
A Bánság és a Körösök vidéke után Szatmárt is elérte az olasz „területhódítás”: van olyan

település, amelynek határában a földek egynegyede külföldi kézben van, még ha a válság

miatt országosan kissé alább is hagyott a vásárlási láz. „Ha így megy tovább, legtöbben

napszámosként dolgozunk saját földjeinken” – panaszolta az ÚMSZ-nek egy helyi gazda.

A lapunk által megkeresett szakértõ szerint amíg a fizetõképes helyi vevõ meg nem jelenik

a piacon, a trend folytatódik. Persze van más megoldás is, Magyarországon például egy

2011-ig érvényben lévõ moratórium szerint külföldieknek tilos a földvásárlás. 6. oldal 

ÚMSZ

Befagyasztott nyugdíjakkal,
az átlagjövedelem mérsékelt

növekedésével és a munkanélküli-
ség enyhülésével számol a jövõ
évi költségvetés. Ez utóbbi muta-
tó javulására nemigen van kilátás,
ugyanis a napokban nyilvánossá-
got látott adatok szerint több mint
három százalékkal (4,5-rõl 7,5-re)
nõtt a tavalyi adatokhoz képest az
idei év végére a munkanélküliek
száma: közel hétszázezernek
nincs állása jelenleg Romániá-
ban. Nagyon rosszak a mutatók
Hargita és Kovászna megyében
is, ahol a munkanélküliek aránya
tíz százalék körüli. Pozitív példa
Szatmár megye, ahol a lakosok
hat százalékának nincs állása. 
6. és 7. oldal 

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2268 ▲
1 amerikai dollár 2,9539 ▲
100 magyar forint 1,5419 ▲

Ki lõtt 1989 decemberében?

„Kik a felelõsei a húsz évvel ezelõtti vér-
ontásoknak?” – ez volt a visszatérõ kérdés
az 1989-es forradalomra és az akkori ese-
mények halálos áldozatairól való tegnapi
megemlékezéseken. 

Aktuális 2

Háttér 4

Vezércikk 3

Kisebbségpolitika 
– az új kormány szemével

A Demokrata–Liberális Párt és az
RMDSZ közös kormányprogramjában
külön fejezet foglalkozik a nemzeti kisebb-
ségekkel.  A vonatkozó rész a dokumen-
tum vége felé található, igaz, két fontos fe-
jezet között: az európai ügyekkel foglalko-
zó rész után, ám a határon túli románokra
vonatkozó passzus elõtt. 

Kultúra 8
„Temetésen jött az ihlet”

Marosvásárhelyen
telt háznak mu-
zsikált a 100 Tagú
Cigányzenekar.
Mûvészeti vezetõ-
jük, Buffó Rigó
Sándor elmondta,
bemutatták reper-
toárjuk legjavát,
azt a  muzsikát,
amelyet a ma-
gyar cigányzene
ihletett, a legna-
gyobb zeneszer-
zõk mûveit. 

Cs. P. T., K. Zs.

Hivatalba se lépett az új kor-
mány, a hatalomváltás máris

érezteti hatását a székelyföldi köz-
intézményekben. Tegnap benyúj-
totta lemondását Anda Elena
Ianoºi, Hargita megye fõtanfel-
ügyelõje, akit a már ellenzékben
lévõ Szociáldemokrata Párt kül-
dött a tisztségbe. „A fõtanfelügye-
lõ távozását hónapok óta kérjük,
hiszen még a megye lakosságának
nyelvét sem ismeri. Felmérte a
helyzetet, s belátta, hogy kor-
mányváltás után semmi esélye
tisztségben maradni” – kommen-
tálta az ÚMSZ-nek Ianoºi gesztu-
sát Borboly Csaba, a Hargita me-
gyei önkormányzat elnöke, aki
más intézmények élén is váltásra
számít. Folytatása a 3. oldalon 

Kormányváltás 
SzékelyföldönÁtmenõ jegyet kaptak tegnap

a parlamenti szakbizottságok-
tól Emil Boc kormányfõ minisz-
terjelöltjei, köztük a három ma-
gyar politikus is. „Normális em-

berek közötti beszélgetés volt” –
nyilatkozta a meghallgatása után
adott interjúban lapunknak Kele-
men Hunor mûvelõdésiminisz-
ter-jelölt. 3. és 4. oldal 

Közjó és józan ész
Bãsescunak a reformokat önmagával
kell kezdenie és el kell fogadnia, hogy
az állam és a nép nem én vagyok, a par-
lamentnek pedig nem a további iszap-

birkózás, hanem a kor-
mánypártiak és az ellenzé-
kiek józan vitáinak a
színhelyévé kell válnia. A

megbékélésnek voltakép-
pen ez lenne a záloga: ne

balkáni, hanem angol-
szász módra mûköd-
jön a demokrácia. Székedi Ferenc

Õszi szántás „olasz földön”. A tõkehiányos romániai gazdák sok esetben eladott területeiken kénytelenek napszámosként dolgozni Fotó: MTI

Napszámos saját földön
Egyre több mezõgazdasági terület kerül külföldi tulajdonba Erdélyben

Elõttem az utódom. Kelemen Hunor és Theodor Paleologu Fotó: Fleischer Hilda

Átmenõ a minisztereknekJövõre enyhül a
munkanélküliség?



MTI

Házon belül rögzítették
Gyurcsány Ferenc volt mi-

niszterelnök balatonõszödi beszé-
dét; azonban a nemzetbiztonsági
vizsgálat után sem nyilvános, ho-
gyan jutott el a sajtóhoz, számolt
be az MTV hétfõ esti Híradója. Így
belsõ embertõl került nyilvános-
ságra az õszödi beszéd, nem hall-
gatták le a szocialista frakció ülé-
sét 2006 májusában. A felvétel ké-
szítése nem volt jogellenes, mert
nem használtak hozzá titkosszol-
gálati eszközöket, hangzott el a
hírmûsorban. Közölték, a kiszivá-
rogtatásáról szóló, több mint há-
rom évig tartó nemzetbiztonsági
vizsgálat nemrég zárult le. Azt is
vizsgálták, hogy ki volt a megren-
delõ és ki vette fel a beszédet. A
kormányszóvivõ – mint a mûsor-
ban elmondták – azonban nem
akart válaszolni a konkrét szemé-
lyekre vonatkozó kérdésekre. Az
már a vizsgálat elején kiderült,
hogy a beszédet a balatonõszödi
kormányüdülõ hangtechnikai
rendszerével rögzítették. Demeter
Ervin, az Országgyûlés nemzet-
biztonsági bizottságának fideszes
tagja a Híradónak azt mondta, vá-
laszolni kell arra az alapvetõ kér-
désre, hogy használták-e pártpoli-
tikai manipulációra a Nemzetbiz-
tonsági Hivatalt.  A hírmûsorban
emlékeztettek, Gyurcsány Ferenc
akkori kormányfõ többször is cá-
folta, hogy neki köze lenne a ki-
szivárogtatáshoz. Az ügy kivizs-
gálását Szilvássy György volt ti-
tokminiszter kezdeményezte. A
Magyar Rádió 2006. szeptember
17-én honlapján tette közzé a bir-
tokába jutott hangfelvételt, amely
a május 26-án Balatonõszödön
tartott MSZP- frakcióülésen ké-
szült. Gyurcsány Ferenc a zárt
körben elhangzott beszédében –
helyenként durva szavakkal – a
frakciót a változtatások szüksé-
gességére akarta rádöbbenteni. 

ÚMSZ

Országszerte folytatódtak teg-
nap a megemlékezések az

1989-es forradalomról és az akko-
ri események halálos áldozatai-
ról. Brassóban, a Hõsök temetõjé-
ben katonai és egyházi szertartás
keretében tisztelegtek a húsz év-
vel ezelõtti véres megtorlások hõ-
si halottjai elõtt. A síroknál a
brassói forradalmárszervezet ve-
zetõje, Dorin Lazãr Maior és Ion
Gonþea prefektus mondott beszé-
det. Szintén tegnap a brassói me-
gyei tanács szimpóziumot szerve-
zett Húsz évvel az 1989. decemberi
forradalom gyõzelme után címmel;
a résztvevõk közül többen kifogá-

solták, hogy az illetékes hatósá-
gok még mindig nem derítették
ki, kik lõttek az akkori tüntetõk-
be. „Egymást váltották a hatal-
mon a pártok, de egyik sem vál-
lalta, hogy felfedi az igazságot az
1989 decemberében történtekrõl.
Egyetlen intézmény sem volt ké-
pes megmondani, kik a felelõsek
a húsz évvel ezelõtti vérontásért”
– jelentette ki Dorin Lazãr Maior.

Mint ismert, az igazságszolgál-
tatás mai napig sem tisztázta, kik
lõttek a tüntetõkbe, a vizsgálatok
elakadtak a katonai ügyészségen.
Csak a temesvári felkelés ügyé-
ben született jogerõs ítélet, amely-
nek értelmében Victor Athanasie
Stãnculescu és Mihai Chiþac tá-

bornokokat külön-külön 15 év
szabadságvesztésre ítélték. 

Kereken húsz évvel ezelõtt, de-
cember 22-én a kora reggeli órák-
ban hatalmas munkástömegek in-
dultak meg Bukarest központja
felé, áttörték a rendfenntartó erõk
kordonjait (több katona átállt a
felkelõk oldalára), és a kommu-
nista pártszékház elõtti teret el-
lepték a tüntetõk százezrei. A té-
ren ünnepi hangulat lett úrrá, a
tömeg behatolt a pártszékházba;
Mircea Dinescu és Ion Caramitru
az idõközben a tömeg által szin-
tén elfoglalt román televízió épü-
letében bejelentették a diktátorpár
elmenekülését, a népi felkelés
gyõzelmét. 
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Röviden Ki lõtt 1989
decemberében?

Hírösszefoglaló

Titkos börtönt tartott fenn a
CIA Litvániában a balti or-

szág titkosszolgálatának közre-
mûködésével, de az egyelõre
nem világos, hogy a létesítményt
használták-e terrorgyanús õrize-
tesek vallatására – derült ki egy
litván parlamenti bizottság teg-
nap közzétett jelentésébõl.

A nemzetbiztonsági bizottság
megállapította, hogy a litván tit-
kosszolgálat két helyiséget bo-
csátott a CIA rendelkezésére:
egy egyszemélyes cellát 2002-
ben, illetve egy nyolc személy
fogva tartására alkalmas na-
gyobb helyiséget 2004-ben. A
testület nem talált arra vonatko-
zó bizonyítékot, hogy az állam-
fõ, a miniszterelnök vagy más
vezetõ politikusok tudtak volna
a CIA-val történõ együttmûkö-
désrõl. Arvydas Anusauskas, a
bizottság elnöke elmondta,
hogy foglyokat szállító repülõ-
gépek több alkalommal szálltak
le Vilniusban 2002 és 2005 kö-
zött. Ezeket a repülõgépeket a
határõrség nem ellenõrizte, a fe-
délzetükön utazó személyeket
soha nem azonosították.
Ugyanakkor azt nem tudják bi-

zonyítani, hogy Litvániában
zajlott volna terrorgyanús sze-
mélyek vallatása.

A nemzetbiztonsági bizottság
azt követõen indított vizsgála-
tot, hogy az ABC amerikai tele-
vízió augusztusban azt állította:
Lengyelország és Románia mel-
lett Litvánia volt a harmadik
európai ország, amely engedé-
lyezte saját területén titkos bör-
tönök mûködtetését az ameri-
kai hírszerzõknek. November-
ben az ABC újabb állítólagos bi-
zonyítékkal állt elõ, amely sze-
rint egy fõváros közeli exkluzív
lovasklubban mûködtette tit-
kos litvániai börtönét a CIA, a
vilniusi kormány hozzájárulá-
sával. A jelentés vezetõ politi-
kusok és nemzetbiztonsági
tisztségviselõk meghallgatása
alapján készült. A titkos börtö-
nök ügye miatt december kö-
zepén Dalya Grybauskaite ál-
lamfõ elrendelte Mecys Lau-
rinkusnak, a litván állambiz-
tonsági szolgálat volt vezetõjé-
nek az azonnali hazahívását
grúziai nagyköveti posztjáról.
Személyes indokokra hivatkoz-
va lemondott a titkosszolgálat
jelenlegi vezetõje, Povilas Mala-
kauskas is. 

Titkos CIA-börtön

mûködött Litvániában

Forradalmi megemlékezések Brassóban. A hozzátartozók nem tudják, kik voltak az áldozatok gyilkosai

Rasmussen megerõsíti a NATO
afganisztáni felelõsségvállalását

A NATO erõi addig maradnak
Afganisztánban, amíg szükséges, még ha
ezért nagy árat is kell fizetni – erõsítette
meg tegnap Kabulban Anders Fogh
Rasmussen, az észak-atlanti szövetség
fõtitkára. „Ne legyen kétségük afelõl,
hogy a nemzetközi közösség ki fog állni
önök mellett, meg fogja védeni önöket,
és segíteni fog az országuk
újjáépítésében, amíg önök készen nem
állnak arra, hogy a saját lábukra álljanak
és megakadályozzák a terrorizmus vis-
szatérését” – jelentette ki a NATO-
fõtitkár Hamid Karzai afgán elnökkel
közös sajtóértekezletén.

Washington: ezermilliárd 
a terrorizmus ellen

Washington terrorellenes háborújának
kiadásai elemzõk szerint már meghal-
adták az egybillió (ezer milliárd) dollárt.
Egy kongresszusi hivatal elemzõi azután
mondták ezt a becslést, hogy Barack
Obama amerikai elnök hétfõn aláírta a
jövõ évi védelmi költségvetést. A 636
milliárd dolláros büdzsé 128,3 milliárd
dollárt irányoz elõ az iraki és az afgan-
isztáni háborúra. Obama december 1-jén
hozta nyilvánosságra az új afganisztáni
stratégiáját, és 30 ezer újabb katona
kiküldését irányozta elõ fél éven belül.
Az ehhez szükséges forrásokat az elnök
várhatóan februárban fogja megkérni a
kongresszustól, amikor is elõterjeszti az
állami kiadások tervét a 2011-es évre.

