
Havas-fagyos lesz az év vége:
az éjszakai hõmérséklet mí-

nusz 20 fok alá zuhan, a közleke-
dést a jelentõs mennyiségû hó ne-
hezíti. Hargita megyében hószol-

gálat áll az autósok rendelkezésé-
re, telefonon lehet sürgõs hóta-
lanítást kérni: folyamatosan „jár-
õröznek” a térségben a hókotrók.
7. oldal 

A hideghez nagy hómennyiség társul az év utolsó napjaiban Fotó: Tofán Levente

Mûvészeti vezetõt keres 
a kézdivásárhelyi színház

Kénytelen volt megválni a szeptemberben
kinevezett, majd a vásárhelyi színház élére
került Csapó György mûvészeti igazgatótól
a Kézdivásárhelyi Városi Színház. A társu-
latért felelõs kuratórium Ferencz Attilát bíz-
ta meg az adminisztráció vezetésével, és
meghirdette a mûvészeti vezetõi állást.

új magyar szó
2010. december 30., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2914 ▲
1 amerikai dollár 3,2719 ▲
100 magyar forint 1,5366 ▲

A képes sajtó 365 napja

Meglepetésekkel teli évet zárt idén a romá-
niai televíziós piac, az év elején sorakozó
kérdõjelek lassan eltûntek, elfelejtõdtek, az
esztendõ második felében több csatornaindí-
tást is bejelentettek. Sorozatunk harmadik
részében a televíziós „szektort” járjuk körül.

Kultúra 6

Média 8

Vezércikk 3

Aktuális 3
IMF-szabványra csökkent
a közalkalmazottak száma 

Az állami szektorban dolgozók száma ez év
november végére 1,274 millióra csökkent,
vagyis sikerült az alkalmazottak számát 
a Nemzetközi Valutaalappal kötött egyez-
mény szerinti szint alá mérsékelni – ecsetel-
te „megvalósításait” Emil Boc kormányfõ.

Kezek és kézcsókok
Pályázatra a támogatási összegek csak na-
gyon kis hányadát írják ki, az oroszlán-

rész sorsáról egy szûk cso-
port dönt, mindenféle tár-
sadalmi ellenõrzés nélkül.
Ez pedig várhatóan a népi
bölcsességet is átírja: min-
den szentnek maga felé
hajlik ugyan a  keze, de a
mozdulat közbeni kézcsó-

kokat is megilleti a
méltó elismerés.

Székedi Ferenc

M. Á. Zs.

Kikosarazta Markó Béla az
ellenzéki pártok nevében „ud-

varló” Crin Antonescut. Az
RMDSZ-elnök egyértelmûen a
Szociáldemokrata Párt (PSD) és
a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
tudtára adta, hogy nem hajlandó
felrúgni a kedvükért a Demok-
rata-Liberális Párttal (PD-L) kö-
tött egyezséget. Markót annak
kapcsán kérdezte a Realitatea TV,
hogy korábban Antonescu több
ízben úgy fogalmazott: az ellen-
zéki pártok kormányra kerülésé-
nek alapvetõ feltétele, hogy az
RMDSZ melléjük álljon. Markó
hangsúlyozta: számára problé-
más a két ellenzéki alakulat hoz-
záállása a tanügyi törvényhez.
Folytatása a 3. oldalon

A hatóságok akár ötezer lejes bírságot is kiszabhatnak azokra, akik a 3 grammnál több robbanóanyagot tartalmazó petárdát használnak

Cs. P. T.

Negyven százalékkal keve-
sebb magyar állami támoga-

táshoz juthatnak hozzá nyílt pá-
lyázat útján jövõre a határon túli
magyar szervezetek. A Fidesz-
kormány által megszüntetett Szü-
lõföld Alapnál összesen kétmilli-
árd forintra lehetett pályázni,  a
Bethlen Gábor Alap létrehozásá-
val a pályázati keret 1,2 milliárd
forintra csökken – derül ki Uli-
csák Szilárd szavaiból. A minisz-
teri biztos az MTI-nek nyilatko-
zott a határon túlra nyújtott tá-
mogatásokról. Tájékoztatása sze-
rint a közigazgatási tárcánál talál-
ható 13 milliárd forintos keretbõl
mintegy 1,2 milliárdot nyílt pá-
lyázaton hirdetnek meg. 
Folytatása a 2. oldalon 

Össztûz a petárdázókra
Szigorúan büntetik a szilveszterkor használt robbanóeszközök forgalmazását

Bethlen Alap:

kevesebb a több?

Kikosarazta az 

ellenzéket Markó

Fotó: archív

Csak „lábujjhegyen” lehet az idén petárdázni, nagyon szigorú szabályok korlátozzák a szil-

veszterkor kedvelt robbanóeszközök vásárlását, forgalmazását és használatát. Csupán a kije-

lölt helyen vásárolt petárda legális, és csak akkor, ha robbanóanyag-tartalma nem haladja

meg a 3 grammot. A szigorú tiltás fellendítette az illegális piacot: Kolozsváron napi ezer

olyan petárdát koboznak el, amely nem felel meg az érvényes szabványnak. Sokaknak jó 

üzlet  a szilveszteri tûzijáték, a környezõ országokból özönlik a csempészáru. 7. oldal 

Zimankós búcsú az óévtõl
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Röviden

Merénylet KGB-s módszerrel

Azt feltételezik, hogy higannyal elkövetett
támadás áldozata lett egy rövid ideje Né-
metországban élõ, másként gondolkodó
orosz házaspár. Az ügyet a berlini ügyész-
ség vizsgálja. A merénylet, amely az egy-
kori KGB módszereire emlékeztet, kísérte-
tiesen hasonlít az egykori orosz titkosszol-
gálati tiszt, Alekszandr Litvinyenko elleni
halálos támadásra, amelyet 2006 végén
Londonban követtek el.

Nincs több kivégzés Kubában

A 40 éves Humberto Eladio Real Suárez
az utolsó kubai állampolgár, akit halálra
ítéltek. Egy bírósági döntés értelmében
azonban az 1994-ben elfogott ellenzéki fér-
fit mégsem végzik ki, büntetését harminc
évi szabadságvesztésre változtatták. Real
Suárez ellen az volt a vád, hogy Floridából
illegálisan utazott hat fegyveres társával a
szigetországba, ahol megölt egy embert az
autójáért.

Orosz ûrkutatók repültek

Dmitrij Medvegyev orosz elnök tegnap le-
váltotta az orosz ûrkutatás két magas be-
osztású vezetõjét három orosz navigációs
mûhold december elejei elvesztése miatt.
A GLONASZSZ navigációs rendszerhez
szükséges három mûhold a Csendes-óce-
ánba zuhant, mert a pályára állításukhoz
használt Proton-M rakétát túl sok üzem-
anyaggal töltötték fel, így az letért kijelölt
pályájáról. A hiba miatt távozni kénysze-
rült Viktor Remisevszkij, a Roszkoszmosz
ûrügynökség vezetõjének helyettese és a
hordozórakétát gyártó Enyergija nevû cég
igazgatóhelyettese, Vjacseszlav Filin. A
Roszkoszmosz vezetõje, Anatolij
Perminov megrovásban részesült. 

Nagykövetnek tilos a bemenet

Továbbra sem hajlandó beengedni országá-
ba Washington caracasi nagykövetjelöltjét
Hugo Chávez venezuelai elnök (képünkön),
még akkor sem, ha ez a két ország diplo-

máciai kapcsolatainak a megszakításával
jár. Chávez az állami televízióban kijelen-
tette: „ha az Egyesült Államok ki akarja
utasítani nagykövetünket, ám tegye. Ha
meg akarja szakítani a diplomáciai kapcso-
latokat, ám tegye. Washington megtehet
mindent, amit akar, de mi akkor sem fo-
gadjuk ezt az urat”, vagyis Larry Palmert,
a caracasi amerikai nagyköveti posztra je-
lölt diplomatát.

Öngyilkos merénylet Irakban

Két öngyilkos merénylõ támadt tegnap a
dél-iraki Moszulban egy rendõrségi zászló-
aljra, és megölte a parancsnokot – közölték
rendõrségi források. A támadók robbanó-
mellényt viseltek, amelyet akkor hoztak
mûködésbe, amikor behatoltak a parancs-
nok szobájába. A harmadik öngyilkos me-
rénylõt a rendõrök még azelõtt lelõtték, hogy
behatolt volna a parancsnokság épületébe.

Felrobbant a csomag, letartóztatták

Egy Bostonból Jamaicába tartó utast
letartóztattak Miami repülõterén, mert
nem jelentette be, hogy csomagjában nagy
mennyiségû lõszert visz magával, és a pog-
gyász rakodás közben felrobbant. Az eset-
ben szerencsére nem sérült meg senki.

Gy. Z.

Történelmi csúcsot döntött
tegnap a magyarországi ben-

zin: az újabb emeléssel a 95-ös
benzin literenkénti átlagára elér-
te a 360-361 forintot, vagyis kö-
zel jár a 6 lejhez, különös tekin-
tettel arra, hogy a kutaknál 30 fo-
rintos eltérések is tapasztalhatók.
A benzin januárban literenként
még csak 317, a gázolaj 297 fo-
rintba került, most már ez is eléri
a 351-et. Mivel a nyersolaj világ-
piaci ára növekvõ tendenciát mu-
tat, a magyar pénz árfolyama pe-
dig fokozatosan romlik, sokan
azt jósolják, hogy Magyarorszá-
gon az üzemanyag átlagára ha-
marosan elérheti a literenkénti
400 forintos lélektani szintet is.

Az üzemanyagárakat világ-
szerte befolyásoló tényezõk kö-
zül a könnyûolaj ára több mint

kétéves csúcsra emelkedett az el-
múlt hét végére. Az északi-tenge-
ri Brent könnyûolaj szabadpiaci
ára a legközelebbi, februári ha-
táridõre hordónként (159 liter)
94,74 dolláron, 2008 októbere
óta a legmagasabb szinten is járt
pénteken az Intercontinental
Exchange londoni jegyzésében.
A nap végére aztán némileg
csökkent az ár, végül 93,46 dollá-

ron zárt, ami azonban még min-
dig majdnem 2 dolláros drágulás
az egy héttel korábbi, 91,78 dol-
láros hordónkénti árhoz ké-
pest. Az európai párlatkereske-
delem számára irányadó gázolaj-
jegyzés tonnánként 781,87 dollá-
ron végzett a legközelebbi határ-
idõre, januári szállításra Lon-
donban, az egy héttel korábbi
761,75 dollár után.

Románia a harmadik azoknak az európai uniós országoknak a lis-
táján, amelyekben az idén a legnagyobb mértékben növekedett a
benzin ára. Eszerint az üzemanyag 2009. december 21. és 2010. de-
cember 20. között 24,4 százalékkal drágult. Jövõre sem jobbak a ki-
látások. Két nagy olajtársaság, a Petrom és a Rompetrol kedden
emelte a benzin árát: elõbbinél 4,88, utóbbinál 5,04 lejbe kerül az
ólommentes benzin, s a jövedéki adó január elsejei emelkedése mi-
att az új évben további drágulások várhatók. Kedd este egyébként a
gépkocsi-tulajdonosok spontán módon tiltakoztak az üzemanyag
árának emelkedése ellen.

Öt lej fölött a legolcsóbb benzin

Brutális mértékû
benzináremelés

Az átlagárakat a MOL határozza meg Magyarországon. A „totemoszlopon” hetente emelkednek a számok

ÚMSZ

Miközben a nemzetközi sajtó
változatlan részletességgel

foglalkozik a budapesti parla-
ment kétharmados kormány-
többsége által elfogadott média-
törvénnyel, természetesen a ma-
gyar politikai életben folytatód-
nak a csatározások. A legna-
gyobb csörték a szocialisták és a
Fidesz képviselõi között zajla-
nak. Kormos Kata, az MSZP
szóvivõje egyenesen arra szólí-
totta föl Schmitt Pál köztársasági
elnököt, hogy ne lássa el kézje-
gyével a jogszabályt. A törvény
aláírásának határideje kedden le-
járt, de a magyar Köztársasági
Elnöki Hivatalban lapzártánkig
nem árulták el, hogy az államfõ
miként döntött. L. Simon Lász-
ló, a parlament kulturális és saj-
tóbizottságának elnöke szerint
a médiatörvényt érõ kritikák egy
része politikai szándékú, másik
része szakmai tévedéseken ala-
pul, így teljesen jogtalan. A

fideszes politikus az MTI-nek azt
nyilatkozta, hogy a médiatanács
csak a fokozatosság és az ará-
nyosság elve alapján szabhat ki
bírságokat. A fideszes politikus
kijelentette: a nemzetközi bírála-
tok sokszor az MSZP vádjait
visszhangozzák, az „európai cir-
kusz kirobbantása” pedig a szo-
cialista luxemburgi külügymi-
niszterhez köthetõ, aki „nem vé-
letlenül szólalt meg”. Hozzátet-
te: a nyugati lapokban megjelent,
szakmainak látszó aggodalmak
nagy többsége olyan helyzet ellen
tiltakozik, amely nem áll fenn
Magyarországon.

Elismerte, hogy néhány kritika
jogos, így kétségtelen, hogy a mé-
diatanács kizárólag a kormány-
többség által jelölt tagokból áll,
ebbõl azonban nem következik,
hogy mûködése antidemokrati-
kus volna. L. Simon László bízik
abban, hogy a szabályozást táma-
dó vélemények megváltoznak,
amikor kiderül, hogy igazságtala-
nok voltak. 

Védekezik médiaügyben 

a Fidesz médiapolitikusa
ÚMSZ

Különleges felfegyverzésû
csapat rohant le egy Chicagó-

ban élõ román családot. A famí-
lia tagjai éppen disznót vágtak
amerikai otthonuk udvarán – írja
a Realitatea Tv-re hivatkozva a
Manna.ro. A hatóságokat rémüle-
tükben a szomszédok értesítet-
ték, mivel megijedtek a hangos
malacvisítástól. A biztonsági
kommandó meglepetésszerûen
tört be az udvarra, ahol az õ szá-
mukra szokatlanul véres, a mi
számunkra azonban megszokott
kép fogadta õket: egy férfi éppen
a disznó vérét csorgatta egy tál-
ba, egy másik férfi pedig nekifo-
gott az állat perzselésének. A csa-
ládot bevitték a rendõrségre, ahol
csak nemzetközi ügyvéd segítsé-
gével sikerült tisztázniuk magu-
kat. Bár az amerikai törvények
lehetõvé teszik a hagyományos
rítusok gyakorlását, a románok
figyelmeztetést kaptak, és két
évig hatósági megfigyelés alatt
tartják õket. 

Szomszédijesztõ
disznóvágás

Folytatás az 1. oldalról

A miniszteri biztos elmondta:
8,5 milliárd a normatív támoga-
tás, a fennmaradó összeget pe-
dig programfinanszírozásra osz-
tanák szét. Az ÚMSZ adatai sze-
rint 2009-ben a magyar kormány
összesen 12 milliárd forintot for-
dított a határon túli magyarok
támogatására. Az összeg nagy
részéhez vagy pályázati úton
(Szülõföld Alap), vagy kérelem
alapján (magyar–magyar kap-
csolattartás, oktatási-nevelési tá-
mogatás) lehetett hozzáférni, és
mintegy kétmilliárd forint nor-
matív támogatás jutott kiemelt
jelentõségû intézményeknek
(színházaknak, egyetemeknek).
Ulicsák Szilárd (képünkön) tájé-
koztatása szerint a Bethlen Gá-
bor Alapnál egységes döntésho-
zatali és nyilvántartási rendszer-
ben nyújtják az összes támoga-
tást, a normatív kereteket is. Így
átláthatóbbá válik a rendszer, és
ki tudják szûrni a párhuzamos-
ságokat is a továbbiakban –
hangsúlyozta. Közölte: a jövõ-
ben minden évben lesz egy Ma-
gyar Állandó Értekezlet (MÁ-
ÉRT), amely kimondottan a tá-
mogatáspolitika fõ irányait szab-
ja meg, ennek alapján a szakbi-
zottságok az egyes szakterüle-
tekre vonatkozóan egyértelmû
útmutatásokat rögzítenek, s en-
nek alapján a Bethlen Gábor

Alapkezelõ megfogalmaz egy
költségvetési javaslatot. Errõl a
javaslatról fog dönteni egy há-
romtagú bizottság, amelynek
tagja lesz Semjén Zsolt nemzet-
politikáért felelõs miniszterel-
nök-helyettes, Répás Zsuzsanna
területért felelõs helyettes állam-
titkár és Gál András Levente, a
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium közigazgatási ál-
lamtitkára. „Ezzel minõségi vál-
tozás valósulhat meg, mert dön-
tést a bizottság csak egyhangú-
lag hozhat meg” – mutatott rá
Ulicsák Szilárd. Kitért arra is,
hogy a nevelési-oktatási keret
éves, tanulónkénti 20 ezer forin-
tos összegét kiterjesztik az óvo-
dásokra is. Ez várhatóan 5-5,5
milliárd forintot tesz ki. Megje-
gyezte: komolyabb, helyszíni el-
lenõrzések várhatók, mert eddig
elõfordult, hogy egy nem ma-
gyar ajkú gyermek egy hétvégére
elment valamilyen magyar kép-
zésre, és ennek alapján igényel-
hette, és meg is kapta a támoga-
tást. Egyébként Ulicsák korábbi
közlése szerint a jövõ évi költ-
ségvetésben 1,3 milliárd forinttal
több forrás jut majd a határon
túli magyarság támogatására. A
határon túli magyar felsõok-
tatásra az eddigi 1,3 milliárddal
szemben 2,2 milliárd forint jut-
na. Ebbõl legnagyobb arányban
a Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem részesedhet,
mintegy 2 milliárd forinttal.  

Bethlen Alap:

kevesebb a több?



Folytatás az 1. oldalról

„Jelenleg részesei vagyunk egy
szövetségnek. Az érdekünk az,
hogy továbbra is fenntartsuk ezt
a kormányt. Az RMDSZ számá-
ra meglehetõsen nagy problémát
jelent a PSD és a PNL vélemé-
nye az anyanyelvû oktatásról. A
két pártnak tisztáznia kellene, mi
az álláspontja a kisebbségek kér-
déskörérõl” – hangoztatta Mar-
kó. Mint ismeretes, az ellenzék
minden rendelkezésére álló esz-
közt bevetett, hogy a kormányza-
ti felelõsségvállalással beterjesz-
tett tanügyi törvény elfogadását
megakadályozza. A parlamenti
vita során a PNL és a PSD hon-
atyái durva, nacionalista kiroha-
násokat rendeztek a jogszabály
azon cikkelyei ellen, amelyek le-
hetõvé teszik, hogy a kisebbségi
diákok az eddigi gyakorlattól el-
térõen Románia történelmét és
földrajzát anyanyelvükön tanul-
ják. A jogszabály jelenleg az al-
kotmánybírák asztalán hever, a
talárosok január 4-re halasztották
a döntést.

