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

BNR-valutaárfolyamok
1 euró
1 amerikai dollár
100 magyar forint

4,3322 ▼
3,3884 ▼
1,3988 ▼

Aktuális
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VIII. évfolyam,
9. (1581.) szám

„Arab tavasz” Romániában
Véres összecsapássá fajult az Arafat-párti, majd Bãsescu-ellenes tüntetéssorozat

Feltételeket szabott az IMF

Fontos kormányzati lépések meghozatalát
támasztotta a Magyarország rendelkezésére
bocsátandó hitelkeretrõl folytatandó hivatalos tárgyalások feltételéül Christine
Lagarde, az IMF vezérigazgatója, amikor
fogadta Fellegi Tamás magyar fõtárgyalót.

Háttér

4

Román kormány magyar kézben

Alig vette át hivatalát, de már egymásnak
adják a kilincset az emberek az irodájánál,
amelyre még ki sem került a névtábla: „Románia kormánya. Dézsi Attila kormányfõtitkár”. A volt Hunyad megyei prefektus két
találkozó és az íróasztalán tornyosuló aktacsomók között adott lapunknak interjút.

Kultúra

8

Százhúsz éves
a szatmári kõszínház
A Szatmárnémeti Északi Színház épülete
felavatásának százhuszadik évfordulóját ünnepelték a hétvégén. Bessenyei István színész arra emlékeztette a közönséget: a Voyta
Adolf építész tervei szerint készült színház
a várost akkor elindította a modernizáció
útján, hisz villanyvilágítása volt.

Vezércikk
Visszakozók

3

A demokráciára fittyet hányó nagy harcosok a végén aztán megadják magukat.
Világos. A világ nyugati demokráciáinak nagy érdeme,
hogy – persze hibákkal, persze önös érdekeiket is érvényesítve – visszakozásra
kényszerítik az eszközökben nem válogató, a jóérzés és a jog törvényeit
semmibe vevõ, öntörvéÁgoston Hugó nyû vezéreket. W

„Le Bãsescuval!” – követelték Bukarest mellett további huszonnégy városban a hét végén a kezdetben Raed Arafattal szolidarizáló tüntetõk

Fotó: Mediafax

A kilencvenes évek eleji bányászjárások óta nem látott jeleneteknek lehettek tanúi a hétvégén
a bukarestiek: a lemondásra kényszerített Raed Arafat egészségügyi minisztériumi helyettes
államtitkár támogatására meghirdetett tüntetések elõbb az államfõ és a kormány lemondását
követelõ tiltakozásokká alakultak, majd – a futballszurkolói kemény magok bekapcsolódásával – véres összecsapásokká. Az elégedetlenséghullám futótûzként terjedt el az országban, annak ellenére, hogy Traian Bãsescu kérésére péntek délután Ritli László egészségügyi miniszter
leállította a bírált törvénytervezet társadalmi vitáját. Az ellenzéki Szociál-Liberális Szövetség
(USL) szolidarizált a tüntetõkkel, túlkapásokkal vádolva a karhatalmiakat. 3. oldal X

Leminõsítették
a fél eurózónát
Az S&P nemzetközi hitelminõsítõ megvonta a legjobb –
tripla A – minõsítést Franciaországtól és Ausztriától, Portugáliának pedig Magyarországénál
gyengébb, befektetésre nem ajánlott besorolást adott. Jelenleg a
válság epicentrumaként számon
tartott Olaszország osztályzatát
két fokozat megvonásával az A
sávról a B-re csökkentette. A teljes
lista szerint Ciprus és Spanyolország hosszú futamidejû szuverén
adósbesorolását két fokozattal,
Máltáét, Szlovákiáét és Szlovéniáét pedig egy fokozattal rontotta
le a nemzetközi hitelminõsítõ. A
döntést Olli Rehn uniós gazdasági biztos következetlennek minõsítette. 4. oldal X

George Pataki Nagyváradon Az idõt húzza
Az anyanyelvû oktatás fontosságát és az autonómia elõnyeit hangsúlyozta tegnapi nagyváradi villámlátogatása alkalmával George Pataki, New York ál-

lam egykori kormányzója. A politikus lányával tett eleget Tõkés
László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke meghívásának. 3. oldal X

Tõkés László, George Pataki és Antal János James tanácsos

Fotó: Totka László

a MOGYE?
Továbbra sem hajlandó eleget
tenni a tanügyi törvény elõírásainak a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem
(MOGYE): a minisztériumi felszólítások ellenére a hétvégi szenátusi ülésén sem módosítottak a
chartán úgy, hogy lehetõvé tegyék a magyar intézetek létrehozását a felsõoktatási intézményben. Király András oktatási államtitkár az ÚMSZ-nek kijelentette: egyértelmû az idõhúzási szándék, ugyanis a szenátus arra játszik, hogy lejárjon a mandátuma.
„Legfeljebb hat hónap alatt lefut
ez a történet” – fogalmazott a politikus, aki szerint a minisztérium
szankciókat alkalmazhat az egyetemmel szemben. 7. oldal X
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Röviden
Buntának betelt a pohár
Bíróságra idézik Szász Jenõt egy helyi hírportálon megjelent interjúban tett állításaiért. A Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke
Bunta Leventérõl, a város polgármesterérõl
tett olyan kijelentéseket, megjegyzéseket,
amelyek a város elöljárója szerint befolyásolják a karrierjét és erkölcsi kárt okoznak.
„Betelt a pohár. Olyan valótlan állításokat
tett, amelyeket már nem hagyhattam szó
nélkül, lépnem kellett” – magyarázta lapunknak az ügy kapcsán Bunta Levente.
Szász Jenõ azt állította utódjáról, hogy
„buta, bizalmatlan és bölcs, tehát öntelt
ember”, valamint „az osztály utolsó tanulója” volt. Szász február 2-ra kapott bírósági idézést a rágalmazás ügyében. Bunta 10
ezer lej kártérítést követel, továbbá arra is
kötelezné Szász Jenõt, hogy a bírósági határozatot hozza nyilvánosságra – saját költségén – két helyi újságban.

Schiffer már nem frakcióvezetõ
Schiffer András, az LMP frakcióvezetõje a
párt országos politikai tanácsának szombati ülésén lemondott posztjáról. A politikus
a párt többi vezetõ testületébõl is távozik,
és a tisztújításokon sem pályázik semmilyen posztra, egyelõre csak képviselõi mandátumát tartja meg.

Romániaiakat ért halálos baleset
Meghalt egy nõ abban a balesetben, amelyben egy román rendszámú személygépkocsi ütközött össze egy szintén román rendszámú kamionnal szombat hajnalban a
magyarországi M7-es autópálya Budapest
felé vezetõ oldalán, a kõröshegyi Völgyhídon. A személygépkocsi a kamion vontatmányának ütközött jó látási viszonyok között, a kamion bal oldala szinte letarolta az
autó jobb oldalának hátsó részét.

Albánok „csatáztak” a rendõrséggel
Súlyos összecsapások robbantak ki a koszovói rendõrség különleges egységei és a magát Önrendelkezés mozgalmának nevezõ koszovói albán tömörülés tagjai között
az északkelet-koszovói Merdare átkelõ közelében szombat délután. Az összecsapásokkal összefüggésben 146 embert állítottak
elõ, 31 rendõr és 20 tüntetõ megsebesült.

Öngyilkos merényletek Irakban
Több mint hatvan halálos áldozata volt a
dél-iraki Bászra városában síita zarándokok körében szombaton elkövetett terrorcselekménynek. Az öngyilkos merénylõ
elõbb kekszet osztogatott a tömegben,
majd felrobbantotta magát. Sorozatos robbanások rázkódtatták meg tegnap az iraki
Ramádi városát, ahol jármûbe rejtett pokolgépek léptek mûködésbe, valamint öngyilkos merénylõk rendõrségi épületeket
támadtak meg.

Negyven éve a trónon a dán Margit
Zászlókat lengetõ dánok tízezrei köszöntötték szombaton a monarchia népszerû
uralkodóját, II. Margit királynõt, aki ezen
a napon ünnepelte trónra lépésének 40. évfordulóját. A városházán, azaz az impozáns Radhausban többek között a svéd és
a norvég királyi pár részvételével fogadást
és hivatalos ebédet rendeztek a tiszteletére,
majd a 71 éves királynõ és férje, Henrik
herceg a városháza erkélyérõl üdvözölte a
tömeget.

Becsapódhatott az ûrszonda
A korábban jelzettnél lassabban érkezik a
csõdöt mondott orosz Fobosz-Grunt ûrszonda, várhatóan lapzártánk után Kínában, a Góbi sivatag körzetében érte el a
Földet. Korábban orosz ûrtudósok feltételezték, hogy a hatalmas ûrtárgy Magyarországon csapódik be, ezért az országos Katasztrófavédelmet készenlétbe helyezték.
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Az olaszok „Titanicja”
A toszkán partoknál zátonyra futott egy tizennégy emeletes óceánjáró
Gy. Z.
Sziklának ütközött, majd felborult péntek éjszaka a Costa
Concordia olasz óceánjáró luxushajó, amelynek fedélzetén több
mint négyezer ember tartózkodott. Az Ansa olasz hírügynökség
beszámolója szerint Grossetto város ügyészségén több órán keresztül
kihallgatták
Francesco
Schettinót, a kapitányát, és ezt
követõen õrizetbe is vették.
A Costa Concordia éjfél elõtt
két órával feneklett meg a toscanai partok közelében fekvõ Giglio
szigetnél. Mintegy negyvenen sebesültek meg, közülük ketten súlyosan. A három halott közül ketten francia turisták, a harmadik a
hajó személyzetének egyik perui
tagja. A hajótesten 50 méter hoszszú lék keletkezett, amelyen keresztül víz ömlött be. A hajóról
készített felvételeken látszik,
hogy a hajó teljesen az oldalára
dõlt. Szakértõk szerint azonban
nem kell attól tartani, hogy elsüllyed.
Egyes utasok arról számoltak
be, hogy pánik tört ki a fedélzeten, miután a hajó megdõlt. A hírek szerint miután a hajó dõlni
kezdett, sokan rémületükben a hideg tengerbe vetették magukat.
Egy nõ azt mondta, hogy „titanicos” jelenetek zajlottak le a fedélzeten, a megrémült utasok egymást taposták. Egyikük szerint január 8-i franciaországi behajózá-

A Costa Concordia a toszkán partoknál. Romániai és magyar állampolgárok is voltak a fedélzeten, két magyar eltûnt

sa óta egyetlen mentési gyakorlatot sem tartottak. Melissa Goduti
amerikai állampolgár elmondta,
hogy a gyakorlatot szombat délutánra vette tervbe a személyzet.
Francesco Paolillo, a parti õrség parancsnoka szerint elképzelhetõ, hogy a luxushajó belsejében
rekedt az a mintegy 70 ember,
akiket a hatóságok még mindig
eltûntként tartanak nyilván. A
bukaresti Külügyminisztérium
közölte: 29 román állampolgárságú utas és 27 olyan – ugyancsak
román állampolgárságú – sze-

mély tartózkodott a fedélzeten,
akik a személyzet tagjai voltak.
Úgy tudni, hogy mindannyian
biztonságban vannak. Ugyancsak
biztonságban van tíz magyar állampolgár: egy háromtagú család, egy fiatal pár, valamint öt
személy, aki a Costa Concordián
dolgozott. Lapzártánkkor a személyzetbõl további két embert eltûntként tartanak nyilván.
A hajó fedélzetén mintegy
3200 utas és 1023 tagú legénység
tartózkodott. Az utasok mintegy
egyharmada olasz, rajtuk kívül

Feltételeket szabott az IMF
Hírösszefoglaló

nagyon sok német és francia turista is volt. A hat éve épült Costa
Concordia 290 méter hosszú,
több mint százezer tonna vízkiszorítású, 14 emeletes óceánjáró
luxushajó. Négy úszómedence,
egy sportpálya, öt étterem, egy
háromszintes színház és számos
szórakozóhely található a fedélzetén. Egyébként idén lesz száz
esztendeje, hogy a katasztrófával
kapcsolatban emlegetett Titanic
viszonylag közel Újfundland
partjaihoz 1912. április 14-én elsüllyedt. W

Bonyolódik
a Schmitt-ügy
ÚMSZ

A makrogazdasági egyensúly
megteremtését szolgáló magyar kormányzati lépések meghozatalát támasztotta a Magyarország rendelkezésére bocsátandó
hitelkeretrõl folytatandó hivatalos
tárgyalások feltételéül Christine
Lagarde, a Nemzetközi Valutalap
vezérigazgatója, aki csütörtökön
Washingtonban fogadta Fellegi Tamást, a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel folytatott tárgyalásokért felelõs magyar tárca
nélküli minisztert.
Az Európai Bizottság teljes
mértékben osztja a Nemzetközi
Valutaalap Magyarországgal kapcsolatos nyilatkozatában foglaltakat – jelentette ki a tárgyalások
másnapján, pénteken Brüsszelben Olli Rehn pénzügyi biztos
szóvivõje. Amadeu Altafaj
Tardio megerõsítette, hogy a két
nemzetközi intézmény továbbra
is szoros kapcsolatban áll egymással.

Fellegi és Lagarde valójában a semmirõl állapodott meg

A nemzetközi szervezetek változatlanul bírálnak több új magyar jogszabályt. „Az új magyar
jegybanktörvénnyel kapcsolatban
megfogalmazott uniós érvek között vannak olyanok, amelyekkel
egyetért a magyar kormány, és
nem látja akadályát azok elfogadásának, de vannak köztük olyanok is, amelyekben messze állnak
egymástól az álláspontok” –

Erdélyiek szolidarizálnak Orbán Viktorral
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) kezdeményezésére
erdélyiek is részt vesznek a Fidesz-kormánnyal szolidaritást vállaló
demonstráción, amelyet több magyarországi közéleti személyiség és
civil szervezet hirdetett meg január 21-re Budapestre. A Békemenet
Magyarországért elnevezésû tüntetésre az EMNT – 50 lejes díj ellenében – autóbuszokkal szállítja majd a részvevõket Kolozsvárról,
Nagyváradról és Sepsiszentgyörgyrõl. A Magyar Polgári Párt
(MPP) pedig január 21-én szolidaritási nagygyûlést szervez Székelyföld több városában, hogy – Szász Jenõ pártelnök szavai szerint – az
erdélyiek támogatásukról biztosíthassák Magyarországot és a jelenlegi magyar kormányt. Egyelõre a marosvásárhelyi, a székelyudvarhelyi, a gyergyószentmiklósi, a csíkszeredai, a kézdivásárhelyi, a
sepsiszentgyörgyi és a baróti MPP-szervezetek vállalták a rendezvény megszervezését.

mondta ezzel kapcsolatban Orbán Viktor pénteken a közszolgálati Magyar Rádióban.
A nemzetközi tárgyalások
mentén tüntetéseket rendeztek
Magyarországon a hétvégén. Az
Európai Unióból való kilépés
szükségességét hangsúlyozta a
Jobbik elnöke pártjának szombati
demonstrációján, amelyet az Európai Bizottság magyarországi
képviseletének épülete elé szerveztek. A rendezvény résztvevõi
a színpadon egy uniós zászlót is
elégettek. A budapesti Parlament
elõtti parkolót teljesen megtöltötte az a több száz ember, aki az
Élõlánc Magyarországért szervezésében szombat délután demonstrált az ország szuverenitásának védelmében. A kormány
melletti rokonszenv-felvonulást
tartottak szombat délután Szegeden; a demonstráción – amelyre a
szomszédos településekrõl és
Délvidékrõl is érkeztek résztvevõk – Csurka István, a MIÉP elnöke mondott beszédet. W