Nemzetközi szálat vizsgál 
a rendõrség az ellopott
auschwitzi felirat ügyében

A lengyel rendõrség egy lehetséges
nemzetközi kapcsolatot vizsgál az
auschwitzi egykori náci haláltábor
bejáratánál lévõ német nyelvû felirat
elrablásának ügyében – közölte a rendõrség
szóvivõje keddi sajtóértekezletén. „Együtt-
mûködünk az összes nemzetközi ügynök-
séggel és intézménnyel világszerte... Lehet,
hogy egy személyt (nemzetközi elfogató-
parancs alapján) õrizetbe fognak venni” –
mondta Dariusz Nowak. A szóvivõ nem
közölt további részleteket, és kitért azon
lengyel médiajelentések kommentálása
elõl, melyek szerint egy svéd gyûjtõ kevere-
dett volna az ügybe.

Izrael válaszolt 
a fogolycsere-ajánlatra

Az izraeli kormány eljuttatta válaszát a
Hamász palesztin fundamentalista
szervezet új ajánlatára a két fél közötti
fogolycserére vonatkozóan – jelentette az
izraeli rádió tegnap kormányzati körökre
hivatkozva. A közlés szerint a Benjámin
Netanjahu miniszterelnök vezetésével
ülésezõ, hat miniszterbõl álló szûkebb
izraeli kabinet hosszas tanácskozások után
keddre virradóra utasította Chágáj Hadasz
izraeli közvetítõt, hogy folytassa erõfeszíté-
seit a Hamász fogságában lévõ Gilád Salit
izraeli katona szabadon bocsátása
érdekében.

Továbbra is káosz 
a brit közlekedésben 

Szinte teljes káosz jellemezte tegnap is a
közlekedést Nagy-Britanniában a múlt
hét óta tartó kemény tél miatt. Több
repülõtér forgalma csaknem leállt, és
budapesti járatok is elmaradtak. Az ilyen
idõjárásra teljesen felkészületlen, jóval
enyhébb atlanti klímához szokott ország-
ban már napok óta komoly közlekedési
fennakadásokat okoz a havazás, a hatal-
mas hótorlaszok és az utak jegesedése.
Jelenleg a déli-délkeleti országrészben és
Londonban a legrosszabb a helyzet,
mivel itt keddre virradó éjjel újabb jelen-
tõs havazás volt.

Fotó: Agerpres

„Házon belüli”
az õszödi beszéd

Hírösszefoglaló

Szerbia tegnap hivatalosan
benyújtotta jelentkezését az

Európai Unióhoz való csatlako-
zásra. Boris Tadic szerb elnök az
unió soros elnökségét ez év végé-
ig ellátó Svédország kormányfõ-
jének, Fredrik Reinfeldtnek adta
át az okmányt, amely a kérelmet
tartalmazza. Carl Bildt svéd kül-
ügyminiszter az európai uniós
bõvítési folyamatban elért hala-
dást és a nyugat-balkáni orszá-
gok segítését nevezte a most befe-
jezõdõ svéd EU-elnökség legfõbb
külügyi eredményeinek. Brüs-

szelben tartott sajtótájékoztató-
ján a svéd diplomácia vezetõje
egyúttal jelképesen átadta a stafé-
tát a január elsejétõl hivatalba lé-
põ elnökségi hármasnak, Spa-
nyolországnak, Belgiumnak és
Magyarországnak.

Bildt úgy vélte, a következõ –
“spanyol”-félévben döntõ hala-
dást lehet elérni a Horvátország-
gal folytatott csatlakozási tárgyalá-
sokon. Ugyancsak haladásra szá-
mít a külügyminiszter a török, az
izlandi és a macedón csatlakozási
folyamatban, míg Szerbia kapcsán
leszögezte, hogy az EU kész fo-
gadni a csatlakozási kérelmet. 

Szerbia hivatalosan
jelentkezett EU-tagnak

Boris Tadic szerb elnök és Fredrik Reinfeld svéd kormányfõ Fotó: Agerpres/EPA
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Common goods. A közjó fo-
galma valamikor az angol-

szász politikai életben fo-
gant és Traian Bãsescu-
nak új mandátuma ele-

jén tartott parlamenti beszé-
dében nem kellett túl sokat

emlegetnie az Egye-
sült Államokat ah-

hoz, hogy érezni lehessen: szövegírói megle-
hetõsen jártasak az amerikai politikai for-
dulatokban. De nem csupán a közjóra tért
vissza mindegyre a második öt esztendejének
nekirugaszkodó államelnök, hanem legalább
ugyanilyen gyakorisággal a romániai társa-
dalom korszerûsítésére, amelynek elengedhe-
tetlen kelléke az államháztartás reformja,
annak számtalan összetevõjével egyetemben.
Bãsescu véleménye szerint a román állam
meglehetõsen gyenge szolgáltatásaival a köz-
pénzek túlságosan is nagy fogyasztója, kö-
vetkezésképpen minél hamarabb karcsúso-
dik, annál inkább növeli a közjó kiterjedésé-
nek esélyeit, amely végsõ soron négy terüle-
ten jelenthet látványos elõretörést: a hazai
középosztály megerõsödésében, a romániai
agrártársadalom átalakításában és
hatékonyobbá tételében, a vállalkozási esély-
egyenlõség biztosításában, valamint az arra
valóban rászorulók által igénybe vehetõ szo-
ciális védõháló kiterjesztésében. 
Mindez azt is jelenti: az államelnök beszédé-
ben látványosan ötvözõdtek a különbözõ gaz-
dasági és politikai fogantatású elemek. Arról,
hogy a liberális, a szociáldemokrata, vala-
mint az állam egységére vonatkozó konzerva-
tív gondolatok mellõl a kereszténydemokrá-
cia se maradjon ki, áldásával az államvallást
jelképezõ ortodox pátriárka gondoskodott. A
politikusokat befolyásoló pénzügyi érdekcso-
portokról és a kisebb, egykamarás parlamen-
tet óhajtó népakaratról szólva, a régi-új ál-
lamelnök voltaképpen választási kampányá-
nak legfontosabb alapelveit ismételte meg, de
jóval enyhébb és visszafogottabb, a nemzeti
megbékélést igénylõ formában. 
De legalább ilyen súlya van mindannak,
amirõl nem beszélt és aminek meglesz a ma-
ga külföldi és belföldi sajtóvisszhangja: az
Egyesült Államok, Franciaország és az Eu-
rópai Unió említésén kívül egyetlen szót sem
fordított a nagy keleti szomszédokra, akik
már a kampányban alaposan hegyezték a
fülüket, és bizony nem jutott még egy fél-
mondat sem a romániai nemzetiségeknek,
amelyek közül legalább az egyik az elkövet-
kezõ hónapokban próbálja majd kivenni a
maga részét a meglehetõsen kockázatos kor-
mányzásból. Az államelnököt beiktatták, a
kormányt szûkös többséggel is ma megsza-
vazzák, Románia vezetésének a sorsa a to-
vábbiakban azon múlik, amit ugyancsak az
angolszász politikai életben common sense-
nek, azaz józan észnek neveznek. 
Vagyis Bãsescunak a reformokat önmagával
kell kezdenie és el kell fogadnia, hogy az ál-
lam és a nép nem én vagyok, a parlament-
nek pedig nem a további iszapbirkózás, ha-
nem a kormánypártiak és az ellenzékiek jó-
zan vitáinak a színhelyévé kell válnia. A
megbékélésnek voltaképpen ez lenne a zálo-
ga: ne balkáni, hanem angolszász módra
mûködjön a demokrácia. 

Román lapszemle

Közjó és józan ész

Fleischer Hilda

Tekintettel arra, hogy több
szakbizottságban az ellenzék-

be szorult liberálisok és szociál-
demokraták többségben vannak,
kisebb meglepetést okozott a mi-
niszterjelöltek tegnapi meghall-
gatásán, hogy mind a tizenöt je-
lölt „átment”. A legvitatottabb
Elena Udrea régiófejlesztési és
turisztikai miniszterjelölt is csak
négy ellenszavazatot kapott a
negyvennyolc honatyától, így a
mai plenáris szavazás még a vár-
hatónál is könnyebbnek ígérke-
zik a koalíciós pártok számára. 

A „szûzanya kertje”

Kisebb megütközést keltett
Teodor Baconschi külügymi-
niszter-jelölt meghallgatásán
Viorel Hrebenciuc szociálde-
mokrata honatya kérdése, ami-

kor azzal kapcsolatban érdeklõ-
dött, a teológusi végzettségû pá-
rizsi nagykövet miként véleke-
dik II. János Pál pápa azon kije-
lentésérõl, hogy Románia a
„szûzanya kertje”. Baconschi
szerint a római katolikus egy-
ház volt feje kijelentését „bók-
ként kell értelmezni, ugyanis
köztudott a románok Mária-
kultusza”. 

Kelemen kicsit izgult

Egyetlen ellenszavazatot sem
kapott tegnap az õt meghallgató
együttes kulturális szakbizott-

ságtól a Mûvelõdési Minisztéri-
um élére javasolt Kelemen Hu-
nor. „Szerintem ez egy teljesen
normális beszélgetés volt, a kol-
légák ismernek, évek óta együtt
dolgozunk, tudják, hogy hogyan
gondolkodom, tehát nem kellett
különösképpen bemutatkoznom.
Ettõl függetlenül – bevallom
õszintén – egy kicsit izgultam.
Ennyi év politika után ez ritkán
történik meg velem, de ma reg-
gel volt némi izgalom bennem.
Szerencsére Theodor Paleologu
volt mûvelõdési miniszter ele-
gáns hozzáállása és támogatása
megnyugtatott valamelyest” –
fogalmazott lapunknak Kele-
men. Elmondta, kezdetben min-
denképp arra próbál majd fóku-
szálni, hogy a már meglévõ nagy
könyvvásárokra, színház és film-
fesztiválokra a következõ évek-
ben is legyen anyagi keret. „A
költségvetés nagyon korlátozott,

jóval kevesebb lesz, mint az elõ-
zõ években, ezért egyelõre nem
merem megígérni, hogy – leg-
alábbis az év elsõ felében – újabb
nagy projekteket indítunk el” –
nyilatkozta az ÚMSZ-nek a mi-
niszterjelölt, majd hozzátette,
természetesen azt is prioritásá-
nak tekinti majd, hogy a magyar
intézmények és magyar progra-
mok támogatására is fordítsanak
a költségvetésbõl. „Remélem ja-
nuár elejéig lesz idõm átnézni
mindent a minisztériumban, s
akkor majd több részletet el tu-
dok árulni. Amikor az ember kí-
vülrõl érkezik egy minisztérium-

ba, beletelik egy kis idõbe, amíg
átlátja a teljes helyzetet” – ösz-
szegzett Kelemen, aki mint
mondta, csodákat nem ígér, mert
nagyon kevés a pénz.  A meg-
hallgatáson – amelyen Kelemen
Hunor egyetlen ellenszavazatot
sem kapott –, a bizottság tagjai-
nak kérdéseire reagálva, Kele-
men részletesebben a Peleº kas-
télyra, illetve annak megvásárlá-
sára tért ki, de amint beszédében
elmondta, a verespataki régésze-
ti ásatások elkezdését, illetve az
autópályák mentén található
mûemlékek védelmét is szorgal-
mazná. 

Cseke: „nehéz évünk lesz” 

„Célom, hogy az emberek
érezzék: õk állnak az egészség-
ügyi rendszer középpontjában,
róluk szól, értük van, õket szol-
gálja a rendszer” – nyilatkozta

Cseke Attila szenátor a parla-
menti meghallgatást követõen.
Az egészségügyminiszter-jelöl-
tet a meghallgatás után egyönte-
tûen támogatta a képviselõház
egészség- és családügyi bizottsá-
ga, valamint a szenátus köz-
egészségügyi bizottsága. „Ne-
héz év elé nézünk, sok gond
van, és több népszerûtlen intéz-
kedést kell majd meghozni –
mondta Cseke, hozzátéve, sze-
retné partnernek tekinteni a
rendszerben dolgozókat: az
egyetemi professzorokat, a
gyógyszerészeket és az asszisz-
tenseket egyaránt.

A hideg terem rövidítette 
Borbély meghallgatását

Borbély László miniszterjelöltet
tegnap délután hallgatta meg a
parlament szakbizottsága, majd
53 támogató és nyolc ellenszava-
zattal õ is átment a meghallgatá-
son. A beszélgetés rendkívül rövid
ideig tartott, mivel a meghallga-
tásnak helyet adó I. C. Brãtianu-
teremben nagyon hideg volt, a bi-
zottság tagjai már az elsõ percek-
ben kiegyeztek, hogy minden párt
csak egyetlen kérdést intézhet
Borbélyhoz. A jelöltet az erdõgaz-
dálkodásról, a zöld övezetek bõví-
tésérõl, a génmanipulált növé-
nyekrõl és a verespataki aranybá-
nyaprojektrõl kérdezték. „A pro-
jekt beindítását csak akkor hagy-
juk jóvá, ha az mind jogi, mind
környezetvédelmi szempontból
törvényesnek bizonyul, s amíg én
magam százegy százalékig meg

nem bizonyosodtam arról, hogy
nem károsítja a környezetet” –
nyilatkozta Borbély László. A je-
lölt elmondta, a tárca költségveté-
se 2010-ben nagyon szûkös lesz, a
kért 3,1 milliárd helyett, csak 1,5
milliárdot kaptak, ami szerinte
nagyon kevés, és mindenképpen
kiigazításra szorul. „Már találkoz-
tam a minisztériumban dolgozók-
kal, és úgy látom, kezdenek hoz-
zászokni a munkastílusomhoz.
Azt kérem tõlük, ne jöjjenek hoz-
zám kifogásokkal, hogy mit miért
nem lehet, megoldásokat, járható
utakat várok tõlük” – fogalmazott
lapunknak Borbély. 