Crin öt évre tervez

A PSD és a PNL hónapok óta
tartó egyeztetései karácsony má-
sodnapján jutottak el abba a fá-
zisba, hogy Crin Antonescu libe-
rális pártelnök konkrét szövetke-
zési tervvel álljon elõ. Eszerint a
PNL ötéves együttmûködést
ajánl a PSD-nek és az RMDSZ-
nek, közös elnökjelölttel és
mindhárom alakulat által elfoga-
dott miniszterelnökkel. Anto-
nescu szerint a terv elsõ lépése-
ként 2011-ben fel kell függeszte-
ni funkciójából Traian Bãsescu
államfõt. „Félre kell tennünk a
közöttünk fennálló különbözõsé-
geket, és meg kell keresnünk

azokat az értékeket, amelyek
egyesítenek. Azt javaslom, hogy
a két nagy ellenzéki párt lépjen
szövetségre, egyesüljön” – fogal-
mazott az Antena 3 hírtelevízió-
ban Crin Antonescu. A liberális
pártelnök egyelõre nem tudta
megmondani, hogy az ellenzéki
pártok szövetségét törvényszé-
ken is hitelesítenék-e. 

Hatalomátvétel 
három lépésben

Az ellenzéki pártok közötti
együttmûködés elmélyítése után
a hatalomátvételi stratégia máso-
dik mozzanataként Crin Anto-
nescu az RMDSZ-hez közelí-
tene. „Nyomást kell gyakorol-
nunk annak érdekében, hogy a

mostani koalíciót felrobbantsuk.
Elsõdleges célpontunk az
RMDSZ, amelynek átcsalogatá-
sával többségbe kerülnénk. Az
RMDSZ fontos politikai erõt
képvisel, amely meg tudja változ-
tatni a parlamenti többséget és
Románia sorsát” – fogalmazott
Antonescu. Hozzátette: egyértel-
mûen a szövetség tudtára kell ad-
ni, hogy az ellenzéki pártok egy-
ségesítették álláspontjukat és az
RMDSZ lelkén szárad, ha a la-
kosságnak további két évig el kell
szenvednie a mostani kínokat.
Az RMDSZ-szel „megizmoso-
dott” jelenlegi ellenzék a parla-
menti többség megváltoztatása
után a Boc-kabinet megbuktatá-
sára és az államfõ felfüggesztésé-
re koncentrálna. 

Antonescu államfõ, 
Ponta miniszterelnök?

Antonescu leszögezte, hogy
tervét nem a jövendõ államelnök-
jelöltség reményében állította
össze, és reméli, hogy a PSD sem
ragaszkodik foggal-körömmel a
miniszterelnöki tisztséghez. „Po-
litikai tevékenységemet nem az
államfõi tisztség iránti vágya-
kozás határozza meg. Remélem,
hogy Victor Ponta hasonlókép-
pen gondolkodik a kormányfõi
tisztségrõl. Ideális az lenne, ha
megtalálnánk azt a miniszterel-
nök-jelöltet, aki egyaránt élvezné
a PSD, a PNL és az RMDSZ tá-
mogatását. Az államfõi verseny-
ben nem tartom kizártnak, hogy
közös jelöltet indítsunk. 
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Akit egyre-másra támogat-
nak, az nem önálló. Nyil-
vánvalóan a romániai

magyarságnak az lenne az
ideális állapota, ha egy bel-
sõ pénzügyi egyensúlyt
megteremtõ romániai ma-

gyar családhoz hason-
lóan el tudná tartani

önmagát. Azaz a romániai költségvetésen
túl is hozzá tudna tenni valamit az önazo-
nosság megõrzését szolgáló különbözõ intéz-
ményeinek a fenntartásához. Ha az elõadá-
sok nézõi legalább részben meg tudnák te-
remteni a darabok színpadra vitelének a
költségeit, az elõfizetõk pénzébõl megélnének
a romániai magyar lapok, a nagyobb és ki-
sebb magyar vállalkozások hirdetéseibõl a
helyi televíziók és rádiók, a városi-községi
költségvetésekbõl pótolni lehetne a minõségi
oktatáshoz és iskolamûködtetéshez szükséges
pénzeket, a gazdag erdélyi magyar mecéná-
sok támogatnák a könyvkiadást, a jóval
drágább magyar nyelvû tankönyvek kiadá-
sához pedig az állam kisebbségi pénzein túl
hozzá tudna járulni az egyre erõsebb romá-
niai magyar középosztály, és így tovább. 
Az ilyenszerû pénzügyi önállóság mellé
ugyanis önálló, a helyi viszonyokat a lehetõ
legrészletesebben ismerõ és figyelembe vevõ
döntések is társulhatnának, és megszûnhetne
az immár két évtizede fennálló gyanakvás,
miszerint a külsõ támogatások vajon miért
X-et és nem Y-t, vagy éppen Z-t célozzák
meg, és a támogató milyen szolgáltatásokat
kér a pénzéért cserébe. Mindez azonban esz-
ményi állapot, a magyarországi támogatá-
soknak ha nem is meghatározó, de fontos
szerepük van elsõsorban az erdélyi, és általá-
ban a Kárpát-medencei  magyar kulturális
örökség fenntartásában és fejlesztésében. 
De nem szabad feledni: soha nem az éppen
soron levõ kormányzat, hanem Magyaror-
szág lakossága és az adófizetõ anyaországiak
adják össze adóforintjaikból a költségvetésbe
jutó, majd támogatásra szánt pénzeket. Sem
az MSZP, sem a Fidesz, sem a KDNP nem
a saját pénzét adja, ezért a támogatásokkal
való felelõsségteljes gazdálkodás alapkövetel-
mény. Amikor az MSZP került hatalomra,
azzal vádolta a Fideszt, hogy a támogatás
addigi gyakorlata átláthatatlan és követhe-
tetlen, az arányos és célirányos elosztásért
született meg a Szülõföld Alap. Most a Fi-
desz kormányoz, és azzal vádolja az MSZP-
t, hogy a támogatás eddigi gyakorlata átlát-
hatatlan és követhetetlen volt, ezért született
meg a Bethlen Gábor Alap. 
Nem kétséges, hogy a jövõben ugyanezek a
szavak fogalmazódnak majd meg: a támo-
gatás jelenlegi gyakorlata átláthatatlan és
követhetetlen. Hiszen jelenlegi alapelvei sze-
rint pályázatra a támogatási összegek csak
nagyon kis hányadát írják ki, az oroszlán-
rész, az úgynevezett normatív támogatások
sorsáról egy szûk csoport dönt, mindenféle
magyarországi társadalmi ellenõrzés nélkül.
Ez pedig várhatóan a népi bölcsességet is át-
írja: minden szentnek maga felé hajlik
ugyan a  keze, de a mozdulat közbeni kéz-
csókokat is megilleti a méltó elismerés. 

Román lapszemle

Kezek és kézcsókok

Székedi Ferenc

Sorin Oprescu, Bukarest fõpolgármeste-
re nem mond le arról az álmáról, hogy
2020-ban a román fõvárosba hozza a
nyári olimpiai játékokat. Szakértõk sze-
rint az ötkarikás játékok megrendezése
20 milliárd euróba kerülne, aminek je-
lentõs része nem térülne meg. (Gândul)

Novemberben 750 millió eurót takarí-
tott meg a lakosság. Az összeg legna-
gyobb részét lejalapú betétekben helyez-
ték el. (Gândul) A román vendégmun-
kások sokkal kisebb arányban jöttek ha-
za a karácsonyi ünnepekre, a gazdasági
válság hatására inkább ajándékokat
küldtek az itthon maradottaknak.
(România liberã) A Tennessee-i Egye-
tem felmérése szerint a házassági bol-
dogság átlagban 2 évet, 6 hónapot és 24
napot tart. (Jurnalul naþional) 

Kikosarazták az ellenzéket
Az RMDSZ elnöke nem tartja vonzónak a liberálisok ajánlatát

Markó Béla RMDSZ-elnök (balra) visszautasította Crin Antonescu PNL-elnök szövetkezési ajánlatát

ÚMSZ

Az állami szektorban dolgo-
zók száma ez év november vé-

gére 1,274 millióra csökkent, va-
gyis sikerült az alkalmazottak szá-
mát a Nemzetközi Valutalappal
(IMF) kötött megegyezés szerinti
szint alá mérsékelni – jelentette be
Emil Boc miniszterelnök Buka-
restben. Egy televíziós beszélge-
tésben a román kormányfõ emlé-
keztetett arra, hogy 2008 decem-
berében az állami intézményeknél
1,397 millió embert alkalmaztak,
2009 decemberében 1,378 millió
volt az alkalmazottak létszáma.
Azóta mintegy 88 ezer dolgozót
bocsátottak el, így az idén október
végén 1,291 millióra apadt az ál-
lami szektorban foglalkoztatottak
létszáma, amely a miniszterelnöki
bejelentés szerint november végé-
re már 1,274 millióra esett vissza.

Eszerint Románia teljesíti az
IMF-nek tett ígéretét, amelynek
értelmében az év végére legfel-
jebb 1,29 millió munkavállaló
maradhat a költségvetésbõl fi-
nanszírozott intézményekben.
Jelezte azt is, hogy az állami
szektor szerkezeti átalakításának
folytatása révén jövõre további

leépítések várhatók, elsõsorban a
pénzügyminisztérium és a bel-
ügyminisztérium kötelékében. A
kormány így lesz képes csak tel-
jesíteni a nemzetközi pénzintézet
által megkövetelt feltételt, misze-
rint 2011-ben az állami szférában
a béralap nem lépheti túl a 39
milliárd lejt (ami jelenlegi árfo-
lyamon valamivel több, mint 9
milliárd euró).

A kormány erõteljesen csök-
kenteni kívánja az állami intéz-
mények „igazolhatatlan” és „pa-
zarló” költekezéseit – vélik a
kommentátorok, idézve Gheor-
ghe Gherghina pénzügyi állam-
titkárt, aki szerint ennél a tárcá-
nál jövõre mintegy 2 ezer ember
elbocsátását tervezik. Ami a bel-
ügyi tárcát illeti, kimutatták,
hogy a rendfenntartó erõk kötelé-
kében dolgozók létszáma jelen-
leg 25 százalékkal haladja meg
az európai átlagot. Ez azt jelenti,
hogy 100 ezer lakosra 500 bel-
ügyi alkalmazott jut, miközben
az európai átlag csupán 400 fõ.
Ennél a minisztériumnál is vár-
hatóak a leépítések, az utcára ke-
rülõk számára ugyanakkor bizto-
sítani kívánják az átképzõ tanfo-
lyamokat. 

IMF-szabványra csökkent

a közalkalmazottak száma 
ÚMSZ

Túl van az életveszélyen, de
depresszióban szenved Ad-

rian Sobaru, a köztévé 43 éves
villanyszerelõje, aki múlt héten
azzal hívta fel magára a világ fi-
gyelmét, hogy a Boc-kabinet el-
len benyújtott bizalmatlansági
indítvány vitájakor levetette ma-
gát a parlament egyik erkélyérõl.
A hétméteres zuhanás következ-
tében arcsérüléseket szenvedett,
amelyeket tegnap korrigáltak a
fõvárosi Egyetemi Kórházban.
A köztévénél villanyszerelõként
dolgozó páciens állapotát ismer-
tetõ Cãtãlin Cârstoiu kórház-
igazgató elmondta, Sobaru hét-
napos utókezelésre szorul, utána
hazaengedik. 

Az esetrõl Emil Boc kormányfõ
is megemlékezett kedd este a köz-
tévének adott interjújában, a pár
nap múlva lejáró év legnehezebb
pillanatának nevezve a múlt heti
incidenst. „Megpróbáltatásokkal
teli év áll mögöttünk, s ez hatvá-
nyozottan van így a miniszterel-
nök esetében. A múlt heti ese-
mény engem is sokkolt, elsõ gon-
dolatom az volt, hogy meg kell
menteni az életét” – emlékezett
Boc. Az ellenzék által megfogal-
mazott vádra reagálva, hogy érzé-
ketlenül folytatták a bizalmatlan-

sági indítvány vitáját, a miniszter-
elnök elmondta, „a procedúrát
véglegesíteni kellett, különben ér-
zelmi szempontból is nehéz hely-
zetbe kerültünk volna”. 

A korábbi hírekkel ellentétben
nem munkabaleset besorolást
kap Sobaru balesete, ugyanis a
fõvárosi munkaügyi hivatal
szándékos gesztusként értelmez-
te a történteket. 

Mint ismeretes, a 43 éves férfi a
halálugrás elõtt Emil Boc értésé-
re adta, hogy a kormány által
életbe léptetett megszorítások el-
len tiltakozik kétségbeesett gesz-
tusával. Sobaru ingjén „A jö-
võnkre törtél, Boc!” felirat volt ol-
vasható, ugrása elõtt pedig a fel-
szólalását éppen elkezdõ minisz-
terelnök felé azt kiáltotta:  „Boc,
megfosztottad gyermekeinket a
jogaiktól!”, majd az ülésterem
széksorai közé zuhant. Amikor
szállították ki a hordágyon, tuda-
tánál volt, és azt kiáltotta: „Sza-
badság!” A férfi tettét az váltotta
ki, hogy a gazdasági megszorítá-
sok következményeként 25 száza-
lékkal csökkentették az autista
gyereke után járó támogatást. A
köztévétõl származó információk
szerint Sobaru 2174 lejes alapfi-
zetésére rátevõdõ pótlékoknak
köszönhetõen mintegy 4000 lejt
vihetett haza havonta. 

Sobaru depresszióban szenved

Fotó: archív
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Bogdán Tibor 

Habár az amerikai politi-
kusok sorozatos törvény-

sértéseinek leleplezésével vi-
lágméretû botrányt kiváltó
weboldal, a Wikileaks fõszer-
kesztõje nyerte a közönség-
szavazást, a tekintélyes Time
magazin szerint azonban
mégis egy 26 esztendõs fia-
talember,  Mark Zuckerberg,
a legnépszerûbb partnerkere-
sõ weboldal, a Facebook
„kitalálója” lett a 2010. év
embere. A folyóirat megin-
doklása szerint azzal érde-
melte ki a megtisztelõ címet,
hogy több mint félmilliárd
ember között teremtett kap-
csolatot.

550 millió felhasználó

Mark Zuckerberg 1984-
ben született, zsidó család-
ban. Apja fogorvos volt New
York államban, õ maga szá-
mítógépes tevékenységét
még iskolás korában meg-
kezdte, amikor az ügyfelek
nyilvántartását és elérését
megkönnyítõ programot dol-
gozott ki számára. 

Most rekordidõ alatt kere-
sett egymilliárd dollárt a
Facebook oldallal, amelynek

jelenleg több mint 550 millió
felhasználója van. Az erede-
tileg thefacebook.com néven in-
dult internetes site hat év
alatt futott fel. Zuckerberg a
Harvard egyetem bentlakásá-
ban hozta létre, 2004 február-
jában. A viszonylag kezdetle-
ges oldalon a hallgatók ne-
vük és fényképeik alapján ta-
lálhatták meg egymást. Rö-
vid idõ alatt a tanintézet hall-
gatóinak fele már ott szere-
pelt az oldalon. A sikeren fel-
buzdulva aztán, szobatársá-
val, Dustin Moskovitz-cal
együtt hamarosan kiterjesz-
tette az Egyesült Államok és
Kanada számos iskolájára és
egyetemére is. 

Zuckerberg az elején havi
85 dollárt fordított az oldal
fenntartására, társával bérelt
számítógépeken dolgoztak.
Rövidesen facebook.com név-
re változtatta az oldal nevét
– ami csekély 200 ezer dol-
lárjába került. A felkerülés
kritériumait fokozatosan
enyhítette, 2006 óta az egyet-
len feltétel a 13. életév betöl-
tése. A „nagy robbanás” há-
rom évvel ezelõtt következett
be, amikor is a két legna-
gyobb IT-korporáció, a Mic-
rosoft és a Google versengett a
Facebook részvényeiért, miu-

tán egy évvel korábban a
Yahoo! tett az egész cégre
egymilliárd dolláros vásárlá-
si ajánlatot. Zuckerberg vi-
szont nem engedett a csábí-
tásnak, és végül csak a Mic-
rosoftnak sikerült némi rek-
lámfelületet megvásárolnia a
Facebookon – 240 millió dol-
lárért. Ma már széles körben
járja a mondás, miszerint aki
nincs rajta a Facebookon, az
nem is létezik. 

Semmibõl lett 
milliárdok

Tavalyelõtt a Facebookot
üzemeltetõ vállalkozás érté-
két 3,5–5 milliárd dollárra be-
csülték. Zuckerberg a Forbes

toplistáján a legfiatalabb mil-
liárdos, a 35. helyen szerepel,
a vállalkozás 25 százalékos
részvénycsomagjának a tulaj-
donosa, vagyona megközelíti
a 7 milliárd dollárt. A Bloom-
berg szerint a Facebook értéke
meghaladja a 40 milliárd dol-
lárt (ennyi pénz folyik be ki-
lenc hónap alatt adókból és il-
letékekbõl a román állam
költségvetésébe). 

A cég ennek ellenére gon-
dokkal küzdött: nem rendel-
kezett elegendõ készpénzzel.
Zuckerberg tavaly találta meg
a megoldást: beindította a
Farmville internetes játékot.
A Zynga cég általa kifejlesz-
tett játéknak máris 80 millió
híve van, ami a Facebook fel-

használóinak 20, a Föld la-
kosságának pedig 1 százalé-
kával egyenlõ. A pénz pedig
onnan származik, hogy a já-
tékosok virtuális javakat vásá-
rolnak meg, valódi pénzzel. 

A Farmville annyira nép-
szerû lett, hogy közgazdász-
ok és statisztikusok kimutat-
ták: bevezetése óta világszin-
ten csökkent a gazdasági
egységekben a termelés – az
alkalmazottak közül igen so-
kan munkaidõben is játsz-
szák.

