
Szünetel az oktatás az ország
össszesen 2667 tanintézmé-

nyében, több országos és megyei
úton, illetve a vasutakon és a
repülõtereken akadozik a közle-
kedés a rendkívüli hideg és az

erõs hófúvások miatt. Holnap es-
te hét óráig 19 megyében és a fõ-
városban narancssárga riadó, 17
megyében pedig sárga figyelmez-
tetés érvényes a nagy havazás és
az erõs szél miatt. 7. oldal 

új magyar szó
2012. február 7., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3420 ▼
1 amerikai dollár 3,3295 ▲
100 magyar forint 1,4812 ▼

Vezércikk 3

Orbán Balázs-ünnep 
Székelyudvarhelyen

Orbán Balázs, „a legnagyobb székely”
születésének 183. évfordulójára szerveztek
szabadtéri ünnepséget Székelyudvar-
helyen. A megemlékezésen a hideg ellené-
re, több százan megjelentek az író 1995-
ben állított belvárosi szobra elõtt.

Kultúra 8

Aktuális 2

A titkos(szolgálati)
fegyver
Ungureanu megszavazásához a kor-
mánypártoknak össze kell szedniük
magukat, az alig néhány szavazaton

múló kvórum nélkül ugyanis
az ellenzék által bojkottált
törvényhozás nem dön-
tõképes. Kérdés, hogy az új
kormányfõjelöltet men-

nyire fogadja el a
cotroceni-i ingujjból
kihúzott adu ászoktól

megundorodott
közvélemény?

Salamon 
Márton László

ÚMSZ 

Nyolc csángóföldi és ma-
gyarországi székhelyû, a

moldvai csángómagyarokért te-
vékenykedõ szervezet hétfõn kö-
zös állásfoglalásban biztosította
támogatásáról a magyar kor-
mánynak és a csángóföldi okta-
tási program támogatóinak a
program javítására irányuló in-
tézkedéseit. Állásfoglalásuk azt
követõen hangzott el, hogy,
amint arról lapunkban már be-
számoltunk, egy héttel ezelõtt
testületileg lemondott a MCSM-
SZ elnöksége, miután a magyar
kormány részérõl nem kapták
meg az évi támogatást. Az
MCSMSZ által ma 25 moldvai
faluban oktatják mintegy 2200
csángó gyermeknek a magyar
nyelvet. 
Folytatása a 7. oldalon 

Két év haladékot kapott
külföldi hitelezõitõl Romá-

nia arra, hogy bevezesse az
energiaárak teljes liberalizálá-
sát, így legkésõbb 2017-ig fenn-
tartható a hatósági árszabályo-
zás. A kölcsönt nyújtó nemzet-
közi intézmények, az Európai
Bizottság és a Nemzetközi
Valutaalap képviselõi hangsú-
lyozták, hogy az árliberalizálás
pontos menetét a kormánynak
kell megszabnia, de sejteni en-
gedték, hogy az árak alakulása
nagyban függ majd azoktól a
tárgyalásoktól is, amelyeket
következõ romániai látogatá-
suk alkalmával, áprilisban foly-
tatnak majd a gáz- és kõolaj-
ipari szolgáltatókkal. Az árkér-
désen túl a lakosságra az orosz
gázimport akadozása is nyug-
talanítóan hat. 
6. oldal 

„Jó” csángók és

„rossz” csángók

Növekvõ gázár,

pangó import?

Diszkriminál a Realitatea TV?

Diszkriminatívnak tartja Boros Zoltán, az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács mûvelõ-
dési alelnöke a Realitatea TV-t naponta
többször elhangzó szlogenje miatt, amely
szerint „Románia a románoké”.

Média 9

Rasszista francia miniszter?

Politikai vitát váltott ki Franciaországban
az illegális bevándorlókat és „a román bû-
nözõket” rendszeresen ostorozó belügy-
miniszter, Claude Guéant egy jobboldali
diákegyesület által szervezett konferenci-
án tett újabb kijelentése, miszerint „nem
minden civilizáció egyenértékû”.

Extra vakációt hozott a tél

Útban az iskola felé – Szibériához illõ körülmények között Fotó: Mediafax

Kémfõnök kormányfõ
Mihai Rãzvan Ungureanu, a külföldi hírszerzés vezetõje a távozó Emil Boc utódja 

Rãzvan Mihai Ungureanu volt külügyminisztert, a Külügyi Hírszerzõ Szolgálat vezetõjét bízta meg kormányalakítással Traian Bãsescu államfõ

Mihai Rãzvan Ungureanunak, a külföldi hírszerzés (SIE) vezetõjének, volt külügyminiszternek

adott tegnap este kormányalakítási megbízást Traian Bãsescu, miután a déli órákban elfogadta

Emil Boc lemondását. Az államfõ bejelentésével egy idõben a volt Boc-kormányt támogató

koalíciós alakulatok a Victoria-palotában tanácskoztak az új kabinet összetételérõl, felállításá-

nak és parlamenti megszavazásának menetrendjérõl. Az ellenzék a Cotroceni-palotában tartott

tárgyalásokon a parlament feloszlatását és elõrehozott választásokat kért. 3., 4. és 6. oldal

Fotó: Mediafax
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Röviden

Árokban egy román kamion

Árokba csúszott egy román kamion a ma-
gyarországi 47. számú fõúton Csorvás és
Telekgerendás között tegnap hajnalban. A
látási viszonyok rosszak voltak, az úttest
pedig az erõs havazásban rendkívül csú-
szós. Sérülésrõl nem érkezett jelentés.

Tiltakozó menet indult Budapestre

Elindult Miskolcról Budapestre tegnap dél-
elõtt a polgármesterek és civilek által kez-
deményezett Munkát, kenyeret! elnevezé-
sû tiltakozó menet. Mintegy félszázan vág-
tak neki a csaknem kétszáz kilométeres táv-
nak gyalog a mínusz 12 fokos hidegben. A
menetben haladt Ujhelyi István, a Magyar
Országgyûlés szocialista alelnöke, Gúr
Nándor, az Országgyûlés foglalkoztatási és
munkaügyi bizottságának szocialista elnö-
ke, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei Alsógagy és Ricse szocialista polgár-
mestere, Takács László és Vécsi István.

Tiltakozik a KMKSZ

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) elnöksége tegnap nyilatkozatot
tett közzé, amelyben tiltakozik Kulin Zol-
tánnak, a Kárpátalja Megyei Állami Televí-
zió- és Rádiótársaság elsõ vezérigazgató-he-
lyettesének tisztségébõl történt leváltása el-
len. A KMKSZ irányító testülete úgy véli,
hogy a munkáját közmegelégedésre végzõ
magyar médiaszakember politikai tisztoga-
tás áldozata lett. Az ukrán államhatalom
azzal, hogy Kulin Zoltán […] helyére a sa-
ját emberét nevezte ki, olyan regionális álla-
mi média kialakítására készül, amelyet kéz-
zel vezérelhet, és amely maradéktalanul ki-
szolgálja a hatalompárt érdekeit az idén ok-
tóberben esedékes ukrajnai parlamenti vá-
lasztások elõtt” – szögezi le a nyilatkozat.

Niinistö az új finn államfõ

Sauli Niinistö (képünkön), a legfõbb kor-
mányzó erõ, a Nemzeti Koalíciós Párt je-
löltje nyerte meg tegnap a finn elnökválasz-

tást a szavazatok 62,6 százalékával. Ellen-
fele a zöldpárti Pekka Haavisto volt.
Niinistö tizenkét év után Tarja Halonent
váltja.

Légi sztrájk Franciaországban

Nyugalom honolt tegnap délelõtt a párizsi
Roissy-Charles de Gaulle repülõtéren. Az
elsõ járatok még idõben elindultak a termi-
nálokról a légi közlekedésben dolgozók
négynapos sztrájkjának elsõ napján, a ké-
sõbbiek során azonban már töröltek járato-
kat. Egyelõre nehéz megbecsülni, hogy mi-
lyen hatással lesz a forgalomra a munkabe-
szüntetés, miután ez az elsõ alkalom, hogy
a francia légi közlekedés dolgozóinak az
összes kategóriája – pilóták, légi kísérõk és
a földi személyzet is – támogatja a sztráj-
kot.

Földrengés a Fülöp-szigeteken

Több mint negyven halottja van a Fülöp-
szigetek középsõ részét sújtó 6,8-as erõssé-
gû földrengésnek, amit négy órával késõbb
egy 6,2-es erejû utórengés követett. A leg-
többen Negros szigetén vesztették életüket,
amikor épületek omlottak össze, 29-en pe-
dig földcsuszamlásban vesztek oda. Sok he-
lyen pánik tört ki, az emberek fejvesztve
menekültek ki a házakból. 

ÚMSZ

Heves politikai vitát váltott ki
vasárnap Franciaországban

az illegális bevándorlókat és „a
román bûnözõket” rendszeresen
ostorozó belügyminiszter újabb
kijelentése, hogy „nem minden
civilizáció egyenértékû”. Claude
Guéant egy jobboldali diákokat
tömörítõ egyesület által szerve-
zett konferencián elõzõ nap azt
mondta: „Azzal ellentétben, amit
a baloldali relativista ideológia
állít, számunkra nem minden ci-
vilizáció egyenlõ... Azok, ame-
lyek az emberiség pártját fogják,
szerintünk haladóbbak, mint
azok, amelyek tagadják azt.
Azok, amelyek a szabadság,
egyenlõség és testvériség pártján
vannak, számunkra magasabb
rendûek, mint azok, amelyek el-
fogadják a zsarnokságot, a nõk
kisebbségét, a társadalmi vagy et-
nikai gyûlölködést”.

Az internetes oldalakon felhá-
borodással kommentált monda-
tokat elítélte a Szocialista Párt.

Harlem Désir, a legnagyobb el-
lenzéki párt egyik vezetõ politiku-
sa szerint a kijelentés „szánalmas
provokáció egy olyan miniszter-
tõl, akinek a (szélsõjobboldali)
Nemzeti Front szavazatai begyûj-
tése” jutott feladatul. A politikus
arra utalt, hogy a felmérések sze-
rint Nicolas Sarkozy államfõ ki-
kapna baloldali riválisától, Fran-
cois Hollande-tól az elnökválasz-
táson, ha azt most tartanák, s
elemzõk szerint a jelenlegi ten-

denciák alapján az is elképzelhe-
tõ, hogy a május 6-i második for-
dulóba bekerül Marine Le Pen
szélsõjobboldali jelölt.

A belügyminiszter nem elõször
váltott ki polémiát kijelentéseivel.
A közelmúltban például külön ki-
tért a Párizsban román állampol-
gárok által elkövetett bûncselek-
ményekre, mert szerinte a francia
fõvárosban „a bíróság elé kerülõ
személyek tíz százaléka román ál-
lampolgárságú”. 

Hírösszefoglaló

Legkevesebb 25 ember lett a
folytatódó erõszak áldozata

tegnap Szíriában, köztük 17 a
Homsz városa elleni tüzérségi tá-
madásban – közölte az Emberi
Jogok Szíriai Megfigyelõ Köz-
pontja (OSDH).

A rezsim a maga részérõl ismét
terrorista bandákat okolt az erõ-
szakért.

„A fegyveres erõk üldözik a ter-
roristákat a város negyedeiben” –
jelentette a szíriai állami televízió,
azzal vádolva az állítólagos ban-

dákat, hogy civilek és a biztonsá-
gi erõk ellen intéznek támadáso-
kat. Az OSDH szerint a kor-
mányerõk támadást intéztek a
Damaszkusztól északnyugatra
fekvõ Zabadáni ellen is. Egy civil
meghalt a szomszédos Madajá-
ban. Megfigyelõk a helyzetet úgy
értékelik, hogy az ENSZ BT ha-
tározatával szemben hozott orosz
és kínai vétó gyakorlatilag szabad
kezet adott Damaszkusznak a
rendszerellenes felkelõk elleni to-
tális akcióra.

Közben az Amerikai Egyesült
Államok bejelentette, hogy be-

zárja szíriai nagykövetségét. A
külképviselet 17 dolgozója, köz-
tük Robert Ford nagykövet el-
hagyta az országot. „Más diplo-
máciai képviseletekkel együtt is-
mertettük biztonsági aggályain-
kat a szíriai kormánnyal, de a re-
zsim nem adott megfelelõ vá-
laszt rájuk” – jelentette ki
Victoria Nuland külügyi szóvivõ
arra utalva, hogy a State
Departement januárban kilátás-
ba helyezte a nagykövetség bezá-
rását arra az esetre, ha biztonsá-
gával kapcsolatos aggályait szíri-
ai részrõl nem oszlatják el. 

ÚMSZ-összeállítás

Benjamin Netanjahu izraeli
kormányfõ megtiltotta mi-

nisztereinek és tábornokainak,
hogy nyilvánosan felvessék az
iráni atomlétesítmények elleni tá-
madások lehetõségét – közölte az
izraeli sajtó tegnap. A Maariv cí-
mû lap egy „magas rangú jeru-
zsálemi vezetõre” hivatkozva azt
írta, Netanjahu még a látszatát is
szeretné elkerülni annak, hogy az
Egyesült Államokat egy Wa-
shingtonnak nem tetszõ, Irán el-
lenes háborúba sodorja. „Az
ilyen forgatókönyv ártana az
Egyesült Államok nemzeti érde-
keinek és ronthatna Izraellel fenn-
tartott kapcsolatain” – közölte a
lapnak nyilatkozó illetékes.

Elõzõ nap este sugárzott tévé-
interjújában Barack Obama ame-
rikai elnök azt mondta: nem gon-
dolja, hogy Izrael már eldöntötte
volna, hogy katonai csapást mér
Iránra, amiért az gyaníthatóan
atomfegyverre akar szert tenni.
Az elnök meg akarta nyugtatni
mind az Egyesült Államok szö-
vetségeseit, mind ellenségeit afe-
lõl, hogy Amerika nagyon szoro-
san együttmûködik Izraellel a vál-
ság megoldásán, amely – mint

mondta – „remélhetõleg diplo-
máciai” megoldás lesz.

Izrael nagy nyugati szövetsé-
gesei éppen azon fáradoznak,
hogy megpróbálják lebeszélni a
zsidó államot az iráni atomléte-
sítmények elleni egyoldalú kato-
nai csapásról. Azzal érvelnek,
hogy egy ilyen támadás hatására
csak megerõsödne a teheráni ha-

talom, kiszélesedne a háború, és
összeomlana a világgazdaság.
Izrael viszont attól tart, hogy
Irán a fejlesztésben gyorsan eljut
arra a pontra, amelynél egy kor-
látozott katonai csapás már nem
volna elég egy atomtámadása el-
hárítására. Az iráni vezetés több-
ször kijelentette, hogy le akarja
törölni Izraelt a Föld színérõl.

Aviv Kohavi vezérõrnagy, az iz-
raeli katonai hírszerzés parancs-
noka egy hete kijelentette, hogy
becslése szerint Irán négy atom-
bombát tudna megépíteni a mos-
tanáig felhalmozott uránkészle-
teinek további dúsításával, és ha
emellett döntene, akár egy éven
belül szert tudna tenni elsõ
atombombájára. 

„Csendrendelet” Izraelben

Gy. Z.

Az eurózóna pénzügyi válsá-
ga, ezen belül a görög válság

határozta meg a 14. közös fran-
cia–német minisztertanácsi ülést,
amelyet a francia elnökválasztási
kampány kellõs közepén a fran-
cia államfõ és a német kancellár
vezetésével tegnap tartottak Pá-
rizsban. A kilenc francia és nyolc
német miniszter részvételével az
Elysée-palotában rendezett közös
kormányülést követõ sajtótájé-
koztatójukon a két ország vezetõ-
je felszólította Görögországot,
hogy tartsa tiszteletben kötele-
zettségvállalásait. „Nincs más
választás, az idõ sürget, a tárgya-
lásokat most már be kell fejezni”
– közölte Nicolas Sarkozy fran-
cia államfõ. Angela Merkel né-
met kancellár pedig jelezte: azt
szeretné, ha Görögország az
„eurózónában maradna”, ugyan-
akkor leszögezte: az EU–IMF-
megállapodás hiányában Athén
nem juthat több pénzügyi segít-
séghez. A német kancellár egy-
ben politikai támogatásáról biz-
tosította Nicolas Sarkozyt „min-
den szinten, hiszen baráti pártok-
hoz” tartoznak. A görög kor-
mánypártoknak tegnapig kellett
nyilatkozniuk arról, hogy elfo-
gadják-e EU és a valutaalap ke-
mény feltételeit a második nem-
zetközi mentõcsomag folyósítá-
sa elõtt. A döntés lapzártánkkor
még nem volt ismeretes. A külvi-
lág egyebek mellett további fize-
téscsökkentéseket és elbocsátá-
sokat követel, amit a görögök a
jelek szerint már nem akarnak
lenyelni. Lukasz Papadímosz
technokrata miniszterelnök va-
sárnap sikertelenül próbálta rá-
venni a kormánykoalíció három
pártját, hogy fogadják el a trojka
felté-teleit, amiért cserében Gö-
rögország újabb kedvezményes
hitelt kap, 130 milliárd euró ér-
tékben, és ezzel fizetheti korábbi
tartozásait. 

Francia–német-
csúcs görögökrõlRasszista franciák?

