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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel

BNR-valutaárfolyamok
1 euró
1 amerikai dollár
100 magyar forint

4,3197 ▲
3,3393 ▲
1,3881 ▲

Aktuális

ÚMSZ-összeállítás

Hõsök, királyok, szentek címmel kiállítás a
budai Várban, gálaest a budapesti Operaházban, tüntetések az Andrássy úton és a
Parlament elõtt, folytatódó éhségsztrájk –
ezek „köszöntötték” a január 1-jén életbe
lépett új magyar alaptörvényt.

Kultúra

Új esztendõ, új árakkal

2 Fokozatosan drágulnak 2012-ben egyes alapcikkek és -szolgáltatások

Bemutattak Orbánéknak

Dráguláshullámot hozott az
új év: január elsejétõl 4,4 százalékkal nõtt a gázolaj jövedéki
adója, de többet kell fizetnünk a
kenyérért, a villamos energiáért,
a földgázért, a dohánytermékekért, a szeszesitalokért és a kávéért is. Emellett pénzbe kerül
majd minden orvosi vizsgálat, és
nagyobbak lesznek a banki törlesztõrészletek.
Amint arról lapunkban már
beszámoltunk, a dízelolaj jövedéki adójának emelésére azért
van szükség, hogy az ország eleget tehessen a 2007. évi uniós
csatlakozása alkalmával vállalt
árszintnek. Ennek következté-

Termék, szolgáltatás

Áremelkedés százalékaránya

Kenyér
Kávé
Cigaretta
Alkohol
Gázolaj
Földgáz
Villamos energia
Egészségügyi szolgáltatások

20-25 százalék
10 százalék
5 százalék
2-3 százalék
4,4 százalék
10 százalék
2,5 százalék
3,5 százalék

ben a jelenlegi, ezerliterenkénti
302,51 eurós luxusadó 316,03
euróra emelkedik. 2013-ra viszont az ezerliterenkénti jövedéki adó szintjének el kell majd ér-

nie a 330,395 eurót. Az Európai
Központi Bank egyébként még
december elején meghatározta
az árfolyamot, amelyen 2012.
január elsejétõl a jövedéki adó-

Kétszer számoltak vissza
a székelyföldi városokban

A nemzet költõjének születésnapját is megünnepelték a magyarok január elsején.
Szatmárnémetiben, a Petõfi-szobornál negyedik éve összegyûlnek a helybéliek a költõ ismert dalait énekelni, koccintani. Marosvásárhelyen idén minden eddiginél nagyobb számban emlékeztek meg költõrõl.
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„Trónfosztó” Antena 1

3

A demokráciára és az emberi jogokra
nem jó idõk járnak. Kétharmados parlamenti többség szerencsére sehol a demokratikus világban
nem körvonalazódik – a
magyar kisiklás a példa arra, mihez vezethet a felelõtlen, hozzá nem értõ kormányzás és az egypárti
törvényhozás, a nacionalizmus és a nemzetközi
Ágoston Hugó elszigetelõdés. W

Türelemre int
Borbély László
ÚMSZ
Idõhiány miatt csupán a választások után tartja kivitelezhetõnek az ország közigazgatási
átszervezését és az egykamarás
parlamentre történõ áttérést Borbély László. Az RMDSZ politikai
alelnöke az új évben adott elsõ tévéinterjújában elmondta, a szövetség családtámogató intézkedéseket szorgalmaz majd a koalícióban. A politikus az RMDSZ nagy
bosszúságának nevezte, hogy a
parlament öt év után sem fogadta
el a kisebbségi törvényt. Az államfõ és a kormányfõ szilveszteri
üzenetében arra kérte a lakosságot, hogy tekintsen bizakodva az
idei évre. 3. oldal X

Nem fog fájni?

Tévénézettségi premier történt szilveszter
éjszakáján: a több éve listavezetõ Pro TV-t
idén legyõzte az Antena 1, melynek Mesebeli szilveszter címû adására több mint hárommillióan voltak kíváncsiak. A magyarországi adók közül az TV 2 bizonyult a legnézettebbnek szilveszterkor.

Vezércikk
2012

kat számítják. A pénzintézet
4,3001 lejes euróárfolyamot vett
alapul, ami 0,8 százalékkal haladja meg az idén alkalmazott
4,2655 lejes euróértéket. Szakértõk számítása szerint ennek nyomán a benzin ára 0,77, a dízelolajé 4,4 százalékkal nõ. Benzinkutasok szinte egybehangzóan
állítják, hogy a kõolajtermékek
ára akár a literenkénti 7 lejt is elérheti.
Áprilistól 15-20 százalékkal
fog drágulni a kenyér is, a szakemberek szerint pedig nyártól
akár meg is duplázódhat, mivel
az õszi szárazság miatt a gabona
jelenlegi 75 banis kilogrammonkénti ára elérheti a két lejt.
Folytatása a 4. oldalon X
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Petõfi Sándor születésnapja

Média

VIII. évfolyam,
1. (1573.) szám

Tízezres tömeg elõtt koncertezett a sepsiszentgyörgyi szilveszteri utcabálon a Zanzibár
„Tíz, kilenc, nyolc, hét, hat,
öt, négy, három, kettõ, egy,
BÚÉK!” Tízezer torokból hangzott egyszerre a visszaszámlálás
Sepsiszentgyörgy fõterén szilveszter éjszakáján, mégpedig kétszer
is: egyszer éjfélkor, egyszer pedig
hazai idõ szerint hajnali egy órakor. Amint a színpadra éjfélkor
fellépõ Antal Árpád polgármester

fogalmazott: Erdély és a Székelyföld magyarsága elõbb Bukaresttel, Kijevvel, Szófiával és Ankarával együtt lépett be az új esztendõbe, majd Budapesttel, Béccsel és
Párizzsal együtt is. „Legyünk
büszkék arra, hogy mi kétszer lépünk be az új évbe!” – fogalmazott az elöljáró, aki óévbúcsúztató
beszédében elmondta: a tény,

Fotó: ifj. Salamon Márton

hogy a román hírcsatornák is azzal foglalkoztak, Sepsiszentgyörgyön kétszer is üdvözlik az újévet,
azt mutatja: itt van a világ közepe.
Kolozsváron a polgármester viselt
dolgai miatt kialakult közhangulat nem kedvezett a tömeges ünneplésnek, így elmaradt a szabadtéri koncert. Annál nagyobb volt
Bukarestben a hejehuja. 7. oldal X

Az európai adósságválság
nyomja rá a bélyegét Románia idei gazdasági teljesítményére
is, amely nem kecsegtet sok pozitív változással: 2012-ben már az
eredménynek számíthat, ha a dolgok nem fordulnak a jelenleginél
rosszabbra. Az ország gazdasági
növekedése a legderûlátóbb forgatókönyvek szerint sem haladja
meg a bruttó hazai termék (GDP)
egy százalékát, a gyarapodásra
pedig annál kevesebb lehetõség
lesz, minél kevesebb befektetés érkezik Romániába. A mutatókra
az sem lesz jó hatással, hogy az
utóbbi évek egyik „exportbajnokának“, a Nokiának példáját
többen is követni fogják, és kivonulnak az országból, ám a hazai
kivitel ennek ellenére továbbra is
a gazdaság motorja marad – elsõsorban az autóipari cégeknek köszönhetõen. 6. oldal X
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Röviden
Fõpolgármester lenne Columbeanu
Versenybe szállna Bukarest fõpolgármesteri tisztségért Irinel Columbeanu. A többnyire bulvárlapokból ismert üzletember a
youtube internetes videomegosztón hozta
nyilvánosságra szándékát. Columbeanu
függetlenként indulna a választásokon, s
jelezte, hogy kampányköltségeit saját zsebbõl fedezi. A tisztség elnyerésére a legesélyesebbnek Sorin Oprescu jelenlegi fõpolgármester tartják, aki korábban szintén
függetlenként nyerte meg a bukaresti választásokat.

Rengett a föld Romániában
Nyolc óra leforgása alatt több mint húsz
földrengést jegyeztek fel Romániában vasárnap estétõl hétfõ hajnalig. A legerõsebb
földmozgás a Richter-skála szerint 4,4-es
fokozatú volt. Az elsõ, 2,9-es erõsségû
rengést vasárnap 20 óra 47 perckor mérték
Vrancea térségében, az utolsót, 2,6-os fokozatút hétfõre virradóra 5 óra 15 perckor
Petrozsénytõl 80 kilométerrel délre – közölte a román Földfizikai Intézet (INFP).
A rengések a fõvárosban nem voltak érzékelhetõk.

Dánia és a fiskális unió
Dánia átvette január 1-jén az EU soros elnöki tisztét Lengyelországtól. Szakértõk
szerint Koppenhága legfontosabb célja a
jelenlegi válság megoldása, ezt segítheti az
új kormányközi szerzõdés, amelyet márciusban köthetnek meg. A paktum egyben a
legelsõ lépés lehet a fiskális unió felé,
amely egyebek mellett a tagállami költségvetési politikák egyre szorosabb összehangolását is jelenti.

Tóásó-ügy: elutasították az ENSZ-et
Elutasította a bolíviai kormány az ENSZ
munkacsoportjának megállapításait, miszerint megsértették a dél-amerikai országban
két és fél éve terrorizmus vádjával letartóztatott Tóásó Elõd jogait – jelentette pénteken internetes oldalán két bolíviai újság, az
El País és a Los Tiempos. Nem sértették
meg Tóásó alkotmányos jogait – közölte
Fernando Rivera, a bolíviai belügyminisztérium jogi igazgatója.
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Bemutattak Orbánéknak
A január 1-jétõl életbe lépett új alaptörvény ellen tüntettek Budapesten
Hírösszefoglaló
Hõsök, királyok, szentek címmel
kiállítás a budai Várban, gálaest a budapesti Operaházban, Orbán Viktor miniszterelnök és
Schmitt Pál államfõ ünnepi beszéde, tüntetés az Andrássy úton
– ezek „köszöntötték” a január 1jén életbe lépett új magyar alaptörvényt.

„Nincs ott igazság…”
Az alaptörvény és a sarkalatos
törvények visszavonását követelte az Operaház közelében hétfõ
este a civil szervezetek és az ellenzéki pártok szervezésében
megtartott budapesti demonstráció több tízezer résztvevõje. A felszólalók egyebek mellett arról beszéltek, hogy nincs ott igazság,
ahol a törvények erõszakkal, tárgyalás nélkül születnek, ahol az
emberek félelemben élnek, ahol
különbség van ember és ember
között. Az opera épületénél ellentüntetést is szerveztek, amelyre egy szélsõjobboldali portál hívott fel, ehhez csatlakozott a Magyar Gárda jogerõs betiltása után
újjászervezõdött Új Magyar Gárda. Többször felhangozott a tüntetõk részérõl, hogy „Orbán, takarodj!”, amire az ellentüntetõk
„Gyurcsány, takarodj!” felkiáltással válaszoltak.
Az LMP tegnap arról számolt
be, hogy szélsõjobboldali tüntetõk két szimpatizánsukat is dur-

„Operabál” az utcán. Jellegzetes és indulatos mozdulattal fejezik ki véleményüket a Fidesz-kormányról

ván bántalmazták a demonstráción. Szél Bernadett, a párt szóvivõje és Dorosz Dávid országgyûlési képviselõ különösen visszásnak nevezte, hogy az egyik bántalmazottat a rendõrök igazoltatták és átkutatták, de közben a
bûncselekmény
elkövetõivel
szemben nem intézkedtek.

„Betonba
öntött hatalom”
Az LMP az idén is készül a tavaly december 23-ihoz hasonló
utcai akciókra, mert a párt „híd
akar lenni az utca és a parlament
között” – nyilatkozta az MTI-nek
Schiffer András frakcióvezetõ.

Közben szabálysértési eljárás indult három LMP-s aktivista ellen,
akik vasárnap transzparenseket és
az úgynevezett Új Ellenállás
logóját helyezték el budapesti
köztéri szobrokon. A három aktivista éppen a Hõsök terén próbálta meg elhelyezni a feliratokat,
amikor a rendõrök intézkedtek
velük szemben. A párt az akcióval arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy az újév nem csak naptári fordulatot jelent; az alaptörvény életbelépésével a „Fidesz betonba önti saját hatalmát”. A vasárnap hajnali akció során 24 budapesti köztéri szobron helyeztek
el transzparenseket, amelyekkel
azt kívánták kinyilvánítani, hogy

Fotó: MTI

pártjuk tagjai és szimpatizánsai
„nem a Fidesz országában, hanem egy szabad és demokratikus
Magyarországon akarnak élni”.

Éhségsztrájk után
mozgalomalapítás
A Tiszta Kezek Mozgalmának
megalapítását jelentette be a Televíziósok és Filmkészítõk Független Szakszervezetének (TFSZ) alelnöke a Kossuth Lajos téren
szombaton megtartott demonstráción. Nagy Navarro Balázs azt
is közölte, hogy abbahagyja a
Szávuly Aranka újságíróval közös éhségsztrájkját, amit mások
folytatnak helyettük. W

Az unió ragaszkodik a Magyar Nemzeti Bank függetlenségéhez

Kubába látogat XVI. Benedek

Az Európai Bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy
õrizzék meg Magyarországon a nemzeti bank függetlenségét – hangsúlyozta tegnap újságíróknak
Olivier Bailly, a központi uniós javaslattevõ-végrehajtó intézmény szóvivõje. Az elmúlt hónapban
számos levelet váltottak az uniós vezetõk és a magyar kormányzat képviselõi. José Manuel Barroso

Március 26. és 28. között Kubában tesz látogatást XVI. Benedek pápa – jelentette be
hétfõn a Vatikán. A római katolikus egyházfõt Raúl Castro államfõ fogadja.

Szájer lemondott pártfunkcióiról

bizottsági elnök, valamint Olli Rehn gazdaságipénzügyi és Viviane Reding igazságügyi kérdésekben illetékes alelnök aggodalmának adott hangot a
Magyarország által elfogadott törvények miatt. A
brüsszeli aggályokra megfogalmazott magyar válaszokat, illetve a megkapott törvényszövegeket az
Európai Bizottságban jelenleg is elemzik.

Mátyás király, táblával a nyakában

Szájer József néppárti magyar európai parlamenti képviselõ (képünkön) lemondott
összes pártfunkciójáról, hogy elkerülje azt
a látszatot, mintha a Fidesz – személyén,
illetve családján keresztül – az igazságszolgáltatás befolyásolására törekednék. Szájer
feleségét, Handó Tünde bírót, a Fõvárosi

Munkaügyi Bíróság elnökét a Magyar Országgyûlés az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot felváltó Országos Bírói Hivatal
elnökévé választotta meg.

Mubarak, az ágyban fekvõ vádlott
„Megérdemli, hogy szégyen és megaláztatás legyen a sorsa” – jelentette ki a Hoszni
Mubarak bukott egyiptomi elnököt támadó
ügyész a tegnap óta folytatódó perben. A
83 éves politikust kórházi ágyon tolták be a
tárgyalásra.

Teherán versus Washington
ÚMSZ
„Hangsúlyozottan azt ajánlom az amerikai repülõgéphordozónak, hogy ne térjen viszsza a Perzsa-öbölbe” – jelentette
ki az iráni fegyveres erõk parancsnoka, Ataollah Szálehi az IRNA
állami hírügynökségnek tegnap.
Irán hétfõn fejezett be egy tíznapos haditengerészeti gyakorlatot
a Perzsa-öbölben, s a manõverek
idején azzal fenyegette meg a
nagyhatalmakat, hogy ha nyersolajexportját szankciókkal sújtják, lezárja a Hormuzi-szorost,
amelyen keresztül az kõolaj világkereskedelmének 40 százaléka
bonyolódik. Válaszul az Egyesült
Államok bahreini bázissal mûködõ 5. flottája leszögezte: nem fogja megengedni, hogy megzavarják a szoros hajóforgalmát. Irán
elleni újabb szankciókat léptetett
hatályba Barack Obama amerikai
elnök szombaton.