A Facebook sikerének leg-
fõbb hátulütõje az, hogy a
sok felhasználó miatt túlsá-
gosan is bonyolulttá, össze-
tetté vált az oldal, ami szá-
mos veszélyt, kockázatot rejt
magában. Így lehetetlen vagy
körülményes lemondani bi-
zonyos bejelentkezéseket,
már kitörölt adatok ismét
megjelennek, sok a spam, a
biztonsági rés, amelyen ke-
resztül vírus kerülhet a rend-
szerbe. Ez lassú, de biztos bi-
zalomvesztéshez vezet, és
egy idõ óta mind többen lép-
nek ki a Facebookból. A kilé-
põknek azonban tudniuk
kell, hogy adataik változatla-
nul ott maradnak a szerve-
ren, így, tudtuk nélkül, bár-
mikor ismét felbukkanhat-
nak az oldalon. 

B. T.

Az idei év során nagy-
részt az export volt az

egyetlen kielégítõen mûködõ
gazdasági terület, és úgy tû-
nik, a következõ évben is ez
az ágazat lesz a húzóerõ. 

Húzóerõ: a kivitel

Csakhogy a kivitel önma-
gában kevés ahhoz, hogy
megfékezze a gazdasági ha-
nyatlást, aminthogy idén sem
volt képes pótolni a más tevé-
kenységi területeken jelzett
deficiteket. Ennek ellenére az
export számottevõen hozzá-
járulhat a mélyrepülés megfé-
kezéséhez, és ennek már
most kézzelfogható jelei mu-
tatkoznak meg. Így például a
Ford bejelentésének megfele-
lõen az amerikai gyáróriás
craiovai üzemében az ideinél

több jármûvet szándékszik
gyártani, ezek zöme termé-
szetesen kivitelre készül. De
az év utolsó negyedében több
más, Romániában befektetõ
fontosabb külföldi cég is ter-
melésnövelést irányzott elõ.
Közéjük tartozik a Kolozs-
várra beruházó japán Fuji-
kura Automotive, a BMW-
hez szükséges felszereléseket
elõállító Terwa Romania, va-
lamint a nyárádtõi ipari park-
ban mûködõ Hirschmann.
Utóbbi cég jól állta a gazdasá-
gi válságot, amelyet 2009-ben
jóformán meg sem érzett. Így
például 550-rõl 770-re növelte
alkalmazottainak a számát,
miután megtalálta a gépkoc-
sipiacon azt a speciális ter-
mékrést, amelynek köszön-
hetõen folyamatosan kapott
megrendeléseket németorszá-
gi, franciaországi és japán au-
tógyáraktól.

A román export tehát ked-
vezõ távlatok elõtt áll a jövõ
évben, ebben szinte minden
gazdasági elemzõ maradék-
talanul egyetért. Aminthogy
abban is megegyeznek a véle-
mények, hogy a nagy kérdõ-
jelet az Európai Unió tagálla-
mainak gazdaságai jelentik,
amelyek jelenleg a román ki-
vitel 70 százalékát veszik fel.
Amennyiben ezek a gazdasá-
gok 2011-ben hanyatlani fog-
nak, akkor a román export
nyilvánvalóan beszûkül.

Vállalkozói borúlátás

A gazdasági elemzõk mér-
sékelt derûlátásával szemben
a romániai vállalkozók in-
kább borúlátóak. A legutóbbi
felméréseknek megfelelõen
kétharmaduk nem számít ja-
vulásra a következõ esztendõ
során, a fennmaradó egyhar-

mad pedig egyenesen a gaz-
dasági helyzet további romlá-
sáról tart. Nem tölti el õket
reménnyel az a tény sem,
hogy az utóbbi idõben a hiva-
talos elõrejelzések optimiz-
musát a valóság nem igazol-
ta, így rendre nem váltak be
sem az Országos Elõrejelzési
Bizottság, sem a Nemzetközi
Valutaalap, sem az Európai
Unió Romániával kapcsola-
tos biztató prognózisai.

Szakértõi vélemények sze-
rint az export mellett némi
javulás várható a mezõgaz-
daságban és az iparban.
Utóbbi esetében az idei év-
hez képest jövõre két-három
százalékos gyarapodást va-
lószínûsítenek, a mezõgaz-
daságnál a növekedés ennél
szerényebb, alig egyszázalé-
kos lesz. 

Súlyos marad azonban a
hanyatlás a következõ esz-
tendõben is az építkezések-
nél, mindenekelõtt az inf-
rastruktúra területén megva-
lósítandó közberuházások
esetében.

Nem várható pozitív el-
mozdulás a munkanélküliség
tekintetében sem. Ennek
egyik jelentõs oka az, hogy a
kormány nadrágszíjmeghú-
zó gazdaságpolitikájának kö-
vetkeztében a vállalkozók
2011 januárjától elveszítik a

kedvezményt, miszerint ed-
dig három hónapig nem kel-
lett társadalombiztosítási
hozzájárulást fizetniük a
kényszerszabadságon lévõ
személyzet után. A legutóbbi
adatok szerint idén szeptem-
berben országos szinten 7,3
százalékos volt a munkanél-
küliség. Ez az arányszám, a
legderûlátóbb becslések sze-
rint is legfeljebb változatlan
marad a következõ évben. 

Deficit: a térségben 
a legnagyobb

Románia gazdasági kilátá-
sait számottevõen rontja az a
körülmény, hogy a közvetlen
külföldi beruházások összege
jövõ évben sem közelíti meg
a 2007–2008-as „csúcsévben”
elért szintet. Ahhoz, hogy je-
lentõsebb összegeket vonzza-
nak be külföldrõl, az illetéke-
seknek privatizálniuk kell az
állam portfoliójában maradt
néhány olyan  fontosabb egy-
séget, vállalatot, mint a CEC
Bank, vagy mint a Román
Államvasutak utas- és teher-
szállító vállalata. Utóbbit
egyébként a Világbank is ja-
vasolta, a romániai infrast-
ruktúra helyzetét elemzõ, tit-
kosnak szánt jelentésében.

Az infrastruktúrát illetõen
egyébként egyáltalán nem

rózsásak a kilátások. Az
elemzõk úgy vélik, legfeljebb
a már kivitelezés alatt álló
néhány tucat kilométernyi
közút készül el, jó esetben két
sávot adnak használatba a
Cer navoda–Konstanca-
autópályából, és kisebb vas-
úti szakaszokat korszerûsíte-
nek, újítanak fel. Az infrast-
ruktúra kiépítését csakis az
európai alapok lehívásával
gyorsíthatnák fel. A megfele-
lõ önrész és megalapozott
programok hiányában azon-
ban ezek az összegek kihasz-
nálatlanok maradnak a kö-
vetkezõ évben is.

Nemzetközi pénzintézmé-
nyek egyébként az utóbbi
idõszakban aggódva állapí-
tották meg, hogy a térség or-
szágai közül Romániában a
legnagyobbak a strukturális
költségvetési hiányok,
Lucian Croitoru, a Román
Nemzeti Bank kormányzó-
jának tanácsosa szerint pedig
megalapozott a félelem, mi-
szerint a jövõben nem sike-
rül szavatolni az adórend-
szer fenntarthatóságát. A
pénzügyi szakember megha-
tározó fontosságúnak tartja a
2011-es évet Románia jövõ-
beni gazdasági fejlõdése, a
hitelezés fellendítése és a de-
ficitek csökkentése szem-
pontjából. 

A román gazdaság 2011-ben
A jövõ esztendõben leáll a gazdasági hanyatlás Romániá-

ban, a helyét átvevõ növekedés viszont igen csekély mérté-

kû lesz, és nagyban függ majd  az Európai Unió többi tag-

államának helyzetétõl. A munkanélküliség azonban a sze-

rény gyarapodás ellenére sem csökken, és továbbra is je-

lentõs marad a költségvetési hiány – nagyjából ezt összeg-

zik a hazai és külföldi gazdasági szakértõk a romániai vál-

sághelyzet várható alakulásáról.

A Time magazin 1927 óta minden év-
ben megválasztja az év emberét. Egé-
szen pontosan  azt a személyt, aki a
szerkesztõség véleménye alapján az
adott esztendõben a leginkább kihatás-
sal volt a Föld lakosainak életére. 

Mark Zuckenberg, a kölyökképû dollármilliárdos – egyébként a Facebook „szülõatyja”

Félmilliárd ember embere

2000 – George W. Bush, az Egyesült Államok elnöke
2001 – Rudolph Giuliani, New York polgármestere
2002 – Sherron Watkins, Coleen Rowles, Cynthia Cooper, 

az Enron, az FBI és a WorldCom munkatársai
2003 – az Irakot elfoglaló amerikai katonák
2004 – George W. Bush, az Egyesült Államok elnöke
2005 – Bono (U2 zenekar) Bill Gates (Microsoft-alapító)
2006 – a You (Te) szó: az internethasználók közössége
2007 – Vladimir Putyin, Oroszország elnöke
2008 – Barack Obama – az Egyesült Államok elnöke
2009 – Ben Bernanke, az Amerikai Központi Bank elnöke
2010 – Mark Zuckerberg, a Facebook létrehozója

Az év emberei 2000 óta



Az RMDSZ történetének talán legnehe-
zebb évét tudhatja maga mögött. Nem
azért, mert a román nacionalizmus virulens
támadásait kellett volna visszavernie, erre
ma már ritkán van szükség, hanem azért,
mert erejéhez mérten túlságosan nagy fele-
lõsséget kellett vállalnia. Nem csak a romá-
niai magyarság gondjainak megoldásában,
de az egész ország sorsának rendezésében
is meghatározó szerepet játszhatott, sõt kel-
lett – sokszor talán hajlamai ellenére is –
játszania.
Az elmúlt esztendõ minden fontosabb pilla-
natában a szó szoros értelmében az
RMDSZ-en múlott, hogy a román belpoliti-
ka milyen fordulatot vesz. S a döntés egyet-
len esetben sem volt könnyû. A mind erõtel-

jesebb erodálódás jeleit mutató
demokrata-liberálisok olda-

lán, akik az RMDSZ-hez
fûzõdõ viszonyukat is
gyakorta nyíltan kon-
junkturálisnak tekintet-

ték, szerfelett kockáza-
tos volt és továbbra
is kockázatos vállal-
ni a kormányzást.

Azoknak, akik mégis

az együttmûködés mellett döntöttek, tudni-
uk kellett, hogy a nekünk szánt engedmé-
nyeket partnereink „legjobb meggyõzõdé-
sük” ellenére fogadták el, s az elsõ adandó
alkalommal képesek lesznek vissza is venni.
Ahogyan az 1945 után történt, amikor a na-
cionalista Gheorghiu-Dej a Magyar Népi
Szövetség politikai támoga-
tásának fejében tett – a
Magyar Autonóm Tarto-
mány létrehozásáig terjedõ
– engedményeket, amelye-
ket aztán ‘56-ot követõen,
élve az adódó alkalommal,
viszsza is vont. S ugyanezt tette a még nacio-
nalistább (a Bolyai Egyetem felszámolását is
lebonyolító) Ceauºescu, aki a magyar értel-
miség támogatásának fejében szintén hozzá-
járult a Bukarestbe, illetve a székely megyék-
be átirányított magyar kulturális intézmény-
rendszer bõvítéséhez, hogy aztán végül nem
csak mindent visszavegyen, de a kulturális
intézmények, az iskolarendszer, a civil társa-
dalom maradékának beolvasztásával, az egy-
házak ellehetetlenítésével a romániai ma-
gyarságot a szakadék szélére is juttassa. 
A román stratégia azóta sem sokat válto-
zott. Mi azonban, úgy tûnik, igen. Az

RMDSZ ma már nem az osztálynélküli tár-
sadalom vagy nemzeti egység fantomjaitól
elvakított rajongók naiv gyülekezete, ha-
nem profi politikusokból álló csapat, amely
pillanatnyi érzelmeit, ha kell, képes felfüg-
geszteni is, akit ugyanolyan józan megfon-
tolások, sõt a szó jobbik értelmében vett

gátlástalanság jellemez,
mint román partnereit.
Számtalanszor hánytuk az
RMDSZ szemére – én is
megtettem –, hogy politi-
kai házasságszédelgõként
viselkedik. Úgy tûnik

azonban, hogy a román politikai mezõny-
ben ezt senki nem veszi tõlünk zokon. Itt ez
az úzus. A román pártok képviselõi annak
függvényében válnak a magyar ügy támo-
gatóivá, hogy mi támogatjuk õket, vagy
sem. S rokonszenvük is épp addig tart,
amíg maga a támogatás. 
A korábbi politikusi generációktól eltérõen
az RMDSZ politikusainak nincsenek illúzi-
óik. Nem hisznek abban, hogy a román fél-
lel egyik napról a másikra örökre szóló
kompromisszumokat köthetünk, de abban
sem, hogy a karakán igazmondás, égbekiál-
tó igazságaink nemzetközivé tétele, a ro-

mán nacionalizmus derekas és rettenthetet-
len visszautasítása kézzelfogható eredmény-
re vezethet. Eredményt csak a pillanatnyi
lehetõségek és a távlati célok optimális
egyeztetésével, a folyton változó politikai
erõtér számunkra kedvezõnek ígérkezõ
adottságait kihasználva érhetünk el. Ehhez
azonban nem pusztán nemzeti érzelmekre
van szükség (persze azokra is), hanem em-
berismeretre, a román politika labirintusai-
ban való eligazodásra, a politikai döntések
optimalizálásának képességére. Az egy
tömbbõl faragott karakánság teljesítmény-
potenciálját Tõkés László Európai Parla-
mentben folytatott kampányainak haté-
konysága jól szemlélteti. 
Az országot az elõzõ kormányzatok nem-
zetellenes nacionalizmusa juttatta abba a
helyzetbe, amelyben vagyunk. Az RMDSZ
kormányzati szerepvállalása – a maga ki-
egyensúlyozó mechanizmusaival – ennek a
paradox nacionalizmusnak a visszaszorulá-
sát segítette és segítheti továbbra is. 
Hogy közben nehéz döntéseket kell hozni?
Tény. De az a másik tény, hogy a Szövetség
népszerûségének kockáztatásával is képes
vállalni ezek meghozatalának ódiumát, két-
ségtelen profizmusról tanúskodik. 

Mindaddig béke és üdv az Isten földén nem lészen, míg csak
egy is oly hatalmas találtatik, ki a nagy Isten remekmûvének, az
embernek más irányt akar adni, mint amit neki teremtõje adott.
Az ég és föld elõbb elmúlnak, hogy sem emberben a vágy meg-
szûnik gondolatát minden eddig kitalált eszközök által közleni.
Egyik ember agyában elõbb kezd világosodni, mint másikéban,
de világítani fog másoknak, és világítania kell. (...) 
Azt hiszem, ezekbõl kiviláglik, hogy a cenzúra legnagyobb bûn,
de ha ki nem világlanék is, minden józan tudja. Ti, kik a kor-
mánynál vagytok s a cenzúrai gépet mozgatjátok, bûnnek veszi-
tek, ha valaki nem böjtöl, ha szentegyházba nem megy, ha ká-
romkodik, ha részegeskedik sat., holott ezáltal senkinek, sem
embernek, sem Istennek nem vét; de bezzeg bûn ám cenzúra ál-
tal a szabadságot és jogot elnyomni, s így milliókat szegénység-
re kárhoztatni. Szülõknek és elöljáróknak nem engedelmeskedni
bûn, állítjátok; én is azt mondom, ha a józan ésszel megegyezõ
törvény szellemében parancsolnak; de micsoda bûn ez ahhoz
képest, midõn önkényleg behozott cenzúra által a törvényt ta-
podjátok? (...) Mi e bûn ahhoz képest, midõn egész nemzetek-
nek minden boldogságát elraboljátok, mert van e jog és szabad-
ság nélkül boldogság?
Bizony mondom, amely nemzet ezt orvosolni nem képes, az
szentségteleníti a szabadság nevét. És amely nép nem arra töre-
kedik mindenek elõtt és minden erejébõl, hogy tökéletes szabad-
sága legyen, hanem mindenáron csak a kalmárok bálványát
akarja fölállítani: az nincs hivatva szerepet játszani. 

Táncsics Mihály: Sajtószabadságról nézetei egy rabnak, 1844 

A profizmus évada
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A demokrata, legyen bár konzervatív, liberális vagy
szocialista beállítottságú, azt szeretné, hogy az egész
világon valósuljon meg a parlamentáris demokrácia,
az emberek éljenek piacgazdaságban, és törvények ga-
rantálják a személyes szabadságjogokat. A demokrata
a világ legfejlettebb államainak egyikében él, s úgy
gondolja, hogy ez a rendszer biztosítja számára a jólé-
tet meg a biztonságot, és mindennek az áldásait ki kell
terjeszteni az egész világra.
Ezért a demokrata, a háta mögött levõ gazdasággal és
hatalommal, a demokrácia exportálásában érdekelt.
Van egy kiskátéja, amelynek tételeit szigorúan számon
kéri mindazokon, akiknek gazdasági segítséget, köl-
csönt, támogatást nyújt. A káté elsõ tétele: szabad, de-
mokratikus választásokon dõljön el az adott ország par-
lamentjének tagsága, a politikai erõk szabad versenyé-
nek gyõztes ereje kormányozza az országot. Megfigye-
lõket küldenek a kevésbé fejlett országokba, s a delegál-
tak boldog mosollyal arcukon pipálják ki a rubrikákat:
nõk is szavazhatnak, ellenzéki pártok is indulnak, sza-
bályszerû fülkéket ácsolnak, lepecsételik az urnákat stb.
Szabad idejükben meg helyi népszokásokat fényképez-
nek az egzotikus országban: rohamrendõrök verik ba-
rátságosan a tüntetõket, utóbbiak pedig középületeket
gyújtanak föl egy kis melegség reményében. S a sérül-
tek magas színvonalú orvosi ellátásban részesülnek. 
A demokrata káté második pontja: a sajtó szabadsága.
Ezzel megint a saját, több százéves eszményeiket kérik
számon a fejlõdõkön, amelynek során sok vargabetûvel
eljutottak a mai színvonalas állapotokhoz. Jellemzõen
csak pártsajtó létezik meg bulvár, s az emberek szaba-
don választanak a kínálatból az újságos standokon.
Nagyon fontos még a jogállam meg a piacgazdaság
minden demokrata számára. Ez, megint a mûködõ de-
mokráciák gyakorlatából leszûrve, annyit jelent, hogy
a piac mûködését éppen csak annyiban regulázzák tör-
vényekkel, amennyire ahhoz szükséges, hogy a have-
rek meg a brancshoz tartozók gazdagodjanak, a többi-
eknek meg jut, ami jut. Ha netán szervkereskedelem-
mel foglalkozik a támogatott ország politikai elitje, a
miniszterelnökkel az élen, akkor nem tehetünk sem-
mit, mert szabályos választásokon szerezték meg a ha-
talmukat, nem tesznek szájkosarat a sajtóra, és talán
még a forgalmi adót is befizetik az üzleti tevékenysé-

gük során. 
A demokrata örömmel konstatálja,
hogy a világban egyre nagyobb tért

hódítanak az õ eszméi, a fejlõdni aka-
ró országok tõle tanulják a népfelség

gyakorlásának technikáit. 
Nagy elégedettségében már arra
gondol, hogy itt a történelem vége.