„Román bûnözõkrõl” beszélt a belügyminiszter

Washington kivonult Szíriából

Claude Guéant (jobbra) Sarkozy Francia elnökkel. Politikai vitát kavart

Iráni cirkálórakéta-kísérlet 2011 júniusában. Teherán Izrael megsemmisítésével fenyegetõzik, ha megtámadják



ÚMSZ-összeállítás

Mihai Rãzvan Ungureanu-
nak, a külföldi hírszerzés

(SIE) vezetõjének, volt külügymi-
niszternek adott tegnap este kor-
mányalakítási megbízást Traian
Bãsescu államfõ, miután a déli
órákban elfogadta Emil Boc mi-
niszterelnök lemondását. „A par-
lamenti pártokkal folytatott tár-
gyalásaimon két álláspont körvo-
nalazódott: a koalíciós alakulatok
folytatni akarják az elkezdett
munkát, az ellenzék pedig a parla-
ment feloszlatását és elõrehozott
választásokat kért” – fogalmazott
Bãsescu. Hozzátette: államfõként
kötelessége biztosítani az ország
stabilitását, ezért nem támogatja
az elõrehozott választásokat, ha-
nem novemberig tartó kormány-
zást szeretne. „Az elõrehozott vá-
lasztások megszervezése legalább
öt hónapig tart. Meggyõzõdésem,
hogy az országnak rendkívüli fi-
nanszírozási problémákkal küsz-
ködne, ha öt hónapig csupán a fo-
lyó ügyeket igazgató, ügyvivõ
kormánya lenne” – indokolta
döntését az államfõ.

A bejelentés után szót kapott
Mihai Rãzvan Ungureanu is, aki
megköszönte a bizalmat és gyors
kormányalakítást ígért. A Tãri-
ceanu-kormány volt külügymi-
nisztere – aki korábban a Nemze-
ti Liberális Párt tagja volt – kö-
zölte: prioritásának tekinti az or-
szág gazdasági stabilitását. Hoz-
zátette, ma  megkezdi a tárgyalá-
sokat a koalíció vezetõivel a kabi-
net összetételérõl.

USL: Bãsescu hazudik

„Az államfõ hazudik, amikor
azt állítja, hogy az elõrehozott vá-
lasztások megszervezéséhez öt
hónapra van szükség” – szögezte
le Bãsescu bejelentésére reagálva
Crin Antonescu. Az ellenzéki
Szociál-Liberális Szövetség
(USL) társelnöke az alkotmányt
idézve elmondta: az idõ elõtt vá-
lasztásokat akkor írják ki, ha hat-
van napon belül két egymást kö-
vetõ kormányalakítási kísérlet ku-
darcba fullad. (A törvény szerint
a választások idõpontját a szava-
zás idõpontja elõtt 90 nap elõtt ki
kell tûzni – szerk. megj.)
Antonescu szerint az államfõ is-
mét semmibe vette a „népakara-
tot”, szûk pártérdeknek szolgálta
ki az országot. A politikus egyben
leszögezte, pártjának már semmi
köze a leendõ miniszterelnökhöz.
Közölte: az USL várhatóan nem
vesz részt a kormány beiktatásá-
ról szóló szavazáson, vagy ha
igen, akkor leszavazzák az Ungu-
reanu-kormányt

A kicsik maradnának 
az eddigi koalícióban

Az államfõ délután konzultált
hivatalában a pártok vezetõivel a
kormányfõ lemondásával elõállt
helyzetrõl. Elsõként a nemzeti ki-
sebbségek parlamenti csoportjá-
nak képviselõvel egyezetett, akik
leszögezték, politikus-kormányfõt
szeretnének és elutasították az
elõrehozott választásokat. Mircea
Grosaru, az olasz kisebbség kép-
viselõje elmondta, az államfõ
nem említett neveket, csak általá-
nos elvekrõl beszélgettek. Máso-
dikként az Országos Szövetség
Románia Haladásáért (UNPR)

vezetõi egyeztettek az államfõvel.
Cristian Diaconescu, a kormányt
támogató alakulat tiszteletbeli el-
nöke leszögezte, továbbra is támo-
gatják a jelenlegi kormánykoalíci-
ót, és részt vennének egy új kor-
mány megalakításában. 

„Elviharzott” az RMDSZ

Elégedetlen moraj fogadta a
Cotroceni-palotabeli sajtóterem-
ben a bejelentést, miszerint az
RMDSZ képviselõi nem állnak ki
a média képviselõi elé, beszámol-
ni az államfõvel tartott konzultá-
cióról. Ennek hatására el is indul-
tak a találgatások: vajon mit
mondhatott nekik Bãsescu, ami-
tõl így „elviharzottak”? Az újság-
írók az államelnöki hivatal sajtó-
irodájának egyik alkalmazottját
faggatták, õ csak annyit mondott:
vélhetõen siettek a rendkívüli kor-
mányülésre, hiszen az államfõvel
konzultáló RMDSZ-es küldöttség
négy tagja közül három – Kele-
men Hunor, Markó Béla és Bor-
bély László – miniszter is. Sokat
azonban nem volt idõ találgatni,
alig tíz perccel késõbb már a
Szociál-Liberális Szövetség társel-
nökei álltak a mikrofonok elé.

Semmiben 
sem értett egyet 
Bãsescuval az USL

Crin Antonescu, Victor Ponta
és Daniel Constantin azt részle-
tezték, hogy semmiben sem értet-
tek egyet Traian Bãsescuval. Elsõ-
ként Crin Antonescu liberális
pártelnök elmondta, az államfõ
lemondását kérték, hiszen - mint
fogalmazott - „ez lenne a legjobb,
legegészségesebb” az ország szá-
mára. Az USL vezetõi továbbá
elõrehozott választásokat kértek,
érvelésük szerint minden demok-

ratikus rendszerben ehhez a meg-
oldáshoz folyamodnak a hasonló
helyzetekben. Mivel Traian
Bãsescu mindkét kérésüket eluta-
sította, Antonescu leszögezte, az
ellenzéki pártszövetség nem fog
„semmilyen konstrukciót” meg-
szavazni, ami a jelenlegi, csõdöt
mondott kormánykoalíciót hatal-
mon tartaná. Victor Ponta szoci-
áldemokrata elnök azzal egészí-
tette ki kollégáját, hogy az elõre-
hozott választások lehetõséget
biztosítottak volna az országnak
arra, hogy ne veszítsék el az egész
évet politikai csatározásokkal, fo-
lyamatos kampányolással. „Már
most megkezdõdhetett volna az
átmenet hatvan napos idõszaka”
– fogalmazott Victor Ponta. 

Az alkotmány szerint elõreho-
zott választásokra akkor van
szükség, ha a miniszterelnök le-
mondásától számított hatvan na-
pon belül megbukik két kormány-
alakítási kísérlet. Ebben az eset-
ben a hatvanegyedik napon az ál-
lamfõ feloszlathatja a parlamen-
tet. Ha Traian Bãsescu ezt nem te-
szi meg, ügyvivõ kormány vezeti
az országot a választásokig.

Az RMDSZ nem akar 
technokrata kormányt

Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök még a cotroceni-i konzultá-
ciók elõtt közleményben fejtette ki
a szövetség álláspontját a kiala-
kult helyzetrõl. Eszerint az a leg-
jobb változat, hogy politikai kor-
mány alakuljon politikai támoga-
tottsággal. „A kormány struktúrá-
jának nem kell megváltoznia, vi-
szont új kormányprogram szüksé-
ges. Minderrõl részletesen akkor
tudunk beszélni, amikor ismerjük
a miniszterelnök-jelölt személyét”
– közölte Kelemen Hunor. Hoz-
zátette, az RMDSZ Szövetségi

Állandó Tanácsát mára hívta ösz-
sze, hogy a kialakult helyzetet ki-
elemezzék. A szövetség elnöke is-
mételten kihangsúlyozta, az
RMDSZ nem zárkózik el az elõ-
rehozott választások lehetõségé-
tõl, viszont ezt csak akkor látja
megvalósíthatónak, ha megegye-
zés jön létre a koalíción belül, és
ezt támogatja az államelnök is,
valamint az ellenzéki pártokkal is
konstruktív párbeszédet folytat-
nak errõl a kérdésrõl. 

Boc:  nem  kell  a  hatalom

Emil Boc kormányfõ a kabinet
tegnap reggeli rendkívüli ülésén
jelentette be lemondását. „Azt a
döntést hoztam, hogy benyújtom
a kormány lemondását, nem ra-
gaszkodom a hatalomhoz” - je-
lentette ki. Elmondása szerint
azért hozta ezt a döntést, hogy a
társadalomban jelentkezõ feszült-
ségek megszûnjenek. „A kor-
mányzás során nagyon nehéz
gazdasági döntéseket kellett meg-
hoznom, nem azért mert így akar-
tam, hanem mert kénytelen vol-
tam” – mondta, és rámutatott, két
évvel a gazdaság megingását kö-
vetõen Románia növekedéssel
zárta a múlt évet. „A pénzügyi in-
tézmények szerint Románia idén
gazdasági növekedés terén túl-
szárnyalja az eurózónához tarto-
zó országokat. Felkérem a politi-
kai osztályt, hogy gyors ütemben
állítson fel egy új kormányt” –
mondta Emil Boc. Kelemen Hu-
nor RMDSZ-elnök szûkszavúan
kommentálta Emil Boc lemondá-
sát. A politikus kétségét fejezte ki,
hogy egy független szakértõ ve-
zette kormány megkapná a parla-
ment bizalmát.

Predoiu az ügyvivõ 

Traian Bãsescu államfõ Cãtãlin
Predoiut nevezte ki ügyvivõ mi-
niszterelnöknek, miután elfogadta
Emil Boc lemondását. A párt-
független Predoiu igazságügyi mi-
niszterként tevékenykedett mind
a liberális Cãlin Popescu Tãri-
ceanu, mind pedig Emil Boc kabi-
netjében. Az ügyvivõ miniszterel-
nök a délután folyamán kormány-
ülést tartott, majd sajtótájékozta-
tón számolt be rövid és középtávú
terveirõl. Emlékeztetett, hogy
több, különbözõ színezetû kabi-

netben is dolgozott már igazság-
ügyi miniszterként és reményét fe-
jezte ki, hogy ismeretlen hosszú-
ságú mandátuma alatt ezt folytat-
ni tudja majd. Az ügyvivõ minisz-
terelnök is hangsúlyozta, a jöven-
dõ kormányfõnek politikai támo-
gatásra van szüksége. 

ÚMSZAKTUÁLIS2012. február 7., kedd www.maszol.ro 3

Mínusz tíz fok alatti hi-
degben is forró napot zárt
tegnap Bukarest: Emil
Boc miniszterelnök le-

mondása alaposan
felfûtötte a hangula-
tot mind politikai

berkekben, mind
pedig az Egyetem
téren. Egyetlen nap

leforgása alatt három miniszterelnöke is
volt az országnak, mégha az idõrendi sor-
rendben utolsó, Mihai Rãzvan
Ungureanu SIE-elnök hivatalosan még
„csak” kormányfõjelöltként tért nyugovó-
ra, a február eleji zaklatott hétfõ estén.
Tegnap reggel ugyanis még Emil Boc volt
a miniszterelnök – a délelõtti kormányko-
alíciós ülésen bejelentett távozásáig, majd
átmeneti jelleggel a kabinet egyik „veterán-
ja”, Cãtãlin Predoiu igazságügyi minisz-
ter vette át a kormány irányítását. És
Predoiu formálisan marad is hivatalában
mindaddig, amíg a titkosszolgálati vezetõ
Ungureanunak a parlament bizalmat nem
szavaz – ha egyáltalán szavaz.
Az RMDSZ szempontjából is izgalmasan
és mozgalmasan alakult a tegnapi nap:
miután a hóhelyzet miatt a szövetség
olyan befolyásos politikusai, mint a mi-
niszterelnök-helyettese és környezetvédelmi
minisztere repülõgép helyett autóval voltak
kénytelenek Marosvásárhelyrõl Bukarestbe
utazni kora hajnalban, következtek a koa-
líciós tárgyalások feszültségteljes pillana-
tai. A cotroceni-i találkozó elõtt (és talán
még utána is, egészen az ellenzéki szövet-
ségnek bármilyen államfõi ajánlattól való
elzárkózása kinyilatkoztatásáig) az
RMDSZ-t még a kormányon kívülre szo-
rulás perspektívája is fenyegette. A
Demokrata-Liberális Pártban ugyanis vi-
szonylag erõsek voltak azok a hangok,
amelyek tisztán technokrata kormány fel-
állítását vélték elõnyösebbnek a megtépá-
zott népszerûségû narancsos alakulat szá-
mára. Egy ilyen kormányban márpedig
értelemszerûen nem vett volna részt az
RMDSZ, így – szintén értelemszerûen – a
magyar voksok híján a parlamentben csak
az ellenzék szavazataival kaphatott volna
megbízatást. Bãsescu „A-terve” azonban
dugába dõlt az Antonescu-Ponta duó eltö-
kéltsége miatt, így maradt a „B-terv”, az-
az a technokrata kormányfõ-politikai kor-
mány felállás. 
Mihai Rãzvan Ungureanu megszavazásá-
hoz a kormánypártoknak a parlamentben
nagyon össze kell szedniük magukat, az
alig néhány szavazaton múló kvórum nél-
kül ugyanis az ellenzék által bojkottált tör-
vényhozás nem döntõképes. Ugyanakkor
kérdés, hogy az egyébként elõdjénél való-
ban jóval megnyerõbb külsejû új kormány-
fõjelöltet mennyire fogadja el a cotroceni-i
ingujjból kihúzott adu ászoktól megundo-
rodott közvélemény? Hacsak az utcát „le-
fegyverezni” hivatott titkosszolgálati veze-
tõnek nincs valami titkos fegyvere erre. 

A titkos(szolgálati)
fegyver

Salamon 
Márton László

Az utóbbi napok átlagánál jóval többen tüntettek tegnap a bukaresti
Egyetem téren, miután Emil Boc kormányfõ bejelentette a lemondá-
sát. A tiltakozókat nemcsak, hogy nem nyugtatta le a miniszterelnök
távozása, hanem láthatóan vérszemet kaptak, és még hangosabban
követelték Traian Bãsescu államfõ „fejét”. „Faceþi loc, faceþi loc, vine
Bãse` dupã Boc!”, azaz „Helyet Bãsescunak, Boc után õ követke-
zik!”) – hangzott a Cotroceni felé intézett „biztatás”. Az Egyetem té-
riek találékonysága egyébként ismét megnyilvánult: a tüntetõk kiál-
lítást rögtönöztek a Nemzeti Színház elõtti járdán, az Elena Udrea
turisztikai miniszternek gyûjtött használt lábbelikbõl. (S. M. L.)

Vérszemet kaptak az Egyetem téri tüntetõk

Román lapszemle

Madagaszkáron is földbirtokkal rendelke-
zik Konstanca különc polgármestere,
Radu Mazãre. A városatya közel két hek-
tárt vásárolt a szigeten közvetlenül az óce-
án partján – mint mondja: egy törzsfõ-
nöktõl – mindössze egy eurórért. (Eveni-
mentul zilei) Az Egyesült Államok buka-
resti nagykövete nem értett meg semmit
sem Románia történelmébõl, sem tulaj-
don országa Függetlenségi Nyilatkozatá-
ból. Amikor beleavatkozik olyan dolgok-
ba, amelyekhez egy nagykövetnek semmi
köze nincs, akkor a román államot felte-
hetõen amerikai gyarmatnak, a román
népet pedig idegen mesterlövészek célke-
resztjében álló hernyónak tekinti – hang-
zik a Román Külpolitikai Egyesület elnö-
kének Mark Gitensteinhez intézett levele.
(Jurnalul Naþional) 

Kémfõnök a kormány élén
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Bogdán Tibor 

Sikerekben gazdag politi-
kai karriert futott be az

utóbbi években a miniszterel-
nöki tisztségérõl tegnap le-
mondott Emil Boc, aki politi-
kai alakulatához hû pártkato-
na maradt, de mindvégig
Traian Bãsescu árnyékában
állt.

Funar legyõzõje

A kolozsvári Babeº–Bolyai
Egyetem volt elõadótanára
42 éves koráig semmilyen je-
lentõs funkciót nem kapott
az államapparátusban. Poli-
tikai alakulatában, a De-
mokrata Liberális Pártban
viszont jól képzett elméleti
szakembernek tartották, aki
a nottinghami, pittsburghi,
charlottesville-i, brüsszeli és
michigani egyetem ösztöndí-
jasa volt. A politikai tudo-
mányok és a politikai filozó-
fia doktora.Politikusként a
2000 –2004 közötti parla-
menti ciklusban tûnt fel, a
demokrata liberálisok egyik
legkövetkezetesebb honatyá-
jaként. A sajtósok is kedvel-
ték, mivel bármikor szívesen
állt a rendelkezésükre, nyi-
latkozatai kon- krétak, kö-
zérthetõek voltak.

Elsõ visszhangos gyõzel-
mét 2004-ben aratta: az ak-
kor még Demokrata Párt

névre hallgató politikai tö-
mörülése felkérésére indult a
helyhatósági választásokon,
és legyõzte Gheorghe Funart
a Kolozsvár polgármesteri
tisztségéért kiírt megmérette-
tésen. Mandátumát a kincses
város élén négy évvel késõbb
újabb fölényes választási
gyõzelemmel erõsítette meg.

Ezt követõen pártvonalon
és a parlamentben is töretle-
nül haladt felfelé a ranglét-
rán. 2000-ben pártja Kolozs
megyei politikai irodájának
elnöke lett, ekkor nyerte el el-
sõ honatyai mandátumát is.
Parlamenti képviselõként

2002-ben az alsóház jogi bi-
zottságának alelnökévé vá-
lasztották, majd a demokra-
ták frakcióvezetõi, 2003-ban
pedig pártja ügyvezetõ elnöki
tisztségét látta el.

