A föld kincsei-
hez én is hozzáadtam valamit. Amikor ez világossá vált elõttem,
egyszerre büszke lettem a felfedezésemre, és rögtön Õhozzá akar-
tam rohanni, hogy elmeséljem Neki a dolgot, és elismerésben ré-
szesüljek. De meggondoltam magam, és feladtam az egészet. Nem
fog vele törõdni, rá se hederít! 

Mark Twain: Éva naplója. Fordította Thaly Tibor

A népbutításban az a legdurvább mód-
szer, amikor valaki hasonlattöredékekkel
igyekszik igazolni saját meglátásait, ön-
maga vagy intézménye fontosságát az
egész bemutatása helyett és így csalfa áb-
rándokba próbálja ringatni mindazokat,
akikhez szavait intézi. Így tesz Izsák Ba-
lázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke is,
aki a tavaly decemberi, civil szervezetek
kezdeményezte és a katalóniai népesség
adott hányadára kiterjedõ, nem ügydöntõ
népszavazás nyomán a katalán szót szé-
kellyel helyettesítve egész sor következte-
tést von le a mifelénk is katalán módra
megvalósítható autonómiáról, hogy a pél-
da nyomán igazolva lássa az SZNT nép-
szavaztatásait. 
Sajnos, ezekkel a megállapításokkal

megintcsak a látszatot, a pótcse-
lekvést helyezi elõtérbe a ko-

moly és céltudatos munka
helyett, mivel az autonómi-
a-kutatók jórészt egyetérte-

nek abban, hogy a modellek
országról-országra  nem im-

portálhatók, minden sajátos
helyzet sajátos megoldást

kíván. Így, hiába kata-

lánozik az SZNT-elnök, senki nem tudja
saját, erdélyi magyar szakembereinket fel-
menteni a munka alól, hogy õk törjék a fe-
jüket: a jog elméletében és a hétköznapok
gyakorlatában mit is takarhat számunkra a
politikai széljárásnak megfelelõen olykor
fennen lobogtatott, máskor
meg elföldelt fogalom.
Már amennyiben valóban
úgy gondolják, hogy szin-
te mindenkit érdekel, és
nem csupán egy maroknyi
ember számára jelenti a
közéleti szereplés okát és
ürügyét.
Katalónia – sajnos, vagy szerencsére, min-
denki úgy értelmezheti az itt következõket,
ahogyan akarja és oda helyettesítheti a szé-
kelyeket, románokat, ahová gondolja –
nem Székelyföld. Az egykor Spanyolország
gyárának nevezett terület ma is az ország
egyik leggazdagabb régiója, az egy fõre
számított gazdasági mutatók jelentõs része
megközelíti vagy túllépi az uniós átlagot.
Nem véletlen tehát: különösképpen a múlt
század hetvenes éveitõl kezdve olyannyira
erõteljesnek bizonyult a gazdasági beván-
dorlás, hogy a több mint hét milliós

Katalónia lakosságának közel fele ma már
spanyol. És Izsák Balázs mintájára próbál-
juk továbbra is ide-oda beszúrni a népneve-
ket, mivel most az egyik katalán autonó-
mia-szakértõtõl idézek: „A bevándorlás
kérdésében kialakított katalán integrációs

politika nagyban hozzájá-
rult az autonómia megszi-
lárdításához. Mivel a be-
vándorlók száma igen ma-
gas, a katalán nemzet defi-
níciójának tágabb értelme-
zésével Katalóniának sike-
rült hatástalanítania a bel-
sõ kohézióra leselkedõ ve-

szélyeket. A katalán nemzetfogalom egy
új, nem etnikai tartalmat kapott, amely
szerint mindenki, aki a régióban él és dol-
gozik, az katalán.” A Katalán Autonóm
közösség 1979 óta az ország más tizenhét
régiójához hasonlóan önkormányzattal
rendelkezik, ám amíg a spanyol alkotmány
megfogalmazása szerint a katalán a spa-
nyol nemzeten belüli nemzetiség, addig ma
már a fent vázolt összetételû katalánok ön-
magukat a spanyol államon belüli nemzet-
nek szeretnék tekinteni, az autonóm tarto-
mány tennivalóit (például önálló infrast-

ruktúra-gazdálkodás, egészségügyi ellátás!)
kiegészítve a független államok több hatás-
körével. 
A régión belül, sõt az unióban is hivatalos
nyelvnek tekintett, az oktatásban, médiá-
ban, hétköznapi használatban szerepét már
régóta visszanyert katalán nyelv és a spa-
nyol nyelv viszonya ugyancsak jelentõs át-
értékelésen megy át. Ugyanaz a szakértõ
állítja: „A spanyol anyanyelvûeknek a tár-
sadalmi integrálódás és a mobilitás miatt
érdekükben áll megtanulni a katalán nyel-
vet. De most, hogy nyelvünket nem fenye-
geti semmiféle veszély, mi katalán anya-
nyelvûek is értékelni kezdtük a spanyol
nyelv hasznosságát az üzleti életben, vala-
mint azokban a kapcsolatokban, amelyeket
Spanyolország többi részével, azzal a sok-
millió turistával tartunk fenn, akik évente
meglátogatnak. A nyelvi béke hozzájárul-
hat mindkét fél jó nemzetközi megítélésé-
hez, valamint anyagi fejlõdéséhez.”
Nos, lesz a székelybõl katalán és Székely-
földbõl Katalónia? A sok évszázadnyi tör-
ténelmi-társadalmi különbségeken túl
egyetlen esélyünk talán azért még marad:
figyeljük, jól figyeljük, hogy mikor jönnek
a Hargitára áfonyát szedni a spanyolok. 

Katalán székelyek? 
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Amint az várható volt, az új kormány hivatalbalépé-
sével, a parlament tudtával és belenyugvásával életre
kelt a legvadibb oktatási törvény. Az ígéretekhez hí-
ven strukturális a reform, oly mértékben, hogy Lu-
ther és Kálvin, Zwingli és Husz János forradalmai
ártatlan bölcsõdés csínytevésnek számítanak a hazai
reformokhoz mérten.
Hiszen azokra molekulárisan, generálisan és funkci-
onálisan is szükség volt, mert az okt- és tanügy már
régóta veséig pancsikolt langyos unalomban, a
struktúra érinthetetlen maradt, csak olykor cserélték
ki az ábrándokat még rongyosabbra, a tanuló és ta-
nár álmodozhatott éji verõn. 
Mostantól kezdve már az I. osztályban elkezdõdik
az emeltszintû érettségi, amely két idegen nyelvbõl,
számítógépes talajtornából és kortes-rigmusokból te-
võdik össze. Ha a tanuló e vizsgákon túltette magát,
akkor kap két mustáros-tormás virslit, amit behunyt
szemmel át kell vinnie egy vaksötét uszodában víz
alatt a vizsgabizottságnak, aki így meggyõzõdhet a
tanuló erkölcsi profiljáról, intravénás érzelmi életé-
rõl, valamint hazafias hámsejtjeirõl. 
III. osztályban a differenciálegyenletek megoldása
történik tárgyalásos, fegyveres és testi erõvel. A
pénz-, havi bérlet- és hitelkártya-, illetõleg a történe-
lemhamisítás a IV. osztály kábszere. Mint látható, itt
már bonyolódik az egyszerûsített tananyag. A ki-
sebbségi tanulók számára természetesen mindez
anyanyelven történik. Államilag tanulandó viszont a
parlamenti szûzbeszéd, a postai és hivatali dolgozók
elutasító magatartásának maradéktalan elsajátítása.
Az üzleti súlycsonkítás, a vevõkárosítás és a fogyasz-
tóvédelmi szabályok kijátszása valamint számítógé-
pes játékprogramok megtanulása az elsõ gimnázium
testnevelési óráinak tantervi elõírása. Ehhez járul
hozzá a kettõtõl húsz hónapig terjedõ szakmai gya-
korlat plázaszerte és fegyházakban. A falusi tanu-
lóknak lehetõség szerint piaci ismeretek élelmiszer-
hamisításból. Szabadlábon is. 
Lesz még kompjuteres hackertámadás, bûvésztrük-
kök, az EU nemzetiségpolitikája és a szlovák nyelv-
törvény hazai szigorított változatának kidolgozása
(szabad program a tanulók fantáziájának kiaknázá-
sával). Minden két évben vizsgák exit polból,
szavazat-sinkofából és választójogi csûrcsavarból,
akik azonban nem kapnak átmenõ jattot, azok szá-

mára nyitva az EU-korrupciós javítóvizs-
ga. 
Végül a XII. osztály választható, nem
kötelezõ – ekkor tanulnak meg a legki-
válóbbak írni és olvasni. Fejszámolni és

hasraütni.
Az egyetemi oktatás átgyökerezésé-
rõl a jövõben dönt a parlament egy-

két háza.Sebestyén Mihály
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A spanyol anyanyelvûek-
nek a társadalmi integ-
rálódás és a mobilitás
miatt érdekükben áll
megtanulni a katalán
nyelvet.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A szerelem az a tövis, amelyet nem érzel,
amikor beléd hatol, de fáj, 

amikor kénytelen vagy kihúzni” 
Bogdan Petriceicu Haºdeu

Az evolúció lépcsõfokai

Égetõ gyönyör

Semper 
reformare

A nap címe. Szalagvágás készülõben: 5
éven belül felavatjuk a Hósztráda 55 kilo-
méterét. Gândul.

Magyarázat. A Bechtel amerikai válla-
lat által épített észak-erdélyi autópályá-
hoz kapcsolódó, Brassó-Comarnic sztrá-
da felépítésérõl szóló szerzõdést a kor-
mány január végéig aláírja – jelentette
be a Szállításügyi Minisztérium. A beje-
lentés szerint a sztrádán 2015-ben már
utazni lehet.

Rettegjetek, kocsmárosok! Szintén a
Gândulból tudjuk meg, hogy jön az igazi
átalányadó: a Boc-kormány nemhogy le-
mond a sokat bírált illetékrõl, hanem
újabb átalányadót szab ki. Ezúttal a
vendéglátóipari egységekre, magyarra for-
dítva: a kocsmárosokra és panziótulajdo-
nosokra. Konkrétan – az új illeték akkor
is sújtja a vendéglõs, kulcsos házas kis-
vállalkozót, ha a vendéglõ üresen kong és
a panzióban sincs vendég, ugyanis asztal-
ra, ágyra szabják majd ki. Ez igen…
Csak a fejét, hogy ne sántuljon!    

Szemétkirályfi – az óvodából a parla-
mentbe. Honorius Prigoanã, a Traian
Bãsescu bukaresti fõpolgármesteri man-
dátumai idején a város hulladékelszállítá-
si közbeszerzéseibõl meggazdagodott sze-
métkirály, Silviu Prigoanã fia az EBA ál-
tal már kitaposott útra lépett. Az államfõ
lányánál is jóval zsengébb korban levõ
aranyifjúnak a Gardianul szerint úgy csi-
náltak utat a PD-L-ben, hogy a párt elnö-
ke, Emil Boc megzsarolta saját pártja ko-
rábbi bukaresti 1. kerületi képviselõjelölt-
jét, aki ennek hatására visszalépett a je-
löltségtõl. Viorel Tudorachét Boc állító-
lag azzal fenyegette meg, hogy ha nem
adja át képviselõjelölti helyét az ifjabb
Prigoanának, a sajtóban szellõztetik meg
Ilfov megyei kétes ingatlanügyleteit. Hab
a tortán, hogy Tudorache násznagya nem
más, mint Gigi Becali piperai ingat-
lankirány. Kicsi a balkáni világ…

A nap álhíre. A választási kampány indi-
gó eufóriája hatására, az ünnepek után a
fõ kormánypárt epeszínû folyó kiadáso-
kat eszközölt.



Fleischer Hilda

Az RMDSZ-nek ma dél-
után öt órától lesz frak-

cióülése, ahol arról konzul-
tálnak, hogy milyen módosí-
tó indítványokat tervez a
szövetség a költségvetéssel
kapcsolatban. „Mindenek-
elõtt a kis- és középvállalko-
zások kérdéskörét fogom fel-
hozni, illetve azt, hogy a
minimáladó eltörlésének
gondolata prioritást élvez-
zen” – fogalmazott az
ÚMSZ-nek Lakatos Péter, a
költségvetési bizottság alel-
nöke. Mint korábban beszá-
moltunk róla, tegnaptól csü-
törtökig nyújthatnak be a
honatyák módosító javasla-
tokat a 2010-es állami és tár-

sadalombiztosítási költség-
vetés-tervezetekhez.