Nehéz hete lesz Schmitt Pálnak: nem halogathatja tovább,
szembe kell néznie az utca emberével is. Csütörtökön Egerben
várják a magyar köztársasági elnököt, s hírek szerint nemcsak a
városvezetés, hanem egy demonstráló csoport is. Az államfõ
mostanáig nem volt hajlandó kiállni a nyilvánosság elé. Szombaton Budapesten is tüntetnek az államfõ ellen a kialakult botrány
miatt. Miközben Bayer Zsolt,
Széles Gábor és Pataky Attila a
Hõsök terérõl elsétál a Kossuth
Lajos térig, a Köztársaság Barátai
nevû Facebook-csoport a Köztársasági elnök Hivatala elé hívja a demokratákat. „Magyarország a
legcikibb ország kezd lenni Európában. A cikiség csúcsán pedig
ott áll az államfõ, akirõl hivatalba
ültetése után derült ki, hogy vállalhatatlan, mégis ragaszkodik
hozzá a jobboldal” – fogalmazta
meg aggályait Galba-Deák
Ádám fõszervezõ. Közben újabb
„szövetségesre” tett szert a köztársasági elnök: hivatalos nyilatkozatot tett ugyanis a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) az
ügyben. Angol nyelvû közleményében a NOB úgy fogalmaz:
„tudomásul vesszük, hogy
Schmitt Pál határozottan visszautasította az õt ért plágiumvádakat.” A közlemény szerint
Schmitt Pál mind sportolóként,
mind pedig a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjaként rendkívül fontos szerepet vállalt az
olimpiai mozgalomban.W
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„Arab tavasz” Romániában
Farkas István, Salamon Márton László
Erõszakkal és áldozatokkal is
járó kormány- és államfõellenes megmozdulássá fejlõdtek a
hétvégén az egészségügyi minisztériumból lemondásra kényszerített Raed Arafat helyettes államtitkár támogatására országszerte meghirdetett szimpátiatüntetések. Szombaton és vasárnap
este Bukarestben véres összecsapássá fajult a tüntetõk és a csendõrök találkozása, miután egy nappal korábban, pénteken a
Cotroceni-palota elõtt még békésen tüntettek az elégedetlenkedõk,
Traian Bãsescu államfõ lemondását követelve. A mintegy kétezer
fõs tömeg kezdetben az egészségügyi törvény közben visszavont
tervezete ellen tiltakozott, majd az
1989-es forradalom egyik központi helyszínének számító Egyetem
téren elszabadult a pokol: a tüntetõk közé vegyült futballhuligánok
és a csendõrök között véres összecsapás alakult ki, több tüntetõt és
egy csendõrt kórházba kellett szállítani. A karhatalmiak szombat
délután még csak elrettentõ manõverekkel, könnygázzal próbálták
meg féken tartani az engedély nélkül tüntetõket és a randalírozókat,
ám vasárnapra virradó éjszaka,
amikor már amúgy is oszlani kezdett a tömeg, prefektusi utasításra
elõvették a gumibotot is. Az indokolatlannak tartott erõdemonstráció még jobban feldühítette a tiltakozókat, akik vasárnap délután
újult erõkkel jelentek meg a helyszínen; tegnap esti lapzártánkkor
még a szombat estieknél is véresebb jeleneteknek lehettünk tanúi.

de még a kenyér megvásárlása is
sokszor gondot okoz, nem beszélve a gyógyszerekrõl. A fiam családjával együtt külföldre kényszerült, mert itthon orvosi diplomával is csak éhbérért dolgozhatott”
– sorolta keserveit riporterünknek
a bukaresti nyugdíjas.
A fõvárosi események híre futótûzként terjedt szét az országban,
tegnap a nagyobb városokban
már a reggeli órákban elkezdtek
gyülekezni az emberek, és lapzártánkig szinte minden megyeszékhelyen kisebb-nagyobb tömegek
követelték Traian Bãsescu államfõ
és az Emil Boc vezette kormány
lemondását.

Elõrehozott választásokat
kér az ellenzék
Az ellenzéki Szociál-Liberális
Szövetség (USL) – amelynek társelnöke, Crin Antonescu liberális
vezetõ szombaton sajtótájékoztatót tartott – szolidarizált a tüntetõkkel, túlkapásokkal vádolva a
csendõrséget. Mint fogalmazott, a
parlamentnek ki kell majd vizsgálnia a belügyminisztériumi alkalmazottak megtorló akcióit, amelyek „szították az erõszakot”. Az
USL szerint mielõbb rendkívüli
parlamenti ülésszakot kell összehívni, amelyen a honatyák „elemzik a precedens nélküli társadalmi
feszültségek miatt elõállt helyzetet”, s megoldást keresnek arra,

hogy a feszültségek ne növekedjenek. Az ellenzék úgy véli, az
„egyetlen racionális megoldás” az
elõrehozott választások kiírása lehet. Közleményében az USL gyávának nevezte a miniszterelnököt
és az államfõt, akik szerintük „bujkálnak a közvélemény elõl”. Emil
Boc egyébként tegnap meglátogatta a kórházban azt a csendõrt, aki
fejsérüléseket szemvedett a szombat esti összecsapások során.

Egészségügyi törvény:
Bãsescu meghátrált
A civil kezdeményezésû akciók
intenzitása meglepte mind a hatalom, mind az ellenzék képviselõit. Traian Bãsescu államfõ péntek
délután az egészségügy privatizálásáról szóló törvénytervezet társadalmi vitájának leállítását kérte
a miniszterelnöktõl. Televíziós
nyilatkozatában csalódottságának adott hangot amiatt, hogy a
szakma és a lakosság egy része is
ellenzi az egészségügy reformját,
holott a jelenlegi rendszer rosszul
mûködik, „virágzik a korrupció”.
Ritli László egészségügyi miniszter még aznap este teljesítette az
államfõ kérését, és visszavonta a
vitatott törvénytervezetet. Emil
Boc kormányfõ tegnap délután
már arról beszélt, hogy a koalíciós pártok új jogszabályt nyújtanak be, amely „már nem tartalmazza a Sürgõsségi Rohammen-

tõ Szolgálat (SMURD) feloszlatását és a sürgõsségi rendszer privatizálását sem”. Sajtóértesülések
szerint a Demokrata Liberális
Párt (PDL) Elena Udrea
fejlesztési és turisztikai minisztert
bízta meg az új tervezetet kidolgozó testület vezetésével, ezt
azonban Sever Voinescu, a PDL
szóvivõje cáfolta.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök
üdvözölte, hogy visszavonták a
közvitából az egészségügyi kerettörvény tervezetét. „Helyes döntés
volt, ám ezzel nem oldódtak meg
az egészségügy problémái. Ha valami jól mûködik, azon nem kell
radikálisan változtatni. A romániai sürgõsségi ellátás jól mûködik,
ám az egészségügynek vannak
más területei is” – mondta a politikus. Mint hozzátette: a tervezet
visszavonása szerinte nem befolyásolja majd Ritli László egészségügyi miniszter munkáját.
Mint arról korábban tájékoztattunk, az országos tiltakozáshullámot az váltotta ki, hogy Traian
Bãsescu államfõ múlt hétfõn a
Realitatea hírtelevízió élõ adásában éles szóváltásba keveredett
Raed Arafattal, a SMURD köztiszteletnek örvendõ alapítójával
az egészségügyi törvénytervezet
sürgõsségi mentõszolgálatra vonatkozó részérõl. A vita nyomán
Arafat lemondott a szaktárcában
betöltött helyettes államtitkári
tisztségérõl. W

„Elhiteltelenítik
az akciót a randalírozók”
„Sajnos, a vandalizmus elhitelteleníti az akciót, ennek ellenére
már harmadik napja kijövünk a
barátnõmmel ide a térre, mert úgy
érezzük: tarthatatlan a helyzet.
Nekünk, fiataloknak szinte semmi
esélyünk az országban, ezzel a
kormánnyal legalábbis” – panaszolta lapunknak tegnap délután
az Egyetem téren egy bukaresti
egyetemista. Egy nyugdíjas aszszonyt saját bevallása szerint „a
végsõ elkeseredettség” hozta az
Egyetem térre. „Hétszáz lejes
nyugdíjból élek, végigdolgoztam
az életemet, és most utolsó napjaimat egy tönkretett országban kell
leélnem. A fûtésszámla kifizetése,

A Cotroceni-palota elõtt még békésen tüntettek az elégedetlenkedõk, Bãsescu lemondását követelve

George Pataki Nagyváradon
Totka László
Az anyanyelvû oktatás fontosságát és az autonómia elõnyeit hangsúlyozta tegnapi Nagyváradi villámlátogatása alkalmával
George Pataki, New York állam
egykori kormányzója. Az amerikai magyar politikus lányával,
Allison Pataki-Levyvel tett eleget
Tõkés László, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke,
az Európai Parlament (EP) alelnöke meghívásának, akinek kíséretében reggel részt vett a
nagyvárad-olaszi
református
templomban tartott istentiszteleten. Ezt követõen George Pataki a
Lorántffy Zsuzsanna Református
Egyházi Központ múzeumtermében az erdélyi magyar akadémiai

szféra vezetõivel folytatott zártkörû tárgyalást az erdélyi felsõoktatás helyzetérõl és problémáiról.
„A szabad világból érkezett és
mindig kiállt a kelet-közép-európai népek szabadságáért” – mutatta be Tõkés az egymás után három ciklusban New York állam
kormányzójának választott Patakit. Hozzátette: amerikai vendége
legutóbb 2006-ban járt Nagyváradon, amikor a Partiumi Keresztény Egyetemet látogatta meg, és a
Lorántffy Zsuzsanna Líceum
sportpályájának eltulajdonítása ellen is szót emelt. „Ma az egyetem
és az autonómia ügyében kérem
támogatását” – fogalmazott.
„Tõkés László Európa- és
Amerika-szerte a bátorság, a diktatúrával való szembeszállás

szimbóluma” – viszonozta vendéglátója „bókját” Pataki. A román újságírók azt firtató kérdésére, hogy az erdélyi magyar politikusok által követelt székelyföldi
autonómiáról hogyan vélekedik
az amerikai magyar politikus a
helyi viszonyokat jól ismerõ választ adott. „Székelyföld egyedi.
Egyedi kultúrával, értékekkel, sajátos nyelvezettel, történelemmel
rendelkezõ régió, ezért remélem,
hogy a román kormány ezt észre
és figyelembe veszi. Aki ismeri
New York állam térképét az pontosan tudja, hogy azon belül számos autonóm régió mûködik, saját kultúrákkal, etnikumokkal és
mindez az állam törvényeivel
harmóniában áll” – fogalmazott
George Pataki. W

Fotó: ifj. Salamon Márton

„Stabil a bázis”
Sike Lajos
A 2012-es év feladatairól, illetve az eddig elért eredményekrõl egyeztetett Szatmár megyei
hétvégi látogatásán Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke.
„Ha abból a logikából indulunk ki,
hogy a pluralizmus segíti a nemzeti összetartozást, akkor az erdélyi
magyarságnak még legalább harminc-negyven új pártra lenne
szüksége” – fogalmazott Kelemen,
arra célozva, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt létrehozói a nemzeti
összetartozás erõsítõjeként állítják
be kezdeményezésüket. Mint
Kelemen elmondta, az RMDSZ
bízik önmagában és választóiban,
hiszen a felmérések is azt jelzik,
hogy az új párt színrelépése nem
ingatta meg szavazóbázisát. W

Visszakozók
Még tél van, hivatalosan is
szünetel a parlament, mégis egyre magasabbra ugrik
a tiltakozási láz, s Magyarországon is, Romániában
is tüntetéshullámok várhatók.
Tekintélyuralmi rendÁgoston Hugó szereknek, tekintélyuralomra törekvõknek sajátja, hogy állandóan konfliktust, ellenséget keresnek, örökös
(szabadság)harcban állnak (ennek egyik érdekes válfaja volt, emlékszünk, a „népi demokráciák” békeharca), még ezek legenyhébb formáiban is leckéztetnek, fenyegetõznek, „sallereket” és „kokikat” osztogatnak
– közben meg olykor hatalmas pofonokba
szaladnak bele.
Ezek a harcias politikusok, amilyen Magyarországon Orbán Viktor, Romániában
Traian Bãsescu, minthogy erejüket túlbecsülik, rendszerint képtelenek végiggondolni
a következményeket, a harc hevében eszükbe
sem jut, hogy végveszélybe sodorhatják nem
csak magukat, hanem másokat, az embereket, a közösségeket, magát az országot is.
Magyarország is, Románia is: most végveszélyben van. Ezt lehet kissé másképp mondani, például hogy nem épp minden szempontból van végveszélyben (teszem azt az éjszaka három és négy óra között meghozott
negyven törvénybõl az Európai Unió csak
hármat kifogásolt – igaz, hogy a legfontosabbakat és egyelõre; vagy hogy az infláció
kicsi, a gabonatermés pedig nagy volt), a
végveszély azt jelenti, hogy a lakosság már
nem bírja a terheket, és hogy a demokrácia
romokban hever.
Van még egy mozzanat, amelyet a múlt hét
meghatározó eseményei kapcsán meg kell
említeni. A tekintélyuralomnak vagy akár
az arra való törekvésnek a végét megelõlegezi, ha a többség lelkében gyûlöletessé válik.
Vagy ha menthetetlenül nevetségessé. Európa és a világ Orbánon csak éppen annyira
szórakozott, amennyire az belefért az ámokfutása miatti aggodalomba, Schmitt Pálon
most már – azon túl, hogy helyesírása egy
ötödikesé – a plágiumügye után mindenki
önfeledten röhög. És kéretik nem minket
hazafiatlannak nevezni, amikor a szabad,
aggódó és röhögõs (világ)sajtóval együtt az
ilyesmit szóvá tesszük! Mert nem mi romboljuk az ország tekintélyét itthon és a világban, hanem igenis az Orbánok,
Schmittek, Bãsescuk, Bocok, ki-ki a maga
hozzájárulásával.
A demokráciára fittyet hányó nagy harcosok a végén aztán megadják magukat. Világos. A világ nyugati demokráciáinak nagy
érdeme, hogy – persze hibákkal, persze önös
érdekeiket is érvényesítve – visszakozásra
kényszerítik az eszközökben nem válogató, a
jóérzés és a jog törvényeit semmibe vevõ, öntörvényû vezéreket.
A vereség felismerésének pillanata megrázó
lehet. Aki a seregének azt mondta, hogy tapodtat sem enged, majd hirtelen „rugalmassá” válik: meghasonlott ember. Azt mondani, hogy Brüsszel meg az IMF nem diktál
nekünk, most meg reszketve a segítségét kérni... Vitézül (alkotmányellenesen) diktálni
a kormánynak, most meg arra kérni, vonja
vissza a törvényt, amely az indulatokat elszabadította...
S ráadásul még attól is félni, hogy a visszakozás is elkésett!

Román lapszemle
Kórházba került Ion Iliescu. Az emésztõrendszeri betegséggel küzdõ volt román
államfõt a közeljövõben megmûtik. (Adevãrul) X HIV-fertõzött, terhes nõt találtak
egy második kerületi elhagyatott tömbházban a bukaresti polgármesteri hivatal
alkalmazottai. (Adevãrul) X Hat hónapon
keresztül fúrtak 30 méter hosszú alagutat
az angliai Manchesterben tolvajok, hogy
bejussanak egy üzlethelyiség bankautomatájához. A zsákmány azonban csalódást okozhatott nekik, mert mindössze
6000 font volt a gépben. (Evenimentul zilei)
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Román kormány magyar kézben
Beszélgetés Dézsi Attilával, a kormányfõtitkárság új vezetõjével
Alig két hete vette át hivatalát, de
már egymásnak adják a kilincset az
emberek az irodájánál, amelyre még
ki sem került a névtábla: „Románia
kormánya. Dézsi Attila kormányfõtitkár”. A volt Hunyad megyei prefektus két találkozó és az íróasztalán tornyosuló aktacsomók között adott lapunknak interjút.
Salamon Márton László

XCsúcsforgalom

van önnél... Milyen a kormányfõtitkári munka? Mélyvíz?
– Nos, az biztos, hogy ha valakit mély vízbe dobnak,
kénytelen lesz megtanulni
úszni. A kormányfõtitkári
munkám azzal kezdõdött,
hogy menedzsmentileg felmérem az intézményt, és a
felmérés eredménye után
szerkezeti változások lesznek, mert az intézmény mûködése jelenleg nem olyan,
amilyent elvárok. A kormányfõtitkár a közpolikákat
koordinálja a kormányban,
ez azt jelenti, hogy valamennyi minisztérium közpolitikája itt találkozik, a fõtitkárság pedig egységes koordinációt végez el. Jogilag
tiszta kormányüléseket kell
biztosítani, ehhez naponta
mintegy háromszáz határozattervezetet vagy egyéb dokumentumot olvasok át és
véleményezek.