Teherán arról számolt be hétfõn, hogy haditengerészeti gyakorlata keretében sikerrel tesztelt
két nagy hatótávolságú rakétát. A
bejelentésre reagálva azonban az
orosz védelmi tárca azt közölte
tegnap, hogy Iránnak nincsenek
ilyen rakétái; nem rendelkezik a
hozzá szükséges technológiával,
és a közeljövõben nem is várható,
hogy képes lesz az elõállításukra.
Erõfitogtatásával Teherán a brit
hírügynökség szerint a nukleáris
programja miatt ránehezedõ nyugati nyomást igyekszik ellensúlyozni.
A perzsa ország következetesen tagadja, hogy titokban atomfegyvert próbál elõállítani. Az
Egyesült Államok és Izrael
ugyanakkor a katonai csapást
sem zárja ki arra az esetre, ha
nem sikerülne diplomáciai úton
rendezni az iszlám köztársaság
nukleáris programjával kapcsolatos vitákat. W

Rambo, az iraki veterán
Gy. Z.
A rendõrök szerint holtan találták meg tegnap azt az iraki
veteránt, akit azzal gyanúsítottak,
hogy vasárnap lelõtt egy vadõrt –
egy kétgyermekes anyát – Amerikában, a Washington államban
található Mount Rainer Nemzeti
Parkban, majd fölfegyverkezve
bevetette magát a rengetegbe. A
24 éves iraki veterán Benjamin
Colton Barnesról (képünkön) azt
feltételezték, hogy egy szilveszteri
mulatságon történt lövöldözéshez
is köze volt, ezért hétfõn Seattleben meg kellett volna jelennie a
bíróságon.
A fegyveres férfi ellen, aki két
vadõrre is rálõtt, hajtóvadászatot
indítottak, és lezárták az egész
nemzeti parkot, az ott tartózkodó
mintegy 85 túrázót és hegymászót, valamint a park 15 munkatársát a látogatóközpontba terelték. A hatóságoknak nem volt

könnyû dolguk, például nem vethettek be a feltehetõen megbomlott agyú férfi keresésére helikoptert, mert félõ volt, hogy Barnes
vele szemben is alkalmazná a
fegyverét, márpedig ez további
tragédiához vezethetett volna. W
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Türelemre int Borbély
Hírösszefoglaló
Az ország közigazgatási átszervezését és az egykamarás parlamentre történõ áttérést
is csupán a választások után
tartja
kivitelezhetõnek
az
RMDSZ politikai alelnöke. Borbély László hétfõn nyilatkozott
a TVR Info televízióban a szövetség és a koalíció idei terveirõl.
Kifejtette, az RMDSZ nem ellenzi az ország területi és közigazgatási átszervezését, de ezt
szerinte nem lehet „az utolsó
száz méteren” végrehajtani.
„Választások után ez nem jelentene gondot, de most káoszba
taszítaná a közigazgatás intézményeit” – mondta a politikus.
Borbély László szerint az egykamarás parlamentre történõ áttérésre sincs most idõ. „Túl késõ
van ehhez. Alkotmányt kellene
módosítani, új választási törvényeket kellene kidolgozni” – magyarázta. Hangsúlyozta azonban, hogy az alkotmány módosítására az RMDSZ szerint is
szükség lehet, de csak a választások után. A politikus ugyanakkor
emlékeztetett arra, hogy korábban az RMDSZ javaslatot tett a
koalícióban a honatyák számának csökkentésére, ám ezt végül
a kormányzási partnerek nem fogadták el. „Azt mondtuk, rendben, akkor maradjon érvényben
az eddigi választási törvény, legalább tudjuk, mihez tartsuk magunkat egy évvel a választások
elõtt” – jelentette ki.
A politikai alelnök szerint idén
az RMDSZ családtámogató törvények elõterjesztését szorgalmazza majd a koalícióban. „A

Borbély László szerint a közigazgatási átszervezést „nem kell elsietni”

népszámlálás elõzetes eredményei azt igazolják, hogy drasztikusan csökkent Románia lakossága, és tennünk kell ellene valamit. Ezért a koalícióban azt fogjuk javasolni, hogy élvezzenek el-

sõbbséget a családokat, anyákat
támogató intézkedések” – mondta Borbély. Emlékeztetett arra,
hogy a Szövetségi Képviselõk Tanácsa legutóbbi, sepsiszentgyörgyi ülésén a családtámogatási és

gyermekvállalást ösztönzõ cselekvési tervet fogadott el.
Tájékoztatása szerint a koalíció nem hagyja majd figyelmen
kívül a gazdaságélénkítõ intézkedéseket sem. „Látványos javaslatokra azonban nem lehet számítani” – tette hozzá.
Borbély elmondta, az RMDSZ
számára továbbra is „nagy boszszúságot” jelent, hogy a parlament még mindig nem fogadta el
a kisebbségi törvényt. „Öt éve
rostokol a parlamentben a jogszabály, s még mindig nem sikerült megszavazni. Úgy néz ki,
hogy egyhamar nem is sikerül elfogadtatni, mert a koalíciós partnereink csak olyan változatot
tudnak támogatni, amit mi elfogadhatatlannak tartunk” – magyarázta a politikus. Mint ismert,
a kisebbségi törvényt jelenleg a
képviselõház jogi és emberi jogi
szakbizottsága tárgyalja. A két
testület nyáron szakította meg a
jogszabály vitáját, s a koalícióban
az a megállapodás született,
hogy a munkát akkor folytatják,
ha a kormánypártok szintjén sikerül kiegyezni a még függõben
lévõ kérdésekben. W

Politikusi jókívánságok és elvárások 2012-re
„A romániaiak büszkék lehetnek arra, hogy közös
erõfeszítésük révén sikerült legyõzni a 2011-es év
akadályait” – írta az elnöki hivatal honlapján közzétett újévi üzenetében az államfõ. Traian Bãsescu
– aki Predealon szilveszterezett – reményét fejezte
ki, hogy 2012-ben ismét feléled a „románokban” a
jövõbe vetett bizalom. Emil Boc miniszterelnök
arra kérte üzenetében az ország lakosságát, hogy
tekintsen bizakodva a jövõre. „A legnagyobb ajándék, amiben részesülhetünk, az a környezetünkben élõ emberek” – emlékeztetett édesapja év végi

halálára a kormányfõ. A Szövetség Románia Haladásáért (UNPR) tiszteletbeli elnöke, Cristian
Diaconescu újévi jókívánságaiba keserûség vegyült: a politikai osztály szégyenének nevezte,
hogy elmulasztott megemlékezni Románia uniós
csatlakozásának ötödik évfordulójáról. A Nemzeti Liberális Párt szenátusi frakcióvezetõje, Puiu
Haºotti a szokásos jókívánságok mellett kéréssel
fordult a lakossághoz: segítse az ellenzéki SzociálLiberális Szövetséget abban, hogy 55 százalékkal
gyõzzön a választásokon.

MOGYE: megoldásban
Lãzãroiu: nagykoalíció alakul
Cs. P. T.
ha júniusra tovább süllyed a népaz az ellenzéki szövetreménykedik Daniel Funeriu A választások után, 2013-ban szerûsége,
ség felbomlásához vezet, hiszen
ÚMSZ
Reményét fejezte ki tegnap
Daniel Funeriu oktatási miniszter (képünkön), hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE)
szenátusa megtalálja azt a belsõ
szervezési formát, amellyel tiszteletben tartja az új oktatási törvényt. A tárcavezetõ a Mediafax
hírügynökségnek nyilatkozott
annak kapcsán, hogy az egyetem
román többségû szenátusa 2011ben többször elutasította a magyar intézetek/fõtanszékek megalapítását.
Kifejtette, a 2011 elején hatályba lépett új román oktatási törvény szerint MOGYE multikulturális jellegû, akárcsak a kolozsvári Babeº-Bolyai Tudományegyetem (BBTE). A miniszter szerint a marosvásárhelyi egyetemnek is ugyanúgy alkalmaznia kell
a jogszabályt, mint a kolozsvárinak. Meggyõzõdését fejezte ki,

hogy a MOGYE szenátusa is
megtalálja azt a legjobb belsõ
szervezési formát, amellyel megfelel majd a törvény elõírásainak.
Mint ismert, a jogszabály szerint
magyar intézeteket kell létrehozni
a multikulturális egyetemeken. A
törvény három ilyen felsõoktatási
intézményt nevez meg, a
MOGYE-én kívül a BBTE-t és a
Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetemet. Ez utóbbi kettõn tavaly
megalakulhattak a magyar intézetek, amelyek nagyobb fokú önállóságot biztosítanak a magyar
nyelvû oktatásnak.
A miniszter értékelése szerint
tavaly új fejezet kezdõdött a romániai oktatási rendszerben. „2011 a
nepotizmus végét jelentette a tanügyben” – fogalmazott. Funeriu
érvként hozta fel, hogy tavaly felszámolták a csalásokat az érettségin és az oktatás minõsége szerint
osztályozták a felsõoktatási intézményeket. „A legnehezebb a
mentalitásváltás. Ami a tavalyi
érettségin történt, az a mentalitásváltáshoz járult hozzá. Akik dolgoztak és korrekt módon vizsgáztak, sikeresen érettségiztek, akik
csaltak, azokat megbüntettük. Így
a pedagógusok és a diákok is viszszanyerték bizalmukat az oktatási
rendszerben” – magyarázta a miniszter, aki biztosította a közvéleményt arról, hogy az idei érettségi
vizsgák lebonyolítását is szigorúan ellenõrzik majd. W

a Szociáldemokrata Párt
(PSD) és a Demokrata Liberális
Párt (PDL) nagykoalíciója lesz
majd hatalmon – jósolja Sebastian
Lãzãroiu szociológus. A volt miniszter és államelnöki tanácsos az
RFI-nek adott interjúban a szociáldemokratákból és liberálisokból
álló Szociál-Liberális Szövetség
(USL) felbomlását vizionálta, szerinte ez a politikai mozzanat nyitja majd meg az utat a két nagy
párt közös kormányzása elõtt.
„Nem volt még precedens arra,
hogy egy választási szövetség a
szavazatok több mint ötven százalékát megkapja a választásokon.
Az USL most kevesebb mint 50
százalékon áll a felmérésekben, s

éppen azért hozták létre, hogy abszolút többséget szerezzen a választásokon” – vélekedett Lãzãroiu. A szociológus szerint a
nagykoalícióra azért lesz szükség,
mert az USL szakadása után a demokrata-liberálisok és a liberálisok nem tudnának parlamenti
többséget alkotni és kormányt alakítani. „Ezért úgy vélem, hogy
2013-ban a PSD és a PDL lép
majd koalícióra, s ha bekerül a
parlamentbe, akkor a Szövetség
Románia Haladásáért is kormányra kerülhet. Ez a parlamenti
többség alkalmas lesz az alkotmány módosítására, ami idén biztosan nem lesz lehetséges” –
mondta a volt elnöki tanácsos. W

2012
Viszonylagosság: a jó hír az,
hogy nem lesz világvége, a
rossz hír az, hogy minden
egyéb személyes és tömeges,
lokális és globális baj bekövetkezhet. Lehetnek
természeti katasztrófák,
amelyeket nem láthaÁgoston Hugó tunk elõre, és történhetnek emberi (társadalmi, gazdasági, politikai) katasztrófák, amelyekrõl utána megjegyezzük, hogy elkerülhetõk lettek volna.
Ha háborúra szerencsére nem kell számítani, a világgazdaság kilátásairól borús elõrejelzéseket bocsátanak ki elemzõk és nemzetközi szervezetek. A legnehezebb éve szintén
az eurózónának lesz. Az utóbbi évtizedek
talán legnagyobb próbatétele következik, a
recesszió úgyszólván elkerülhetetlen.
Amúgy már január elseje fontos dátum: évfordulója (volt) annak, hogy európai országok uniós tagságot nyertek. (Ma már sokan
úgy látják, hogy az utolsó bõvítés Romániával és Bulgáriával elsietett volt, még itthon sem ünnepelték meg idén az ötödik évfordulót.) Az eurót kereken tíz éve vezették
be. Valószínû, hogy a nehézségek ellenére
2012-ben még megmarad, bár Görögország
és talán Olaszország már idén kiléphet.
Mindenesetre az EU soros elnöki tisztét átvevõ Dániának – többek között a renitenskedõ Anglia és Magyarország távolodása,
valamint Bulgária és Románia schengeni
csatlakozása mellett – az euróválságra is
megoldást kell találnia (miközben õ maga
nem híve a közös pénznek).
2012-ben a világ figyelme leginkább a nagy
fontosságú választások színjátékaira összpontosul. (Persze ha nem számítjuk a londoni Olimpiai Játékokat és a lengyelországi és ukrajnai labdarúgó Európa-bajnokságot.) Elõször, március elején, Oroszországban, ahol az ellenzék erõsödõ hangja ellenére Vlagyimir Putyin – a Dmitrij
Medvegyevvel eltervezett „helycserés támadás” nyomán – megszerzi harmadik mandátumát. A franciaországi választások, április elején, nagy valószínûséggel rendszerváltozást hoznak, a gyõztes baloldal (különösen, ha egy év múlva ez történik Németországban is) új irányt szabhat Európa menetének. Végül november közepén Barack
Obama amerikai elnök próbálja megszerezni második mandátumát – véleményünk
szerint sikerrel.
Hanem a demokráciára és az emberi jogokra nem jó idõk járnak. Kétharmados parlamenti többség szerencsére sehol a demokratikus világban nem körvonalazódik – a
magyar kisiklás a példa arra, mihez vezethet a felelõtlen, hozzá nem értõ kormányzás és az egypárti törvényhozás, a nacionalizmus és a nemzetközi elszigetelõdés. Az év
politikai talánya, hogyan lehet kijutni ebbõl a kétségbeejtõ helyzetbõl, amely kívülrõl
tûnhet szánalmasnak és nevetségesnek, de
valójában tragikus.
Választásokra kerül sor Romániában is,
méghozzá összevont választásokra, ha az
Alkotmánybíróság is úgy akarja. Itt sem a
demokrácia diadalának éve lesz 2012.
Minden bizonytalan, mert a szabályok betartásának itt nincs hagyománya. Bármi
megtörténhet, hiszen Caragiale országában vagyunk. Száz éve halt meg a nagy
író, és ez a legbiztosabb, amit 2012-rõl elmondhatunk: Romániában az õ éve lesz –
mint eddig is, Caragiale jegyében fog történni minden.

Román lapszemle

Sebastian Lãzãroiu szerint az idén felbomlik az ellenzéki szövetség

Akár tizenkét év szabadságvesztésre is
ítélhetik Kolozsvár befolyással való üzérkedéssel és csúszópénz elfogadásával vádolt volt polgármesterét, Sorin Apostut,
ám az sincs kizárva, hogy az elöljáró megússza egy felfüggesztett börtönbüntetéssel. (Adevãrul) X A törvényekre hivatkozva
ellenzi a nép ügyvédje, hogy kép- és hangfelvétel készüljön a közúti ellenõrzések
során. Gheorghe Iancu szerint az eljárás
alkotmányellenes. (România liberã)
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Január végén
döntenek Verespatakról
Január végére várható a
környezetvédelmi minisztérium döntése a verespataki nemesfém-kitermelés
ügyében – jelentette be
Borbély László tárcavezetõ
a közszolgálati televízióban. Jelenleg a mûszaki bizottság utolsó jelentésére,
illetve a mûvelõdési minisztérium válaszára várnak. Borbély László úgy
véli, hogy a verespataki
projekt 90 százalékban jó.
A Roºia Montanã Gold
Corporation Verespatakon
Európa legnagyobb külszíni bányáját akarja megnyitni, ciántechnológia alkalmazásával.

Tizenegy hivatalos
munkaszüneti nap
Idén kilenc hivatalos szabadnap lesz, szemben a tavalyi öttel. A munkatörvénykönyv 11 hivatalos
munkaszüneti napot jelöl
meg, közülük kettõ – húsvét és pünkösd – mindig
vasárnapra esik. Január elseje, és másodika mellett
szabadnap 24-e, május elseje, Mária mennybemenetele, augusztus 15-én. Hivatalos szabadnap december elseje, karácsonykor december 25-e és 26-a. Ha a képviselõház elfogadja, Szent
András ünnepe, november
30-a is hivatalos szabadnap
lehet 2012-ben.

Szilveszter, vérbe fagyottan
ÚMSZ
Gyilkosság gyanújával
24 órára õrizetbe vette a
rendõrség tegnap Daniel
Chelut, azt a bãrbuleºti-i fiatalembert, aki január elsején
lelõtt egy 35 éves férfit. Az
év elsõ napján kirobbant két
roma család közötti verekedésben további négy személy
is megsérült, a Ialomiþa megyei településre ötven csendõrt vezényeltek ki, akik szablyákat és különbözõ fehér
fegyvereket koboztak el az
összetûzõktõl. A gyilkos
fegyvert tegnap délután találták meg a helyi általános iskola mögött, miután január
másodikán közel száz csendõr 14 roma házat kutatott át.
Nyolc személyt 29 napos
elõzetes letartóztatásba helyeztek, ellenük jogtalan
fegyverviselés és csendháborítás miatt indítottak eljárást.
A helyszínen tegnap este 30
csendõr állt készenlétben
megakadályozni egy újabb
konfliktust. Az új év azonban nemcsak Bãrbuleºti-en
hozott konfliktust, országszerte véres eseményekkel
„köszöntötték” 2012-t.

kisfiúnak a halálához, akit
vasárnap holtan találtak a
Beszterce-Naszód megyei
Radnán. „A gyanúsítottat
halállal járó ütlegelésért vettük õrizetbe, a letartóztatási
parancsban viszont elõre
megfontolt emberölés szerepel, ugyanis elismerte, hogy
szándékosan verte meg a
gyereket” – nyilatkozta a
Mediafaxnak Antonela Gorgan, a Beszterce-Naszód Megyei Rendõrség szóvivõje. A
gyerek holttestét január elsején reggel találta meg a rendõrség, utoljára hajnali három
órakor látták az állomás melletti vendéglõben szilveszterezõk. Az áldozat este ment
el otthonról, hogy a hagyományos jókívánságokkal köszöntse a falubelieket. A
rendõrségi jelentés szerint a
31 éves gyanúsított 31-rõl 1jére virradó éjszaka szóbeli
konfliktusba keveredett a
gyerekkel, akit megvert,
majd eszméletlen állapotban
a sínek mellett hagyott.