2005-ben, miután Traian
Bãsescu megnyerte az állam-
fõválasztásokat, pártja elnö-
ke lett. Bãsescu nem marad-
hatott továbbra is pártelnök,
mivel az alkotmány értelmé-
ben államfõként pártsem-
legesnek kellett lennie. Ám
nem lett, mert Bocot kinevez-
ve továbbra is õ irányította a
politikai alakulatot. 

Álom – és rémálom

2008-ban, nem sokkal pol-
gármesterré történt újravá-
lasztása után, pártja újabb
felkérésének eleget téve elvál-
lalta a miniszterelnöki meg-
bízatást. Kormányát a 2008.

évi parlamenti választásokat
követõen alakította meg. Az
úgynevezett elsõ Boc-kor-
mány a szociáldemokraták-
kal közösen jött létre – ezt a
szövetséget Traian Bãsescu
akkor még álmai beteljesülé-
sének nevezte. Nem sokkal
késõbb már maga sem titkol-
ta, hogy a koalíció inkább
rémálma volt. 

Emil Boc azonban csak
azután jött számításba a kor-
mányfõi tisztségre, hogy azt
Theodor Stolojan parlamenti
beiktatása elõtt visszautasí-
totta, állítólag azért, mert
csak a koalíciós partnerek jó-
váhagyásával mozdíthatott
volna el minisztereket.  

A kabinet 2009 szeptem-
beréig mûködött, amikor is a
szociáldemokraták kiléptek
belõle, az ellen tiltakozva,
hogy a miniszterelnök, „vá-
lasztói turizmus” megszer-

vezésének gyanúja miatt le-
váltotta tisztségébõl Dan
Nica szociáldemokrata bel-
ügyminisztert.

2009-ben, miután Traian
Bãsescu elnyerte második ál-
lamfõi mandátumát, ismét
Emil Boc került a kormány
élére, ekkor az RMDSZ-szel
és a nem magyar kisebbségek
képviselõházi frakciójával
közösen megalakította a
„második Boc-kabinetet”,
amelynek késõbb tagja lett a
szociáldemokratáktól és a
nemzeti liberálisoktól „át-
vándorolt” politikusokból
létrejött Országos Szövetség
Románia Haladásáért nevû
tömörülés is.

Ebben az évben három bi-
zalmatlansági indítványt is
benyújtottak a kormány el-
len, ebbõl kettõt a nemzeti li-
berálisok és az RMDSZ kez-
deményezett közösen, mind-
kettõ megbukott. A harmadi-
kat viszont a szociáldemok-
ratákból, nemzeti liberálisok-
ból és az RMDSZ-bõl álló
parlamenti többség megsza-
vazta. Címe – Tizenegyen Ro-
mánia ellen – a tisztségeiket
ideiglenes megbízatással töl-
tõ tárcavezetõkre utalt.

Az októberben menesztett
kormány ideiglenes kabinet-
ként mûködött az elnökvá-
lasztások után is, mivel a mi-
niszterelnökként javasolt
Lucian Croitoru, majd Liviu
Negoiþã megerõsítését eluta-
sította a parlament. A töré-
keny parlamenti többséggel
rendelkezõ „második Boc-
kormány” további hét bizal-
matlansági indítványt élt túl
– igaz, összetétele többször is
változott, így a miniszterel-

nök összesen öt kabinet élén
állhatott. Mindkét teljesítmé-
nyével rekordot állított fel.

A vég

Emil Bocnak sikerült mos-
tanáig megmaradnia a kor-
mány élén, jóllehet 2010-ben
és 2011-ben számos támadás
érte, nemcsak az ellenzék, de
tulajdon pártbeli kollégái ré-
szérõl is. A demokrata liberá-
lisok több hangadó politikusa
is követelte, válasszák külön
a pártelnöki és a miniszterel-
nöki tisztséget, hogy a párt
vezetõje többet törõdhessék
politikai alakulata ügyeivel.
Mi több, legfõbb védelmezõ-
je, Traian Bãsescu államfõ is
felvetette annak lehetõségét,
hogy Emil Bocot független
miniszterelnökkel helyettesí-
tik. Ekkor az a hír járta, hogy
az államfõ technokrata kor-
mányfõt látna legszívesebben
a kabinet élén, Emil Boc pe-
dig pártja elnöke maradna. A
párt vezetõ politikusai több-
ségének nyomására azonban
Boc megõrizhette miniszter-
elnöki tisztségét is.

Most nagyrészt kormá-
nyának és pártjának a meg-
szorító intézkedései nyomán
bekövetkezett népszerûség-
vesztése miatt kellett távoz-
nia. A demokrata liberálisok
ugyanis joggal tartanak attól,
hogy szavazóbázisuk roha-
mos csökkenése nyomán el-
veszíthetik a helyhatósági és
parlamenti választásokat.
Traian Bãsescu és demokra-
ta liberálisai abban remény-
kednek, hogy a kormányvál-
tás lecsillapítja a háborgó
közvéleményt. 

Búcsú a „halhatatlan” Boctól

Gy. Z.

Isten kegyelmébõl Nagy-
Britannia és Észak-Íror-

szág Egyesült Királysága és
más birtokok és területek ki-
rálynõje, a Nemzetközösség
feje és a hit védelmezõje – ez
a hivatalos titulusa. Bár a
canterburyi érsek csak 1953.
június 2-án helyezte Szent
Eduárd koronáját a fiatal
uralkodó fejére a londoni
Westminster-apátságban, a
királynõ akkor már több
mint egy éve ült Anglia trón-
ján, ahol ugyanolyan hirtelen
találta magát, mint másfél
évtizeddel korábban édesap-
ja, néhai VI. György király.

A királynõ élete

Az 1926. április 21-én, haj-
nali háromnegyed háromkor
császármetszéssel világra jött
Erzsébet Alexandra Mária
épp Kenyában tartózkodott
egy szafarin – egészen ponto-
san egy hatalmas fa koroná-

jára helyezett kis házban –,
amikor megérkezett a hír:
atyja, VI. György elhunyt. A
magának való, zárkózott, sú-
lyos beszédhibákkal küszkö-
dõ (A király beszéde), uralko-
dói szerepre egyáltalán nem
törõ Albert yorki herceg – a
családon belül csak Bertie –
Eduárd zûrös távozása után,
szinte teljesen készületlenül
kényszerült egyik napról a
másikra Anglia trónjára ülni.
Az új királyban, aki a VI.
György nevet vette fel, való-
jában felesége, a 2002-ben,
101 éves korában elhunyt Er-
zsébet anyakirálynõ tartotta
a lelket, amíg lehetett. A ki-
rálynõvé lett hercegnõ termé-
szetesen azonnal hazaindult.
II. Erzsébet királynõ a nyu-
gati világ legidõsebb és leg-
hosszabb ideje regnáló ural-
kodója, aki az európai törté-
nelem legrégebbi, ma is léte-
zõ monarchiájának élén áll.
Még négy esztendõ, és meg-
dönti Viktória királynõ „csú-
csát” is.

Az uralkodóként eddig el-
töltött 60 esztendõ azonban
korántsem a felhõtlen nyu-
galom és boldogság jegyében
telt. „Annus horribilis”
(„borzalmas év”) – mondta
például 1992-re az azóta
szállóigévé vált minõsítést.
Akkor vált nyilvánvalóvá
ugyanis, hogy legidõsebb fia,
Károly trónörökös és Diana
hercegnõ egészen addig leg-
újabb kori tündérmesének
beállított házassága romba
dõlt; különköltözésüket John
Major miniszterelnök jelen-
tette be az alsóházban. Ak-
kor vált el a királynõ leánya,
Anna hercegnõ is, abban az
évben járták be a világsajtót
a másodszülött fiú, András
yorki herceg félpucér felesé-
gérõl, Sarah Fergusonról ké-
szült, súlyosan kompromit-
táló lesipuskás fotók (a ma-
rokkói fövenyen egy idegen
úr csókolgatta a hercegnõ
lábujjait), és akkor emésztet-
ték el a windsori kastély je-
lentõs részét.

Károly és Diana

Az igazi „annus horribi-
lis” azonban 1997 volt, Dia-
na hercegnõ – az elsõszülött
fiú, Károly trónörökös el-
vált felesége – világszerte
sokkot okozó párizsi autó-
katasztrófájának az eszten-
deje. Az udvari krónikások
jórészt egyetértenek abban,
hogy Diana halála és az azt
megelõzõ házasságtörési,
majd válási botránysorozat
az utóbbi évszázad egyik
legnagyobb megrázkódtatá-
sa volt a brit monarchia éle-
tében, talán nagyobb, mint
VIII. Eduárd lemondása a
trónról. Mindezen megpró-
báltatások közepette II. Er-
zsébet kifelé mutatott szo-
borszerû nyugalommal és
szilárdsággal tartotta egy-
ben a monarchiát, bár ezt a
személyes tartást a sajtó és
az alattvalók sokszor rideg-
ségként értékelték. 

Államfõi képességeirõl,
globális diplomáciai szere-
pérõl és diszkréciójáról
azonban mindenki csak fel-
sõfokú jelzõkkel beszél. Az
általános megbecsülést és
közbizalmat jól érzékeltette
kettõvel ezelõtti miniszterel-
nöke, Tony Blair egy sokat
idézett megjegyzése is. Blair

– az elsõ olyan brit kor-
mányfõ, aki már II. Erzsé-
bet trónra lépése után szüle-
tett – egy ízben megvallotta:
életében két olyan ember
van, akinek bármit elmond-
hat kabinetbeli kollégáiról,
az egyik a felesége, a másik
a királynõ.

Az udvar humora

II. Erzsébet élete mind-
azonáltal nem nélkülözi a
humort. Kevesen tudják róla
– állítólagos naplója azon-
ban, amelyet egy volt udvar-
hölgye hozott nyilvánosság-
ra, tanúsítja –, hogy fanyar
angol humora van, és ugyan-
ez jellemzi az egész családot
az anyakirálynõtõl a néha ot-
romba Fülöp hercegig. Íme,
néhány felséges epizód.

Erzsébet négy gyermeke
közül mindig András her-
ceg volt a legkedvesebb.
Amikor a yorki herceg nem-
zeti hõsként visszatért a
1982-es falklandi háború-
ból, a királynõ azt mondta,
örül, hogy ismét itthon van,
mert csak õ tudja beprogra-
mozni a videót. 1982 júniu-
sában megszületett Vilmos
herceg, Erzsébet elsõként
rohant meglátogatni a kór-
házban. Ránézett, és örö-

mében felkiáltott: „Szeren-
csére nem olyan elállóak a
fülei, mint az apjának!”
Egyszer ugyanis azt mond-
ta Károlyról: úgy néz ki há-
tulról, mint egy nyitott ajta-
jú Rolls Royce.

Koronázásakor Fülöp be-
mesélte neki, hogy a szertar-
tás alatt azzal a libazsírral
kenik majd fel, amelyet ezer
évvel korábban Békés
Edgard koronázásánál is
használtak. Erzsébet rette-
gett ettõl, de kellemes meg-
lepetés érte: egy erre az al-
kalomra kevert illatos olajat
használt az érsek, amelybõl
a királynõ késõbb a fürdõ-
szobájába is rendelt. Soha
nem lehet retikül nélkül lát-
ni. Ha a bal karján tartja,
azt jelenti, hogy minden
rendben. Ha azonban a má-
sikon, akkor az jelzés az ud-
varhölgynek, hogy indul-
junk tovább, vagy szerezzen
egy másik beszélgetõpart-
nert! És hogy mit rejtenek a
híres retikülök? Sminkkész-
letet, pótharisnyát, szem-
üveget, és egy pakli kártyát
a hosszú utazásokhoz. Soha
nem nyalt meg bélyeget. Mi-
vel minden bélyegen szere-
pel, azt mondja, nem tudja
elképzelni, hogy megnyalja
a saját feje hátulját.

Hatvan éve trónon: II. Erzsébet
Az idén ritka évfordulót ünnepel a brit uralkodóház: teg-
nap volt hatvan éve, hogy trónra lépett II. Erzsébet. Udva-
ri pletykák szerint unokája, Vilmos herceg és Katalin her-
cegnõ jövõre halasztotta gyermekük születését, hogy ne
homályosítsák el az eseményt.

Emil Boc, gyõzelmi mámorban. Amikor még azt hitte, övé a világ – de legalábbis a hatalom

Tíz bizalmatlansági indítványt vé-
szelt át és egymást követõen öt kor-
mány élén állt Emil Boc miniszterel-
nök, aki ezzel nehezen megdönthetõ
rekordot állított fel.



6.55 Ma Reggel
10.00 Időutazás
10.25 Tudástár
10.50 Bali, az istenek szi-
gete
11.00 Válaszd a tudást!
12.00 Magyar válogatott
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap
14.20 A múzsa csókja
14.40 Mérföldkövek...
15.15 Kamaszkorunk leg-
szebb nyara
15.40 Valaki
16.05 A rejtélyes XX. szá-
zad
16.35 Múlt-kor
17.00 Szellem a palack-
ból...
17.25 Mindentudás Egye-
teme 2.0
18.20 English 4U
18.45 Família Kft. (sor.)
19.10 Angyali érintés
(am. sor.)
19.55 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.35 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Stingers (krimisor.)
0.05 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
0.50 Az Este
1.20 Macskás hölgyek

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Láncreakció: Veszély-
ben a Föld (amerikai film)
12.45 Gyilkos fullánk
(amerikai-kanadai film)
14.20 DOA: Élve vagy hal-
va (amerikai-német-ang.
vígjáték) 15.55 Kaméleon
(amerikai thrill.) 17.40 Sze-
rencse dolga (amerikai
vígj.) 19.55 Piedone, a zsa-
ru (ol.-NSZK vígjáték)
22.00 Gagyi lovag (am.
vígj.) 23.45 A templomos
lovagok öröksége (német
kalandfilm)

FILM+

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

10.00 Mohi Sándor:
Imádság 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Metszet 16.35 Kár-
pát Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendári-
um 17.55 Könyvajánló
17.57 Életképek 18.00
Néptánc 18.30 Híradó
19.00 Hitélet 20.00 Sep-
rődi Kiss Attila: Apám tán-
ca 21.30 Hitélet 21.30
Híradó 22.00 Zene 22.30
Híradó 0.00 Seprődi Kiss
Attila: Apám tánca

ETV

9.30 Titkok a múltból
(sorozat) 11.00 Elárult
lélek(sorozat) 12.30 Eva
Luna (sorozat) 14.30 Es-
meralda (sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (sorozat) 
16.30 Igaz történetek
17.30 Titkok a múltból
(sorozat) 19.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 20.30 Eva Lu-
na (sorozat) 22.00 Éjszakai
történetek 22.30 Elátko-
zott szerelem (sor.) 23.30
Hét bűn (brazil   sorozat) 
0.30 Igaz történetek (is-
métlés)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor
12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Légy az enyém - real-
ity show 14.45 Teleshop-
ping 15.15 Egy lépés a bol-
dogságig (török sorozat)
16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00 Ka-
nal-D Hírek 20.00 Akarsz
milliomos lenni? – verseny
show 22.30 Cancan TV
0.30 Kanal-D Hírek 1.30
Légy a házastársam (is-
métlés)
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7.00 Közbeszéd (ism.)
7.30 Híradó
7.40 Kisváros (sor.) (ism.)
8.30 Híradó
8.40 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Mad Men - Rek-
lámőrültek (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Unser Bildschirm
12.30 Srpski Ekran
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Munka-Társ (ism.)
15.45 Önök kérték! (ism.)
16.40 Talpalatnyi zöld
(ism.)
17.10 Oslo, a tenger váro-
sa (ismerett. f.)
17.20 Bábel tornya
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca
(ism.)
20.10 Térkép
20.40 MacGyver (sor.)
21.30 A király 
kalóza (francia 
kalandfilmsor.)
22.20 Híradó
22.30 Cselek (lengyel
filmdráma, 2007)
0.05 Dunasport
0.10 Kortárs Jazz Estek
0.35 Tálentum
1.05 Afrika színei

TV2, 22.00
A Szmokinger 

A taxisból sofőrré lett Jimmy Tong hamar rájön, hogy egyet-
len fontos szabályt kell betartania, ha a milliomos playboy,
Clark Devlinnek dolgozik: Sose nyúlj Devlin becses szmo-
kingjához. Ám amikor Devlin egy megrázó erejű ‘baleset’ kö-
vetkeztében átmeneti pihenőre kényszerül, Jimmy mégis fel-
ölti a ruhadarabot és gyorsan ráébred, hogy aöltöny nz em
csupán egy fekete övet és egy fekete nyakkendőt rejt.

Pro Tv, 14.15
A múlt vétkei 

Donna Erickson egy kemény bűnügyi védőügyvéd, aki az or-
szág legnagyobb nyilvánosságot kapó bűnesetei közül vállal
jópárat. Amikor egy olyan középkorú aszszonyt képvisel, aki-
nek DNS-e kapcsolatba hozta őt egy évekkel korábban elkö-
vetett gyilkossággal, Donnának vissza kell forgatnia az idő
kerekét, hogy megállapíthassa, ügyfele gyilkos-e.