Vagy a 2010. évnek. (Utóbbira
van esély.)
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A román stratégia 
azóta sem sokat 
változott. Mi azonban,
úgy tûnik, igen.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Óvakodjunk azoktól az eszméktõl, amelyeket
nem értünk meg elég gyorsan.” Voltaire

Vallatás

Kalmárok bálványa

Democrat 
tolulások – 2010

A nap címe. Crin elõnyös ünnepi javaslata
a PSD és az RMDSZ számára – szövetség
2016-ig és közös elnökjelölt. Bãsescu fel-
függesztésének elõkészítése, Liliana Ruse,
Gândul.

Magyarázat. Voltaképpen a Bocot meg-
buktató híres parlamenti többség visszaállí-
tásáról lenne szó. „Maximális nyomást kell
gyakorolni, hogy a jelenlegi többséget meg-
változtassuk. A fõ célpont az RMDSZ,
amely többségivé teheti a jelenlegi ellenzé-
ket. Az RMDSZ fontos politikai erõ,
amely eldönti a többség és Románia sorsát.
(...) Mondjuk meg nekik, hogy a két párt
nagyon határozottan együtt lép fel, õk pe-
dig választhatnak: vagy megszabadítják
Romániát két év kínjaitól, vagy tovább kor-
mányoznak Traian Bãsescu mellett, koc-
káztatva, hogy eltûnnek a politikai porond-
ról...”, ezeket mondta Crin Antonescu egy
tévémûsorban. Mitõl lennének ennek a
kombinációnak nagyobbak az esélyei, mint
mondjuk fél évvel ezelõtt; nos, történt/tör-
ténik két alapvetõ változás: a schengeni
álom szertefoszlása és a tanügyi törvény
körüli, jellegzetes csiszlikséget sejtetõ huza-
vona. Antonescu javaslata, meglehet, meg-
fontolandóbb, mint korábban. Emlékez-
zünk a Nãstase-korszakra, amikor az or-
szág is, mi magyarok is a lehetõ legtöbbet
értük el. 

Tapasztalat nélkül nem megy. A kérdés-
hez Adrian Nãstase is hozzászólt. 
A România liberã által ismertetett vélemé-
nye szerint a PSD és a PNL szövetségének
létrehozása politikai bölcsesség kérdése. 
Hozzátette, Victor Pontának és Crin
Antonescunak több tapasztalatra lenne
szüksége. 

Abcúg büdzsé! Nem sok eredetiség szorult
szegény Mircea Toader pedálos frakcióve-
zetõbe, de most – a Cotidianul szerint – fel-
figyelt valamire. Jelesen arra, hogy a poszt-
kommunista korszakban idén elõször óvták
meg az országos költségvetést az Alkot-
mánybíróságon. Vajon Toader megijedt?

A nap álhíre. Romániában a hatalmat a
BUBA (Bãsescu, Udrea, Boc, Anastase)
csapat után rövidesen a PINA (Ponta, Ilies-
cu, Nãstase, Antonescu) felállás veszi át;
mi természetesen benne leszünk ebben is.

Krebsz János 



Kovács Zsolt

Kénytelen volt megválni
a szeptemberben kineve-

zett Csapó György mûvé-
szeti igazgatótól a Kézdi-
vásárhelyi Városi Színház,
miután Csapó a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház
élére került. A társulatért fe-
lelõs kuratórium Ferencz
Attilát bízta meg az admi-
nisztráció vezetésével, és
meghirdette a mûvészeti ve-
zetõi állást.

A második évadját élõ
kézdivásárhelyi színház már
második igazgatójától volt
kénytelen megválni, ezért a
társulat kuratóriuma most
állandó mûvészeti vezetõt
szeretne alkalmazni. A há-
romszéki céhes városban
2009-ben a helyi önkor-
mányzat támogatásával a
Vigadó Kulturális Alapít-
vány keretében hozták létre
a színházi társulatot, amely-
nek élére eredetileg Gergely
László magyarországi ren-
dezõt állították, majd annak
távozásával Csapó György
rendezõt szerzõdtették. Ez
utóbbit azonban szeptem-
berben kinevezték a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház

ideiglenes vezérigazgatójá-
vá. Az akkori elképzelések
szerint Csapó György pár-
huzamosan mindkét színhá-
zi társulat vezetését ellátta
volna, de kiderült, hogy a
marosvásárhelyi megbíza-
tással járó feladatok mellett

nem tud kellõképpen foglal-
kozni a kézdivásárhelyi
színházzal is. Emiatt a hé-
ten összeült a Kézdivásár-
helyi Városi Színház kurató-
riuma, és határozatot fogad-
tak el, hogy meghirdetik a
társulat mûvészeti vezetõi

állását. Ferencz Attila, a Vi-
gadó igazgatója, a színházi
kuratórium tagja lapunk ér-
deklõdésére elmondta: az a
döntés született, hogy õt
bízzák meg a színházi társu-
lat adminisztratív ügyeinek
intézésével, és egy-két héten

belül betöltik a mûvészeti
igazgatói állást. Hozzátette:
jelenleg 2–3 személlyel is
tárgyalnak, és az év elsõ
napjaiban nyilvánosságra
hozzák, ki lesz a mûvészeti
vezetõ. Ferencz Attila az
ÚMSZ-nek azt nyilatkozta,
hogy a kézdivásárhelyi szín-
ház megérezte Csapó
György távollétét, ezért vált
szükségessé a mûvészeti ve-
zetõ leszerzõdése. A társulat
az idei évadra öt bemutatót
tervezett, jelenleg Fülöp
Zoltán csíkszeredai színész
irányítása alatt készülnek a
szilveszteri mûsorra. „A
Kézdivásárhelyi Városi
Színház az elsõ, 2009–2010-
es évadában 12 ezer nézõt
tudott behozni elõadásaira,
így mûködése sikeresnek te-
kinthetõ” – összegezte Fe-
rencz Attila, aki hangsú-
lyozta: módosítottak eredeti
elképzelésükön, miszerint
többnyire vendégszínésze-
ket szerzõdnek egy-egy
színházi projektre. Bebizo-
nyosodott, hogy nehéz a
vendégszínészek programját
megfelelõen egyeztetni,
ezért a jövõben a jelenlegi öt
saját színész mellé másokat
is szerzõdtetnének. 
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Szélmalomharc? A Don Quijote a Kézdivásárhelyi Városi Színház mûvészeinek elõadásában

Mûvészeti vezetõt keres 
a kézdivásárhelyi színház

Jó évet zárnak Szatmáron
Sike Lajos

„Amikor Szatmárnéme-
tibe jöttem, az volt a ter-

vem, hogy jó színházat csi-
náljak, másfél év után azt
mondhatom, hogy még jobb
színházat is lehet itt csinál-
ni!” – fejtette ki tegnap dél-
utáni évértékelõ tájékoztató-
ján Keresztes Attila, a Harag
György Társulat mûvészeti
igazgatója. A közölt adatok
önmagukért beszélnek. A
gazdasági válság okozta
megszorítások ellenére is ja-
nuártól decemberig tizenegy
bemutatót tartott a társulat,
elõadásaik száma pedig meg-
haladta a kétszázat. Az ittho-
ni színpadon 174 alkalom-
mal, vidéken 23-szor, kül-
földön pedig 17-szer léptek
közönség elé. „Legnagyobb
örömünkre és egyben megle-
petésünkre ebben a válságos
évben 17,5 százalékkal nõtt a
nézõk száma” – fejtette ki
Keresztes. A bérletes elõadá-
sok is megszaporodtak, de
emellett nemcsak a távolabbi
Tasnádról, de a határ túlsó
oldalán lévõ Csengerbõl is
külön busz hozza a közönsé-
get Szatmárnémetibe. Az év
elõadásairól a mûvészeti ve-
zetõ elmondta: az volt a cél-
juk, hogy minél változato-
sabb mûsorrendet állítsanak
össze. Így a tizenegy bemuta-
tó között volt két gyerekelõ-
adás, három bábszínházi elõ-
adás, egy stúdió és öt nagy-
színpadi produkció.  Ma este
pedig újabb bemutatót tarta-
nak: a filmként világszerte is-

mertté vált Chicago címû mu-
sicalt láthatja a nagyérdemû.

Az idén két rangos színhá-
zi díjat is kapott a társulat, az
egyiket a tekintélyes Kisvár-
dai Határon Túli Magyar
Színházak Fesztiválján,  a
másikat az Aradon tartott
Interetnikai Színházi Feszti-
válon, mindkettõt a Keresz-
tes Attila által rendezett Há-
rom nõvér címû elõadásra.
Ezenkívül pedig fontos szak-
mai jelöléseket is kaptak a
társulat elõadásai, illetve
mûvészei. A Duna TV pedig
teljes egészében bemutatta a
Három nõvért.

Keresztes Attila úgy látja,
hogy ez a felfelé ívelés a jövõ
évben sem áll meg, annak el-
lenére, hogy talán még nehe-
zebb körülmények várnak a
társulatra. Nemcsak amiatt,
hogy szûkösen lesz pénz, de
amiatt is, hogy a jelek sze-
rint elkezdõdik a színház
épületének a teljes felújítása.
Stier Péter ügyvezetõ igaz-

gató friss hírként közölte,
hogy a héten postázták az
elkészült mûszaki terveket
az illetékes ügynökségnek,
és jó esély van arra, hogy
már a nyáron elkezdõdjön a
felújítás. Ezért a jövõ õsszel
induló évadban az elõadáso-
kat több helyen fogják tarta-
ni. Lehetséges helyszínként
szóba jött a szakszervezetek
kultúrháza, a filharmónia és
más erre alkalmas termek.
„Megéri a költözés és a gyû-
rõdés, mert két év múlva egy
nézõterében, színpadi tech-
nikában és fûtésrendszeré-
ben is megújult színházba
ülhet be a szatmári közön-
ség” – fejtette ki Stier Péter.
A gazdasági igazgató arra is
kitért, hogy a Harag György
Társulat pályázatok révén is
igyekszik pótolni a szûkös
költségvetés miatt kiesõ pén-
zeket Az idén ezen az úton
135 ezer lejt szereztek kü-
lönbözõ bemutatókra és elõ-
adásokra. 

Örömódával köszön el
Essen a EKF címtõl

Beethoven IX. szimfóniájá-
val, az utolsó tételben a hí-
res Örömódával búcsúzik Es-
sen és a Ruhr-vidék az Eu-
rópa Kulturális Fõvárosa
címtõl szilveszter estéjén. A
Bochumi Szimfonikusokat
Steven Sloane vezényli. A
zeneigazgató egyike volt
azoknak a mûvészeti veze-
tõknek, akik a kulturális fõ-
város programjaiért feleltek.
A Ruhr-vidék mûvészeti
fesztiváljának öt és félezer
eseményén egy év alatt több
mint tíz és félmillió ember
fordult meg.

A legdrágább 
román festmények

Nicolae Grigorescu és
ªtefan Luchian festményei
voltak a legdrágábbak a ro-
mán mûtárgypiacon ebben
az évben, értékeli a Media-
fax. Grigorescu Pásztorlányka
címû alkotása decemberben
175 ezer euróért cserélt gaz-
dát az Artmark aukciósház-
nál, és ez minden idõk leg-
drágább festménye, amit a
román mûpiacon sikerült ér-
tékesíteni. Második helyen
is egy Grigorescu-festmény
áll, az Ökrös szekér 155 ezer
euróért kelt el. Ezt két
Luchian-festmény követi, a
Szegfûcsokor és a Mákvirágok,
melyek 140, illetve 132 ezer
euróért találtak gazdára. 

Stier Péter gazdasági- és Keresztes Attila mûvészeti vezetõ
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Kovács Zsolt

Több mint egy éve tör-
vény tiltja a különbözõ pi-

rotechnikai eszközök magán-
használatát, ennek ellenére,
aki nagyon ragaszkodik az
újévi petárdás pufogtatáshoz,
idén is könnyen beszerezheti
a szükséges kellékeket. Az ér-
vényes jogszabályok szerint
sem nagyobb méretû petár-
dát, sem úgynevezett rakétá-
kat nem lehet vásárolni, illet-
ve nem szabad forgalmazni.
Csak azok az úgynevezett
elsõ osztályú dekorációs esz-
közök (csillagszórók, világí-
tótestek, kisméretû petárdák)
hozhatók forgalomba, ame-
lyek robbanóanyag-tartalma
nem haladja meg a 3 gram-
mot.  Vásárolni csak arra ki-
jelölt helyen, engedéllyel ren-
delkezõ cégtõl lehet – elvileg.

Nehezen 
betartható a törvény

Gyakorlatilag a szigorítás
ellenére a második osztályba
tartozó robbanó eszközöket
is sokan csempészik be az or-
szágba, és piacokon, illegális
lerakatoknál árusítják. Há-
romszéken eddig 7 személyt
büntettek meg törvénytelen
petárdázásért, illetve forgal-
mazásért tájékoztatta lapun-
kat Buzsi Andrea. A Ko-
vászna megyei rendõrség
szóvivõje elmondta: ezekben

napokban a járõrözõ rend-
õrök fokozottan figyelik a pe-
tárdaárusokat, és igyekeznek
megfékezni a szabálytalansá-
gokat, hiszen a törvény sze-
rint a szabályszerûen vásá-
rolt, és az elõírásoknak meg-
felelõ tûzijátékokat is csak
december 31-én és január el-
sején szabad használni. A
szóvivõ arra is figyelmezte-
tett, hogy tilos petárdákat
használni négyemeletesnél
alacsonyabb épületek 50 és
az ennél magasabb épületek
100 méteres körzetében, ma-

gasfeszültségû villamosháló-
zat, üzemanyagraktárak 500
méteres körzetében, zsúfolt
szabadtéri rendezvényeken,
illetve az erdõk 500 méteres
körzetében. „Érdemes na-
gyon odafigyelni, ki hol pe-
tárdázik, nagyon nehéz a tör-
vényes elõírásoknak megfele-
lõen, legális helyen használni
ezeket az eszközöket” – nyi-
latkozta a szóvivõ.

Buzsi tájékoztatása szerint
a szigorítások ellenére még
mindig sok a szabályszegõ.
Eddig azokat büntették, akik-

nél nagy mennyiségû, illegá-
lis robbanóanyagot találtak.
Legutóbb egy 14 éves bodza-
fordulói kiskorút értek tetten,
akinél 95 petárdát találtak.
Tiltott helyen és idõben való
petárdázásért 3000-tõl 6000
lejig terjedõ büntetést rónak
ki, engedély nélküli petárda-
forgalmazásért 2000-tõl 5000
lejig terjedõ bírság szabható
ki. „Nem kell teljesen lemon-
dani errõl a szórakozásról,
Kovászna megyében hét cég
engedéllyel forgalmazza  a
robbanóeszközöket, amelyek

tizennégy kijelölt helyen sza-
bályszerûen megvásárolha-
tók” – mondta el a szóvivõ. 

Pirotechnikai 
nagyhatalmak

A kolozsvári rendõrség tá-
jékoztatása szerint a Szamos-
parti városban is súlyos prob-
léma az ünnepi csendzava-
rás, bár a helyi járõrök folya-
matosan razziáznak. Egy
nap leforgása alatt átlag több
mint ezer tiltott pirotechnikai
eszközt koboznak el az ille-
gális árusoktól. Nemcsak a
kolozsvári piacokat borította
el a csempészáru, hanem a
környezõ falvakat is, nehéz
„petárdamentessé” tenni a
várost.  Az Országos Vámõr-
ség adatai szerint Romániára
valóságos petárdaössztûz zú-
dul már hónapok óta, a piro-
technikai eszközök ugyanis
szinte korlátlanul forgalmaz-
hatóak Ukrajnában, Moldá-
viában, Bulgáriában és Szer-
biában is. Az ország határait
október óta fokozottan ellen-
õrzik az illegális behozatal el-
len: volt már olyan rekordfo-
gás, amikor ötvenezer petár-
dát koboztak el egy beutazó
ukrán állampolgártól. A
kelet-európai csempészáru-
val versenyez a kínai import
is, a csempészek azért kedve-
lik ezt a terméket, mert az
ünnepek alatt biztos piaca
van. 
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A robbanó eszközöket becsempészik az országba, és piacokon, illegális lerakatoknál árusítják

Röviden

Megszûnik 
a munkakönyv

Január elsejétõl elektronikus
úton kötelesek adminisztrál-
ni a munkáltatók a munka-
szerzõdéseket és a bérszám-
fejtést – jelentette be Ioan
Botiº munkaügyi miniszter.
A papírdokumentumokat
2011. január 31-ig még elfo-
gadják a hivatalok. Megszû-
nik továbbá a munkaköny-
vek és munkaszerzõdések
kezelési költsége. Maga a
munkakönyv is megszûnik,
legalábbis jelenlegi formájá-
ban. Ezután a munkahelyen
eltöltött idõt – a szolgálati
éveket – elektronikus formá-
ban rögzítik és tartják nyil-
ván, az adatokhoz a munka-
vállalók és a munkaadók a
megfelelõ jelszó birtokában
férhetnek hozzá. 

Vasárnap lesz hétfõ

2011-tõl a hét elsõ napja
nem hétfõ, hanem vasárnap
lesz az ortodox naptárban a
Szent Szinódus döntésének
értelmében. A közlemény
szerint a zsinati döntés nem
az egyházi reform része, ha-
nem visszatérés a bibliai ha-
gyományokhoz. A frissen
nyomtatott ortodox naptáro-
kon már az új sorrend sze-
rint tüntették fel a hét napja-
it. A vasárnapi hétkezdés az
1950-es évekig volt érvény-
ben, a rendszerváltás után
több sikertelen kísérlet tör-
tént ennek visszaállítására.