Fotó: adevarul.ro
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A „kecskeégetésre” érkezõ román és magyar ünneplõk három napon át verekedtek Gorzafalván

Nem spóroltak az ökölcsapásokkal a külföldön szilveszterezõ román állampolgárok sem – az olaszországi
Grugliasco városában a 27

éves Romeo Lazãrt verte
agyon a 30 éves Marius Ionel
Simion. A két fiatalember
nem ismerte egymást, viszont családtagjaik társaságában ugyanabban a kínai étteremben búcsúztatták az
óévet. Hajnali négy órakor
robbant ki közöttük a konfliktus, Romeo Lazãr megpróbált elszaladni a vendéglõbõl,
honfitársa azonban utolérte,
és a kezében levõ sörösüveggel agyonverte. A gyilkosságnak több szemtanúja is volt,
a tettest a helyszínen õrizetbe
vette a rendõrség. W

Megbüntette Dorin Floreát a CNCD

Gasztro-rekord
Háromszéken

Antal Erika
Százeurós bírságot kell
fizetnie Dorin Florea
marosvásárhelyi polgármesternek (képünkön), mivel az
Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) többszöri felszólítása ellenére
sem kerültek fel a város hivatalos honlapjára egyes
magyar nyelvû információk.
Az elöljáró félreértésnek nevezte az ügyet, és a sajtónak
adott nyilatkozatában hangsúlyozta: kifizeti a bírságot,
és gondoskodik arról, hogy

Megölt gyerek
Besztercén
Elõzetes letartóztatásba
helyezték tegnap azt a férfit
is, akinek a feltételezések szerint köze van annak a 11 éves

Kecskeégetés
vérontással
Gorzafalván sem volt feszültségmentes az újév, a településre ugyanis háromszáz
bákói csendõrt kellett kivezényelni, ugyanis tömegverekedésbe torkollott a rituális
újévköszöntés. A „kecskeégetésre” érkezõ román és
magyar ünneplõk összecsap-

a honlapra magyar nyelvû
tartalmak is felkerüljenek.
„A pénzbírság a legkevesebb – mondta lapunknak
Haller István –, nem ez a lényeg, hanem hogy megszûnjön az a diszkrimináció, amelyet decemberben a
legfelsõbb bíróság is megállapított, és igazat adott nekünk. Ha most sem tartja be
a törvényt a polgármester,
akkor a tanácsosok, vagy
akár a város bármely polgára feljelentheti, beperelheti
diszkrimináció vádjával.”
Az Országos Diszkriminá-

tak, és három napon át verekedtek. A rendõrség már december 31-én nagy erõkkel
vonult ki az utcára, Ioan
Osoloº, Gorzafalva község
polgármestere szerint évszázados hagyománya van a
szilveszteri verekedéseknek.
A nagyközséghez tartozó falu, Coteni lakosai szerint
azonban ilyen durva atrocitások eddig még nem történtek.
A felvonulók álarcban,
fáklyákkal vonultak fel, többen égõ botokkal ütlegelték
egymást. A település utcáit

cióellenes Tanács tagja
hangsúlyozta: figyelemmel
kísérik a marosvásárhelyi
polgármesteri hivatal honlapjának tartalmát, és ha
nem lesz változás, további
bírsággal sújtják a vásárhelyi polgármestert. A honlap
magyar nyelvû tájékoztatásának hiányára Bustya
Sándor marosvásárhelyi lakos hívta fel a CNCD figyelmét, miután nem kapott választ a polgármesternek címzett magyar nyelvû
levelére. A marosvásárhelyi
önkormányzat weboldalá-

ellepõ maszkos, álarcos emberek rettegésben tartották
az ott élõket, sokan az év elsõ napjaiban, már kora délután bezárták a kapukat:
nem mertek kilépni az utcára, amíg az ünneplõ tömeg
kint tombolt.

Román ökölcsapások
külföldön

nak ügyét egyébként az elmúlt évek során háromszor
vizsgálta az CNCD. Míg
2007-ben és 2008-ban hivatalból indult kivizsgálás,
2009-ben egy magánszemély panasza nyomán vizsgálták az akkor aktuális állapotokat. Mindhárom alkalommal megállapították
a polgármester vétkességét,
azonban csak az utóbbi alkalommal büntették pénzbírsággal az anyanyelven
nyújtandó szolgáltatás megtagadásában vétkesnek talált polgármestert. W

2012: új esztendõ, új árakkal
Folytatás az 1. oldalról
A kávé jövedéki adója nem
emelkedik: egy tonna zöld
kávé 153, egy tonna pörkölt
kávé 225 euróba kerül. Ennek ellenére 10 százalékkal
drágul a kávé, mivel csaknem egy százalékkal magasabb euróárfolyamon számolták ki a január elsejétõl
érvényes jövedéki adó értékét. A kávéra vonatkozó adót
egyébként már 2010-ben el
kellett volna törölni, de a kormány úgy döntött, idén is
megtartja azt. Egy csomag
cigaretta 5, egy liter alkohol
2-3 százalékkal kerül majd
többe idén.

Miután a villamos energia
idén áprilisban 4 százalékkal
drágult, január elejétõl újabb
2,5 százalékos áremelés várható, a földgázért pedig 10
százalékkal kell majd többet
fizetni. A legnagyobb mértékben a villamos energia
drágul, miután a legnagyobb
romániai szolgáltató, a
Hidroelectrica az áram árának 50 százalékos növelését
kérte mind a cégek, mind pedig a lakosság esetében.

Dráguló
betegellátás…
Eldöntött tény továbbá,
hogy január elsejétõl beveze-

tik az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájárulást, ennek értelmében évi
600 lejt kell fizetni a jövõ
esztendõtõl kezdve az orvosi
kivizsgálásért, a kórházi beutalásért, a különféle laboratóriumi vizsgálatokért. A
családi orvos általi kivizsgálás 5, a szakorvosi rendelés
10, az egyhetes állami kórházi beutalás pedig 100 lejbe
kerül. Mentesülnek viszont a
fizetés alól a havi 700 lejnél
kisebb jövedelemmel rendelkezõ nyugdíjasok, a 18 év
alatti gyermekek, a jövedelem nélküli 18 és 26 év közötti fiatalok, illetve az országos egészségügyi progra-

mok keretében ápolt betegek. A szülés és a sürgõsségi
kezelés ingyenes lesz.
Ugyanakkor tovább korlátozzák a térítéses gyógyszerek számát, szûkítik a szociális juttatások, segélyek válfajait. Mindennek következtében az egészségügyi szolgáltatások tekintetében 3,5 százalékos drágulásra lehet
majd számítani.

… és termelési
költségek
A Központi Statisztikai Intézet adatai szerint a termelési költségek idén 8,4 százalékkal voltak nagyobbak,

mint tavaly. Ennek arányában drágulnak majd az ipari
tömegfogyasztási cikkek,
mindenekelõtt a ruházati
holmik, a tisztítószerek, a
kozmetikai termékek, a háztartási gépek, berendezések,
de többet kell majd fizetni
olyan szolgáltatásokért is,
mint a köztisztaság, az ivóvízellátás, a szennyvízelvezetés.
Közgazdászok
szerint
egyébként a termelési költségnövekedéssel járó drágulások nem egyszerre és nem
föltétlenül január elsejétõl következnek be, de várhatóan
fél éven belül rendre „begyûrûznek” a fogyasztóhoz. W

Kovács Zsolt
Kovászna megyében az
elmúlt évben több gasztronómiai rekordot is megdöntöttek, így többek között elkészült a közel 50 kilogrammos
székely pityókás házikenyér,
640 kilogrammos torta, 15
méteres kürtõs kalács. A
gasztrorekordok sorát tavaly
tavasszal, a Szent György-napokon indította a Diomarcipán cég, amely hatalmas,
640 kilogrammos, öt és fél
méteres tortát készített, amihez több mint 2000 tojást,
160 kilogramm gyümölcsöt,
200 kilogramm tejszínt, 100
kilogramm cukrot, lisztet és
csokoládét használtak. A tortát a városnapok sztármeghívottjai, a brit Smokie együttes tagjai szelték fel. A Diószegi pékség májusban egy
erre a célra épített kemencében sütötte meg a rekordméretû, 47,6 kilogrammos székely pityókás házikenyeret.
Ugyancsak a Diószegi pékség terméke nyerte el a marosvásárhelyi GastroPan kiállításon a Románia nemzeti
kenyere címet. Tavaly Uzon
községben is gasztronómiai
rekordot állítottak, elkészítették a 15 méter hosszú kürtõs
kalácsot. Háromszéken az elmúlt években készült már
111 méter hosszú fagylaltrúd, 1100 literes halászlé, féltonnás babgulyás, 151 méteres túrós puliszka is. W
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Családfogyatkozás

Ingerszegény környezet

Az ünnepek címe. Milyenek a románok,
Mircea Vasilescu, Dilema Veche
Magyarázat. Az „átmeneti hetilap” fõszerkesztõje az ünnepek kapcsán említi meg,
mennyire eluralkodnak a médiában a
nemzetkarakterológiai megállapítások, célzások, utalások. Nem csak a vezetõ politikusok, de már a mûsorvezetõk és a fórumozók
is állandóan a népre hivatkoznak („ez a nép
ilyen meg olyan, ezt meg azt teszi vagy nem
teszi”...). Eközben – írja a szerzõ – szem
elõl tévesztünk egy egyszerû és logikus dolgot: ne általánosítsunk! A románok – mint
minden nép – „vegyesek: jók és rosszak,
okosak és ostobák, rokonszenvesek és utálatosak... Ámde ez a hibájuk: általánosítanak,
uram! Rettenetesen általánosítanak!...” Az
utolsó mondatok nyilván a román nemzeti
karakter egyik legfinomabb ismerõjére és kigúnyolójára, a száz éve elhunyt Ion Luca
Caragialéra utalnak. Mi pedig, akik kéjesen
olvassuk, ahogyan a románok önmagukat kifigurázzák: mi magyarok milyenek vagyunk?

A nap álhíre. Traian Bãsescu gratulált barátjának, Orbán Viktornak az új magyar alaptörvény hatályba lépése alkalmából. Ugyanezt tette Emil Boc Schmitt Pállal.

Minden napra egy mondás
„Mi az ördögöt kezdene magával az ember,
ha valami nem állna mindig az útjába?”
Herbert George Wells

Tiltások
SZELLEMIDÉZÉS

Elsõ és legmegbízhatóbb Antonescu. Utolsó múlt évi számában az Adevãrul ismerteti a
saját közvélemény-kutatása, „barométere”
alapán végrehajtott Év embere akcióját.
Ovidiu Nahoi vezetõ publicista szerint az év
eseménye: Mihály király második helye a
politikusok bizalmi listáján, ennek megfelelõen az Év embere Romániában (és az
Adevãrulban) a volt király. (Aki nemrégen
mesélte el az Adolf Hitlerrel való találkozását is, amelyen a diktátor „végig ordibált és
nagyon mereven viselkedett”.) Visszatérve a
rangsorra, érthetetlen a PDL állandó örvendezése az ellenzék térvesztése fölött, hiszen
az elsõ helyen a bizalom tekintetében Crin
Antonescu jött ki, 27,1 százalékkal, a királynak 25,7 százaléka, Victor Pontának 19,6
százaléka van. A további sorrend Vasile
Blaga (14,3), Traian Bãsescu (12,9),
Corneliu Vadim Tudor (12,4) stb. Miután a
király egyértelmûen Bãsescu ellenzékét támogatja; összeadva az elsõ három helyezett
72,4 – 39,6 arányban elõzi meg a második
triót.

Horváth István

A pétervári népbiztosok bolsevik kormánya betiltotta a karácsonyi
ünnepeket.
Szerencsére ez Ukrajnára nem vonatkozik, így megjelenhet karácsonyi tárcám. Ha ugyanezt Pétervárott merészelném tenni, a karácsonyi ünnepeket minden bizonnyal a Péterpál-erõdben töltenem.
Ukrajna tehát megmentette nekünk a karácsonyt saját republikánus
földjén, sõt az ukrán urak szeretete olyan határtalan a Karácsony
iránt, hogy az ünnepekre megháromszorozták a cukorfejadagot,
úgyhogy mindenki megvásárolhat, már amennyiben lesz rá pénze,
hat font cukrot, és ráadásként minden polgár vehet még egy és egy
negyed font daralisztet. Hogy mire jó a daraliszt, azt nem tudom,
de mivel mindenki viszi, én is vásároltam belõle.
(...)
Karácsonyig csomó mindent betiltottak a bolsevikok:
1. A sajtószabadságot. 2. A személyes biztonság jogát. 3. A meggyõzõdés szabadságát. 4. Annak szabadságát, hogy tiszta melltartót
viselj anélkül, hogy „rühös burzsuj” gyanújába esnél. 5. Annak
szabadságát, hogy Kerenszkij-féle negyven rubeles lapuljon a
zsebedben annak gyanúja nélkül, hogy testvérünk vérét ontottad. 6.
A gondolatszabadságot, arra az esetre gondolok, amikor az ember
semmit sem gondol, és az Auróra cirkáló tengerészei így szólnak
hozzá: – Nézd csak, ellenforradalmár, az ellenforradalomra gondol!
Látod az értelmiségit?! 7., 8., 9...
Sok dolgot találhatnánk még, amit betiltottak a bolsevikok, de csak
egy dolog van, amit betartottak, mégpedig azt az ígéretet, amit
Lenin Vilmos császárnak tett, tudniillik hogy alaposan felforgatja
Oroszországot. (...)
Jaroslav Hasek: Amikor a bolsik betiltották a karácsonyt, Èechoslovan,
1917. december 17. Fordította Kis Szemán Róbert

Ilyenkor, az évnek fordulópontján, karácsony és újév tájékán, a híradókban gyakran helyet kapnak az
öngyilkosságok és családirtások is. A társadalom
szövetében mindig jelen volt az öngyilkosságra való
hajlam, az életellenes cselekmény, a család erõszakos szétverése, igaz távolról sem ekkora gyakorisággal, mint ma. A tragikus esetek növekvõ száma
nem csupán a leromlott gazdasági helyzet mellékhatása, és nem írható kizárólag az egyéni alkat
számlájára. Alakulásában fontos szerep jut a társadalomlélektani tényezõknek, az új helyzetekkel való
megbirkózás technikájának, a konfliktuskezelés mikéntjének, olykor hiányának.
A kudarcok és kihívások elutasítása önpusztítással.
Egyszerûbben: a társadalom mind nagyobb része
kerül korábban nem ismert helyzetekbe, a hagyományos családmodell szétszakad, átalakulása mindinkább konfliktusokkal terhelõdik. A kiutat nem látó ember azt a megoldást választja, amely számára
véglegesnek tûnik: az öngyilkosságot. Ám az elkövetés elõtt felébred benne a lelkiismeret, vajon hogyan boldogul majd a család nélküle, vajon sorsuk
megbicsaklik-e az apa/anya hiányában, és miután,
igen gyakran, sötét önzésében saját nézõpontjánál
egyebet nem hajlandó elfogadni – a rá utaltakkal is
végez.
A társadalom nincs felkészülve a család ilymérvû
átalakulására, folyamatos sérülésére. Ha korábban
természetes volt, hogy a gyerek tanulni megy egy
jobb (városi) iskolába, bentlakó lesz, hogy az apa
messze vállal munkát, de hétvégére, havonta egyszer hazakerül, hogy az erdélyi parasztcsaládokban
az amerikázás megszokott (nem tudunk arról, hogy
a falvakon nagyobb lett volna akkortájt az öngyilkossági ráta), manapság a külföldi munkavállalás
teljesen szétdúlja a családot. Gyerekek válnak
anorexiássá, depresszióssá, nagyszülõk nem tudják
a rájuk bízott unokát kezelni, mert semmiféle nevelési elvet nem ismernek, a dudva típusú felnövekedési recept hatástalan, a szabadjára engedett kamaszokat a bûnözés felé sodorja, fokozódik a bandaképzõdés.
Szakadatlanul erõszakminták záporoznak rájuk a
tévébõl. A folytonos ajándékvárás a szülõvárás helyett, a szeretethiány hozzájárulhat ahhoz, hogy
manapság rosszul érzi magát az egyén. A karácsony a mai román társadalomban nem a család
ünnepe, nem az egybetartozás megvallása, hanem
az ajándékkövetelésé, bulizásé, képmutatásé. Azt gondolom, elkelne több családterapeuta, több a családi életre és önállóságra nevelés.
Persze én könnyen beszélek, hisz én
még egy olyan családban nõttem fel,
amelynek idõsebbjeit korábban faji
alapon kiirtották, számukra ezért
volt szent az élet – és hittek a túlélésben.
Sebestyén Mihály