XHogyan

zajlik a munkanapja? Hánytól hányig dolgozik?
– Reggel kilenckor kezdek, és

pen a szakszervezetek képviselõi jártak itt nálam, a fõtitkárságon. Korábban kétszer
is sikerült rávennem az éhségsztrájkolókat arra, hogy
hagyjanak fel a tiltakozó akcióval, és azóta is megbíznak
bennem, számítanak a támogatásomra. Tavaly február
elején, amikor egy nagy tragédia történt az urikányi bányánál, én értem oda elsõként a robbanás helyszínére,
nekem kellett az elsõsegélyt
is megszerveznem, és az áldozatok hozzátartozóival is
nekem kellett közölnöm a
tragikus híreket...

addig maradok bent, amíg elvégzem az aznapra magam
elé kitûzött munkamennyiséget. Ittlétem két hete alatt
már olyan napom is volt,
nem is egy, hogy másnap hajnalig maradtam bent, már
kelt fel a nap...

XVisszatérve a kinevezésé-

XÖn

tavaly decemberig
Hunyad megye prefektusa
volt. Mi az alapvetõ különbség a prefektusi és a kormányfõtitkári munka között. Ott is a törvényesség
betartása volt a feladata, itt
is az.
– Én a közigazgatásban végigjártam néhány lépcsõfokot, prefektúrai titkárként és
alprefektusként, mielõtt prefektussá, majd kormányfõtitkárrá neveztek ki. Az alapvetõ különbséget abban látom,
hogy a prefektus azokat a
törvényeket alkalmazza helyi, megyei szinten, amelyeknek a törvényességét a kormányfõtitkárság elõzõleg
megállapította. A kormányhatározatainak, sürgõsségi
rendeleteinek jogilag meg
kell állniuk a lábukon, és az
utóbbi években meglehetõsen sok olyan dokumentum

született, amelyekben az alkotmánybíróság hibát talált.
Mióta itt vagyok, máris elég
sok olyan jogszabály-tervezet
volt, amelyek a kormányüléselõkészítõ üléseken fennakadtak a rostán, jogtisztasági
problémák miatt.

XHa

jól tudom, éppen
sztrájkoló Zsil-völgyi bányászokkal tárgyalt prefektusként, amikor érkezett a
felkérés a kormányfõtitkári
posztra.
– Így van, Kelemen Hunor
elnök úr hívott fel telefonon,
és megkérdezte, hogy mi lenne, ha... Meg kell mondanom, sokat vívódtam, pedig
igencsak megtiszteltetõnek
tartottam és tartom a felkérést. És nem csak megtisztel-

tetésnek, hanem kötelezettségnek is. Ami a bányászokat
illeti, kilencszáz bányászt bocsátottak el tavaly végkielégítéssel az Országos Kõszéntársaságtól, akiknek három
részletben – október, november és december végén – kellett kifizetni a végkielégítésüket. Sajnos a kifizetések októberben és novemberben is
csúsztak, innen indult az elégedetlenkedés.

XÖn dolgozott is a bányavállalatnál, valamikor pályája kezdetén…
– Igen, és ezért is jól belelátok az ottani emberek problémáiba, ismerem õket, és
együtt is érzek velük. Ezek az
emberek bennem bíztak és
bíznak; az elõbb, ön elõtt ép-

hez: akkor a sajtóban megjelentek olyan felvetések,
hogy a kormányfõtitkári
tisztség igazi tétje az országos
protokollalap,
a
RAAPPS ingatlanvagyona…
– Ez badarság, nincs semmilyen személyes vagy csoportérdek a RAAPPS körül. A
kormány tavaly novemberben fogadta el a 101-es kormányrendeletet, amelyben
az áll, hogy eladásra kerülnek egyes, a protokollalap tulajdonát képezõ ingatlanok.
Mióta én itt vagyok, arra figyelek, hogy nagyon átlátható eladási procedúrarendszert állítsunk össze, és ez folyamatban van. A fõ érdek
az, hogy minél több pénzt sikerüljön az államkasszába
behozni, az ingatlanok eladása révén.

XDél-erdélyi

szórványmagyarként ön hogyan magyarázza azt, hogy a meglehe-

tõsen kisszámú, öt százalék
alatti Hunyad megyei magyarság egymás után termeli ki az élpolitikusokat – Takács Csabától és Winkler
Gyulától Borbély Károlyig,
Széll Lõrinczig és most már
Dézsi Attiláig elég hosszú a
sor…
– Talán az a magyarázat,
hogy a Hunyad megyei magyarság mindig fel tudta vállalni nemcsak a magyarság
ügyeit, hanem az ottani, más
közösségek ügyeit is, így
nemcsak helyi, hanem országos és európai szinten is teljesíteni tudó politikusokat
adott az erdélyi magyarságnak. Az úttörõ Takács Csaba
elnök úr volt, akinek nagyon
sokat köszönhet a Hunyad
megyei magyar közösség, és
én magam is a Takács Csabavonalat képviselem.

XMit jelent a Takács Csaba-vonal? Hogyan határozná meg, két-három szóban?
– Komolyság, meggondoltság, határozottság.

XJelenleg még Gáti István
a kormányfõtitkár-helyettes, de õ elõreláthatólag távozik, és a nagyobbik kormánypárt jelöl majd valakit
a helyére. Mit lehet errõl
tudni?
– Én remélem, hogy még jó
ideig Gáti Istvánnal együtt
dolgozhatok a fõtitkárságon.

XEzek

szerint Románia
kormánya most teljesen magyar kezekbe került: a pilóta
és a segédpilóta is magyar.
– Higgye el, jó kezekben is
van…

Leminõsítették a fél eurózónát
Gy. Z.
A nemzetközi hitelminõsítõ megvonta a legjobb –
tripla A – minõsítést Franciaországtól és Ausztriától, Portugáliának pedig Magyarországénál gyengébb, befektetésre nem ajánlott besorolást
adott. Jelenleg a válság epicentrumaként számon tartott
Olaszország osztályzatát két
fokozat megvonásával A sávból B-re csökkentette. A teljes
lista szerint Ciprus és Spanyolország hosszú futamidejû szuverén adósbesorolását
két fokozattal, Máltáét, Szlovákiáét és Szlovéniáét pedig
egy fokozattal rontotta le a
nemzetközi hitelminõsítõ.
Ezek szerint az euróövezeti
országok közül már csupán
négy – Németország, Finnország, Luxemburg és Hollandia – õrizte meg legelõkelõbb, AAA-s besorolását.

Bírálják
a hitelminõsítõt
A Standard and Poor’s
közleményben emelte ki,
hogy kevesli a blokk válságra adott válaszát, mivel a

költségvetési fegyelem és a
megszorítások önmagukban
nem elegendõek a veszély
megfékezésére. Ezzel szemben az EU vezetõi élesen bírálták a hitelminõsítõ lépését: Olli Rehn uniós gazdasági biztos szerint ellentmondásos és következetlen
az S&P döntése, mivel a valutaövezet minden fronton
határozott válaszokat ad a
válság megfékezésére – írja a
BBC. A lépés abban a tekintetben valóban meglepõ,
hogy Spanyolország és
Olaszország éppen az elmúlt
csütörtökön hajtott végre sikeres kötvényaukciót jelentõs hozamcsökkenéssel.
Az ibériai állam idén elõször adott el kötvényeket,
méghozzá a tervezettnél kétszer többet, mintegy 10 milliárd euróért értékesített három különbözõ lejáratú
adósságpapírt. Itália pedig
8,5 milliárd euróért értékesített 12 hónapos olasz állampapírokat, amelyek átlaghozama 2,735 százalékra, tavaly június óta a legalacsonyabb szintre csökkent a decemberben tartott azonos lejáratú adósságpapír aukció-

ján kialakult mintegy 6 százalékról. A hitelminõsítõ lépésének köszönhetõen viszont azonnal megugrott a
leminõsített országok CDSfelára – közölte a Marketawatch. Nem elhanyagolható tény, hogy Olaszországnak csaknem 90 milliárd
eurónyi adósságot kell refinanszíroznia február és április között, a januári leminõsítés következtében viszont
mostantól kezdve csak jóval
drágábban teheti meg.

Pofon Sarkozynek
Lehetséges, hogy a hitelminõsítõ újabb nyomást
akar kifejteni az uniós államés kormányfõk január 30-i
találkozója elõtt. Méghozzá
annak ellenére, hogy Mario
Draghi, az Európai Központi Bank elnöke ugyancsak
csütörtökön bejelentette: a
vártnál korábban, már januárban lezárulhatnak az uniós
egyeztetések a fiskális politika harmonizálásáról, a
csúcstalálkozón
ugyanis
konszenzus születhet az EU
állam- és kormányfõi között.
Bár a dokumentum 26 nyelv-

re való lefordítása kissé késleltetheti a folyamatot, ezzel
együtt is már márciusban
aláírhatják a költségvetési
politika szorosabb összehangolását célzó új kormányközi szerzõdést. A tárgyalások
gördülékeny elõrehaladásáról számolt be idei elsõ – egy
hete Berlinben megrendezett
– munkaebédjén Angela
Merkel német kancellár és
Nicolas Sarkozy francia elnök is. (Párizs leminõsítése
száz nappal az államfõválasztás elõtt mindenesetre
hatalmas pofon Sarkozynek,
a döntés ugyanis elõnybe
hozhatja kihívóit, õ pedig
búcsút mondhat az Elyséepalotának.)
A fiskális paktum megalkotásáról a december 9-i
brüsszeli csúcson határoztak
az euróövezeti tagállamok.
A korábbi törekvéseknél szigorúbb javaslatok értelmében az aláírók automatikus
szankciókat vezetnek be
azon országokkal szemben,
ahol az uniós alapszabály ellenére az államháztartási hiány meghaladja a bruttó hazai termék (GDP) három
százalékát, valamint nemze-

ti alkotmányokban rögzítik
a költségvetési egyensúlyra
vonatkozó államadóssági
plafont. A költségvetési szigor betartását garantálja,
hogy az Európai Bizottságnak joga lesz ellenõrizni és
véleményezni a nemzeti
költségvetéseket, a tartósan
szabályt sértõ tagállamok
pedig az unió bírósága elõtt
felelnek.

A jóslat: recesszió
Az euróövezeti tagállamok tömeges leminõsítése
mindazonáltal a Standard &
Poor’s azon véleményét tükrözi, hogy a valutaunió „számos, egymáshoz kapcsolódó, rendszerszintû kockázatnak van kitéve”, a döntéshozók „nem diagnosztizálták
helyesen” a válság okait,
mindemellett az idén jelentõs a recesszió esélye az
euróövezetben – hangsúlyozták szombat délutáni londoni telekonferenciájukon a
nemzetközi hitelminõsítõ
szakértõi. Kiemelték ugyanakkor, hogy a valutauniós országok jelenlegi adósbesorolásaiban nem szerepel ténye-

zõként az eurózóna szétesése. Moritz Kraemer, a Standard & Poor’s szuverén besorolásokért felelõs részlegének elemzési igazgatója szerint az S&P jelenleg 40 százalékos eséllyel jósol recessziót az euróövezetnek 2012re, és bekövetkezte esetén a
cég becslése szerint átlagosan 1,5 százalék körüli mértékben eshet vissza a valutauniós GDP-érték. A cég illetékes igazgatója a leminõsítések egyik fõ tényezõjének
nevezte az euróövezeti döntéshozók „nyilvános és elhúzódó vitáit” arról, hogy mi
lenne a megfelelõ válasz a
pénzügyi válságra. Mindez
olyan idõszakban történik,
amikor az euróövezeti országok refinanszírozási igénye
„szokatlanul magas”. Csak a
valutauniós bankoknak több
mint 200 milliárd eurót kell
törleszteniük az idei elsõ három hónapban, de a szuverén kötelezettségek is nagyon magasak: egyedül
Olaszországnak 130 milliárd
euró hitelrefinanszírozásról
kell gondoskodnia áprilisig –
hangzott el az S&P szombati telekonferenciáján. W
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Kifarolás
az EU-ból

Kovács tizedes

A nap címe. Cristian Preda: Traian
Bãsescura nem lehet ráismerni, România
liberã
Magyarázat. Kívülrõl nézve is csakugyan lélegzetállító a (hangulat)változások ritmusa.
Cristian Preda, a fõ kormánypárt meghatározó embere, olykor amolyan belsõ ellenzéki
megmondóembere a blogján arról ír, menynyire hirtelen történt minden. „A hét elején
volt egy törvénytervezetünk, amely nagyon
jó vitaalapot szolgáltatott ahhoz, hogy megtörténjék az egészségvédelem szabályozása;
volt egy megbecsült specialista – Raed
Arafat döntési pozícióban, valamint egy államelnök, aki eltökélten támogatta az egészségügyi rendszer megjavítását. Öt nap múlva
Arafat már nem helyettes államtitkár, Traian
Bãsescu pedig a felismerhetetlenségig szkeptikus. (...) Egy ugyanannyira meglepõ, mint
amennyire gyors átalakulás. És veszteség az
egész vonalon.” Bizony. Még az is lehet,
hogy helyrehozhatatlanul. De a fõ az, hogy
az elnök ezután már nem fog – sem józanul,
sem másképp – betelefonálni a tévémûsorokba. Ennyi haszna mégis lett az egésznek.
Meg hát persze még jöhetnek meglepetések.

A nap álhíre. Traian Bãsescu szolidaritásáról biztosította magyar kollégáját, Schmitt
Pált a plágium-ügyben. Hangsúlyozta, az államelnökök nem lopnak, õ sem lopott soha
semmit. „Az egyezések az ön kiváló dolgozata és a másik között nyilvánvalóan a véletlen mûve”, írta levelében a román államfõ.
Ugyanakkor kisebb elfoglaltsága ellenére, kitüntetni készül magyar kollégáját a copy
paste módszer meghonosításáért.

Minden napra egy mondás
„Csak egy velünk született tévedés van: azt hinni,
azért élünk, hogy boldogok legyünk.”
Arthur Schopenhauer

Jelen-átélés
SZELLEMIDÉZÉS

Igazi spontán. Az Adevãrul azt emeli ki,
hogy Marosvásárhelyen, ahol Raed Arafat
megalakította a SMURD-ot, a több ezres tömeg szinte a semmibõl, teljesen spontán módon alakult ki. Az államfõ saját neveletlenségének és erõszakosságának a levét issza,
az Arafat iránti rokonszenv így alakult át az
elnök lemondását követelõ haraggá. Még
egy-két ilyen fogás, és – fõleg a jó idõ, a kellemes napsütés hatására – országszerte elindulhatnak az elnök elleni tüntetések. Az
már megjegyzésre sem méltó, hogy szinte
sehol el sem hangzik a miniszterelnök neve.
Pedig hát õ írta alá a lemondást? Szegény
Boc már ellenszenvet sem képes kiváltani.

Horváth István

A legtöbb ember kénytelen egyetlen, vagy csak néhány területre
korlátozni önmagát; minél kevesebbet tud azonban valaki a múltról
és a jelenrõl, annál bizonytalanabb kell, hogy legyen ítélete a
jövõre vonatkozólag. Kétséges egy ilyen vizsgálódás azért is, mert
éppen ezeknél az ítéleteknél az egyes személy szubjektív vágyai
nagyon is nehezen lemérhetõ szerepet játszanak; ez utóbbiak pedig
az egyéni tapasztalás tisztán személyes momentumainak, az egyénnek az élettel való többé-kevésbé reményteljes kapcsolatainak függvényei, ahogyan ez az egyén temperamentumából, sikereibõl,
vagy balsikereibõl következik. Végül nagy jelentõsége van annak a
figyelemreméltó ténynek is, hogy az emberek a jelent mintegy
naivan élik át, anélkül, hogy tartalmát méltányolni tudnák; elõbb el
kell távolodniuk tõle, más szóval a jelennek múlttá kell változnia
számukra, hogy a jövõ megítélése szempontjából támaszpontként
használhassák fel. (…)
Az emberi kultúra – ezalatt mindazt értem, ami az ember életét az
állati lét fölé emeli, és attól megkülönbözteti - a kultúrát nem
különítem el a civilizációtól - a megfigyelõ felé két arcot mutat.
Egyrészt felöleli mindazt a tudást és képességeket, amelyeket az
emberek elsajátítottak, hogy a természet erõin uralkodhassanak, és
hogy segítségükkel emberi szükségleteik kielégítésére javakat
állíthassanak elõ. Másrészt pedig jelenti azoknak a berendezéseknek az összességét, amelyek arra szolgálnak, hogy az
emberek egymáshoz való viszonyát, fõképpen azonban az elérhetõ
javak elosztását szabályozzák.