Tisztázandó kérdések

Lakatos érdeklõdésünkre
elmondta, több, számára eti-
kátlannak tûnõ kérdést sze-
retne a pénzügyminiszterrel
megbeszélni, amelyekre, el-
képzelhetõ, van magyarázat,
de tisztázni kell õket. „Az ál-
lamelnök emelni akar példá-
ul az elnöki hivatal költségve-
tésén, míg a tanárokét csök-
kentené” – emelte ki, majd
hozzátette, már a frakcióülés-
re kész válaszokkal szeretne
menni. „Remélem, minden
kérdésemre kielégítõ választ
kapok, de addig is kétségei-
met fejezem ki, mert merész

bevételekkel számol a költ-
ségvetés, egyértelmû, hogy
túl van tervezve” – tette hoz-
zá lapunknak tegnap délután
a közgazdász. 

Idén több bevétel?

A Ziarul Financiarban meg-
jelent cikk ugyanilyen kétel-
kedõ a büdzsé számait illetõ-
en. „Nehéz elképzelni, hogy
több befizetés érkezzék az ál-
lamkasszába olyan körülmé-
nyek között, hogy az áfa
(TVA) mértéke változatlan
marad. S az is ront a helyze-
ten, hogy ami a fogyasztást,
illetve a termelést illeti, nem
túl optimisták a várakozások.

Mindezt tetõzi, hogy a cégek
várhatóan folytatják az elbo-
csátásokat”  – írta a gazdasá-
gi lap.  A költségvetés a jöve-
déki adó megemelésének kö-
vetkeztében 27 százalékkal
több bevétellel számol ebbõl
a forrásból, a jövedelemadó-
ból pedig négy százalékkal
többet vár. Ezek a tételek tá-
mogatnák a bevételek 7,3
százalékos növekedését
2010-ben, amennyiben a gaz-
daság – az elõrejelzéseknek
megfelelõen – 1,3 százalék-
kal nõ idén. A tervek szerint
a kiadásoknak a bruttó hazai
termék (GDP) 38 százaléká-
ról 37,3 százalékára kellene
visszaesniük ebben az évben. 

70 millió kisebbségekre

„Az új költségvetés alapján
a kisebbségeknek járó össze-
get, a 73 millió lejt elfogad-
juk, részben azért, mert más
opciónk nem is nagyon len-
ne” – mondta lapunknak
Markó Attila, az Etnikumkö-
zi Kapcsolatok Hivatalának
(DRI) elnöke. „Ez, a tavalyi-
val azonos összeg elég is lesz
ahhoz, hogy a különbözõ
szervezetek mûködése to-
vábbra is akadálytalan le-
gyen” – fogalmazott Markó.
A keretet majdnem teljes egé-
szében a velük kapcsolatban
álló szervezeteknek folyósít-
ják, a hivatal saját költségére
megközelítõleg 3,8 millió lejt
fordít. Ennek egy részébõl a
civil szervezetek pályázatai-
nak alapját, illetve a hivatal
saját rendezvényeinek költsé-
geit biztosítják. Kérdésünkre
a DRI elnöke arról is beszélt,
hogy a hetvenmillió körüli
költségvetésbõl a magyar kö-
zösségek körülbelül 16 millió
lejt kapnak.  „A hivatal 2010-
es költségvetése egyébként
2005 óta több mint a duplájá-
ra növekedett. Egészen 2008-
ig az összeg minden évben
közel harminc százalékkal
növekedett” – tudtuk meg
Markótól. 
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Röviden

Terítéken az Elsõ ház

A kormány a szerdai ülésén
elemzi az Elsõ ház nevû
program átstrukturálásának
kérdését annak érdekében,
hogy ezen belül az új laká-
sok építésére tevõdjék át a
hangsúly – jelentette ki
Emil Boc miniszterelnök. A
kormányfõ hangsúlyozta,
hogy a lakásvásárlást támo-
gató állami garanciavállalás
mindenképpen marad – írta
az Agerpres. 

Verespatak védelmében

Fontosabb a kulturális mi-
nisztériumnak a Roºia
Montana Gold Corporation
aranykitermelési projektje,
mint a világon egyedülálló
verespataki mûemlékek vé-
delme – fordult Emil Boc
kormányfõhöz és Kelemen
Hunorhoz, a szaktárca veze-
tõjéhez az Erdélyi Történel-
mi Múzeum volt vezetõje.
Ioan Piso szerint a miniszté-
rium feladata a történelmi
értékek megõrzése lenne.

Késik a roncsprogram

A január eleji tervekhez ké-
pest késéssel debütál idén a
roncsprogram kiterjesztése a
jogi személyekre is – számolt
be az Agerpres. A terület fi-
nanszírozásáért felelõs ügy-
nökség költségvetését eddig
még nem hagyták jóvá, ez
áll a késlekedés hátterében,
de a pénzügyi részt várható-
an ezen a héten véglegesítik. 

Indiai „útrobbanás”

Indiában a kormány tervei
szerint az idén naponta húsz
kilométerrel bõvül az útháló-
zat, amelynek elmaradottsá-
ga az ország gazdasági fejlõ-
désének egyik legfõbb aka-
dálya – írta az MTI. Kamal
Nath közúti szállítási és
autópálya-ügyi miniszter el-
mondta: tavaly májusban,
amikor hivatalba lépett, na-
ponta két kilométer út épült,
azóta pedig napi kilenc kilo-
méterre gyorsult a tempó.

Szerbia kiárusít

Több mint háromszáz cég
privatizálását tervezi az idén
Szerbia, ezek egy részét elár-
verezik, másokat versenytár-
gyaláson értékesítenek, vagy
csõdeljárás keretében keres-
nek vevõt – számolt be az
MTI. 2002 óta Szerbiában
1700 céget árvereztek el, to-
vábbi 110-et nemzetközi ver-
senytárgyaláson értékesítet-
tek; a cégprivatizációból
mintegy 2,2 milliárd euró
folyt be.

Aranyat érõ réz

A réz ára 16 havi csúcsra
emelkedett a londoni fém-
tõzsdén (LME) tegnap, mert
sztrájk miatt leállt a termelés
Chile legnagyobb rézbányá-
jában. Emelte a réz árát a
gyengülõ dollár is. A réz ára
7510 dolláron állt a legkere-
settebb, három hónapos ha-
táridõre tonnánként; tavaly a
réz ára mintegy 140 száza-
lékkal emelkedett.

Túl optimista a büdzsé?
Lakatos szerint a minimáladó eltörlését kellene sürgetni a módosító indítványokkal

Gyulay Zoltán

Kína a világ legnagyobb
környezetszennyezõje –

elég, ha csupán a pekingi
olimpia elõtt érkezett képek-
re gondolunk. Ezt a nézetet
ellensúlyozva, egy Huang
Ming nevû vállalkozó most
épp egy zöld népköztársaság
megteremtésén fáradozik.
Az ökomilliárdos az ország
északi részén egy városrészt
akar ellátni kizárólag nap-
energiával. 

Huang Ming (51), a
Himin Napenergia Csoport
fõnöke a „zöld” vállalkozók
sorába tartozik. Abból él,
hogy legfõképp napkollekto-
rokat gyárt és árusít, ame-
lyek a háztetõre szerelve me-
leg vízrõl gondoskodnak.
Mielõtt cégét megalapította
volna, kõolajipari kutató-
mérnökként dolgozott, és e
mellett kifejlesztett egy nap-
energiával mûködõ vízmele-
gítõt. Tíz évvel késõbb egyi-
ke lett Kína leggazdagabb
embereinek. A Napvölgyet
Shandong tartományban kí-
vánja létrehozni, terveinek
kiinduló célpontja a Peking-
tõl gyorsvasúton mindössze
kétórányira fekvõ Dezsu
(Dezhou), ami magyarul
annyit tesz: az erényesség
földje. Egy jellegtelen, milli-
ós lakosságú város, amelyet
a kínaiakon kívül aligha is-
mer valaki.

Ide tervezi Huang Ming
333 hektáron teljesen új vá-
rosnegyedét, amely kizáró-
lag megújuló energiaforráso-
kat használna: lakóházakat,
iskolákat, gyárakat, közössé-

gi helyiségeket, kutatóinté-
zeteket, parkokat, valamint
egy szállodát – mindegyik
tetején napcellákkal. A ha-
talmas területen napenergiá-
val mûködõ villamosok in-
gáznak majd. A cég köz-
pontja és a hotel már áll, tár-
saságukban két gigászi kínai
legyezõ mered az égre, hogy
hamarosan napcellákat és
fûtéscsöveket szereljenek rá-
juk. Éjszakánként színesen
villognak.

Egyetlen ország sem léleg-
zik ki magából annyi mérge-
zõ gázt, mint Kína. A vállal-
kozó azonban be kívánja bi-
zonyítani, milyen könnyû is
minden órában, minden ál-
dott nap, minden héten szén-
tonnák millióit megtakaríta-
ni. Néhány nem kormányza-
ti szervezet vendégeként
Koppenhágában, a klíma-
konferencia alkalmából is be-
mutatta eljárását. Kormány-
zati akarat Kínában azonban
egyelõre csak a szavak szint-
jén mutatkozik meg a káros-
anyag-kibocsátás csökkenté-
sére. Ha azonban – jelentette
ki – a magántõke nemcsak
közvetlen haszonra tör, ha-
nem felelõsséget is érez az
emberiség iránt, akkor õ meg
tudja mutatni az utat. „Meg-
látják, hamarosan eljön az
idõ, amikor Kína jó példával
szolgálhat a fejlett iparral
rendelkezõ országoknak: mi
leszünk a világ legnagyobb
napenergia-felhasználója.
Ehhez persze az is kell, hogy
ismét süssön a nap, a városok
ne burkolózzanak szmogfel-
hõkbe” – hangsúlyozta
Huang Ming. 

Ha majd újra süt a nap

Folytatás az 1. oldalról

Dályay István marosvásár-
helyi ügyvéd elmondása sze-
rint eddig már több olyan
pert is megnyertek kollégái-
val az állam ellen, amelyet a
szennyezési díj visszaigény-
lése miatt indítottak. Mint
mondja, kevesen, az érintett
autótulajdonosok mintegy
fele tud arról, hogy törvény-
ellenes az illeték, és ezek kö-
zül is csak néhányan fordul-
nak jogorvoslatért a bíróság-
hoz. Pedig néhány ezer lejtõl
kezdõdõen akár tizenötezer
lejig is terjedhet a szennye-
zés címén befizetendõ és
visszaigényelhetõ sarc egy
gépkocsira. 

„Minden esetben vissza le-
het igényelni a tarifát, azzal
a feltétellel, hogy ne teljen el
harminc nap az összeg meg-

állapításától a beadvány be-
nyújtásáig” – mutatott rá
Dályai István.  Ha valaki egy
külföldrõl behozott autót be
akar íratni, el kell elõször
mennie a Pénzügyi Igazga-
tósághoz (Direcþia Generalã
a Finanþelor Publice), ahol
kiszámítják, hogy mekkora
illeték befizetésére köteles a
környezet szennyezése miatt
a tulajdonos. Ezt elsõ körben
mindenképpen ki kell fizetni,
mert enélkül nem íratják be
az autót, késõbb azonban –
mint a gyakorlat mutatja –
visszaigényelhetõ a ráfordí-
tás, jó esetben a perköltsé-
gekkel együtt. 

A bírósági eljárást a Pénz-
ügyi Igazgatóság ellen kell
indítani, amelyet megelõzõ-
en egy visszaigénylõ kérést is
muszáj eljuttatni az igazga-
tósághoz (erre harminc na-

pon belül kötelesek válaszol-
ni). A per két hónaptól hat
hónapig terjedõ idõszakig
húzódhat el az adott tör-
vényszéktõl függõen. Siker-
telenség esetén az ügyfél 39
lejt veszít az ügyvéd költsé-
gein kívül, ennyibe kerül
ugyanis a beadvány illetéke. 

Mint ahogy a Ziarul
Financiar cikkébõl is kiderül,
számos autós lépett fel a
szennyezési illeték vissza-
szerzéséért eddig már Sze-
benben is. Közösségi jogi
szakértõk azt valószínûsítik,
hogy az autótulajdonosok
számára kedvezõ döntés
születik, azonban a rossz
hír: a döntési procedúra
másfél évig is elhúzódhat,
addig a román államnak
szabad keze van az autótu-
lajdonosok sarcolásában a
szennyezési díj révén. 