Viasat 3, 22.10
Még mindig tudom, 
mit tettél tavaly nyáron 

Egy év telt el azóta, hogy egy idilli amerikai kisvárosban egy
őrült bestiálisan meggyilkolt néhány fiatalt. Egyedül Julie
maradt életben, ám tudja: nincs elfelejtett bűn, előbb-utóbb
mindenért bűnhődnie kell. Hosszú idő után úgy dönt, eluta-
zik barátaival a Bahamákra, ám egy idilli kirándulás helyett
szörnyűséges rémálomba csöppen.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.10 Jó reggelt, skacok!
Benne: Boci és Pipi, 
Star Wars - 
A klónok háborúja, 
A tini nindzsa 
teknőcök újabb 
kalandjai
8.40 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli - Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
10.20 Második esély
(sor.)
11.15 Top Shop
13.10 Asztro Show
14.10 A szív útjai (török
sor.)
15.10 Trükkös halál (kan.-
am. akció sor.)
16.10 Sue Thomas - FBI
(am. sor.)
17.15 Az éden titkai (gö-
rög sor.)
18.25 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.15 Barátok közt (ma-
gyar sor.)
22.00 ValóVilág (élő)
Valóságshow
23.25 Gyilkos elmék
(amerikai-kanadai krim-
isor.)
Utána: RTL-hírek
1.05 Reflektor
1.20 Virtuális hajnal
(hongk. akcióf., 2002)

10.10 Gyilkos számok (is-
métlés) 11.05 Extralarge:
Gyilkosság Miamiban (ak-
ciófilm) 12.55 Gordon
Ramsay 13.50 Monk -
Flúgos nyomozó (sor.)
15.40 CSI: A helyszínelők
(ismétlés) 16.35 Nyomta-
lanul (sorozat)
18.25 Gyilkos számok
(sorozat) 19.25 Gordon
Ramsay 20.20 (sorozat)
21.15 Két pasi (sorozat)
22.10 Még mindig tudom,
mit tettél tavaly nyáron
(amerikai thriller)

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 
13.00 Sport.ro Hírek
13.30 Pontos sportidő
14.00 Prosport óra 15.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Pon-
tos sportidő 19.05 Infor-
mációk 20.00 Steaua -
Twente ‘09 21.00
Sport.ro Hírek 22.00 Baj-
nokok éjszakája 23.00
Sport.ro Hírek
23.10 Boxbuster: Top KO

TV2
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
11.00 Magyarország, sze-
retlek!
12.10 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Hrvatska kronika
14.25 Ecranul nostru
14.55 Most a Buday!
15.25 Gasztroangyal
16.20 Angyali érintés
(amerikai sorozat)
17.10 Veszélyes szerelem
(amerikai sor.)
17.50 MM
18.45 Család csak egy
van (auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Párizsi 
helyszínelők (francia kri-
misorozat)
22.00 On The Spot: New
York
23.05 Az Este
23.40 KorTárs
0.10 Macskás hölgyek
(dokumentumf.)
1.15 Zegzugos 
történetek
Kultúrtörténeti k
1.40 Sporthírek
1.50 Család csak egy van
(ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia napról 
napra (I)
10.10 Titkok a palotában
(s)
11.25 Döntsd el te!
12.20 Ismétlés közkívá-
natra
12.40 Geunchogo,
a legendás király 
(ism.)
14.00 Híradó, sport
14.45 Teleshopping
15.30 Emberek, 
mint mi
16.00 Együttélés
17.00 Híradó, sport
17.30 Életem, a tánc (an-
gol játékfilm, 1983)
18.25 Geunchogo, a le-
gendás király (s)
19.45 Sport
20.00 Híradó, a nap té-
mája
21.00 Dr. House (s)
21.50 Dr. House (s)
22.45 Túl a hírnéven (s)
22.50 Mindent a sushiról
(s)
23.10 Egy új szerelem
(amerikai romantikus drá-
ma, 2006)
Sz: Ashley Judd, Jeffrey
Donovan
1.00 Dilis detektívek (s)
1.50 Közérdek (ism.)
2.15 La vie en rose (ism.)
3.00 Sport (ism.)
3.15 Híradó, a nap témája
(ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárásjelentés
10.00 (amerikai sor.)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
13.45 Nevess csak (ame-
rikai vígjáték sor.)
14.15 A múlt vétkei 
(kanadai filmdráma,
2006)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour – szó-
rakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 A király nevében:
Két világ 
(német-kanadai akciófilm,
2011)
22.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Dexter 
(am. sor.)
0.00 A király nevében:
Két világ 
(német-kanadai akciófilm,
2011) (ism.)
2.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné - Raz-
van és Dani műsora
10.00 Sajtószemle -
Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony a fi-
amnak - reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
11.30 Knight Rider (ame-
rikai akció sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak – 
reality show
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
17.00 Közvetlen 
hozzáférés - 
talk show Simona
Gherghe-vel
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 Kikezdesz 
a szőkékkel? – 
verseny show
21.50 Mr. Bean (angol
vígjáték sorozat)
22.15 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
23.40 Egy bűnös show –
Dan Capatos 
műsora
1.00 Knight Rider (ameri-
kai akció sorozat)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek (te-
lenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.00 Autófórum
10.30 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
11.30 Teleshpping
12.00 Családban (román
sorozat)
12.30 Családban (román
sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.00 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyák-
ról
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek (román
sor.) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán
20.30 100 millió évvel i.e.
(amerikai akciófilm, 2008)
22.15 Lököttek (vígjáték
sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 A médium (am.
krimisor.)
0.30 Hírek (ism.)
1.30 100 millió évvel i.e.
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok -
57-es Chevy
8.00 Autókereskedők
úton - Bentley
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány -
Szuperöltönyök
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
12.00 Megavilág - Dél-Ko-
rea
13.00 Autókereskedők -
BMW M3
15.00 Hogyan 
csinálják?
Utak/
érmék
15.30 Hogyan készült?
Curlingkő / 
Hűtőszekrény / 
Alumínium baseballütő
17.00 Hatalmas hajók - 
Le Boréal
18.00 A túlélés 
törvényei
19.00 Autókereskedők -
Bogárhátú VW
21.00 Hogyan készült?
22.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad -
A sivatag fogságában /
Tarantellapók
23.00 Mocsári favágók -
A hit próbája
0.00 Egyszemélyes had-
sereg - Győzni akarok
2.00 Chris Ryan bemutat-
ja: Rendőrségi elit alakula-
tok 

8.00 Fraser és a farkasok
(ism.)
8.55 Egészség A-tól Z-ig
(s)
9.10 Berlin: 
A fal leomlik 
(német háborús filmdrá-
ma, 2008) (ism.)
10.40 Lehet, hogy nem
tudtad
10.50 Vallomások 
(ism.)
11.50 Bazár (ism.)
12.25 Biznisz óra (ism.)
13.15 Késhegyen (ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraser és a farka-
sok (s)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, Sport
18.30 Berlin: 
A fal leomlik (német 
háborús filmdráma, 2008) 
2. Rész
20.15 Egészség űA-tól Z-
ig
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
23.00 Bortestvérek
23.35 B-Girl (amerikai
film, 2008)
1.10 A musicalsztár (ame-
rikai vígjáték, 2009)
(ism.)
2.35 Adrenalitica
2.50 Biznisz óra (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás 15.00 Híradás KultúrPresszó, Könyv- és le-
meztéka 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás
17.15 Gazdasági magazin, Összhang 17.55 A nap hírei rö-
viden

SZERDA
2012. február 8.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely 12.30 Ven-
dég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned
bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 21.30 A nap történetei 23.25 Esti
beszélgetés

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.30 Stahl konyhája
10.35 Babapercek
10.40 Teleshop
11.45 EZO.TV
13.20 A vad Kurdisztánon
át (sp.-német kalandf.,
1965)
15.20 Marina (mex.-am.
sor.)
16.20 Rex felügyelő (os-
ztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola (kolumbiai
drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna (ameri-
kai-mexikói sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 A Szmokinger (am.
akció-vígj., 2002)
Közben: Kenósorsolás
23.55 Doktor House
(amerikai sor.)
0.55 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
1.55 Tények Este
2.30 EZO.TV
3.05 A Szmokinger (ism.)



ÚMSZ

Valószínûleg nincs ve-
szélyben a Nemzetközi

Valutaalap (IMF) és az EU
által Románia számára jó-
váhagyott támogatási prog-
ram a román kormány át-
alakulása után sem – véle-
kedtek az MTI szerint a JP
Morgan globális pénzügyi
szolgáltató csoport szakér-
tõi tegnap közvetlenül azu-
tán, hogy Emil Boc minisz-
terelnök bejelentette lemon-
dását. Vélekedésüket alátá-
masztotta Jeffrey Franks-
nek, a Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) romániai kül-
döttségvezetõjének nyilat-
kozata is, aki a Reutersnek
leszögezte: „nem látok sem-
miféle okot arra, hogy az
eseménynek bármilyen ha-
tása lenne megállapodá-
sunkra. A hitelszerzõdés
folytatódni fog.“

A JP Morgan befektetési
részlegének szakértõi el-
mondták: idén egyébként is
a romániai reformok lassu-
lását és „a választásokhoz

kötõdõ kormányzati kiadá-
sok” növekedését várták és
továbbra is ezt valószínûsí-
tik. A ház szakértõi emlé-
keztettek, hogy az IMF–
EU-egyezséggel kapcsolatos
összes fontos végleges dön-
tést rendszerint az államfõ
hozta meg, így ameddig õ
tisztségében marad, addig
várhatóan a hitelprogram
sem fog kisiklani.

A miniszterelnök lemon-
dásának hatására a tegnap
reggeli biztató nyitást köve-
tõen zuhanásnak indultak a
Bukaresti Értéktõzsde tran-
zakciós mutatói is. A tõke-
piaci befektetõk leginkább
amiatt aggódnak, hogy a
kormányváltást az elkezdett
magánosítási program fogja
megsínyleni, amely áthúz-
hatja az állami kézben levõ
vállalatok tõzsdei jegyzésé-
nek terveit is. Miután a leg-
fontosabb állami vállalato-
kat tömörítõ Fondul Pro-
prietatea befektetési alap
aktívái már tegnap jelentõs
veszteséget szenvedtek el,
kérdõjeles, hogy sikerül-e

tartani a Transelectrica 15
százalékos részvényeinek
február végére tervezett
börzérevitelét – mivel a vé-
telárat elõbb még jóvá kell
hagynia a kabinetnek. A
szakértõk ugyanakkor nem
tartják kizártnak, hogy a
kormányváltással megjele-
nõ bizonytalanság kedvez a
befektetõi spekulációknak.

A Capital Economics ta-
nácsadó cég szakértõje a
Mediafaxnak kifejtette: a
kormányváltásnak rövid tá-
von negatív hatása lesz a
pénzpiacokra, ám ennél
sokkal veszélyesebb lehet,
ha nem találnak gyors meg-
oldást a politikai bizonyta-
lanságra – ebben az esetben
az országot könnyen „meg-
fertõzheti” az Európában és
az euróövezetben terjedõ
válsághullám. Amint az
elemzõk kiemelték: a tegna-
pi döntés komolyan megkér-
dõjelezi, hogy Románia
folytatni tudja-e a megkez-
dett reformfolyamatot.

A Moody’s hitelminõsítõ
Romániáért felelõs elemzõ-

je ellenben nem tart attól,
hogy Bukarest megszorítási
politikája megtorpan, és ar-
ról is meg van gyõzõdve,
hogy a kormányváltást
nem fogja megsínyleni az
ország hitelbesorolása. „A
kinevezett technokrata mi-
niszterelnök személye azt
sugallja, hogy a döntések
az elõzõ kormány által el-
indított fiskális reform és a
strukturális igazítás útját
fogják követni” – fogalma-
zott Atsi Seth a Mediafax
megkeresésére. A szakem-
ber sietett leszögezni: az el-
következõ napokban, he-
tekben fokozott figyelem-
mel követik a romániai tör-
ténéseket, vizsgálódásuk-
ban azonban nem a felálló
kormány összetételére, ha-
nem a meghozott döntések-
re fognak koncentrálni.

Kiss Gergely, a Fitch
Ratings hitelminõsítõ szak-
értõje szintén bizakodó azt
illetõen, hogy Bukarest be-
tartja az IMF-fel szemben
vállaltakat, és teljesíti az
elõírt hiánycélt. 

Hírösszefoglaló

Lassan betelik az ûr, ame-
lyet a Malév eltûnése

okozott a légi szállítás ágaza-
tában: nemcsak a kiesett jára-
tokat pótolja a konkurencia,
de a dolgozók átvétele is
megkezdõdött. 

A magyar légitársaság
megszûnése fontos újdonsá-
got tartogat a romániai uta-
sok számára is: a WizzAir
diszkont légitársaságnál léte-
sülõ új célállomások között
Bukarest lesz az elsõ. Amint
Varró Balázs, a cég kommu-
nikációs vezetõje az MTI-nek
elmondta, a jelenlegi 3-ról 5-
re növelik a repülõgépek szá-
mát, ennek következtében
pedig 50 százalékkal emel-
kedni fog az utasok száma is.
Két héten belül megnyitja
budapesti bázisát az ír
Ryanair is, amely Magyaror-
szágra telepített négy Boeing
gépével 31 útvonalra kínál
majd jegyet. A társaság évi
kétmillió utasra számít,
emellett pedig 2000 új mun-
kahelyet teremtene, illetve
mentene meg. Amellett,
hogy a WizzAir, a Lufthan-
sa, a British Airways, az Air
France, a KLM, a Brussels

Airlines és a Norwegian légi-
társaságok nagyobb kapaci-
tású gépeket állítottak be
meglévõ útvonalaikra, illetve
új járatokat indítottak, visz-
szatért Budapestre az Air
Berlin is: a második legna-
gyobb német légitársaság teg-
naptól naponta közlekedõ já-
ratot indított Berlinbe. 

A Budapest Airport veze-
tõsége legnagyobb partneré-
nek elvesztését komoly kihí-
vásnak nevezte, ezért meg is
kezdte az idei évre szóló üz-
leti tervek átdolgozását. Saj-
tóközleményükben azonban
leszögezik: van élet a Malév
után.

Mint arról beszámoltunk,
múlt péntek hajnalban szün-
tette be mûködését a Malév,
valamennyi járatát törölve. A
vállalatnál csoportos lét-
számleépítés lesz, a leányvál-
lalatok azonban tovább üze-
melnek. A Malév helyén ala-
kítandó magyar légitársasá-
got illetõen Völner Pál, a ma-
gyar Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium államtitkára el-
mondta: az átrendezendõ pi-
acon mindenekelõtt meg kell
találni azt a rést, ahol életké-
pesen elindítható egy ilyen
vállalkozás. 

Sz. Zs.

Két év haladékot kapott
Románia arra, hogy be-

vezesse az energiaárak teljes
liberalizálását, így legké-
sõbb 2017-ig fenntarható a
hatósági árszabályozás – je-
lentette be Székely István,
az Európai Bizottság (EB)
küldöttségének vezetõje.
Mint ismeretes, az árlibera-
lizáció feltétele volt annak a
hitelszerzõdésnek, amelyet
az ország az EB-vel, a Nem-
zetközi Valutaalappal és a
Világbankkal kötött – a lé-
pést az indokolja, hogy az
európai közösségen belül je-
lenleg legalacsonyabbnak
számító hazai energiaárak-
nak lassan fel kell zárkózni-
uk az uniós szintekhez.

Annyit már most tudni,
hogy az ipari fogyasztók
számára 2014. január else-
jén szûnik meg az állami ár-
szabályozás, a lakosságnak
viszont 2017-ig lenne ideje
átállni az „uniókonform“
gáz- és villanyszámlákra.
Székely István elmondása
szerint a fokozatos árlibera-
lizáció pontos menetét a ro-
mán kormány kell hogy
meghatározza, a hitelintéze-
tek csupán annyit kértek,
hogy ez a folyamat világos
és belátható legyen. 

„Különösen fontos, hogy
az energiaárak 2014. január
elsejei teljes felszabadulása
ne érje sokként az ipari
fogyasztókat” – mutatott rá
Székely, aki szerint az árat
magának a piacnak kell
megszabnia.

Ártárgyalás áprilisban

Újságírói kérdésre Jeffrey
Franks azt mondta, az árak
alakulása nagyban függ
majd azoktól a tárgyalások-
tól, amelyeket a hitelintéze-
tek következõ romániai lá-
togatásuk alkalmával, ápri-
lisban folytatnak majd a
gáz- és kõolajipari szolgálta-
tókkal. Az IMF küldöttségé-
nek vezetõje ugyanakkor
kritizálta azt, hogy a román

kormány jelentõs állami
gázártámogatást nyújt a
vegyipari kombinátoknak.
Leszögezte: amíg a románi-
ai energiaárak nem közelítik
meg az uniós szintet, addig
nem valósulhatnak meg a
gazdaság számára oly fon-
tos energiaipari befektetések
sem. 

Míg Jeffrey Franks igye-
kezett felhívni Bukarest fi-
gyelmét arra, hogy növelnie
kell az energiahordozók bel-

földi kitermelését annak ér-
dekében, hogy csökkenjen
az importtól való függés,
nem rejtette véka alá, hogy
tudomása szerint „jelen pil-
lanatban nem létezik román
gázexport és a közeljövõben
nem is lesz“.