Egy, a Jobbik által szervezett tüntetésen körülbelül
háromezer ember azt követelte, hogy Magyarország
lépjen ki az EU-ból. Minekutána hosszas egyeztetések mentek végbe nem kis fõtörés árán, melyet a II.
Orbánt megelõzõ kormányok sorra-rendre megszenvedtek, lenyelték az euro-békát, most azt kérik a csak
a nemzet szólam mögé bevackolt csõlakók, hogy Magyarország fordítson hátat az Uniónak, legyen maga
is csõlakó, idegen test Európában. Vagyis közeledjen
Lyukas Jankó elnök Hófehér Oroszországához, legyen az ukrán maffia társtettese, üvöltsön a neonácikkal, Iránnal és más mélyen demodiktatúrás csapattal.
A tüntetõknek mondom: az EU-n kívül nincs élet,
nem lehet igazán országérdekeket érvényesíteni sikerrel, tartósan. Nincs az efféle irányzatoknak nemzetközi tere, ENSZ-képviselete, csak földalatti hálózata. A titkos mozgalmak halála a nyilvánosság. Már
a komcsiktól sem érdemes e tekintetben konspirációt
tanulni, hiszen zsinórban buktak el mindenütt, ahol
hatalomra kerültek. Ha nincs EU, nincs gazdasági
segély és piac. Legalább is a vén földrészen. A gazdasági bezárkózás, az önerõ már sehol sem elég. A lakosság megkóstolta a jólétet, nem akar visszatérni a
szükség- vagy hadigazdálkodáshoz. A diktatúrák
végórája a nélkülözõk lázadása.
Ha Magyarország kilép az EU-ból, akkor mindenki
vele szemben érvényesíti a vízumkényszert. Lehet,
hogy a Jobbik képviselõi csak Hegyeshalomtól
Biharkeresztesig vagy Letenyétõl Záhonyig kívánnak
utazni, de akkor hogyan érvényesíthetõ a nemzetegyesítés, hiszen Romániába, Szlovákiába, Szerbiába
vagy Horvátországba, Ausztriába vagy Ukrajnába
csak útilapuval lesz lehetséges belépni. És akkor még
nem beszéltünk a milliós magyar emigrációról, akikhez a milliónyi belmagyar évente kiutazna. Megint
kezdõdnének a két-három évente történõ kiutazási
tilalmak, a korrupció, a határõrizet önmagunk ellen.
Ha kilépne Magyarhon az EU-ból, akkor a kivándorlás nem csupán „a nemzet ellenségeinek” tekintett
egyéneket és családokat hozná mozgásba, hanem
mindazokat, akik nem szeretik a nélkülözést, dolgozni akarnak, nyugalomban élni európai magyar kultúrán. Vagyis rövidesen már a hét-nyolc millió magyar
lélek illúzióját sem lehetne fenntartani. Íresedne az
ország: többen lennének kint, mint benn,
akár az írek. Azért bent is ülne elég
ember – a dutyiban.
Végül azért sem lenne jó, ha Budapest
kifarolna az EU-ból, mert akkor
Morvay Krisztina EU-képiselõi stalluma okafogyottá válna, vagyis kénytelen lenne visszatérni jogtanácsosnak oda, ahol a jog csak afféle cifra magyaros vitézkötés lenSebestyén Mihály ne a nemzeti nihil dolmányán.

Sigmund Freud: Egy illúzió jövõje. Fordította Dr. Schönberger István 1905)

Bãsescu, a malomkõ
Elõzménytelen eseményeknek lehettünk
tanúi az elmúlt hét végén. A Raed Arafat
melletti össztársadalmi szolidaritás, az
egészségügyi törvénytervezet visszavonása, majd az azt követõ spontán tüntetésekbõl egyértelmûnek tetszik, hogy kormányváltó, pontosabban elnökváltó hangulat uralkodott el Romániában.
Ezt maga az érintett ismerhette fel elsõként, amikor – eddigi magatartásával ellentétben – visszavonatta azt a jogszabály-tervezetet, amelyet eddig édes gyermekének tekintett és akként is védte meg
(leginkább a szakmával szemben). Persze
az eddig is elõfordult, hogy az államfõnek nem sikerült elérnie politikai céljait,
mint például az alkotmány módosítását,
az egykamarás parlament létrehozását, a
képviselõk és szenátorok számának csökkentését, a közigazgatási átszervezést stb.
Azonban arra emlékezetem
szerint nem volt példa,
hogy az elnök nyilvánosan
feladta volna valamelyik
programját. Bár szombaton a Demokrata LiSzékely Ervin
berális Párt egy új

egészségügyi törvényt megalkotó bizottmészetes velejárója, hogy az elnöknek elság felállításáról beszélt, voltaképpen
lenzéke is van, amelyik idõnként spontámégis kapitulációról van szó, ami egy ön- nul, máskor szervezetten megnyilvánul.
törvényû elnök esetében sokkal nagyobb
Csakhogy ezt az elnökellenes tiltakozást
veszteség, mint amilyen általában lenne.
felértékeli két körülmény. Az elsõ az,
A vereség oka pedig az, hogy az államfõ
hogy választási évben vagyunk, amikor a
alábecsülte a Raed Arafat
közvéleményt erõsen bemelletti szolidaritás erefolyásolják ezek a tüntetéTámogatottságát az elnök
jét. A készülõ tüntetések
sek. Az államfõ amúgy is
elvesztette, s hivatalban
hírére Traian Bãsescu
tíz százalék alatti népszemaradását csak a politikai
visszavonatta ugyan a törrûségét porba zúzhatja, õt
elittõl remélheti.
vényt, de a megmozdulámagát pedig delegitimálja
soknak így sem tudta eleaz, ami történt és ami
jét venni.
még a választásokig történhet. Ez döntés
Minden tiszteletem a SMURD sürgõsségi
elé kell hogy állítsa a Demokrata Liberászolgálatot létrehozó orvosé, de azt hilis Pártot is. Vagy eltávolodik az elnöktõl,
szem, hogy az õ méltóságteljes lemondása vagy pedig ezzel a politikai malomkõvel a
csak a szikrát adta egy olyan spontán civil nyakán megy a süllyesztõbe. A helyzet istiltakozóhullám kibontakozásához, amely- meretében ez utóbbi tûnik valószínûbbnek a feltételei már rég érlelõdnek. Binek. A másik körülmény pedig az, hogy
zonyság erre, hogy a szombati fõvárosi
egy olyan elnökrõl van szó, aki politikustüntetéseken már alig lehetett Arafat nevét ként retorikáját arra építette, hogy az õ
hallani, annál többet viszont az elnök tábarátja a nép, ellensége pedig a korrupt
vozását követelõ felszólításokat. Persze
politikai elit (ez persze nem így volt, de
néhány ezer tiltakozó sehol a világon nem jól hangzott). Mandátumának hátralévõ
tud lemondatni egy államfõt, és dõreség
részében e tézisnek épp az ellenkezõje
lenne ezek után Traian Bãsescu gyors buigazolódhat be. Társadalmi támogatottsákását jövendölni. Sõt, a demokráciák tergát az elnök elvesztette, hivatalban mara-

dását pedig csak a politikai elittõl remélheti, amely megakadályozhatja a felfüggesztésére irányuló ellenzéki parlamenti
kezdeményezést.
Az RMDSZ számára ebben a helyzetben
ugyanaz a dilemma, mint a vezetõ kormánypárt esetében. A jelenlegi kormány
oly mértékben összeforrt Traian
Bãsescuval, hogy az elnök- és kormányváltó hangulat õsszel az államfõvel
együtt valószínûleg az õ szövetségeseit
sem fogja kímélni. Ugyanakkor elmúlt
vagy legjobb esetben elmúlni látszik az a
kegyelmi idõ, amikor az ellenzék még
tárt karokkal fogadta (volna) a parlamenti többséget is hozó Szövetséget. Ám
ha egy politikai párt esetében nem tekinthetjük tragédiának, ha négy évre
vagy még tovább ellenzékbe vonul, az érdekvédelmi szervezet számára tét a parlamenti képviselet megtartása. Az a határozatlanság és halogató taktika viszont, amit az RMDSZ az egészségügyi
törvénytervezet és Verespatak esetében is
produkál(t), arra utal, hogy a Szövetségben hiányos a politikai elemzõ munka,
már nincsenek bejáratott döntés-elõkészítõ mechanizmusok.
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Hízik az online piac

CES: egyre „okosabb”
lesz idén a a tévékínálat

Totka László

T. L.

Az erõs promóciós és
reklámtevékenységnek,
valamint a vásárlási kedvezményeknek köszönhetõen tavaly 24 százalékkal
nõtt a romániai online vásárlások piaca a 2010-es évhez viszonyítva, így az
internetes
tranzakciók
összértéke elérte a 158,9
millió eurót. A szakemberek szerint ebben szerepet
játszott az is, hogy 2011ben az online üzletek, bankok és kártyakibocsátók
egyaránt bátorították az
elektronikus kereskedelmi
formákat, hangsúlyozva az
online tranzakciók elõnyeit
is. (Csupán az elektronikus
kifizetéseket és átutalásokat
lebonyolító Romcard cég
platformján keresztül 138,8
millió eurónyi volumen
áradt át – legtöbb május és
július közötti idõszakban.)
„Az elõzõ évek gyakorlatától eltérõen tavaly a szegmens minden ágazata egyformán növekedésnek indult, így az online bevásárlokosarak hamarosan az
élet megszokott részévé válnak” – mutatott rá Marin
Mitroi, a Romcard vezérigazgatója. A statisztika szerint a legnagyobb, 32 százalékos növekedést a számítástechnikai termékek terén
mérték, amit a virágküldés

Minden eddiginél több,
mintegy 3100 kiállítót
vonzott idén az elektronikai iparág legnagyobb,
technológiai újdonságokat
felvonultató Las Vegas-i
szórakoztató-elektronikai
kiállítás, az International
Consumer
Electronics
Show, közismertebb nevén
CES. A pénteken zárult expón nem kevesebb, mint
húszezer új terméket mutattak be – ezek között pedig az okostelevízíók, vagyis smart tévék bizonyultak a legnagyobb látványosságoknak.
Az egyik legnagyobb újítást az LG hozta, amely felhõalapú játéklehetõséggel
várja a tévén keresztül játszani vágyó potenciális vevõket: az OnLive egy távoli
szerveren futva érkezik a tévéképernyõre és a kontrollerek jeleit visszaküldve válik irányíthatóvá a tévéhez
csatlakoztatott perifériákon
keresztül a nappalinkból. A
felhõalapú
technológia
egyik további elõnye, hogy
megkíméli a játékost a bivalyerõs számítógép megvásárlásától és annak folyamatos
fejlesztgetésétõl.
Szintén a tévés játékélmények kategóriáját kívánja
erõsíteni a japán Panasonic
is, amely egyszerûbb mobi-

HIRDETÉS

A kényelem és kedvezményes ajánlatok egyre több vevõt csábítanak internetes vásárlásra Romániában is

követett közel 30 százalékos
gyarapodással. A játékszerekbõl 23,4 százalékkal, az
ajándéktárgyakból 21,3 százalékkal rendeltek többet,
mint 2010-ben. Az internet
a nonprofit szervezetek számára is kitûnõ lehetõségeket
biztosít: az online adományok terén 26 százalékos
növekedést mértek egy év
alatt.
Az online vásárlói kosarak átlagértéke szintén
emelkedett: a 2010-es 58
euróról 64 euróra emelkedett 2011 végére. A legna-

gyobb tranzakciós átlagértéket (163 euró) a turizmusban mérték, a vásárlók
ugyanakkor átlagban 126
eurót költöttek szoftverekre
és 114 eurót számítástechnikai és kommunikációs termékekre, máig játékokra 81
eurót áldoztak átlagban. A
legnépszerûbb tranzakciós
forma a repülõjegy-vásárlás
volt. A tranzakciók nagy részét, mintegy 60 százalékát
romániai internetkapcsolatról bonyolították le, de jelentõs mennyiségben (közel
15 százalékban) rendeltek

Olaszországból, illetve (5–5
százalékban) Spanyolországból és Nagy Britanniából is.
Az ágazati megfigyelõk
idénre az online piac további fejlõdését várják, amelyet
az új szereplõk megjelenése
és a fizetési rendszerek további terjedése és fejlõdése
fog meghatározni. Az
ePayement kereskedelmi
szolgáltató becslése szerint
a világhálón lebonyolított
tranzakciók értéke 200 millió euróig nõhet az idei évben Romániában. W

los játékok tévés átirataival
jelentkezett.
A Samsung egy Family
story (Családi történet) nevû
tévés programmal debütált,
amely egy közösségi hálózathoz hasonlatos készülékkapcsolódás során a család megosztott fotóinak közös böngészését teszi lehetõvé, szintén felhõalapú
technológia révén. A képek
„felhatalmazott” számítógéprõl, tabletekrõl és okostelefonokról is elérhetõek.
A gyártó számos felbontásban, élményben továbbfejlesztett és tökéletesített készüléket mutatott be 2, valamint 3D kategóriában
egyaránt. További érdekes
újdonság a tévés élmények
terén, hogy a Samsung és
az LG új csúcsmodelljei az
Apple egyes okostelefonjaihoz hasonlatosan hanggal
is vezérelhetõek. A Samsung készüléke a „tv on”
parancs kimondásával be is
kapcsolható, és a beépített
kamera és mikrofon segítségével Skype-on keresztül
videotelefonálni is lehet vele. Az új funkciókkal erõsödik a smartTV kategória is,
amely lényegében már egy
számítógépes egységgel keresztezett tévékészülék – és
ily módon összetett multimédiás és kommunikációs
számtech egységgé változik. W
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Az idõt húzza a MOGYE?
Továbbra sem hajlandó
eleget tenni a tanügyi törvény elõírásainak a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE):
a korábbi minisztériumi felszólítások ellenére a hétvégi
szenátusi ülésén sem módosítottak a chartán úgy, hogy
lehetõvé tegyék a magyar intézetek létrehozását a felsõoktatási intézményben. A
charta módosítása nem is
szerepelt az ülés napirendjén.

mandátuma.
„Copotoiu úr pontosan
tudja azt, hogy az egyetemi
autonómiára hivatkozva úgy
játszhat, ahogy a rétestésztát
nyújtják. Nincsenek határidõk, módosítanak egy-két
mondatot, mi újra visszaküldjük a levelet, majd arrébb tesznek két vesszõt és
így tovább” – magyarázta az
ÚMSZ-nek Király. Hozzátette, ennek ellenére „ketyeg az
a bizonyos óra, és legfeljebb
hat hónap alatt lefut ez a történet”.

Copotoiu: nem a
magyar fõtanszékekre

Magyar kar
kormányhatározattal?