Jogellenes szennyezési sarc

Az EU-ból behozott autók esetében a szennyezési díj peres úton visszaszerezhetõ az államtól

A minimáladó eltörlésének sürgetését
tartja fontosnak Lakatos Péter, a költ-
ségvetési bizottság alelnöke a büdzsével
kapcsolatos módosító indítványok be-
adásánál, aki szerint túl merész bevéte-
lekkel számol a dokumentum. Az in-
dítványokról ma egyeztetnek az
RMDSZ-en belül, az Etnikumközi Hi-
vatalnak elõirányzott 73 millió lejt
azonban várhatóan elfogadja a frakció. 

27 százalékkal több bevételt vár a büdzsé idén a jövedéki adóból

Fotó: archív
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Antal Erika, Totka László, 
Parászka Boróka

„Vannak, akik az áldást
várják a házszenteléstõl, a

legtöbben azonban a hagyo-
mány és a babonák miatt ra-
gaszkodnak ehhez a szertar-
táshoz” – számolt be az
ÚMSZ-nek idei tapasztalatai-
ról Merlás Tibor, a szatmári
Szentlélek plébánia fões-
perese. Ez az egyházkörzet

azért különleges Szatmáron,
mert tagjai a Szamos partján
álló, zsúfolt és zárt lakótelep –
a „16-os Mikró” – lakói. Más
hangulata van az egymásra
nyíló, sötét lépcsõházakban,
szocreál panellakásokban
megtartott szertartásnak,
mint a vallásgyakorlásnak te-
ret engedõ vidéki környezet-
ben gyakorolt rítusoknak.

„Csak oda megyünk, 
ahova hívnak”

A fõesperes  több minist-
ránssal járja be a lakónegye-
det: két gyerek megy elõre,
jelzi a közelgõ papot és kísé-
rõit. A szûk lépcsõforduló-
kon a plébános és rendszerint
még négy ministráns érkezik,
a betonfalak többszörösen
verik vissza a szentséghozó
csengettyûszót. Van, hogy
két küldöttség is összezsúfo-
lódik a vallási áhítattól ide-
gen térben: a katolikus pap és
az ortodox pópa egymást
váltva járják a lakrészeket.

„Mi csak oda megyünk, aho-
va hívnak – számolt be la-
punknak Merlás Tibor. A
plébánia 1060 fõt számlál, az
idén háromszáz családot lá-
togattunk meg. Egy lakótele-
pen jól látni, ki honnan érke-
zik, ebben a környezetben is
tartják az emberek a szokása-
ikat. A Kaplonyról Szatmár-
ra költözöttek tojással fogad-
ják a házszentelõ papot a
„16-os Mikró” negyedben is,

mert Kaplonyban az a szo-
kás. Aki vidéken megszokta,
hogy a „tisztaszobában” vár-
ja a papot, fehér abrosszal
megterített asztal mellett, az
a lakónegyedben is a „tiszta
szobába” tessékel. Akit nem
vezet a hagyomány, az maga
diktálja a lépést, az idén fo-
gadtak minket a spájzban is.
Bezsúfolódtunk, de a szent-
ség a kamrában is szentség”
– vallja a fõesperes. A ház-
szentelés funkciói változnak.

Hitbõl, reménybõl, 
babonából

„Én nem hiszem azt, hogy
ez az esemény alkalmas len-
ne a családlátogatásra, nem
errõl szól. De azért jó dolog
ilyenkor számba venni a hí-
veket. Van, aki ezt az alkal-
mat használja fel az egyház
támogatására, van aki a félel-
meitõl akar szabadulni. Volt
úgy, hogy szóltak: jól szentel-
jek meg egy ágyat, egy sar-
kot, mert ott, abban az évben

meghalt valaki” – részletezi
Merlás Tibor plébános. Az
egykori munkásnegyed kis
egyházközségét összeková-
csolják ezek a közös szertar-
tások, van, aki most is a
Szentlélek plébániáról várja
a házszentelõket, noha már
rég másik lakást, házat vett a
város másik, kényelmesebb
negyedében.

A házszentelés szokása
Nagyváradon sincs eltûnõ-

ben  - mondta el lapunknak
Pálos István kanonok a
nagyvárad-szõlõsi egyházke-
rület római katólikus plébá-
nosa. „Én január hetedikén
szoktam kezdeni a házszente-
léseket, mert ragaszkodom
hozzá, hogy Vízkeresztet kö-
vetõen, a víz megszentelése
után kezdjem a szertartást.
Immár a megszentelt vízzel,
27-éig járok a házakhoz, min-
den hétköznap” – számol be
a kanonok. Pálos szerint az
emberek igénylik a szertar-
tást, ha elköltöznek, idõben
jelzik az új lakcímüket, évrõl
évre megerõsítik, hogy ottho-
nuk számára fontos ez a láto-
gatás, hálásak a hagyomány-
tisztelõ kanonoknak.

Szentek és matricák

Szabó Béla és családja Ma-
rosvásárhelyen minden év-
ben fogadja a helybéli plébá-
nost, aki megszenteli a házu-
kat. „Nem gondolkoztam
azon, hogy mire jó, egysze-

rûen ez a szokás, hozzánk
mindig jött a pap év elején,
természetesen szívesen fo-
gadjuk” – magyarázza a ró-
mai katolikus vallású férfi.

K. Zsolt nagycsaládos csa-
ládapaként Nagyváradon lát-
ja vendégül a plébánost. „Az
idén is várjuk a szentelést, ez
egy szép hagyomány, ame-
lyet ápolni kell. Már több
mint hét szentelést jelzõ
szentkép-matrica van az aj-
tón, minden évben odakerült
egy, mióta ebben a lakásban
élünk. Jó alkalom ez a meg-
tisztulásra és a ház megszen-
telésére” – véli az elkötelezett
hívõ. 

Ortodox pópa 
bazsalikommal 

Az ortodoxok is mindenkit
végiglátogatnak, elõzetesen
kifüggesztik a házszentelés
idõpontját a lépcsõházakban,
és végigjárják a lakásokat.
Dana Ardelean úgy véli, ez a
szertartás elmaradhatatlan.
„Többnyire fogadják is az
emberek a pópát, ez nálunk
olyan szokás, amely nélkül
nincs évkezdet” – mondja az
ortodox hívõ. A szenteltvíz-
zel, bazsalikommal és ke-
reszttel érkezõ pópát és kán-
tort fogadja a család, a szen-
teltvízbe mártott bazsalikom-
mal megszentelik a lakás ösz-
szes sarkát, illetve egy edény
vízbe néhány csepp szentelt-
vizet töltenek, hogy a háziak-
nak egész évre legyen szen-
teltvizük. Ilyenkor pénzt ad-
nak isten szolgájának, min-
denki lelkiismerete és anyagi
lehetõsége szerint, 10 és 50
lej között. 

A kétkedõ

„Engem kimondottan ide-
gesít, amikor megkezdõdik a
házszentelésnek nevezett
cirkusz” – mondja lapunk-
nak egy unitárius vallású fia-
talasszony, aki szerint ettõl
sem jobb, sem szerencsésebb
nem lesz senki. „Azt látom,
hogy fõleg a románok hisz-
nek még az ilyesmiben, a
magyar szomszédaimhoz
nem láttam, hogy jött volna
a pap házat szentelni” – ma-
gyarázta. 
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Kovács Zsolt

Nõtt a balesetek száma
Kovászna megyében, a

legbalesetveszélyesebb útsza-
kasz a Kökös – Kézdi-
vásárhely közti 11-es ország-
út. Itt tavaly 22 súlyos baleset
történt, vagyis itt következett
be a megyei balesetek egy-
harmada. A Kovászna me-
gyei rendõrség összesítése
szerint 2008-hoz képest ta-
valy tíz százalékkal nõtt a
balesetek száma, és hét szá-
zalékkal emelkedett a sebesü-
lések aránya. Egy év alatt 20-
an vesztették életüket a há-
romszéki utakon és 125-en
sérültek meg autóbalesetben.
Dumitru Ungureanu, a
Kovászna megyei rendõrség
szóvivõje szerint a baleseti
okok között kiemelkedõ he-
lyen van a gyorshajtás, az út-
viszonyok figyelmen kívül
hagyása, az elsõbbségadás el-
mulasztása, de sok bajt okoz-
tak a szabálytalankodó gya-
logosok is. Az emelkedõ szá-
mú balesetek ellenére
Kovászna megye adatai nem
rosszak, hisz a térség a 39.
helyet foglalja el az országos
baleseti statisztikákban. A
Kovászna megyei Készenléti
Felügyelõségtõl megtudtuk,
hogy tavaly nõtt a segítséget
kérõ háromszékiek száma. A
tûzoltókat és katasztrófa fel-
ügyeletet magába foglaló in-
tézményt tavaly 339 esetben
riasztották, ami 13 százalék-
kal több, mint tavalyelõtt. A
háromszéki tûzoltók össze-
sen 114 tûzet oltottak, ame-
lyek közül legtöbb magánsze-
mélyeknél történt hibás vagy
szakszerûtlenül kezelt háztar-
tási gépek miatt következett
be, továbbá öt, a lángok kö-
zött rekedt személy életét is
megmentették. A Készenléti
Felügyelõség szakemberei az
elmúlt esztendõben 52 autó-
balesetnél segédkeztek, 28
esetben volt rájuk szükség va-
lamilyen természeti kataszt-
rófa áldozatainak mentésé-
nél. A Készenléti Felügyelõ-
ség tavaly hat korszerû jár-
mûvel, lélegeztetõ és roncs-
mentõ felszereléssel, tûzoltó-
készülékekkel gazdagodott.
Erre a célra a Kovászna me-
gyei tanács és a Központi
Fejlesztési Régió mintegy 42
millió lejt költött. 

Városon és falun is dívik még az év eleji házszentelés hagyománya a katolikusoknál

Végzetes 
Háromszék

Fotó: archív

Röviden

Szilveszteri nagyipar 

Az év elsõ napjaiban zsúfolt
volt a Sepsiszentgyörgyi kór-
ház sürgõsségi osztálya és
sokan hívták a mentõket is.
Január 1 és 3-a összesen 177
beteg kért orvosi segítséget.
A Kovászna megyei mentõ-
szolgálatot a szilveszteri ün-
nepek alatt több mint 200-
szor riasztották. Egy esetben
gépkocsibaleset három áldo-
zatát kellett Csernátonból
Brassóba szállítani, illetve
egy súlyos állapotban lévõ
beteget Marosvásárhelyre
vittek.

Öngyilkosság 
az iskolában

Kórházba került egy 16 éves
csíkszeredai diák, aki egy
helyi iskola harmadik emele-
ti ablakából ugrott le tegnap
délelõtt. A fiú csonttöréssel
megúszta az öngyilkossági
kísérletet, általános állapota
kielégítõ, jelenleg a Megyei
Kórház ortopédiai osztályán
ápolják. A Megyei Gyer-
mekvédelmi Hatóság illeté-
kesei szerint az érintettet
pszichés problémákkal keze-
lik. Feltételezések szerint a
fiú így kívánta felhívni ma-
gára a figyelmet, mert csa-
ládja magára hagyta a kará-
csonyi ünnepek alatt. Ügyé-
ben a megyei rendõrség is
vizsgálódik.

Jön a pravoszláv 
karácsony

Moldvából, Ukrajnából és
Oroszországból is szép
számmal érkeznek turisták
Predealra a pravoszláv kará-
csony idõszakára. A külföld-
rõl ide utazó, pihenni vágyó
hívõk tegnap kezdtek beje-
lentkezni a Brassó környéki
szállodákban, és elõrejelzé-
sek szerint a hét végéig ma-
radnak. A kínálat számukra
ugyanaz, mint ami az itthon
ünnepelt karácsony és újév
alatt érvényes volt: 250
eurótól 500 euróig terjed az
árskála, a látogatók ugyan-
azt a programot kapják,
mint ami az itthoni karácso-
nyi ünnepek alatt volt élvez-
hetõ. A pravoszláv kará-
csony január 7-re esik, a
szentestét 6-án ünneplik, az
újév január 14-én köszönt be.

Szentség a spájzban...