Ma jelenik meg utoljára a Cotidianul címû
napilap. Bár a hivatalos állítás szerint csu-
pán meghatározatlan idejû kényszerszü-
netrõl van szó – míg új befektetõt találnak
– , a munkatársak szerint megszûnt a kiad-
vány. (Evenimentul Zilei) Huszonnégy
darab F16 -os harci repülõgépet kaphat
„ajándékba” Románia az Egyesült Álla-
moktól. Az adományozás egyetlen feltéte-
le, hogy fedezi a tengerentúlon végzett ja-
vítási és karbantartási költségeket. (Curi-
erul Naþional) Román-magyar „háború”
zajlik az idõjárási viszontagságok miatt
megbénult vasútvonalon. A CFR a MÁV-
ot vádolja a nemzetközi vasúti forgalom
késései, kimaradásai és az információ
visszatartása miatt. (Gândul)  

Szekedi Ferenc

Átmenõ a minisztereknek
A tegnapi meghallgatások után ma szavaz a parlament a kormányról

Cseke Attila egészségügyi- és Borbély László környezetvédelmiminiszter-jelölt egyaránt elnyerte a honatyák bizalmát

Folytatás az 1. oldalról

Az immár kormányon lévõ
RMDSZ politikusa szerint az
idén tavasszal bekövetkezett
igazgatóleváltási hullám utáni
hónapokban ellenzékbõl is sike-
rült kijárniuk, hogy a Hargita
megyei dekoncentrált (a kor-
mány fennhatósága alá tartozó –
szerk. megj.) intézmények többsé-
gének  élére ismét „magyarul tu-
dó vagy magyar” emberek kerül-
jenek. „Négy-öt olyan hivatalról
tudok már csak, amelyek élére
még az elõzõ, PSD–PD-L-kor-
mány állított embereket. Kicseré-
lésükrõl már folynak a tárgyalá-
sok a koalíciós társsal” – mondta
Borboly. A tanácselnök nem tud-
ta még megmondani, mikor vár-
hatók az igazgatócserék, s azt

sem, hogy ezek milyen formában
történnek majd. Hangsúlyozta
azonban, hogy az intézményve-
zetõknek nem a nemzetisége
vagy a párttagsága fontos, hanem
„szakmai helytállásuk, illetve az,
hogy ismerjék a megye lakossá-
gának nyelvét”. Lapunk Kovász-
na megyei RMDSZ-es források-
ból úgy tudja: a kormányváltás-
sal járó igazgatócserék Három-
széken legkésõbb februárig lezaj-
lanak. 

A két székely megye RMDSZ-
es politikusai abban már koráb-
ban megállapodtak abban, hogy
magyar prefektusokat és intéz-
ményvezetõket kérnek az új kor-
mánytól. Egyezségük szerint  az
általuk tisztségbe helyezett szemé-
lyek Bukarestben egyformán kép-
viselik Székelyföld érdekeit, és

egyeztetik a fejlesztési elképzelé-
seket. 

A háromszéki magyar ifjúsági
szervezetek tagjai egyébként már
a választási kampányban bejelen-
tették, hogy az RMDSZ kor-
mányra lépése esetén helyet kér-
nek maguknak a politikában és az
intézmények vezetésében. A
Kovászna megyei magyar ifjúsági
szervezeteket tömörítõ HÁRIT
vezetõje, Grüman Róbert szerint
adatbázist készítenek fiatal szak-
emberekrõl, önéletrajzi adatokkal
és diplomamásolatokkal, hogy ha
szükség lesz rá, ajánlatokat tudja-
nak tenni. 

Mint ismert, a Demokrata–
Liberális Párt és a Szociáldemok-
rata Párt kilenc hónapos kor-
mányzásának kezdetén lezajlott
egy nagy tisztogatás az intéz-

ményvezetõk körében. Ez ellen
februárban Sepsiszentgyörgyön
szervezett az RMDSZ nagysza-
bású tiltakozást, majd Kovászna
és Hargita megyékben is gyász-
keretes táblákat helyeztek el az
intézmények elõtt az „Ebben az
intézményben magyar vezetõt
váltottak le” felirattal. Három-
széken csak hat magyar intéz-
ményvezetõ maradt tisztségben,
és 37 intézményben román pár-
tok által jelölt emberek kerültek
vezetõi tisztségekbe. Már azt
megelõzõen Kovászna megyé-
ben alig 40 százalék volt a ma-
gyar vezetõk aránya, bár a lakos-
ság összetétele alapján 75 száza-
lék is járt volna, hangoztatták az
RMDSZ politikusai, akik ezúttal
szeretnék a jelenlegi arányt jelen-
tõsen javítani. 

Kormányváltás  Székelyföldön
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Lokodi Imre

Milyen volt a hangulat a
meghallgatáson? Mennyire
voltak ellenségesek a román
politikusok amiatt, hogy a
romániai kulturális tárca
„magyar kézre kerül”?
– Kifejezetten jó hangulatban
zajlott a meghallgatás. Voltak
kollegák, akik kitértek arra,
hogy a kulturális tárca ma-
gyar kézre kerül, viszont nem
rossz értelemben, hanem po-
zitívan értékelték. Olyan volt
a meghallgatás, mint amikor
az ember kollégák között be-
szélget, de hiszen mi kollé-
gák is vagyunk, sokan már
évek óta ugyanabban a bi-
zottságban dolgozunk, egy-
mást jól ismerjük, nem kel-
lett különösképpen nagy be-
mutatkozásra készülni. A
meghallgatáson sok újdonsá-
got nem tudtam mondani,
szóval normális emberek kö-
zötti beszélgetés volt.

Hogyan tudta meggyõzni
román kollégáit, hogy –
ahogyan korábban fogalma-
zott – „nem szalad el vala-
merre Románia kulturális
örökségével”?
– Ilyen aggodalmak nem me-
rültek fel a kulturális bizott-
ságban. Az igaz, hogy Victor
Socaciu garanciákat kért tõ-
lem arra vonatkozóan, hogy
itt a magyar kultúra nem fog
majd tarolni, és nem fogja el-
nyomni a román kultúrát.
Nagyjából ennyi volt, ez volt
az a vélemény, ami elütött a
többitõl. Nem éreztem a kol-
légák részérõl, hogy õk azért
aggódnának, hogy most

rossz kezekbe, magyar kézbe
kerül a mûvelõdési tárca.
Azt, ami a sajtóban, blo-
gokon, kommentárokban
nyilvánosságot kapott, azt én
nem éreztem.

Válság van, ilyenkor a
kultúrára a szokásosnál is
kevesebb jut a költségvetés-
bõl. Milyenek a kilátások
mandátuma elsõ évében,
lesz-e mibõl gazdálkodnia?
– A költségvetésbõl bizo-
nyos fejezeteket módosíta-
nunk kell az év folyamán,
különben nem tudjuk tartani
a projektek kivitelezését. El-
sõsorban a beruházásokra
gondolok, amelyekre külföl-
di forrásokból, de a költség-
vetésen keresztül jön a pénz.
Az országos könyvtár építé-

se, a bukaresti Nemzeti
Színház és az Opera felújítá-
sa már mind-mind elindított
program, amelyeket határ-
idõhöz kötött a finanszíro-
zó, az Európai Fejlesztési
Bank. Mûemlékvédelemre
nincs sok pénz, új építõtele-
peket valószínûleg nem tu-
dunk 2010-ben megnyitni,
gondolom, hogy a költség-
vetés módosításakor sikerül
majd kiegészítést szerezni a
jövõ év második felére. El
kell mondanom, nagyon ne-
héz esztendõnek nézünk elé-
be; ami a projekteket illeti,
látványos elõrelépést nem
ígérek, mert nem szeretném,
ha azokat majd tõlem füg-
getlen okok miatt meg kelle-
ne szegnem, ezért inkább
azt mondom: a jövõ eszten-

dõben azt folytatjuk, amit
már korábban elkezdtek.
Egyébként mindenkit emlé-
keztetnék, akkor veszem át a
tárcát, amikor a költségvetés
már készen van, számokon
módosítani nem lehet, ezért
a jövõ évet inkább törvény-
kezésre és a következõ évek-
re való felkészülésre fordíta-
nám.

Ezt meg tudja majd mon-
dani néhány színházigazga-
tónak is?
– Szerintem minden színház-
igazgató meg fogja majd ke-
resni a minisztériumunkat.
Megbeszéljük és elosztjuk
azt a kevés pénzt, amit a költ-
ségvetésbõl kapunk, persze
tudom, senki sem lesz
elégedett…

„Leegyszerûsített” mi-
nisztériumot kap, az egyhá-
zak elkerültek a tárcától. Ez
egy koalíción belüli komp-
romisszum eredménye?
– Igen. Mi tagadás, ez egy ké-
sõbbi kompromisszum, ami-
nek az lett az eredménye,
hogy mi kaptunk kiegészítés-
ként valami egyebet, a politi-
kát csak így lehet elképzelni.

A koalíción belül több, az
RMDSZ-re nézve kedvezõ
kompromisszum is szüle-
tett, sikerült például bele-
foglalni a kormányprog-
ramba a kisebbségi törvény
elfogadását. Köztudott,
hogy a jogszabály a parla-
mentben többek között a je-
lenlegi koalíciós társak mi-
att akadt el. Mi a garancia

arra, hogy ez nem fog meg-
ismétlõdni?
– Semmi más garancia nincs,
mint az, hogy a politikai
egyezséget be kell tartani, a
mi dolgunk pedig az, hogy
azt mihamarabb megpróbál-
juk érvényesíteni. Elképzelé-
sünk az, hogy a jövõ eszten-
dõben a kisebbségi kérdést is
megoldjuk. Mi más garanciát
nem tudunk ígérni, ismét-
lem, a politikában garancia
az adott szó és az egyezség. 

A koalíciós társ nyomá-
sára a kormányprogramba
belekerült a verespataki
aranykitermelés elindítása
is. Ez is kompromisszum
eredménye volt?
– A verespataki aranybánya
elindítása nem került be a
kormányprogramba, Adriean
Videanu szándéka volt, csak-
hogy mi azt nem fogadtuk el.
A verespataki kitermelésnek
az újraértékelése azonban va-
lóban bekerült a programba. 

Önnek az RMDSZ alap-
szabályzata értelmében a
beiktatása utáni harminc
napon belül el kell döntenie,
hogy ügyvezetõ elnök ma-
rad vagy folytatja miniszteri
mandátumát. Mi lesz a
kompromisszum?
– A kérdését harminc nap
múlva meg fogom válaszol-
ni. Örülök, hogy a romániai
magyar sajtót ez foglalkoztat-
ja a leginkább… Mindenkit
szeretnék megnyugtatni, a
határidõ lejártáig megtalál-
juk azt a megoldást, ami el-
sõsorban a szervezetnek és
nem nekem a legjobb.

Meghallgatás – kollégiális légkörben
Interjú Kelemen Hunor mûvelõdésiminiszter-jelölttel, az RMDSZ ügyvezetõ elnökével

Kisebbségpolitika az új kormány szemével

Bogdán Tibor

A kormányprogram
nemzeti kisebbségekre

vonatkozó kitételei ugyan a
dokumentum vége felé kap-
tak helyet, igaz, két fontos fe-
jezet között: az európai
ügyekkel foglalkozó rész
után, ám – és ez akár jelzés
értékû is lehet annak vonat-
kozásában, hogy a kormány-
koalíció mekkora jelentõsé-
get tulajdonít a kérdéskörnek
– a határon túli románokra
vonatkozó passzus elõtt. 

Általános elvek

A fejezetcím megfogalma-
zása – Az etnikumközi kap-
csolatok politikája – bizo-
nyos fokú óvatosságra utal: a
szerzõk mintha igyekeztek
volna elkerülni azt, hogy már
a címben utalást tegyenek a
kisebbségi jogokra. Igaz,
nyomban az elsõ pontban le-
szögezik: a román kormány

azon lesz, hogy az ország al-
kotmányával összhangban,
szavatolja valamennyi nem-
zeti kisebbséghez tartozó pol-
gár jogát etnikai önazonossá-
ga megõrzéséhez és szabad
kifejezéséhez, ami lehetõvé
teszi teljes értékû érvényesü-
lését a közéletben, a közigaz-
gatásban és az igazságszol-
gáltatásban. Egyben ösztönzi
a párbeszédet a nemzeti ki-
sebbségekkel a döntéshozatal
javítása, az etnikai identitás
érvényesítése céljából. A do-
kumentum a teljes jogegyen-
lõséget és az identitás-érvé-
nyesítés egyforma esélyét te-
kinti az etnikumközi kapcso-
latok alapjának.

A kormányprogram a ki-
sebbségekre vonatkozó politi-
kai alapelvek között sorolja
fel az etnikai, kulturális, val-
lási és nyelvi önazonosság
„megõrzése, érvényesítése és
fejlesztése” mellett a diszkri-
mináció leküzdését és a tole-
rancia bátorítását, a változa-

tos kulturális értékek felszín-
re hozását és fejlesztését, az
etnikumközi párbeszéd szor-
galmazását, a szélsõségesség,
a sovinizmus és az antiszemi-
tizmus bármely formájának
kizárását, a romák helyzeté-
nek javítását.

Konkrét intézkedések

Az általánosabb érvényû
elvek mellett a kormányprog-
ram kisebbségi fejezete konk-
rétabb célokat is megfogal-
maz. Így, a módosított alkot-
mány rendelkezéseivel össz-
hangban megteremti a törvé-
nyes kereteket az anyanyelv
közigazgatásban való hasz-
nálatához. A kormány – jog-
szabályok útján is – intézked-
ni fog a regionális és kisebb-
ségi nyelvek Európai Chartá-
jának ratifikálására vonatko-
zó törvény elõírásainak a
gyakorlatba ültetéséért. Igen
fontos pontja a fejezetnek az
a vállalás, miszerint a kor-
mány továbbra is támogatni
fogja a romániai nemzeti ki-
sebbségek jogállását szabá-
lyozó törvénytervezet elfoga-
dását. A „továbbra” szó kissé
furcsán hat, tekintve, hogy
eddig – éppen a mostani ve-

zetõ kormánypárt, a demok-
raták hathatós nyomására – a
kabinet a jogszabályt sikerrel
elszabotálta.

A kisebbségi intézmények-
re vonatkozóan a kormány-
program leszögezi: a kabinet
megfelelõ (pénzügyi) támo-
gatást nyújt a Nemzeti Ki-
sebbségek Problémáit Tanul-
mányozó Intézet számára.
Emellett, a nemzeti kisebbsé-
gi jogok „szektoriális védel-
mének” folytatása és erõsíté-
se érdekében, Románia euró-
pai uniós integrációjának kö-
vetelményeivel összhangban,
a kormány szakok és felké-
szítési szintek – elemi okta-
tás, szakiskola, gimnázium
és egyetem – szerint bõvíti az
anyanyelvû oktatás jelenleg
létezõ kereteit. A kabinet kö-
telezettséget vállal arra vo-
natkozóan is, hogy mind or-
szágos, mind helyi törvény-
hozási és végrehajtási szinten
megszilárdítja a kisebbségek
arányos képviseletéhez és a
velük való politikai konzultá-
cióhoz szükséges intézményi
kereteket. A kabinet készen
áll a sajátos kulturális és
interkulturális programok fi-
nanszírozására is, továbbá
szavatolja az anyanyelvû rá-

dió- és tévé-mûsorokat – ide-
értve a közszolgálati rádió és
tévé adásait is – valamennyi
nemzeti közösség, elsõsor-
ban a magyar közösség szá-
mára.