Amint arról lapunkban
már beszámoltunk, az új tanügyi törvény szerint magyar
intézeteket kell létrehozni a
multikulturális egyetemeken.
A jogszabály három ilyen hazai felsõoktatási intézményt
nevez meg, a MOGYE-n kívül a BBTE-t és a Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetemet. A MOGYE román
többségû szenátusa már kétszer utasította el a magyar intézetek megalapítását az
egyetemi autonómiára hivat-

Amint arról lapunkban
már beszámoltunk, Markó
Béla miniszterelnök-helyettes
az ETV Többszemközt címû
mûsorában egy héttel ezelõtt
kijelentette: a kormány még
megvárja az egyetem szenátusának következõ ülését, és
amennyiben akkor sem tesz
eleget a magyar kar létrehozására vonatkozó minisztériumi felszólításnak, akkor
életbe lép a B-terv. „A kabinet szankciókat alkalmazhat,
és akár arra is sor kerülhet,
hogy valamilyen módon,
kormányhatározattal hozzuk
létre a magyar intézeteket,
vagy az önálló magyar kart”
– mondta akkor Markó. A
miniszterelnök-helyettes leszögezte: fontos az egyetemi
autonómia, és mindeddig a
kormány nem is szólt bele
ebbe, de az elfogadhatatlan,
hogy az egyetem vezetõsége
ne tartsa tiszteletben az alkotmány és törvény által garantált magyar oktatási jogokat. W

Farkas István

A MOGYE magyar tanszékeinek megalapítása mellett tavaly több tüntetést is szerveztek Marosvásárhelyen

kozva. Az oktatási minisztérium emiatt visszadobta az
egyetem chartáját.
A magyar oktatók döntõ
többsége a múlt év végén
nem jelöltette magát az orvosi egyetem belsõ választásain, így tiltakozva a magyar
intézetekkel kapcsolatos elutasító döntés ellen. A
MOGYE rektora, Cons-

tantin Copotoiu elmondása
szerint az intézmény már válaszolt az oktatási minisztérium magyar intézetek létrehozását sürgetõ két átiratára,
most pedig várják, hogy a
szaktárca elfogadja-e vagy
pedig ismét elutasítja az
egyetemi chartát. Állítása
szerint a magyar intézeteket
azért nem lehet létrehozni,

Hantz Péter: plágium a MOGYE-n
Lemondásra szólította fel pénteken tartott
internetes sajtótájékoztatóján Hantz Péter
dr. Constantin Copotoiut, a MOGYE rektorát és dr. Klara Brînzaniucot, az intézmény
rektorhelyettesét, mivel nyugat-európai
egyetemek professzorainak munkáját
másolták le azokban a tanulmányokban,
amelyeket a két oktató doktoranduszai publikáltak. „A tudományos dolgozatok szakmai irányítói felelõsek a dolgozatban leírtakért” – hangsúlyozta a romániai magyar felsõfokú oktatás önállóságáért küzdõ Bolyai

Kezdeményezõ Bizottság ügyvivõ alelnöke.
Constantin Copotoiu az MTI-nek elmondta: a Wendy Kelder Phd-dolgozatához kapcsolható romániai tanulmánynak a szerzõje
az õ egyik doktorandusza, aki úgy tüntette
fel az õ és a rektorhelyettes nevét a dolgozaton, hogy nem szólt nekik. Copotoiu szerint
csak a folyóirat közlése nyomán szereztek
tudomást a dolgozatról. Hozzátette: a rektorhelyettessel együtt tavaly augusztusban
az egyetem etikai bizottságához fordultak,
amely kivizsgálta az esetet.

mert a magyar nyelvû oktatás nincs külön akkreditálva,
és nincsenek is meg az ehhez
szükséges feltételek.

Király: ketyeg az óra
„Hiába okoskodik a
MOGYE szenátusa, az általános orvosi kar akkreditálva
van, ott minden további nélkül létre lehet hozni a magyar fõtanszéket. A fogorvosin és a gyógyszerészetin
valóban nincs magyar nyelvû
elõadás, de a Romániai Felsõoktatási Minõségbiztosítási Hatóságtól lehet kérni a jóváhagyást” – mondott ellent
Copotoiu kijelentésének Király András. Az Új Magyar
Szónak nyilatkozó oktatási államtitkár szerint egyértelmû
Copotoiu idõhúzási szándéka, ugyanis az egész szenátus
arra játszik, hogy lejárjon a

Röviden
Februárban indul
a roncsautóprogram
Valószínûleg februárban indul újra a roncsautóprogram – jelentette be a hétvégén Borbély László. A környezetvédelmi miniszter elmondása szerint elkezdõdtek az elõkészületek a program újraindítására, amely
ugyanolyan keretek között
fog zajlani, mint tavaly.
Egy 10 évnél régebbi autó
leadásáért továbbra is 3800
lejes vásárlási utalványt
kap a tulajdonos.

Magas a kiskorú anyák
aránya Romániában
Ijesztõen magas a kiskorú
anyák aránya Romániában –
figyelmeztetnek a hazai orvosok. A statisztikai hivatal
adatai szerint az elmúlt húsz
évben 8500 esetrõl szereztek
tudomást, ezer szülés közül
43 esetben kiskorú volt anya.
Hasonlóan magas a kiskorúak száma a kérésre történõ
terhesség-megszakításoknál
is, az abortuszok több mint
tíz százalékát 15-19 év közötti lányok igénylik.

Kezdõdik
a második félév
Véget ért a félévközi vakáció
az iskolákban, mától elkezdõdik a második félév,
amely öt hónapig fog tartani
és egy kéthetes tavaszi vakációt foglal magába illetve
egy egyhetes alternatív iskolai hetet. Az Iskola másként
programon kulturális, sport
és önkéntes tevékenységeket
szerveznek. A nyári vakáció
június 23-án kezdõdik és
szeptember 9-ig tart.

Szociális negyed romáknak is Diszkrimináló székelyek?
amely szerint kövekkel
dobálják az arra haladó gépjármûveket” – nyilatkozta
akkor lapunknak Cãtãlin
Cherecheº nagybányai polgármester. Asztalos Csaba,
az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke lapunknak korábban úgy nyilatkozott: inkább szociális,
mint etnikai jellegû szegregáció történik Nagybányán,
a tömbházakban ugyanis vegyesen élnek románok, romák és magyarok. Ezért a

Nagybánya polgármesteri hivatala a közeljövõben 50 millió eurós beruházással három lakónegyedet
építene a város szociális
problémákkal küzdõ lakóinak – tudtuk meg Ludescher
Istvántól. „Az egyelõre csak
uniós ígéret szintjén levõ
projekt ötlete akkor fogalmazódott meg, amikor a városban tetõzött a romaprobléma” – nyilatkozta lapunknak a város RMDSZ-es alpolgármestere. Tájékoztatása szerint a lakónegyedek
nemcsak a romák ügyét oldják meg, hanem a szegények
lakásproblémáját is.
Amint arról lapunkban
már beszámoltunk, Nagybánya nemrégiben azzal került
az érdeklõdés középpontjában egy ötven méter hosszú
és másfél méter magas falat
építettek egy többségében romák lakta tömbház és az
elõttük lévõ forgalmas út közé, amely ellen több emberjogvédõ szervezet is tiltakozott. „Nem falat, kerítést építünk, hogy elválasszuk az
utat a tömbházaktól, mivel
gyakoriak a balesetek, és
több olyan bejelentés is érkezett az önkormányzathoz,

testület hatezer lejre büntette
tavaly novemberben a polgármestert.
Az alpolgármester szerint
a tervezett lakónegyedek
esetében azó sincs etnikai
szegregációról, lakóinak 3035 százalékát alkotnák
majd a romák. Ludescher
István elmondta, a lakások
mellett pedig különbözõ
szociális intézmények, iskolák, óvodák, sportpályák, és
üzletek építése is szerepel a
tervekben. W

Fotó: ÚMSZ/archív

F. I.

A nagybányai fal után lakópark épül a nehéz szociális helyzetûeknek

Kovács Zsolt
Cáfolja az etnikai diszkrimináció vádját Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, aki sajtótájékoztatón válaszolt Dan Voiculescu
konzervatív párti szenátor
Traian Bãsescuhoz eljuttatott
levelére, amelyben azzal vádolja, hogy a városháza 119
alkalmazottjából egy sem román nemzetiségû. A polgármester kifejtette: nem tudja,
Voiculescu mire alapozza állítását, hiszen nincs olyan
nyilvántartás, amely az alkalmazottak nemzetiségi hovatartozását rögzítené. Ugyanakkor rámutatott arra, hogy
a nevek alapján nehéz megállapítani valaki nemzetiségét,
hiszen például egy Scorþiºoru
Enikõ nevû jelentkezõrõl nehéz eldönteni, hogy milyen
nemzetiségû lehet. Dan
Voiculescu tulajdonképpen
az etnikai arányosság elvét
kifogásolja, véli Antal Árpád, aki szerint „partnerek
lehetnének egy olyan törvénytervezet kidolgozásában, amely a helyi közigazgatás mellett az államigazgatásban és a decentralizált intézmények esetében is elõírná, hogy a lakosság etnikai
arányának megfelelõen al-

kalmazzanak munkatársakat”.
Voiculescu mellett Mircea
Duºa is kritizálja Antal Árpádot – a Hargita megyei
szociáldemokrata képviselõ
Antal Árpádnak azt a kijelentését bírálja, amely szerint
a román hatóságok abbéli
erõfeszítése, hogy rávegye a
magyarokat az ország szeretetére, erõszaknak tekinthetõ.
Mircea Duºa szerint a két
megyében nem tartják tiszteletben a román nyelvet, a hivatalokban olyan alkalmazottak dolgoznak, akik nem
tudnak románul. „Romániá-

ban nem a magyarokat diszkriminálják, hanem a románokat Hargita és Kovászna megyében” – véli Duºa. Antal
Árpád elmondta: a romániai
magyarok a kormány és a
parlament politikája alapján
értékelhetik az államot, és
erõszakosak azok a próbálkozások, amelyekkel az ország szeretetére próbálják rábírni õket a hatóságok. Hozzátette: csöppet sem meglepõ, hogy a választási évben
újra elõkerült a magyar kártya, ugyanis Sepsiszentgyörgy nemzetiségi tekintetben frontvárosnak számít. W

Táblabotrány Háromszéken
A háromszéki alprefektus beperelte a sepsiszentgyörgyi és
a sepsibodoki polgármesteri hivatalokat. Valentin Ionaºcu
szerint a két háromszéki településen nem tartják be a kétnyelvû táblákra vonatkozó elõírásokat, és hiába szólította
fel többször a sepsiszentgyörgyi önkormányzatot, hogy
cserélje meg a turisztikai eligazító táblák sorrendjét, a városban továbbra is a magyar nyelvû táblák alatt helyezkednek el a román feliratok. Hangsúlyozta: az Alkotmány és a
helyi közigazgatási törvény szerint a román nyelvnek elsõbbsége van Romániában. „A közintézményeken elsõ a
román nyelvû tábla” – jelentette ki az alprefektus. Nagyajta
polgármestere, Bihari Edömér hétvégén visszaállíttatta a
sokat támadott, majd a Brassói Táblabíróság ítélete miatt
augusztusban lebontott Székelyföld-táblát. Az elöljáró szerint a táblát a megyei tanács a községnek ajándékozta, õk
pedig minden feltételt teljesítettek, cselekedetük tehát egyáltalán nem tekinthetõ törvénytelennek.
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Százhúsz éves
a szatmári kõszínház
A Szatmárnémeti Északi
Színházban január 14-én
este, a Valahol Európában elõadás elõtt ünnepelték az
épület felavatásának százhuszadik évfordulóját. Amint
azt Bessenyei István, a társulat színésze felelevenítette, a
jelenlegi épület már a második kõszínháza a városnak.
Az elsõ, a magyar színjátszás hõskorában, Friedl János építész mûve volt, fõbejárata a mai Dózsa György
utcára nyílt, 1848 februárjától 1889-ig létezett. Színpadán olyan mûvészek játszottak, mint Szigligeti Ede, Jászai Mari és a Latabár színészcsalád tagjai. Lebontása
után csak a Sétatéri Nyári
Színkör mûködött, amelyet
télen nem lehetett használni.
A második kõszínház, azaz
a mai színházépület, Voyta
Adolf építész tervei szerint
készült, alig két év alatt. Akkor 638 nézõt fogadott be a
karzati és földszinti állóhelyekkel együtt. A technikai
kivitelezés igényességét jelzi, hogy elsõ perctõl villanyvilágítás volt, és ez lett a város korszerû közvilágításának origója: a mai mûvész-

Fotó: archív

ÚMSZ

1889-ben néhány pénzérmét és a városi tisztikar és képviselõtestület névsorát beépítették a falba

bejáró mellett építették fel
ugyanis Szatmárnémeti elsõ
villanytelepét, ahonnan ellátták a környezõ utcákat is.
„A város lakosságának kíváncsiságát tovább fokozta
az új csoda: 1892. január 3án, a Deák téren, a Kazinczy utcában és a vasút felé
vezetõ utcákban kigyúltak
az elsõ villanyégõk. A máskor élettelen utcákban hömpölygött a tömeg. A hatalmas jegyigénylést már csak
úgy tudták kielégíteni, hogy
két megnyitó elõadást ter-

veztek” – idézte fel az akkori eseményeket Bessenyei
István, Csirák Csaba kortanulmánya alapján. A mûvész hozzátette: valószínû,
hogy jövõ ilyenkor nem ünnepelhetik az épület falai között a színház 121. születésnapját, ugyanis remélhetõleg rövidesen megkezdõdik
az épület felújítása.
A felújítási munkálatok
ideje alatt az elõadásokat a
szakszervezetek mûvelõdési
házában fogják tartani, amelyet a szatmárnémeti polgár-

mesteri hivatal a tervek szerint alkalmassá tesz az elõadások megtartására.
Mint ismeretes, az Északi
Színház pályázati úton 2,5
millió eurót nyert az épület
korszerûsítésére. A színházat legutóbb 1970-ben újították fel. Az eltelt négy évtized alatt csaknem minden
berendezése tönkrement, így
teljes körû tatarozásra van
szükség, ki kell cserélni a fûtésrendszert, és korszerûsíteni kell a színpadi technikát
is. W

Magyar Kulturális
Intézet Kolozsváron?
T. Koós Imola
Kolozsváron, Erdély fõvárosában is létre kellene
hozni egy kulturális intézetet
a létezõ bukaresti és a sepsiszentgyörgyi
központok
mellett, de ehhez a román fél
pozitív hozzáállása is szükséges. Magyarország nyitott
minden ilyen jellegû kezdeményezésre – jelentette ki
Kolozsváron Hatos Pál, a
Balassi Intézet fõigazgatója.
Az intézményvezetõ L. Simon László fideszes országgyûlési képviselõvel, az Országgyûlés kulturális és sajtóbizottságának elnökével
érkezett Erdélybe. A Bulgakov irodalmi kávéházban
péntek este mutatták be a
Nemzeti Kulturális Alap elnöki tisztségét is betöltõ L.
Simon László Személyes történelem címû esszékötetét. „A
szerzõ nem akar meggyõzni
igazmondásai felõl, de szembehajt a forgalommal, ezzel
az ikszfaktoros világgal” –
összegezte benyomásait a
kötetet bemutató Király Zoltán költõ, az Erdélyi Magyar
Írók Ligájának ügyvezetõ elnöke. L. Simon László elmondta, kétkötetnyi írása
hever kiadatlanul, ezekbõl
azokat a mûveket válogatta
be az esszékötetbe, amelyek
valamilyen módon az identitáskereséssel foglalkoznak.
Tavaly októbertõl betöltött

funkciójára utalva pedig kijelentette: az, hogy õ lett az
Nemzeti Kulturális Alap elnöke, garancia arra, hogy az
erdélyi magyar írók még nagyobb eséllyel pályázhatnak
az NKA kiírásaira.
Hatos Pál szerint továbbra
is élénk a magyar kulturális
export, és ez nemcsak az irodalom és filmmûvészet, hanem például a gasztronómia
terén is megmutatkozik. Éppen ezért szeretnék bõvíteni
a Magyar Kulturális Intézet
körét Belgrád, Zágráb, sõt
Kína irányába is. Prioritásként kezelik az intézet kolozsvári fiókjának megnyitását is, ha ebben partnerre találnak, tette hozzá L. Simon
László. A javaslatot támogatta a beszélgetésen jelen lévõ Szilágyi Mátyás fõkonzul
is, aki elmondta: Kolozsvár
egyedi város Romániában,
hisz a kulturális intézmények, a történelmi egyházak
, a magyar történelem fellegvára. „Már csak azért is
egyetértek a magyar intézet
kolozsvári megnyitásával,
mert ez a románság szempontjából is fontos lenne. A
bukaresti központ a fõvárosi
mûvelt réteget szolgálja ki,
nem tud foglalkozni Kolozsvárral. A kortárs magyar
mûvészetet azonban feltétlenül el kell hozni Erdélybe” –
mondta Magyarország fõkonzulja. W
HIRDETÉS

Közösségteremtõ életek
Antal Erika

A szerzõ felvétele

A Mentor könyvkiadó
legújabb kötetét mutatták
be a hétvégén Marosvásárhelyen a Bernády Házban. A teremtõ életek címû kiadvány tizenkilenc szerzõ munkáját
közli olyan, Marosvásárhely
életében meghatározó személyiségekrõl, akik tevékenységükkel a várost szolgálták, a közösségért cselekedtek. Pál-Antal Sándor és
Simon Zsolt történészek, a

könyv szerkesztõi arról beszéltek, hogy 1990 után lehetõség adódott a történészek
csoportjának fiatalodására, a
kutatásokra, a múlt olyan
szeleteinek feltárására, amelyekkel korábban nehézkes
volt foglalkozni. „Amikor
1997-ben megalakult az Erdélyi
Múzeum-Egyesület
marosvásárhelyi fiókja és elnökének választott, arra gondoltam, számunkra a legmegfelelõbb, ha tanulmányköteteket adunk ki” – idézte