Szokatlan idõjárás jön
Munkatársunktól

Az átlagnál melegebb,
rendhagyó idõjárást

ígér az Országos Meteoro-
lógiai Intézet (ANM) a kö-
vetkezõ három hónapra vo-
natkozó elõrejelzésében.
Januárban a hõmérséklet
elõreláthatólag többször
meghaladja majd a tizenöt
fokot, a leghidegebb, -20
fok körüli éjszakákra az or-
szág középsõ és északi ré-
szében kell számítani. Tar-
tósan a hegyvidéken csök-
kenhet a hõmérséklet. Az
elõttünk álló hónapban a
csapadékmennyiség meg-
haladja majd a sokévi átla-
got, és ez azt jelenti, hogy

az év eleji árvízveszély a
következõ hetekben is ér-
vényben marad. Ez azért
jelent gondot, mert az
utóbbi hetek áradásainak
következtében jelentõsen
meggyengültek az árvízvé-
delmi rendszerek. Ameny-
nyiben beigazolódnak az
ANM prognózisai, úgy a
február is rendkívül meleg-
nek ígérkezik, kiváltképpen
az ország keleti régióiban
kell több napig tartó felme-
legedésre számítani. Ez azt
jelenti, hogy a hõmérséklet
többször meghaladja majd
a 15 fokot, és a leghidegebb
éjszakán sem süllyed -15
fok alá a hõmérõk higany-
szála. A csapadékmennyi-

ség januárhoz hasonlóan
az év második hónapjában
is magas lesz.

Az elsõ negyedév legsze-
szélyesebb hónapja a márci-
us lesz. Északon és nyuga-
ton a sokévi átlagnál hide-
gebb, míg délen és keleten a
megszokottnál melegebb
lesz az idõ. A meleg és hi-
deg idõszakok várhatóan
gyorsan váltják majd egy-
mást. A hõmérsékleti csúcs
húsz fok körül alakul ebben
az idõszakban, a leghide-
gebb éjszakán azonban -10
fok alá eshet a hõmérséklet.
A csapadékmennyiség
azonban nem haladja meg
az ebben az idõszakban
megszokott mennyiséget. 



Kánya Gyöngyvér, Budapest

A kassai Thália Színház, a te-
mesvári Csiky Gergely Állami

Magyar Színház és a marosvá-
sárhelyi Yorick Stúdió részesül-
tek abban a megtiszteltetésben,
hogy elsõ ízben mutatkozhatnak
be a budapesti Thália Színház ál-
tal szervezett Határtalan Színhá-
zi Szemlén. A budapesti Thália
nem ismeretlen a határon túli
magyar színjátszást kedvelõk kö-
rében, hiszen több éve állandó
helyszíne a külhoni magyar tár-
sulatokat felvonultató Vendég-
ségben Budapesten színházi so-
rozatának. Most, sokévnyi „hely-
színbiztosítás” után, a színház
vezetõsége úgy döntött, eljött az
ideje, hogy 2010 januárjában ne
csak helyszínt, hanem bemutat-
kozási lehetõséget is biztosítsa-
nak, három, a Magyar Színházak
Kisvárdai Fesztiválján, 2009 jú-

niusában sikert aratott elõadás-
nak. „Célunk, hogy bemutassuk,
a határon túl is vannak magyar
színházak, vagy a határon túl is
vannak, bár lehet, hogy nem ma-
gyar, de fontos színházak, és
ezek a teátrumok még mindig
nem kapnak kellõ figyelmet az
anyaországban, különösen Buda-
pesten. Mi, a bemutatkozásu-
nkért rengeteget harcolunk” –
nyilatkozta az ÚMSZ-nek Koch
Andrea. A budapesti Thália
Színház kommunikációs vezetõ-
jétõl azt is megtudtuk, hogy a be-
válogatott elõadások mind olyan
produkciók, amelyek a Szemle
elõtt még nem vendégszerepeltek
Budapesten. „Az elõadásokat a

Kisvárdai Fesztivál zsûrije vá-
lasztotta ki, ítélte úgy, hogy el
kellene hozni õket Budapestre.
Mi csak azt a feltételt szabtuk,
hogy a fõvárosban még nem lát-
ható produkciók jöjjenek” –
mondta Koch. 

A Szemle elsõ, azaz holnapi
napján, a budapesti Thália a kas-
sai Thália Színházat látja vendé-
gül. A társulat Edmund Rostand
Cyrano de Bergerac címû darabját
hozza el a fõvárosi közönségnek,
mely elõadás a kisvárdai feszti-
válon elnyerte a legjobb szóra-
koztató elõadásért járó díjat, va-
lamint a közönségdíjat is. A
nagy orrú szerelmes lovag törté-
netét a kassai társulat Korognai

Károly rendezésében játssza, aki
egyúttal az elõadás díszlet- és jel-
meztervezõi feladatait is ellátta.
Csütörtökön a temesvári Csiky
Gergely Állami Magyar Színház
különleges, Amor omnia címû
elõadása várja a nézõket, ame-
lyet a kisvárdai fesztiválon a
szakmai zsûri a Thália Színház
különdíjával jutalmazott. Az
árnyjátékokban és mozgásban
gazdag, etûdszerûen építkezõ,
varázslatos képi világú elõadás
két, nemzetközi szinten is elis-
mert bolgár rendezõ, Peter
Pashov és Zheni Pashova víziója,
mely a szerelem különbözõ for-
máit jeleníti meg. A Szemle zárá-
saként, szombat este fél nyolctól
a marosvásárhelyi Yorick Stúdió
mutatja be Gianina Cãrbunariu
rövid idõ alatt világhírûvé lett da-
rabját a Stop the Tempo-t. Három
fiatalt – két lányt és egy fiút – egy
diszkóban hoz össze a sors, s a
véletlenszerû találkozásból vélet-
lenszerûen születik meg a láza-
dás ötlete, hogy megállítsák a rit-
must, a sebességet, hogy verjék ki
a biztosítékot. Szó szerint és át-
vitt értelemben is.

Az egyelõre háromnapos, de a
tervek szerint a késõbbiekben
négy vagy öt egymást követõ es-
tére bõvítendõ programsorozat
koncentrált formában kívánja
bemutatni a határon túli színhá-
zak munkáját. „Az idei év, ha
úgy tetszik egy bevezetõ, a kö-
vetkezõ években már szeretnénk
kísérõprogramokkal is színesíte-
ni a Szemlét: konferenciák, kö-
zönségtalálkozók, könyvbemu-
tatók, kiállítások, vagy ami az
én vágyam, az adott tájegység
ételeit kínálni a közönségnek” –
részletezte Koch. 
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Petõfire emlékeztek Erdõdön

Erdõdön a múlt tavasszal felállított Petõ-
fi Sándor- Szendrey Júlia szoborpáros
elõtt emlékezhettek meg a költõ születés-
napjáról. Az ünnepeltet Szakács Imre al-
polgármester és Rácz Ervin református
lelkész méltatta. Szatmárnémetiben töb-
bek között a Turul Baráti Kör tagjai em-
lékeztek január nagy szülöttjére. Az is-
mert vállalkozó, Tóth István szerint
azért éppen a Ha férfi vagy, légy férfi címû
verset szavalták el a Petõfi szobornál,
mert úgy érzik, hogy a költõ üzenete na-
gyon is aktuális, „manapság is több férfi-
re lenne szükség”.

Nyíregyháziak 
vendégszerepelnek Szatmáron

Kõmûves Kelemen balladáját, pontosabban
annak Bródy János és Szörényi Levente
alkotta rockváltozatát mutatja be Szat-
márnémetiben holnap két elõadásban is
(16,30 és 19 órától) a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház társulata. A két test-
vérváros között az utóbbi idõben a szín-
házi élet területén is mind szorosabb a
kapcsolat. Nemrég a nyíregyházi Tasnádi
Csaba rendezésében mutatták be a Malac-
befõtt címû, mai témájú szatírát. De rend-
szeresen eljönnek a szabolcsiak a Sza-
mos-parti városban a Sorompók nélkül
címmel megrendezett tavaszi nemzetközi
színházi fesztiválra is.

Indul a táncos év Kolozsváron

Ma este 9 órától tartják az idei év elsõ
Heltai Folk-kocsmáját Kolozsváron.  A
Heltai Alapítvány és a Szarkaláb Nép-
táncegyüttes szervezte összejövetelen a
zenét a Harmadik Zenekar szolgáltatja.

Húszezren a Fáraók korában

Léstyán Andrea volt vasárnap a Csíki
Székely Múzeum Egyiptomi kincsek a fá-
raók korában címû kiállításának 20 ezre-
dik látogatója. A kiállítás egyediségét az
adja, hogy Erdélyben még nem volt
egyiptomi témájú, ilyen volumenû kiállí-
tás. Ugyanakkor premiernek számít, mert
a budapesti Szépmûvészeti Múzeum elsõ
alkalommal mutatkozik be a határon túli
magyar közönség elõtt – a Csíki Székely
Múzeummal kialakított partnerség révén.
A kiállítás február 7-ig látogatható hétfõ
kivételével naponta 9 és 18 óra között A
Csíki Székely Múzeumban.

Kambodzsától Vietnámig

Folytatódik az Országjárok-Világjárok
elõadássorozata: január 7-én Fekete A.
Oszkár csíkszeredai vállalkozó mesél
kambodzsai és vietnámi kalandjairól, írja
az uh.ro. Vulticulus Földrajzi Társaság és
a Zöld Szív Egyesület csütörtökön, 19
órától szervezi meg az Országjárók-
Világjárók sorozat 36. elõadását. Fekete
A. Oszkár Iter Asiae: Angkor, a Khmerek bi-
rodalma címû élménybeszámolóját vetíté-
sekkel egybekötve osztja meg a hallgató-
sággal. Helyszín a székelyudvarhelyi Mû-
velõdési Ház koncertterme, a belépés pe-
dig ingyenes.

Egymillió látogatót vár 
Pécs 2010-ben

Egymillió látogató érkezése várható Pécs-
re 2010-ben – jelentette ki a Pécs2010
Menedzsmentközpont ügyvezetõ igazga-
tója az MTI-nek annak kapcsán, hogy na-
pokon belül hivatalosan is kezdetét veszi
az Európa Kulturális Fõvárosa (EKF)
program a baranyai megyeszékelyen.
Ruzsa Csaba elmondta: összesen 350 kul-
turális programmal számolnak 2010-ben
Pécsett és a környezõ településeken. A ja-
nuár 10-i nyitóünnepséget, amely a város
kulturális történelmét napjainkig feleleve-
nítõ grandiózus show lesz, a Magyar Tele-
vízió közvetíti,

O. M. 

Bukarest után Debrecenben is
megnyílt az elmúlt évtizedek

legjelentõsebb lengyel kiállítása.
A Banánköztársaság címû tárlat,
mely a ’80-as évek lengyel exp-
resszív mûvészetét mutatja be, a
Modern és Kortárs Mûvészeti
Központban, a Modemben janu-
ár 31-ig tekinthetõ meg. A mint-
egy harminc lengyel mûvésztõl
származó provokatív munkák
(festmények, rajzok, fotók és fil-
mek) olyan tabukat feszegetnek,
mint például Adolf Hitler to-
vábbélõ mítosza (Wlodzimierz
Pawlak trópusi zöldben pihenõ
Hitlere), a politikusok érdekeltsé-
ge a társadalom tájékozatlansá-
gában, a tömegkultúra hipnoti-
kus, romboló ereje (Krzysztof
Skarbek Vitaminok nektek címû
munkája, Miroslaw Balka fekete
és piros színû vászonból és kõbõl
készült Káin-szobra). A több
mint száz alkotás révén a lengyel
kommunista elnyomás „perverz
mindennapjai” rajzolódnak ki,
az új expresszivitás ugyanis a po-
litikai diktatúrával való szembe-
helyezkedésbõl és a társadalmi
tehetetlenségbõl táplálkozott. Va-
daknak titulált tagjai mindezt
szabadon tehették, a hatalom
azokban az években elnézõen te-
kintett tevékenységükre, az állam
ugyanis inkább fiatalos hóbort-
nak tartotta, mintsem a rendszert
fenyegetõ veszélynek. 

Röviden

A Szemlén Gianina Cãrbunariu darabját mutatja be a Yorick Stúdió Fotó: Gönczi Ákos

ÚMSZ

Matei Viºniec És a csellóval mi
legyen? címû abszurd drámá-

ját adja elõ január 8-án délután 5
és este 8 órától a székelyud-
varhelyi Tomcsa Sándor Szín-
ház társulata a sepsiszentgyör-
gyi Tamási Áron Színház Ka-
maratermében. Az elõadást a
sepsiszentgyörgyi közönség által
már jól ismert Zakariás Zalán
rendezte, akinek legutóbbi ren-
dezése Szentgyörgyön a jelenleg
is mûsoron lévõ Figaro házassága
avagy Bolond 1 õrült nap!!! volt.