A kormányprogram értel-
mében szavatolják a feltétele-
ket a felekezeti vagyon meg-
õrzéséhez és fejlesztéséhez,
tiszteletben tartva a lelkiis-
mereti szabadság és a vallási
pluralizmus elveit. 

Mindezeknek a céloknak a
megvalósításához arra van
szükség, hogy a meglévõ
pénzügyi erõforrásokat elsõ-
sorban életképes projektek fi-
nanszírozására fordítsák.
Ezért mindenekelõtt az etni-
kai és kulturális sokszínûség
országos és helyi szinten
megnyilvánuló értékeinek tá-
mogatására törekednek, pro-
jektekre alapozott tevékeny-
ségek útján. Hasonlóképpen
szavatolják a sajátos tevé-
kenységek finanszírozását is.
A kulturális sokszínûség tá-
mogatásával azon lesznek,
hogy felszámolják az elõíté-
leteket és elismerjék a közös
értékeket. A hagyományos
övezetek tartós fejlesztése
céljából bátorítják majd a re-
gionális programokat, a kö-

zösségi fejlesztési alapokhoz
való hozzájutást.

A roma-kérdés

Külön pont foglalkozik a
roma közösség problémái-
val, hangsúlyozva: a kérdés
megoldásához mind belsõ,
mind pedig európai szintû
erõfeszítésre szükség van. A
cél: számottevõen javítani a
romák helyzetén, egyebek
között az idevágó országos
stratégiát helyi szinten meg-
valósító struktúrák erõsítésé-
vel, a közigazgatási struktú-
rák és a roma közösségek kö-
zötti életképes partnerség ki-
építésével, a romák által bir-
tokolt földterületek és laká-
sok tulajdonviszonyának
rendezésével, ideértve az
áram-, ivóvíz-, földgázszol-
gáltatás és a csatornahálózat
szavatolását is. A kormány
hatékonyabbá teszi majd ar-
ra irányuló intézkedéseit is,
hogy a romák számára is
hozzáférhetõvé tegyék a
munkaerõpiacot, hogy tá-
mogassák a jövedelmet hozó
tevékenységeket, csökkent-
sék az iskolai oktatásban
nem részesülõk számát,
megelõzzék a bûnözést.  

A Demokrata-Liberális Párt és 
az RMDSZ közös kormányprog-
ramjában külön fejezet foglalkozik 
a nemzeti kisebbségekkel.
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Élt Arábiában egy kis nép, bizonyos trogloditák, azoknak a hajdani
trogloditáknak a leszármazottai, akik, ha hihetünk a történetírók-
nak, jobban hasonlítottak állatokra, mint emberekre. Ezek már nem
voltak ugyan olyan szörnyek, nem voltak szõrösek, mint a medvék s
nem sziszegés volt a beszédük; két szemük volt, de oly vadak és go-
noszak voltak, hogy még csak hírbõl sem ismerték a méltányosságot
és az igazságosságot.
Idegenbõl való király uralkodott rajtuk, s mert meg akarta javítani
vad természetüket, szigorúan bánt velük; azok azonban összeesküd-
tek ellene, megölték és egész családját kiirtották.
Utána összegyûltek, hogy kormányt válasszanak maguknak; hosz-
szas torzsalkodás után elöljárókat állítottak. De alig emelték maguk
fölé, nyomban elviselhetetleneknek találták õket, s azokat is lemé-
szárolták.
Megszabadultak tehát ettõl az új igától is és többé nem hallgattak
másra, csupán vad természetükre. Valamennyien egyetértettek abban,
hogy többé senkinek sem engedelmeskednek s mindenki egyedül
csak a maga érdekének viseli gondját, mit sem törõdve a többiekével.
Ez az egyhangú elhatározás mindannyiuknak rendkívül tetszett. Azt
mondták: minek álljak munkába és gyötörjem magam olyan embe-
rekért, akikhez semmi közöm sincs. Eztán senki mással nem gondo-
lok, csak magammal. Boldogan fogok élni; bánom is én, hogy má-
sok boldogok-e. Gondoskodom minden szükségletemrõl s ha egy-
szer elláttam magamat mindennel, ami kell, mi gondom rá, ha a
többi troglodita mind nyomorult is!

Charles-Louis de Montesquieu: Perzsa levelek, XI. levél, 
Üzbég Mirzának, Iszpahánba

Most mi legyen, ezekben a szép napokban
sírjuk vissza a rendõrállami diktatúrát?
Mert mondjon bárki amit akar, egyszer a
legendás marosvásárhelyi Tutun kávézó-
ban olyan szépen szólított fel az õrmester,
mondja el sorban mindenki, hol van mun-
kakönyvileg alkalmazva, hogy a fiúk azon
nyomban becsületesen, a közeg félrevezeté-
sének minimális szándéka nélkül – és
mondjam, hogy szégyenkezve ? – bevallot-
ták: õk bizony sehol, viszont a naplopás té-
nyét enyhítendõ, szemrebbenés nélkül
mondták a zsarunak, megérthetné a hely-
zetet, hiszen õ is volt egyetemista...
Annak vége, mert nem úgy lesz ezután,
hogy a felmagasztalásán emberségre ébredt
közeg lehajt egy fél vodkát, rá egy dupla ci-

kóriát, és szépen elballag a Bolyai-
ak szobra felé. Ezután ugyan-

is civilek fognak a munka-
nélküli segélyen munkát vál-
lalók körme alá nézni, pon-
tosabban detektívek fogják
õket felhajtani, ha a fuserá-

lók a panelban mégsem
akarnak teljesen megfagy-
ni. Dehogyis akarnak

megfagyni, tudom én

hogy nem, sõt annál is inkább élni akar-
nak, mellesleg a családot eltartani. Na per-
sze, ha jól gyanítom, panellakó prolikat
kergetnek ezután civil detektívek, úgyhogy
ha a hogylétünkrõl folyamatosan érdeklõ-
dõ szomszédunkat illetõen felmerül ben-
nünk a gyanú, már elsõ lé-
pésben jobb, ha azt mond-
juk, korán reggel magukra
maradó szépaszonyokhoz
járunk, dehogyis a doktor
úrhoz parkettát sikálni. 
Fel van vetve, úgyhogy
gondolom, lesz abból valami. A hírrõl elsõ
rendben, miszerint titkos emberek ugyan-
csak titokban munkát vállalók után fognak
nézni, egy másodosztályú hírtelevízióból
értesültem, de nincs okom nem hinni neki,
hiszen a szóban forgó csatornán emleget-
tek nekem leghamarabb olyasmit, hogy
akárki meglátja, a népakarat minden kétsé-
get kizáróan Bãsescut ülteti másodszor is
nyeregbe, és ha õt, akkor itt olyan rendõrál-
lam fog kerekedni, hogy öröm lesz azt néz-
ni. Ha így van, azon már egyáltalán nincs
miért fennakadni, ha az elsõ jelek ilyen for-
mában jelentkeznek. Jön megint Románia
tipikus és tömegfélelmi vírusa? 

De kik lesznek azok, akik sanyargatni fog-
ják a munkanélküli munkás embereket,
hogy se szerdán, se csütörtökön, se szom-
baton, de még vasárnap se legyen az em-
bernek nyugodalma tõlük? Gondolom, ál-
lamilag eltartott detektívek, akik legalább

egy átlagos munkanélküli
segély ötszöröséért fognak
készségesen érdeklõdni
egészségünk felõl, és a te-
nyerünkön bokrosodó tör-
vénytelen bõrkeményedé-
seket is hajlamosak lesz-

nek kitapintani. 
Azon percig sem akadok fenn, mégis hon-
nan ennyi sunyi ember, mert rendõrállam-
ból jövet s tán megint arrafelé tartva, van
tartalék és hajlandóság bõven. Tán a maj-
dani irattárakat vizsgáló bizottságok nem
fizikai kínzásokról, hanem a krémes-habos
bõrpuhítás leleményes technikáit fogják
közreadni. Mert mit nem mozgósít a túl-
élés vágya? 
Tartós túlélésrõl kell beszélnünk, ha hi-
szünk a földalattiból idõközben földalattivá
lett bölcs Silviu Brucannak. Szóval még a
hátralévõ húsz év átmenet alatt egy egész
munkakönyvet tud összehozni magának a

derék ügynök, aki mégse hiszi el nekünk,
hogy korán reggel máris a szépasszonyok...
De ne essünk a ló másik oldalára.
Elhisszük mi azt, hogy vannak bõven,
akiknek a munkanélküli segély társadalmi
maszk csupán, úgy adócsalják és szívják az
államot, ahogy nekik jól esik. Természete-
sen azt mondjuk, usgyi rájuk, ne habozza-
nak, viszont ismerve a romániai közállapo-
tokat, a megvesztegethetõség természetraj-
zát, az megy leghamarabb csapdába, aki
évente, fejét kapkodva, széldeszkából nem
többet, mindössze egy szál sufnit épít.
Nincs kétségünk afelõl, embereit a hatalom
hogyan képes nyájába hajtani, egyszóval
hogyan kell egy valamirevaló, minden
gyeplõszárat kezében tartani tudó hatalom-
nak újraépítkezni.
És még hátravan egy mondat a televíziós
tudósításból: a munkanélküli segélyen hí-
zók ellenõrzése Nyugaton nem kelt az em-
berekben gyanút, ellenszenvet,  a dolog
Belgiumban például egészen jól mûködik.
Hm, ehhez mit lehessen hozzáfûzni. Leg-
feljebb annyit, amíg mi is belgák leszünk, a
panelproli sok-sok széldeszkából sok-sok
sufnit fel fog építeni. A perspektíva kedvé-
ért: boldog karácsonyt! 

Amíg belgák leszünk
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1963-ban a régi Máramarosban járva elmentem,
Dragomirfalvára. Hallottam: él ott egy öreg pász-
tor, aki a múlt század elején Bartók Bélának is
énekelt. Ha nem tévedek, Szegõ Júlia Utunk Bar-
tókhoz címû könyvében a nevét is megtaláltam:
Dumitru Bercea. 
Mitru bácsi kilencvenkét éves korában is jó egész-
ségnek örvendett, és szívesen mesélt a Bartókkal
való találkozásról. A helybeli pópánál beszélgettek,
s hogy „megjöjjön a hangja”, mézzel édesített pá-
linkával kínálták, miközben Bartók fonográfra vet-
te énekét. Arra is jól emlékezett, hogy a vendéget
elsõsorban a pásztordalok és a kolindák érdekel-
ték. Többet megnevezett, s egy adott pillanatban
huncutul azt mondta: Bartók kíváncsi volt a nem
vallásos kolindákra is. Mondott is párat. Például
az agyafúrt juhtolvajról, a kikapós asszonyról, a
túl okos nagygazdáról. A róluk szóló kolindákat
már becsípve, hajnal felé énekelték, jól kifigurázva,
de mindig a változás, a javulás kívánalmával. 
Vélhetõen a csömörön is túlömlõ politikának kö-
szönhetõ, hogy az ünnephez közeledve, Mitru bá-
csi profán kolindái is elõjönnek, mint a jobbító
szándék eszközei. S eljátszottam a gondolattal, mit
énekelnék politikusainknak 
Mindjárt kiderült, hogy a hétfõn újólag felkent
Bãsescu elnök megint túljárt mindenki eszén, mert
nem várta meg a kolindálást, s elõre megígérte: új
mandátuma jobb lesz, jobban visszafogja magát,
kitartóbban keresi a kompromisszumot, tehát meg-
javul és nem üti bele az orrát mindenbe, mint ed-
dig. Rendben, csak a megváltó születése és a vál-
ságból való gyors kilábalás reményének örömében
nehogy a kelletténél többet poharazzon és min-
dent elfelejtsen. Az elsõ jel, a beszéde, máris arra
utal, hogy ez a veszély fennáll. Az ÚMSZ után
egy héttel Mircea Dinescu az RTV nagynyilvá-
nossága elõtt kérte: hagyjon fel a nagy fejedelmi
többes számmal (elvégre a szavazatok alig-alig
több, mint ötven százalékát kapta), s ne mondjon
ilyeneket, hogy „mit szólnak a románok”, mert
ez nem csak az itteni magyarokat, szászokat, uk-
ránokat, de a még a tatárokat is sérti – ám már a
beiktatás napján megint így beszélt. (Talán
Eckstein-Kovács Péter kiváló diplomáciai érzéke
ebben is segíthet: meggyõzhetné fõnökét, csak ak-
kor lehet mindenki elnöke, ha mindenkit tisztel, s

a hárommillió hazai kisebbséget sem-
miképpen nem románként.) Dines-
cu szerint a honpolgárok (cetãþeni)
megszólítás nagyon is elfogadható
lenne. 
Jegyzetünk szigorú kerete
Markóékra pár szót hagyott. Szívós
kitartás, ameddig csak érdekünk
ezt kívánja! És ne altassa el õket,

hogy a puliszka nem robban! Sike Lajos
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Az elsõ jelek ilyen for-
mában jelentkeznek. Jön
megint Románia tipikus
és tömegfélelmi vírusa?

Lokodi Imre

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A siker nem rontott el. 
Mindig is elviselhetetlen voltam.” 

Fran Lebowitz

Derült égbõl

Vadság, gonoszság

Kolinda
A nap címe. A populizmus a legnagyobb
rossz, amit a román néppel tettek, Ade-
vãrul.

Magyarázat. A román forradalom kutató-
ja, Alex Mihai Stoenescu szerint a népet
egyszerûen becsapták azzal, hogy õ csinál-
ta a forradalmat, és az „eredendõ” popu-
lizmus utána rányomta bélyegét az eltelt
két évtizedre. A ‘populizmus’ szó persze
leggyakrabban behelyettesíthetõ a ‘hazug-
ság’ szóval. „Még el sem temették a holta-
kat, és a sajtó gyõzedelmesen bejelentette
a ‘nép gyõzelmét”, ‘dicsõséges hadsere-
günk legmagasabb áldozatát’, a temesvári-
ak hõsiességét, akik négy napon és négy
éjszakán át harcoltak a Szekuritáté sötét
erõivel, a 4500 halálos áldozatot a Bega-
parti városban és 60 000 halottat az egész
országban.” Bizony, hazugság volt. A
populizmus pedig tovább dúl. 