Balzsamok és más kenceficék
Magyarország megújul.
Nem tudom, kitõl származik ez a pártjelszóból immár állami vezényszóvá átalakított alliterációs tõmondat, de amikor a Fidesz kétharmados gyõzelme után átvette a kormánybotot, a határokon kívül is nagyon sokan bíztak abban, hogy az ország valóban megújul.
Azaz gazdaságilag megerõsödik, jobban
mûködik majd több olyan intézménye, amelyeknek gépezete erõsen csikorgott, eltûnnek
a lövészárkok, amelyek nem csupán széltében-hosszában, hanem munkahelytõl családig szabdalták szét a Duna és Tisza mentét.
Az ország elindul a fejlõdésnek azon az útján, amelyet már hosszú évtizedek óta a saját népükre figyelõ kis államok, mondjuk
Norvégia, Dánia vagy Hollandia követnek,
és aminek eredménye a nyugodt, csendes, békés élet,
nem a jelentõl és jövõtõl
való állandó félelem, hanem minél több család jóléte, és mindebbõl adódóan az a nemzetközi tekintély, amelyet a huszonegyedik századi Európában nem önmagunkat diSzékedi Ferenc
csérõ, harsogó sza-

vakkal, hanem csakis így lehet megalapozni. dékával, amelyben a központi utasítások bárMagyarország megújítása azonban nem ezt
mely állami és társadalmi szinten maradékaz utat követte, hanem olyan, úgymond fortalanul érvényesülhetnek a közigazgatástól
radalmi ideológiát, amelynek alaptételeit
kezdve az oktatásig, az igazságszolgáltatánégy pontban lehet összefoglalni: 1.minden
son, a médián, a szociális ellátáson vagy épállami intézmény élérõl le kell váltani azopen a közmûvelõdésen át.
kat a vezetõket, akik nem a
Tekintettel arra, hogy Eurómi embereink. 2. ha rendepának nem csupán a nyuA határon kívüli magyaleti úton nem sikerül, akgati, hanem immár a keleti
rok most statisztikai
kor át kell szervezni az infele sem hasonló társadalmi
gyógyírré váltak
tézményeket. 3. ha ez sem
berendezkedésû, aligha leMagyarország bajaira.
mûködik, mert gátolják a
het csodálkozni az egyre inmég hatályos törvények,
kább fokozódó nemzetközi
akkor ez utóbbiakat meg kell változtatni. 4.
elszigeteltségen, amely ezt a sajátosan maamennyiben még mindig hasonló jogszagyarországi utat övezi.
bályok állnak a rendíthetetlenül konok akaA válság ugyanis minderre nem magyarázat.
rat és akarás útjába, akkor újra kell fogalMajdhogynem kivétel nélkül minden ország
mazni mindezek eredõjét, az alkotmányt.
a fokozódó nemzetközi együttmûködésben
Voltaképpen ebben az igyekezetben foszlalátja a kilábalás esélyeit és éppen az önmagádozott szét a Fidesz-kormányzás közel két
ra utaltságtól, a bezárkózástól fél a legjobesztendeje, méghozzá napról-napra ismétlõban, hiszen rugalmas politikai-gazdaságidõ, a demokratikus berendezkedéstõl alapopénzügyi-kereskedelmi és sok-sok más jellesan elütõ stílusjegyekkel: más vélemények el
gû kapcsolat nélkül területében szinte bizonem ismerésével vagy merev elutasításával,
nyosan elparlagosodik, lakosságában pedig
kapkodással és rögtönzéssel, hátramutogaelparlagiasodik.
tással és bûnbakkereséssel, hibát soha be
Magyarország elnöke újévi köszöntõjében
nem ismerõ gõggel és fennhéjázással, végsõ
arról beszélt, hogy hazájában csökken ugyan
soron olyan pártállam felépítésének a szána gyermekáldás, de a nemzet mégis gyarapo-

dik, mivel a kettõs állampolgárok növekvõ
száma pótolja a hiányt. A határon kívüli
magyarok tehát mindeddig nemzettudatmegõrzési, most pedig statisztikai gyógyírré
váltak Magyarország bajaira. Az elkövetkezõ választásokon pedig politikai balzsamokat és más kenceficéket is kenegethetnek a
magyarországi pártok fájó csontjaira, ha
ugyan nem egyetlenegyet kell majd pátyolgatni.
Öröm ez a határon kívülieknek vagy bánat?
Számukra létszükséglet mindez vagy Magyarországnak?
Egy valami bizonyos: ha Magyarország gazdaságilag a csõd szélére sodródik, ha Magyarországot nemzetközileg leírják, akkor a
határon túliak kettõs állampolgársága képtelen lesz pótolni a lakosságcsökkenést. A
földközeli társadalmi mozgások ugyanis
nem a politikusi közhelyeket, hanem az
egyéni lét sajátos érdekeit követik. Ha Magyarország úgy újul meg, hogy önmagába
zuhan és onnan kizárólag ómagyar hajjal
próbálja kirángatni magát, akkor a dagadó
keblû kezdet után vigasztalanul szívfacsaró
lesz a folytatás.
Amit nem nagyon szeretnének a magyarok.
Határoktól és állampolgárságtól függetlenül.
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Röviden
Nõtt a valutatartalék
Valutatartalékainak enyhe
növekedésével zárta a tavalyi
évet a Román Nemzeti
Bank (BNR), amelynek
számláján 33,2 milliárd
eurónak megfelelõ összeg pihent – közel 1,5 milliárddal
több, mint a 2010-es év végén. A többlet elsõsorban a
Világbank és az Európai Bizottság részérõl érkezõ alapoknak köszönhetõ.

Háromszéki prioritások
Idén a munkahelyteremtés
lesz a sepsiszentgyörgyi önkormányzat prioritása – nyilatkozta lapunknak Antal
Árpád. A háromszéki megyeszékhely polgármestere
hangsúlyozta, a közelmúltban az önkormányzat minden törvényes lehetõséget kihasznált, hogy kedvezményeket nyújtson a befektetõknek, ezek gyümölcse pedig, reményei szerint, idén
beérik. A polgármestertõl
megtudtuk, a helyi gazdaság
fellendítése érdekében idén
tanulmányt készítenek a
rossz háromszéki munkanélküliségi mutatók okairól.

Drágul a kõolaj
Az Amerikai Egyesült Államok és Irán között feszülõ
külpolitikai feszültségek miatt erõs emelkedésnek indult
a kõolaj világpiaci ára, amit
a kínai gazdaság pozitív kilátásai tovább erõsítenek. Az
idei év elsõ kereskedési napján közel két dollárral, azaz
1,7 százalékkal drágult a
nyersanyag jegyzése, elérve
a hordónkénti 109,3 dolláros
árat. A nemzetközi piacokon jegyzett aktívák közül a
kõolaj is azon kevesek közé
tartozott, amelyek tavaly
nem veszítettek értékükbõl.

Görög sokkpolitika?
Meg kell állapodni a második nemzetközi hitelprogramról Görögország számára, ellenkezõ esetben ugyanis az ország az euróövezetbõl való kilépés kényszerével szembesül – jelentette ki
egy tegnapi televízióinterjúban a görög kormányszóvivõ. Pantelis Kapsis szavai
szerint utóbbi esetben a görög helyzet sokkal súlyosabbá válna. Megfigyelõk szerint elképzelhetõ, hogy a
szóvivõ ezzel a kemény kijelentéssel sokkolni akarta a
közvéleményt azért, hogy
az emberek álljanak a fájdalmas költségvetési intézkedések és szerkezeti reformok mellé.

Autó a riksagyárból
A robogók és riksák
gyártására szakosodott indiai Bajaj Auto vállalat a világ jelenleg legolcsóbb autójánál, a Tata Nanónál is
alacsonyabb árú gépjármûvet készül piacra dobni.
Míg a Nanót jelenleg 2000
eurónak megfelelõ összegért
árulják, a Bajaj autója már
1800 euróért megvásárolható lenne.
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2012: nem fog fájni?
Stagnáló euróárfolyam, munkanélküliségi mutatók, emelkedõ betéti kamatok és élénkülõ fogyasztás – ez várható idén a hazai gazdaságban, amely
nem elsõsorban a kimagasló teljesítményekrõl lesz híres.
ÚMSZ
Az európai adósságválság nyomja rá a bélyegét
Románia idei gazdasági teljesítményére is, amely nem
kecsegtet sok pozitív változással: 2012-ben már az
eredménynek számíthat, ha
a dolgok nem fordulnak a
jelenleginél rosszabbra. Az
ország gazdasági növekedése a legderûlátóbb forgatókönyvek szerint sem haladja
meg a bruttó hazai termék
(GDP) egy százalékát, a
gyarapodásra pedig annál
kevesebb lehetõség lesz, minél kevesebb befektetés érkezik Romániába. A mutatókra az sem lesz jó hatással, hogy az utóbbi évek
egyik „exportbajnokának”,
a Nokiának példáját többen
is követni fogják és kivonulnak az országból, ám a hazai kivitel ennek ellenére továbbra is a gazdaság motorja marad - elsõsorban az autóipari cégeknek köszönhetõen.

Állami építés
Nem lesz a tavalyinál jobb
helyzetben az ingatlanpiac
sem, ahol a Ziarul financiar
számításai szerint mintegy öt
százalékkal eshetnek az árak
annak következtében, hogy a
vásárlók inkább kivárnak a
lakásvásárlással az instabil
pénzügyi helyzet miatt. Habár a jelek szerint építkezésre
sem igazán futja majd 2012
során, lassan felenged az irodaházak szektora, amelynek
köszönhetõen nem indul zuhanásnak az építõipar és jobb
esetben a 2011-es szinten,
stagnálással zárhatja az évet.
Úgy tûnik, az építõipari ágazat szerény tevékenységét az
állam fogja „mozgásban tartani“, mivel a folyamatban
levõ autópályaprojektekkel a
legfontosabb megrendelõnek
számít majd.

Élénk kereskedelem?
A szûkös idõkkel dacolva
viszont mégsem fog vissza-

A romániai gazdaság fõ motorja idén is az export lesz, amelyrõl a Dacia tevékenysége „gondoskodik”

esni a fogyasztás: szakértõk
szerint három év után idén
végre magához tér gyengélkedésébõl a kereskedelem –
igaz, ez is áldozatot követel.
A piac vesztesei a „hagyományos”
kereskedõk
lesznek, akiket kiszorít majd
a modern üzlethálózatok
konkurenciája. Míg a stratégiai befektetõk egyelõre elkerülik Romániát, a multinacionális boltláncolatok (ruhaüzletek és élelmiszerhipermarketek egyaránt) folytatják hazai térhódításukat
2012 folyamán.
Míg a kereskedõk a tavalyinál bõségesebb bevételeket
várnak, sokat nyerhet az, aki

inkább spórol, ugyanis a
bankok valóságos versenyt
futnak majd azok kegyeiért,
akiknek valamicske megtakarított pénze van - ennek
következtében pedig a betéti
kamatok enyhe emelkedésére is számíthatunk. Az euró
árfolyama viszont nem fog
számottevõen változni idén
sem, a pénzpiaci szakemberek szerint 4,3 lej körül lesz
az átváltás éves átlaga.

Nõhetnek a bérek
A közgazdászok szerint
enyhe változás várható a
munkapiacon is: bár az év elsõ hónapjaiban kissé megug-

rik a munkanélküliségi mutató, ez éves szinten nem haladja meg az 5–6 százalékot.
A feketemunkáért járó büntetésektõl való félelem miatt
viszont mintegy 100 ezer fõvel nõni fog a foglalkoztatottak száma – így a szakértõk –
és az alkalmazottak fizetése
is körülbelül 6 százalékkal
emelkedhet – persze, csak a
magánszektorban.
A trendeket illetõen nincs
módosulás: továbbra is a
magasan, elsõsorban számítástechnikai téren képzett,
idegen nyelveket beszélõ
munkavállalók számíthatnak
bõséges állásajánlatra és jó
fizetésre. W
HIRDETÉS

Az euró léte a tét –
már a fogadóirodákban is
Hírösszefoglaló
Nagyobb eséllyel, ám kisebb nyereményígérettel
kínálják játékra a londoni
fogadóirodák azt, hogy
2012-ben az euróövezet
részlegesen felbomlik, mint
azt, hogy Vilmos herceg elválik feleségétõl – számolt
be róla a Pénzcentrum.hu. A
legnagyobb brit online fogadóhálózat, a Paddy Power
2012-re kiírt fogadási lehetõségei között szerepel az
euróövezet idei felbomlása,
vagyis egy vagy több tagállam kiválása a valutaunióból. A cég ezt meglehetõsen
nagy valószínûséggel, így
elég csekély nyereménylehetõséggel kínálja: a vasárnap
erre kiírt esély 4/6 volt, ami
azt jelenti, hogy 100 fontos
téttel ennek bekövetkezte
esetén hozzávetõleg 166
fontot lehet nyerni. A feltétel az, hogy a valutaunió
2012. december 30-án 22
óráig megszûnjön létezni jelenlegi formájában.
Az euró jövõjével azonban nemcsak a hazárdjátékosok foglalkoznak, a komoly befektetési és elemzõházak is érdeklõdve latolgatják a közös európai fizetõeszköz sorsát. Az Economist Intelligence Unit (EIU)
– a világ legnagyobb gazdaságelemzõ csoportja – januárra szóló havi világgazdasági elõrejelzésében 40 százalékosra becsülte az euró-

övezet szétesésének valószínûségét, amelyet idénre
vagy legkésõbb jövõre jósolt.
A Financial Times összesítése arra is rámutat, hogy az
árupiaci határidõs kereskedésben tavaly december
utolsó hetében rekordmenynyiségû pozíciót vettek fel a
befektetési alapok az euró
gyengülésére. A brit gazdasági lap saját felmérése szerint a világ 83 vezetõ közgazdásza közül 43 azt jósolta, hogy az euró „jórészt épségben átvészeli” az idei
évet, 17-en viszont úgy vélekedtek, hogy a jelenlegi
euróövezeti térségben „egynél több fizetõeszköz” lesz
forgalomban 2012 végén,
vagyis a válaszadóknak
több mint a negyede számít
az euróövezet valamilyen
formájú felbomlására.
Az egyik legtekintélyesebb
citybeli gazdasági elemzõház, a Centre for Economics
and Business Research
(CEBR) 2012-re szóló globális elõrejelzésében a minap
közölte, hogy jelenleg 60
százalékos esélyt lát „legalább egy, de valószínûleg
inkább több” tagország távozására az euróövezetbõl az
idei év végéig. A cég londoni elemzõi közölték azt is,
hogy az eddigi 80 százalék
helyett most már 99 százalékos eséllyel jósolják az euróövezet teljes szétesését egy
évtizeden belül. W
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Kétszer számolt vissza Székelyföld
Szabadtéri koncertekkel, színházi elõadásokkal búcsúztatták az óévet Erdély- és Románia-szerte
ÚMSZ-összeállítás
„Tíz, kilenc, nyolc, hét,
hat, öt, négy, három, kettõ, egy, BÚÉK!” Tízezer torokból hangzott egyszerre a
visszaszámlálás Sepsiszentgyörgy fõterén szilveszter éjszakáján, mégpedig kétszer
is: egyszer éjfélkor, egyszer
pedig hazai idõ szerint hajnali egy órakor. Amint a színpadra éjfélkor fellépõ Antal
Árpád polgármester fogalmazott: Erdély és a Székelyföld magyarsága elõbb Bukaresttel, Kijevvel, Szófiával és
Ankarával együtt lépett be az
új esztendõbe, majd Budapesttel, Béccsel és Párizssal
együtt is. „Legyünk büszkék
arra, hogy mi kétszer lépünk
be az új évbe!” – fogalmazott
az elöljáró, aki óévbúcsúztató beszédében elmondta: a
tény, hogy a román hírcsatornák is azzal foglalkoztak,
Sepsiszentgyörgyön kétszer
is üdvözlik az újévet, azt mutatja: itt van a világ közepe.