Matei Viºniec 1989 decembe-
rében írta a darabot, miközben
tombolt a forradalom. Az ab-
szurd elemekbõl szerkesztett

szöveg becketti alapszituációra
épül: a szereplõk várakoznak
egy váróteremben. Nem tudják,
hogy mire várnak, és ez az álla-
pot létforma számukra: egész
életük várakozás. Ebben a vára-
kozásban zavarja meg õket egy
csellista, aki állandó zenélésével
az õrületbe kergeti õket, ezért el-
határozzák, hogy véget vetnek a
mûvészetnek. 

A darab a Ceaºescu-rendszer-
ben elnyomott mûvészek segély-
kiáltása, de a mûvészettel szem-
beni érdektelenség szemléletes
ábrázolása által ma is elgondol-
kodtató. 

Az elõadásban az székelyud-
varhelyi társulat tagjai közül
Szûcs-Olcsváry Gellért (férfi új-

sággal) és Posta Ervin (öregem-
ber bottal) látható, a Magyaror-
szágról meghívott Jankovics An-
na (hölgy fátyollal) szabadfog-
lalkozású színész, aki a Magyar
Színház, a szolnoki Szigligeti
Színház és a Gózon Gyula Ka-
maraszínház gyakori vendégmû-
vésze. A férfit csellóval Hadnagy
László alakítja, aki a Székelyföl-
di Filharmónia tagja és a széke-
lyudvarhelyi Palló Imre Zene-
mûvészeti Líceum nagybõgõta-
nára, és aki az elõadás kedvéért
tanult meg csellón játszani. A
rendezõ asszisztense Kányádi
Szilárd, díszlet- és jelmezterve-
zõje Csiki Csaba, zenei tanács-
adója pedig Salat-Zakariás So-
ma volt. 

Lengyel vadak 
a Modemben

Színház határok nélkül

Vendégségben az udvarhelyiek

Külhoni magyar
társulatok izgal-
mas produkciói
elõtt nyitja meg
kapuit a budapesti
Thália Színház. 
A január 6. és 9.
között elsõ ízben
megvalósuló Ha-
tártalan Színházi
Szemle a magyar
fõvárosban eddig
még nem látható
elõadásokat kínál.

És a csellóval mi legyen? – Zakariás Zalán rendezésében lesz látható Sepsiszentgyörgyön a darab Fotó: Balázs Attila
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„Felhívás! Kérjük mindazokat,
akik bármilyen jármûvel (szekérrel,
traktorral stb.) rendelkeznek, esõs
idõben ne menjenek ki a földutakra,
mert tönkreteszik azokat. A rend-
szegõket megbírságolják!”. Termé-
szetes, ha egy vidéki újságban ilyen
és ehhez hasonló közérdekû felhívá-
sok jelennek meg, hisz egy mezõgaz-
dasági jellegû községben éppen any-
nyira fontos a földutak állapota,
mint egy városnak az ipartelepek fe-
lé vezetõ utaké.
A Sarmasági Hírmondóban, mely-
bõl a felhívást szemelgettem, sok a
közhasznú információ, többek kö-
zött a községi tanács munkájáról,
határozatairól, vagy arról, hogy mi-
kor lesz népgyûlés, mikor kell ilyen-
olyan pályázatokat benyújtaniuk a

gazdáknak és vállalkozóknak, ho-
gyan igyekeznek bõvíteni és javítani
a közszolgáltatásokat. Emellett
azonban találni benne érdekes hely-
történeti cikkeket, problémafelvetõ
írásokat, olvasói leveleket, mulatsá-
gos anekdotákat, vicceket, színes fo-
tókat és gyakorta szellemes rajzokat,
karikatúrákat is. A szerkesztõk kü-
lön titka: miként tudnak a nyolc pi-
ci A4-es oldalon helyet szorítani
nemcsak a reklámoknak, de annak
közlésére is, hogy az eltelt hónap-
ban, név szerint, hányan születtek,
kötöttek házasságot, távoztak az
életbõl. Ez a kis lap példamutatóan
megtalálta önmagát a közszolgálat-
ban. Pedig nem profi újságírók,
„csak” pedagógusok gyártják, ön-
kéntesen, ha úgy tetszik társadalmi

munkában, mert tenni akarnak kö-
zösségükért. Talán ezért is jobb nem
egy, „profik” szerkesztette városi la-
punknál. S gondosabban ügyel a
magyar nyelvre. Egy év alatt sem
találtam benne olyan divatossá vált
bla-bla megfogalmazásokat, mint
amilyenek nagyvárosi újságokban is
eluralkodtak: „intézkedést foganato-
sítanak”, „sort kerítenek rá” (pl.
vizsgára, átadásra), „a csatár nem
rúgta be a helyzetet”, és hasonlók.
Jó esztendeje, egy sarmasági meghí-
vás nyomán figyeltem fel rá, s
mindjárt megdicsértem. „Hálából”
küldik a lapot minden hónapban.
Már várom. Tetszik, mert tömve
van helyi ízekkel, nem követ mo-
dernkedõ, néha az ürességet eltakar-
ni akaró sajtó-hóbortokat. S nem

akar nagyobb lenni, mint Sarma-
ság. A nyolcadik évébe lépõ Hír-
mondónak kitapinthatóan  szerepe
van abban, hogy a négy-ötezres tele-
pülés ma már  a Szilágyság egyik
legkulturáltabb községe (középisko-
lával, külön mûvelõdési központtal,
élénk közmûvelõdési élettel), ahol a
nagy többséget alkotó magyar la-
kosság alkotó szellemû értelmiségé-
nek köszönhetõen, kezébe vette sor-
sát. S ehhez már olyan anekdota il-
lik, mint amilyet nemrég a Hír-
mondóban olvastam. A kakas ös-
szehívja a tyúkokat és felmutat ne-
kik egy strucctojást:- Ide figyeljetek!
Nem akarlak kritizálni benneteket,
de jó, ha látjátok, mire képes a kon-
kurencia!

Sike Lajos

Médiagnózis

Nyolc pici oldal diszkrét bája

ÚMSZ

A Román Televízió Társaság
(SRTV) idénre 185 millió le-

jes költségvetést igényelt a kor-
mánytól – áll a Pénzügyminisz-
térium honlapján. A tavalyihoz
képest 25 százalékkal magasabb
összeg a mûködési költségek 28
százalékát fedezné, a maradék
72 százalékot a tévétársaság sa-
ját forrásokból szeretné elõte-
remteni. Ennek érdekében a
SRTV vezetõsége kérte a kor-
mányt, hogy tegye kötelezõvé a
tévé- és a rádiódíjak fizetését
(azok számára is, akik nem ren-
delkeznek vevõkészülékekkel),
illetve ezen díjak növelését, és
csökkentse az államnak fizeten-
dõ adót stb. Az így keletkezõ
többletjövedelembõl filmek illet-
ve sportmûsorok közvetítési jo-
gát szeretné megvásárolni a Tár-
saság. A SRTV jelenleg hét csa-
tornát, öt területi stúdiót (Ko-
lozsváron, Marosvásárhelyen,
Temesváron, Craiován és
Iaºiban) mûködtet, illetve a tvr.ro
honlapot. A klasszikus TVR 1
mellett a Társaság kínálatában
megtalálhatjuk a nagy régiség-
gel rendelkezõ TVR 2-t, a fõleg
kulturális mûsorokat, régi filme-
ket sugárzó TVR Cultural-t, az
inkább a határon túli románok-
nak szóló TVR Internaþional-t, de
a 2008-ban licencet kapott TVR
3-at és TVR Info-t is, illetve a
nagy képfelbontásban sugárzó
(kísérleti stádiumban levõ) TVR

HD-t is. Idén a SRTV egyik fõ
célja az ország különbözõ régió-
inak a sajátosságait bemutató
TVR 3 tevékenységének meg-
könnyítése, a TVR Info mûsorai-
nak gazdagítása, egy új, Con-
stanþa-i stúdió megnyitása, és a
nézõk számának növelése. A té-
vétársaság fel szeretne készülni
a 2011-tõl induló digitális mû-

sorszórásra is, és ezért két, HD-
minõségben közvetítõ autós-stú-
dió vásárlását is tervezi. A Ro-
mán Rádió Társaság (SRR)
költségvetéstervezetének megfe-
lelõen az intézménynek idén
191 574 000 lejre van szüksége
ahhoz, hogy a tervek szerint
mûködjön – áll a Pénzügymi-
nisztérim honlapján. A SRR ve-

zetõsége által igényelt összeg
14,4 millió lejjel nagyobb a tava-
lyinál. Ez a közszolgálati rádió
költségvetésének 47 százaléka, a
maradék 53 százalék saját jöve-
delembõl kerül ki (rádiódíjak,
reklámbevételek stb.) A SRR bir-
tokában jelenleg a Radio România
Actualitãþi hírcsatorna, a Radio
România Internaþional és Radio
România Cultural – fõleg kulturá-
lis mûsorokat közvetítõ adók, a
Radio România Muzical, az Antena
Satelor, a Radio3Net, a Radio
Bucureºti és majdnem egy tucat
helyi stúdió tartozik, amit a gye-
rekeknek szánt Kids Radio és a
Rador hírügynökség egészít ki. A
rádiótársaság tervezi egy olyan
mûsorfolyam indítását is, amely
Románia kisebbségeit mutatná
be, emellett a kisebbségek nyel-
vén történõ közvetítések gyako-
ribbá tételét is. A tervezetek kö-
zött a közel 80 éves rádióarchí-
vum digitalizálása is helyet ka-
pott, mellyel nemcsak a kutatók,
de a nagyközönség számára is
felbecsülhetetlen értékû anyagok
válhatnának hozzáférhetõvé. 

Az Országos Audiovizuális
Tanács 2010-re 9,34 millió lejes
költségvetést igényelt a szakmi-
nisztériumtól. Ebbõl 350 ezer
lejt a fenntartási költségekre
szánna, és 282 ezer lejt pedig ar-
ra, hogy ezentúl hatékonyabban
tudja figyelni a sajtóorgánumo-
kat, és valós idõben jelezni az
esetleges törvényszegéseket,
visszaéléseket. 

A brit The Sun bulvárlap felmérései szerint
2009 legnézettebb botrányvideója Paris Hil-
ton szex-és popzene-hõst mutatja be, amint
egy habos fürdõkádból ki-kiemelkedve ráte-
kintést enged intim testtájékaira. Az alig
másfél perces amatõr felvételt egy, a kamerát
is kezelõ férfi kommentálja, miközben a pop-
díva sikongva locsolja magát. Én, amikor
felemelem a hangom a kultúra, az erkölcsök
visszafordíthatatlan romlása ellen, tulajdon-
képpen nem a perverz, frusztrált, kukkolásra
kényszerült férfiakat, és a mérhetetlen va-
gyonba meg az irigylésre méltóan változatos
nemi életbe csak ezen videó által belekóstoló
nõket ítélem el, hanem amiatt dühöngök,
hogy Pamela Anderson, a magaskultúra
igazi dívája lekerült a csúcsról. O tempora,
o mores!

p(r)ier

Száz szó

Szavazógép

Az otthoni szilveszterezés hódított

Az Új Magyar Szó internetes olvasóinak
nagy hányada az otthoni szilveszterezést
részesítette elõnyben. A maszol.ro szavazó-
gépen feltett legutóbbi kérdésünkre (Ön
hol szilveszterezik?) válaszoló olvasóink-
nak 95 százaléka az otthoni szilveszterezés
mellett voksolt, és csupán öt százalékuk
foglalt állást a vendéglõs évbúcsúztatás/új-
évköszöntés mellett. A hegyekben és kül-
földön való szilveszterezést a szavazógép
kérdésére válaszoló olvasóink közül senki
nem jelölte meg.

E heti kérdésünk: 

Ön szerint az új kormány pozitívan fog hatni a
munkahelyteremtésre?
1. Igen
2. Nem
3. Igen, de nem érjük el a válság elõtti szintet.
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F. I.

Szilveszter éjszaka, a két év
közötti átmenetben legtöbben

a közszolgálati televízió mûsorait
követték (2 330 000 nézõ, 1 337 000
városon él). A toplista második
és harmadik helyén a Pro Tv és az
Antena 1 áll 1 739 000 (1 058 000
városi), illetve 1 660 000 (729 000
városi) nézõvel,majd õket a
Realitatea Tv és a National Tv
követi. 

Nemcsak a közsolgálati tévé
gyõzelme volt meglepõ, hanem
az össznézettség is: Szilveszter
éjszaka, a két év közötti átme-
netben 10,3 millió romániai kö-

vette valamelyik tévéadó szil-
veszteri mûsorkínálatát, ami
50,7-es (!) ratinget jelentett. 