Pál-Antal Sándor, Gálfalvi Ágnes és Simon Zsolt a bemutatón

a közelmúltat Pál-Antal, akinek célja, hogy tanulmánykötetben jelentessék meg a
tudományos konferenciákon
elhangzottakat. Ez részben
sikerült is, hiszen többen is
hozzájárultak munkájuk közléséhez, de mások, nem marosvásárhelyiek is éltek a lehetõséggel és nyilvánossá tették Marosvásárhelyre vonatkozó kutatásaik eredményeit.
A most megjelent kötetben
egykori marosvásárhelyi orvosok, tanárok, lelkészek,
tudósok, politikusok életpályájáról vagy tevékenységének egy-egy momentumáról
olvashatunk. „Egyszer öszszeszámoltam, kik azok az
emberek, akik az utóbbi
200–300 évben Marosvásárhely szellemi, kulturális életét gyarapították. Több mint
kétszáz ilyen személyiség nevét írtam össze. A mostani
kötet csak a kezdet, a munkát
folytatni kell” – mondta PálAntal Sándor. W

Negyedmillió a Reflexre
Kovács Zsolt
Idén Sepsiszentgyörgy
lesz Székelyföld Ifjúsági
és Kulturális Fõvárosa, erre
a célra 500 ezer lejt különítene el az önkormányzat, jelentette be Antal Árpád.
Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint 250 ezer lejjel támogatják a Reflex színházi fesztivált, illetve hason-

ló összeggel finanszírozzák
annak az ifjúsági rendezvénysorozatnak a megszervezését, amellyel Sepsiszentgyörgy pályázott az Európa
Ifjúsági Fõvárosa címre,
amelyet végül nem nyert
meg, de érdemesnek tartják,
hogy a tervezett programok
egy része megvalósuljon.
Emellett idén szeretnék befejezni és átadni az új szín-

házi stúdiótermet is, illetve
tavasszal elkezdik a városközpont belsõ magjának átalakítását, és a sétálóutcák
kialakítását, de felújítanák a
színház homlokzatát is,
mondta Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy költségvetéstervezete tanulmányozható
a www.sepsi.ro honlapon, javaslatokat január 25-ig lehet
megfogalmazni. W
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Január 16., hétfõ
Az év 3. hete és 16. napja, hátravan 350 nap
Ma Gusztáv, Benkõ, Dániel és Ottó napja van.
A Gusztáv északi germán
eredetû férfinév. Elemeinek
jelentése: harc + támasz.
A Benkõ a Benedek férfinév beceneve, amely a latin
benedictus szóból származik, jelentése: áldott.
A Dániel férfinév héber eredetû, jelentése: Isten a bírám.
Az Ottó a német Otto névbõl származik, ami az Otkezdetû germán eredetû nevek beceneve, a jelentése
birtok, vagyon.
Holnap az Antal és Antónia nevûek ünnepelnek.

XÉvforduló
• 1493 – Kolumbusz visszatér elsõ útjáról abban a
hiszemben, hogy felfedezte
az Indiába vezetõ utat.
• 1547 – IV. (Rettegett) Iván
lesz Oroszország elsõ cárja.
• 1920 – A szesztilalom bevezetése az Amerikai Egyesült Államokban.
• 1938 – Bemutatják Bartók

Szerkesztõség és kiadó:
Bukarest, 3. kerület,
Lipscani u. 29-31 sz., I. emelet.
Telefon/fax: 021/317-8847,
E-mail: office@maszol.ro

Béla Szonáta két zongorára és
ütõhangszerekre c. mûvét.

XVicc
– Mi az abszolút rossz kijelentés a Microsoftnál?
– ???
– Majd ha fagy!

Postacím:
Redacþia „Új Magyar Szó”
OP 15, CP 40, sector 5, Bucureºti
Mb. felelõs szerkesztõ:

Salamon Márton László

XRecept
Juhtúrós-sajtos falatkák
Hozzávalók: 25 dkg juhtúró,
25 dkg vaj, 25 dkg liszt, kb. 1
teáskanál só. A tetejére: 1 tojás, 5-10 dkg reszelt sajt,
egész kömény.
Elkészítése: Összegyúrjuk a
hozzávalókat, kb. 10 percig
pihentetjük, majd félujjnyi
vastagra nyújtjuk. Tojással lekenjük, megszórjuk a sajttal,
köménnyel. Derelyevágóval
csíkokra vágjuk, daraboljuk.
200 fokos elõmelegített sütõben, sütõpapírral bélelt tepsiben sütjük, kb. 20-25 percig.
Megjegyzés: tojás, sütõpor,
élesztõ a tésztába nem kell, a
túrótól lesz könynyû. Tehéntúróval is készülhet, akkor
több sóval gyúrjuk.

Vezetõ szerkesztõ:
Cseke Péter Tamás
Vezetõ publicista:
Ágoston Hugó
Fõmunkatársak:
Ady András, Bíró Béla,
Krebsz János, Gyulay Zoltán,
Sebestyén Mihály, Székedi Ferenc,
Székely Ervin
Szerkesztõk:
Moldován Árpád Zsolt (Aktuális)
Bogdán Tibor (Háttér)
Szakács Zsuzsanna (Gazdaság)
Turós-Jakab László (Sport)
Farkas István (Társadalom)
Tofán Koós Imola (Kultúra)
Orosz Anna (Életmód)
Szonda Szabolcs (Színkép)
Vásárhelyi-Nyemec Réka (maszol.ro)

Fitnesz

Olvasószerkesztõ:
Osváth Annamária, Toth Réka
Tudósítók:
Antal Erika – 0788-760573
(Marosvásárhely), Sipos M. Zoltán –
0788-715876 (Kolozsvár), Totka László
– 0788-715848 (Nagyvárad), BalogaTamás Erika – 0746-375775 (Székelyudvarhely), Kovács Zsolt – 0721251429 (Sepsiszentgyörgy), Sike Lajos –
0788-715687 (Szatmárnémeti), Tamás
András – 0744-781709 (Nagyenyed)

A hatos lottó nyerõszámai:
14, 13, 39, 45, 4, 32.

Gondolatjel

Visky István rovata

Ha van valami, ami igazán értékes bennünk, emberekben,
akkor az az emlékezet. Az állatok is, mi több, egyes növények
is képesek valamiféle emlékezetre, de érteni az emlékeket csak
az ember tudja. Érteni pedig
azt jelenti, hogy felismerjük önmagunkat bennük. Azért nehéz
ez, mert önmagunkra mindig
csak mint jelenlévõre tudunk

gondolni, és emlékeinkben sokszor idegenkedve tekintünk egykori önmagunkra. Az igazán,
õszintén és mélyen emlékezõ ember szívében mindig van egy szégyenérzet-féle. Az az ember, aki
tanul is valamit a körülötte történõ dolgokból, az idegenkedve tekint régi önmagára. Aki mindig
büszkén gondol egykori önmagára, az megátalkodottan ostoba.

Horoszkóp

találkozás. Figyeljen nagyon oda
a körülményekre.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

„Az ember a természetnek vagy
apja, vagy rablója” – írta Hamvas Béla. Ön is átérezheti ma e
mondat jelentõségét.

Komor kedvvel telve vág bele a
napba. De hamarosan felderülhet a kedve, mert az életébe beléphet egy különleges ember.

BIKA (IV. 21.–V. 20.)

SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Válaszút elé kerülhet: egy fontos
döntést kell meghoznia, de még
nincs tisztában a valós feltételekkel. Jobb most várni egy kicsit.

Az álmok nem hazudnak: ez ma
igaz lehet önre. A titkok és gondok házán átvonuló Hold ma
jósló álmokat adhatott önre.

IKREK (V. 21.–VI. 21.)

NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Önelemzésre szólítanak fel a csillagok. Ha ön kifejezetten nehezen tûri is a magányosságot,
most akkor is jól jöhet önnek.

A pénzügyei tisztázásához, rendbetételéhez nem nélkülözheti
most családja segítségét. Tárja fel
a gondokat elõttük.

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

BAK (XII. 22.–I. 20.)

Sok vitatkozásra, kellemetlen hírekre számíthat. Talán úgy érzi,
mindenki az ellensége lett, pedig
ez koránt sincs így.

Ami a szívén, az a száján: biztos
benne, hogy taktikus megoldás
ez? A vagdalkozással csak önmagának ártana.

OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Sok idõre lesz szüksége ahhoz,
hogy tisztázza a helyzetét. A rohanó életmód ezt ritkán teszi lehetõvé.

Végre úgy dönt, hogy megfontoltabban kezeli a pénzügyeket, és
ezentúl nem szórja el a fizetését.

SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ma a szokottnál is vonzóbb, és ez
meg fog látszani az emberi kapcsolatain.

Szép napra számíthat, amit
megédesíthet a szerelmével való

HALAK (II. 20.–III. 20.)
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XApróhirdetés
Tudatom Gábor Getával, hogy válóperi tárgyalása van 2012. január
20-án a Székelyudvarhelyi Bíroságon. Aktaszám; 4696/268/2011.

és a Szabad Sajtó Alapítvány
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A nap filmjei
RTL Klub, 15.25

Ara-para
Sam úgy érzi, álmai
végre valóra válnak,
amikor a barátja, Ben
megkéri a kezét. Ám
az esküvő megszervezése során minden balul üt ki. Mindenkivel
gondja van: a szállítókkal, a ruhatervezőkkel, és persze az
egész családdal. Helyzetét tovább nehezíti,
hogy a munkahelyén
megbízzák egy új reklámkampány irányításával, és az ügyfél
nem más, mint régi
nagy szerelme, Luke.

m1, 22.00

Jack és Jill
Jack harmincas éveiben járó reklámszakember. Elképesztő
rutinnal éli életét, az izgalmat száműzte belőle. Egyik este
aztán találkozik a szenvedélyes, független és imádnivaló Jilllel, aki hurrikánként kavarja fel nyugalmát. Jack számára
Jill a tökéletes nő, akit végre nem kell mindig komolyan venni, mellette felszabadultan érezheti magát. Aztán egyszer
csak Jill napokra eltűnik.
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DUNA TV
8.30 Híradó
8.35 MacGyver
(am.-kan. sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 A férfi a legjobb orvosság (német vígj. sor.)
11.00 Család-barát
11.50 1 Könyv
12.00 Roma Magazin
12.30 Domovina
13.02 Híradó - Déli
13.20 Kívánságkosár
15.15 Napok, évek,
századok
15.45 Határtalanul
magyar
16.15 Sportaréna (ism.)
17.10 Korea, Kína és Japán kultúrájának története
18.00 Kisenciklopédia
18.15 Kisváros
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver
(am.-kan. sor.)
21.30 Mad Men - Reklámőrültek (am. sor.)
22.15 Hírek
22.30 A tábornok
(lengyel háborús filmdráma, 2009)
23.55 Dunasport
0.00 Varsói gondolatok
0.55 Térkép (ism.)
1.20 A legbátrabb város
3.00 Kézjegy

TVR 1

TV2, 22.05

Collateral - A halál záloga
Max a taxisofőrök prózai életét éli idestova 12 éve. Arcok
jönnek és mennek a visszapillantó tükörben, emberek, sorsmorzsák, utak és helyek, melyeket már régóta elfelejtett.
Ám a ma esti fuvart nem fogja elfelejteni soha. Vincent bérgyilkos. Amikor egy drogkartell hírét veszi, hogy a szövetségi bíróság vádat emel ellenük, nekilátnak a tanúk azonosításához és eltüntetéséhez.

KOSSUTH RÁDIÓ
9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli krónika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöldövezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 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 Aranyemberek – magyarok Bukarestben
MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ
11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Művelődési
hírek, Csendestárs 17.55 A nap hírei röviden
KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvényajánló 16.15 Észbontó 17.00 Nap-óra 17.30 Népzene
17.55 Hírek, műsorismertető

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai
(drámasor.)
11.25 Prim Plan
(talk show)
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 A palota legendái:
király
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Magyar nyelvű műsor az egyesen
17.00 Hírek
17.30 Anyám,
a Hókirálynő
(orosz filmdráma, 2010, 1.
Rész)
18.25 A palota legendái:
király
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek,
időjárásjelentés
21.00 Grey anatómiája
(amerikai sor.)
21.50 Sushi
22.10 Büszkeség
és szenvedély
(amerikai romantikus dráma, 1957)
0.25 Psych
- Dilis detektívek
(amerikai krimisor.)
1.15 Visszajátszás (ism.)
2.25 Sushi (ism.)

VIASAT 3
10.10 Miami Vice (ismétlés) 11.05 Extralarge:
Fekete mágia (német-olasz
akcióf.) 12.55 Amerikai
mesterszakács
13.50
Monk (sorozat) 15.40 CSI:
Miami helyszínelők (krimisor.) (ism.) 16.35 Nyomtalanul (sorozat) 18.25
Miami Vice (sorozat)
19.25 Gordon Ramsay
20.20 Jóbarátok (sorozat)
21.15 Két pasi (ism.)
22.10 Doktor House (sor.)
23.55 CSI: Miami helyszínelők (ism.)

m1
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.15 Afrika gyöngyszeme (sor.)
11.05 Mindenből egy van
12.00 Európa egészsége
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Srpski Ekran
14.25 Unser Bildschirm
14.55 KorTárs
15.25 Egy frontkóros naplója
16.20 Angyali érintés
(amerikai sor.)
17.10 MM
18.10 Család
csak egy van
(auszt. vígj. sor.)
18.55 Maradj talpon!
19.55 Vízilabda
Európa-bajnokság 2012
(élő)
Magyarország-Hollandia
férfi vízilabda-mérkőzés
Élő közvetítés Eindhovenből
21.15 Híradó este
21.45 Sporthírek
22.00 Jack és Jill
(am.-kan. f. dráma, 2008)
23.30 Az este
0.00 Tudorok
(ír-kan.-am. drámasor.)
1.00 Barangolások öt
kontinensen
1.30 Esély
1.55 Sporthírek

TVR 2
6.00 Hírek
7.00 Teleshopping
8.00 Fraiser és a farkasok (amerikai-kanadai sorozat)
8.55 Egészségpasztilla
9.00 Ma a holnapról
(ism.)
9.30 Minden pénzt megér
10.00 Autómánia
10.30 Légy formában!
10.55 Vallomások (ism.)
11.55 Bazár
12.25 Biznisz óra
13.15 Késhegyen
(ism.)
14.00 Parlementi pártok
fóruma
14.30 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser
és a farkasok
(amerikai-kanadai sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.30 Mesterségünk:
gyilkolni
(francia film, 2008)
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek
23.00 Túlélők
a nagyvárosi dzsungelben
23.35 Lovely & Amazing
(am. filmdráma, 2001)
1.10 Hósüti
(angol-kanadai filmdráma,
2006) (ism.)
3.00 Biznisz óra (ism.)

SPORT.RO
10.00 Pontos sportidő
11.00 Rodeo bajnokság
12.00 Hírek 13.00 Hírek
13.10 Fogadás a félelemmel 14.00 Sport.ro Hírek
15.00 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Halálos csapások
19.05
Információk
20.00 Fogadás a félelemmel 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 1000 halálos történet 23.00
Sport.ro Hírek

m2
6.55 Ma Reggel
10.00 Válogatás
az Országos Természetfilm-fesztivál filmjeiből
10.25 Álmok mai álmodói
10.50 Jelfák
- Hercegasszony útja
11.00 Tudásakadémia
- Junior
12.00 Magyar pop
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Járóföld
14.25 Szép magyar tánc
14.30 Főtér
15.55 Hogy volt!?
17.25 Delta
Tudományos magazin
17.55 English 4U
18.20 Família Kft. (
sor.)
18.45 Angyali érintés
(am. sor.)
19.30 Esti mese
19.55 Maupassant
filmklasszikusok
(francia sor.)
20.55 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
21.45 Híradó este
22.14 Sporthírek
22.20 Maradj talpon!
23.15 Stingers
(auszt. krimisor.)
0.00 Bűvölet (olasz sor.)
0.55 Az Este
1.25 Jack és Jill (am.-kan.
filmdráma, 2008)

PRO TV
6.00 Happy Hour
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek
10.00 Tessék
parancsolni!
– szórakoztató műsor
11.00 Nevess csak
(amerikai vígjáték sorozat) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek,
sport,
időjárásjelentés
14.00 Románia szeretlek!
(ism.)
15.00 (ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek,
sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
20.30 Halálugrás
(amerikai akciófilm,
1994)
Sz.: Wesley Snipes,
Gary Busey
22.30 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
0.00 Halálugrás
(amerikai akciófilm,
1994)
2.00 Pro Tv hírek, sport
(ism.)
3.30 Mi történik doktor
úr? (ism.)