Fotó: archív

Baloga-Tamás Erika

Mínusz 23 fokos hidegre
virradt tegnap Gyergyóal-

faluban, de nem csak a szé-
kelyföldi „hidegsarkakban”,
hanem országszerte ropogós
téllel búcsúztatja az óévet az
idei esztendõ. A hétvégéig
valamennyire enyhülni fog a
hideg, de így is mínusz 10 fo-
kos éjszakai lehûlés várható,
a következõ napokban az Or-
szágos Meteorológiai Szol-
gálat jelentése szerint kitartó
lesz a havazás.  Hargita me-
gyében telefonos hószolgálat
áll a közlekedõk rendelkezé-
sére: a 0266–207 774-es tele-

fonszámon lehet jelezni, ha a
térség közútjain a hó miatt
akadozik a forgalom. 

Tegnap a legforgalmasabb
útszakaszokon naponta há-
romszor tisztították az útfelü-
letet a hókotrók. Jánosi Ida,
a megyei hószolgálat megbí-
zott munkatársa lapunknak
elmondta, egyre népszerûbb
a szolgáltatás, naponta 10-15
bejelentés érkezik a bajbaju-
tottaktól. „Ilyenkor azonnal
értesítem azt a céget, amely-
nek a hatáskörébe az érintett
útszakasz tartozik, az illeté-
kesek pedig a lehetõ legrövi-
debb idõ alatt intézkednek a
hótalanításról” – nyilatkozta

az iletékes. A Hargita megyei
sípályák jelentõs részén kivá-
lóan lehet sízni a szilveszteri
szünetben. A Madarasi Har-
gitán hat pálya mûködik, a
Nagy-Mihály-lesikló egyelõ-
re üzemen kívül van – tudtuk
meg Kenyeres Emõkétõl, a
Súgó Panzió ügyvezetõjétõl.
A homoródfürdõi sípálya
már hetek óta fogadja a síelni
vágyókat, akiknek zökkenõ-
mentes sportolásáról két, be-
vetésre kész hóágyú is gon-
doskodik. Hargitafürdõn a
Csipike-pályát már kará-
csony elõtt megnyitották, de
a Miklós- pálya beüzemelését
hétvégére tervezik. 

Fagyos Szilveszter várható

Hírösszefoglaló

Két évig lesz érvényes az
egészségügyi ellátást sza-

bályozó új keretszerzõdés. A
dokumentum 2011 áprilisá-
tól lép érvénybe, addig (az
elõzõ évekhez hasonlóan) a
szakhatóság meghosszabbít-
ja az ideit. Fontos módosítás,
hogy az új rendelkezésnek
megfelelõen az orvosok a
gyógyszereket a nemzetközi
elnevezésük alapján írják fel.
A patikus a vásárlónak ár
szerint kínálhatja a készítmé-
nyeket: elõször az azonos ha-
tóanyagot tartalmazó, de leg-

olcsóbb termék ajánlható. A
kereskedelmi megnevezés
csak indokolt esetben szere-
pelhet a rendelvényen. A pa-
tikusok egyetlen olyan
gyógyszertárban dolgozhat-
nak, amelyik szerzõdéses vi-
szonyban áll valamelyik
egészségügyi biztosítóval. A
háziorvosi alapellátásban, a
maximális beteglétszám or-
vosonként 2200, és a követ-
kezõ szerzõdési évtõl 50 szá-
zalék a „per capita” (azaz az
alanyi jogon járó), 50 száza-
lék az ellátás alapú finanszí-
rozás. Eddig ez az arány 70-
30 százalék volt. A módosí-

tás célja, hogy az orvosok bé-
rezését a valóban elvégzett
vizsgálatok és beavatkozások
alapján határozzák meg. A
jövõben ha a háziorvosnak
megszûnik a szerzõdése a
biztosítóval, értesítenie kell a
biztosítót, hogy kit választa-
nak a továbbiakban a betegei.
A kórházi ellátást érintõ leg-
fontosabb változás, hogy a
tervek szerint a beutalások
száma 10 százalékkal csök-
ken, azaz szigorúbb elbírálás
szerint döntenek arról, kinek
jár intézményesített ellátás,
és ki az, akinek ambuláns el-
látással kell megelégednie. 

Olcsóbb gyógyszerek,
kevesebb kórházi beutalás

Az EBRD és OTP Bank támogatja 

az engergiahatékonyságot Romániában 

10 millió eurós kölcsön a fenntartható energiához kapcsolódó erõfeszítések támogatására

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank továbbra
is támogatja a romániai ipari vállalatok energiaha-
tékonyság javítását célzó tevékenységét. Az EBRD
újabb 10 millió eurós kölcsönt nyújtott az OTP Bank
Romániának a helyi vállalatok fenntartható energia
projektjeinek finanszírozására. 

Az EU/EBRD Energiahatékonyság Finanszírozási
Keretben érhetõ el a romániai társaságok energia-
hatékonysági beruházásait finanszírozó hitelkeret
hosszú távú, maximum 2,5 millió euró összegû
egyedi kölcsönökkel. A projekt lehetõvé teszi a pri-
vát ipari szektor számára az energiamegtakarítás
maximalizálását és a versenyképesség növelését.

Az EBRD finanszírozást az Európai Unió által nyúj-
tott pénzalapok fogják kiegészíteni, amelyek célja
egy technikai segítõ program támogatása, és
amelynek célja az ösztönzõ kifizetéseken keresztül
a másodlagos kölcsönfelvevõk fenntartható enegr-
giaberuházásainak elõsegítése.

„A projektnek pozitív hatása lesz a romániai klíma-
változás enyhítésére tett erõfeszésekre, hosszú
távú finanszírozási lehetõségek biztosításával tá-
mogatva a helyi ipari szektort és elõsegítve a ma-
gántársaságok további fenntartható energiára vo-
natkozó fejlesztéseit, amely javítja a versenyké-
pességüket és segíti az emelkedõ energiaárak ha-
tásának mérséklését", mondta Pendred Claudia, az
EBRD romániai igazgatója.   

„Ez az együttmûködés a következõ logikus lépé-
se az energetika üzleti környezetének hatéko-
nyabbá tételéhez. Büszkék vagyunk arra, hogy
részesei lehetünk azon folyamatnak, amelynek

hosszú távon látható hatásai lesznek, és lehetõvé
teszi az iparunk számára, hogy megfeleljen az
Európai Unió szabványainak és növelje verseny-
képességét. Ezen kezdeményezés egyértelmû
bizonyítéka az Európai Unió üzleti közösségében
betöltött növekvõ szerepünknek. Óriási potenciált
látunk a romániai energetikai és energiahaté-
konysági üzletágban, és úgy gondolom, ez egyi-
ke azon tényezõknek, amelyek segíteni fognak
Romániának a válságból való kilábalásban, és
hozzájárulnak a hosszú távú stabil növekedés-
hez” – mondta Diósi László, az OTP Bank Ro-
mánia vezérigazgatója.

Romániai mûködése megkezdése óta az EBRD 4,8
milliárd eurót meghaladó összeget fektetett be a
romániai ipar különbözõ ágazataiba, amely 9 mil-
liárd euró értékû további beruházást vont maga
után.

Az Európai Újraépítési és Fejlesztési Bank, amely-
nek 61 ország és két kormányközi intézmény a tu-
lajdonosa, a piacgazdaságok és a demokráciák
fejlõdésének támogatója Közép-Európától Közép-
Ázsiáig.

Az OOTTPP  BBaannkk  RRoommáánniiaa  a legnagyobb közép-kelet-
európai független bankcsoport, az OTP Csoport
tagja. Az OTP Bank Magyarországon, Romániában,
Montenegróban, Horvátországban, Bulgáriában,
Oroszországban, Ukrajnában, Szlovákiában és
Szerbiában összességében több mint 12 millió
ügyfelének nyújt univerzális pénzügyi szolgáltatá-
sokat több mint 1.500 egységbõl álló fiókhálóza-
tán, ATM-hálózatán, illetve az elektronikus csator-
nákon keresztül.



ÚMSZ-összeállítás

Meglepetésekkel teli évet
zárt idén a romániai televízi-

ós piac, az év elején sorakozó
kérdõjelek lassan eltûntek, elfe-
lejtõdtek, az esztendõ második
felében több csatornaindítást is
bejelentettek, ami egyértelmûen
maga után vonta a mûsorveze-
tõk és menedzserek átigazolása-
it is. A világgazdasági válság
2010-ben is éreztette negatív ha-
tásait – a júniusban bemutatott
Media Fact Book 2010 szerint bár
a televíziós csatornák továbbra
is a legkelendõbb reklámfelület-
nek számítanak, idén a tavalyi
szinthez képest várhatóan to-
vábbi 10 százalékkal csökkentek
a képernyõs reklámbevételek,
alig érve el a 209 millió eurót.
Az Initiative România jelentése
szerint tavaly 2008-hoz képest
mintegy 37 százalékkal csök-
kentek, a 337 millió euróhoz ké-
pest csupán 222 millió eurót ge-
nerálva.

Nyomulnak a magyarok

Január 5-én a Coltuc Ügyvédi
Iroda bejelentette: februártól a
(egyelõre csak online „fogha-
tó”) Juridic Tv-vel gazdagítja a
romániai audiovizuális szférát.
A csatorna 24 órás programban
sugároz fõként jogi jellegû mû-
sorokat.

Május 17-e óta mûholdon is
nézhetõ a marosvásárhelyi Erdé-
lyi Magyar Televízió adása a
Romtelecom Dolce magyar cso-
magjában. November 2-án a
marosvásárhelyi Benedek-csa-
lád bejelentette, hogy januárban
egész Erdélyben fogható televí-
ziót indítanak, BBTV vagy B3
TV néven. Aznap azonban az
Országos Audiovizuális Tanács
titkárságán még nem szerepelt
iktatott licenckérelem, így csak
nagyon optimista forgatókönyv
szerint indulhat a jövõ hónap-
ban az adó. Az év során több-
ször felröppent a hír, hogy Sorin
Ovidiu Vântu médiamágnás el-
adja a Realitatea Tv nevû hírcsa-
tornáját. A román média úgy

tudja, hogy a tévé iránt Dinu
Patriciu is érdeklõdött. Október
24-én már az a hír járta, hogy az
adót Cristian Burci veszi meg,
az az üzletember, aki Romániá-
ba hozta a népszerû Dallas címû
sorozatot. A jelentõs pénzügyi
veszteségeket elkönyvelõ Vântu
azonban cáfolta, hogy eladná a
trösztje egyik védjegyének szá-
mító hírtévéjét. Kijelentette:
„Nem kevesebb mint kilenc
ajánlatot kaptam a Realitatea Tv-
re. De itt arról van szó, hogy
ajánlatokat kaptam, nem pedig
ajánlatokat kértem”.

Politizált közmédia

Március 30-án a parlament el-
utasította a közszolgálati televí-

zió (TVR) 2008-as tevékenységé-
rõl szóló jelentést, s leváltotta a
televízió elnöki tisztségérõl
Alexandru Sassut, aki az elmúlt
három évben vezette az intéz-
ményt. Sassu június 29-ig igaz-
gatótanács nélkül, ügyvezetõ el-
nök vezérigazgatóként vezette a
köztévét, melynek élére végül a
Traian Bãsescu államfõ által je-
lölt Alexandru Lãzescu került.
Az RMDSZ Sebesi Karen Atti-

lát, a Román Televízió Kolozsvári
Stúdiójának a fõmunkatársát de-
legálta a köztévé igazgatótaná-
csába. Az ideiglenességi sza-
kaszban – a szenátus június 16-i
ülésén 14 tartózkodással 41–17
arányban – elutasították a de-
mokrata-liberális Raluca Turcan
képviselõ által kezdeményezett
törvényt, amely szándékai sze-
rint politikamentesítette volna a
Román Televízió Társaságot. A
lapunknak nyilatkozó szakem-
berek akkor egyöntetûen azt
mondták: „jó, hogy maradt a ré-
gi törvény, melynek értelmében
parlamenti algoritmus szerint
nevezik ki a közmédiumok igaz-
gatótanácsát”.

Tévésedik Patriciu

Június 23-án elõzetes letartóz-
tatásba helyezték Dan Diacones-
cut, az OTV tulajdonos mûsor-
vezetõjét, akit zsarolással és fe-
nyegetéssel vádolt a korrupcióel-
lenes ügyészség. Október 9-én
Adevãrul Tv nevû televízióadóval
bõvült Dinu Patriciu üzletember
médiabirodalma, az Adevãrul

Holding tulajdonosa közel 38
millió eurót fektetett a projektbe,
mely 39 területi, illetve egy fõvá-
rosi stúdiót foglal magába. A te-
levízió igazgatói székébe a Ro-
mán Televízió Társaság volt el-
nök-vezérigazgatója, Alexandru
Sassu került, aki szerint már mû-
ködésének elsõ évében 4,6 millió
eurós jövedelmet könyvelhet el a
televízió. November 15-én Sorin
Oancea, az Intact sajtóbirodal-

mat is birtokló Grivco cégcso-
port alelnöke a konkurenciának
számító (és politikai téren is rivá-
lis, kormánypárti) B1 TV-hez iga-
zolt, melyet másnap otthagyott
az adó legismertebb személyisé-
ge, a Naºul (Keresztapa) címû mû-
sor vezetõje. Radu Moraru az
RCS/RDS Zece Tv adójának az
igazgatói székéért hagyta ott
Pãunescu televízióját. A Teszári
Zoltán nagyváradi üzletember te-
lekommunikációs cégének égisze
alatt megjelent Zece Tv szimboli-
kusan december 10-re idõzítette
indulását. Ugyanakkor a B1-hez
igazolt Robert Turcescu, a
Vântu-féle Realitatea Fm vezér-
igazgatója, aki a 100 % címû mû-
sorral kerül képernyõkre.

Agyonbüntetett tévék

A CNA által idén kirótt,
mintegy kétmillió lej értékû 142
bírság (és 232 felszólítás) zömét
a televízióadók gyûjtötték be.
Az országos televíziócsatornák
az összes kirótt bírság több
mint felét, 74-et (és 90 felszólí-
tást) könyvelt el, melyek össze-

sen 1 063 000 lejt értek. A helyi
csatornák csupán hat bírságot
kaptak, 115 ezer lej értékben.
Az audiovizális tanács a
leginkább  Dan Diaconescu
OTV-jét sújtotta, a csatorna
idén 19 büntetést (és nyolc fel-
szólítást) tud magáénak, melyek
összértéke 285 ezer lejre rúg. A
sort az Antena 1 és a Kanal D
folytatja, 220 ezer, illetve 150
ezer lejt érõ bírságokkal. 

Camil Roguski, Nicolae Ceauºescu
építésze, meglepõ bejelentést tett a
Libertatea címû bulvárlapnak: a Román
Kommunista Párt vezére halálos beteg volt.
Szerinte a hipochonder diktátornak, ha
nem végzik ki, csupán egy éve lett volna
hátra. „Azonkívül hogy cukorbeteg volt, és
gondok voltak a torkával, azt hallottam,
hogy prosztatarákban is szenvedett.
Nicolaénak, aki 1989-ben 71 éves volt, csak
egy éve lehetett hátra, legfeljebb még egy
kicsi” – magyarázta az építész. Elmondta,
hogy a diktátor betegesen irtózott a fer-
tõzésektõl. Amikor utazott, mindig magá-
val vitte, amire szüksége volt: a
Câmpulung vizétõl kezdve, egészen az
edényekig, melyeket csak õ használt.
A kivégzéssel tehát megelõzték a szenvedését.

(efi)

Száz szó

Röviden

A képes sajtó 365 napja

Utoljára énekelt színpadon
Szörényi Levente

Csaknem tízezer ember elõtt vett búcsút
színpadi pályafutásától kedden este a
Papp László Budapest Sportarénában Szö-
rényi Levente. A legendás Illés együttes és
a Fonográf énekes-gitárosa, számos sláger
és rockopera szerzõje ezúttal szólókon-
certtel jelentkezett. A zenész szólólemezei
dalaiból, és a legismertebb Illés-számok-
ból válogatta össze munkássága kereszt-
metszetét, a két blokk között pedig színpa-
di mûveibõl, az Attila, Isten kardjából, a
Veled Uramból, és persze a ma már klasszi-
kus István, a királyból csendültek fel a jól
ismert dalok. A tömeg a koncert végén
csaknem fél órán át tartó, álló tapssal, dü-
börgéssel és éljenzéssel jutalmazta a mû-
vészt. „Ezt a tapsot még sokszor felteszem
otthon lemezen” – mondta meghatottan
Szörényi, aki a sírástól elcsukló hangon
köszönte meg az elmúlt évtizedeket azok-
nak a zenész társainak is, aki nem voltak,
vagy már nem lehettek ott a Hattyúdalnál.

Pályára állt a rekordkapacitású
internetes mûhold

Sikeresen fellõtték a kazahsztáni
Bajkonurból a Ka-Sat nevû európai mû-
holdat, amelynek segítségével elérhetõvé
válhatnak a szélessávú internetszolgáltatá-
sok sok millió olyan európai háztartásban
is, amelyet földi úton nem lehet megfelelõ-
en elérni. A francia Eutelsat mûholdas
szolgáltató flottájához tartozó, Ku frek-
venciasávot használó, 6,1 tonnás szatellit
geostacionárius pályára állt, és várhatóan
2011 elsõ félévének végén kezdi meg a ke-
reskedelmi üzemét. A szatellit összesen
mintegy 72 Gbps sávszélességet képes biz-
tosítani. „Európában mintegy 30 millió
háztartásban egyáltalán nincs internet,
vagy csak gyenge minõségû internetszol-
gáltatás érhetõ el” – vázolta a lehetõsége-
ket Michel de Rosen, az Eutelsat vezér-
igazgatója. 
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Nemzeti kincs a Star Wars 
ÚMSZ

Újabb 25 filmmel, köztük Az
ördögûzõ, az Airplane és a

Szombat esti láz címû mozisik-
erekkel, illetve John Huston so-
káig betiltott dokumentumfilmjé-
vel és a Star Wars-saga V. epizód-
jával bõvült az amerikai filmes
örökség listája, amelyet a wa-
shingtoni Kongresszusi Könyv-
tár kezel. Az új lista vegyes ké-
pet mutat, szerepel rajta a Csilla-
gok háborújának epizódja, A biro-
dalom visszavág is, csakúgy, mint
Az elnök emberei, amelyben
Robert Redford és Dustin
Hoffman alakította a Watergate-

botrányt felgöngyölítõ Bob
Woodward és Carl Bernstein új-
ságírókat. A kiválasztottak kö-
zött találni horrorfilmet is, így a
minden idõk legrémisztõbb al-
kotásának tartott Az ördögûzõt,
amely 1973 óta a mûfaj klasszi-
kusává vált. Spike Lee is elége-
detten hátradõlhet: bár az 1993-
as Oscart bukta, de most beválo-
gatták a mozis elitbe a Denzel
Washington fõszereplésével for-
gatott, Malcolm X címû életrajzi
filmjét. Az örökség része lett A
rózsaszín párduc eredeti, 1964-es
változata, csakúgy, mint John
Huston 1946-ban forgatott, de
az Egyesült Államokban 35 évig

tiltólistán szereplõ dokumen-
tumfilmje, a Let There Be Light. A
most kiválogatott filmek közül a
legrégebbi 1906-os A Trip Down
Market Street. A Kongresszusi
Könyvtár évente 25 filmet vá-
laszt ki, amelyek kulturális, tör-
ténelmi vagy esztétikai szem-
pontok alapján méltók arra,
hogy bekerüljenek a nemzeti
filmregiszterbe, valamint arra,
hogy megóvják õket az amerikai
kultúrára gyakorolt hatásuk mi-
att. A filmbarátok idén 2112 al-
kotást jelöltek, ebbõl szakembe-
rek választották ki a 25 munkát.
Ezzel 550 film kapott örökségi
elismerést. 