A világ közepe
Hát ha a világ közepe nem
is, de Székelyföld közepe
idén szilveszterkor mindenképp Sepsiszentgyörgyön
volt: a 2011-es évet Szentgyörgy fõterén tízezres tömeg búcsúztatta. A szilveszteri utcabálra olyan neves fellépõket hívott meg a fõszer-

Új Magyar Szó-oklevél a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestert díjazta Salamon Márton László fõszerkesztõ

Még az új év köszöntése elõtt Salamon Márton László, az Új Magyar Szó fõszerkesztõje
érdemoklevelet és ajándékcsomagot nyújtott
át Antal Árpád polgármesternek. Mint a
vezõ polgármesteri hivatal,
mint Delhusa Gjon és a
Zanzibár együttes; a magyarországi sztárok elõtt Nicola,
az ismert román énekesnõ és
a helyi Selfish Murphy zenekar koncertezett. Mint a szervezõk az est folyamán több-

Elhunyt Tamás Ferenc
Antal Erika
Tegnap kísérték utolsó útjára Marosvásárhelyen a
90. életévében elhunyt Tamás
Ferencet, a Székely Színház
egykori mûvészét, aki 1946ban a színházalapító Tompa
Miklós meghívására csatlakozott a társulathoz. Az elhunytat a református temetõben Nagy László unitárius
lelkipásztor búcsúztatta, illetve Gáspárik Attila színházigazgató a pályatársak és az
intézmény részérõl. A temetésen barátai és színészkollégái mellett azok a fiatal mûvészek is jelen voltak, akiknek már nem volt alkalmuk
színpadon látni Tamás Ferencet, közismert nevén „Frici
bácsit”, csak hírbõl ismerték
nagyságát, személyiségét.
Utolsó alakítása a Kapitány
szerepe volt Ödön von Horváth Mesél a bécsi erdõ címû,

Tamás Ferenc fiatalkorában

Kincses Elemér által színre
vitt darabjában, a 90-es évek
elsõ felében. Tamás Ferenc
temetésén az akkori szereplõk java része jelen volt. „Mikor megjelent, mikor beszélt,
mikor színpadra lépett, érezni
lehetett rajta, milyen lehetett
Delly
Ferenc,
Kovács
György, Borovszki Oszkár.
Nem voltak nagy kiugrásai,
és nem voltak bukásai, a megbízhatóság volt rá a legjellemzõbb. Halálával rádöbbenünk, hogy talán többet kellett volna vele foglalkoznunk,
miután betegsége miatt viszszavonult a deszkákról” – fogalmazott
nekrológjában
Gáspárik Attila. A színházigazgató szerint „Frici bácsi megjelenésében, viselkedésében is legendás volt.” Az
operettõl a tragédiákon át a
kortárs darabokig igen gazdag volt a repertoárja. Dolgozott Szabó Ernõ, Tompa
Miklós, Harag György, Hunyadi András, Dan Alecsandrescu, Kincses Elemér
rendezõkkel, de mellettük
mindenkivel, aki a marosvásárhelyi színházban megfordult. Több mint ötven évig
szolgálta Tháliát, száznál is
több szerepet játszott el. Kovács Levente nyugalmazott
egyetemi tanár, rendezõ, kisgyerekkorától ismerte Tamás
Ferencet, ahogy lapunknak
elmondta, rendkívül intelligens, kedves, jó humorú embernek tartotta, fergeteges kabarészínésznek. W

Fotó: ÚMSZ

laudációban elhangzott, a városvezetés érdeme is, hogy Sepsiszentgyörgy kulturális
téren magasan kiemelkedik a hozzá hasonló méretû erdélyi városok sorából.

ször is hangsúlyozták, az utcabál költségeit kizárólag helyi támogatók állták.

Az est fénypontja(i)
Az utcabált a Tamási
Áron Színház szilveszteri

elõadása, az Illatszertár elõzte
meg, amelynek sikerét mutatja, hogy a borsos jegyárak
ellenére egy tût sem lehetett
leejteni a nézõtéren. Az elõadás után már jócskán megtelt a fõtér, több száz ember
várta Nicola fellépését. A

népszerû román énekesnõ
legnagyobb slágereit hozta el
a sepsiszentgyörgyi közönségnek, és bemutatta hamarosan megjelenõ új albumának két legújabb dalát is.
Nicola a fellépés közben is
többször hangsúlyozta, hogy
nagyon szereti Székelyföldet, sok barátja van Sepsiszentgyörgyön is, és bármikor szívesen jön ide.
Az ír zenét játszó Selfish
Murphy zenekar pontban tíz
órakor lépett színpadra. Az
egyórás koncert végére igencsak felfokozódott a hangulat, így a jóval nulla fok alatti
hõmérséklet már senkit sem
zavart. Az immár negyven
éve a színpadi deszkákat
koptató Delhusa Gjon mintha úgy tûnt volna, hogy kissé
kedvetlenül penget, de végül
belejött, és bejelentette: új
mûsorra készül, ahol „kalandvágya kapja a fõszerepet”. Az igazi buli az utolsó
dalra, a Nika se perimenóra kerekedett, alighanem azért is,
mert fejben már mindenki
számolta vissza a perceket.
Ekkor következett az elsõ tûzijáték is, majd az est fénypontja, a Zanzibár.
Terecskei Ritáék fergeteges
koncertjét a „második éjfél”
visszaszámolása, illetve a
magyar és székely himnusz
közös eléneklése szakította
csak meg. Már jócskán két
óra után járhatott az idõ,

amikor – úgy a harmadik újrázást követõen – Rita, Sidi,
Miki és Doni elköszönt a székelyföldi rajongóktól. A
meglepetés sem maradt el:
minthogy a Zanzibár zenekar január 2-án ünnepelte
fennállásának 13. évfordulóját, a szervezõk egy hatalmas
tortával ajándékozták meg a
zenekar tagjait.

Kolozsváron csend,
Bukarestben banzáj
Kolozsváron a polgármester viselt dolgai miatt kialakult közhangulat nem kedvezett a tömeges ünneplésnek,
így elmaradt a szabadtéri
koncert, a városban maradók csak a szokásos tûzijátékban gyönyörködhettek,
amelyet a Bocskai térrõl lõttek fel éjfélkor. Annál nagyobb volt Bukarestben a hejehuja: a Forradalom téren
több mint harmincezren
gyûltek össze, hogy a LaLa
Band, Smiley, ªtefan Stan,
Dragoº Chircu, a Voltaj és
Loredana koncertjén köszöntsék az új évet. 2012
meglepetéssel kezdõdött a
közönség számára: a Reamonn együttes gitárosa és
producere, Uwe Bossert lépett színpadra, aki a saját
szerzeményét, a Tonight címû
számot játszotta el a bukaresti közönségnek, Loredana és
Dragoº Chircu mellett. W

Petõfi Sándor születésnapja
Antal Erika, Sike Lajos
A szilveszteri dínomdánom és a újévi mulatozás
mellett a magyaroknak egy
okkal több jut az ünneplésre
január elsején: ezen a dátumon született legismertebb
költõnk, Petõfi Sándor. Kiskõrösön a Petõfi Szülõház és
Emlékmúzeum másfél évtizede nagyszabású rendezvénnyel tiszteleg a település
leghíresebb szülötte elõtt, az
ünnepség részeként minden
gyermek, aki az elõzõ év január elsején Magyarország
területén született, névre
szóló Petõfi-kötetet kap a várostól.

Szatmár: borral
a bordalok
szerzõjének
A nemzet költõjének születésnapját immár Románia
területén is megünneplik.
Szatmárnémetiben például
negyedik alkalommal gyûltek össze idén újévkor a belvárosi Petõfi-szobornál. A
kezdeményezés Tóth István
helyi vállalkozótól származik, aki négy évvel ezelõtt
még csak néhány közeli ismerõsével vitt virágot az emlékhelyhez, mára azonban
elterjedt a szokás a szatmárnémetiek között. A Kölcsey
Kör elnöke, Muzsnay Árpád
és az ötletgazda Tóth István

Vass Levente marosvásárhelyi polgármesterjelölt is beszédet mondott Petõfi szobránál

köszöntõ szavai után az öszszegyûltek olyan közismert
Petõfi-dalokat énekeltek,
mint a Rózsabokor a domboldalon, a Kis lak áll a nagy Duna mentében és a Befordultam
a konyhára. A bordalíró költõ emlékére az ünnepség végén koccintottak is a résztvevõk. Petõfi 1946–47-ben
több alkalommal megszállt
Szatmáron, mintegy félszáz
verset írt itt, köztük a Szájhõsök, valamint a Búcsú a nõtlenségtõl címû költeményeket.
Innen járt ki a közeli Erdõdre is, ahol 1847. szeptember
8-án feleségül vette Szendrey
Júliát.

Marosvásárhely:
együtt énekeltek
Marosvásárhelyen január
elsején kétszáznál is többen
gyûltek össze „a nemzet költõjének” szobránál. Ábrám
Zoltán, az ünnepséget szervezõ Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület Maros megyei szervezetének elnöke lapunknak úgy értékelte, a tíz
éve rendszeresen megtartott
ünnepség fontos a marosvásárhelyiek számára. Az ünnepségen részt vett Vass Levente marosvásárhelyi polgármesterjelöltje is, aki arról
beszélt, hogy megválasztása

Fotó: Antal Erika

esetén gondoskodik a szobornak helyet adó park rendbetételérõl, a költõhöz méltó
környezetrõl is. Papp Noémi
evangélikus lelkész, illetve
Ábrám Zoltán méltatta Petõfi Sándor irodalmi és történelmi jelentõségét, majd a
vártemplom Psalmus kórusa
énekelt Petõfi-dalokat, amibe
a tömeg is bekapcsolódott.
Az ünnepségen átadták a
díszokleveleket az EMKE tavalyi díjazottjai közül Ötvös
József vártemplomi lelkésznek és Kovács András karnagynak.
Koszorúzással,
majd a Himnusz éneklésével
zárult az ünnepség. W
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Kettõs tükör
Iszonyodva és elborzadva olvastam végig a szilveszteri tévénézettség-statisztikákat, amelyekben
perverz osztályozása szerint ismertették, hogy
milyen végzettségû és milyen jövedelmû emberek bambultak szilveszterkor a butító dobozok
üvegsíkjaira. Amellett, hogy kiderült, a magas
végzettség nem mindig jelent magas jövedelmet,
az is világossá vált, hogy a magas végzettség
nem mindig jár együtt emelkedett lelkiséggel is.
Kb. középiskola után már minden állampolgárnak viszolyognia kellene a Pro TV, az Antena 1
vagy Kanal D stb. idiotizmusaitól, ennek ellenére meg szédítõen magas azon egyetemet végzettek aránya, akik félbarbár zenére (mánélé) és
alpári komédiákra bámulva szökkentek át az új
esztendõbe. Kérdés, hogy ezek az emberek
mennyire tudatosak, amikor saját erkölcsüket és
világképüket rombolják, ahelyett, hogy szeretteikkel beszélgetnének?
(prier)

Röviden
Távozott az MTVA
kommunikációs igazgatója
Közös megegyezéssel tegnap távozott a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ
Alaptól (MTVA) Szabó László kommunikációs igazgató. Sajtóinformációk szerint a
kommunikációs igazgató egyelõre Cserháti
Ágnes eddigi szóvivõ, kommunikációs igazgató-helyettes lesz, aki kérdésünkre elmondta: az elválás barátságos volt, és annak semmi köze a retusálási ügyhöz vagy az éhségsztrájkhoz. „A közmédia megújításának elsõ
éve sikerrel zárult, a kommunikációs igazgató – korábbi megállapodásának megfelelõen
– befejezte tevékenységét. Az MTVA megköszöni Szabó László munkáját és sok sikert
kíván további pályafutásához” – adta hírül
rövid közleményében tegnap az MTVA. Az
index szerint Szabó távozása korántsem
meglepõ, az MTVA vezetésén belül az utóbbi idõszakban feszültségek voltak egyes
kommunikációs kérdésekben.

Szavazógép
Nem tesznek újévi fogadalmat
a maszol.ro olvasói
Lapunk internetes olvasóinak nagy része
nem szokott újévi fogadalmat tenni. A maszol.ro szavazógépén feltett legutóbbi kérdésünkre (Szokott-e ön újévi fogadalmat tenni?)
válaszoló olvasóink hetven százaléka nyilatkozta azt, hogy nem szokott újévi fogadalmat tenni. A válaszadók harminc százaléka minden évben tesz újévi fogadalmat,
azonban azt sosem tartja be.
E heti kérdésünk:
Ön jobb évet vár 2012-tõl?
1. Igen, jobb lesz, mint a tavalyi.
2. Nem, rosszabb lesz, mint 2011.
3. Nem számítok érdemi különbségre.

„Trónfosztó” Antena 1
Tévénézettségi premier történt szilveszter
éjszakáján, a több éve listavezetõ Pro Tvt idén legyõzte az Antena 1. Míg utóbbi
Mesebeli szilveszter címû adására több
mint hárommillióan voltak kíváncsiak,
addig a rivális adó Szilveszteri sztármaratonját csak 1,2 millió nézõ követte. A
magyarországi adók közül az TV 2
bizonyult a legnézettebbnek.
F. I.
Mint minden évben, a televíziós csatornák idén is külön
mûsorokkal készültek az óév búcsúztatására. A forgatókönyvek
pedig az elõzõ évekhez hasonlóan a zene, illetve a humor mentén
haladtak.
A tavalyi évvel ellentétben
azonban, amikor a Pro TV magasan túlszárnyalta az Antena 1 nézettségét, idén ez utóbbinak sikerült a legtöbb nézõt a képernyõk
elé láncolnia. Szilveszter éjszaká-

ján 21.29 és 1.32 óra között
ugyanis 3,14 millióan, majdnem
háromszor annyian figyelték az
Antena 1 adását, mint ahányan a
konkurens kereskedelmi csatorna
mûsorát nézték (1,12 millió nézõ). Ezzel a teljesítménnyel az
Antena 1 2012-ben 1,3 millióval
több nézõt ért el, mint 2011-ben.
A nézettségi lista harmadik helyén a TVR áll, amely 1,1 milliós
nézettségével alig marad alul a
Pro TV-vel szemben. Ezzel a helyezéssel a román köztévé túlszárnyalta tavalyi adatait, amikor

333.000 nézõvel a hetedik helyen
végzett. A negyedik a folklóradásokat közvetítõ Etno TV lett,
amely a tavalyi évhez képest csupán egyetlen helyezéssel került
alább.
A nézettségi mutatók éjfélkor
is az Antena1-nek, illetve az TVRnek kedveztek jobban, ugyanis
3,4 millióan az Antena 1, 1,5 millióan pedig az TVR kíséretében
léptek be az új esztendõbe. A Pro
TV-t mindössze 1,2 millióan választották.
A tavalyi évhez képest jelentõsen nõtt azoknak a száma, akik a
tévéképernyõ elõtt töltötték a
szilvesztert. Míg 2011-ben az elsõ
5 helyen végzett csatornák adásait 5,18 millióan követték figyelemmel, addig az idén ez 6,6 millióra növekedett.
A magyarországi televíziós
csatornák esetében az elõzõ évek
tapasztalata erõsödött meg. Az
RTL Klubnak idén sem sikerült
legyõznie a szilveszter éjszakáját
évek óta domináló TV 2 mûsorait. Az év utolsó estéjén ugyanis

csupán fél 8-ig tartott az RTL fölénye. Bár a Híradó a Tényeket, a
Fókusz az Aktívot verte, Hajdú Péter Frizbi címû mûsorát már többen nézték (1,331 millióan), mint
a Sötét zsaruk (711 ezren) címû filmet. A Buék Mikroszkóp és a Való
világ kilenc után feszült egymásnak, ebbõl a körbõl ismét a TV 2
jött ki jobban, ráadásul a Való világ csak 16 százalék körüli közönségarányt hozott, amivel történelmének mélypontjához közelített. Az est legnézettebb produkciója a Sas József-féle Mikroszkóp-kabaré volt, melyet 1,5
millióan néztek a teljes lakosságból, és amely azért is számít meglepetésnek, mivel ellene az RTL
Klub egyik legerõsebb mûsora, a
ValóVilág futott.
Ugyancsak meglepetésnek számít, hogy MTV Maradj talpon különkiadása szilveszter délutánján
16.30 és 17.30 között magabiztosan verte a kereskedelmi csatornák adásait, így 780 ezres nézõszámával a nap legnézettebb köztévés mûsora lett. W

A Harry Potteré volt a mozis év
ÚMSZ
A Harry Potter, a Transformers
és a Karib-tenger kalózai címû
filmek folytatásai hozták 2011ben a legnagyobb bevételt a mozi világában. A három jól bejáratott brand újabb epizódjai mind
túllépték a bûvös egymilliárdos
határt: a Harry Potter és a Halál
ereklyéi 2. része 1,32 milliárd dollárt, a Transformers 3 1,12 milliárdot, A Karib-tenger kalózai 4 – Ismeretlen vizeken pedig 1,04 milliárdot termelt a mozipénztáraknál.
A nagy siker ellenére azonban
a milliárdos filmek klubját még
mindig az Avatar vezeti 2,7 milliárd dolláros bevételével, õt pedig
a James Cameron 1,8 milliárdos
Titanicja követi. A három, idei új
filmen kívül a Gyûrûk Ura-trilógia harmadik része (1,11 milliárd), A Karib-tenger kalózai 2 – A
holtak kincse (1,066 milliárd), a
Toy Story 3 (1,063 milliárd), az
Alice Csodaországban (1,024 milliárd) és Christopher Nolan második Batman-filmje, a Sötét lovag
(1,001 milliárd) kaszáltak egymillió dollárnál többet.
Annak ellenére, hogy három
film is elérte 2011-ben az egymilliárd dolláros bevételt, az ameri-

A Harry Potter címû filmnek a Halál ereklyéi 2. címû része 1,32 milliárd dollárt termelt tavaly a filmszínházakban

kai mozik helyzete az utóbbi
évekhez képest igencsak leszálló
pályára állt. A tavalyi évben
ugyanis 10,21 milliárd dollár bevételt termeltek az amerikai mozik, ami 3,4 százalékkal elmarad
2010 összbevételétõl. Összesen
1,28 milliárd jegyet adtak el az
évben, ami 4,21 százalékkal marad el a 2010-es eladásoktól.