A 2009-es év utolsó délutánján
a nézettségi ráta azonban picivel
másképp mutatott: 17.13–18.59
óra között az Antena 1 Divertis
Mall címû mûsora vezetett. A
Voiculescu-médium 20.00–21.51
óra között is megõrizte az elsõsé-
gét (ekkor közvetítették a La chef
cu Nae ºi Vasile-t); a két mûsor az
aranypercben (20.30 órakor) két-
millió nézõt vonzott. Második
helyre a Pro Tv futott be, míg a
közszolgálati televízió a harma-
dik helyen osztozott a Prima Tv-
vel. Miután Nae és Vasile komi-

kusok kivonultak a képernyõrõl
az Antena 1 és a Pro Tv helyet cse-
rélt, de a szó szoros értelemben
vett évvégére az állami televízió
lenyomta a mogulokat. A szil-
veszteri nézettség nagy vesztese
kétségkívül az Antena 1 sztárja,
Dan Negru, akit tíz évig tartó
uralma után ért a Pro Tv által in-
dított újévi hideg zuhany. 

Dan Negru elmondta, hogy
számított a „vereségre”, ugyanis
„jó ideje látszott a Pro Tv mozgo-
lódása”. „Jól fogott a zuhany…
Tanultam ebbõl az esetbõl. Tu-
dom, hogy hol hibáztam. Min-
dent kezdek ismét az elejérõl” –
olvasható Dan Negru blogján. 

A köztévé lenyomta a mogulokat

A köztévé 185, a közrádió pedig 191,5 millió lejt kér a Pénzügyminisztériumtól 

Az évvégi nyereményjátékunkon
egyéves Új Magyar Szó-elõfizetést
nyert olvasóink figyelmébe!

Amennyiben vannak olyan nyertesek,
akik már amúgy is elõfizettek az Új
Magyar Szóra a teljes 2010-es évre (vagy
annak egy részére), felkérjük õket, kö-
zöljék szerkesztõségünkkel (a
difuzare@maszol.ro címen vagy a 
0788-318 353-as telefonszámon) ezt az
információt. Egyúttal jelezzék, hogy át-
adnák-e nyereményüket egy másik sze-
mélynek (az illetõ adataival – teljes név,
hivatalos lakcím, telefonszám – együtt),
vagy pedig inkább meghosszabbitanák
saját elõfizetésüket a 2010-es évre, ille-
tõleg azzal a periódussal, amely a már
létezõ elõfizetésük felett a nyeremény
értelmében jár nekik.

Köszönjük, 
és még egyszer gratulálunk!
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 A történelem útvesz-
tői
10.05 Hatodik sebesség
10.35 Kézjegy
11.30 Család-barát – Szol-
gáltató magazin
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő – Kulturális
hírek
15.15 Szerelmes földrajz
15.55 A világörökség kin-
csei
16.15 Zenés időutazás
17.05 50 év 50 percben
18.05 Zorro (kalandfilm-
sor.)
18.35 Mese
19.00 HÍRÓRA
19.30 Térkép – Integráci-
ós magazin
20.00 Török kezdőknek
(vígj. sor.)
21.00 Közbeszéd – Aktuá-
lis háttérműsor
21.30 Kikötő – Kulturális
magazin
22.00 Közös barátunk
(angol filmsor.)
23.40 Híradó
0.00 Sport - Esti
0.10 Váltó – Gazdasági
híradó
0.20 Váltó Extra – Gazda-
sági Híradó
0.30 Lamantin Jazz 
Fesztivál

PRO TV, 20.30
Rés a pajzson

Két kiváló pilóta egy B-3-as vadászbombázóval, fedélzetén
két nukleáris töltettel, próbarepülést hajt végre. Deakins őr-
nagy azonban terroristák kezére játszsza a tömegpusztító
fegyvereket szállító gépet, társát pedig katapultálja. Hale
túléli a merényletet, és bosszúra éhesen nyomába ered áru-
ló barátjának. A sivatagban hamarosan gyilkos hajsza kez-
dődik a mindenre elszánt pilóták között.

RTL Klub, 22.15
SOS Mallorca

Néhány kalandvágyó fiatal, köztük a szépséges Maja egy
baleset következtében a tenger mélyén reked, amikor cá-
pákra vadásznak. Sikerül őket kimenteni, de hihetetlen be-
számolójukat a tenger mélyén lappangó megalodonról senki
sem hiszi el. Egyedül Hansen, Maja apja biztos a létezésé-
ben, ám a sziget strandjain történt különös halálesetek elle-
nére sem tudja bebizonyítani a gyilkos állat létezését.

Hallmark, 0.00
Esküvõláz

Dahlia Marchand, a romantikus regények írónője, aki imád
párokat összeboronálni, elvállalja, hogy a feltörekvő, magá-
nyos szerkesztő, Gwen számára megszerzi a tökéletes férfit.
Gwent szárnyai alá véve, Dahlia hat hónapot ad magának,
hogy felkutassa Gwen Nagy Ő-jét. Hamarosan rálel Markra,
az elragadó agglegényre. Azonban Gwennek idővel el kell
döntenie, hogy tényleg ő álmai férfija, vagy nem.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.50 Sorstársak
11.40 Századfordító ma-
gyarok
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.29 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Napló
15.40 Szabadlábon Er-
délyben
16.05 Szép otthonok, re-
mek házak
16.30 Magyar válogatott
17.25 Jó kis bagázs (fran-
cia tévéfilm sor.)
17.50 Sophie - a nem kí-
vánt jegyesség
18.15 Múzeumtúra
18.40 Ez történt Ma Reg-
gel (ism.)
20.30 Az időjárás titkai
20.35 Marci (francia rajz-
film sor.)
20.50 Caillou (kanadai
rajzfilm sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.23 Időjárás-jelentés
22.15 Tűzvonalban (ma-
gyar tévéfilm sor.)
23.05 Magyar válogatott
0.00 Záróra
0.50 Szerelem és gyűlölet
között
2.20 Tűzvonalban (ma-
gyar tévéfilm sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
12.25 A dadus (am. vígj.
sor.)
13.00 RTL-hírek - Déli ki-
adás
13.10 06-91-33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyerjen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.35 A sikersztori (am.
vígj.)
17.20 Második esély
(am.-mex.-kol. tévéfilm
sor., 2006)
18.25 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.00 A Széf - A celebek
hete – Ki viheti el a millió-
kat?
21.00 Fókusz - Közszolgá-
lati magazin
21.35 Barátok közt (ma-
gyar tévéfilm sor., 1998)
Közben: RTL-hírek
22.15 SOS Mallorca (né-
met katasztrófa f., 2004)
Utána: RTL-hírek
0.30 Lelkek tengere (an-
gol thriller)
2.25 Reflektor – Sztárma-
gazin
2.45 Műsórszünet

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.55 Telekvíz
11.45 Teleshop
13.00 A vőlegény tanúja
(olasz vígj.)
14.15 Kvízió - Telefonos
játék
15.45 Charly, majom a
családban (német film-
sor.)
16.35 Bostoni halottké-
mek (am. krimisor.)
17.30 Bűbájos boszor-
kák (am. filmsor.)
18.25 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Hal a tortán - Ven-
dégváró valóság-show
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
22.20 Doktor House
(am. tévéfilm sor.)
23.15 Született felesé-
gek (amerikai vígjáték
sor.)
0.10 Szellemekkel sutto-
gó (amerikai film-
sorozat)
1.05 Tények Este
2.05 Bele az éjszakába
(am. akció-vígj.)
4.00 Műsorszünet

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.05 Panaszkönyv
(ism.)
11.30 Riasztás (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Különkiadás (ism.)
17.05 Hard talk (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Negyedik (ism.)
23.30 BBC Click
A BBC informatikai ma-
gazinja
0.05 BBC World Híradó
0.30 Iskolapélda 
(ism.)

11.45 Smallville 12.35
Jóbarátok 13.25 A nagy
házalakítás 14.15 Mezte-
lenül is szép vagyok!
15.10 Nyomtalanul 16.00
Nyomtalanul 16.50 CSI:
Miami helyszínelők 17.40
Jóbarátok (sorozat)
18.05 Jóbarátok (soro-
zat) 18.35 A nagy házala-
kítás 19.20 Meztelenül is
szép vagyok! 20.15 Két
pasi – meg egy kicsi
21.30 CSI: Miami helyszí-
nelők 22.20 Különleges
ügyosztály  

7.00 Hírek 11.05 Dumitru
Dragomir - Constantin
Ciobanu 12.00 Sport Hí-
rek 12.05 Labdarúgás: Ro-
mánia - Magyarország
13.00 Hírek 13.05 Foga-
dás a félelemmel 14.00
Hírek 15.00 Hírek 16.00
Bajnokok Ligája 17.00 Ké-
zilabda 18.00 Hírek 19.00
Fogadás a félelemmel
20.00 BoxBuster: May-
weather - Marquez 21.00
Hírek 22.00 Wrestling
WWE Superstars 23.00
BoxBuster 

8.00 Dona Barbara
(sorozat) 10.00 Szerelmek
(sorozat) 11.45 Teleshop-
ping 12.00 Sosem feledlek
(sorozat) 14.30 Szenve-
dély Scarlet Ortizzal 15.30
Elrabolt sorsok 16.30 Át-
kozott paradicsom 17.30
Igaz történetek 18.30 A
szerelem nevében (soro-
zat) 19.30 Dona Barbara
(sorozat) 21.30 Éjszakai
történetek 23.00 Terra
Nostra (sor.) 0.15 Éjszakai
történetek 1.15 Sosem fe-
ledlek 

8.00 Lángoló harag (ame-
rikai dráma) 10.00 Televí-
ziós vásárlás 13.25 Az
angyalok is esznek babot
(vígj.) 15.35 Díszkíséret
(amerikai vígj.) 17.20
Száguldó bosszú (am. ak-
cióf.) 19.00 Mentőosztag
(amerikai akcióthriller)
20.50 Mexikó kommandó
(amerikai akcióf.) 22.10
Vitathatatlan 2. (amerikai
akcióf.) 23.55 Megfizetsz
(thriller) 1.30 Kasszafú-
rás techno zenére (ameri-
kai vígj.)   

7.00 Mondd mennyibe
kerül 7.45 Just joking
8.15 Kisasszonyok 10.00
Menyet anyának 12.30
Hírek 13.15 Az ajkakról a
szívedig 15.00 Terefere
Bahmuval (talk show)
17.30 Vacanţa Mare Re-
loaded 18.30 Hírek
19.30 Mondd mennyibe
kerül 20.30 Ég veled, de
szeretlek! 22.00 Szakma-
beli gyilkos (amerikai ak-
ciófilm, 2008) 0.00 Kí-
sértő félelem (am.
thriller, 2008)  

9.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (sorozat) 11.00 Eskü-
vőláz (amerikai rom. drá-
ma) 13.00 McLeod lányai
(auszt. sor.) 14.00 Amy-
nek ítélve (sorozat) 15.00
Kisvárosi gyilkosságok
(sorozat) 17.00 Maddie
nyomoz (krimi) 19.00 A
Partiőrség (auszt. sor.)
20.00 Amy-nek ítélve
(amerikai sor.) 21.00 Őran-
gyal (amerikai sor.) 22.00
A győztes is veszít (film-
dráma) 0.00 Esküvőláz
(dráma)   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Afrika gyöngysze-
me (port. kalandfilmsor.)
10.55 Nappali
13.01 Híróra
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.00 Afrika gyöngysze-
me (portugál kalandfilm-
sor.)
14.30 Hrvatska kronika
15.00 Ecranul nostru
15.30 Ez történt Ma reg-
gel - Közéleti műsor
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.35 McLeod lányai
(auszt. kalandfilm-
sorozat)
19.20 A palota ékköve
(dél-koreai filmsorozat)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Montalbano fel-
ügyelő (olasz krim-
isorozat)
22.00 Az Este – Szerda
22.30 Szerelem és gyű-
lölet között (amerikai 
krimi)
0.00 Prizma
0.20 Hírek - Időjárás-je-
lentés
0.25 Teadélután

7.00 Hírek, sport, időjá-
rás
7.30 A vadló (sor.)
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, sport, időjá-
rás
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (sor.)
11.15 Szent jelek
12.50 Vihar a palotában
(filmsor.)
14.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
14.45 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
14.50 Rajzfilmek
15.00 Teleshopping
15.30 Ők is embertársa-
ink
16.00 Együttélések
17.00 Mansfield Park
(filmsor.)
18.00 A komédia arany-
korszaka: Charlot, a ked-
venc bérlő
18.20 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
18.25 Vihar a palotában
(filmsor.)
19.40 Szerelmek a kép-
ernyők mögött
19.50 Sport
20.00 Hírek, időjárás
21.10 Háború (amerikai
akciófilm, 1994)
23.10 Damian Draghici &
Brothers
0.00 Hírek, Sport, 
időjárás