Egy lemondás háttere. A Cotidianul sze-
rint „a szekus dossziék ura”, azaz Csen-
des László „a második bãsescui mandá-
tum tiszteletére” mondott le a CNSAS el-
nöki tisztségérõl. A színes fogalmazásra
való törekvés olyan minõsítést és olyan
összefüggést sugall, ami nem helytálló.
Akik ismerik Csendes Lászlót, ezt a –
nomen est omen – tényleg csendes, tájain-
kon nem túl szokottan tartásos embert és
kiváló zenemûvészt-oktatót, tudhatják, mi
volt elnöki tisztségérõl való lemondásának
oka. Tudhatják, többet firtatni nem sza-
bad. Különben egyre gyakrabban hallani
akár halálos fenyegetésekrõl olyan szemé-
lyek ellen, akik valamilyen okból valaki-
nek nem tetszenek. A szálak pedig azok-
hoz vezetnek, akiknek érdekük a félelem
légkörének a fenntartása. Reméljük, Csen-
dessel és kollégáival-intézményével kap-
csolatban ennél tovább a dolgok nem fa-
julnak. 

A nap álhíre. Miután olyan még nem
volt, hogy egy államelnök mindegyik ta-
nácsosát magas állami kitüntetésben ré-
szesítse, és a királyság óta olyan sem volt,
hogy egyházfõ kenje uralkodóvá az állam-
fõt, Traian Bãsescu tanácsadói most köve-
telik, hogy õket is a pátriárka kenje fel
tisztségükbe, és ezért kapjon õ is ugyan-
annyi kitüntetést az uralkodótól. 



Sike Lajos

„Ha így megy tovább,
legtöbben napszámos-

ként dolgozunk saját földje-
inken, s ráadásul olyan em-
bereknek, akikkel csak tol-
máccsal érthetjük meg ma-
gunkat” – mondta az ÚMSZ-
nek egy szamosdobi gazda,
azzal kapcsolatban, hogy
községük határának már leg-
alább negyede, mintegy öt-
hatszáz hektár külföldiek ke-
zében van. A helyzet e pilla-
natban még nem ennyire
„tragikus”, mint a példából
következne, de tény: a Bán-
ság és a Körösök  vidéke
után Szatmárt is elérte az
olasz „területhódítás”. A
megyei szakigazgatóság ada-
tai szerint a külföldiek által
felvásárolt mintegy hétezer
hektár termõföldnek (a mû-
velhetõ terület öt-hat száza-
lékának) nagyobb része olasz
vállalkozók tulajdonában
van. Utánuk a németek és
osztrákok vásároltak a me-
gyében nagyobb területeket.
A legjobban Nagykároly
környékén – ott is elsõsorban
a Szatmárnémeti–Nagyvá-
rad közti mûút, illetve az or-
szághatár közelében – elhe-
lyezkedõ földterületek „ké-
rõinek” kell a zsebükbe nyúl-
ni, itt 15 ezer eurót is adhat-
nak egy hektárért, csak nem
sokan kínálják. Legolcsób-
ban (két-háromezer euró) a
nehezebben megközelíthetõ
Bükkvidéken juthatnak föld-
höz a vevõk.  Eközben Ma-
gyarországon egy 2011-ig ér-
vényben lévõ moratórium
szerint külföldieknek egye-
nesen tilos a földvásárlás,
amelyet Jakab István, az ot-
tani gazdaszervezet elnöke –
egyben fideszes parlamenti
képviselõ – az MTI által teg-
nap kiadott hír szerint meg-
hosszabbítana. 

Feldarabolt földek

„A romániai földárak
igencsak el vannak maradva
az ausztriaiaktól, de még a
magyarországiaktól is, így
nagyon megéri a külföldiek-
nek itteni területeket felvásá-
rolni, ugyanis a tendencia a
kiegyenlítõdés irányába tart”
– mondta lapunk kérdésére
Tánczos Barna, az Állami
Birtokok Ügynöksége volt
vezetõje. „De amennyiben
az állam részérõl nem tör-
ténnek komoly lépések a te-
rületek jogi helyzetének tisz-
tázására (sok esetben hiány-
zik például a kataszteri fel-
mérés) és a felaprozódott föl-
dek tagosítása (egybenyitá-
sa) nem valósul meg, az ár-
különbség számottevõ csök-
kenése évtizedeken belül
várható csak” – tette hozzá.
A válság miatt országszerte
és Erdélyben is úgy látja,
hogy kissé alábhagyott a kül-
földi „területhódítás”, azon-

ban az olaszokon kívül még
mindig sok osztrák és spa-
nyol „telepes” érkezik.
Ameddig Romániában nem
jelenik meg egy tõkeerõs vá-
sárlói réteg, addig várhatóan
a tendencia folytatódni fog –
mutatott rá Tánczos, aki sze-
rint ma már lejárt a kis terü-
letek megmûvelésének ideje.
A külföldiek a parányi par-
cellák felvásárlásának és egy-
benyitásának  a startégiáját
követik, amely eljárással lé-
nyegesen megnövekszik a
mezõgazdasági vagy erdõvel
borított terület értéke. 

Bérlés zsebszerzõdéssel

A külföldiek a földbérlés-
ben is mind  jelentõsebb sze-
repet játszanak, kétezer-öt-
száz hektárt mûvelnek ilyen
alapon csak Szatmár megyé-
ben, de úgynevezett zseb-
szerzõdésekkel ennél sokkal
többen használhatnak terü-
leteket. A bérlõk között a vá-

sárlásban tõkehiány miatt
visszafogottabb magyaror-
szági vállalkozók is jelen
vannak. Számos külföldi
úgy játssza ki a bürokráciát,
hogy itteni barátja, üzlettár-
sa vagy éppen rokona neve
alatt bérel. Ám jogilag nehéz
bizonyítani, hogy valójában
ki áll a szerzõdés  mögött,
ami mindaddig nem is fon-
tos, amíg az illetõ megmûve-
li vagy mûvelteti az adott te-
rületet és kifizeti a járadéko-
kat. Igaz, nemegyszer a hi-
vatalosan bérlõk is okot ad-
nak az elégedetlenségre.
Gáman Mihály, a pusztada-
róciak polgármestere mond-
ta, hogy a gazdák már fél
éve nem látták annak az
olasznak a megbízottját, aki
jelentõs tartozást halmozott
fel a földek bérbeadóival
szemben. Ám Sebesi János
sárközi polgármester és
Oláh Szabolcs aranyosmeg-
gyesi alpolgármester szerint
a legtöbb külföldi rendesen

megmûvel(tet)i az adott te-
rületet. Fodor István mér-
nök, a megyei mezõgazda-
sági tanácsadó központ al-
igazgatója ezt természetes-
nek tartja, elvégre a külföldi-
ek profitot termelni jönnek
ide. Persze, vannak kivéte-
lek, némely esetben a speku-
láció szándéka is kimutatha-
tó. Ahhoz a negyvenezer
hektár mezõgazdasági terü-
lethez, amely idén Szatmár
megyében mûveletlen ma-
radt, azonban leginkább a
helyi kisgazdáknak van kö-
zük, akik a mind  nagyobb
mûvelési költség és a csök-
kenõ támogatottság okán
parlagon hagyják földjeiket.

Gabona, bor, energia

Érdekes, míg az olaszokat
inkább a gabonanemûek ter-
mesztése és az állattenyész-
tés érdekli, a németek meg-
jelentek a borvidékeken is.
Johann Bruttler, a Németor-
szágból sváb õsei szülõföld-
jére visszatérõ vállalkozó
például tizenöt-húsz hektár
szõlõt telepített, s bélteki bo-
rászata máris az egyik legje-
lentõsebb Szatmárban. S
úgy néz ki, hogy az egykor
híres halmihegyi szõlészet
feltámasztása is egy német
gazda nevéhez fûzõdik.
Már látszik, hogy a mezõ-
gazdaságra alapozott bio-
energia is elsõsorban általuk
tör utat a határ mentén, a
külföldiek tehát ösztönzik a
hazai mezõgazdasági ter-
melést azzal, hogy új tech-
nológiákat honosítanak
meg nálunk. Mint hírül ad-
tuk, egy olasz vállalkozó
több száz hektáron kíván
energiafüzet telepíteni a me-
gyében, ami megint csak
megerõsíti: a hazai gazda-
ság tõkeszegénysége az ide-
geneknek kedvez. 
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Becali leszerepelt

Csökkentette tevékenységét
az Arcom építõipari válla-
lat, amelyet George Becali
üzletember 2008-ban vett át
– adta hírül a Zf.ro. Azóta a
cég nem szerzett újabb meg-
bízásokat, forgalma tízmil-
lió euró alá esett, és alkal-
mazottainak száma hetven-
hétre csökkent. Az Arcom
egyik munkatársa kijelentet-
te: a jövõben Becali projekt-
jeiben vesznek részt, illetve
az Arab Egyesült Emírségek
vagy Irak piacai felé orien-
tálódnak.

Terjeszkedik a Dacia 

Újabb két típussal egészül ki
2012-ig a Dacia kínálata,
amelyeket Mioveni-ben és a
marokkói Tangerben állíta-
nak majd össze – tudta meg
a Zf.ro Jacques Chauvet-tõl,
a Renault Euromed régiójá-
nak igazgatójától. Az új ma-
rokkói gyár a jelek szerint
négyszázezer autó gyártásá-
ra lesz alkalmas és várható-
an két éven belül készül el.
Idén a franciák által tulajdo-
nolt márka negyven száza-
lékkal növelte exportját Né-
metországba és Franciaor-
szágba, így ezek a vállalat
legnagyobb felvevõpiacai. 

Rekordbefektetés

Hétszázhúszmillió eurót
fektetett be Romániába az
idén az Európai Újjáépítési
és Fejlesztési Bank (EBRD),
ez eddig a legnagyobb ösz-
szeg mondta Claudia
Pendred, a bank romániai
irodájának igazgatója. Ed-
dig összesen négy és fél mil-
liárd eurót ruházott be a
EBRD az országba, ennek
85 százalékát a magánszek-
torba. Idén 430 millió eurót
fordítottak energetikai és
infrastrukturális projektekre
– adta hírül az Agerpres. 
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Miközben Magyarországon tilos külföldieknek földet venni, egyre több olasz „telepes” érkezik Romániába

Hírösszefoglaló

Az idén októberben meg-
állapított 732,8 lejes

nyugdíjpont szintjén fa-
gyasztják be a nyugdíjakat jö-
võ évben – adta hírül a 2010-
es költségvetés tervezetére hi-
vatkozva a Mediafax. A do-
kumentum alapján a nyugdí-
jak a bruttó hazai termék 7,3
százalékát fogják felemész-
teni, azaz hozzávetõlegesen
negyvenmilliárd lejt.

Mintegy 1836 lejre nõ vi-
szont a bruttó átlagjövede-
lem 2010-ben – derült ki a
költségvetés tervezetének
szociális biztosításokra vo-
natkozó fejezetébõl. A vál-
toztatás egybecseng az Or-
szágos Statisztikai Hivatal
(CNP) által elõre jelzett nö-
vekedési ütemmel, mely ko-
rábban 3,5 százalékos emel-
kedéssel számolt az idei
1767 lejes szinthez képest.

„Bár magam is hallottam
róla, a költségvetésben nem
szerepel a négyszázezer

közszolga elbocsátása. A
büdzsétervezetben száz-
ezernél is kevesebb ezek
száma” – erõsítette meg teg-
nap a parlament elõtti meg-
hallgatásán Sebastian Vlã-
descu frissen jelölt pénzügy-
miniszter, aki megnyugtatá-
sul azt is hozzáfûzte, a lét-
számcsökkentés egy része
„természetes úton” jön lét-
re, azáltal, hogy a megüre-
sedett  állásokat nem hirde-
tik meg újra. Az új tár-
cavezeto nem tart attól,
hogy a központi büdzsének
nem lesz mibol kifizetnie a
béreket, nyugdíjakat, szo-
ciális kiadasokat, illetve
államadósságot és nem
szándékozik módosítani a
jelenlegi adók és illetékek
rendszerén. Vlãdescu sze-
rint, bár az összegekkel
egyik minisztérium sem le-
het majd elégedett, a 2010-
es büdzsé elõirányzott
pénzkerete a legtöbb, amit
az ország jelen helyzetben
magának megengedhet. 

Befagyasztott nyugdíjak,

megemelt átlagbér



Antal Erika, Kovács Zsolt

A napokban nyilvánossá-
got látott adatok szerint a

tavalyi adatokhoz képest az
idei év végére több, mint há-
rom százalékkal (4,5-rõl 7,5-
re) nõtt a munkanélküliek
száma: közel hétszázezernek
nincs állása jelenleg Románi-
ában. A legtöbben Mehedinþi
megyében érintettek, de na-
gyon rosszak a mutatók Har-
gita és Kovászna megyében
is, ahol a munkanélküliek
aránya tíz százalék körüli.
Pozitív példával szolgál
Szatmár megye, ahol „csak”
a lakosok hat százalékának
nincs állása. Jövõre a kor-
mány számításai szerint eny-
hén javulnak a mutatók: 55
ezerrel többen kapnak mun-
kát, mint az idén.

Majdnem csõd 
és illegalitás

Kolozs megye is a szeren-
csés régiók közé tartozik 6,1
százalékos munkanélküliségi
rátával, de a helyi szakembe-
rek szerint a jövõ év nem sok
jót ígér. A Megyei Munka-
erõ-ügynökség szerint 2010
márciusáig 7 százalék fölé
emelkedik az állástalanok
száma, vagyis további 10
ezer személy marad munka
nélkül. „A statisztika romlá-
sához hozzájárulhat, ha  az

észak-erdélyi autópályát épí-
tõ Bechtel cég beváltja fenye-
getését, és elbocsát 2000 al-
kalmazottat” – mondta el la-
punknak Anamaria Chici-
udean, Kolozs Megyei Mun-
kaerõ- foglalkoztatási Ügy-
nökség szóvivõje. „Ha a
Bechtel jövõ év elején tényleg
tömegesen bocsátaná el az al-
kalmazottait, kénytelenek le-
szünk beperelni a céget mivel
a munkaszerzõdések lejárta
elõtt hagyná állás nélkül az
alkalmazottait” – mondta a
szóvivõ. A hivatal az utóbbi
idõben havonta hétmillió új
lejt költ a munkanélküli segé-
lyek kifizetésére, így felélte a
rendelkezésére álló keretet,
és saját villany-, víz-, és gáz-
számláit már nem tudta kifi-
zetni. A szóvivõ ennek elle-
nére cáfolta a híreszteléseket,
mely szerint csõdbe jutott
volna az intézmény. „Nehéz
helyzetben vagyunk de nem
nevezném kilátástalannak. A
hivatal vezetõsége keresi a
megoldást” – fogalmazott
Chiciudean. 