Immár 80 éve hagyomány,
hogy a mozitulajdonosokat az év
végén megkérik, szavazzák meg,
szerintünk melyik színész/nõ
hozta a legtöbb nézõt a filmszínházakba – idén, elsõ alkalommal
Brad Pitt került a top 10-es lista
élére, aki 2011-ben a Pénzcsináló
és Az élet fája filmek fõszereplõje
volt, valamint a Táncoló talpak 2.-

ben adta kölcsön a hangját az
egyik garnélaráknak.
A 2. helyezett George
Clooney A hatalom árnyékában és
az Utódok filmekkel, míg a
bronzérmes Johnny Depp – a tavalyi év nyertese – A Karib-tenger
kalózai – Ismeretlen vizeken, a
Rango és a Rumnapló-filmekkel
jelentkezett idén. W
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A „Tõkés-trösztnél” Dénes?
Cs. P. T.
Lemondott a Reggeli Újság
nagyváradi napilap fõszerkesztõi tisztségérõl és a Tõkés
László politikai érdekeltségébe
tartozó sajtótröszthöz készül átigazolni Dénes László – értesült
lapunk. A Magyarországon tartózkodó újságírót tegnap nem sikerült elérnünk, közvetlen munkatársai pedig nem kívánták
kommentálni felettesük távozásának hírét. „Nem vagyunk felhatalmazva arra, hogy ezt az információt cáfoljuk vagy megerõsítsük” – jelentette ki lapunknak
Freund Emese fõszerkesztõ-helyettes. Dénes László értesülése-

ink szerint már a múlt év végén
meglebegtette lemondását, amikor az ásványvíz- és üdítõital-palackozó cégcsoportjáról ismert
üzletember-testvérpár, a Micula
fivérek tulajdonában lévõ napilap
nehéz anyagi helyzetbe került.
Úgy tudjuk, az újságíró – aki korábban az Erdélyi Napló fõszerkesztõje is volt – jelenleg a több
erdélyi napilapot birtokló Udvarhelyi Híradó Kft.-vel folytat tárgyalásokat. A székelyföldi cég
többségi részvényeit a Fidesz-közeli Határok Nélkül a Magyar
Sajtóért Alapítvány birtokolja. A
Reggeli Újság Dénes László vezetése alatt igen kritikusan viszonyult az RMDSZ-hez. W
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Az év 1. hete és 4. napja, hátravan 361 nap
Ma Amália és Izabella
napja van.
Az Amália nõi név a germán Amal- kezdetû nevekbõl származik, a névképzõ
egy gót királyi családra
utal.
Az Izabella nõi név vagy
az Elisabeth (Erzsébet)
spanyol eredetû alakváltozata, vagy a babiloni-héber
eredetû bibliai Izebel,
Jesabel névnek a módosulása, amelynek jelentése:
Bál isten fölemelt, vagy:
van úr.
Holnap az Árpád, Emília
és Simon nevûek ünnepelnek.

XÉvforduló
• 1835 – A brit Bells Life
folyóiratban megjelenik a
világ elsõ sakkrovata.
• 1865 – A New York-i
tõzsde megnyitja elsõ állandó székhelyét.
• 1960 – Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás
EFTA megalapítása.

XVicc
Három nap után hazatér a
férj.
– Senki sem keresett, amíg
szüleimnél voltam? – kér-

Gondolatjel

XRecept
Húsos rétes
Hozzávalók: réteslap, zsemlemorzsa, 1 tojássárgája a
tészta kenéséhez; a töltelékhez: 2 piros húsú paprika, 1 fej hagyma, 2 ek vegyes, vágott zöldfûszer, 50
dkg darált hús, 20 dkg paprikás vajkrém.
Elkészítése: A paprikát apró kockákra vágjuk, a hagymát felaprítjuk, majd a darált húshoz keverjük, zöldfûszerekkel, sóval, borssal ízesítjük, és beledolgozzuk a
vajkrémet. A réteslapot
megszórjuk zsemlemorzsával. A sütõt 220 fokra (gázsütõ 4. fokozat) elõmelegítjük. A tepsit kibéleljük sütõpapírral. A tészta közepére
borítjuk a húsmasszát, a
tésztaszéleket visszahajtjuk,
és a konyharuha segítségével feltekerjük a rétest. A rétest a tepsire fektetjük, megkenjük a tojássárgájával, és a
sütõben kb. 45 percig sütjük.
Szeletelve kínáljuk. Paradicsommártást kínálhatunk
hozzá.

hagynak maguk után egy szomorú hangulatot is, a meg nem
valósulás és veszteség hangulatát. Nem kell azonnal cselekedned, ha támad egy gondolatod. Elég, ha csak továbbgondolod. A gondolatok továbbgondolása olyan, mint egy újszülött
táplálása: vigyázol és figyelsz rá,
az pedig elkezd növekedni és
fejlõdni, míg végül felnövekedve
valósággá lesz.

Horoszkóp

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Az élete, akármilyen változatos,
mindig az ön kezében van. Ha
akarja, megújulhat, de maradhat minden a régiben is.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Mostanában elnézõ a munkatársaival, és ez egyeseket arra buzdíthat, hogy a fejére nõjenek. Figyelmeztetnie kell õket.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ha tervei még nem is váltak valóra, nem kell aggódnia. A sors
most próbára teszi, de nem azért,
hogy mindenrõl lemondjon.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Azt gondolta, hogy egy kis gonoszkodást megengedhet magának, de túllõtt a célon. Nem baj,
még mindent elsimíthat.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ha túl sokáig készül élete nagy
dobására, elvétheti a célját. Merjen belevágni, aztán majd közben kialakul, hogyan tovább.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A veszekedés ideje lejárt, most a
tervezésre kell koncentrálnia. Lehet, hogy minden összezördülés
csak a tisztázást szolgálta.
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Visky István rovata

Minden gondolat egy rövid
kaland csupán. A gondolatok
és ötletek nagyon ragyogóak és
megmozgatóak tudnak lenni,
de roppant rövid életûek. Ha
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dezi.
– Csak az anyád – vágja rá
ártatlanul a feleség.

Jól teszi, ha fenntartással kezel
bizonyos baráti tanácsokat. Nem
akartak rosszat önnek, de nem
látják tisztán a helyzetét.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A munkahelyén különösen nagyot kell alakítania, ha a továbbiakban is meg akarja tartani a
pozícióját.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Nem ártana egy kicsit többet mozognia: az ünnepek nem tettek jót
ragyogó alakjának. Ön elég hiú
ahhoz, hogy ez máris bántsa.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Egy kollégája sok terhet levehet
ma a válláról. Ne töltse haszontalanul az idõt, szánja azt befejezetlen ügyei tisztázására.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Az üzleti élet váratlan buktatókat tartogathat ma a Vízöntõknek. Talán keresnie kellene egy jó
könyvelõt vagy jogászt, aki segít
kimászni önnek a csávából.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Végre nyugalomra találhat: talán sikerül megszabadulnia egy
kellemetlenné vált kapcsolattól,
vagy másképp könnyebbíthet az
életén.
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A nap filmjei
RTL Klub, 15.55

Mátkaság és legényélet
Mrs. Bakshi úgy dönt, hogy férjet talál mind a négy
gyönyörű lányának. Az okos és keményfejű Lalita azonban
kijelenti, hogy kizárólag szerelemből hajlandó férjhez menni.
Lalita megismerkedik Will Darcyval (Martin Henderson), a
gazdag és beképzelt amerikaival és azonnal szikrázni kezd
köztük a levegő. A végzet ellen nem tehetnek semmit.

TV2, 22.00

Erin Brockovich - Zûrös természet
Az állástalan, háromgyermekes Erin végső elkeseredésében
meggyőzi Edet, alkalmazza őt az ügyvédi irodájában. A jogban járatlan nő egy nap ráakad néhány, a telekkönyvi iratok
közé helyezett orvosi leletre. Nem érti az összefüggéseket,
ezért nyomozni kezd. Hamarosan hihetetlen következtetésekre jut: egy óriáscég gátlástalanul szennyezi egy
kisváros vízkészletét.
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DUNA TV
7.00 Közbeszéd (ism.)
7.30 Híradó
7.45 Kisváros (sor.) (ism.)
8.15 Kisenciklopédia
8.30 Híradó
8.40 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Mad Men Reklámőrültek (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Unser Bildschirm
12.30 Srpski Ekran
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Önök kérték! (ism.)
16.10 Kívánságműsor
16.10 A mindenséggel
mérd magad
16.25 Korea, Kína és
Japán kultúrájának
története
17.10 A hétezer sziget
országa
18.15 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver (sor.)
21.30 Arisztokraták (sor.)
22.20 Hírek
22.25 1 könyv
22.30 Régi idők focija
23.50 Garas Dezső színművész
0.15 Dunasport
0.25 Az ecuadori esőerdő
lakói

TVR 1

DUNA Tv, 22.30

Régi idõk focija
A húszas évek mozi- és focivilágát burleszk-pantomim stílusban megidéző film Budapesten játszódik. Minarik Ede
mosodás egyetlen szenvedélye a foci. Csak egyet szeretne
elérni életében: hogy a Csabagyöngye SC bejusson az első
ligába. Ezért képes feláldozni mindent. A mosodáját, a
házasságát, mindent, amije csak van, illetve volt. Sándor
Pál remeke a magyar filmtörténet fontos darabja.

KOSSUTH RÁDIÓ
9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely 12.30
Vendég 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 21.30 A nap történetei 23.25 Esti
beszélgetés

BUKARESTI RÁDIÓ
magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show
MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ
11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás 15.00 Híradás KultúrPresszó, Könyv- és
lemeztéka 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00
Híradás 17.15 Gazdasági magazin, Összhang 17.55 A nap
hírei röviden
KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
evangélikus műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek, műsorismertető

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 Az angyali Audrey
Hepburn
(amerikai életrajzi film,
2000)
11.55 Szerelmek a
képernyőn túl
12.10 Nagyszerű utazások
12.40 A palota legendái:
király
(drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Hírek
17.30 Erdőn, hegyen,
leláncolt szívek
(orosz sor.)
18.25 A palota legendái:
király
(drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 Legjobb szándékok
(svéd-német-angol-olaszfrancia-dán-finn-norvégizlandi életrajzi film,
1992)
0.15 Az angyali Audrey
Hepburn
(amerikai életrajzi film,
2000) (ism.)
2.00 La vie en rose
(life-style magazin) (ism.)
2.45 Sport (ism.)

VIASAT 3
9.55 Nyomtalanul (ismétlés) 10.45 Az éj sötétje
(amerikai
filmdráma,
1959) 12.55 Amerikai
mesterszakács
13.50
Monk - Flúgos nyomozó
(sorozat) 15.40 CSI: A
helyszínelők (ismétlés)
16.35 Nyomtalanul (sorozat) 17.25 Miami Vice
(sorozat) 19.25 Gordon
Ramsay - A konyha ördöge
20.20 Jóbarátok (sorozat)
21.15 Két pasi - meg egy
kicsi (sorozat) 22.10 Időzavarban (am. krimi, 2003)

m1
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.10 Afrika
gyöngyszeme
(sor.)
11.00 Magyarország,
szeretlek!
12.15 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Hrvatska kronika
14.30 Ecranul nostru
14.55 Gasztroangyal
15.50 Angyali érintés
(am. sor.)
16.40 Különleges
mentőalakulat
(auszt. sor.)
17.25 Mi, ha nem magyar?
17.40 MM
18.45 Család csak egy
van (auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Párizsi helyszínelők
(francia krimisor.)
22.10 On The Spot: Irán
23.00 KorTárs
23.30 Viszlát, elvtársak!
0.25 Zegzugos
történetek.
0.55 Sporthírek
1.00 Család csak egy van
(auszt. vígj. sor) (ism.)
1.50 MM (ism.)
A megoldások magazinja

TVR 2
7.00 Teleshopping
8.00 Komédia bajnokság
8.30 Az utolsó lekapcsolja a lámpát
9.00 Vallomások
10.10 Tuti kis öngyilkos
buli (am. vígj., 2005)
12.00 Szélességek
12.35 Jon Lord koncert
(ism.)
13.30 Komédia bajnokság
14.00 Szentek és mesterségek
14.30 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser
és a farkasok
(am.-kan. sor.)
17.00 Vallomások (live)
- Iuliana Marciuc-al
18.00 Hírek, időjárásjelentés
18.30 Kihalásra
felkészülni!
(am. ism. sor.)
19.30 Az utolsó lekapcsolja a lámpát
20.10 Pompei
(olasz történelmi dráma),
2. rész
22.00 Hírek, időjárásjelentés
23.00 Komédia bajnokság
23.35 RIFF live koncert,
Sala Palatului
0.30 Komédia klub
1.00 Kihalásra
felkészülni!
(am. ism. sor.) (ism.)

SPORT.RO
7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Sport.ro Hírek 11.00
American
Gladiators
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Fogadás a félelemmel 14.00 Sport.ro Hírek
15.00 Sport.ro Hírek
16.30 Nissan GT Academy 17.00 Pontos sportidő 18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Halálos csapások
20.00 Ne kezdj ki
Seagalal 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Boxbuster
23.00 Sport.ro Hírek

m2
6.55 Ma Reggel
10.00 Pann-unikum
10.25 Tudástár 2011 Alkímia
10.50 Elrejtett tájak
11.10 Sport 2011 (ism.)
12.05 Magyar válogatott
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Szabadlábon
Zalában
14.20 Magyarországi
néptáncok
14.35 Valaki
15.00 Barangolások öt
kontinensen
15.25 Petőfi (magyar
sor.)
16.20 Múlt-kor
16.50 Bali 3 in 1
(ismerett. f.)
17.15 Mindentudás
Egyeteme 2.0
18.10 English 4U
18.35 Família Kft. (magyar vígjáték sor.)
19.00 Angyali érintés
(am. sor.)
19.45 Esti mese
20.10 Különleges mentőalakulat (ausztrál sor.)
21.00 Híradó este
21.35 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 Stingers (auszt.
krimisor.)
0.00 Bűvölet (olasz sor.)

PRO TV
6.30 Nevess csak!
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
Sport,
időjárásjelentés
10.00 Az álomherceg
legendája
(olasz-német kalandfilm,
1996)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek,
Sport,
időjárásjelentés
14.00 A randiguru
(amerikai vígjáték, 2005)
(ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Apja lánya
(amerikai rom. vígjáték,
2004)
19.00 Pro Tv hírek,
sport,
időjárásjelentés
20.30 Keleti bosszú
(amerikai akciófilm,
2005)
22.15 A 13-as rendőrőrs
(am.-francia akcióthriller,
2005)
0.15 CSI: Miami
helyszínelők
(amerikai krimisorozat)
1.00 Keleti bosszú
(amerikai akciófilm,
2005) (ism.)
3.00 A 13-as rendőrőrs
(am.-francia akcióthriller,
2005) (ism.)