7.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárásjelentés, Mi törté-
nik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Kemping (francia
vígjáték, 2006, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat,
1973, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Expedíció a szige-
ten (francia kalandfilm,
2007)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
18.00 Szellemekkel sutto-
gó (amerikai filmsor.,
2005)
19.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Rés a pajzson
(amerikai akciófilm, 1996)
22.30 Gépállat SC (ameri-
kai-angol vígjáték, 2001)

0.30 Rés a pajzson (ame-
rikai akciófilm, 1996,
ism.)
3.00 Gépállat SC (ameri-
kai-angol vígjáték, 2001,
ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
10.00 A canterville-i kísér-
tet (amerikai filmdráma,
1996)
12.00 A szerelem taliz-
mánja
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 A Keresztapus
(amerikai-angol vígjáték,
1999, ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Reality show
17.45 Mutassalak be a
szüleimnek (reality show)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Gyorsabb a halál-
nál (amerikai akciófilm,
1995)

22.30 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.30 Mindörökké ment-
hetetlen (amerikai-auszt-
rál thriller, 1997)
1.15 Gyorsabb a halálnál
(amerikai akciófilm, 1995,
ism.)
3.00 A szerelem talizmán-
ja (ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Viharsólyom (ameri-
kai filmsorozat, ism.)
8.20 Sport Florentinával -
sportműsor
8.30 Teleshopping
9.00 Kandikamera
9.30 Haláli hullák (kana-
dai-amerikai vígjátéksoro-
zat)
10.30 Cukorbáró (sor.)
11.30 Flash Gordon (ameri-
kai filmsorozat, első rész)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Médium (sor.)
15.00 Haláli hullák (kana-
dai-amerikai vígjáték-
sorozat)
16.00 Hóból is megárt a
sok (amerikai rom. vígjá-
ték, 2000)
18.00 Hírek, Időjárásjelen-
tés
19.00 Sport
19.30 Cseresznye a tortán
(reality show)
20.30 Vírus a fedélzeten
(amerikai akciófilm, 2007)
22.30 Lököttek
23.15 Médium (sor.)

0.15 Gyilkos számok (ame-
rikai krimisorozat)

7.00 Amcsi motorok
8.00 Motorkerékpár-építő
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Miami Ink - A teto-
válók
12.00 A gép lelke
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 A túlélés törvényei
- Costa Rica-i esőerdő
15.00 Állítólag... - Végze-
tes szalmaszál
16.00 Hogyan készült? -
Lacrosse ütők
17.00 Miami Ink - A teto-
válók
18.00 Újjáépítők
19.00 X-Machines - A szu-
pergépek
20.00 A túlélés törvényei
21.00 Hogyan készült? –
Gerely
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 A túlélés törvényei
– Északi-sark
23.30 Harc az elemekkel
0.30 Rács mögött külföld-
ön
1.30 Rendőrségi elit ala-
kulatok - Válogatás

2.30 Amcsi motorok –
Flowjet motor 1.

7.00 Carabinieri (film-
sor., ism.)
8.10 Téli napforduló (an-
gol-német rom. dráma,
2003, ism.)
9.45 Világutazó
10.00 Gitárok ideje
11.00 Bazár
11.30 Hírek, sport,
időjárásjelentés
12.00 Berlin, Berlin
(sor.)
12.30 Hírek, sport,
időjárásjelentés
12.45 Detektív tanárnő
(sor.)
13.45 Teleshopping
14.30 Románok hagyo-
mánya
15.00 Együtt Európában
16.00 Szépségközpont
(sor.)
17.00 Enigma a Kárpá-
tokban
17.30 A világ városai
18.00 Euronews
18.10 Csodák (filmsor.)
18.40 Berlin, Berlin (sor.)
19.10 Kézilabda: Dinamo
Romprest Bucuresti -
Schweriner SC
21.00 Bazár
22.00 Hírek
23.10 Szerelmi történet
(amerikai filmdráma,
2002)
0.50 Mosoly... négy kert-
éken
1.25 Texasi krónikák -
Laredo utcái (sor.)

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely  12.30 Ven-
dég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned
bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 19.30 Határok nélkül 20.05 Sportvi-
lág 20.25 Tetten ért szavak 20.50 Jó éjszakát 21.00 Rá-
diószínház 21.30 A nap történetei 23.25 Esti beszélgetés

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló, Meditáció: református
egyház 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra 16.00 Hí-
rek, rendezvényajánló, műsorism. 16.15 Ineteraktiv szolgál-
tató műsor meghívottal. 17.00 Nap-óra 17.30 Jazzmagazin
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók kö-
zéphullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Ma-
gyar zenei lexikon 15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show 

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás, Kertészrovat 16.00 Híradás, Sport, Rádió-
újság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági magazin, Összhang
17.55 A nap hírei röviden  

SZERDA
2010. január 6.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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Nincsenek jó kérdések és rossz
kérdések. Ellenben vannak
találó válaszok, és balul elsül-
tek. Minden kérdés jó. Azért,
mert minden kérdés a nem is-
meret egy megnyilatkozása,
tehát eleve nem mondható
egy kérdésre, hogy rossz. Hi-
szen éppen arra igyekszik vá-
laszt találni, hogy mi a jó! A
válasz viszont már lehet
rossz. Minden válasz rossz,

amelyik nem mutat helyes
irányba. A legtöbb rossz válasz
arról árulkodik, hogy a vá-
laszadó nem tudja a választ, de
úgy tesz, mintha tudná. Azaz
hazudik. Vagy olyan választ
ad, amelyikrõl meg van gyõzõd-
ve, hogy helyes, pedig nem az,
mert õ maga is rosszul tudja.
Azaz téved. Sokszor a legjobb
válasz az, hogy „nem tudom”.
Azaz õszinte.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Nem alkalmas a nap semmifé-
le pénzügyi döntésre, üzleti
megbeszélésre. Életének in-
kább érzelmi oldalára figyel-
jen.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Egy kellemetlen hír nyomasztó
lehet. Ne zúdítsa kedvese nya-
kába rosszkedvét, veszélyeztet-
ve ezzel találkája hangulatát.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Bizonyos dolgokat eltitkol
partnere elõl, ezért idõnként
furdalja a lelkiismerete. Azért
ne csapjon át önmarcangolás-
ba!
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Nemigen futja idejébõl ma
randevúra, legfeljebb egy ked-
veskedõ sms-re van ereje, és ha-
mar ágyba bújik egyedül.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Nehezen tudja megszervezni a
napját, sok az üresjárat, ami-
kor toporog, ahelyett, hogy ne-
kifogna a teendõinek.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Az illetõ, akinek kiemelt fi-
gyelmet szentel, akaratlanul is
kényelmetlen helyzetbe hoz-
hatja. Próbáljon körültekintõ
lenni.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Pénzügyekkel, vállalkozással le-
gyen óvatos! Döntéseit halassza
el, így az anyagi veszteséget va-
lószínûleg sikerül elkerülnie.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Kollégáival sok gondja akad-
hat, ha azt várja tõlük, amit
saját magától. A dührohamok
nemhogy enyhítenék a gondot,
inkább fokozzák.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A munkát ma robotnak érzi, de
ne feledje, ez az a szükséges rossz,
ami segíti céljai megvalósításá-
ban. Összpontosítson feladatára.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Kiváló nap ahhoz, hogy növel-
je népszerûségét. Ha valami
újba kezd, társa és barátai is
segítik, támogatják, ön pedig
ezt nagyra értékeli.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Valakinek a protekciója sokat
jelenthet, de ön most ne vállal-
jon áldozatot senkiért! Mindig
jobb, ha csak a saját képessége-
ire támaszkodik.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Volt már ennél jobb napja is.
Valamiben szándékosan ködö-
sítenek ön körül. Ne ijedjen
meg, vegyen mély lélegzetet az
akadályok elõtt, és bátran vág-
jon neki.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Ma Edvárd nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
Az Edvárd germán (an-
golszász) eredetû férfi-
név, jelentése birtok, va-
gyon és õrzés, védelem.
Holnap Boldizsár napja
van.

Évforduló
• 1323-ban Károly Róbert
magyar király átfogó gaz-
dasági reformsorozatá-
nak részeként elrendelte
az új, stabil pénz, a dénár
verését.
• 1978-ban a Szent Koro-
na visszakerült Magyar-
országra az Amerikai
Egyesült Államokból,
ahová a II. világháború
után vitték.

Vicc
Férj az anyósának:
– Anyósom, maga olyan
szép, hogy elmehetne egy
kínai festõhöz modell-
nek.
– De kedves tõled! De mi-
ért éppen kínai festõhöz?
– Mert azok szoktak min-
dig sárkányokat festeni.

Recept
Toszkán saláta
Hozzávalók: 80 dkg burgo-
nya, 6 olajos szardella (ajó-
ka), 12,5 dkg (konzerv)
aszalt paradicsom, 5 bazsa-
likomlevél, 1 kávéskanál
(konzerv) kapribogyó, 6
apró hagyma, 1 evõkanál
fehérborecet, 3 evõkanál
olaj, õrölt bors, só.
Elkészítése: A burgonyá-
kat megmossuk, és sós víz-
ben puhára fõzzük. A szar-
dellákat és a paradicsomo-
kat lecsöpögtetjük, majd
nagyobb darabokra, a ba-
zsalikomleveleket apróra
vágjuk. A kapribogyókat
lecsöpögtetjük. A hagymá-
kat apróra vágjuk. Mély
tálban simára keverjük az
ecetet, a kaprit, a bazsali-
komot, és sóval, borssal fû-
szerezzük. Folyamatosan
keverve hozzáadjuk az ola-
jat. A burgonyát meghá-
mozzuk, langyosra hûtjük,
majd felkarikázzuk. A tál-
ba öntjük, belekeverjük a
paradicsomot, a szardellát,
a hagymát, és óvatosan ösz-
szeforgatjuk.

Január 5., kedd
Az év 2. hete, eltelt 5 nap, hátravan 360 nap

Ugyuli-bugyuli

Kétoktávos, fehér színû Hohner-har-
monikámat 1954-ben Sóváradra ad-
tam el, és 60-as, barna színû,
Harmonia hangszeremet is. Mindkét
hangszert visszavásárolnám. CCíímmeemm::
Kacsó Kálmán, Eroilor u. 47. Sz.ud-
varhely, 535600, Hargita megye.
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Röviden
Sepsi visszatér Lisszabonba

Nem tart igényt Sepsi László szolgálataira
Miguel Portugal, a Racing Santander spa-
nyol futballcsapatának vezetõedzõje, ezért
a romániai játékost visszaküldte Lissza-
bonba, a Benficához. A portugál gárda lab-
darúgója eddig kölcsönben szerepelt a spa-
nyol élvonalban, ám a Racing trénere nem
sokat foglalkoztatta.

Oroszország legyõzte Németországot
a Hopman Kupán

Az oroszok tegnap 2-1-re legyõzték a néme-
teket a Hopman Kupán, azaz a teniszezõk
nem hivatalos vegyescsapat-világbajnoksá-
gán. Jelena Gyementyjeva ugyan 6-4, 6-1-re
kikapott Sabine Lisickitõl, de Igor Andrejev
6-3, 6-7 (2-7), 6-3-ra felülmúlta Philipp
Kohlschreibert, az orosz vegyes páros pedig
6-4, 7-6 (9-7)-re gyõzött a B elõjelû kvartett-
ben. A hagyományos perthi viadalon részt
vevõ nyolc együttest két csoportba sorsol-
ták, Románia a másik ágon, az A csoport-
ban szerepel. A Sorana Cârstea–Victor
Hãnescu-egység hétvégi Ausztrália elleni si-
kere után ma az Egyesült Államokat legyõ-
zõ spanyolokkal játszik.

Dan Dobai visszatért

Dan Dobai, aki annak idején a Nagysza-
lontai Libertyvel feljutott az élvonalba,
most ismét Bihar megyében edz, mégpedig
a Nagyváradi Bihar FC másodosztályú
labdarúgócsapatát. A 38 éves tréner ko-
rábban Ion Marin segédje volt (2002–2003-
ban) a piros-kékeknél, majd öt forduló ere-
jéig ideiglenes vezetõedzõként dolgozott
ott. Most az lesz a feladata, hogy a csapa-
tot kivezesse a kiesõzónából. A felkészülést
holnap kezdik meg.