„Szociális” védelem

Az IMF-szakértõ elmon-
dása szerint az ipari fo-
gyasztók már most felké-
szülhetnek arra, hogy az el-
következõ hónapokban
megindul az elektromos
energia árának fokozatos
felszabadítása. Biztosított
róla, hogy a lakosság eseté-
ben a kormány csak jövõ
évben kezd lazítani az álla-
mi árkontrollon – oly mó-
don, hogy a szociálisan ér-
zékeny rétegeket minél job-
ban védje. (Állítása szerint
a kabinet most dolgozik az
érzékeny fogyasztói réteg
meghatározásán.) Mint fo-
galmazott: a szegény csalá-
doknak nem kell félniük a
fokozatos drágulástól, ám a
háztartások zöme nagyobb
számlákra kell hogy beren-
dezkedjen, miután évekig
jelentõs költségvetési össze-
gek vesztek el a lakossági
szubvenciók révén. 

Veszélyek gázfronton

A gázkérdés az árak ala-
kulásától függetlenül is fej-
fájást okozhat a fogyasztók-
nak, miután az elmúlt na-
pokban nemcsak a szibériai
fagy, de a moszkvai expor-

tõrök is kimutatták a „foguk
fehérjét“. Az Európai Bi-
zottság szóvivõje tegnap
megerõsítette, hogy a tagál-
lamokban növekedett vala-
melyest az orosz gázimport
mennyisége, ám még min-
dig nem érte el a két héttel
ezelõtti szintet. 

Mint ismeretes, az elmúlt
hét végén Ausztria és Szlo-
vákia 30 százalékkal kisebb
földgázmennyiséget kapott
a Barátság vezetéken keresz-
tül, de a Bulgáriába, illetve
azon keresztül a Görögor-
szágba, Törökországba és
Macedóniába tartó gázim-
port csökkenése a 30 száza-
lékot is meghaladta, és
problémák adódtak Len-
gyelországban is. A
Gazprom képviselõi azzal
védekeznek, hogy a meg-
növekedett oroszországi fo-
gyasztás miatt voltak kény-
telenek „letekerni“ a csapot,
sajtóközleményükben pedig
úgy fogalmaznak: a vállalat
a megállapodásoknak eleget
tett, csupán az elvárások nö-
vekedtek idõközben. 

Annak ellenére, hogy a
román gazdasági minisztéri-
um közleményei naponta
biztosítják a lakosságot ar-
ról, hogy elegendõ földgáz
érkezik az országba, a kül-
földi lapok szerint Románia
elsõ helyen van azon álla-
mok sorában, amelyeket ve-
szélyeztet Moszkva „szeszé-
lyes“ exportpolitikája. A ha-
zai gázfogyasztás rekordér-
tékeket ért el az utóbbi idõ-
ben: naponta 70 millió köb-
méternyit égettek el. 
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Nem „robban” az energiaár, 
de akadozhat a gázellátás

„Van élet a Malév után”

Kovács Zsolt

Hosszú vita árán ugyan,
de kiegyensúlyozott és

optimista költségvetést fo-
gadott el tegnap a sepsi-
szentgyörgyi önkormány-
zat - legalábbis ez volt a po-
litikai pártok frakcióvezetõ-
inek egybehangzó vélemé-
nye. Az MPP a „táncos-ze-
nés” kiadásokból faragott
volna még le, a helyi román
pártok pedig azt kifogásol-
ták, hogy a büdzsé 55 szá-
zaléka oktatási-kulturális
célokra és nem gazdaságfej-
lesztésre megy. Antal Ár-
pád polgármester válaszá-
ban kifejtette: azzal, hogy
idén nem emelték meg az
adókat a törvény által meg-
engedett szintre, virtuálisan
40 millió lejt hagytak a cé-
gek zsebében, ezzel támo-
gatják a gazdaságot. Hozzá-
tette: „nem csak vasba és
betonba kell fektetni, ha-
nem az emberekbe is, így
egyensúlyt kell teremteni a
fejlesztések és a közösség-
építés között”. Mint Antal
elmondta, a bevételi olda-
lon 89 millió lejjel számol-
tak, kiadásaik pedig 90 mil-
lió lejre rúgnak – az egymil-
lió lejes különbség a tavaly-
ról megmaradt, és idénre át-
hozott összeg elköltésébõl
származik. Az elöljáró hoz-
zátette: a kezdeti költségve-
tést – akárcsak az elmúlt
években – év végéig jóval
100 millió lej fölé tudják
tornászni, hiszen kormány-
támogatásokból és pályáza-
ti pénzekbõl érkeznek még
összegek a városkasszába.
A tanácsülésen végül mó-
dosítás nélkül szavazták
meg a város költségvetés-
tervezetét. 

Optimista 
büdzsé Szent-
györgynek

Nem borul az IMF-paktum?
A nemzetközi elemzõk bíznak az új bukaresti kormány reformigyekezetében
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F. I.

Szünetel az oktatás az or-
szág 2667 tanintézmé-

nyében, és több országos és
megyei úton, illetve a vasuta-
kon akadozik a közlekedés a
rendkívüli hideg és az erõs
hófúvások miatt. A szélsõsé-
ges idõjárási viszonyok kö-
vetkeztében Bukarestben, il-
letve Vrancea, Olt és Ialo-
miþa megyékben kényszerva-
káción vannak a diákok, Iaºi,
Botoºani és Galaþi megyék-
ben minden falusi iskolát be-
zártak, Buzãu megyében pe-
dig egyelõre csak az óvodák
mûködnek. 

Kényszervakáció 
pótlással

Bejan Ibolya, a bukaresti
Ady Endre Elméleti Líceum
igazgatója az ÚMSZ megke-
resésére elmondta, hétfõn a
diákok 50 százaléka jelen volt
az órákon, a minisztériumi
utasítás, miszerint a délutáni
oktatást fel kell függeszteni,
délben érkezett, ezért csak az
óvodásokat és kisiskolásokat
érintette, akiknek délutáni te-
vékenységeik vannak. „Bár
még nem lehet tudni, hogy
milyen éjszaka elébe nézünk,
egyelõre nem indokolt a
kényszervakáció” – nyilat-
kozta lapunknak az iskola-
igazgató. Hozzátette: a távo-
labbi városrészeken, Otopeni,
Berceni stb. élõ diákok szá-

mára gondot okoz az iskolá-
ba való eljutás. Bejan szerint
egyelõre nem lehet tudni,
hogy milyen formában pótol-
ják be az elmaradt órákat.
„Elképzelhetõ, hogy szomba-
ton kell majd bejönniük a di-
ákoknak, de mivel nálunk
nincs délutáni oktatás, meg-
próbáljuk kialkudni, hogy
órák után pótolhassuk be a
tananyagot” – magyarázta.

Holnap este hét óráig 19
megyében és a fõvárosban
narancssárga riadó, 17 me-
gyében pedig sárga figyel-
meztetés érvényes a nagy
havazás és az erõs szél mi-
att. A délkeleti megyékben
tegnap 70-80 kilométeres
óránkénti sebességgel fújt a
szél, és a látótávolság 50
méter alá csökkent, ami kü-
lönösen megnehezítette a
közlekedést. 

Útlezárás, hótorlaszok

Minden ország- és megyei
utat lezártak Brãila, Buzãu,
Cãlãraºi, Galaþi, Ialomiþa,
Vrancea és Tulcea megyé-
ben a nagy havazás és a vi-
harok miatt. A Közlekedési
Rendõrség utolsó adatai sze-
rint összesen 47 országutat
zártak le, emellett leállítot-
ták a forgalmat az A2-es au-
tópályán is. Arad megyében
is fennakadást okozott a ha-
vazás, a hóréteg vastagsága
elérte a 70 centimétert. A
csúszós utakon több halálos

autóbaleset történt. Az utak
mellett a vasúti közlekedés-
ben is gondot okoz a rossz
idõjárás. Ma reggel 85 jára-
tot töröltek a menetrendbõl,
és sok vonatnak is több mint
3 órás a késése. A legtöbb
szerelvény Iaºi és Galaþi me-
gyében késik. Az ország va-
lamennyi repülõtere tudja
fogadni a repülõket, az indu-
ló járatok azonban általában
késéssel szállnak fel, a szár-
nyak megtakarítása a hó- és
jégrétegtõl ugyanis késlelteti
a felszállásukat. A WizzAir

légitársaság több járata is
késéssel érkezett vagy indult
a marosvásárhelyi Transil-
vania repülõtérrõl a havazás
miatt. A Marosvásárhely–
Luton- járat 1 óra 20 perces
késéssel szállt fel, ugyanaz a
járat 75 perces késéssel érke-
zett. A Barcelona–Marosvá-
sárhely- járat negyedórás ké-
séssel szállt le. Kolozsváron
is gondot okozott a havazás.
A Kolozsvár–Forli- járatot
törölték, a Londonból jövõ
többórás késéssel érkezett.
Az Egészségügyi Miniszté-

rium közleménye szerint
eközben 39-re emelkedett a
fagyhalálban elhunytak szá-
ma, naponta pedig több szá-
zan riasztják a mentõket, a
legtöbbször szív és érrend-
szeri, légzési problémák és
törések miatt. A fõvárosban
az elmúlt 24 órában 1300 al-
kalommal riasztották a
mentõket, Kolozsváron a
hétvégén közel 600 esethez
hívták a mentõket, Maros-
vásárhelyen több mint száz
személy szorult speciális or-
vosi ellátásra.

HIRDETÉS

A szélsõséges idõjárás megnehezíti a közlekedést, Bukarestben az oktatás is szünetel Fotó: Fülöp Mária

Kovács Zsolt

A Kovászna, Hargita és
Vrancea megyei környe-

zetvédelmi Hivatalok, illetve
két civil szervezet összefogá-
sával zajlik a Life Ursus nevû
projekt, amelynek célja pon-
tosan beazonosítani a barna-
medvék élõhelyét és azok
számát, összeszámolni a
medvetámadásokat, rávilágí-
tani az orvvadászat és a vad-
állatok halálát okozó balese-
tek helyszíneit, illetve meg-
elõzni a medvék és emberek
közti konfliktusokat, magya-
rázta Mihai Pop, a  Kovászna
Megyei Környezetvédelmi
Hivatal szakembere. 

Mihai Pop tegnapi sajtótá-
jékoztatóján elmondta: tavaly
indították el az unió által tá-
mogatott hárommegyés pro-
jektet, amelynek összértéke
500 ezer euró. Az elmúlt idõ-
szakban összesen 55 medve-
barlangot térképeztek fel,
amibõl 15-öt hõérzékelõ ka-
merákkal is elláttak, hogy kö-
vetni lehessen a medvéket.
Emellett Háromszéken 20
hõérzékelõ kamerával több
mint 240, medvék által láto-
gatott helyszínt filmeztek le.
Mihai Pop elmondta: a pro-
jekt elsõ eredményeit nyilvá-
nosságra hozták a www.carni-
voremari.ro internetes olda-
lon, amely jelenleg egyedül-
álló az országban, ahol vi-
szonylag valós idõben frissí-
tik a medvékrõl szóló infor-

mációkat. A honlapon egy
térkép segítségével megte-
kinthetõ a három megye
medveállományának élõhe-
lye, illetve a medvebarlangok
is, amelyek a következõ évek-
ben folyamatosan frissülnek. 

A háromszéki szakember
szerint ezek pontos helyét
ugyan ismerik, de csak 900
hektáros területre vonatkozó-
an tették közzé, hogy az orv-
vadászok számára ne legye-
nek hozzáférhetõek pontos
adatok. Tájékoztatása szerint
a három megye területén ta-
valy 353 esetben jeleztek
medvék által okozott kárt a
háziállatokban és termények-
ben. Kovászna megyében ta-
valy két esetben támadott
emberre a medve. Emellett
kiderült az is, hogy az elmúlt
négy évben 258 medvét lõt-
tek ki vadászok engedéllyel.
Tavaly Háromszéken három
medvét találtak orvvadászok
által hurokba fogva, ezeket
kiszabadították, de egy eset-
ben Maksa és Dálnok között
bukkantak orvul lelõtt medve
maradványaira, három bo-
csot és anyamedvét pedig vo-
nat gázolt halálra. 

Mihai Pop tegnapi sajtó-
tájékoztatóján azt is elmond-
ta, hogy a gazdákat tájékoz-
tatják arról, miként elõzhetõk
meg a medve által okozott
károk, mert így egyaránt
megõrizhetõ a medvepopulá-
ció és az agrárgazdaságok ép-
sége is. 

Röviden

Fûtésrendszer 
a derzsi templomban

Fûtésrendszert kapott az
UNESCO-világörökség ré-
szét képezõ székelyderzsi
unitárius templom; a beru-
házást a vasárnapi ünnepi
istentisztelet után adták át –
írta a Hargita Népe címû szé-
kelyföldi napilap. Az eddig
fûtés nélküli, több száz éves
erõdtemplom infrapaneles
fûtési rendszerének megépí-
tése 50 ezer lej volt, amely-
bõl 39 ezret a Hargita Me-
gyei Tanács, 11 ezret a me-
gyei mûemlékvédelmi köz-
szolgálat pályázatán nyerték
el. A 13. századi eredetû
szentélyhez a 15. században
épített székelyderzsi vár-
templom különlegességei-
hez tartozik a 13. századból
származó, falba épített ro-
vásírásos tégla, továbbá a
15. századi falképek, ame-
lyek egyikén a Szent Lász-
ló-legenda látható.

MOGYE: nem lesz 
magyar diákszenátor

Ahogyan azt elõre bejelen-
tették, nem jelöltek képvise-
lõt a Marosvásárhelyi Orvo-
si és Gyógyszerészeti Egye-
tem magyar diákjai az in-
tézmény szenátusába – írja
internetes honlapján a Ma-
rosvásárhelyi Rádió. A román
diákok a héten nevezték
meg azokat a személyeket,
akik õket képviselik majd az
egyetem vezetõségében. Tíz
diákot neveztek meg a ro-
mán és az angol vonalról.
Tíz hely szabadon maradt.
A február hetedikei válasz-
tás a magyar diákoknak is
szól – mondta az egyetem
diáktanácsának elnöke,
Mihai Negrea. A magyar
diákszövetség vezetõje,
Hlavathy Katalin azonban
leszögezte: nem hajlandóak
szenátusi képviselõt kine-
vezni annak az intézmé-
nynek a szenátusába,
amelynek chartáját tovább-
ra sem fogadta el a tan-
ügyminisztérium.

Romániai RAR-vizsga
külföldi autókra

Áprilistól a román Gépjár-
mû-nyilvántartási Hivatal-
ban (RAR) végzik a külföl-
dön bejegyzett, Romániá-
ban használt gépjármûvek
mûszaki ellenõrzését – a bi-
zonylat azonban csak itt-
hon lesz érvényes. Külföld-
ön való elismerése az illetõ
állam törvényeitõl függ. A
kormány azért döntött így,
mert az utóbbi évek tapasz-
talatai azt mutatják, Romá-
niában huzamosabb ideig
tevékenykedõ magánsze-
mélyek vagy cégek tulajdo-
nában lévõ, külföldön be-
jegyzett gépjármûvek lejárt
mûszakival közlekednek,
mivel a távolság miatt el-
mulasztják az esetükben je-
lenleg csak külföldön elvé-
gezhetõ ellenõrzést. A kor-
mányrendelet szerint két év
helyett évente kell elvégez-
tetni a 3 és fél tonnánál ki-
sebb súlyú teherszállító
gépkocsik idõszakos mû-
szaki ellenõrzését.

Folytatás az 1. oldalról

„A kormány és az oktatási
program fõ támogatói által
az Moldvai Csángómagya-
rok Szövetségénél (MCSMSZ)
végzett átvilágítás eredmé-
nyei nemcsak az MCSMSZ
vezetõségére, hanem alapta-
lanul a moldvai magyarság
egészére is árnyékot vetnek,
ezért üdvözöljük a kabinet és
az oktatási program támoga-
tóinak a program javítására
irányuló intézkedéseit” – ol-
vasható az állásfoglalásban,
amelynek kiadói között sze-
repel többek között a Szeret-
Klézse Alapítvány, a Reke-

csinért Egyesület, Forrófalvi
Phoenix Kulturális Egyesü-
let, a Csángó Rádió, a Do-
mokos Pál Péter Alapítvány
és a Magyarfalu Alapítvány.
Az aláírók kifejezik remé-
nyüket arra vonatkozóan,
hogy a moldvai magyar okta-
tás az eddigiekhez hasonlóan
továbbra is kiemelt figyelmet
és támogatást kap. Mint ír-
ják, a moldvai magyarokért
tevékenykedõ szervezetek el-
határolódnak minden olyan
szándéktól, amely az oktatás
finanszírozása körüli problé-
mák megoldását gátolja. 

Tegnap egyébként a Le-
gyen Más a Politika (LMP)

magyarországi parlamenti
párt felszólította a budapesti
kormányt, hogy biztosítsa a
csángó magyar gyerekek ok-
tatási programját mûködtetõ
MCSMSZ támogatását. Az
LMP közleményében azt ír-
ja: a csángó magyarság eseté-
ben ugyanaz történik most,
mint a határon túli magyar-
ság más közösségeiben, va-
gyis a kormány „ismét Buda-
pestrõl osztja az észt”, gazda-
sági visszaélésekre, homályos
vizsgálatokra hivatkozva „jó”
magyarokra és „rossz” ma-
gyarokra osztja az ott élõket,
és csakis a hozzá hû szerveze-
teket hajlandó támogatni. 