ACASÃ
9.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 11.00 A csábítás
földjén (sorozat) 12.30
Eva Luna (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
Eva Luna (sorozat) 22.00
Éjszakai történetek 22.30
Perro amor (amerikai
sorozat) 23.30 Szerelemkönnyek (sorozat)

RTL KLUB

TV2

HÍR TV

7.10 Trendmánia (ism.)
Életmód- és szépségmagazin
7.45 Fókusz Reggel
Közszolgálati magazin
8.35 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.45 Reggeli
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.20 Top Shop
13.15 ASZTRO Show
14.15 A szív útjai
(török sorozat)
15.25 Ara-para
(amerikai vígjáték, 2005)
17.15 Az éden titkai
(görög sorozat)
18.20 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.20 Barátok közt
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág
(élő)
- összefoglaló
23.10 Házon kívül
23.45 XXI. század
- a legendák velünk élnek
Utána: RTL-hírek
0.20 Reflektor
0.35 A Grace klinika
(drámasorozat)
1.25 A Grace klinika
(drámasorozat)

7.00 TotalCar (ism.)
Autós magazin
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.35 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.45 Teleshop
12.20 Mike kapitány hadjárata
(am. dokumentumf.)
14.10 Eva Luna
(am.-mex. sor.) (ism.)
15.10 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
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
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.05 Collateral - A halál
záloga (am. thriller, 2004)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Propaganda
Kulturális magazin
1.20 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.30 Szemétdomb
(magyar kísérleti f.)
3.50 TotalCar (ism.)
Autós magazin
4.15 Animációs filmek

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Hírvilág (ism.)
12.05 Sportré (ism.)
12.30 Retrográd (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
15.30 Ikon (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Globál (ism.)
17.05 Stopper (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Zöld övezet
19.20 Panaszkönyv
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Riasztás - A rendkívüli események műsora
0.05 Rájátszás (ism.)

ANTENA 1

PRIMA TV

DISCOVERY

6.00 Híradó,
Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony
a fiamnak
– reality show
11.20 Knight Rider
(amerikai akció sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony
a fiamnak
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen
hozzáférés
(talk show) (live)
Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Fészkes fenevadak
(amerikai-angol vígjáték,
1997)
22.00 Lale
(török sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show
1.00 Halálhírnök
(amerikai akciófilm,
2009)
3.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés (ism.)
3.45 Közvetlen hozzáférés (ism.)

7.00 A skorpió
megszelidítése (ism.)
8.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.00 Stílustitkok
10.30 A cseresznye
a tortán
– reality show
11.30 Teleshopping
12.00 Családban
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.00 Teleshopping
14.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.15 A skorpió
megszelidítése
(realit show)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek
(vígjáték sor.) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye
a tortán
– reality show
20.30 A Kulcsfigura
(amerikai krimi, 2007)
22.15 Lököttek
(vígjáték sor.)
23.15 Focus Monden
(szórakoztató műsor)
23.45 Egyszerűen bosszú
(amerikai film, 2004)
1.30 Hírek (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
- Subaru Impreza WRX
9.00 Hogyan készült?
10.00 Iparkodjunk – Gumi
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 A mérnök szemével
13.00 Autókereskedők
15.00 Hogyan csinálják?
15.30 Hogyan készült?
Fagerendák,
Luxus terepjárók,
Vegetariánus burgerek
17.00 Mérnöki műtárgyak
- A melbourne-i stadion
18.00 A túlélés törvényei
- A túlélés művészete
19.00 Autókereskedők
- Bogárhátúból Beach
Buggy
20.00 Autókereskedők

FILM+
8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Tűzszemek (amerikai horror) 13.25 Lassú
méreg (amerikai filmdráma) 15.10 Műgyűjtők és
gyilkosok (német-dán-holland krimi) 16.55 Kabinnyomás (amerikai katasztrófa film) 18.40 Napkitörés (am. akciófilm) 20.20
Hóvihar
(kanadai-am.
thriller, 2001) 22.00 Végítélet (angol akciófilm,
2008) 0.05 Álomharcos
(amerikai-horvát sci-fi akciófilm, 2003)

KANAL D
8.45 Pilótafeleségek (izraeli sorozat) 10.00 Kedves barátnőm – szórakoztató műsor 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 14.45 Teleshopping 15.15 Vég nélküli
ének (sorozat) 16.45 Célpontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek parancsoni nem lehet (sorozat)
22.30 Cancan TV 0.30
Kanal-D Hírek 1.30 A szívnek parancsoni nem lehet
(sorozat)

- újratöltve - Mazda MX-5
21.00 Hogyan készült?
22.00 Állítólag...
23.00 Kíváncsiság
- A gonosz természete
0.00 Piszkos munkák
1.00 Piszkos munkák
Peter Schmeichellel
2.00 Fegyvertények
- Mesterlövészpuskák
ETV
9.30 A magyar Cellini
10.30 Kárpát Expressz
16.00 Híradó 16.15 Piactér ism. 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Népzene
17.30 Híradó 17.40
Izelítő 18.50 Egészséges
percek 18.00 Zene 18.30
Híradó 19.00 Metszet
19.30 Híradó 20.00 Erdélyi Kávéház 20.30 Szabó
Attila: Székelyföld télen,
Dok. F. 21.00 Híradó
21.30 Metszet 22.00 Vár
áll ott, most kőhalom
22.30 Híradó
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Kassai a legjobb sípmester
Labdarúgás
Hírösszefoglaló
A Bajnokok Ligája döntõjében bíráskodott Kassai Viktor volt 2011 legjobb
játékvezetõje a labdarúgás
történetével és statisztikájával foglalkozó szervezet, az
IFFHS szerint. A 138 pontot
kapott magyar sípmester –
aki tavalyelõtt a világbajnokságon elõdöntõt vezetett – a
2010-ben elsõ angol Howard
Webbet (103p) elõzte meg a
szavazáson, míg a harmadik
a klubvilágbajnokság fináléjában közremûködött üzbég
Ravsan Irmatov (97p) lett.
A szervezet honlapja szerint a szavazáson 80 ország
szakértõje vett részt, s a 36
éves tatabányai születésû bíró nagy fölénnyel lett elsõ.
Az IFFHS szerint Kassai
2011-ben rendszeresen kiemelkedõen vezetett, s folyamatosan javuló teljesítményével érdemelte ki a világ
legjobb játékvezetõjének járó
elismerést, melyet 25. alkalommal hirdetett ki az
IFFHS.
Kassai Viktor, aki egy évvel korábban az ötödik volt a
rangsorban, a szervezet idei
gáláján veheti majd át a legjobbnak járó Arany IFFHS
Trófeát. Elõtte egyetlen magyar bírónak, Puhl Sándornak sikerült kiérdemelnie ezt
a címet: az 1994-es vb-döntõ,

Kassai Viktor volt 2011 legjobb játékvezetõje a labdarúgás statisztikájával foglalkozó szervezet szerint

illetve az 1997-es Bajnokok
Ligája-finálé játékvezetõjének sorozatban négyszer
(1994-1997) ítélték a legjobbnak. A legjobb tíz között végzett még a német Wolfgang
Stark (67p), a belga Frank De
Bleeckere (63p), a svájci
Massimo Busacca (40p), a
spanyol Carlos Valesco
Carballo (40p), az olasz
Nicola Rizzoli (29p), az uruguayi Jorge Luis Larrionda
(27p) és a brazil Sálvio
Spinola Fagundes Filho
(23p).

Selymes balesetet okozott
Turós-Jakab László
Súlyos közúti balesetet
okozott tegnap reggel
Selymes Tibor egykori válogatott labdarúgó. Hat óra
tájt, Felsõtömösön, az edzõ
BMW X5-öse frontálisan
ütközött egy Breaza felé tartó
személygépkocsival,
amelyben négy csendõr utazott. Az csúszós útviszonyokhoz képest túl nagy sebességgel hajtó SUV átsodródott a szemközti sávra, a
szembõl szabályosan közlekedõ Hyundai vezetõjének
semmi esélye nem volt arra,
hogy elkerülje az ütközést.
A személygépkocsi vezetõje
súlyos sérüléseket szenvedett, egyebek közt leszakadt
a lépe, és sürgõsen mûteni
kellett.
Egyelõre nem lehet tudni,
hogy ki ült a BMW kormányánál. A Realitatea Tv beszámolója szerint egy nõ, Selymes barátnõje vezetett, a
szemtanúk szerint viszont
egy fehér inges férfi szállt ki a
BMW-bõl. Az eddigi jelenté-

sek szerint Selymes könnyebb sérüléseket szenvedett,
utastársát pedig a kórházba
szállították vérvizsga végett.
A 41 éves Selymes Tibort
nemrég másodszor menesztették a Astra kispadjáról, de
szerzõdésbontás egyelõre
nem történt, mert a ploieºtii klubvezetés valamilyen
kárpótlást fontolgatott. A
szakember az utóbbi hét évben a Sopront (2005–2007),
a Nagyszalontai Libertyt
(2007–2009), a Bukaresti
Sportul Studentescet (20092010),
az
Astrát
(2010–2011, 2011-) és a Marosvásárhelyi MFC-t edzette, játékosként pedig megfordult a Brassói FC-nél, a Dinamónál, három belga csapatnál, a Cercle Bruges-nél,
az Anderlechtnél és a Standard Liege-nél, valamint a
magyar Szombathelyi Haladásnál és a Debreceni VSCnél, s végül a ciprusi AEL
Limassolnál. Selymes 46szor volt román válogatott
1992. és 1999. között, de
gólt nem szerzett. W

Selymes Tibort nemrég menesztették az Astra kispadjáról

Az IFFHS szerint 2011ben az FC Barcelona (367
pont) volt a legjobb klubcsapat. A katalán gárdát a szintén spanyol Real Madrid
(312p), az argentin Vélez
Sarsfield (271p), a két manchesteri csapat, az United
(270p) és a City (239 p), a
brazil Santos (238p), a chilei
CD Universidad de Chile
(235,5p), a Benfica (235p), a
szintén portugál FC Porto
(231p) és a chilei CD
Universidad Católica (230p)
követte.

A legelõkelõbb helyen végzett román csapat, a Steaua
85. a rangsorban, a legjobb
magyar, a Paks pedig 251.
Nem Cristiano Ronaldo
vagy Lionel Messi, hanem a
lett Aleksandrs Cekulajevs
volt az elõzõ szezon legeredményesebb játékosa. Az észt
JK Trans Narva támadója 35
mérkõzésen 46 találatot jegyzett, ezzel megelõzte a második helyen zárt Ronaldót, aki
32 meccsen 40 gólt szerzett.
A harmadik pozícióban a sorozatban harmadszor Arany-

labdát kapott Lionel Messi,
az FC Barcelona argentin
csatára végzett 31 találkozón
szerzett 31 góljával.
Az IFFHS elkészített egy
olyan listát is, amelyen a játékosokat hatékonyságuk alapján rangsorolták. Ebben a
sorrendben
szintén
Cekulajevs végzett az elsõ
helyen, rajta kívül mindössze
három olyan futballista van,
aki minden mérkõzésén legalább egyszer betalált: a lett
csatár átlagban 1,314 gólt
szerzett, Cristiano Ronaldo
átlaga 1,250, az elõzõ idényben még a bolgár Levszki
Szófiában szerepelt mali
Garra Dembéléé 1,083 –
Messié pedig kereken egy.
Rangsorolták a bajnokságokat is. A spanyol liga (1194
pont) volt a legerõsebb futballbajnokság az elmúlt évben. A Primera División mögött az angol Premier League
(1103p), a brazil Campeonato Brasileiro Série A
(889p), a portugál Primeira
Liga (886p), a francia Ligue
1 (883p), a német Bundesliga
(880p), az olasz Serie A
(873p), az argentin Primera
División (840p), a holland
Eredivisie (791,5p) és a chilei
Primera División (741,5p)
zárt.
A román Liga-1 (588p) a
20., a magyar pontvadászat
(326p) pedig az 54, holtversenyben a litván és a macedón ligával. W

Mallorcán (is) nyert a Real
Labdarúgás
Hírösszefoglaló
Higuain és Callejon góljaival az utolsó 20 percben fordítva a Real Madrid 21-re nyert Mallorcán a spanyol labdarúgó Primera
División 19. fordulója keretében. Hazai pályán, a Valencia 1-0-ra kikapott a Real
Socieadadtól. További szombati eredmények: Real Zaragoza–Getafe 1-1, Granada–
Rayo Vallecano 1-2, Sevilla–
Espanyol 0-0.
Az angol Premier League
21. fordulójának eredményei: Aston Villa–Everton 11, Blackburn Rovers–Fulham 3-1, Chelsea–Sunder-

land 1-0, Liverpool–Stoke
City 0-0, Manchester United–Bolton Wanderers 3-0,
Tottenham–Wolverhampton
1-1, West Bromwich–Norwich City 1-2, Newcastle
United–Queens Park Rangers 1-0. Lapzárta után
Swansea City–Arsenal-találkozót rendeztek, a Wigan
Athletic ma este fogadja a
Manchester Cityt.
Az olasz Serie A 18. fordulójának
szombati
Catania– AS Róma-mérkõzése a 66. percben, 1-1-es állásnál félbeszakadt. A pálya
használhatatlanná vált, miután ellepte az esõvíz. Tegnapi
eredmények:
Lazio–Atalanta
2-0,
Cesena–Novara 3-1 (Mutu

duplázott), Chievo–Palermo 1-0, Fiorentina–Lecce
0-1, Genoa–Udinese 3-2,
Juventus–Cagliari 1-1, Párma–Siena 3-1. Az AC–Internazionale rangadóra tegnap késõ este került sor.
A francia Ligue 1 20. fordulójában: Ajaccio–Auxerre
2-1, Nancy–Lorient 2-2,
Saint-Étienne–Sochaux 1-0,
Dijon FCO–Évian Thonon
Gaillard 3-1, Girondins Bordeaux–Valenciennes 2-1,
Montpellier HSC–Olympique Lyon 1-0, Paris St.
Germain–Toulouse 3-1, SM
Caen–Stade Rennais 0-2,
Stade Brestois–OGC Nice 10. A bajnoki címvédõ OSC
Lille az éjszakába nyúlóan
játszott Marseille-ben. W

Röviden
Rendkívüli közgyûlés
A hazai labdarúgást irányító profiliga (LPF) rendkívüli közgyûlést hívott öszsze mára, miután öt élvonalbeli csapat, a Steaua, a
Dinamo, a Rapid a FC
Vaslui és a Kolozsvári
CFR 1907 hivatalos beadványban kéri külföldi játékvezetõk delegálását bajnoki mérkõzéseire. Ion
Crãciunescu, a játékvezetõi
testület (CCA) elnöke szerint nem ez a megoldás,
ezért abban reménykedik,
hogy a Román Labdarúgószövetség végrehajtó bizottsága nem fog ratifikálni egy ilyen határozatot.

Godemeche,
a „vasutas”
Szabadon igazolható védekezõ középpályással egészült ki a Kolozsvári CFR
1907 labdarúgócsapatának
kerete. A 27 éves Nicolas
Godemeche a francia
Navaltól érkezik a kincses
városba, miután Jorge Costa edzõ már korábban kiszemelte magának.

Dzsudzsák
a Moszkvai Dinamóé
Dzsudzsák Balázs négy évre szóló szerzõdést kötött
az orosz élvonalban szereplõ Moszkvai Dinamóval.
Források szerint a 25 éves,
41-szeres labdarúgó válogatott Dzsudzsákért 19 millió
eurót fizetett a Dinamo, ebbõl 15 milliót azonnal átutalt az Anzsinak, maradék
tartozását pedig a késõbbiekben egyenlíti ki. Dzsudzsák Balázs ezzel rekordot állít fel, ekkora összeget ugyanis korábban még
soha nem fizettek magyar
játékosért.

Scholes a legidõsebb
MU-góllövõ
Azzal, hogy szombaton
csapata elsõ gólját szerezte
a Bolton Wanderers elleni
bajnoki mérkõzésen, Paul
Scholes a Manchester
United legidõsebb góllövõje
lett. A veterán játékos közel
két hónapja töltötte be 37.
életévét, míg a korábbi
csúcstartó Bryan Robson
volt, aki 36 éves és 216 napos volt, amikor gólt szerzett az angol MU-nak.