Az év vége a számadások idõszaka – soro-

zatunkban górcsõ alá vesszük a romániai

médiaélet legjelentõsebb eseményeit, ame-

lyek az újságok, rádiók és televízióadók

portáján történtek. Alább a televíziózást

érintõ eseményeket „játsszuk vissza”.



Ma Dávid és Hunor nap-
ja van.
A Dávid héber eredetû
férfinév, jelentése bizony-
talan, esetleg: kedvelt,
szeretett, illetve apai rész-
rõl testvér, más vélemény
szerint egyesítõ.
A Hunor a csodaszarvas
eredetmondából szárma-
zó név, a hun (latinul hun-
nus) népnév -r kicsinyítõ-
képzõs származéka.
Holnap a Szilveszter és
Donáta nevûeket kö-
szöntjük.

Évforduló
• 1848 – Bezárja kapuit Te-
leki Blanka leánynevelõ in-
tézete.
• 1877 – Bécsben bemutat-
ják Johannes Brahms 2.
szimfóniáját.
• 1884 – Lipcsében bemu-
tatják Anton Bruckner 7.
szimfóniáját.
• 1916 – az utolsó magyar
király, IV. Károly és Zita ki-
rályné koronázása Buda-
pesten, a Budavári Nagy-
boldogasszony-templom-
ban.
• 1922 – Vlagyimir Iljics
Lenin ünnepélyesen beje-
lenti a Szovjet Szocialista
Köztársaságok Szövetségé-
nek, a Szovjetuniónak a
megalakulását.
• 1947 – lemond Mihály
román király, kikiáltják a
Román Szocialista Köztár-
saságot.

• 1950 – Vietnam, Laosz és
Kambodzsa függetlenné vá-
lik Franciaországtól.
• 1953 – elõször kezdik árusí-
tani a boltokban a színes tele-
víziót (ára: 1175 dollár).
• 1985 – megjelenik az IBM-
PC DOS 3.2 verziója.
• 1993 – a Vatikán elismeri
Izraelt.

Vicc
Bin Laden telefonál az ame-
rikai elnöknek:
– Van egy jó és egy rossz hí-
rem.
– Mi a jó?
– Megadom magam!
– És a rossz?
– Repülõvel érkezem...

Recept
Almás csirke
Hozzávalók: csirkemell,  al-
ma, reszelt rajt, zsírszegény
tejföl, kis ételízesítõ.
Elkészítés: Kis olajat te-
szünk a jénai tál aljába, rá-
reszeljük az almát, rátesz-
szük az ételízesítõvel meg-
szórt csirkemellet, kevés re-
szelt almával beterítjük, és a
tejfölben elkevert reszelt
sajttal leöntjük. Lefedve,
addig sütjük, míg elkészül.
Ha valaki érzékeny a tejter-
mékekre, kipróbálhatja a
tejfölös sajt helyett, hogy
mézet csurgat rá, de akkor
kell alája valamilyen
húslevesalaplé, hogy azért
ne száradjon ki a hús, le-
gyen miben megsülnie.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Belsõ harmónia megteremtésé-
re törekszik. A korábban felhal-
mozódott csalódást végre sike-
rül feldolgoznia. Bolygója sze-
relmi csábítást jelez.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Rengeteg meglepetést tartogat a
sors az év utolsó napjaiban. A
váratlan események lehetõséget
teremtenek arra, hogy kitörjön
a hétköznapok szürkeségébõl.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Használja ki a kedvezõ bolygó-
állásokat. Önt szeretik a kör-
nyezetében lévõ emberek, szíve-
sen hallgatnak a tanácsára. Az
év utolsó elõtti esetéjét töltse ott-
honában.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Fárasztónak tartja a társas ösz-
szejöveteleket, ezért visszafogot-
tabb ünneplést tervez. Kicsit
meghökken azon, hogy még eb-
ben a szûk körben is gyakorlati
dolgokról beszélnek. Próbálja
kimozdítani hozzátartozóit a
mindennapi gondokból.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Közérzete nem a legjobb. Talán
influenzás lesz, mert az elmúlt
napokban több olyan helyen is
megfordult, ahol sok náthás
ember tartózkodott. Pihenjen
többet, ha teheti.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Az év végén megszabadulhat
néhány, már igencsak terhes

kötelezettségtõl. Teljesebb életet
élhet, ha elszánta magát a vál-
toztatásra.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A következõ napokban kelle-
mes kihívásoknak lesz kitéve, és
ezeknek a hatásoknak nem is
nagyon akar ellenállni. A sze-
relembe nem szabad belekever-
ni anyagi dolgokat.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A közeljövõben utazásra szá-
míthat. Kicsapongó hangulat-
ban lesz, pedig a legjobb az len-
ne, ha visszatartaná magát pél-
dául a költekezéstõl.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Sok hiba csúszhat be a munká-
jába. Figyelme elkalandozik.
Jobb, ha egy idõre lazít a mun-
katempón.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Feltûnik valaki az életében, aki
teljesen összezavarja gondola-
tait, érzéseit. Játékossága és
versengési szelleme elõtérbe ke-
rül.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Legyen határozott, tartson ki
az eredeti elképzelése mellett,
bármilyen ellenállásba is ütkö-
zik. Fontos, hogy optimizmusa
reális talajon mûködjön.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A bolygók azt jelzik, hogy kap-
csolataiban nagy változás kö-
vetkezik be, mind a magán-
élet, mind a munka területén.
Nem biztos, hogy ez pozitív
változás lesz.
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7.35 Befordultam a kony-
hára 
8.15 Nyelvőrző (ism.)
8.40 A Nap tánca 
9.10 Cimbora 
9.40 A mesemondó
10.05 Babar. Az elefántok
királya 
11.25 A rókafarku Gurin
(norvég mesef.) 
12.45 Híradó 
13.05 Isten kezében
13.30 Enrique és Judita
(dokumentumf.) 
14.30 Daktari (am. sor.)
15.25 A világörökség kin-
csei 
15.40 Franco Nero Buda-
pesten 
15.45 Az állatok világa
16.15 Szerelmes földrajz
16.50 Balatoni utazás
17.20 Talpalatnyi zöld
17.55 Pannonia 3 keréken
18.30 Kirakat 
19.00 Híradó 
19.30 Schmitt Pál 
köztársasági elnök újévi
köszöntője 
19.40 Mese 
20.00 “A zene az kell”
20.30 Állomás 
(magyar sor.) 
21.00 Az állatok világa
21.30 Újévi operettgála
23.00 Piaf 
(francia-angol-cseh film-
dráma, 2007) 
1.20 Tálentum

m1, 22.00 
Valami Amerika  

A történet valahol Ausztriában kezdődik, de ez talán kevés-
bé lényeges, mint az érkező személye. Ő az “amerikai”, aki
egy jobbkormányos luxusautóban szivarozva, Alex Brubeck
néven érkezik Magyarországra, szülőföldjére, amit még fia-
talon hagyott el. Neki ez az utazás a rég várt hazatérést, egy
magyar reklámfilm-rendezőnek, Tamásnak pedig a “nagy le-
hetőséget” jelenti.

RTL Klub, 22.45 
Hazárd megye lordjai 

Luke és Bo, a két unokatestvér nagykanállal eszi a vidéki
életet. A srácok, ha dönteniük kell, ritkán választják a törvé-
nyes megoldásokat, és mivel főfoglalkozásban az alkohol-
csempészettel foglalkoznak, a helyi rendőrség járőreivel is
napi rendszerességgel gyűlik meg a bajuk. Ám az álmos hét-
köznapokat (hideg sörök, nagy bunyók, gyors nők, és még
gyorsabb autók) megzavarja egy felfedezés.

DUNA Tv, 
23.00 Piaf

Edith Piaf a sanzon királynője volt. Kevesen tudják, milyen
személyes dráma húzódott meg a csillogás hátterében. A
szülei alkoholisták voltak, a nagyanyja nevelte a kislányt.
Az egyik bordélyházban nőtt fel, és az utcán énekelt és kol-
dult, hogy éhen ne haljon. Az egyik párizsi varieté igazgató-
ja figyelt fel a törékeny teremtésre és megnyitotta előtte a
színpadra vezető utat.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel 
8.55 Hogy volt!? 
10.30 M I É R T ? 
11.15 Nemzeti értékeink
11.25 Botcsinálta 
óvóbácsi 
(német vígj., 2004) 
13.01 Bölcsődal 
(dokumentumf.) 
13.50 A Moira Orfei 
Cirkusz 
(cirkuszfilm, 2. rész)
14.55 Zene az életem
15.40 Szerelem szicíliai
módra 
(olasz vígj., 1968) 
17.20 Úri házak titkai
(francia sor.) 
18.10 T.I.R. 
(olasz-magyar sor.) 
19.10 Nem csak 
a 20 éveseké a világ 
20.05 Esti mese: 
A mikulástanonc 
21.00 Híradó este 
21.28 Schmitt Pál 
köztársasági elnök 
újévi köszöntője 
21.35 Zámbó Jimmy 
koncert 
23.05 Maradok 
hűtlen híve 
(amerikai vígjáték, 1984) 
0.40 Beugró Szituációs
szórakoztató játék 
1.30 Valami Amerika 
(magyar vígjáték, 2001) 
3.25 Rongyosok 
(francia vígjáték, 2004)

7.30 Top Shop 
8.00 Kölyökklub Benne.
Okostojások, 
Björn mackó kalandjai,
Rupert maci 
9.55 Laura és a csillaga
(angol-német anim. f.)
11.05 Pingvinek 
vándorlása 
(francia dokumentumf.)
12.30 Hárman 
a slamasztikában 
(am. vígj., 1980) 
Közben: RTL-hírek 
14.30 Julie De Marco
(am. vígj., 1996) 
16.10 Csodacsibe 
(am. anim. f., 2005) 
17.25 Aranyoskám 
(am. vígj., 1982) 
19.30 RTL Klub Híradó
19.55 Fókusz Plusz 
Magazin 
20.20 ValóVilág 
- Összefoglaló (2010)
(élő) 
21.20 Rajtunk a sor! 
- Évindító show 
22.45 Hazárd megye 
lordjai 
(am. akció-vígj., 2005)
Közben: RTL-hírek 
0.45 Portré otthon 
- Miért édesszájú Hankiss
Elemér? 
1.15 A felkelés
- Mangal Pandey legen-

dája (indiai életr. drám.,
2005)

7.00 Tv2 matiné Benne.
Levelek Félixtől, 
Bajkeverő majom, 
Őslények országa, 
Fifi virágoskertje,
Roary, a versenyautó 
11.55 Állatvonat 
(angol anim. f.) 
12.30 Galaxy Quest 
- Galaktitkos küldetés 
(am. vígj., 1999) 
14.10 Szent György 
és a sárkány 
(német-angol kalandf.,
2004) 
15.45 Közös többszörös
(am. vígj., 1996) 
17.50 Komancsok holdja
(am. drámasorozat,
2008) 
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Magellán 
- A TV2 tudományos 
és ismeretterjesztő 
magazinja 
20.30 Szerelem a Fehér
Házban 
(am. rom. vígj., 1995)
22.30 Szüzet szüntess
(am. rom. vígj., 2004)
Közben: 
Kenósorsolás 
0.25 Csajok a csúcson 2.
(német vígj., 2004) 
1.55 Matador 
(am.-német-ír akció-vígj.,
2005) 
3.30 Kalandjárat 
(ism.)

8.00 Híradó 
8.30 Soroló 
9.05 Széles út Motoros
életmód-magazin 
9.30 BBC Reporters
10.05 Felfedező 
10.30 Értékmentés más-
ként (ism.) 
11.05 Különkiadás 
13.00 Déli híradó 
13.30 Hungarorama
14.05 BBC Click 
14.30 Parlando 
15.05 Garázs - Ahonnan
az autózás indul! 
15.30 Újév a nagyvilág-
ban (ism.) 
16.05 Európai híradó
(ism.) 
16.30 Ingatlanpiac (ism.) 
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.) 
17.30 Parlando 
18.00 Híradó 
18.30 Célpont (ism.) 
Oknyomozó riportműsor
19.05 Sziluett (ism.)
20.00 Híradó 
20.30 Riasztás (ism.) 
A rendkívüli események
műsorra 
21.05 Civil kaszinó (ism.)
22.00 Híradó 21 
22.30 Karácsony a nagy-
világban (ism.) 
23.05 Újév a nagyvilág-
ban (ism.) 
23.30 BBC World Híradó
0.05 Vetítő (ism.)

10.25 Flipper... 11.15
Trendközelben 11.45 X-
Men Animated (sorozat)
12.35 Elvált Gary (soro-
zat) 13.25 Divatdiktáto-
rok modelljei 13.55 Vész-
helyzet (sorozat) 14.45
Mondom vagy mondod
(am. filmdráma) 16.55
Francia csók (am. rom.
vígj., 1995) 19.00 Small-
ville (am. sorozat) 19.55
Dave (am. rom. vígj.,
1993) 22.00 Esküdt el-
lenségek (sorozat) 22.40
Las Vegas (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek 11.00
Külön kiadás 12.00 Eu-
ropa League gólok 13.00
Sport.ro Hírek 14.00 Oga-
ri verseny 15.00 Ameri-
can Gladiators Showtime
16.00 Sepak Takraw női
világkupa 17.00 Bajno-
kok dinasztiája 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Fo-
gadás a félelemmel
20.00 Gigászok harca
21.00 Wrestling SMACK
22.00 K1 World GP 2010
23.00 Ultimate Fighting
Championship

8.15 Tiltott gyümölcs
(sorozat) 9.45 Esmeralda
(sorozat) 10.45 Teleshop-
ping 11.15 Tengernyi szen-
vedély (sorozat) 12.15
Miss Venezuela 2010
15.30 Clase 406 (sorozat)
16.30 Esmeralda (soro-
zat) 17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 Til-
tott gyümölcs (sorozat)
20.30 Krumplirózsa (am.
rom. vígj., 1991) 22.45
Miss Univers 2010 0.15
Clase 406 (sorozat)

8.05 Kalózok kincse (am.
kalandfilm) 10.00 Televí-
ziós vásárlás 13.05
PiROSSZka - A jó, a rossz,
a farkas, MEGAnagyi (an-
im. film) 14.30 Piedone
Afrikában (ol.-NSZK vígjá-
ték) 16.35 Piedone Egyip-
tomban (ol. vígjáték)
18.35 Vadászpilóták (fr.
akciófilm) 20.25 Az
arany markában (am.-
kan. akciófilm) 22.25 Ha-
lálod napja (am. akció-
film) 0.05 Született gyil-
kosok (am. film)

8.30 Smile TV 9.00 Sze-
relmi vallomás (román
film, 1985) 11.00 Na-
poleon - Kis kutya, nagy
pácban (auszt.-japán csa-
ládi kalandfilm) 12.30
Híradó 13.30 Vacanta
Mare 14.15 A sátor 15.15
Mindenki nevet, énekel és
táncol (ismétlés) 18.45 A
nap híre 19.00 Híradó
19.45 Menyet anyának 5
23.15 Az ördög három-
szöge (am. thriller, 1996)
1.15 Szerelmi vallomás
(ismétlés)

7.00 Kalendárium 7.30
Szilveszteri Hangulatmor-
zsák, ismétlés 8.00 Nép-
zene 8.30 Szilveszteri
Hangulatmorzsák, ismét-
lés 9.30 2011 Kalendári-
um  17.00 Kultúrcsepp
18.00 Szentpéteri Csilla,
koncert 18.15 Mese
18.30 Hiradó 19.00
2011 Kalendárium 20.00
A szibériai halott, dokf.
21.00 Tiberius, koncert-
felvétel, ismétlés 21.30
Hiradó 22.00 Az ördög,
színházi előadás

TV2
6.50 Ma Reggel
9.00 Marci (rajzf. sor.)
9.25 A kis királylány 
(rajzf. sor.)
9.45 A bűvös körhinta
(rajzf. sor.)
10.05 Amika 
(belga sor.)
10.30 Lolamesék
10.40 Sarah Jane 
kalandjai 
(angol sci-fi sor.)
11.05 Sötét jóslat 
(anim. sor.)
11.30 “Kis lak áll a nagy
Duna mentében”
12.00 Schmitt Pál Köz-
társasági Elnök újévi 
köszöntője (ism.)
12.15 Újévi koncert
Bécsből
14.35 HírekNagyothalló
14.45 Kincskereső
15.15 Pécsi keringő
15.45 Lássuk a medvét! -
Bruno története 
(német-osztrák f. dráma,
2009)
17.15 Hogy volt!?
19.10 Egy éj Velencében
(magyar vígj., 1934)
20.30 Híradó este
21.00 SzerencseSzom-
bat
22.00 Valami Amerika
(magyar vígj., 2001)
23.55 Hírek
0.05 Zséda. Rouge
1.50 Magyar bulizenék

7.00 Népi hagyaték
9.00 Disney Klub
9.55 Kolindák
10.10 Minus (holland
családi vígj., 2001)
11.45 Nemzetközi cir-
kusz előadás
12.15 Bécsi újévi koncert
13.00 Hírek
13.15 Bécsi újévi koncert
14.45 Szerelmek 
a képernyőn túl
14.55 Csak Románia!
15.05 Ahol angyal se jár
(angol filmdráma, 1991)
17.00 Eurovision 
Szilveszter 
– szórakoztató műsor
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
20.40 A nap témája
21.10 Nosztalgikus 
évek – 1. rész
Mircea Radu műsora
22.20 Nosztalgikus évek
– 2. Rész
Mircea Radu műsora
23.20 Ovidiu Rom kam-
pány
23.30 Professzionisták
(talk show)
0.15 Eurovision 
Szilveszter 
– szórakoztató műsor
0.55 A tökéletes bujócs-
ka (német akciófilm,
2008)
2.30 Csak Románia!
(ism.)