Jó csángók és rossz csángók?Elkészült Románia 

„barnamedve-térképe”

Extra vakációt hozott a tél



Baloga-Tamás Erika

Orbán Balázs, „a legna-
gyobb székely” születésé-

nek 183. évfordulójára szer-
veztek szabadtéri ünnepséget
Székelyudvarhelyen. A meg-
emlékezésre a hideg ellenére
több százan megjelentek az
író 1995-ben állított belvárosi
szobra elõtt. Az ünnepség a
vasárnap déli harangszó után
az udvarhelyi Balázs Ferenc
vegyes kar elõadásával kez-
dõdött, majd a magyar him-
nusz eléneklését követõen
Bunta Levente polgármester
köszöntötte az emlékezõket.
„Mi tehetünk arról, hogy
mennyire tartalmas az éle-

tünk, milyen értékrendet
adunk át a gyermekeinknek”
– hangsúlyozta ünnepi beszé-
dében az elöljáró, és hozzá-
tette: a mai ember eszmé-
nyei, céljai nem állnak mesz-
sze a a XIX–XX. század em-
bereitõl, legyen szó Orbán
Balázsról vagy Tamási Áron-
ról. A városvezetõ beszéde
után a kisiskolások mûsora
következett, majd egyházi
képviselõk és Miklós Zoltán,
a Haáz Rezsõ Múzeum igaz-
gatója is méltatta az írót.
„Orbán Balázs emléke fontos
számunkra, és õt a hozzánk
érkezõ idegenek is tisztelik.
Róla mesélni kell a fiatalok-
nak akkor is, ha valaki peda-

gógusként áll a gyerekek elé,
ha lelkipásztorként beszél a
hívekhez, ha családi körben
kirándulnak a szejkefürdõi
sírjához, vagy ha nagyszülõ-
ként sétálnak az unokákkal
itt, Udvarhely központjában,
a szobra elõtt” – mondta az
intézmény igazgatója. A
megemlékezés koszorúzással
zárult. Orbán Balázs Len-
gyelfalván született 1830.
február 3-án. Íróként, népraj-
zi gyûjtõként, a Magyar Tu-
dományos Akadémia levele-
zõ tagjaként, országgyûlési
képviselõként tevékenyke-
dett, de igazán híressé a Szé-
kelyföld leírása címû nagysza-
bású munkája tette. 

Kolozsváron naptár- 
és kötetbemutató 

Magyarország Kolozsvári
Fõkonzulátusa, a Babeº–
Bolyai Tudományegyetem
Antropológiai és Néprajzi
Intézete és a Kriza János
Néprajzi Társaság ma dél-
után 18 órától mutatja be a
Néprajzi Egyetemi Jegyze-
tek legújabb, hetedik köte-
tét, amelynek címe: A törté-
netmondás antropológiája. A
kolozsvári fõkonzulátus ud-
vari termében Keszeg Vil-
mos egyetemi tanár elõ-
adást tart az Egyetemi Jegy-
zetekrõl, Pozsony Ferenc
egyetemi tanár pedig a Kri-
za-köteteket ismerteti. A
tordai Jósika Miklós Iskola-
központ igazgatónõje, Rus
Fodor Dóra az iskola diák-
jai festményeibõl készült
naptárat mutatja be. A ven-
dégeket Szilágyi Mátyás fõ-
konzul köszönti. 

Elmaradó elõadások 
Marosvásárhelyen

Betegség miatt elmarad a
Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós
Társulatának február 8-ára,
szerdára tervezett A mak-
rancos hölgy, avagy a hárpia
megzabolázása és a február
10-ére, péntekre mûsorra
tûzött, Platonov címû elõ-
adása. A megvásárolt  je-
gyek visszaválthatók, vagy
a következõ elõadásra érvé-
nyesíthetõk. 

Fotókiállítás 
Nagyszebenrõl

A marosvásárhelyi Bernády
Házban (Horea utca 6.
szám) február 9-én, csütör-
tökön 17 órától fotókiállítás
nyílik meg a Nagyszeben-
ben és környékén szervezett
fotótábor anyagából. Kiállí-
tó fotográfusok: Ádám
Gyula (Csíkszereda), Arany
Ferenc (Nagyszeben), Er-
dély B. Elõd (Székely-
udvarhely), Magyari Hunor
(Székelyudvarhely), Pál
Ákos (Nagyszeben–Csíksze-
reda), Szentes Zágon (Ko-
lozsvár), Szõcs Lehel (Csík-
szereda), Urbán Ádám (Bu-
dapest), Veres Nándor
(Csíkszereda), Molnár Atti-
la (Csíkszereda) és Márton
Ildikó (Csíkszereda). A kiál-
lítást megnyitja Nagy Mik-
lós Kund publicista és
Ádám Gyula fotográfus.

Huszadik századi 
grafikák Udvarhelyen

A székelyudvarhelyi Haáz
Rezsõ Múzeumban a XX.
századi erdélyi magyar gra-
fikák a székelykeresztúri
Molnár István Múzeum gyûj-
teményébõl címmel tárlat
várja az érdeklõdõket csü-
törtökön 17 órától. A kiállí-
tást megnyitja Kecskés
Emõke, a Molnár István
Múzeum mûvészettörténé-
sze és Vécsi Nagy Zoltán, a
Haáz Rezsõ Múzeum mû-
vészettörténésze. Közremû-
ködnek a Palló Imre Mûvé-
szeti Szakközépiskola tanu-
lói. A tárlat 2012. március
11-ig látogatható. 
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Kovács Zsolt

A mozgásszínház, a re-
génybeli cselekmény és a

költészet ötvözõdik a sepsi-
szentgyörgyi M Stúdió leg-
újabb elõadásában. A há-
romszéki mozgásszínház tár-
sulata Abe Kobo A homok
asszonya címû regénye nyo-
mán készítette el Mint a fa-
gyöngy címû új produkció-
ját, Gemza Péter rendezõ irá-
nyítása alatt. Az elõadás fõ-
ként arra a kérdésre keresi a
választ: hogyan találhatja
meg egy határhelyzetbe ke-
rült ember élete értelmét. A
fõszereplõ tanár egy elszige-
telt falu foglyául esik, ahol
egy magányos nõvel össze-
zárva értelmetlen robotmun-
kát kényszerül végezni. Mél-
tóságától megfosztva eleinte
lázadozik helyzete ellen,
majd alkudozni próbál, míg
végül társra talál az asszony-
ban, és küzdeni kezd közös
céljaikért. Kettejük kapcsola-
tának alakulásából szövõdik
az alaptéma, melyet a falube-
liek felbukkanásai szakítanak
meg. Az elõadásban a japán

regény alaptörténete mellett
hangsúlyos szerepet kap Pier
Paolo Pasolini költészete, va-
lamint a mozgásszínházi ele-
mek is – mutatott rá Gemza
Péter, aki szerint azért van
szükség a költészet elemeire
az elõadásban, mert a regény
azt domborítja ki, hogy mire
képes az ember, egyedül, se-
gítség nélkül – a rendezõ vi-
szont úgy érezte, hogy az
ember isteni lénye teszi lehe-
tõvé, hogy határhelyzetek-
ben is megtalálja a kiutat. Az
ember isteni lényét pedig a
költészet fejezi ki leginkább,
ezért vannak az elõadásban
Pier Paolo Pasolini versei. A
díszlet és jelmez keleties vo-
násokat hordoz ugyan, de a
színészi játékban és mozgás-
ban nincsenek ilyenek, mert
a rendezõ az egyetemes
mondanivalót akarta hangsú-
lyozni: a cselekmény bármi-
kor, bárhol megtörténhet. A
Mint a fagyöngy címû elõadást
pénteken, 19 órától mutatja
be az M Stúdió a Kultúrpalo-
ta stúdiótermében, majd feb-
ruár 12-én, 13-án és 26-án
játssza újra. 

HIRDETÉS

A Balázs Ferenc vagyeskar is tisztelgett Orbán Balázs emléke elõtt Székelyudvarhelyen

Hatvankét éves a Puck
Sipos M. Zoltán

Családias hangulatban
ünnepelte vasárnap a ko-

lozsvári Puck Bábszínház
társulata és a bábszínházked-
velõ közönség az intézmény
fennállásának 62. évforduló-
ját. Február ötödikén délután
öt, illetve este hét órakor az
intézmény román és magyar
társulata is egy-egy ingyenes
elõadással ünnepelte a több
mint félszázados évfordulót.
„A születésnapunkra mindig
meg szoktuk hívni a Puck
Bábszínház már nyugdíjas
mûvészeit és ingyenes elõ-
adással kedveskedünk a gye-
rekeknek, de a bábszínházat
kedvelõ felnõtteknek is. Ezen
a születésnapi ünnepségen is
szép számban volt az elõadá-
saink iránt érdeklõdõ közön-
ség” – mondta el lapunknak
Varga Ibolya, a Puck Báb-
színház magyar társulatának
rendezõje. Hozzátette: az
idei évadban fel szeretnék
eleveníteni kapcsolataikat a

nagyváradi társulattal, hi-
szen korábban sikeresen mû-
ködtek együtt partiumi kollé-
gáikkal, ám anyagi okok mi-
att az elmúlt években nem
volt jellemzõ a két társulat
összefogása. Idén megtörik a
jég: a tervek szerint a nagyvá-
radi társulat áprilisban a Má-
tyás király és a kolozsvári bíró
címû produkcióval vendég-
szerepel a kincses városban.
„Ugyanakkor szeretnénk
idén is eljutni a Szilágyság
falvaiba egy-egy elõadással.
Fontosnak tartjuk, hogy
Kolozs, valamint a szomszé-
dos megyék magyar falvai-
nak gyerekeihez eljussanak
elõadásaink. Én személyesen
nagyon szeretem ezeket a
turnékat” – tette hozzá Varga
Ibolya, aki reméli, hogy
amint kitavaszodik, útra ke-
rekedhetnek a bábos társulat-
tal. A februári hónapban a
magyar társulat minden szer-
dán délután hat órától várja a
családtagjaikkal érkezõ gye-
rekeket. 

A szerzõ felvétele

Ünnep a fagyban

Regény, költészet, mozgás

Gyûlöletbõl szeretet – errõl (is) szól a japán regény

A magyar bábelõadások az eldugott falvakba is eljutnak



Cs. P. T.

Diszkriminatívnak tartja Bo-
ros Zoltán, az Erdélyi Ma-

gyar Nemzeti Tanács mûvelõdé-
si alelnöke a Realitatea TV-t na-
ponta többször elhangzó szlo-
genje miatt.

A neves tévés szakember ezért
az Országos Audiovizuális Ta-
nácshoz (CNA) eljuttatott bead-
ványában arra kérte a hatósá-
got, hogy elemezze a nagy né-
zettségû hírtelevízióban napok
óta szinte óránként elhangzó fel-
hívást, amely a csatorna honlap-
ján is olvasható. A szövegben a
következõ állítások jelennek
meg: „Románia a románoké.
Azoké, akik nem lopnak, akik
dolgoznak, akik küzdelmesen,
de szeretettel nevelik a gyerekei-
ket, azoké, akik nevetnek, bará-
taik vannak, szeretik egymást,
olyan embereké, akiknek szép
az arcuk és a lelkük, az okos em-
bereké, akik a többség javáért
feláldozzák magukat, akik al-
kotnak, építenek, fúrnak a mély-
be vagy naponta felszállnak a
felhõk fölé. Románia a MI-
ÉNK, NEM az ÖVÉK. Romá-
nia a románoké!”

E szöveg szerint – írja beadvá-
nyában Boros – „Romániában
csak a románok nem lopnak,
csak õk dolgoznak, õk nevelik
küzdelmesen, de szeretettel a
gyerekeiket, õk szépek testileg-
lelkileg, csak õk áldozzák fel
magukat mások javáért, õk al-
kotnak, fúrnak a mélybe és
szállnak a felhõk fölé”.

Boros Zoltán szerint a szlogen
diszkriminatív, mert az ország
becsületes, munkás lakói közül
kizárja mindazokat, akik – bár
román állampolgárok és itt él-
nek – nem tagjai a román nem-
zetnek.

Boros Zoltán: 
buta, dilettáns szöveg

„Lehet, hogy a Realitatea Tv
az idõk folyamán változásokon
ment keresztül, de újságíróinak
szakmai színvonala az egyik leg-
magasabb az országban. Éppen
ezért meghökkentõ volt szá-
momra ez a buta és dilettáns
szöveg” – nyilatkozta az ÚMSZ-
nek a hírtelevízió szlogenérõl
Boros Zoltán. A tévés szakem-
ber megdöbbentõnek tartja,
hogy a tévé honlapján lévõ szö-
veg megfogalmazói még az
olaszországi koldusoktól is elha-
tárolják magukat. „Megértem

azt, hogy a figyelmetlen, sok-
szor egyoldalú és rosszindulatú
nyugati média a románok ellen
hangolta a nyugati közvéle-
ményt. Ám nem szerencsés erre
ilyen szöveggel reagálni” – ma-
gyarázta az ÚMSZ-nek Boros
Zoltán.

Asztalos Csaba: 
a CNA-ra tartozik

Lapunk tegnap megkérdezte
volna Szász Attilát, az Országos
Audiovizuális Tanács (CNA)
tagját is az említett beadvány
sorsáról, ám Szászt lapzártánkig
nem tudtuk elérni.

Asztalos Csaba, az Országos
Diszkriminációellenes Tanács el-
nöke az ÚMSZ-nek azt nyilatkoz-
ta: tud a beadványról, ám egy ko-
rábbi bírósági ítélet szerint a mé-
diaintézmények mûködtetõihez,
illetve az újságírók nevéhez fûzõ-
dõ diszkriminációgyanús ügyek
nem az általa vezetett testületre,
hanem a CNA-hoz tartoznak.
„Ha például meghívottként egy
politikus hátrányosan megkülön-
böztetõ kijelentést tesz, az hoz-
zánk tartozik. Ha egy újságíró
vagy egy szerkesztõség mûvel ha-
sonlót, az már az audiovizuális
tanácsra” – magyarázta lapunk-
nak Asztalos Csaba. 
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Legyen öné A nap képe!

Meglátta? Megtetszett? Lefotózta? Ossza
meg másokkal is, amit látott! Küldje el ne-
künk a fotót, s legyen az öné A nap képe! Ez-
zel a címmel új rovatot indítunk az Új Ma-
gyar Szó maszol.ro honlapján, ahová az olva-
sóink által beküldött fotók közül választjuk
ki a nap képét. Nevükkel szignózott fotóikat
a napkepe@ maszol.ro e-mail címre várjuk.
Ugyanakkor megkérjük olvasóinkat, jelez-
zék honlapunkkal kapcsolatos észrevételei-
ket a vasarhelyi.reka@maszol.ro e-mail címen.

Felhívás

Nem elég, hogy a Realitatea TV nagy kínok és
cirkuszok között osztódott önmagára és România
TV-re, a napokban még erkölcsi kihágás miatt is
megrótták. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
jelentette fel õket a Nemzeti Audiovizuális Ta-
nácsnál (CNA) amiatt, hogy többször bejátszot-
ták a „Románia a románoké” címû klipet, ahol
a szerkesztõk tudatosan ignorálták, hogy nem-
csak román nemzetiségûek élnek e kies ország-
ban. Ha a törvény a magyar panasztevõknek ad
igazat, a „realitateások” öv alatt folytatják majd
kisebbségdiszkriminálásukat. Az EMNT eléggé
kampányízû kezdeményezése sajnos nem fog
eredménnyel járni – lehet, hogy egy-két magyar
szívét elnyerik e panasztétellel, de románok (tíz-
száz?) ezrei fognak megharagudni rájuk. Az
RMDSZ-re is sok román haragszik, mert na-
gyon láthatóak voltak mindig, de úgy néz ki, az
EMNT is saját „harag-arculatot” akar kialakí-
tani magának a román médiavilágban...

(prier)

Kettõs tükör 

Szavazógép

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
Cím:........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
tel.:..........................................................................................................

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 030032, Bucureºti, Lipscani nr.29–31, O.P. 15, C.P. 40

* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

Nem kellenek elõrehozott választások

Nem tartják szükségesnek a Maszol.ro olva-
sói az elõrehozott választásokat Romániá-
ban. A szavazógépünkön feltett múlt heti
kérdésünkre válaszolók elsöprõ többsége
vélekedett úgy, hogy a parlamenti választá-
sokat az „eredeti menetrend” szerint, no-
vemberben kellene megtartani. Mint is-
mert a elõrehozott választások az utcai
tüntetések egyik követelése volt. 

E heti kérdésünk:
Ön szerint mi változik Emil Boc lemondásával?

1. Az országban jó irányba fordulnak a
dolgok.
2. Rossz irányba fordulnak a dolgok.
3. Nem változik semmi.

Eladó új melegítõkályha, kandalló típusú, barna

zománcos, fõzõlapos, öntvénytetõvel, zománcos

kályhacsõvel. Ugyanitt eladó száraz diófadeszka,

1,50 m3, fele foszni és fele 24 mm-es. Tel.:

0747-124-018

Apróhirdetés

Diszkrimináló Realitatea?

✁

ÚMSZ

Átlagosan 3,5 millió dollá-
rért kelt el fél percnyi rek-

lámidõ a profi amerikai futball-
liga döntõjének televíziós közve-
títése alatt. Az úgynevezett
Super Bowl az év legnézettebb
eseménye az Egyesült Államok-
ban, a rendre 100 millió nézõ fe-
lett teljesítõ focimeccs évrõl évre
jóval nagyobb érdeklõdésre tart
számot, mint a nagy országos
tehetségkutatók döntõi, az Os-
car-díjátadó, de elõreláthatólag
a 2012-es nyári olimpiai játékok
népszerû versenyszámai (úszás,

síkfutás, kosárlabda) sem érnek
majd a nyomába. A közvetítési
jogokat minden évben más tévé-
társaság kapja meg, a mérkõzés
elõtti és közbeni reklámperce-
kért pedig gyakorlatilag bár-
mennyi pénzt elkérhetnek. Ez a
bármennyi idén 3,5 millió dollár
volt harminc másodpercenként,
ami pont félmillióval több, mint
a tavalyi átlag, ami viszont 200
ezer dollárral volt magasabb a
2010-es értéknél – olvasható az
Adweek összeállításában.