ACASÃ
8.30 A csábítás földjén
(sor.) 10.00 Örökké együtt
(sor.) 13.00 A kötelék
(sorozat) 14.30 Esmeralda (sorozat) 15.30 Érzéki
ölelések (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Lola
(sorozat) 18.30 A lángoló
ég alatt (sorozat) 19.30 A
csábítás földjén (sorozat)
20.30 A szerelem győzelme (sorozat) 22.00 Éjszakai történetek 22.30
Perro amor (sorozat)
23.30 Szerelemkönnyek
(sorozat)

RTL KLUB

TV2

HÍR TV

7.20 Autómánia (ism.)
7.50 Fókusz reggel
Közszolgálati magazin
8.40 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli
- Csak csajok
9.30 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.20 Második esély
(ame.-mexikói-kol. sorozat)
11.10 Jópofa kofa
(am. vígj. sor.)
11.35 Top Shop
13.15 Asztro Show
14.15 A szív útjai
(török sor.)
15.55 Mátkaság és
legényélet
(angol-am. rom. vígj.,
2004)
17.35 Az éden titkai
(görög sorozat)
18.30 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.20 Barátok közt
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág (élő)
Valóságshow
23.10 Gyilkos elmék
(amerikai -kanadai krimisor.)
Utána: RTL-hírek
0.05 Reflektor
Sztármagazin
0.20 A fogoly
(am. filmdráma, 2000)

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinműsora
10.35 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.30 Rabiga előtt
(am. rom. vígj., 2005)
14.10 Eva Luna
(am. -mex. sor.)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő
(osztrák-német-olasz krimisor.)
17.20 La Pola
(kol. drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 Aktív
A TV2 magazinja
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 Erin Brockovich Zűrös természet (am.
életr. drám., 2000)
0.40 Doktor House
(amerikai sor.)
1.40 DAKAR 2012 (ism.)
Argentína - Chile
2.10 Tények Este
2.40 EZO.TV
3.15 Babavilág
(magazinműsor) (ism.)

7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Versus (ism.)
10.30 Globál (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Zöld övezet
(ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
12.05 Stopper (ism.)
12.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
15.06 Karácsonyi koncert
(ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Panaszkönyv (ism.)
17.05 Ősök tere (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.20 Retrográd
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta (ism.)
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Ikon
0.05 Rájátszás (ism.)
(ism.)

ANTENA 1

PRIMA TV

DISCOVERY

6.00 Híradó, Sport
10.00 Sajtószemle
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony
a fiamnak
reality show
11.20 Knight Rider
(am. akció sor.)
13.00 Híradó,
Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony
a fiamnak
– reality show
16.00 Híradó,
Sport, időjárásjelentés
(live)
17.00 Közvetlen
hozzáférés
- talk show
19.00 Híradó,
Sport, időjárásjelentés
(live)
20.15 A Skorpiókirály 2. Harcos születik
(amerikai-dél-afrikainémet kalandfilm, 2008)
22.00 Lale
(török sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
23.45 Exit Speed
(amerikai thriller, 2008)
1.30 A Skorpiókirály 2. Harcos születik
(amerikai-dél-afrikainémet kalandfilm, 2008)
(ism.)
3.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)

7.00 Titkos szerelmek
(ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.00 Autófórum
10.30 A cseresznye
a tortán (ism.)
11.30 Teleshpping
12.00 Családban
(román sorozat)
12.30 Családban
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.00 Teleshopping
14.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Trăsnelion 2012
(szórakztató műsor) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye
a tortán
20.30 Salamon király
kincse
(német-am. kalandf.,
2004)
22.15 Lököttek
(vígjáték sorozat)
23.15 Tattoo, a Love
Story (amerikai romantikus dráma, 2002)
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Salamon király
kincse (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
- Bud Light kocsi
8.00 Autókereskedők
- Mini 1000 City
9.00 Hogyan készült?
10.00 Iparkodjunk
- Robbanóanyagok
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag...
- Ventilátorvitorlás
12.00 A mérnök szemével
13.00 Autókereskedők
- Suzuki SJ410
14.00 Autókereskedők
- újratöltve
- Porsche 911 Targa
15.00 Hogyan
csinálják?
15.30 Hogyan
készült?
17.00 Hatalmas hajók
- Britannica
18.00 A túlélés
törvényei
Vietnam
19.00 Autókereskedők
úton
20.00 Autókereskedők
- Lotus Elan
21.00 Hogyan készült?
22.00 A túlélés
törvényei
- A vörös sziklák vidékén
23.00 Egyszemélyes
hadsereg
0.00 Egy idióta külföldön
1.00 A varázslat világa
2.00 Chris Ryan
bemutatja

FILM+
8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Majom a havon
(kanadai vígjáték) 12.45
Csavargó kutya 2. (angolam. családi kalandfilm)
14.30 Őrült ritmus (am.NSZK vígjáték) 16.10
Sofőrlecke (angol filmdráma) 17.55 Banditák
(amerikai akció-vígjáték)
20.15 Tuti terv (kan.-am.
akció-vígjáték,
2003)
22.00 Telitalálat (am.francia vígjáték, 2000)
0.00 A behajtók (amerikai
akció-vígjáték, 1999)

KANAL D
8.45
Pilótafeleségek
10.00 Nevessünk 10.30 A
baba, a gáz és az erdélyiek
12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping 15.15
Vég nélküli ének (török
sor.) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 20.00
Akarsz milliomos lenni?
21.00 Légy a házastársam! 22.30 Még mindig
tudom, mit tettél tavaly
nyáron (am. thriller) 0.30
Hírek

ETV
10.30 Erdélyi Kávéház
(ism.) 10.00 Mundika
10.30 Kárpát Expressz
16.00 Híradó 16.15
Metszet 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Híradó 17.40 Izelítő
14.45 Kalendárium 17.55
Könyvajánló 17.57 Életképek 18.00 Néptánc
18.30 Híradó 19.00 Hitélet 20.00 Zágoni Bálint:
Janovics Jenő, a magyar
Pathé,
Dokumentumf.
21.00 Hitélet 21.30 Híradó
22.00 Zene 22.30 Híradó
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CSÜTÖRTÖK
2012. január 5.
A nap filmjei
RTL Klub, 16.00

Élet, vagy valami hasonló
Lanie Kerrigan törtető tévériporter. Főnöke új munkát ígér
neki, ami meghozná számára az országos sikert is. Addig is
új csapattal kell dolgoznia a megszokott helyett. Pete a
kameramann és Vin a hangmérnök. Egyik férfi sem szívleli
Lanie-t és módszereit, az utálat eleinte úgy tűnik, kölcsönös.
Egy napon Lanie riportot készít egy hajléktalannal, aki magát prófétának képzeli.

TV2, 22.00

Édes kis semmiség
Christina és barátnői: Courtney és Jane három szexi szingli,
akik imádják az éjszakai életet. A város egyik legmenőbb
szórakozóhelyén Christina váratlanul megismerkedik Peterrel, a tökéletes férfival. Miután Christina megtudja, hogy a
kiszemelt úriember elhagyta a várost, Courtney-val autóba
pattannak, hogy felkutassák. De a nagy Ő felé vezető rögös
út csábító meglepetésekkel van kikövezve.

DUNA TV
7.40 Kisváros (ism.)
8.15 Kisenciklopédia
8.30 Híradó
8.40 MacGyver (am.-kan.
sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Arisztokraták (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Horvát krónika
12.30 Ecranul Norstru
13.20 Kívánságkosár
Benne: 13.02 Híradó
15.15 Élő népzene
15.40 Szerelmes földrajz
(ism.)
16.10 Kós és a meseváros
17.10 Közlekedés biztonságban
17.35 Valóságos kincsesbánya
18.15 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver
(am.-kan. sor.)
21.30 Nyolc évszak
(magyar sor.)
22.25 1 könyv
22.30 Híradó
22.40 Buhera mátrix
(magyar vígj., 2007)
0.00 Dunasport
0.10 Kard helyett bilincset
kapott
1.25 Korea, Kína és Japán
kultúrájának története

TVR 1

DUNA Tv, 22.40

Buhera mátrix
Geri előtt lepereg az élete. A Buhera mátrixban, vagyis életének kínos, fotóalbumokból kihullott képei között kalauzolja a nézőt és két értetlen őrzővédőt, első nekiiramodásra az
úttörőmozgalomtól egészen a szalagavatóig. Szembesül Miki Egér és a mozgalmi élet kibékíthetetlen ellentétével, a
nyakgesztenye ideális lyukméretével és az úttörőmozgalom
mentális csúcspontjával.

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

BUKARESTI RÁDIÓ
magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 EU információs magazin
MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ
11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Művelődési hírek, Hitvilág, Előhang, Komolyzenei vetélkedő
12.45 Sajtószemle 13.00 Híradás, Zenés üzenetek 14.00
Híradás, KultúrPresszó 15.00 Híradás, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság, Medicina, Művelődési hírek 17.55 A nap hírei röviden
KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 Az angyali
Audrey Hepburn
(amerikai életrajzi film,
2000)
11.40 Apahiány
12.40 A palota legendái:
király
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek,
időjárásjelentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Hírek,
időjárásjelentés
17.30 Lottó 5 /40, Lottó
6/49
18.25 A palota legendái:
király
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásjelentés
21.00 Ítéld meg te!
(live)
22.10 A Román Televízió
dokumentumfilmjei
23.20 Határok nélkül
0.20 Az angyali Audrey
Hepburn
(amerikai életrajzi film,
2000)
1.50 Népi hagyaték (ism.)
2.40 Sport (ism.)
2.55 Hírek (ism.)
3.50 A románok hagyatéka

VIASAT 3
10.25 Nyomtalanul (ism.)
11.15 A romantika hullámhosszán - Utazó szívek (német romantikus film)
12.55 Amerikai mesterszakács 13.50 Monk (sor.)
15.40 CSI: A helyszínelők
(sorozat) 16.35 Nyomtalanul (sorozat) 17.25 Miami
Vice (sorozat) 19.25 Gordon Ramsay 20.20
Jóbarátok (sorozat) 21.15
Két pasi (ismétlés) 22.15
CSI (sorozat) 23.05 Esküdt ellenségek: Los Angeles (krimisorozat)

m1
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.15 Afrika
gyöngyszeme
(port. kaland sor.)
11.05 Poén Péntek
(ism.)
12.00 Párizsi helyszínelők
(francia krimisor.) (ism.)
13.00 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Slovenski Utrinki
14.25 Alpok-Duna-Adria
14.55 Négy szellem
15.50 Angyali érintés
(am. sor.)
16.40 Különleges
mentőalakulat
(auszt. sor.)
17.25 Mi, ha nem magyar?
17.35 MM
18.45 Család
csak egy van
(auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Elcserélt lányok
(am. sor.)
22.00 DTK (talk show)
D. Tóth Kriszta show
22.55 Hogy volt!?
0.55 Valaki
1.20 Sporthírek
1.30 Család csak egy van
(ism.)
2.20 MM (ism.)

TVR 2
6.00 Hírek
7.00 Teleshopping
8.00 Komédia bajnokság
8.30 Az utolsó lekapcsolja
a lámpát
9.00 Vallomások
10.10 Az ég a szemeidben
(német filmdráma, 2006)
12.00 Szélességek
12.35 RIFF live koncert,
Sala Palatului
(ism.)
13.30 Komédia klub
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser
és a farkasok
(am.-kan. sor.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek,
időjárásjelentés
18.30 Kihalásra
felkészülni!
(am. ism. sor.)
19.30 Az utolsó
lekapcsolja a lámpát
20.10 Szent Ágoston
(olasz-német történelmi
film, 2010), 1. rész
22.00 Hírek
23.00 Komédia bajnokság
23.35 Ten Years After
koncert
1.05 Kihalásra
felkészülni!
(ism.)
2.00 Szent Ágoston
(olasz-német történelmi
film, 2010) 1. rész
(ism.)

SPORT.RO
10.00 Sport.ro Hírek
11.00 Apám erősebb!
12.00 Sport.ro Hírek
(live) 13.10 Fogadás a félelemmel 14.00 Sport.ro
Hírek 15.10 Pontos
sportidő 16.00 Sport.ro
Hírek 16.10 Pontos
sportidő 17.00 Pontos
sportidő 18.00 Sport.ro
Hírek 19.00 Halálos csapások 20.00 Örüljünk a
focinak! 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Wrestling
WWE PPV 1.00 Sport.ro
Hírek

m2
6.55 Ma Reggel
10.00 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták
10.25 TED
10.50 Nemzeti értékeink
11.10 Sport 2011 (ism.)
12.00 Magyar retro
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Szabadlábon
Zalában
14.20 Egymillió fontos
hangjegy
(magyar tévéf., 1976)
14.40 Esély
15.05 KorTárs
15.30 Petőfi
(magyar sor.)
16.25 Aranymetszés
17.15 Mindentudás Egyeteme
18.10 English 4U
18.35 Família Kft.
(magyar vígj. sor.)
19.00 Angyali érintés
(amerikai sor.)
19.45 Esti mese
20.10 Különleges mentőalakulat (sor.)
20.55 Üzenetek
21.00 Híradó este
21.35 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.10 Stingers
(auszt. krimisor.)
0.00 Bűvölet (olasz sor.)
0.55 Algír
(amerikai film, 1938)

PRO TV
6.30 Nevess csak!
(amerikai vígjáték sorozat) (ism.)
7.00 ProTv hírek,
sport,
Könyvbemutató
10.00 Az álomherceg
legendája
(olasz-német kalandfilm,
1996)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek,
sport,
időjárásjelentés
13.30 Nevess csak!
(amerikai vígjáték sorozat)
14.00 Apja lánya
(amerikai rom. vígjáték,
2004) (ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Bolond szél fúj
(am. rom. vígj., 1997)
19.00 ProTv hírek,
sport,
időjárásjelentés
20.30 Pókember 3.
(amerikai akciófilm,
2007)
Sz.: Tobey Maguire,
Kirsten Dunst, James
Franco, Thomas Haden
Church
23.00 Szökőárban
(am. akcióthriller, 2000)
0.45 CSI:
Miami helyszínelők
(amerikai krimisorozat)

ACASÃ
8.30 A csábítás földjén
(sorozat) 10.00 Együtt
mindörökké
(sorozat)
13.00 A kötelék (sorozat)
14.30 Esmeralda (sorozat)
15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Igaz történetek 17.30 Lola (sorozat)
18.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 19.30 A csábítás
földjén (sorozat) 20.30 A
szerelem győzelme (sorozat) 22.00 Éjszakai történetek 22.30 Perro amor
(sorozat) 23.30 Szerelemkönnyek (sorozat)

RTL KLUB

TV2

HÍR TV

7.20 Törzsutas (ism.)
7.55 Fókusz Reggel
8.40 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli
- Csak csajok
9.30 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.35 Második esély
(amerikai -mexikóikolumbiai sor.)
11.10 Jópofa kofa
(am. vígj. sor.)
10.35 Top Shop
13.15 ASZTRO Show
14.15 A szív útjai
(török sorozat)
16.00 Élet, vagy valami
hasonló
(am. rom. vígj., 2002)
17.35 Az éden titkai
(görög sorozat)
18.30 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Barátok közt
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág (2011)
(élő) - Összefoglaló
23.00 Dr. Csont
(amerikai krimisorozat)
Utána: RTL hírek
23.55 Tudorok
(ír-kan.-am. sor.)
1.00 Reflektor
- Sztármagazin
1.10 Infománia

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel Hírmagazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinműsora
10.40 Stahl konyhája
10.50 Babapercek
11.00 Teleshop
12.35 Tiniboszi
(am. vígj., 1997)
14.10 Eva Luna (amerikai
-mexikói sorozat)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő
(osztrák-német-olasz krimisor.)
17.20 La Pola (kolumbiai
drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna (amerikai
- mexikói sorozat)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 Édes kis semmiség
(am. rom. vígj., 2002)
Közben: Kenósorsolás
23.50 Aktív
A TV2 magazinja
1.20 DAKAR 2012
Argentína - Chile
1.25 Tények Este
1.50 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.25 Segíts magadon!
(ism.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
10.30 Retrográd (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Iskolapélda
(ism.)
12.05 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
12.30 Ősök tere (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Versus (ism.)
15.30 Sportré (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Ázsia (ism.)
17.05 BBC Click
A BBC informatikai magazinja
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
A vidék magazinja
19.20 Globál
19.45 Tíz perc
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Versus (ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

ANTENA 1

PRIMA TV

DISCOVERY

6.00 Híradó,
Sport, időjárásjelentés
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony
a fiamnak
– reality show
11.20 Knight Rider
(am. akció sor.)
13.00 Híradó,
Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony
a fiamnak
– reality show
16.00 Híradó,
Sport, időjárásjelentés
17.00 Barátok közt
– szórakoztató műsor
Mihaela Radulescuval
19.00 Híradó,
Sport, időjárásjelentés
20.15 Damage
(am.-kan. akcióf., 2009)
22.00 Lale
(török sorozat)
23.00 Híradó,
Sport, időjárásjelentés
23.45 Jackie Chan:
Városi vadász
(amerikai-hongkongi-japán
akció-vígjáték, 1993)
1.30 Damage
(am.-kan. akcióf., 2009)
(ism.)
3.00 Híradó,
Sport, időjárásjelentés
(ism.)
3.45 Jackie Chan:
Városi vadász (ism.)