7.00 A kutya mentette
meg a karácsonyt 2.
(amerikai vígj., 2010)
(ism.)
8.30 Szabadtéri koncert
(ism.)
9.15 Dr. Dolittle 3. 
(amerikai vígjáték,
2006)
11.00 Reszkessetek, 
betörők! 4. 
(amerikai családi vígjá-
ték, 2002)
12.45 Román komédia
társaság 
– szórakoztató műsor
(ism.)
13.45 Mrs. Doubtfire 
- Apa csak egy van 
(amerikai vígjáték, 1993)
16.00 Szilveszteri 
sztár maraton 
- szórakoztató műsor
(ism.)
19.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
20.30 300 
(am. történelmi dráma,
2007) sz: Gerard Butler, 
Lena Headey, 
Dominic West, 
Vincent Regan
22.45 Zoolander 
(amerikai vígjáték, 2001)
0.30 300 
(am. történelmi dráma,
2007) (ism.)
2.30 Zoolander 
(amerikai vígjáték, 2001)
(ism.)

6.00 Ha Fehérlófia 
lennék 
(De-as fi Harap Alb) 
(román fantasztikus 
kaland film, 1965) (ism.)
7.30 Az Ezeregy éjszaka
meséi
(am. kalandf., 2000)

10.30 Túl az Óperencián
(amerikai romantikus
film, 1992)
13.00 Rekordok 
szilvesztere  
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
16.45 Mr. Bean 
(angol vígj. sor.)
17.15 Mulatság 
Nae-val és Vasile-vel 
– szórakoztató műsor
(ism.)
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.30 Zorro legendája
(amerikai kalandfilm,
2005)
23.00 A fenébe is... 
– Mihai Bendeac 
szórakoztató műsora
23.45 Igazi szilveszter
Ţociu és Palade 
műsora
1.15 Con Train 
- A fegyencvonat 
(amerikai akciófilm,
1998)
3.00 Bunyó 
karácsonyig 
(olasz-német-amerikai
vígjáték, 1994)

5.00 Különben dühbe 
jövünk 
(olasz-spanyol 
akció-vígjáték) (ism.)
7.00 Amin 
a muszlimok röhögnek 
(amerikai vígjáték,
2005) (ism.)
9.00 Bravo Circus
bouglione
10.30 Meséskönyv
(amerikai kalandfilm,
1995)
12.30 Kacsamesék 
(am. anim. sor.)
13.15 Csupasz pisztoly 
a (z)űrben 
(amerikai-kanadai-német
vígjáték, 2000) (ism.)
14.45 Madagaszkár 
(am. anim. f.) (ism.)
16.30 Anyacsere 
– reality show (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Lököttek 
– Szilveszteri szórakozta-
tó műsor (ism.)
20.30 Jackie Chan: 
Új csapás
(amerikai akció-vígjáték,
2000)
22.30 A hajsza 
(am. akcióthriller, 1994)
0.30 A koronatanú 
(amerikai akcióthriller,
1997)
2.30 Amin a muszlimok
röhögnek (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Végzetes 
másodpercek
8.00 Nagy durranások 
- Liverpool
9.00 A túlélés törvényei
- Szahara
10.00 Állítólag...
-  Fejest a szemétbe
11.00 Piszkos munkák 
- Ablakmosó
12.00 Dr G. foglalkozá-
sa: orvosszakértő 
- A gyógyszerfüggő 
halála
13.00 Halálos fogás 
- Vég nélkül
14.00 Nagy durranások 
- Liverpool
15.00 Hogyan készült
Mikrofonok, Hotrodok
16.00 Állítólag... 
- Úszunk a szirupban
17.00 A túlélés 
törvényei 
- Panama, 2. rész
18.00 Piszkos munkák 
- Állatáttelepítő
20.00 Vad-házasság 
- Tasmania
21.00 Hogyan készült? 
- Porlasztók
21.30 Brainiac
22.30 Állítólag... 
- Top 25
0.30 Keith Barry trükkjei
1.30 Extrém 
vidámparki járművek
2.30 Harapós munka
(dokumentumf.)

7.55 Csak Románia!
8.10 Pusztító lavina
(német-francia-osztrák-
belga f.) (ism.)
9.40 Ég és föld között
10.05 A románok kincsei
10.35 Tetszik nekünk
J.K.Rowling
10.50 Disztinto 
– olasz zenei est (ism.)
11.50 Tetszik nekünk
J.K.Rowling
12.10 ÖcsiKém 
(am. akció-vígj., 2003)
12.55 Via sacra
13.55 Kolindák
14.10 Figyelem, 
énekelünk
15.30 A hegyi ház
16.30 A románok 
kincsei
17.00 Lionel Richie 
- Coming Home 2007
18.00 Szuper 
utazások, Bali
19.00 Iluziomizmus
show
19.55 Kolindák, 
férfikórus
20.10 Akikre büszkék 
vagyunk! 
- A hónap dolgozója 
(am. vígj., 2006)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
22.30 A gyávaság tollai
(am.-angol háborús film-
dráma, 2002)
0.45 Szuper utazások,
Bali (ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Ünnepi műsor
15.00 Slágerlista ünnepi kiadása
16.00 Ünnepi műsor

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
15.10 Hétvégi magazin

8.00 BÚÉK, Erdély!, Híradás
Telefontársasjáték, Újévi jókívánságok
10.00 Híradás
10.05 Térerő
14.00 Híradás, Aranyszalagtár
16.00 Híradó
Ünnepi hangulatban

SZOMBAT
2011. január 1.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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7.50 Cimbora (ism.)
8.15 Szimba, 
az oroszlánkirály 
(anim. sor.)
8.45 Hol volt, hol nem
volt... (ism.) 
9.00 A mesemondó
9.30 Kicsi Macius király
10.55 Őszi harangok
(szovjet mesef., 1978)
12.10 Hatodik sebesség
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.05 Csellengők
14.30 Áll a bál 
(magyar rom. vígj.,
1939)
16.10 Dunáról fúj a szél
16.20 Ízőrzők: 
Szurdokpüspöki
16.55 Délibáb Intercity
17.10 Vannak vidékek
18.10 Mese
18.40 Arcélek
19.00 Híradó
19.25 Heti Hírmondó
20.10 Egy kis művészet
20.20 Dózsa 
- Tánckrónika Dózsa
György tetteiről
22.05 Dunasport
22.10 Divathét
22.40 Szerelemmel 
fűszerezve 
(am.-angol romantikus
dráma, 2005)
0.15 A bikaborjak (olasz-
francia filmdráma, 1953)

m1, 22.00
Csak Ön után!

Antoine, egy párizsi étterem főpincére, egy este megakadá-
lyoz egy öngyilkosságot. A megmentett Louis azonban egy-
általán nem örül, sőt, dühös. Antoine úgy érzi, ha már akara-
ta ellenére megmentette az életét, akkor felelősséggel tarto-
zik érte. Mindent elkövet, hogy Louis élete rendbe jöjjön,
eközben barátság szövődik köztük. Megtudja, hogy barátja
elkeseredésének tárgya egy szép, fiatal nő.

DUNA Tv, 22.40
Szerelemmel fûszerezve

Tilo indiai bevándorló, aki fűszerüzletet vezet San Franciscó-
ban. A fiatal nő különleges képességgel bír: belelát vevői éle-
tébe, ismeri a vágyaikat. Különböző fűszereket ad nekik, me-
lyek segítségével elérhetik azt, amit akarnak. Ám ahhoz,
hogy valakiből a „fűszerek úrnője” legyen, be kell tartania
bizonyos szabályokat. Soha nem hagyhatja el az üzletet,
nem érinthet másik embert.

RTL Klub, 23.50
Happy End

A szép Val nagyreménységű francia színésznő New York-
ban, aki megígérte az anyjának, hogy sztár lesz. Mottója:
csúcsra tarts! Ennek némileg ellentmond, hogy egy író,
Jack kertjében van a hálója, az irodája, a fürdője, és két
meghallgatás között alkalmi munkákból szerez gubát. Az-
tán idővel Val környezete rájön, hogy képtelen ellenállni a
francia lány vonzerejének.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
8.55 Szót kér a természet
8.56 Mesék
10.10 Derek, 
a fenegyerek (sor.)
10.35 Az ezernevű lány
(mesejáték)
11.35 Egy velencei 
csibész Amerikába megy 
(rajzf.)
13.05 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
13.40 Útmutató
14.05 A sokszínű vallás
14.15 Metodista magazin
14.45 Baptista ifjúsági
műsor
14.50 Mai hitvallások
15.45 Zsinagógák
16.00 Remekművek
16.04 Unokáink 
is látni fogják
16.40 Elit gimi (sor.)
17.25 Vízkereszti boszor-
kányok (olasz vígj.)
19.10 Pillér
20.05 A mikulástanonc
20.15 Kérem 
a következőt!
20.30 Telesport 
- Motorsport
21.00 Híradó este
21.30 Nem csak 
a 20 éveseké a világ
22.25 Két emelet 
boldogság 
(magyar vígj.)
0.00 Hamvadó cigaretta-
vég (magyar f.)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Okostojások,
Björn mackó kalandjai,
Rupert maci, Kengyelfutó
gyalogkakukk, 
Hupikék törpikék
9.50 A kis jegesmedve
2. - A titokzatos sziget
(német anim. f.)
11.05 Trendmánia
11.35 Asztro Show
12.40 meneTrend
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Míg a halál 
el nem választ 
(amerikai vígjáték sorozat)
13.40 Az őzgida 
(amerikai családi ka-
landf., 1994)
15.20 Csodacsuka 
(amerikai családi vígjá-
ték, 2002)
16.55 Hook 
(am. kalandf., 1991)
Közben: 
Hatoslottó-sorsolás
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág 
- Párbaj (élő)
22.35 Heti hetes
Vidám, 
aktuális talk-show
Utána: RTL-hírek
23.50 Happy End
(amerikai-francia-német
vígjáték, 2003)
1.30 Másnap 
(am. sci-fi sor.)

6.45 Reggeli gondolatok
7.25 Tv2 matiné
Benne: Levelek Félixtől,
Bajkeverő majom, 
Őslények országa, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó
11.50 Nagy Vagy!
12.40 Stahl konyhája
13.10 Kalandjárat
Az útitárs 
Kandász Andrea
13.40 Borkultusz
14.10 Sliders 
(am. sor.)
15.05 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
15.55 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai 
(olasz akció sor.)
16.55 Sheena, 
a dzsungel királynője 
(am. kalandfilmsor.)
17.45 Komancsok holdja
(amerikai drámasorozat,
2008)
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Napló
21.00 A kismenő 
(am. rom. vígj., 2002)
22.35 Atomtámadás
(am. akcióf., 2005)
Közben: Kenósorsolás
0.10 Henry és June
(amerikai filmdráma,
1990)
2.35 DAKAR 2011
3.05 EZO.TV

8.00 Híradó
Friss napi információk
8.30 Soroló
A vidék magazinja
9.05 Ingatlanpiac 
(ism.)
9.30 Felfedező (ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat
11.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
Belpolitikai összefoglaló
12.05 Civil kaszinó
(ism.)
Húsbavágó kérdések, 
civil válaszok
13.00 Déli híradó
13.30 Közvetlen ajánlat
14.05 Dosszié 2010
18.00 Híradó
Friss napi információk
18.30 Hírvilág
19.05 Keresztmetszet 
Riportmagazin
20.00 Híradó
Friss napi információk
20.30 Napról napra
(ism.)
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Értékmentés 
másként (ism.)
23.05 Vetítő
Válogatás magyar doku-
mentumfilmekből
23.06 Magyar retró 
(magyar dokumentumf.)
0.05 Kontraszt (ism.)

9.15 Flipper legújabb ka-
landjai 10.05 X-Men Ani-
mated 10.55 A szépség
és a szörny (sor.) 11.55
Gigamad 12.25 Smallville
(sorozat) 13.15 Amerika
csillagai 15.45 A Nagy Ő
17.25 Airplane! (am. víg-
játék) 19.15 Hanta Boy
(am. vígjáték, 1997)
21.05 Lehetetlen külde-
tés 22.00 A főnök (krimi-
sorozat) 22.55 Blues
Brothers 2000 (am. vígjá-
ték, 1998) 1.15 Dave (am.
rom. vígjáték)

8.00 Sport.ro Hírek
10.30 Ploiesti-i harcosok
11.00 Sport.ro Hírek
12.00 Kutya Bajnokok Li-
gája 13.00 Sport.ro Hírek
14.00 BoxBuster 15.05
Fogadás a félelemmel
16.00 A fény harcosai
17.00 Bajnok dinasztiák
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Favágók
20.00 Gigászok harca
21.00 Sport.ro Hírek
(live) 22.00 Showtime
23.00 Ultimate Fighting
Championship 125

8.15 A tiltott gyümölcs
(sorozat) 9.45 Esmeralda
(sorozat) 11.15 Elátkozott
paradicsom (sorozat)
12.30 Tengernyi szenve-
dély (sor.) 13.30 Miss
Univers 2010 15.30 Clase
406 (sorozat) 16.30 Es-
meralda (sorozat) 18.30
Tengernyi szenvedély (so-
rozat) 19.30 A tiltott gyü-
mölcs (sorozat) 20.30 Ca-
sablanca (am. rom. dráma)
22.30 Barbra Streisand:
Live koncert 0.15 Clase
406 (sor.)

8.05 Kipurcant a bébic-
sősz, anyának egy szót
se! (am. vígjáték) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
Az arany markában (am.-
kan. akciófilm) 15.00 Az
elveszett Jézus-videó nyo-
mában (német kaland-
film) 18.35 Aranyeső
Yuccában (ol. vígáték)
20.20 001 - Az első beve-
tés (ném.-am.-ang.
thriller) 22.00 Erőszakos
múlt (ném.-am. thriller)
23.45 Bérgyilkos ösztön
(akciófilm)

8.30 A Vlasinok távozása
(román történelmi dráma)
10.45 Légy az enyém
12.30 Hírek 13.30 Vacan-
ta Mare 14.30 A sátor
15.15 Mindenki nevet,
énekel és táncol (is-
métlés) 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.30 D-Pa-
parazzi 20.30 Ellenállás-
teszt – reality show
21.30 Apja lánya – reality
show 23.30 Határsávban
(amerikai thriller) 1.30
Apja lánya – reality show
(ismétlés)

7.30 Szilveszteri és újévi
szokások 8.30 2011 Ka-
lendárium, ismétlés 9.30
Tamás Gábor  16.00 A szi-
bériai halott, dokf., ismét-
lés 17.00 2011 Kalendári-
um, ismétlés 17.30 Ver-
sek, ismétlés 18.00 Nép-
zene 18.15 Mese 18.30
Hiradó 19.00 Csík zenekar
koncert 19.30 Hiradó
20.00 A Jazz története
21.00 2011 Kalendárium
–új, ismétlés 21.30 Hiradó
22.00 Hahota kabaré, is-
métlés

TV2
9.00 Híradó
9.05 Főtér – Ínyenctúra
10.00 Engedjétek hoz-
zám
10.05 Így szól az Úr!
10.15 Katolikus krónika
10.40 A rajz a lényeghez
vezető út
11.05 A sokszínű vallás
11.15 Metodista magazin
11.40 Baptista ifjúsági
műsor
11.50 Mai hitvallások
12.15 Mai hitvallások 
- Dr. Kovács Magda
12.40 Zsinagógák
13.01 Hírek
13.05 Petőfi Sándor: 
A helység kalapácsa 
(magyar tévéjáték)
14.05 Kul-túra 2010
14.35 Hogy volt!?
16.40 Két emelet 
boldogság 
(magyar vígj., 1960)
18.20 Panoráma
18.50 Kéjwatch, 
avagy az elfuserált 
vízimentők
(német vígj., 2003)

20.30 Híradó este
21.05 Szempont
22.00 Csak Ön után!
(francia rom. vígj., 2003)
23.50 Hírek
0.00 William 
Shakespeare: 
Sok hűhó semmiért
2.45 Magyar pop

6.20 Románia himnusza
6.20 Teleshopping
7.10 A hit világa
9.00 Disney Klub
9.55 Csak Románia!
10.10 Hotzenplotz, 
a rabló 
(német családi vígjáték,
2006)
12.00 Mágia 
és illuzionizmus
14.00 Hírek, sport, 
időjárás
14.20 Stan és Pan 
- A Mosoly Országában
(am. vígj., 1934)
15.45 Veronica visszatér
(román családi film)
17.15 Nosztalgikus évek
Mircea Radu műsora
19.30 Nemzetközi 
cirkusz előadás
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
20.40 A nap témája
21.10 Hűségeskü
(amerikai-kanadai-angol
thriller, 2004)
23.00 Csak Románia!
23.10 Népi hagyaték 
– szórakoztató műsor
(ism.)
1.10 Időzavarban 
(am. krimi, 2003)
sz: Denzel Washington,
Eva Mendes, 
Sanaa Lathan
2.50 Ha viszont 
szeretnék látni!

6.15 Dr. Dolittle 3. (ameri-
kai vígjáték, 2006) (ism.)
8.00 A halott menyasz-
szony (angol-amerikai ani-
mációs film, 2005)
9.30 Koncert (ism.)
10.15 Mrs. Doubtfire -
Apa csak egy van (ameri-
kai vígjáték, 1993) (ism.)
12.45 Apropo TV – szóra-
koztató műsor
13.45 Ace Ventura: Pet
Detective Jr (amerikai ak-
ciófilm, 2009)
15.30 Bolond szél fúj
(am. rom. vígj., 1997)
(ism.)
17.30 Dennis, a komisz is-
mét pimasz (amerikai víg-
játék, 1998)
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, időjárásjelentés
20.30 Titanic (amerikai
romantikus dráma, 1997)
sz.: Leonardo DiCaprio,

Kate Winslet, Bill Paxton
0.15 Őrület (amerikai
thriller, 1988)
2.30 Ace Ventura: 
Pet Detective Jr (amerikai
akciófilm, 2009) (ism.)