Elhalasztják 
a Holyfield–Botha-meccset

Január 16-a helyett február 20-án rendezik
meg Ugandában az Evander Holyfield és
Francois Botha közötti ökölvívó-mérkõ-
zést. A 47 éves Holyfield több mint egy év
után tér vissza a ringbe, legutóbb Nyikolaj
Valujev ellen bokszolt, akivel szemben vi-
tatható vereséget szenvedett. Botha eddigi
utolsó meccse októberben volt, akkor a ku-
bai Pedro Carrionnal mérkõzött, és döntet-
lennel megvédte címét. 

Lékó kikerült a top tízbõl

Kikerült az elsõ tízbõl Lékó Péter a sakko-
zók világranglistáján: a magyar nagymes-
ter a 12. helyen áll a január 1-jétõl érvé-
nyes rangsorban. Lékó 2002 júliusa óta
mindig a legjobb tíz között szerepelt a lis-
tán, ám a tavalyi utolsó helyeivel hat helye-
zést rontott a szeptemberi listához képest.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) leg-
frissebb világranglistáját a norvég Magnus
Carlsen vezeti 2810 Élõ-ponttal.

Pandev az Internél folytatja

Az olasz Internazionale futballcsapata négy
és fél évre leigazolta Goran Pandevet. A 26
éves macedón csatár legutóbb a Laziónál
szerepelt, de 2001 és 2004 között már állt a
milánóiak alkalmazásában, ám akkor nem
kapott lehetõséget a csapatban, elõbb a
Speziának, majd az Anconának adták köl-
csön. Most azért volt fontos a szerzõdteté-
se, mert Samuel Eto’o januárban az Afrikai
Nemzetek Kupáján vesz részt.

Stabil, de súlyos Erõss Zsolt állapota

A szlovákiai orvosok stabilizálták a Ma-
gas-Tátrában hétvégén lavinabalesetet
szenvedett magyar hegymászók, Hajdú Pé-
ter és Erõss Zsolt állapotát. Erõss, a Mount
Everest elsõ magyar meghódítója sérülései
– agyrázkódást szenvedett, mindkét lába
eltörött, az egyik nyílttöréssel – nagyon sú-
lyosak, így várhatóan csak ma tudják haza-
szállítani Magyarországra.

Caba az SZKC új edzõje
Kézilabda

Vásárhelyi-Nyemec Réka

Vlad Caba lett a Székely-
udvarhelyi KC élvonalbeli

férfi kézilabdacsapatának új ve-
zetõedzõje, miután a klub közös
megegyezéssel szerzõdést bon-
tott Constantin ªtefannal.

„December végén, amikor az
odavágók kiértékelését tartot-
tuk, a tréner nem tudott egy
olyan tervet bemutatni, amely-
lyel garantálta volna a kitûzött
cél elérését, s mivel szerinte ah-
hoz, hogy a csapat kikerüljön a
gödörbõl, radikális lépésre van
szükség, felajánlotta a szerzõ-
désbontást” – tájékoztatta la-
punkat Benedek Árpád Csaba,
a klub ügyvezetõ igazgatója. A
vezetõség ezt el is fogadta, hi-
szen elégedetlen volt, amiért az
SZKC zsinórban három vere-
séggel zárta a szezont, s arra el-
fogadható magyarázatot nem
kapott. Benedek elmondta,
Vlad Caba neve már 2006-ban
is felmerült, ám a tréner a
Târgu Jiut választotta az akkor
még másodosztályú Udvarhely
helyett. A jó viszony azomban
továbbra is megmaradt közöt-
tük, így amikor ªtefannal sike-
rült megegyezniük a szerzõdés-
bontásról, ismét felkereste
Cabát, aki jelenleg Románia
nõi felnõtt válogatottjának a se-

gédedzõje. „Amikor visszajöt-
tek a kínai világbajnokságról
kezdtünk el beszélni” – mesélte
Benedek, aki szerint a mai mo-
dern kézilabdázásban a tréne-
rek már sokkal rugalmasabbak,

s nem okoz problémát mindkét
nemet edzeniük. A 2009-es ka-
lendáriumi év utolsó bajnoki
eredményeivel természetesen
nem voltak elégedettek – ez
eredményezte a szerzõdésbon-

tást –, de az idén kiegyensúlyo-
zott játékot szeretnének látni.
„A visszavágókon tizennégy
pontot akarunk szerezni, amel-
lyel, úgy számolom, a hatodik
helyen zárhatunk” – magyaráz-
ta a klubvezetõ.

Caba – aki tegnap már
edzést tartott a fiúknak – la-
punknak elmondta: eredetileg
csak arról volt szó, hogy a sze-
zon végén, nyáron veszi át a
csapat irányítását. A szerzõdés
korábbi aláírásába azért egye-
zett bele, mert a vezetõség el-
fogadta, hogy „egyik napról a
másikra nem tud csodát ten-
ni.” „Ezalatt a hat hónap alatt
megismerjük egymást, meg-
szokják a stílusomat és az ötle-
teimet, s a következõ szezonra
már sokkal merészebb célt is ki
lehet tûzni” – magyarázta a
szakember, akinek egyelõre az
európai szereplést biztosító el-
sõ nyolc hely valamelyikét kell
megszereznie a bajnokságban.
Tájékoztatása szerint a csapat-
ból négy játékost személyesen
is ismer, hiszen három éve már
edzette õket az ifjúsági váloga-
tottban, a többiek képességeit
„ellenfélként” tapasztalta meg.
Úgy érzi, elég nehéz feladat
vár rá, hiszen kevés idõ áll a
rendelkezésére, de bízik benne,
hogy elõdjének igaza lesz, s ér-
kezésével valóban feléled a
csapat. Cabától (balra) nem várnak csodát, csak az eredeti cél elérését Fotó: Agerpres

Bécsi vendég Temesvárnak
Kosárlabda
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Befejezõdött a vakáció több
hazai kosárlabdacsapat szá-

mára, mától ugyanis ismét pat-
tog a labda az európai poron-
don. Elsõként a férfiak kezdik
meg a kalendáriumi évet, hiszen
ma 18 órától a Temesvári Elba a
Bécsi Arkadi Traiskirchen ala-
kulatát fogadja a Közép-Európa
Ligában, majd késõ este a
Ploieºti-i Asesoft lép pályára
Belgiumban, a Liege elleni
E u r o C h a l l e n g e - c s o p o r t -
mérkõzésen. Holnaptól már a
nõké a fõszerep, és az Európa
Kupában ráadásul három hazai
együttes is érdekelt. Holnap 18
órától a Sepsiszentgyörgy fo-

gadja a Zaragozát, majd csütör-
tökön Ruzenborok–Târgoviºte-
és Aradi ICIM–Mondeville-
összecsapások lesznek. Utóbbi
két romániai gárda fel is készült,
s amerikai légiósokkal erõsítette
sorait. A legnagyobb szenzáció
Târgoviºtéval kapcsolatos, hi-
szen sajtóhírek szerint a klub a
szezon végégig leigazolta a le-
gendás Tina Thompsont. A 34
éves tengerentúli sztár nem csu-
pán a Huston Comets-cel ért el
sikereket, az amerikai válogatott
alapembereként kétszer is olim-
piai bajnok (2004 Athén, 2008
Peking) lett. Thompson mellett
Linda Frohlich is az érkezõk lis-
táján szerepel, a 30 éves német
kosárlabdázó az Indiana Fever
színeiben szerepelt a tengerentú-
li profi ligában. 

Labdarúgás

Turós-Jakab László

Nem tudta kihasználni örök
vetélytársa, a Barcelona bot-

lását a Real Madrid: a spanyol
labdarúgó Primera División 16.
fordulójának vasárnapi játék-
napján a királyi gárda csak gól
nélküli döntetlent tudott elérni
az Osasuna pamplonai otthoná-
ban, így maradt a második he-
lyen az összetettben. További
vasárnapi eredmények: Real
Mallorca–Athletic Bilbao 2-0,
Sporting Gijón–Málaga 2-2,
Getafe–Real Valladolid 1-0,
Racing Santander–Tenerife 2-0,
Almería–Xerez 1-0, Real Zara-
goza–Deportivo La Coruna 0-0.
A tabellán a Barcelona (40 pont)
vezet a Real Madrid (38), a Va-
lencia (32), a Mallorca (30) és a
Sevilla (30) elõtt.

Angliában FA-kupa-találko-
zókat rendeztek vasárnap is. A

harmadosztályban szereplõ, ko-
rábbi angol bajnok Leeds
United bombameglepetésre 1-0-
ra gyõzött az Old Traffordon a
Manchester United ellen, így
bejutott a legjobb 32 közé. A ta-
lálkozó egyetlen gólját Jermaine
Beckford szerezte a 19. percben.
A MU legutóbb 26 évvel ezelõtt,
1984-ben búcsúzott el ilyen ko-
rán a sorozattól, akkor szintén
egy harmadosztályú gárda, a
Bournemouth ellenében esett ki.
Sir Alex Ferguson 1986 óta tar-
tó edzõsködése óta elõször kap-
tak ki a Vörös Ördögök már a
harmadik fordulóban.

A Chelsea viszont könnyedén
verte a másodosztályú Watfor-
dot (5-0), az Arsenal pedig 0-1-
rõl fordított az utolsó negyed-
órában a West Ham otthonában
(2-1). További eredmények:
Sheffield United (II. osztályú) –
Queens Park Rangers (II.) 1-1,
Tranmere (III) – Wolverhamp-
ton Wanderers 0-1. 

Botlott a Real, bukott az MU
Tereprali

V. Ny. R.

Nasszer al-Attijah (Volkswa-
gen) nyerte a 31. Dakar-rali

második szakaszát, a vasárnapi
Córdoba és La Rioja közötti eta-
pot, s ezzel a katari az összetett-
ben is átvette a vezetést. Bár a
második speciálon a francia
Guerlain Chicherit (BMW) és a
brazil Mauricio Jose Neves
(Volkswagen) végzett a második,
illetve harmadik helyen, az össze-
tettben a spanyol klasszis Carlos
Sainz (Volkswagen) és a másik
nagy Dakar-menõ, a francia
Stephen Peterhansen (BMW) áll
a dobogós helyen. 

A világ legnehezebb tereprali-
viadalán, mint ismert, a francia
yamahás, David Fretigné lett va-

sárnap a gyõztes, míg a Red Bull
Romaniacs pilótája, Frei-
nademetz az 51. helyen futott be.
A quadok mezõnyében a francia
Deltrieu (Polaris) nyerte a sza-
kaszt, de az összetettben a spa-
nyol Gonzales Corominas vezet,
míg a kamionosoknál a Kamaz-
zal ralizó orosz egység, az össze-
tettben is élen álló Csagin
–Szavostyin–Nyikolajev trió ért
elsõként célba. Tegnap a La Rioja
és Fiambalá közötti 441 km-es
szakaszon 182 kilométernyi mért
táv várt a dél-amerikai verseny
mezõnyére. A motorosoknál a
francia Cyril Despres (KTM) fu-
tott be elsõként, az autósoknál hi-
vatalos végeredmény lapzártán-
kig nem lett. Ma összesen 629
km-t tesz meg a mezõny Fiam-
bala és Copiaco között, a gyorsa-
ságit 203 km-en rendezik. 

Dakar: al-Attijah az élre állt

Schlierenzauer feljött Kofler
mögé a második helyre
Síugrás

ÚMSZ

A németországi Garmisch-
Partenkirchen után az auszt-

riai Innsbruckban is Gregor
Schlierenzauer gyõzött a síugrók
Négysáncversenyén. A 19 éves
osztrák sportoló ezúttal 130 és
122 méteres ugrással végzett az
élen, és a svájci Simon Ammannt
valamint a finn Janne Ahonent
elõzte meg a sorozat harmadik
állomásának a dobogós helyein.

Csakhogy az összetettet továbbra
is az elsõ viadal gyõztese, a vasár-
nap negyedik helyen végzett oszt-
rák Andrea Kofler vezeti, igaz,
már csak 15 pont az elõnye a má-
sodik helyre feljött Schlieren-
zauerhez képest. A mindent el-
döntõ utolsó torna szintén Auszt-
riában lesz, mégpedig holnap,
Bishofshofenben. A Négysánc-
versenyen elért eredmények a Vi-
lágkupa állásába is beszámíta-
nak, s ott a 611 pontos Schlieren-
zauer vezet Ammann (609 pont)
és Kofler (476) elõtt. 
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