7.00 Titkos szerelmek
(telenovella) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.00 Levintza bemutatja
(ism.)
10.30 A cseresznye
a tortán
- reality show
11.30 Teleshopping
12.00 Családban
(román sorozat)
12.30 Családban
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.00 Teleshopping
14.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek
(román sorozat)
18.00 Hírek,
időjárásjelentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye
a tortán
- reality show
20.30 Horia akadémiája
- kulináris műsor
21.45 Idősek és nyugtalanok
22.15 Lököttek
(román sor.)
23.15 Kegyetlen jel
(amerikai thriller, 2005)
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Teo – talk show

5.40 Egyszemélyes
hadsereg
6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Iparkodjunk
– Szén
10.30 Hogyan csinálják?
– Bányadömper,
Ikea,
Légi irányítás
11.00 Állítólag...
- Az első torpedó
12.00 A mérnök szemével
13.00 Autókereskedők
- BMW 325i
15.00 Hogyan csinálják?
– Vadászgép,
baseball,
sportkocsi
15.30 Hogyan készült?
17.00 Gigászi építmények
18.00 A túlélés törvényei
19.00 Autókereskedők
úton
- Land Rover
20.00 Autókereskedők
21.00 Hogyan készült?
22.00 Óriás költöztetők
23.00 Aranyláz
Alaszkában
0.00 Autókereskedők
- Volvo P1800S
2.00 Mike Brewer:
Célkeresztben
- Irány a harctér
3.00 A túlélés
törvényei
- Európai Alpok

FILM+
8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Visszatérések kora
(am.-kanadai vígjáték)
13.05 Édes kis malackám
(am.-angol vígjáték) 15.05
Nullpont (kan. sci-fi)
16.45 Tuti terv (kan.-am.
vígjáték) 18.30 Az emberrablás (amerikai-német
filmdráma) 20.15 Pusztító
tornádó (amerikai filmdráma) 22.00 Vízözön (am.angol-dán thriller) 23.45
Trauma (angol thriller)
1.30 Nitro (kanadai akciófilm)

KANAL D
8.45
Pilótafeleségek
10.00 Nevessünk! 10.30
Fel az összes vitorlát! (kalandf.) 12.30 Kanal-D Hírek 13.15 Légy az enyém
15.00
Teleshopping
15.15 Vég nélküli ének
(sorozat) 16.45 Fel az összes vitorlát! (kalandfilm)
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 20.00
Akarsz milliomos lenni?
21.00 Találd meg a családomat 22.30 Petárda
(amerikai vígjáték) 0.30
Hírek (ismétlés)

ETV
9.45 Janovics Jenő, a magyar Pathé 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Hitélet 16.35 Kárpát Expreszsz 17.00 Népzene 17.30 Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendárium
17.50 Egészséges percek
18.00 Néptánc 18.30 Híradó 19.00 Hargita magazin 19.30 Híradó 20.00
Tájkép 20.30 Made in
Hungary 21.00 Híradó
21.30 Értékeink 21.45 Zene 22.00 Moldoványi Judit: Mint a Hold
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„Aktívan” pihen Tófalvi Éva
Sílövés

Tófalvi Éva, Románia
több mint tíz éve legeredményesebb versenyzõje
a téli sportokban a Csicsói
Hargita délkeleti oldalán, a
Tolvajos-tetõ lábánál fekvõ
Hargitafürdõn töltötte a karácsonyi ünnepeket és a szilvesztert is. A 32 esztendõs
sílövõ zsinórban ötödször
lett Hargita megye legjobb
sportolója – ezúttal Novák
Károly Eduárd kerékpározóval osztozott az elsõ helyen.
S akárcsak tavaly, 2011 végén is a Román Sí- és Biatlon-szövetség évi rangsorának elsõ helyén zárt.
„Kellemes, családi környezetben töltöttem a karácsonyt itthon, Hargitafürdõn, s szilveszterkor is kedves ismerõsökkel voltunk
együtt. Emellett naponta
edztem, hiszen formában
kell tartsam magam. Újabb

Kikaptak
az Acélbikák
Jégkorong

Fotó: ÚMSZ/archív

Czimbalmos Ferenc-Attila

A 32 esztendõs sílövõ Tófalvi Éva zsinórban ötödször lett Hargita megye legjobb sportolója

nehéz esztendõ vár rám, sikereket szeretnék elérni” –
mondta az Új Magyar Szónak
Tófalvi.

Síugrás

T. J. L.

A táblázaton:
1. Csíkszereda 2823 0 5 138-5669
2. Dab.Docler 2923 0 6 118-6066
3. Mis. JJSE 2916 0 13 116-8249
4. Brassó
2914 0 15 114-9944
2914 0 15 92-10640
5. FTC
6. Fehérvár 2912 0 17102-12634
7. Steaua
2810 0 18 89-13633
293 0 26 68-17210
8. Újpest

legjobb, de a legrosszabb
évem sem, bár én többet szerettem volna kihozni magamból. Remélem, hogy

Négysáncverseny: milliós tét
Turós-Jakab László

A listavezetõ HSC 6-4-re
legyõzte Csíkszeredában
a Brassói Corona Fenestela
együttesét a magyar–román
jégkorongbajnokság, a MOL
Liga 2011-ben utolsó játéknapján. A vendégek 1-0-ra és
3-2-re vezettek, s két perccel a
lefújás elõtt 4-4-re álltak a
címvédõ csíkiakkal. A találkozó utolsó góljait Lubomir
Hurtaj (58. perc) és Szõcs
Szabolcs (60. perc) ütötte, addig pedig a hazaiaktól Nagy
István, Papp Szabolcs, Albin
Podstavek és Petres Magor
volt eredményes. A vesztesek
találatain Andrej Rajcak (2),
Zsók Levente és Varga Milán
osztozott. Miskolcon a Jegesmedvék 8-3-ra legyõzték a
Sapa Fehérvár AV19 farmcsapatát, amely az elsõ harmad végén még 2-1-re vezetett. Az évadban elõször a Ferencváros otthon 3-2-re legyõzte a Dab.Doclert. Az 58.
percben 3-0 állt az eredményjelzõn, az Acélbikák a hajrában szépítettek. Az újév elsõ
találkozóján, hétfõn Dunaújvárosban, a Dab.Docler 7-1re nyert a Sapa Fehérvár
AV19 farmcsapata ellen. Tegnap este HSC Csíkszereda–
Steaua Rangers, Miskolci
JJSE–Dab.Docler és Ferencvárosi TC–Újpesti TE mérkõzéseket rendeztek, pénteken
újabb három meccs van mûsoron. W

Arra a kérdésre, hogy miként értékeli leköszönt
sportévét, Éva a következõket mondta: „Nem volt a

A szeszélyes idõjárási viszonyok alaposan megzavarták a 60. síugró Négysáncverseny németországi viadalait, de végül Oberstdorfban és Garmisch-Partenkirchenben is érvényesült a papírforma az osztrák Gregor
Schlierenzauer sikerei révén.
December 30-án a mesébe
illõ havazás és a veszélyes
hátszél miatt kellett félbeszakítani a verseny párokban
zajló elsõ sorozatát, az
újraindítás pedig több ugrónak, köztük az osztráknak is
nagyon jól jött. „Schlieri” végül 133 és 137,5 méteres ugrásokkal nyerte meg a nyitóversenyt, és jelentõs, 18,1
pontos elõnnyel zárt két honfitársa, Andreas Kofler (131
és 133,5 m) és a tavalyi gyõztes Thomas Morgenstern
(128 és 128,5 m) elõtt.
A lázasan versenyzõ,
négyszeres olimpiai bajnok
Simon Ammann csak 12.
lett, Tom Hilde pedig még

ennél is rosszabbul járt, a
kórházban kötött ki. A norvég 131,5 méterig jutott, de
földre érkezése sikertelen
volt, mintegy 120 km-es
óránkénti sebességgel bukott
arccal a fagyos hóba. Utólag
kiderült, hogy a horzsolások
mellett nyolcadik csigolyája
is eltörött, ami jó ideig távol
tartja a versenyektõl.
Az óév utolsó napján Garmischban is félbe kellett szakítani a viadalt, többen kétszer ugrottak. Kofler nem is
indult a selejtezõkben, az 50es rajtszámot kapta, és Schlierenzauer is csak a 11. párban
rugaszkodhatott neki a január elsejei elsõ sorozatnak.
Japánok ugrottak a legmesszibbre, Ito Daiki 141,5,
Takeucsi Taku pedig kereken 140 méterre repült, a
gyõzelem azonban ismét a
Schlierenzauerré lett 138 és
134 méteres ugrásokkal. A
január 7-én 23. születésnapját ünneplõ fiatal osztrákot
ezúttal is Kofler követte, alig
4,1 pontos hátránnyal, és
Ito Daiki. A 60. Négysáncverseny „félidejében” Sch-

lierenzauer vezet 557,8
ponttal, és már csak õ maradt versenyben az egymillió svájci frankos extra
bónuszért, amely akkor jár,
ha mind a négy állomáson
gyõzni tud. Ez, elõször és
utoljára, kereken tíz évvel
ezelõtt Sven Hannawaldnak
sikerült: 50-es rajtszmámmal az 50. kiíráson a német
síugró mind a négy versenyt
megnyerte. Idén elméletileg
még Kofler (535,6), Daiki
(532,3), Morgenstern (532,1),
sõt a német Severin Freund
(526,2) is áthúzhatja „Schlieri” számításait, bár erre kevés az esély.
Tegnap már Ausztriában
idõzött a mezõny, Innsbruckban selejteztek a ma délutáni
versenyre. Schlierenzauer és
a német Maximilian Mechler
is 126,5 m-re szállt, de utóbbi
a második, az osztrák pedig a
negyedik helyrõl várja a folytatást. Kofler ezúttal sem ugrott, így 50-es rajtszámmal a
tegnap a legnagyobb pontszámot (127,1) elért lengyel
Kamil Stoch ellenfeleként
lendül ma neki. W

2012 sikeresebb lesz, hiszen
úgy érzem: többre vagyok
képes, elõrébb léphetek a világranglistán. Tény azonban, hogy hazai szinten az
eredemények nem a legjobbak, s kilátás sincs arra, hogy
javuljanak. A romániai sísport olyan szintre süllyedt,
ahol nem lehet pozitív eredményeket felmutatni. S itt
nemcsak a saját eredményeimrõl beszélek...”
Idei nemzetközi megmérettetéseivel kapcsolatban
Éva elmondta, hogy a hátralevõ hat Világkupa-versenyen javítani szeretne. A
biatlonisták Vk-idénye november 28-án, a svédországi
Östersundban
kezdõdött
meg, és március 18-án ér véget, az oroszországi HantiManszijszkban. „A február
29. és március 11. között a
németországi Ruhpoldingban sorra kerülõ világbajnokságon is szeretnék becsülettel
helytállni” – tette hozzá Tófalvi Éva. W

Röviden
Nyolcan a serlegért
Román-kupa negyeddöntõvel indul a hazai férfi kosárlabda 2012-es idénye. Ma
Bukaresti CS Municipal–
Medgyesi Gaz Metan (18
óra, TVR 3) és Nagyváradi
CSM–CS Otopeni (20 óra,
Digi Sport) találkozókat rendeznek. A Bukaresti Dinamo ma fogadja a BCM
Piteºti együttesét (18 óra,
TVR 3), a Temesvári BC pedig holnap a CSU Asesoft
Ploieºti csapatát (18 óra,
Digi Sport).

Példás büntetés
Vasszigorral járt el a Svájci
Labdarúgó-szövetség a Sion
ügyében: a FIFA nyomására
36 pontos levonással sújtotta. A kantonországi csapatot
azért zárták ki az Európa-ligából, amiért jogosulatlanul
játszatott néhány futballistát. A klub azonban jogi útra terelte a vitát. Most a tabella harmadik helyérõl az
utolsóra esett vissza, s jelenleg mínusz 5 ponttal áll.

Folytatódik a hokibotrány
Jégkorong
ÚMSZ
A realitatea.net honlap
sportrovatában tegnap
megjelent hír szerint a halálos fenyegetések miatt Péter
Levente felszámolta Facebook-adatlapját. A 25 esztendõs, román felnõtt válogatott hokis azt állítja, hogy
román ajkú barátnõje is halálra rémült.
A csíki jégkorongozó „bûne”, hogy a román helyett a
magyar himnuszt énekelte
december 16-án, a Csíkszeredában megrendezett Románia–Magyarország Euro
Icehockey Challenge-mérkõzésen.
A debreceni egyetem politikai gazdaságtanszakos
hallgatója nem érti, mi a
gond azzal hogy magyarként énekelte Magyarország himnuszát. „A magyar közösséghez tartozom, nem ismerem a román himnusz szövegét! Ráadásul nehezemre esik románul kommunikálni” –
állítja Péter, aki szerint az

iskolában nem sikerült tökéletesen elsajátítania a román nyelvet.
Ugyanazon nacionalista
hangulatkeltési kampány keretében december 30-án „Állítsák meg a román hoki elmagyarosítását!” szöveget
tartalmazó plakátok jelentek
meg Csíkszeredában. Korodi
Attila parlamenti képviselõ
sajtóirodájának közleménye
szerint a plakátok egyike éppen a parlamenti képviselõ
irodájának ajtajára került,
egy másik pedig az RMDSZ
Csíki Területi Szervezete
székházának bejáratára.
Korodi Attila szerint a csíki hoki nagyszerû eredményei a civil szféra, a politikum, a vállalkozók és Csíkszereda önkormányzatának
jelentõs összefogása nyomán
jönnek létre. Hozzátette: az,
hogy a romániai hoki fellegvára Csíkszereda, ahol számos nagyszerû magyar sportoló öregbíti a sportág hírnevét, annak köszönhetõ, hogy
ebben a közösségben a sportnak hagyománya van, és a
gyerekeket kiskoruktól fogva
sportra nevelik. W

Dakar 2012: halál már az elsõ napon
Tereprali
Hírösszefoglaló
A Mar del Plata-i hivatalos szilveszteri rajtceremóniával megkezdõdött a
Dakar 2012 elnevezésû, az
össztávot tekintve több mint
8300 kilométeres terepralis
viadal, melynek mezõnye argentin, chilei és új helyszínként perui szakaszok leküzdése után január 15-én Limában ér célba. Idén 443 jármû
indult, 161 autós páros, továbbá 173 motoros, 30 quados és 74 kamionos trió.

Minden eddiginél korábban bõvült a Dakar fekete
krónikája: a terepraliverseny
elsõ szakaszán bukott RR
450 Beta motorkerékpárjával
és életét vesztette Jorge
Andrés Martínez Boero. Az
argentin versenyzõ 38 éves
volt, a Dakar 25. versenyzõáldozata. A tragédia a Mar
del Plata és Santa Rosa közötti elsõ szakaszon, a szelektív szakasz 55. kilométerénél helyi idõ szerint 10:19
perckor következett be, amikor a 175-ös rajtszámú Boero
balesetet szenvedett. A motorosnak a bukás után megállt

a szíve, az orvosok öt percen
belül helikopterrel a helyszínre érkeztek, de nem tudták
már újraéleszteni, a versenyzõ a kórházba szállítás közben meghalt. Boero második
Dakarján vett részt, 2011-ben
a hatodik napon fel kellett
adnia a futamot, miután balesetet szenvedett.
A motorosoknál a chilei
Francisco Lopez Contardo
Apriliája bizonyult a leggyorsabbnak az elsõ szakaszon, a
spanyol Marc Coma (KTM)
14 másodperces hátránnyal
zárt. Hétfõn a Santa Rosa de
la Pampa és San Rafael kö-

zötti 776 km-es szakaszt bonyolították le, 290 km volt a
mért táv. Ezúttal Coma nyert,
és az összetettben is átvette a
vezetést. Román színekben
Gyenes Emánuel (KTM) a
38. és 32., Marcel Butuza
(Honda) pedig a 118. és a 83.
helyet szerezte meg az elsõ
két szakaszon. Az összetettben Gyenes a 32. helyen állt
a tegnapi szakasz elõtt, hátránya Comával szemben 31:25
perc volt. Butuza máris nagyon leszakadt az élbolytól,
1:31:19 órás hátránnyal a 85.
Az autósok versenyében
orosz (Leonyid Novickij, Mi-

ni), majd katari (Nasszer alAttijah, Hummer) szakaszsiker született, a magyarok a
22. és 64. (Szalay Balázs,
Bunkoczi László – Opel), illetve 133. és 117. (Sebestyén
Sándor, Bognár József – Toyota) helyen zártak.
A kamionoknál a Gerard
De Rooy (holland) – Darek
Rodewald (holland) – Tom
Colsoul (belga) Iveco-trió, a
kvadoknál pedig az uruguay-i Sergio La Fuente (Yamaha). Tegnap a San Rafael
és San Juan közötti 501 kmes szakaszt bonyolították le, a
mért táv 208 km volt. W