4.45 Túl az Óperencián
(amerikai romantikus film,
1992) (ism.)
7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 Pán Péter 
(amerikai kalandf., 2003)
11.15 Matilda, a kiskorú
boszorkány(amerikai víg-
játék, 1996)
13.00 Új Év a családban
– szórakoztató műsor

Mihaela Radulescuval
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.45 Zorro legendája
(amerikai kalandfilm,
2005) (ism.)
19.00 Híradó
20.00 Johnny English
(angol vígjáték, 2003)
Rowan Atkinson, John
Malkovich, Natalie Im-
bruglia, Ben Miller, 
Douglas McFerran, 
Tim Pigott-Smith
22.00 SuperBingo Metro-
polis - versenyshow
1.30 Új Év a családban –
szórakoztató műsor (ism.)
3.45 Pán Péter 
(am. kalandf., 2003) (ism.)

5.00 Meséskönyv (ism.)
7.00 Bravo Circus
bouglione (ism.)
8.00 A koronatanú 
(amerikai akcióthriller)
(ism.)
9.30 Nyakamban 
az egész világ
10.00 Ebigazság 
- Az ember 
legjobb barátja 
(amerikai családi film,
2000)
12.00 Mestersége 
önkéntes
12.30 Kacsamesék 
(am. anim. sor.)
13.15 Csupasz pisztoly 
a (z)űrben 
(amerikai-kanadai-német
vígjáték, 2000)
15.00 Kötekedők 
krónikája 
– szórakoztató műsor
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella, 1. rész)
20.30 Micsoda nő! 
(amerikai vígjáték, 1990)
22.45 Lököttek 
– Szilveszteri 
szórakoztató műsor
23.45 Szentivánéji álom
(angol-olasz romantikus
film, 1999)
1.30 A gyilkos felvonó
(amerikai-holland 
thriller)

6.10 Állítólag... 
- Alaszkai mítoszok
7.00 Hogyan csinálják?
Panama-csatorna/
lerakóhely
8.00 Tornádók 
nyomában 
- Extázis
9.00 A túlélés 
törvényei
10.00 Amcsi motorok 
- Comanche
11.00 Ötödik sebesség
12.00 FBI-akták: 
Irgalmatlanul
13.00 Autókereskedők
14.00 Piszkos 
munkák 
– Állatáttelepítő
16.00 Állítólag... 
- Szökés a börtönből
17.00 A túlélés 
törvényei 
- Patagónia 1
18.00 Vad-házasság 
- Tasmania
19.00 Vissza a repülőt 
- A szakma legjobbja
20.00 Trükkös tesók 
- A Badger feltámasztása
21.00 Hogyan készült? 
- Kombinált 
csavarkulcsok
21.30 Dr G. foglalkozása:
orvosszakértő
22.30 Kényszerleszállás
a Hudson folyón
23.30 Az egyetlen túlélő
0.30 Kalózvadászok
1.30 Cunami 2004

7.00 Gitárok ideje 
(ism.)
Marius Bodochi, 
Doru Ionescu, 
Dan Cojocaru
8.00 A térképen 
túl (ism.)
8.30 Kaland 
és természet
9.00 Kicsik órája 
- gyerekműsor
10.00 Farm
11.00 Csavargó halász
11.30 Szuper 
elektrónikai eszközök
12.00 Lehet, 
hogy nem tudtad
12.15 Fekete tulipán
16.00 Illuzionista show
17.00 Back to the 80’s
18.00 Szuper utazások,
Las Vegas
19.00 Videóterápia 
– szórakoztató műsor
19.55 Csak Románia!
20.10 Szombat esti frász
(amerikai vígjáték, 1991)
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
22.30 A szűzek elrablása
(román akció film)
0.00 Szuper utazások,
Las Vegas (ism.)
1.00 Back to the 80’s
(ism.)
2.00 Akikre 
büszkék vagyunk! 
- A hónap dolgozója
(amerikai vígj., 2006)
(ism.)

A nap filmjei
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DISCOVERY

VASÁRNAP
2011. január 2.

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Műsorismertetés
14.05 Dalposta
15.40 Vidékről vidékre
16.25 Szomszéd Néni Produkciós Iroda szilveszteri kabaré-
jának ismétlése
17.25 Egyházi műsor, unitárius
17.55 Műsorismertetés

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor

10.00 Híradás, BÚÉK Ultrarövid ráadás
11.00 Híradás, Gyermekműsor
12.00 Híradás
12.05 Újévi igehirdetés, Délkör
13.00 Híradás
13.05 Szól a nóta
14.00 Újévi összeállítás
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válogattuk
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Turós-Jakab László

A lengyel P.A.P. idén 53-
adszor szavaztatta meg

az öreg kontinens hírügynök-
ségeit, amelyek végül a Ro-
land Garroson, Wimbledon-
ban és a US Openen gyõztes
spanyol teniszezõt, Rafael
Nadalt választották 2010 leg-
jobb európai sportolójává. A
világelsõ ibériai 2008-ban is
elismerésben részesült, míg
nagy riválisa, a svájci Roger
Federer ötször végzett az élen
(2004–2007, 2009). Érdekes,
hogy 2004-gyel kezdõdöen
csak teniszezõket választot-
tak Európa legjobbjainak.
Nadal 179 ponttal lett elsõ
2010-ben.  Nem meglepõ a
másik két dobogós sem, hisz
Sebastian Vettel, a Forma–1
német világbajnoka és Blan-
ka Vlasic, a nõi magasugrás
horvát kiválósága is remek
esztendõt zárt. Vettel 155,
Vlasic 114 pontot kapott. 

Az elsõ tízbe természetesen
bekerült világbajnok spanyol
labdarúgó-válogatott két
meghatározó egyénisége,
Andrés Iniesta (85 pont, ötö-
dik hely) és Xavi Hernández
(81 pont, hatodik hely) is. 

Marit Björgen norvég sífu-
tó 93 pontja a negyedik,
Christophe Lemaître francia
vágtázó 62-je a hetedik, Caro-
line Wozniacki dán teniszezõ
51-e a nyolcadik, Simon
Ammann svájci síugró 46-ja
a kilencedik, Sebastian Loeb
francia ralis 45-je pedig a tize-
dik helyhez volt elegendõ. A
további sorrend: 11. Wesley
Sneijder (holland, labdarú-
gás) 35 pont, 12. Kim Clij-
sters (belga, tenisz) 25, 13.
Andreas Thordkildsen (nor-

vég, atlétika) 23, 14. Carlo
Janka (svájci, alpesi sí) és
Maria Riesch (német, alpesi
sí) 18-18, 16. Alberto Con-
tador (spanyol, kerékpár) 17,
17. Martin Kaymer (német,
golf), Justyna Kowalczyk
(lengyel, sífutás), Vitalij Klics-
ko (ukrán, ökölvívás), Mag-
dalena Neuner (sílövészet)
16-16. A PAP idei szavazásán
25 európai hírügynökség vett
részt, köztük az Agerpres és az
MTI is. Korábban román
sportolók is az élen végeztek,
Nadia Comãneci tornászt
1976-ban, Szabó Gabriella at-
létát 1999-ben választották
Európa legjobbjának. 

Horvát és tunéziai 
„leg”-ek  

A tavalyi évhez hasonlóan
idén is a magasugró Blanka
Vlasic és az alpesi sízõ Ivica
Kostelic lett Horvátország-
ban az év legjobb nõi és férfi
sportolója. A 27 éves Vlasic
idén is uralta a nõi magasug-

rás mezõnyét: fedett pályán
egyszer sem kapott ki, márci-
usban vb-t nyert, Barceloná-
ban, szabadtéren pedig Euró-
pa-bajnokságot nyert. A Gyé-
mánt Liga-sorozatban õ lett a
legjobb, 14 viadalon 12-szer
gyõzött. Kostelic a vancou-
veri téli olimpián szerepelt ki-
válóan, szuper-kombináció-
ban és mûlesiklásban is ezüst-
érmet szerzett. A téli játékok
mellett a Világkupa-sorozat-
ban is jól versenyzett, két Vk-
futamon is elsõ tudott lenni
januárban. Tunéziában Usza-
ma Mellulit, az 1500 méteres
gyorsúszás olimpiai és világ-
bajnoki címvédõjét választot-
ták az év legjobb sportolójá-
nak. A nemrégiben, a dubaji
rövidpályás úszó-világbaj-
nokságon négy érmet szerzett
versenyzõ nagy fölénnyel
végzett az élen, miután mind
a 111 részt vevõ sportújságíró
az elsõ három közé jelölte. A
26 éves úszó ötödször lett az
észak-afrikai ország legjobb
sportolója. 

Ökölvívás 

Hírösszefoglaló 

Elképzelhetõ, hogy ta-
vasszal világbajnoki

övért léphetne ringbe Erdei
Zsolt profi félnehézsúlyú
ökölvívó, korábban a WBO
félnehéz-, valamint a WBC
cirkálósúlyú világelsõje. A 36
éves, „Madár”-nak becézett
magyar sportoló a Bokszvi-
lágszövetség (WBA) legfris-
sebb ranglistáján súlycsoport-
jában a második helyen áll.
Ez azért érdekes, mert a vb-
címvédõ Bejbut Sumenov ja-
nuár 8-án, a WBO jelenlegi
bajnokával, Jürgen Brähmer-
rel egyesíti övét. Amennyi-
ben a címegyesítõ küzdelem
eredményesen zárul, azaz a
küzdelem nem lesz döntetlen
vagy eredmény nélküli, ak-
kor a WBA öve felszabadul,
ugyanis az egyesített világ-
bajnok „szuperbajnoki” stá-
tusba kerül a szervezetnél.
Ebben az esetben Erdei meg-
küzdhetne a felszabadult
övért, mégpedig a ranglistát
vezetõ spanyol Gabriel
Campillóval.

A magyar kiválóság pozití-
van értékelte a 2010-es esz-
tendõt, jövõre pedig újabb

nagy sikerekre tör. „Idén
ugye átmentem egy nagyobb
válságon, hogy bokszolok-e
még valaha, vagy sem – nyi-
latkozta Erdei, akinek szer-
zõdése nyáron járt le a német
Universum Box-Promotion-
nál. – Szerencsére végül egy
nagyon jó szerzõdést sikerült
kötni egy amerikai céggel.
Az elsõ meccsem olyan volt,
amilyen, úgy gondolom, az
ellen a fiú ellen nem lehetett
jobban bokszolni, a rekor-

dom megmaradt, így összes-
ségében pozitívnak értéke-
lem az esztendõt.”

Az amatõrként világ- és
Európa-bajnok, olimpiai
bronzérmes Erdei egy év ki-
hagyás után november 21-én
a kenyai Samson Onyangót
gyõzte le egyhangú ponto-
zással az egyesült államokbe-
li Atlantic Cityben. Ez volt
„Madár” elsõ összecsapása
az új promóter, az amerikai
Lou DiBella jóvoltából.

„Úgy gondolom, bármi-
lyen ranglistán jó dolog, ha
elöl van az ember, már csak a
tárgyalási alapok miatt is” –
mondta Erdei, ugyanakkor
hozzátette: sokkal jobban
örülne annak, ha a jövõben
olyan klasszisokkal mérkõz-
hetne meg, mint Bernard
Hopkins, vagy a súlycsoport
jelenlegi legjobbjának számí-
tó Jean Pascal. A két öklözõ
nemrég éppen egymással ta-
lálkozott, a találkozó döntet-

lenre végzõdött, így Pascal
maradt a világbajnok.

„Az biztos, hogy mindket-
tõ nagyon nehéz ellenfél, fel
kellene kötnöm alaposan a
gatyámat. Ugyanakkor azt
gondolom, hogy egy tisztes-
séges felkészüléssel, sok-sok
kesztyûzéssel mindkettõjük-
nek méltó ellenfele lennék.
Sõt, akár gyõzelmi esélyem is
lenne. Én nem mindig ho-
zom ki magamból a maxi-
mumot, ha rákényszerítenek,
képes vagyok bármire. Persze
egy ilyen mérkõzéshez renge-
teg munka kell, és ha egy ap-
ró dolog nem passzol, köny-
nyen aknára léphetek”, véli
Erdei, aki várhatóan január-
ban utazik New Yorkba, ott
kezdenek majd a lehetséges
ellenfelekrõl tárgyalni pro-
móterével. „Madár” nagy
dolgokat tervez 2011-re: „Jó
lenne valamilyen címmérkõ-
zés, ismét világbajnoknak
lenni, utána akár egyesíteni
is. Ezek nagyon nagy álmok,
de az álmok azért vannak,
hogy megvalósítsuk õket.” 
Erdei Zsolt 2000-ben mutat-
kozott be a profik táborában,
eddigi pályafutása során
mind a 31 mérkõzését meg-
nyerte, ezek közül 17-et ki-
ütéssel. 
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RövidenMagyar bokszvilágbajnok? Morgenstern remekelt 

A Világkupa pontversenyét
vezetõ Thomas Morgenstern
gyõzelmével zárult tegnap
az 59. síugró Négy-
sáncverseny elsõ, oberstdorfi
viadala. Az osztrák 131,5 és
138 méteres ugrásokkal
gyûjtött 289,6 pontot, míg a
finn Matti Hautamäki 273,1,
az osztrák Manuel Fettner
pedig 264 pontig jutott. A
négyszeres olimpiai bajnok
svájci Simon Ammann a 4.,
a címvédõ osztrák Andreas
Kofler pedig 5. lett. A soro-
zat második, szintén német-
országi állomása Garmisch-
Partenkirchen, ahol szilvesz-
terkor selejteznek, január el-
sején pedig versenyeznek
(Eurosport, 14.45 óra).

Francia ellenfél

Sorsoltak a nõi kosárlabda-
Európa Kupa nyolcaddön-
tõire, s a Seat Gyõr azzal a
francia Nantes Rezével ke-
rült össze, amely korábban a
másik magyar gárdát, a
Szeviép Szegedet búcsúztat-
ta, kettõs gyõzelemmel. 
Érdekes, hogy a két csapat
már találkozott egymással, a
csoportküzdelmek során:
Gyõrött 64-61-re, Nantes-
ban pedig 72-62-re nyertek a
házigazdák.  

Erdei Zsolt egy év kihagyás után november 21-én a kenyai Samson Onyangót gyõzte le

Teniszkorszak Európában 
Vitorlázás

ÚMSZ

Hivatalossá vált, hogy a
Wild Oats XI nyerte

meg a 66. Sydney-Hobart
vitorlás viadalt. A kedden
elsõként célba érõ hajó sike-
re tegnapig bizonytalan
volt, mert a versenybizott-
ság vizsgálatot indított a rá-
diózásra vonatkozó szabály-
zat megsértése miatt. A
Wild Oatszal szemben azt
hozták fel, hogy nem jelen-
tette le a pozícióját az
Ausztrália és Tasmánia kö-
zötti szorosba érkezve.
„Csak telefonon szóltak,
ami nem elég. Az elõírást
biztonsági okokból kell ma-
radéktalanul betartani, baj

esetén ugyanis nem tudnánk
mentõakciót szervezni” –
indokolta még a vizsgáló-
dást Tim Cox, a versenyt
felügyelõ testület elnöke, aki
szerint a gyõztes hajó le-
génysége súlyos hibát köve-
tett el. A tegnapi meghallga-
tást követõen az ötfõs nem-
zetközi zsûri elutasította a
tiltakozást. Megállapítása
szerint ugyanis a Wild Oats
megpróbált hivatalos úton
kapcsolatot teremteni a
szervezõkkel, s csak amikor
ez nem sikerült, akkor lépett
érintkezésbe telefonon a
versenyigazgatóval. Akkor
azt a választ kapta, hogy
nem versenyezhet tovább,
ha a rádióösszeköttetés nem
mûködik. A szoros bejáratá-
nál tartózkodó csapat le is

állt mintegy húsz percre, s
csak akkor indult tovább,
amikor a hobarti központ-
ból rádión keresztül – a kap-
csolat helyreálltával – erre
engedélyt kapott.

A Mark Richards kormá-
nyozta Wild Oats XI végül
is 2 nap, 7 óra, 37 perc és 20
másodperc alatt teljesítette
az Új-Dél-Wales és Tas-
mánia közötti, 630 tengeri
mérföldes (1168 km) távot.
Mögötte két másik ausztrál
hajó, az Investec LOYAL és
a Lahana futott be. Az elsõ-
ként célba érõ hajó tavaly –
sorozatban kiharcolt, s e te-
kintetben rekordot jelentõ
négy gyõzelem után – má-
sodik lett az idei versenyt ki-
hagyó új-zélandi Alfa Ro-
meo mögött. 

Wild Oats ötödik gyõzelme

Rafael Nadalt választották 2010 legjobb európai sportolójává

Labdarúgás 

T. J. L.

Az angol labdarúgó-
Premier League 20. for-

dulójának kedd esti mérkõ-
zésén a Birmingham City
úgy mentett pontot a Man-
chester Uniteddel szemben
(1-1), hogy Bowyer a 90.
percben egyenlített. A ven-
dég MU gólját a bolgár
Berbatov szerezte, az 58.
percben, a Vörös Ördögök
továbbra is veretlenek.  

A másik meccsen az
Everton 1-1-es döntetlent
ért el a West Ham United
vendégeként. Lapzárta után
Chelsea–Bolton Wanderers-
, Wigan Athletic–Arsenal-

és Liverpool–Wolverhamp-
ton Wanderers-találkozókat
rendeztek. Ezek elõtt az
egyformán 38 pontot gyûj-
tött manchesteri csapatokat
csak gólarányuk rangsorol-
ta, a United 39-17-tel, a City
pedig  32-16-tal állt. Az
Arsenalnak 35, a Totten-
hamnek 33, a Chelsea-nek
pedig 31 pontja volt. 

Premier League-bõl szár-
mazó hír szerint a Man-
chester City akár 35 millió
eurót is hajlandó lenne fi-
zetni Edin Dzekóért, a né-
met élvonalbeli VfL Wolfs-
burg bosnyák játékosáért.
Ha az üzletet nyélbe ütik,
Dzeko már az Arsenal elle-
ni, január 5-i bajnoki mér-
kõzésen pályára léphet. A

Wolfsburg 30 milliót kapna
azonnal, s további ötöt, ha
a City bejutna a Bajnokok
Ligájába.

Bírósághoz fordult a spa-
nyol labdarúgókat tömörítõ
szervezet (AFE), hogy elér-
je: január 2-án ne kelljen pá-
lyára lépni. A kiírás szerint
az élvonal, azaz a Primera
División 17. fordulójának öt
mérkõzését játszanák le va-
sárnap, további ötöt pedig
hétfõn. A szervezet a bead-
ványában jelezte, hogy hét-
fõn valamennyi játékos ren-
delkezésre áll. Az AFE az
idõ rövidségére tekintettel
gyorsított eljárásban szeret-
ne állásfoglalást kapni a pro-
fi ligával (LFP) fennálló né-
zetkülönbség tárgyában. 

Botlott a Manchester United
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