A szóvivõ  szerint egyéb-
ként nagyon sok a „szabály-
szegõ” munkanélküli. A fe-
ketén dolgozó, hivatalosan
állástalan státuszt élvezõk
aránya becslések szerint eléri
a húsz százalékot, ezért a hi-
vatal jövõre külön eljárás ke-
retében vizsgálja a nyilván-
tartásban lévõk jogállását.

Nem kérnek, 
nem kapnak

Az év végi romló statiszti-
kákat a Maros Megyei Mun-
kaerõ- foglalkoztatási Ügy-
nökség igazgatója szerint az
is magyarázza, hogy ilyenkor
nincs szezonmunka, szapo-
rodik a rövid távú munkanél-
küliek száma. „Ilyenkor leáll-
nak az építkezések, illetve
szünetelnek az idénymun-
kák” – magyarázta lapunk-
nak Reghina Fãrcaº, aki sze-
rint a gazdasági válság érez-
teti a hatását. Jelenleg ötszáz
olyan állástalanról tudnak,

aki az építõiparból került ut-
cára, számukra van némi re-
mény arra, hogy hamarosan
újra álláshoz jutnak. „Én
megszoktam, hogy hol van
munkám, hol nincs, bizo-
nyos bérkategória alatt nem
vállalok megbízást, inkább
kivárok, amíg megfelelõ
ajánlat nem jön” – mondta el
Fekete Sándor építõipari
szakmunkás, aki harmadik
hónapja vár jobb esélyre. 

A mutatók szerint a tartós
munkanélküliség növekszik
jelentõsebb ütemben, az idén
nyolcezerrel több a munka-
nélküli, mint egy évvel ez-

elõtt. A megyében viszony-
lag magas, 7,75 százalékos a
munkanélküliség aránya,
amely egyaránt sújtja a város
és a vidék lakóit. November-
ben például nyolcezer városi
és tizenegyezer vidéki mun-
kanélkülit tartottak nyilván.
Beszédes adat, hogy az ösz-
szes állástalan közül alig va-
lamivel többen mint tízez-
ren részesülnek segélyben.
Reghina Fãrcaº szerint azért,
mert nagyon sokan nem fo-
lyamodnak segélyért, sokan
pedig önként távoztak mun-
kahelyükrõl, ilyen esetben
nem jár a támogatás. 
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Megrohamozták idén a megyei munkaerõ-ügynökségeket. Jövõre javulhatnak a mutatók

Röviden

Megdõlt a kovásznai 
hidegrekord

Az idei tél leghidegebb hõ-
mérsékletét mérték tegnap
hajnalban Bodzafordulón. A
meteorológiai szolgálat mé-
rései szerint a hõmérséklet -
22 fokra zuhant. A „kis Szi-
bériának” nevezett vidéken
mérték az elmúlt évszázad
országos hidegrekordját
2004-ben, ekkor -36 fokra
hûlt le itt a levegõ. 

Érvényesítenék 
a betegjogokat

Több civil szervezet kezde-
ményezésére online kam-
pány indul a hazai betegjo-
gok érvényesítése érdeké-
ben. A tervek szerint 2010
márciusát a betegek hónap-
jává nyilvánítják, március
11 és 13 között sor kerül a
Betegek Országos Konferen-
ciájára.  

Eltûntnek 
nyilvánították

Hivatalosan véget ért a Szár-
kõ-hegységben eltûnt meteo-
rológus házaspár utáni kuta-
tás, keresésüket államigazga-
tási eljárás keretén belül a
rendõrség folytatja. A 33
éves Ionuþ Gruia, és felesé-
ge, a 20 éves Adriana Gruia
a hétvégén a heves szélvihar-
ban tûnt el.  A hegyimentõk
szerint kevés az esélyük a
túlélésre.

Enyhül a munkanélküliség?
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Új típusú hõszigetelés
Sepsiszentgyörgyön
Kovács Zsolt

A Sepsiszentgyörgy
központjában lévõ

tömbházakat jövõben kísér-
leti jelleggel egy korszerû
rendszerrel, úgynevezett
szellõzõ homlokzattal
hõszigetelik. Antal Árpád
polgármester szerint ez a
módszer drágább ugyan,
mint a hagyományos, po-
lisztirénnel való szigetelés,
de több elõnye is van: eszté-
tikusabb és ellenállóbb a
külsõ hatásoknak, például
a tûznek. Az új hõszigetelés
módszerét jövõ évben a vá-

rosközponti tömbházaknál
vezetnék be elsõ ízben. Fi-
gyelembe véve az eljárás
költségeit a polgármesteri
hivatal a tervek szerint fel-
vállalja a hagyományos hõ-
szigetelés és az új módszer
közti különbözet kifizeté-
sét, amennyiben ebbe a la-
kók is beleegyeznek. Az
újítás lényege, hogy a szel-
lõzõ homlokzat rétegelt
alumínium lemezekbõl áll,
melyek között szigetelõ-
anyag van, ami biztosítja,
hogy a felület jobban tartsa
a hõt és hatékonyabban
szûrje a hangokat. 

ÚMSZ

Az elmúlt 24 órában
újabb három ember vesz-

tette életét az új típusú influ-
enza miatt, ezzel az áldoza-
tok száma 37-re emelkedett.
A hét elejétõl ötszázzal nõtt a
regisztrált betegek száma, így
eddig összesen 5300-an fertõ-
zõdtek meg az influenza új tí-
pusával. November végétõl
több mint 75 ezer személy
kapta meg az új influenza el-
leni védõoltást. Az oltási
arány még mindig egy száza-
lék alatt van, ami az EU-s
statisztikákhoz képest aggasz-
tóan rossz teljesítmény. 

Új vírus: rossz
az oltási arány



Antal Erika

A világot bejárták, jelentõs
eseményeken léptek fel, a ma-
rosvásárhelyi koncertet mégis
mint egyik legfontosabb állo-
másukat emlegették. Miben
volt ez más, mint a többi?
– Elõször is abban, hogy egy na-
gyon régi vágyunk teljesült ezzel
a fellépéssel, hiszen Erdélyben
még nem muzsikáltunk, és Ma-
rosvásárhely multikulturali-
tásánál, de zenei hagyományai-
nál fogva is fontos volt a szá-
munkra. Elhoztuk ide repertoá-
runk legjavát, azt a  muzsikát,
amit a magyar cigányzene ihle-
tett, a legnagyobb zeneszerzõk
mûveit, de nótát, népdalt és ope-
rettet is. Elõzõleg Törökország-
ba készültünk, ahová természe-
tesen török dalokat is vittünk
volna, hiszen mindig figyelünk a
helyi sajátosságokra. Persze a
magyar zenét mindenhol tolmá-
csoljuk és mindenhol nagy sikert
aratunk vele. Valószínû azért,
mert valamilyen módon kapcso-
lódnak ezek a mûvek a cigány-
sághoz, azon belül is a magyar
cigánysághoz, és mert többnyire
cigány zenészek játsszák. 

Milyen volt a vásárhelyi kö-
zönség?
– Nagy érdeklõdéssel fogadtak,
telt ház elõtt játszottunk, renge-

teg tapsot kaptunk, és ha több
koncertet tartottunk volna, ak-
kor is megtelt volna a terem. De
tervezzük, hogy még visszajö-
vünk ide máskor is. Én egy alka-
lommal kisebb zenekarral jár-
tam már Gyergyószentmikló-
son, néhány évvel ezelõtt pedig
Bukarestben léptünk fel, ott is
igen nagy sikerrel; így lett az elõ-
re tervezett egy koncertbõl ket-
tõ. Fantasztikus volt a fogadta-
tás, igazi nagy mûvészeknek ki-
járó szeretettel gondoskodtak ró-
lunk, akárcsak itt, Marosvásár-
helyen. 

Amikor huszonnégy évvel
ezelõtt megalakult a zenekar,
milyen igénybõl jött létre? 
– Nem voltam akkor itthon,
csak azon a temetésen voltam je-
len, ahol ez az ötlet megszüle-
tett. Apósom volt az a bizonyos
Járóka Sándor, akinek a temeté-
sére Európa minden sarkából,
sõt még Amerikából is érkeztek
olyanok, akik õt ismerték és sze-
rették, hogy megadják neki a

végtisztességet. Azon a temeté-
sen körülbelül ezer ember mu-
zsikált. Ez valami nagyon
méltóságteljes és felemelõ érzés
volt, olyan csodálatos élmény,
hogy aki azt hallotta, soha nem
felejti el. Ebbõl pattant ki az öt-
let, már nem is tudjuk, kitõl. Fel-
merült a kérdés, hogy miért csak
ilyen szomorú eseményen gyû-
lünk így össze, hogy miért nem
tudunk egy olyan zenekart csi-
nálni, amely koncertképes és
nem csak öt-hat ember zenél. Az
elgondolást tettek követték, és
megalakult a Budapest Cigány-
zenekar, amit aztán késõbb föl-
fejlesztettek száz fõre. Ez nem-
csak plakáton leírva hangzik jól,
de amikor felállunk muzsikálni,
akkor is fantasztikus hangzást
tud adni a zenekar. 

Milyen gyakran vesznek fel
új tagokat a zenekar soraiba?
– Ez változó, attól függ, hogy
mennyien akarnak éppen ná-
lunk játszatni, van, amikor egy
hónapban felveszünk kettõt-hár-

mat, aztán sokáig senkit. Tulaj-
donképpen nem kell ahhoz kies-
ni valakinek, hogy új tagot ve-
gyünk fel, hiszen nem százan,
hanem annál többen vagyunk,
mert ez nem a munkahelye egyi-
künknek sem, emellett még ját-
szanak különbözõ együttesek-
ben, vagy más munkahelyük
van, csak éppen próbákra járunk
össze és összehangoljuk a fel-
adatainkat. Ha valakinek van
valami más elfoglaltsága, más
szerzõdése, akkor természetesen
figyelembe vesszük ezt is és elfo-
gadjuk, hiszen örülünk, ha vala-
kinek több felkérése is van, in-
kább több legyen, mint egy sem
alapon. Nem számít, ha egy-
szerre százötvenen ülünk a pró-
bán, annál jobb a zenekar, annál
szebben szól a muzsika.

Mik a feltételei annak, hogy
valaki a 100 Tagúban zenélhes-
sen?
– Bizonyos fokú hangszerisme-
ret és kottaismeret szükséges, és
nem utolsósorban a feltételeink
elfogadása, az együttélés és a
társadalmi normáknak a betar-
tása, jó magaviselet, megbízha-
tóság, pontosság. Vannak taná-
rok, mûvészek is az együttesben,
sõt van jogász is, aki ráadásul
nem is cigány, csak nagyon sze-
reti a cigányzenét, a csellisták
között játszik. 

Elõadásuk elõtt mennyivel
hamarabb kell jegyet váltani?
– Jövõ tavasszal a Budapesti
Tavaszi Fesztiválra egy koncer-
tet terveztünk, de a nagy érdek-
lõdésre való tekintettel végül
kettõ lesz belõle, arra már elkel-
tek a jegyek. Tehát idõben kell
figyelni és gondoskodni a belé-
põkrõl. 
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Utolsó premier Marosvásárhelyen

Az év utolsó bemutatóját tartja ma este a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tom-
pa Miklós Társulata. Bocsárdi László
rendezésében Ödön von Horváth: Mit
csinál a kongresszus? címû darabja lesz a
társulat harmadik bemutatója az idei
évadban, melyet a Marosvásárhelyi Mû-
vészeti Egyetemmel együttmûködve állí-
tottak színpadra. A premier érdekességei
közé tartozik, Bocsárdi László, marosvá-
sárhelyi születésû rendezõ, a romániai
színház kiemelkedõ személyisége, az
egyetem elvégzése óta elõször dolgozik
Marosvásárhelyen. A kiválasztott dara-
bot Ödön von Horváth 1929-ben írta. A
cselekmény a leánykereskedelem körül
forog, középpontjában egy Luise nevû
idõsebb prostituálttal, valamint egy fiata-
labb lánnyal. 

Bõvülõ magyar könyvkiadás

Dáné Károly, az Országos Tankönyvki-
adó vezérigazgatója Marosvásárhelyen ta-
lálkozott a Studium Alapítvány vezetõsé-
gével. A találkozó alkalmával keretszerzõ-
dést írtak alá, amelynek célja tudományos
könyvek közös kiadása, valamint egymás
kiadványainak terjesztése. A szerzõdés to-
vább bõvíti a 2009-ben elkezdett könyvki-
adási programot, melynek eredményekép-
pen már megjelent Vass Levente Urológia
tömören és Pongrácz Antal Rögzített fogpót-
lástan címû könyve.

Hamis az idei legjobb 
természetfotó?

Hamisítás vádja érte a világ talán legtekin-
télyesebb természetfotó-pályázatának idei
nyertesét: a spanyol José Luis Rodriguez a
londoni Természettudományi Múzeum és
a BBC Wildlife magazin által közösen kiírt
éves fotópályázatra benyújtotta mûvét. A
kép egy farkast ábrázol, amely éppen egy
fakerítés felett ugrik át, írja az MTI. A brit
sajtó keddi beszámolói szerint az elbíráló
bizottsághoz kifogás érkezett arra hivat-
kozva, hogy a spanyol fotós minden bi-
zonnyal idomított állatot használt a kép
elkészítéséhez. A kifogással élõk szerint,
ha a fotón valójában egy fogságban élõ,
beidomított farkas látható, az a verseny-
szabályokkal ellentétes.