Az idén közvetítõ NBC a fut-
ballszezon szeptember 8-i kez-
dete elõtt már eladta a rendelke-

zésre álló reklámidõ mintegy
ötödét, novemberre pedig a ro-
mán idõ szerint vasárnap éjjel,
tegnap hajnalban lezajlott
meccs teljes 35 perces reklám-
ideje elkelt.

Az idei döntõt hirdetõi szem-
pontból – a tavalyihoz hasonló-
an - az autógyártók uralták. Szá-
mos nagy márka rukkolt még
elõ világrengetõnek szánt szpot-
tal az esemény tiszteletére, így
bejelentkezett a Pepsi és a Coca-
Cola, a Budweiser, a Samsung,
a H&M és a General Electric, de
több nagy filmstúdió és tévétár-
saság is hirdette alkotásait. 

Superbowl: reklám, rekordáron

Hírösszefoglaló

Rekordszámú nézõ válasz-
totta szombat este az m1

közszolgálati csatornát; a ma-
gyar eurovíziós dalválogatót
csaknem egymillióan nézték vé-
gig, lényegesen többen, mint a
két nagy kereskedelmi csatorna,
az RTL Klub és a TV2 mûsorait
– közölte Cserháti Ágnes, az
Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelõ Alap (MTVA)
sajtószóvivõje tegnap az MTI-
vel.

A szóvivõ közleménye szerint
szombat este 968 ezren nézték A
Dal címû kétórás élõ show-
mûsor második elõdöntõjét, ez-
zel az m1 megelõzte mindkét
nagy kereskedelmi csatornát a
nézettségi táblázatban. Az
eurovíziós dalválogató a fiata-
lok körében is sikeres volt, eb-
ben a célcsoportban majdnem
13 százalékos közönségarányt
ért el a m1 – írja Cserháti Ágnes.

Az MTVA szóvivõje emlékez-
tet arra, hogy az eurovíziós dal-
válogató mûsor elsõ elõdöntõjé-

re is nagyon sokan, 822 ezren
voltak kíváncsiak. Cserháti Ág-
nes szerint a nézõk választása
bebizonyította, hogy az igényes
szórakoztató mûsorokra a köz-
szolgálati csatornákon is szük-
ség van. „A közmédia büszke
arra, hogy a mûsorral a már or-
szágszerte ismert és népszerû
énekesek és formációk mellett
tehetséges fiataloknak is lehetõ-
séget nyújt arra, hogy a legjobb
dal elõadójaként Európa-szerte
is ismertté válhassanak” – áll a
közleményben.

A mûsor február 11-i döntõjé-
ben dõl majd el, hogy az elõ-
döntõkbõl továbbjutott nyolc
legjobb dalból melyik képvisel-
heti majd Magyarországot a
májusi Eurovíziós Dalfesztivá-
lon, az azerbajdzsáni Bakuban.
A szóvivõ közleménye szerint a
nyolc dalra ezúttal már a mûsor
elejétõl lehet szavazni, és a né-
zõk által legjobbnak ítélt négy
produkcióból a zsûritagok neve-
zik meg a gyõztest, ám ha õk
nem értenének egyet, akkor a
nézõk SMS-ei döntenek.

Verte a kereskedelmi tv-ket az M1

A hírtelevízióban óránként elhangzó felhívás szövege: Románia a MIÉNK, NEM az ÖVÉK. Románia a románoké!”



6.55 Ma Reggel
10.00 Időutazás
10.25 Tudástár
10.50 Bali, az istenek szi-
gete
11.00 Válaszd a tudást!
12.00 Magyar válogatott
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap
14.20 A múzsa csókja
14.40 Mérföldkövek...
15.15 Kamaszkorunk leg-
szebb nyara
15.40 Valaki
16.05 A rejtélyes XX. szá-
zad
16.35 Múlt-kor
17.00 Szellem a palack-
ból...
17.25 Mindentudás Egye-
teme 2.0
18.20 English 4U
18.45 Família Kft. (sor.)
19.10 Angyali érintés
(am. sor.)
19.55 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.35 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Stingers (krimisor.)
0.05 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
0.50 Az Este
1.20 Macskás hölgyek

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Láncreakció: Veszély-
ben a Föld (amerikai film)
12.45 Gyilkos fullánk
(amerikai-kanadai film)
14.20 DOA: Élve vagy hal-
va (amerikai-német-ang.
vígjáték) 15.55 Kaméleon
(amerikai thrill.) 17.40 Sze-
rencse dolga (amerikai
vígj.) 19.55 Piedone, a zsa-
ru (ol.-NSZK vígjáték)
22.00 Gagyi lovag (am.
vígj.) 23.45 A templomos
lovagok öröksége (német
kalandfilm)

FILM+

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

10.00 Mohi Sándor:
Imádság 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Metszet 16.35 Kár-
pát Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendári-
um 17.55 Könyvajánló
17.57 Életképek 18.00
Néptánc 18.30 Híradó
19.00 Hitélet 20.00 Sep-
rődi Kiss Attila: Apám tán-
ca 21.30 Hitélet 21.30
Híradó 22.00 Zene 22.30
Híradó 0.00 Seprődi Kiss
Attila: Apám tánca

ETV

9.30 Titkok a múltból
(sorozat) 11.00 Elárult
lélek(sorozat) 12.30 Eva
Luna (sorozat) 14.30 Es-
meralda (sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (sorozat) 
16.30 Igaz történetek
17.30 Titkok a múltból
(sorozat) 19.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 20.30 Eva Lu-
na (sorozat) 22.00 Éjszakai
történetek 22.30 Elátko-
zott szerelem (sor.) 23.30
Hét bűn (brazil   sorozat) 
0.30 Igaz történetek (is-
métlés)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor
12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Légy az enyém - real-
ity show 14.45 Teleshop-
ping 15.15 Egy lépés a bol-
dogságig (török sorozat)
16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00 Ka-
nal-D Hírek 20.00 Akarsz
milliomos lenni? – verseny
show 22.30 Cancan TV
0.30 Kanal-D Hírek 1.30
Légy a házastársam (is-
métlés)

KANAL D
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7.00 Közbeszéd (ism.)
7.30 Híradó
7.40 Kisváros (sor.) (ism.)
8.30 Híradó
8.40 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Mad Men - Rek-
lámőrültek (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Unser Bildschirm
12.30 Srpski Ekran
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Munka-Társ (ism.)
15.45 Önök kérték! (ism.)
16.40 Talpalatnyi zöld
(ism.)
17.10 Oslo, a tenger váro-
sa (ismerett. f.)
17.20 Bábel tornya
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca
(ism.)
20.10 Térkép
20.40 MacGyver (sor.)
21.30 A király 
kalóza (francia 
kalandfilmsor.)
22.20 Híradó
22.30 Cselek (lengyel
filmdráma, 2007)
0.05 Dunasport
0.10 Kortárs Jazz Estek
0.35 Tálentum
1.05 Afrika színei

TV2, 22.00
A Szmokinger 

A taxisból sofőrré lett Jimmy Tong hamar rájön, hogy egyet-
len fontos szabályt kell betartania, ha a milliomos playboy,
Clark Devlinnek dolgozik: Sose nyúlj Devlin becses szmo-
kingjához. Ám amikor Devlin egy megrázó erejű ‘baleset’ kö-
vetkeztében átmeneti pihenőre kényszerül, Jimmy mégis fel-
ölti a ruhadarabot és gyorsan ráébred, hogy aöltöny nz em
csupán egy fekete övet és egy fekete nyakkendőt rejt.

Pro Tv, 14.15
A múlt vétkei 

Donna Erickson egy kemény bűnügyi védőügyvéd, aki az or-
szág legnagyobb nyilvánosságot kapó bűnesetei közül vállal
jópárat. Amikor egy olyan középkorú aszszonyt képvisel, aki-
nek DNS-e kapcsolatba hozta őt egy évekkel korábban elkö-
vetett gyilkossággal, Donnának vissza kell forgatnia az idő
kerekét, hogy megállapíthassa, ügyfele gyilkos-e.

Viasat 3, 22.10
Még mindig tudom, 
mit tettél tavaly nyáron 

Egy év telt el azóta, hogy egy idilli amerikai kisvárosban egy
őrült bestiálisan meggyilkolt néhány fiatalt. Egyedül Julie
maradt életben, ám tudja: nincs elfelejtett bűn, előbb-utóbb
mindenért bűnhődnie kell. Hosszú idő után úgy dönt, eluta-
zik barátaival a Bahamákra, ám egy idilli kirándulás helyett
szörnyűséges rémálomba csöppen.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.10 Jó reggelt, skacok!
Benne: Boci és Pipi, 
Star Wars - 
A klónok háborúja, 
A tini nindzsa 
teknőcök újabb 
kalandjai
8.40 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli - Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
10.20 Második esély
(sor.)
11.15 Top Shop
13.10 Asztro Show
14.10 A szív útjai (török
sor.)
15.10 Trükkös halál (kan.-
am. akció sor.)
16.10 Sue Thomas - FBI
(am. sor.)
17.15 Az éden titkai (gö-
rög sor.)
18.25 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.15 Barátok közt (ma-
gyar sor.)
22.00 ValóVilág (élő)
Valóságshow
23.25 Gyilkos elmék
(amerikai-kanadai krim-
isor.)
Utána: RTL-hírek
1.05 Reflektor
1.20 Virtuális hajnal
(hongk. akcióf., 2002)

10.10 Gyilkos számok (is-
métlés) 11.05 Extralarge:
Gyilkosság Miamiban (ak-
ciófilm) 12.55 Gordon
Ramsay 13.50 Monk -
Flúgos nyomozó (sor.)
15.40 CSI: A helyszínelők
(ismétlés) 16.35 Nyomta-
lanul (sorozat)
18.25 Gyilkos számok
(sorozat) 19.25 Gordon
Ramsay 20.20 (sorozat)
21.15 Két pasi (sorozat)
22.10 Még mindig tudom,
mit tettél tavaly nyáron
(amerikai thriller)

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 
13.00 Sport.ro Hírek
13.30 Pontos sportidő
14.00 Prosport óra 15.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Pon-
tos sportidő 19.05 Infor-
mációk 20.00 Steaua -
Twente ‘09 21.00
Sport.ro Hírek 22.00 Baj-
nokok éjszakája 23.00
Sport.ro Hírek
23.10 Boxbuster: Top KO

TV2
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
11.00 Magyarország, sze-
retlek!
12.10 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Hrvatska kronika
14.25 Ecranul nostru
14.55 Most a Buday!
15.25 Gasztroangyal
16.20 Angyali érintés
(amerikai sorozat)
17.10 Veszélyes szerelem
(amerikai sor.)
17.50 MM
18.45 Család csak egy
van (auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Párizsi 
helyszínelők (francia kri-
misorozat)
22.00 On The Spot: New
York
23.05 Az Este
23.40 KorTárs
0.10 Macskás hölgyek
(dokumentumf.)
1.15 Zegzugos 
történetek
Kultúrtörténeti k
1.40 Sporthírek
1.50 Család csak egy van
(ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia napról 
napra (I)
10.10 Titkok a palotában
(s)
11.25 Döntsd el te!
12.20 Ismétlés közkívá-
natra
12.40 Geunchogo,
a legendás király 
(ism.)
14.00 Híradó, sport
14.45 Teleshopping
15.30 Emberek, 
mint mi
16.00 Együttélés
17.00 Híradó, sport
17.30 Életem, a tánc (an-
gol játékfilm, 1983)
18.25 Geunchogo, a le-
gendás király (s)
19.45 Sport
20.00 Híradó, a nap té-
mája
21.00 Dr. House (s)
21.50 Dr. House (s)
22.45 Túl a hírnéven (s)
22.50 Mindent a sushiról
(s)
23.10 Egy új szerelem
(amerikai romantikus drá-
ma, 2006)
Sz: Ashley Judd, Jeffrey
Donovan
1.00 Dilis detektívek (s)
1.50 Közérdek (ism.)
2.15 La vie en rose (ism.)
3.00 Sport (ism.)
3.15 Híradó, a nap témája
(ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárásjelentés
10.00 (amerikai sor.)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
13.45 Nevess csak (ame-
rikai vígjáték sor.)
14.15 A múlt vétkei 
(kanadai filmdráma,
2006)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour – szó-
rakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 A király nevében:
Két világ 
(német-kanadai akciófilm,
2011)
22.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Dexter 
(am. sor.)
0.00 A király nevében:
Két világ 
(német-kanadai akciófilm,
2011) (ism.)
2.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné - Raz-
van és Dani műsora
10.00 Sajtószemle -
Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony a fi-
amnak - reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
11.30 Knight Rider (ame-
rikai akció sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak – 
reality show
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
17.00 Közvetlen 
hozzáférés - 
talk show Simona
Gherghe-vel
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 Kikezdesz 
a szőkékkel? – 
verseny show
21.50 Mr. Bean (angol
vígjáték sorozat)
22.15 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
23.40 Egy bűnös show –
Dan Capatos 
műsora
1.00 Knight Rider (ameri-
kai akció sorozat)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek (te-
lenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.00 Autófórum
10.30 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
11.30 Teleshpping
12.00 Családban (román
sorozat)
12.30 Családban (román
sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.00 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyák-
ról
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek (román
sor.) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán
20.30 100 millió évvel i.e.
(amerikai akciófilm, 2008)
22.15 Lököttek (vígjáték
sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 A médium (am.
krimisor.)
0.30 Hírek (ism.)
1.30 100 millió évvel i.e.
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok -
57-es Chevy
8.00 Autókereskedők
úton - Bentley
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány -
Szuperöltönyök
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
12.00 Megavilág - Dél-Ko-
rea
13.00 Autókereskedők -
BMW M3
15.00 Hogyan 
csinálják?
Utak/
érmék
15.30 Hogyan készült?
Curlingkő / 
Hűtőszekrény / 
Alumínium baseballütő
17.00 Hatalmas hajók - 
Le Boréal
18.00 A túlélés 
törvényei
19.00 Autókereskedők -
Bogárhátú VW
21.00 Hogyan készült?
22.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad -
A sivatag fogságában /
Tarantellapók
23.00 Mocsári favágók -
A hit próbája
0.00 Egyszemélyes had-
sereg - Győzni akarok
2.00 Chris Ryan bemutat-
ja: Rendőrségi elit alakula-
tok 

8.00 Fraser és a farkasok
(ism.)
8.55 Egészség A-tól Z-ig
(s)
9.10 Berlin: 
A fal leomlik 
(német háborús filmdrá-
ma, 2008) (ism.)
10.40 Lehet, hogy nem
tudtad
10.50 Vallomások 
(ism.)
11.50 Bazár (ism.)
12.25 Biznisz óra (ism.)
13.15 Késhegyen (ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraser és a farka-
sok (s)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, Sport
18.30 Berlin: 
A fal leomlik (német 
háborús filmdráma, 2008) 
2. Rész
20.15 Egészség űA-tól Z-
ig
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
23.00 Bortestvérek
23.35 B-Girl (amerikai
film, 2008)
1.10 A musicalsztár (ame-
rikai vígjáték, 2009)
(ism.)
2.35 Adrenalitica
2.50 Biznisz óra (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás 15.00 Híradás KultúrPresszó, Könyv- és le-
meztéka 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás
17.15 Gazdasági magazin, Összhang 17.55 A nap hírei rö-
viden

SZERDA
2012. február 8.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely 12.30 Ven-
dég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned
bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 21.30 A nap történetei 23.25 Esti
beszélgetés

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.30 Stahl konyhája
10.35 Babapercek
10.40 Teleshop
11.45 EZO.TV
13.20 A vad Kurdisztánon
át (sp.-német kalandf.,
1965)
15.20 Marina (mex.-am.
sor.)
16.20 Rex felügyelő (os-
ztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola (kolumbiai
drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna (ameri-
kai-mexikói sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 A Szmokinger (am.
akció-vígj., 2002)
Közben: Kenósorsolás
23.55 Doktor House
(amerikai sor.)
0.55 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
1.55 Tények Este
2.30 EZO.TV
3.05 A Szmokinger (ism.)



Ma Richard és Tamás nap-
ja van.
A Richárd germán eredetû
férfinév. Jelentése: hatal-
mas, uralkodó + erõs, me-
rész.  
A Tamás férfinév arámi
eredetû szó, a Teomo név-
bõl származik, jelentése:
iker. 
Holnap az Aranka és Já-
nos nevûeket köszöntjük.

Évforduló
• 1906 – Megalakul a brit
Munkáspárt.
• 1964 – A Beatles együttes
elsõ látogatása az Egyesült
Államokba.
• 1968 – Ausztriában eltör-
lik a halálbüntetést.
• 1971 – A svájci nõknek
megadják a választójogot.
• 1992 – A maastrichti szer-
zõdés aláírásával megala-
kul az Európai Unió.

Vicc
Nagypapa mesél az unoká-
nak a hábórús emlékeibõl:
–Egyszer egy teljes száza-

dot tettem harcképtelenné,
teljesen egyedül!
–Te tüzér voltál?
–Nem. Szakács.