Búcsú a világbajnokságtól
T. J. L.
Románia férfi kézilabdaválogatottja 28-23-ra kapott ki tegnap Minszkben
Fehéroroszországtól, és nem
jutott be a 2013-as világbajnokságra kvalifikáló rájátszásba. A trikolórok a fehéroroszokkal azonos pontszámmal zártak, de az egymás elleni eredmények (2225 és 28-23) utóbbiaknak
kedveztek.
A nõi Nemzeti Ligában
szombaton a 9. forduló mér-

kõzéseit rendezték meg. A
rangadót Kolozsváron vívta
az U-Jolidon és a HC Dunãrea Brãila. Gheorghe Covaciu tanítvényai 32-28-ra
nyertek, míg a Duna-parti
alakulat két nap leforgása
alatt második vereségét gyûjtötte be, és leszorult a dobogóról.
További eredmények: Bukaresti CSM–Zilahi HC 2626, Konstancai Neptun–
SCM Craiova 36-25, Galaci
Oþelul–CSM Ploieºti 30-21,
HCM Roman–Dévai Cetate

26-26, Brassói Corona–
Bákói CSM 34-25. Tegnap:
Oltchim–Nagybányai HCM
46-23.
A férfi Nemzeti Liga küzdelmeinek idei folytatására
készülõ csapatok formaellenõrzõ meccseket vívtak. Temesváron négy csapat vívott
körmérkõzést a Bánát-kupáért, a házigazdák nyertek.
Eredmények:
Temesvári
Poli–Kolozsvári U 28-25,
Krassó-Szörény HC–Pandurii Tg. Jiu 33-28, KrassóSzörény HC–Kolozsvári U

29-25, Poli–Pandurii 26-26,
Kolozsvári U–Pandurii 4036, Poli–Krassó-Szörény HC
26-23.
További elõkészületi mérkõzéseken: Székelyudvarhelyi KC–Román utánpótlásválogatott 44-40, Bucovina
Suceava–SZKC
33-32,
Bucovina Suceava–Steaua
39-33, Bákói CSM (másodosztály)–Dinamo Cãlãraºi
36-25, Bákói ªtiinþa–D.
Cãlãraºi 36-35 és 53-26,
Pick Szeged–Tordai Potaissa 31-35. W
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Megvan a Kemény-csapat
Vízilabda
ÚMSZ
Amszterdam érintésével
szombaton Eindhovenbe
az Európa-bajnokság helyszínére utazott az olimpiai
bajnoki címvédõ magyar vízilabda-válogatott. Dr. Kemény Dénes pénteken hirdetett keretet, végül Gór-Nagy
Miklós és Török Béla maradt otthon. A szövetségi kapitány Baksa László és
Szécsi Zoltán hálóõröktõl,
valamint Biros Péter, Hárai
Balázs, Hosnyánszky Norbert, Katonás Gergely, Kásás
Tamás, Kiss Gergely, Madaras Norbert, Steinmetz
Ádám, Szivós Márton, Varga Dániel és Varga Dénes
mezõnyjátékosoktól vár érmet a hollandiai kontinensviadalon. A magyar csapat
ma este vívja elsõ csoportmeccsét, mindjárt egy rangadót, a világbajnok olasz
gárda ellen. A Kemény-csapat 2008-as olimpiai bajnoki
címe után egy 2009-es világbajnoki ötödik hellyel, majd
egy Eb-s és vb-s negyedik
hellyel vág neki az Eb-nek.
Amennyiben megismétli
két évvel ezelõtti, zágrábi teljesítményét, az Eb-ötödik
helyet, Magyarország nõi
póló-válogatottja biztosítja

helyét az idei londoni olimpiára kvalifikáló áprilisi tornán.
Merlsz
András
tanítványai az A csoportban
szerepelnek, s sorrendben
Nagy-Britanniával (január
18.), Hollandiával (január
20.) és Oroszországgal (január 22.) találkoznak.

A magyar
pólós „leg”-ek
Az év legjobb magyar vízilabdázója a játékostársak szerint Madaras Norbert volt,
akire heten voksoltak, így
egy szavazattal elõzte meg a
szövetség által legjobbnak jelölt Biros Pétert – írta tegnapi
összesítésében a www.vlv.hu.
A magyar vízilabda-válogatott hivatalos honlapja a válogatottban 2011-ben megfordult összes pólóst megszavaztatva más kérdésekben is
állásfoglalást kért, s érdekesség, hogy miként idén, tavaly
sem a hivatalos jelölt kapta a
legtöbb voksot: 2010-ben jelesül Szivós Márton nyert éppen Madaras elõtt.
A múlt év mérkõzésének
egyértelmûen a magyar–
szerb világbajnoki elõdöntõt
választották, egyszersmind a
2011-es esztendõ csalódása
címet is kiérdemelte ez a
meccs, mivel biztos vezetésrõl, hosszabbítás után kika-

Nem veretlen a Municipal
Kosárlabda
Turós-Jakab László
A hét végén folytatódott
a férfi–kosárlabdabajnokság alapszakasza. A 16.
forduló pénteki nyitómérkõzésén a listavezetõ Temesvári
BC megfosztotta hazai veretlenségétõl a CS Municipalt,
amely 78-74-re vesztett Bukarestben.
Szombaton két õsi vetélytárs, az U-Mobitelco BT és a
CSU Asesoft csapott össze
Kolozsváron, ahol a vendég
ploieºtiiek számítottak favoritnak, miután a házigazdáktól több alapember is hiányzott. A közel háromezer
szurkoló által fergetegesen
buzdított kolozsváriak lelkesedéssel pótolták a hiányokat
és bár ellenfeleik kétszer is
alaposan elhúztak (12-24 az
elsõ és 38-49 a harmadik negyedben), mindig újítani tudtak, és végül parádés hajrával
gyûjtötték be a rendkívül értékes gyõzelmet: 77-67.
Krsztanovics (22 pont) és
Dykes (18p) mellett Mijovics
12 pontot gyûjtött és 10 lepattanója is volt, míg a másik
oldalon Burlacu (22p) és
Albijanics (14p) volt a két
legeredményesebb.
Târgu Jiuban megszakadt
az Energia Rovinari remek
sorozata is, a Gorj megyei
alakulat nem bírt a bajnokság
tán legerõsebb csapatával, a
Gaz Metannal. A medgyesiek 85-79-re nyertek és megõrizték helyüket az élbolyban. Ott tanyázik a Maros
KK is, a marosvásárhelyiek

simán verték a nyeretlen sereghajtó iaºi-iakat, 110-66. A
csíkszeredaiak már 22 ponttal is vezettek Piteºti-en, de
elbukták a véghajrát, így a
BCM U végül 88-84-re legyûrte a Hargita Gyöngye
KK-t. Simán nyert a CSS
Giurgiu is, 66-58 a SCM CSS
Craiovával. A Nagyváradi
CSM lapzárta után fogadta a
Nagyszebeni CSU Atlassibot, a Dinamo szabadnapos
volt.
A Temesvár (28 pont) vezet a Maros KK (26), az UMobitelco BT (25) és a Gaz
Metan (25) elõtt, de a kolozsváriaknak egy elmaradt mérkõzésük is van.
Megkezdõdtek a visszavágók a nõi bajnokságban is,
ahol csak az Aradi ICIM
UVG–Bball 6 Sepsi BC, mérkõzést halasztották el a 16.
fordulóból. A hat Román
Kupa-meccset is beszámítva
22. idénybeli sikerét aratta a
CSM Târgoviºte, a nõi élvonal egyetlen százszázalékos
csapata: 85-42 Brassóban az
Olimpiával. További eredmények: CST Alexandria–Bukaresti Rapid 83-63, Nagyváradi CSM U–Szatmárnémeti
CSM 44-78, SCM Craiova–
Kolozsvári U 89-71, Gyulafehérvári CSU–Buk. CSM
Sportul Studenþesc 87-63,
Buk. Olimpia–Temesvári
BCM Danzio 54-86, Poli
Naþional Iaºi–Marosvásárhelyi Nova Vita 43-65.
A Târgoviºte (32 pont) vezet a Gyulafehérvár (29), az
Alexandria (29), a Szatmárnémeti (28) és az Arad (27)
elõtt. W

pott a déli szomszéd legjobbjaitól a dr. Kemény irányította gárda.

Hosnyánszkyé
az év gólja
Az év gólja minõsítést az
egyik Hosnyánszky Norbertcsavar érdemelte ki, amelyet
az egri játékos a belgrádi
Partizan elleni gyõztes BL-

meccsen lõtt. Az év meglepetését firtató kérdés erõsen
megosztotta a mezõnyt, többen a sanghaji világbajnokságot megnyerõ olasz válogatottra szavaztak, kellemes
csalódásként ugyanakkor a
legtöbben a háromszoros
olimpiai bajnok Kásás Tamás
válogatottba való visszatérését jelölték meg.A világ legjobb vízilabdázója tavaly a

Röviden
„Mani” 17. a Dakaron

magyar élpólósok szerint
Stefano Tempesti, az olaszok
kapusa volt, aki viszont sérülés miatt nem szerepelhet az
Eb magyar–olasz rangadóján. A tavalyi év legjobb magyarországi idegenlégiósa a
Vasasban pólózó horvát Miho Boskovic lett, a külföldön
játszó magyarok közül pedig
Madaras Norbert teljesítményét értékelték a legtöbbre. W

Gyenes Emánuel a nagyon
jónak mondható 17. helyet
szerezte meg a motorosoknál a tegnap befejezõdött 33.
Dakar-ralin, míg honfitársa,
Marcel Butuza a 43. lett. A
gyõzelem a francia Cyril
Despres-t illette, aki negyedszer diadalmaskodott. Az
autósoknál a francia
Stéphane Peterhansel tizedik
Dakar-sikerét gyûjtötte be. A
kvadoknál az argentin
Alejandro Patronelli, a kamionoknál pedig a Gerard
De Rooy vezette belga trió
szerezte meg az elsõ helyet
az összetettben.

Nehéz csoportban
a magyarok
Lengyelország–Szerbia- (A
csoport), Dánia–Szlovákia(A), Németország–Csehország- (B) és Svédország–Macedónia- (B) mérkõzésekkel
tegnap este megkezdõdtek
Szerbiában a férfi kézilabda
Európa-bajnokság küzdelmei. A C csoportba osztott
magyarok ma az oroszokkal
meccselnek, a kvartett tagja
még Franciaország és Spanyolország.

Két dobogó Bardalnak

Az év legjobb magyar vízilabdázója a játékostársak szerint Madaras Norbert volt

Fotó: MTI

MOL Liga: kikapott a Csík
Jégkorong
T. J. L.
Az éllovas és egyben
címvédõ HSC Csíkszereda büntetõkkel kapott ki
Miskolcon a magyar-román
jégkorongbajnokság,
a
MOL Liga pénteki játéknapján, 3-4. A Jegesmedvéket 12, a vendégeket viszont
40 büntetõperccel sújtották
a játékvezetõk és ez is nyomott a latban. A 25. percben
még 3-2-re vezettek a csíkiak, de Lubopmir Chmelo az
56. percben egyenlített, a
két pontot érõ miskolci büntetõt pedig Vladimir Dubek
lõtte be. A HSC góljan
Vaclav Novak, Papp Szabolcs és Mihály Ede szerezte. Többek között Borsos
Attila mesterhármasával

A táblázaton:
1. Csíkszereda32 26 0 6 157-6879
2. Dab.Docler 32 26 0 6 134-67 74
33 18 0 15139-10856
3. Brassó
4. Misk. JJSE 33 17 0 16 124-9452
5. FTC
32 16 0 16 112-11846
6. Steaua 32 12 0 20108-15338
7. Fehérvár 33 12 0 21115-15535
33 3 0 32 79-205 10
8. Újpest
fordított és nyert az Újpest
vendégeként a Corona
Fenestela (3-5), a többi brassói gólt Adorján József és
Richard Filip ütötte. A büntetõpercek aránya 73-18 volt
a házigazdák javára.
A Ferencvárosi TC gólarányt javított a Sapa Fehérvár AV19 farmcsapata ellen,
8-1. Dunaújvárosban az elsõ
tíz perc alatt háromszor is betaláltak az Acélbikák, majd
gól nélküli második har-

madot követõen Viorel Nicolescu (50. perc) és Leonard
Pascaru (55. perc) szépített a
Steaua Rangersnek. A
Dab.Docler végül 3-2-re
nyert, miután a bukaresti csapat 65 percet volt emberhátrányban.
Tegnap este Dab.Docler–
Sapa Fehérvár AV 19 farmcsapat, Miskolci JJSE–
Brassói Corona Fenestela-,
Ferencvárosi TC–HSC Csíkszereda- és Újpesti TE–
Steaua Rangers-találkozókat
rendeztek, a csíkiak ma este
Székesfehérváron vendégszerepelnek. Az alapszakasz
január 20-án, pénteken
zárul, majd a legjobb négy
közé jutásért játszanak legtöbb három mérkõzést a
3–6. helyezettek (január 22én, 23-án és – ha még szükséges – 26-án). W

A síugrók Világkupa-sorozata az ausztriai Tauplitzban
folytatódott, ahol tegnap délelõtt az elõzõ napon elmaradó sírepülõversenyt pótolták
be, amelyen egy sorozat
alapján hirdettek gyõztest.
Az elsõ helyen a szlovén
Robert Kranjec végzett,
megelõzve az osztrák
Thomas Morgensternt és a
norvég Anders Bardalt.
Utóbbi megnyerte a délutáni
versenyt, miután a gyõztes
osztrák Gergor Schlierenzauert utólag kizárták.

Vízilabda-Eurokupa
A spanyol Sabadell ellen játszik a döntõbe jutásért a
Szolnok férfi vízilabdaegyüttese a klubcsapatok
Eurokupájában. Az Eindhovenben hétfõn rajtoló Európa-bajnokság helyszínén
vasárnap elkészített sorsolás
értelmében az elsõ mérkõzést az ibériai gárda otthonában vívják. A másik párban
a két olasz együttes, a
Savona és a Posillipo küzd
meg a fináléba kerülésért.

Melbourne: pattog a labda
Tenisz
Hírösszefoglaló
A selejtezõkbõl sem román, sem pedig magyar
játékos nem verekedte fel
magát a ma kezdõdõ ausztrál
nyílt teniszbajnokság nõi fõtáblájára.
Pedig Mãdãlina Gojnea
nagyon közel állt a sikerhez. A második fordulóban
6-1, 6-0-ra iskolázta le a magyar Jani Réka-Lucát, a
harmadikban viszont felad-

ta a francia Irena Pavlovic
ellen, 1-6, 0-2. Mihaela
Buzãrnescu a második fordulóban búcsúzott: 3-6, 6-4,
2-6 a svájci Stefanie Vögelével.
A másik két magyar is a
második körben esett ki,
Babos Tímeát Irena Pavlovic (4-6, 6-1, 6-8), Czink
Melindát pedig az orosz
Nyina Bratcsikova (3-6, 67) gyõzte le.
Az egyetlen magyar fõtáblásként Arn Gréta a kanadai Rebecca Marino ellen

kezd. A románok elsõ fordulóbeli ellenfelei: Monica
Niculescu (31.)–Alize Cornet
(francia),
Simona
Halep–Paula Ormaechea
(argentin), Sorana Cîrstea–
Samantha Stosur (ausztrál,
6.), Alexandra Dulgheru–
Vera Zvonarjova (orosz, 7.),
Alexandra Cadanþu–Roberta Vinci (olasz, 23.),
Irina-Camelia Begu–Carla
Suarez Navarro (spanyol),
Victor
Hãnescu–Tobias
Kamke (német).
A címvédõk künnyû ellen-

feleket kaptak az elsõ fordulóban: Kim Clijsters (11.) a
portugál
Maria
Joao
Koehlerrel, Novak Djokovics
(1.) pedig az olasz Paolo
Lorenzivel játszik.
Sikeresen melegített a
Melbourne Parkban kezdõdõ Australian Openre (azaz
tornát nyert) a fehérorosz
Victoria Azarenka (Sydney), a német Mona
Barthel (Hobart), a spanyol
David Ferrer (Auckland) és
a finn Jarkko Nieminen
(Sydney). W