Lakat alatt a Feszty-körkép

Néhány hónapig nem lehet megtekinteni
a Feszty-körképet, mert elkezdõdtek a
felújítási munkák az Ópusztaszeri Nem-
zeti Történeti Emlékparkban. A 640 mil-
lió forintos (közel tíz millió lejes) uniós
támogatással megvalósuló beruházás
eredményeként új állandó kiállítás is nyí-
lik a parkban. A várhatóan 2010 májusá-
ig tartó beruházás során teljes egészében
felújítják a körképnek helyet adó rotunda
tetõszerkezetét, két új liftet építenek az
épületbe, csaknem 900 négyzetméternyi
új kiállítóteret alakítanak ki, akadálymen-
tes parkolót hoznak létre a fõbejáratnál
és megszépül a fõépület környezete is.
Az új állandó kiállítások bemutatják a
középkori szert, a honfoglalás idõszakát,
a látogatók megismerhetik a honfoglaló
és az Árpád-kori magyarság embertani
képét, s a Feszty-körkép születésének kö-
rülményeit is. 

Életmûdíj John Woonak

John Woo hongkongi filmrendezõ élet-
mûdíjat vehet át Velencei Nemzetközi
Filmfesztiválon, adja hírül az MTI. Az
Ál/Arc és a Mission Impossible II ren-
dezõjének a fesztivál idején, jövõ
szeptemberben adják át az elismerést. A
63 éves John Woo hosszú hollywoodi
kitérõ után tavaly tért vissza Kínába, ahol
a 80 millió dollár (kétszázharminchat mil-
lió lej) költségvetéssel készült Csi pi (Vörös
szikla) címû kétrészes történelmi eposzá-
val jelentõs bevételeket ért el.
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Sike Lajos

Az óesztendõt a világhírû
Csárdáskirálynõ búcsúztatja

Szatmárnémetiben. Kálmán
Imre nagyoperettjét a Harag
György Társulat élére az õsszel
kinevezett új mûvészeti igazga-
tó, Keresztes Attila rendezi. A
kedden megtartott sajtóértekez-
leten a darabot az évad legna-
gyobb vállalkozásának nevezte,
amelyet csak a helyi filharmóni-
ával közösen tudnak sikerre
vinni, hisz a zenei árokba egy
profikból álló 27–30 tagú zene-
kart kell ültetni. A szimfoniku-
sok igazgatója, Fátyol Rudolf,
aki szintén jelen volt a tájékoz-
tatón, nagyon is természetesnek
tartotta, hogy két olyan mûvé-
szeti intézmény, melynek egy-
azon gazdája van, a helyi ta-
nács, amikor csak a közönség
érdekében szükséges, mint most
is, együtt dolgozzon. Szerinte
minden jel arra utal, hogy a
koprodukció sikeres lesz. Ami-
hez persze, a vendégmûvészek
is hozzáadják a magukét: min-
denekelõtt Incze G. Katalin a
kolozsvári Magyar Opera zenei
vezetõje és karmestere, illetve
Kozma Attila, a miskolci Nem-
zeti Színház koreográfusa. 

A feladat technikailag is rend-
kívül nagy, elég ha megemlítjük,
hogy  Bianca Imelda  Jeremiás-
nak nem kevesebb, mint 120 jel-
mezt kellett megterveznie. Az
elõadásban fellép az egész társu-
lat, Szilviát a fiatal üdvöske, Gál
Ágnes alakítja, Edwin Lippert-
Weilersheim herceget Nagy
Csongor, Cecilia hercegnõt
Lõrincz Ágnes, Kerekes Ferkót

Rappert Gábor, Miskát Czintos
József, Ferdinánd fõherceget
Zákány Mihály, hogy csak né-
hány szereplõt említsünk.

Az ÚMSZ azon kérdésére,
hogy mennyiben próbálják a
mûvet egy kicsit leporolni, va-
gyis a mai közönség ízlésének
megfelelõen rendezni az elõ-
adást, Keresztes Attila elmond-
ta: már az némi változást jelent,

hogy a különbözõ szerepeket
prózai színház mûvészei játsz-
szák. Egyébként úgy véli, hogy
az operettnek is megvannak a
maga mûfaji sajátosságai, amit
tisztelni kell, és csak operettként
lehet színpadra vinni. A szatmá-
ri közönség azért is nagy várako-
zással tekint a bemutató elé,
mert a helyi társulat évtizedek
óta nem játszott operettet. 

A Csárdáskirálynõ zárja az évet

„Temetésen jött az ihlet”
Interjú Buffó Rigó Sándorral, a 100 Tagú Cigányzenekar prímásával

Marosvásárhelyen
muzsikált a 100
Tagú Cigányzene-
kar. Mûvészeti ve-
zetõjükkel a kon-
cert után beszél-
gettünk. 

Zenekarral próbálnak a színészek Szatmárnémetiben: a koprodukció sikeresnek igérkezik Fotó: szatmar.ro
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Nem azért nem szeretjük az
embereket, mert rosszak, ha-
nem azért tartjuk rosszaknak,
mert nem szeretjük õket. Akit
rossznak tartanak, az könnyen
rosszá válik. Könnyen elhitet-
hetjük valakivel, hogy rossz, ha
szeretetünket megtagadjuk tõ-
le. A szeretet megtagadása vi-
szont rosszabb, mint a gyilkos-
ság. Mert míg a gyilkosságban

az egyik ember megöli a másikat,
addig a szeretet megvonásával ar-
ra indítjuk felebarátunkat, hogy
õ maga forduljon szembe önma-
gával. Inkább mondjuk valakirõl
elhamarkodottan és tévesen,
hogy jó, mintsem egyszer is téved-
jünk és ítéletet mondjunk ki vala-
ki felett, akinek pedig szeretetünk-
re és megbecsülésünkre lenne
szüksége.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Nagy hangsúlyt kapnak a pénz-
ügyek és a magánügyek. Ráéb-
red arra, hogy a változás gyak-
ran nagyon hasznos.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Erõs vonzalmat érez valaki
iránt, pedig tudja, hogy nem
lenne szabad, mert ez veszélyt
sodorna útjába. Összejövetelre
hívják, ahol kikapcsolódhat.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Szokatlan lehetõségek árasztják
el Önt. Több csillag kedvezõ ha-
tással van jegyére, alkalma adó-
dik megcsillogtatni kiváló szelle-
mi képességeit. Gyakorlatilag
mindent elér, amit akar.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Egy kirakodóvásáron régóta áhí-
tott tárgyra tesz szert. Egy gye-
reknek törõdésre van szüksége,
játékokkal, ajándékokkal nem
helyettesíthetõk az érzelmek. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Túlhajszolt idõbeosztása áldoza-
tának érzi magát. Gyûjtsön erõt
a közelgõ ünnep meghitt hangu-
latának kialakításához. Ne
hagyja felgyülemleni magában a
feszültséget.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Sikerül valamivel boldogságot
szereznie a családjának. Kará-
csony hava a sorsfordító tervek
idõszaka. Noha nagy a nyüzsgés
Ön körül, Ön mégis unalmas-
nak találja ezt a napot.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Nem a legrózsásabb az anyagi
helyzete, de a csõdtõl messze van
még. Legyen hálás a sorsnak,
hogy ki tudja fizetni a számláit,
és ne azon aggódjon, hogy mi-
lyen lesz a következõ esztendõ. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ebben az idõszakban többet kell
törõdnie szerettei, társai igényei-
vel. Gyakran kerül a figyelem
középpontjába, de bölcsen arra is
figyel, hogy mások is csilloghas-
sanak, elõnyt élvezzenek.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Észrevesz olyan dolgokat, ame-
lyek mellett eddig közönyösen
ment el. Anyagi helyzete javul,
mert sok munkát vállal. Élvezi a
vidám társaséletet.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A bolygók mozgása ragyogó
fénybe vonja kapcsolatainak
szektorát. Sok olyan emberrel
lesz dolga, akiknek életmódja el-
tér az Önétõl. Bárhogyan is tör-
ténik, a mai napja sokáig emlé-
kezetes marad.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Szerelmi életében igen nagy for-
dulatra lenne szükség ahhoz,
hogy a dolgok jobban menjenek.
Ellenkezõ esetben a kapcsolat
válságára kell felkészülni. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A közösségi érdek és érdeklõdés
felülkerekedik személyes érdeke-
in. Figyelembe veszi a közelállók
igényeit is. Igyekezzen a legked-
vesebb énjét elõtérbe helyezni.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Ma Viktória nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
A Viktória nõi név latin
eredetû: Victoria a római
vallásban a gyõzelmet adó
numen megszemélyesítése,
temploma volt a városban
(hasonló figura a görög mi-
tológiában Niké).
Holnap Ádám, Éva napja
van.

Évforduló
• 1790-ben született Jean-
François Champollion
francia történész, régész,
nyelvtudós, egyiptológus, a
hieroglif írás megfejtõje.
• 1991-ben Szlovénia nép-
szavazás útján elszakadt
Jugoszláviától.

Vicc
Két rendõr elmegy az erdõ-
be, hogy karácsonyfát vág-
janak maguknak. A térdig
érõ hóban gázolva órák
hosszat keresik a megfelelõ
fenyõfát, feltámad a jeges
szél, a távolban felvonyít
valami állat.
Az egyik rendõr odafordul
a másikhoz:
– Na, ebbõl nekem elegem
van! A legközelebbi fát ki-
vágjuk, akár fel van díszít-
ve, akár nincs!

Recept
Nugát
Hozzávalók: 30 dkg sûrû

méz, 25 dkg cukor, 1 dl víz, 1
citrom (leve), 10-10 dkg cuk-
rozott gyümölcs, pisztácia és
mandula, 3 tojásfehérje, só.
Elkészítése: Két vastag falú
lábost használunk. Külön-
külön kis lángon megmele-
gítjük az egyikben a mézet, a
másikban a cukrot és a vizet.
Amikor mindkettõ sûrû szi-
ruposra fõtt, megrázzuk az
edényeket, és 120 fokosra
(közepes láng) tesszük.
Négyzet alakú formát zsír-
papírral kibélelünk, és cit-
romlével meglocsoljuk a pa-
pírt. A gyümölcsöket apróra
vágjuk. A tojásfehérjét csi-
petnyi sóval habbá verjük. 12
perc fõzés után a tüzet mér-
sékeljük, és még 2 percig fõz-
zük, majd belekeverjük a
mézet, és közepes tûzön még
3 percig fõzzük. Fakanállal a
tojásfehérjét óvatosan a szi-
rupba keverjük, ügyelve ar-
ra, hogy krémmé álljon ösz-
sze. Amikor sima, fényes
masszát kaptunk, levesszük
a tûzrõl, és belekeverjük a
cukrozott gyümölcsöket, és a
mandulát. A nugátot a kibé-
lelt formába öntjük. Citrom-
lével megkenünk egy négy-
zet alakú zsírpapírt, és a nu-
gátot ezzel lefedjük.
Vágódeszkát teszünk rá, arra
súlyokat rakunk, és 24 órára
hûtõbe tesszük. Másnap koc-
kákra vágjuk, és celofánba
csomagoljuk.

December 23., szerda
Az év 52. hete, eltelt 357 nap, hátravan 8 nap
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Arcélek
9.15 Európai népmesék
9.35 Ozie Boo!
9.45 Csendes éj (mese-
film)
10.35 Babar: Az elefán-
tok királya (rajzf.)
11.55 Teréz anya – a te-
vékeny szeretet
12.25 Adventi Kalendári-
um
12.30 Kívánságkosár
(szór. műsor)
16.00 A szeretet árvái
18.05 Csendes éj – A bé-
ke üzenete (dokf.)
19.00 Híradó, Időjárás
20.00 „Üdvözlet a
Kramusstól”
20.30 Karácsonyi pász-
torjáték – Vak gyerekek
pásztorjátéka
21.05 Emma (angol rom.
dráma, 1997)
22.55 Haydn emlékkon-
cert 2009 – A teremtés
0.45 Vers
1.00 Éjféli mise a Buda-
pest Istenhegyi Szent
László plébánia templom-
ból

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

6.25 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Dzsungellakók
10.10 Felejthetetlen kará-
csony
11.00 A hegyek szelíd ura
12.05 Négyszázezer nap
12.30 Átjáró
13.01 Hírek
13.30 Unser Bildschirm
13.55 Nomen est omen
14.45 Sophie (német sor.)
15.10 Múzeumtúra
15.45 Twist Olivér (angol-
am. filmdráma)
16.45 Ez történt ma reg-
gel
18.35 Fehér karácsony
19.05 Karácsonyi Babatár
19.35 A mikulástanonc
19.50 Pufóka
20.06 „A világnak ablaká-
ban”
21.30 Híradó este
21.50 Sporthírek
21.55 Időjárás-jelentés
22.00 A szerelem hullám-
hosszán (am. rom. vígj.,
1993)
23.40 Záróra
0.55 Karácsonyi éjféli mi-
se

6.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
9.30 Disney-rajzfilmso-
rozat
9.50 Laura és a csillaga
(angol-német anim. film,
2004)
11.10 A muzsika hangja
(amerikai musical, 1965)
14.10 Duma – A vadon
hívó szava (amerikai
családi kalandf., 2005)
16.00 Eb a titka minden-
nek (amerikai családi
film, 2006)
17.35 Huncutka (ameri-
kai vígjáték, 1991)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.00 Táncoló talpak
(auszt.-am. anim. film,
2006)
21.55 Reszkessetek be-
törők (am. vígjáték,
1990)
23.50 Evelyn (német-ír-
amerikai filmdráma,
2002)
1.35 Sorsjegyesek
(amerikai rom. vígjáték,
1994)
3.16 Műsorszünet

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tv2 matiné
10.25 Mókás állatvilág
(term. sor.)
10.55 Fenyvesvölgyi ka-
landok (auszt. filmsor.)
12.20 Karácsonyi ének
– A musical (am.-magyar
zenés dráma)
14.05 Marco Polo
(amerikai kalandfilm,
2007)
15.45 Fegyverszünet ka-
rácsonyra (háborús film-
dráma, 2005)
17.50 Túl a sövényen
(am. anim. film)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Shrekből az an-
gyal (am. anim. film,
2007)
20.35 Harmadik Shrek
(amerikaix anim. film,
2007)
22.15 Híd Terabithia
földjére (am. kalandfilm,
2007)
0.00 Esthajnalcsillag
(am. filmdráma)
1.10 Tények Este – Hír-
műsor
2.15 Műsorszünet