Recept
Barackos kocka
Hozzávalók: A tésztához: 32
dkg liszt, 5 dkg darált dió,
1/2 csomag sütõpor, 18 dkg
margarin, 2 db tojás, 10 dkg
porcukor, 1 db citrom reszelt
héja. A töltelékhez: 6 db to-
jás, 20 dkg cukor, 10 dkg
liszt, 1 csipet só, 50 dkg ba-
rack kipürésítve (más gyü-
mölcs is lehet). A tetejére: 15
dkg fehér csokoládé.
Elkészítése: A tészta hozzá-
valóit összegyúrjuk. Kikent
tepsibe tesszük. 10 percig elõ-
sütjük. A tölteléhez a tojáso-
kat a cukorral kikeverjük,
majd belekeverjük a lisztet és
a barackot is. A tészta tetejé-
re öntjük, visszatoljuk a sütõ-
ben, és tûpróbáig sütjük. A
csokit vízgõz felett felolvaszt-
juk, és a kihûlt tésztára simít-
juk. Cukordrazséval is meg-
szórhatjuk. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Nem tud és nem is szabad elzár-
kózni a megújulás, az újító esz-
mék, technikák, tendenciák elõl.
Ez akár átszervezést is jelenthet.  
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Talán nem ártana szünetet tar-
tani: vagy a munkában, vagy a
szerelemben, szórakozásban haj-
totta túl magát, de valamiben
mindenképpen lassítania kellene.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Bármennyire is próbálkoznak,
ne hagyja magát felidegesíteni.
Tegye a maga dolgát, és ne en-
gedje, hogy illetéktelenek bele-
szóljanak. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A karrierje, továbblépése érdeké-
ben kellene ma tárgyalásokat
folytatnia. Vezetõi támogatására
ma bizton számíthat, és még a
kollégái is támogatnák ilyenféle
terveit, ambícióit. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Kifejezetten vonzó és kedves, a
társaság középpontjába kerülhet
ma is. Vonzerejét azonban többre
is kihasználhatja annál, mint
hogy pusztán a társaság lelke és
motorja legyen. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Tudja jól, hogy nem minden
arany, ami fénylik. Mégis hajla-
mos lehet ma arra, hogy hagyja

magát üres ígéretekkel, átlátszó
szép szavakkal becsapni. 
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A munkahelyén csupa jóra szá-
míthat, még azok is kedvesek ma
önhöz, akik pedig eddig ellensé-
gesen viselkedtek. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Nagyon sok az elintéznivalója:
ha nem akarja, hogy a dolgai
„intézzék el” önt, akkor készítsen
listát, vegye számba õket. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Nem igazán áll ma a helyzet ma-
gaslatán. Rengeteg a munkája,
és csak félig érzi magát kompe-
tensnek benne. Talán fel kéne
fednie a kételyeit a fõnökének is. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ön mindig szeret tisztán látni.
Valaki mégis félrevezeti. Esetleg
már évek óta. És ön mégis, még
mindig hisz neki. Ma van rá esély,
hogy lehull a fátyol a szemérõl.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ha a tükörbe néz, igazat kell ad-
nia nekem: nem ártana végre
sportolnia valamit. Nem a sakk-
ra gondolok. A közeledõ tavaszig
még van egy kis idõ, hogy javít-
son a téli formán. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Akármi is történik ma önnel, ne
veszítse el a fejét! Semmi nem
olyan szörnyû, mint amilyennek
elsõ pillanatra, elsõ ijedtségében
látszik. 
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

A vagyon és a gazdagság nem

változtatja meg az embert, csu-

pán leleplezi. A szegénység szen-

vedéssel és küszködéssel jár, de

ugyanakkor a küzdelem nemessé

is teszi az embert. Az, aki szegény,

nem engedhet meg mindent ön-

magának, kénytelen önfegyelem-

ben élni. Az önfegyelem pedig ki-

tûnõ tanácsadó. Aki viszont meg-

gazdagszik, az mindent megtehet

és megengedhet magának, nem

szükséges mérlegelnie, nem kell

megtagadjon semmit önmagától.

Ez viszont szabadjára engedi az em-

ber lelke mélyén szunnyadó feneva-

dat, és az ember megmutatja igazi

arcát. A gazdagság felfedi az ember

valódi énjét. Persze a gazdagok

helyzete sem reménytelen, hiszen

aki rendszeresen adakozni tud, az

újra csak felveszi magára az önfe-

gyelem kötelékeit, ami megtartja

attól, hogy embersége szétessen. 

Gondolatjel Visky István rovata

MÉDIAPARTNEREK
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Röviden

Sznúker

Turós-Jakab László

Némiképp meglepõen,
angol-skót párharc, a vi-

lágrangsorban 16. Ronnie
O’Sullivan és a nyolc pozíci-
óval elõrébb álló Stephen
Maguire összecsapása dön-
tötte el a Berlinben második
alkalommal megrendezett
German Open sznúkertor-
na gyõztesét. 

O’Sullivan 29 hónap után
jutott ismét egy pontverseny
döntõjébe, 2009 szeptembe-
rében ugyanis õ nyerte a
Sanghaj Masterst. Maguire
is rég ünnepelt tornasikert,
utoljára 2008-ban nyerte
meg a kínai mestertornát.

Bombaformája alátá-
masztotta feltámadását
igazolandó O’Sullivan
null-négyrõl fordítva gyõz-
te le az elsõ körben And-
rew Higginsont (5-4), majd
a másodikban 5-1-re a szin-
tén honfitárs Joe Perryt. A
legjobb nyolc között a wa-
lesi Matthew Stevenst (5-
3), az elõdöntõben pedig
az angol Stephen Lee-t (6-

4) búcsúztatta. Maguire
még ennél is meggyõzõb-
ben menetelt a döntõig, a

walesi Ryan Day (5-1), a
skót világbajnok John
Higgins (5-0) és két angol

kiválóság, Judd Trump (5-
4) és Shaun Murphy (6-0)
róvására.

A vasárnap éjszakába
nyúló, magas szintû finálé-
ban kilenc gyõztes frame-ig
lökdösték a színes gólyokat.
Maguire 6-3-ra vezetett, de
aztán zsinórban ötöt vesz-
tett (6-8) és bár közel állt a
döntõ játékhoz, végül fejet
hajtott O’Sullivannel szem-
ben, 7-9. A szépségdíjas fi-
náléban megszerezett elsõ-
ség 50 ezer eurót és 5000 vi-
lágrangsor-pontot hozott a
háromszoros világbajnok
angolnak, míg Maguire-nak
be kellett érnie 30 ezer euró-
val és 4000 ponttal.   

Az önbizalom-növelõ
berlini döntõbejutás ellené-
re Maguire nem javított ko-
rábbi helyezésén és
OSullivan is csak a 13. pozí-
cióig araszolt. 

Február harmadik heté-
ben (13-19.) a Walesi Opent
rendezik meg Newportban,
majd két távol-keleti viadal
követekezik, a Haikou és a
Kés a Kínai Open. A 2012-
es sznúker-világbajnokságot
április 21. és május 7. között
rendezik meg hagyományo-
san a sheffieldi Crucible-
színházban. 

Contador eltiltása  

A nemzetközi Sportdöntõ-
bíróság (CAS) vétkesnek ta-
lálta a 29 éves Alberto
Contadort, a Tour de
France országúti kerékpá-
ros körverseny háromszo-
ros bajnokát, akit visszame-
nõlegesen két évre eltiltott a
versenyzéstõl, és egyben
megfosztott 2010-es Tour-
és 2011-es Giro d’Italia-
gyõzelmétõl is. A spanyol
kerekes a 2010-es franciaor-
szági viadalon akadt fenn a
doppingvizsgálaton, a szer-
vezetében klenbuterol nyo-
maira bukkantak. Elõször
felfüggesztették versenyzõi
engedélyét, majd hazája
szövetsége felmentette, de
az ítélet ellen a nemzetközi
szövetség (UCI) és a Nem-
zetközi Doppingellenes
Ügynökség (WADA) is fel-
lebbezett a CAS-nál, amely
a novemberi meghallgatás
után tegnap hirdette ki íté-
letét az ügyben.

Román gyõzelmek 

Labdarúgó-csapatok elõké-
születi mérkõzésein:
Steaua–Kuban Krasznodar
(orosz) 3-0 (gól: Tatu,
Nikoloci, Rusescu), Maros-
vásárhelyi FCM–Polonia
Varsó 2-0 (Celsinho, Asta-
fei), Medgyesi Gaz Metan–
Metalurg Zaporozsje (uk-
rán másodosztály) 3-0
(Vitonho, Roman, Avram),
Temesvári Poli–FC
Zestafoni (grúz) 3-0
(Axente 2, Popovici).    

Két idegenbeli siker 

A rögbi Hat Nemzet-kupa
idei kiírásának elsõ forduló-
jában a címvédõ angol
együttes 10-6-ra nyert Skó-
ciában. A francia válogatott
30-12-re verte Párizsban az
olaszt, Wales pedig 51 ezer
nézõ elõtt, Dublinban, a há-
zigazda Irországot, 23-21.
A jogelõdnek tekintett
Négy-, majd Öt Nemzet-ku-
pát beszámítva az idei soro-
zat már a 118. megmérette-
tése a kontinens elitjének.

Az Óriások nyerték 
a Super Bowlt

A New York Giants nyerte
a 46. Super Bowlt, amelyen
21–17-re verte meg a New
England Patriots csapatát.
Tom Brady, a Pats irányító-
ja hiába döntött rekordot
egyhuzamban 16 jó átadás-
sal, ezen kívül más oka
nem volt az örömre, a túlol-
dalon Eli Manning viszont
immár két Super Bowl-
gyõzelemnél tart.

Orosz-olasz remi 

A Horvátországban zajló
futsal Európa-bajnokság
utolsó csoportmérkõzésein
Portugália 1-0-ra verve
Szerbiát lett elsõ a D cso-
portban, míg a C betûjelû
trióban az orosz-olaszon
jegyzett 2-2 elõbbiek elsõsé-
gét hozta. Az oroszok ma a
szerbekkel, az olaszok pedig
a portugálokkal találkoznak
a legjobb nyolc között. 

„Feltámadások” Berlinben 

Ronnie O'Sullivan legjobb napjaira emlékeztetõ formában szerepelt a berlini teltház elõtt

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Páratlan feltámadást
produkált a Manchester

United a Chelsea elleni
rangadón. Alex Ferguson
együttese háromgólos hát-
rányból felállva mentett
pontot vasárnap este, a lon-
doni Stamford Bridge-sta-
dionban, 3-3. Ezzel együtt
az angol labdarúgó Premier
League 24. fordulója után a
listavezetõ Manchester City
kétpontos elõnybe került vá-
rosi vetélytársa elõtt. A teg-
nap esti Liverpool–Totten-

ham Hotspur rangadót meg-
elõzõen a ManCity (57) ve-
zetett az MU (55), a
Tottenham (49), a Chelsea
(43) és a Newcastle (42)
elõtt. 

Noha alig több mint ne-
gyedórával a lefújás elõtt
még hátrányban volt, a
Rayo Vallecano 2-1-re gyõ-
zött a Real Zaragoza stadi-
onjában a spanyol Primera
División 21. fordulójának
vasárnapi játéknapján. To-
vábbi eredmények: Sevilla-
Villarreal 1-2, Atlético
Madrid–Valencia 0-0, Sport-
ing Gijón–Osasuna 1-1. 

A Real Madrid (55) vezet

a Barcelona (48), a Valencia
(37), a Levante (32) és az
Espanyol (32) elõtt. 

A német Bundesliga 20.
fordulójának vasárnap esti
zárómérkõzésén a Köln 1-0-
ra verte idegenben a Kaisers-
lauternt. A Borussia Dort-
mund (43) vezet a Schalke
(41), a Mönchengladbach
(40), a Bayern (38) és a
Werder (32) elõtt. 

A francia Ligue 1 22. for-
dulójának egyetlen vasárna-
pi mérkõzésén 2-2-re végzõ-
dött az Olympique Mar-
seille és az Olympique Lyon
rangadója. A Sochaux–
OSC Lille és SM Caen–AJ

Auxerre találkozókat elha-
lasztották. 

A Paris SG (49) vezet a
Montpellier (46), a Lille (39),
a Lyon (38), a Marseille (36)
és a Rennes (36) elõtt. 

Mali 120 perc után, bün-
tetõrúgásokkal gyõzte le a
társrendezõ Gabont (5-4),
míg Ghána már a hosszab-
bításban eldöntötte a to-
vábbjutást az Afrika-kupa
vasárnapi negyeddöntõjé-
ben, 2-1. Elefántcsontpart és
Zambia már korábban ki-
harcolta a négy közé kerü-
lést. A szerdai elõdöntõben:
Zambia–Ghána és Mali–
Elefántcsontpart. 

Fél tucat gól a Stamfordon 

Tenisz

T. J. L. 

Végül a címvédõ cseh,
valamint az orosz, a

szerb és az olasz válogatott
jutott be a legjobb négy közé
a nõi tenisz Fed-kupa Világ-
csoportjában. Az április 21-
22-én sorra kerülõ elõdöntõ-
ben az oroszok a szerbekkel,
a csehek pedig az olaszokkal
találkoznak majd.

Az oroszok és a címvédõ
csehek már a párosok elõtt
biztosították elõdöntõbe ju-
tásukat, Belgiumban és
Olaszországban viszont az
utolsó meccs is tartogatott
izgalmakat. 

Charleroi-ban a vendég
szerbek a Bojana Jova-
novski, Aleksandra Krunic
páros sikerével (7-6, 4-6, 6-1
a Yanina Wickmayer, Alison
van Uytvanck duóval) csi-
karták ki a dõntést. 

A lehetõ legjobb összeáll-
lításban, az olaszok is meg-
izzadtak a sikerért az ukrá-
nok ellen (3-2). Sara Errani
legyõzte Kateryna Bonda-
renkót (6-2, 6-3), majd
Francesca Schiavone botlott
Leszja Curenkóval szem-
ben, 1-6, 2-6. Ugyanõ szer-
zett vezetést szerzett az ola-
szoknak (6-7, 7-5, 6-4
Kateryna Bon- darenkóval),

Errani viszont megsérült és
1-6, 0-3-nál feladásra kény-
szerült Curenkóval szem-
ben. A mindent eldõntõ
párosmérkõzésen Flavia
Pennetta és Roberta Vinci 7-
5, 0-6, 6-1-re nyert a
Curenko, Olga Szavcsuk uk-
rán kettõssel szemben. 

Az elsõ forduló négy vesz-
tese (Németország, Belgium,
Spanyolország és Ukrajna)

áprilisban játszik a legjobbak
között maradásért a Világ-
csoport második vonalának
gyõzteseivel. A II. csoport
eredményei: Egyesült Állam-
ok–Fehéroroszország 5-0, Ja-
pán–Szlovénia 5-0, Szlová-
kia–Franciaország 3-2, Svájc
–Ausztrália 1-4. 

A Világcsoport második
vonalában való szereplés jo-
gáért a fehéroroszok, a szlo-
vénok, a franciák és a svájci-
ak a zónák elsõ csoportjainak
gyõzteseivel mérkõznek. Az
euro-afrikai zónából Svédor-
szág és Nagy-Britannia, az
amerikaiból Argentína, az
ázsia-óceániaiból pedig Kína
(Li Na, Peng Suaj, Csöng
Csie, Csang Suaj) jutott a rá-
játszásba. 

A román és a magyar csa-
pat az 5., illetve a 7. helyet
szerezte meg, így jövõre is az
euro-afrikai zóna elsõ cso-
portjából célozhatja meg a
feljutást. 

Fed Kupa: esélyesek sikerei

Jégkorong 

ÚMSZ 

Meglepetésre a Miskol-
ci JJSE jutott be máso-

dikként a magyar-román
jégkorong-bajnokság, a
MOL Liga döntõjébe, miu-
tán vasárnap este legyõzte
a címvédõ HSC-t a párharc
mindent eldöntõ csíkszere-
dai ötödik találkozóján. A
rendkívül sportszerû
(mindössze 10 büntetõperc
volt) mérkõzésen egészen a
ráadás nyolcadik percéig
nem esett gól, ekkor
Vladimir Dubek mattolta a
házigazdák kapusát. A
miskolciak fináléba kerülé-
se bravúrosnak nevezhetõ,
ugyanis az elsõ két meccset
elvesztették, s a kiesés szé-
lére sodródtak, ám ezután
mindkét hazai meccsüket
meg tudták nyerni, így si-
került egyenlíteniük. A csa-
pat rengeteget köszönhet
kapusának: Budai Kriszti-
án a pénteki negyedik talál-
kozón és a mindent eldön-
tõ ötödik összecsapáson is
hibátlanul védett. A pár-
harcot 3-2-es összesítéssel a
Jegesmedvék nyerték, és az
Acélbikákkal találkoznak a
döntõben, az egyik fél ne-
gyedik sikeréig tartó soro-
zat február 15-én rajtol.
Egy nappal késõbb is Du-
naújvárosban játszanak,
majd két miskolci mérkõ-
zés következik, 19-én és 20-
án. Ha még szükséges, 23-
án és 24-én is Dunaújvá-
rosban csap össze a két csa-
pat, s ha hetedik meccs kell
döntsön, azt már Miskol-
con rendezik meg február
27-én. 

Döntõben 

a Miskolci

Jegesmedvék 

Kvitováék semmi esélyt nem hagytak a házigazda németeknek