7.00 Paletta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
Riportmagazin
11.05 Kortárs templomok
1.
11.30 Ünnepi interjúk 1.
12.05 Kortárs templomok
2.
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Kortárs templomok
3.
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Ünnepi interjú 2.
16.05 Vetítő (ism.)
17.05 Arcok a liftben (ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Ünnepi interjú 3.
19.05 Különkiadás
20.00 Híradó
21.05 Ünnepi nagyinterjú
22.00 Híradó 21
22.35 Karácsony a nagyvi-
lágban
23.05 Sziluett (ism.)
0.05 BBC Híradó
0.30 40 év szolgálat a Tá-
vol-Keleten

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Caillou karácsonya
(kan. rajzf.)
11.25 Hótündér (cseh.
mesef.)
12.20 Hogyan lett Bobból
mester
13.01 Híradó délben
13.10 Slovenski Utrinki
13.40 Együtt – Velünk élő
kisebbségek
14.10 Napkirálynő
15.30 Az elvarázsolt kas-
tély
15.50 Tom és Thomas
(kalandf.)
17.40 Margat lovagjai
18.35 Sabrina (am. vígj.)
20.28 Föld TV
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 Én, Pán Péter
(angol-am. filmdráma)
22.40 Varnus Xaver és a
Talamba Jazz-Bach kon-
certje
23.30 Karácsonyi látoga-
tó (am. filmdráma)
0.55 Karácsonyi éjféli
szentmise
2.10 Teresa Hennert ro-
mánca

7.00 Hírek, időjárásjelen-
tés
7.30 Bajkeverő majom
(ism.)
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don Juan
(argentin filmsor.)
11.10 Folklórkincsek
13.00 Karácsony minden-
kinek
14.00 Hírek, Sport
14.45 Rajzfilmek
14.50 No comment
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente – német
nyelvű műsor
17.10 Vihar a palotában
(koreai filmsorozat)
18.25 A 2009-es sportév
19.20 Jocker és Loto 5
/40 sorsolás
19.40 No comment
19.50 Sport
20.00 Hírek, időjárásjelen-
tés
21.10 A család sztárja
23.00 Folklórkincsek
0.00 No comment
0.05 Hírek

TVR 1

7.00 Hattól Nyolcig
9.20 Kicsi Macius király
(családi film)
10.50 Babar: A győzelem
ünnepe
12.10 Carlo és vendégei
12.45 Híradó, Időjárás-je-
lentés
13.30 Kívánságkosár
15.35 Mi vagyunk az unió
15.50 Beavatás
16.05 Négy évszak Euró-
pában
16.45 A három királyok
rejtélye
17.50 Benedek Elek mese-
mondóverseny
19.00 Híradó, Időjárás-je-
lentés
19.30 Mese
20.00 a feleségem
(olasz-francia kalandf.)
21.35 Hallgatott ma már
Haydnt? (dokf.)
22.35 Halhatatlan kedves
(am.-angol rom. dráma,
1994)
0.35 Zenés Bibliai baran-
golás
1.50 Kalotaszegi madon-
na (magyar vígj., 1943)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

6.22 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Dzsungellakók
10.05 Behavazva
11.00 Karácsonyi Refor-
mátus Istentisztelet
12.00 Margat lovagjai
12.50 Remekművek
13.00 Kapcsoljuk Rómát!
13.45 Az Árpád-kor temp-
lomai
14.00 Delta
14.25 Sophie – a
nemkívánt jegyesség
14.50 Múzeumtúra (fran-
cia dok.)
15.20 Twist Olivér (angol-
am. dráma)
16.20 Ez történt ma reg-
gel
18.10 Magyar bulizene
19.10 Az időjárás titkai
19.15 A világ meséi
19.30 Libera
20.30 Gróf kartárs
21.30 Híradó este
21.50 Sporthírek
21.55 Időjárás-jelentés
22.00 Doktor Zsivágó
23.55 Kennedy feleségek
1.20 Vezérlő fény

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
10.15 Disney-rajzfilmso-
rozat: Tigris és Micimac-
kó
10.35 Eh, badarság! Egy
bolondos karácsony (am.
anim. film)
11.25 Kisasszonyok
(am. rom. dráma)
13.30 Rénszarvas men-
tőakció (kan.-am. családi
kalandf.)
15.00 Minizsenik 2.: Új-
ra akcióban (családi
vígj.)
16.35 Kutyák és macs-
kák (am. családi vígj.)
18.05 Stuart Little kis-
egér 2. (am. családi
vígj.)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.00 Polar Expressz
(am. anim. f.)
21.40 Télapu 3.: A szán-
bitorló (am. vígj., 2006)
23.20 Zene és szöveg
(amerikai rom. vígj.,
2007)
1.15 Férfi és nő koncert

7.00 Tv2 matiné
10.55 Mókás állatvilág
(angol term. sor.)
11.25 Fenyvesvölgyi ka-
landok (ausztrál filmsoro-
zat)
13.10 Barney nagy ka-
landja (amerikai családi
film, 1998)
14.35 Marco Polo (ameri-
kai kalandfilm, 2007)
16.15 Túlélni a kará-
csonyt (amerikai komé-
dia, 2004)
17.55 Madagaszkár
(amerikai animációs film,
2005)
19.30 Tények Hírműsor
20.05
MadagaszKarácsony
(amerikai animációs film,
2009)
20.35 Mézengúz (ameri-
kai animációs film, 2007)
22.10 Dreamgirls (ameri-
kai zenés f., 2006)
Közben. Kenósorsolás
0.35 Októberi égbolt
(amerikai filmdráma,
1999)
2.30 Műsorszünet

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Ünnepi interjú
10.05 GyógyHír (ism.)
10.30 Felfedező (ism.)
11.05 Kő kövön (ism.)
11.30 Karácsony a nagyvi-
lágban (ism.)
12.05 Ünnepi nagyinterjú 
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Széles út (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Kortárs templomok
(ism.)
16.05 Reporters
16.30 Panaszkönyv
18.00 Híradó
18.35 Ünnepi interjú 1.
19.05 Értékmentés más-
ként
19.30 Ünnepi interjú 2.
20.00 Híradó
21.05 Karácsony a nagyvi-
lágban
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
23.05 Civil kaszinó

TV2
6.25 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Tél a Yellowstone
parkban
11.00 Karácsonyi Refor-
mátus Istentisztelet
12.05 Kodiak: az óriás
medvék szigete
13.00 Kapcsoljuk Rómát!
13.50 Híróra
13.55 A repülő osztály
(német családi film)
15.50 Maria Montessori –
Egy élet a gyermekért
(olasz dráma)
17.30 Halhatatlanok társu-
lata
18.25 Római vakáció (am.
vígj.)
20.28 Föld TV
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.05 Szulák Andrea kon-
cert
22.05 Álom luxuskivitel-
ben (am. vígj.)
0.00 Hírek
0.10 Home – Otthonunk a
Föld
2.10 Mária, Jézus anyja
(am. filmdráma)

5.45 Himnusz
5.50 Teleshopping
7.10 Az első fecske
(szovj. film, 1975)
8.30 Szent jelek
12.10 Ünnepi műsor
14.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
14.45 Előtte és utána
14.55 Karácsonyi éne-
kek
15.10 Proconsul koncert
17.10 Vihar a palotában
(koreai filmsor.)
18.25 A 2009-es sportév
19.40 Előtte és utána
19.50 Sport Plusz
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Egyszer az életben
– szórakoztató műsor
23.10 Jackie Chan: Lon-
doni csapás (amerikai-
angol-cseh akció-vígjáték,
2002)
1.10 A 2009-es sportév
(ism.)
2.00 Proconsul koncert
(ism.)
3.40 Hírek, sport,
időjárásjelentés

TVR 1

10.05 Cimbora
10.30 A madarak akik
halak szerettek volna
lenni
11.30 Aranyszarvas
12.30 Kívánságkosár
13.00 Déli harangszó
15.00 Isten kezében
15.30 Élő népzene
16.00 A Bécsi Fiúkórus
– Út a messzeségbe
17.25 Csillagszedő Má-
rió (magyar tévéf.)
18.30 Talpalatnyi Zöld –
Ismeretterjesztő maga-
zin
19.00 HÍRÓRA
Sport, Időjárás-jelentés
19.30 Kirakat
20.05 Muzsikás törté-
net
21.05 Gróf Monte-Cristo
(kalandf.)
22.45 Kilenc nap, kilenc
szimfónia (magyar kon-
certf.)
23.15 Lélek Boulevard –
Barkó Judit műsora
23.45 Assisi Szent Fe-
renc (filmdráma)
2.15 „Két kontinens”
duó koncert

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

7.00 Híradó
9.00 Válaszd a tudást!
10.00 Sándor Mátyás
11.10 Jacques Cousteau
tengeri kalandjai
11.45 Derek, a fenegye-
rek (kan. filmsor.)
12.30 Leszállt a csendes
éj
13.00 Déli harangszó
13.01 Angelina a baleri-
na
13.45 Natúra – Téli kék
2.
14.40 Magyarok az em-
berevők földjén
15.10 Múzeumtúra
15.40 Twist Olivér (film-
dráma)
16.45 Szentek és legen-
dák útján
17.45 A hetedik testvér
19.10 Macskafogó 2.
20.40 A jazz születésétől
napjainkig
21.30 Híradó
21.55 Időjárás-jelentés
22.00 Doktor Zsivágó
23.55 Kennedy feleségek
1.20 Magyar bulizene
2.20 Liliom (francia-am.
vígj.)

7.30 Top Shop
8.00 Szívvel lélekkel
8.10 Kölyökklub
Benne: Csodatévé, A
mentőcsapat
10.15 Disney rajzfilmek
11.00 Koldus és királyfi
(am.-magyar-angol csalá-
di film)
12.40 Minden napra egy
varázslat (francia-angol-
am. családi kalandf.)
14.15 Karácsonyi vaká-
ció 2. (am. vígj.)
15.45 Londoni csapás
(akció-vígj.)
16.45 Szökésben (am.
krimisor.)
17.45 Mi a manó (am.
vígj.)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.00 Hull a pelyhes
(am. vígj.)
21.35 Reszkessetek be-
törők! (am. vígj.)
23.50 Szenvedélyek vi-
harában (amerikai
kalandf.)
2.20 A sors útjai (am.
vígj.)
4.08 Műsorszünet

7.00 Látlelet a Földről
7.30 Tv2 matiné
Benne: Kenguk, Levelek
Félixtől
11.00 Gondos bocsok –
Utazás (amerikai-kanadai
rajzfilm)
12.30 Jó lovam, 
Mississippi (német 
vígjáték)
14.30 Rin Tin Tin 
(bolgár- amerikai családi
film)
16.10 Feketeszakáll 
és a Karib-tenger kalózai
(amerikai kalandfilm 
sorozat)
17.45 Egyiptom hercege
(amerikai rajzfilm)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Kung Fu Panda –
A harc művészete 
(amerikai animációs 
vígjáték)
20.35 Zathura – Az űrfo-
gócska (amerikai fant.
kalandfilm)
22.35 Négybalkéz 
(amerikai vígjáték)
0.35 Chaplin 
(amerikai-angol 
filmdráma)

8.00 Híradó
8.30 Garázs
9.05 Befutó
9.30 Közvetlen ajánlat
10.05 Felfedező
10.30 Arcok a liftben
11.05 Különkiadás
13.00 Déli híradó
13.30 Dosszié: Törlesztő
részleg
14.05 Dosszié: Időközi győ-
zelem
14.30 Dosszié: Fejvesztve
15.05 Dosszié: Beugró
15.30 Dosszié:
Börtönszocik
16.05 Dosszié: Határeset
17.30 Európai híradó (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Célpont (ism.)
19.05 Sziluett
20.00 Híradó
20.30 Riasztás (ism.)
21.05 Civil kaszinó - Húsba-
vágó kérdések, civil vála-
szok (ism.)
22.00 Híradó 21
22.30 BBC Hard Talk
0.05 Vetítő
0.06 Andris (magyar doku-
mentumf., 2008)
1.00 Műsorszünet

TV2
6.53 Hajnali gondolatok
7.00 Híradó
8.05 Főtér
9.10 Mézga család
9.35 Spuri
10.05 A Black Rose vár
titka (kalandf. sor.)
11.00 Városrajzolatok
11.25 Vasutas Jim (angol
filmdráma)
13.00 Déli harangszó
13.01 Hírek
13.05 Ellis csodaország-
ban (vígj.)
14.45 A kávémasina (ma-
gyar rajzf.)
15.00 Egy élet a gyerme-
kért (olasz dráma)
16.45 Az Aranyember
(magyar kalandfilm)
18.30 A Karácsony és a
hal
19.00 Visszajátszás
19.30 Úri házak titkai
20.28 Föld TV
20.30 Híradó
20.50 Sporthírek
21.05 SzerencseSzombat
22.05 Az esküvő (am.
filmdráma)
0.00 Latin érintés –
Historia de un amor

7.00 Pro patria
7.25 Az emlékek éneke
7.55 Jelek
8.25 Világraszóló előadás
9.00 Disney Klub
9.55 Karácsonyi énekek
10.10 Karácsony nálunk
11.30 Hannah Montana
(filmsor.)
12.00 A család sztárja
13.00 Aranyszarvas
Nemzetközi Fesztivál
2009
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.20 Találkozunk a TVR-
en (talk show)
16.00 Előtte és utána
16.20 Aranyszarvas
Nemzetközi Fesztivál
2009
17.40 Tévéenciklópédia
18.40 Folklórkincsek
19.40 Előtte és utána
19.50 Sport
20.00 Hírek
21.10 Találkozzunk szom-
baton
23.10 Mr. és Mrs. Smith
(amerikai akció-vígjáték,
2005)
1.15 A 2009-es sportév

TVR 1
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6.00 Happy Hour (szóra-
koztató műsor, ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés 
9.55 Könyvbemutató
10.15 Karácsonyi külde-
tés (am.-kanadai film,
2007, ism.)
12.00 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek,
sport, időjárás
13.30 Egy másféle Tél-
apó (amerikai film
1996)
15.15 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai sor.)
16.15 Hull a pelyhes
(amerikai vígjáték,
1996)
18.00 Ajándékozz és
nyersz!
19.00 ProTv hírek,
sport, időjárásjelentés 
20.30 A randiguru
(amerikai vígjáték,
2005)
23.00 Stefan Banica ka-
rácsonyi koncertje
0.45 Egy másféle Télapó
(amerikai film 1996,
ism.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvannal
és Danival
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
11.00 Vidám történetek
(ism.)
12.00 Villám Spencer, a
karibi őrangyal (akciófilm-
sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Kikezdesz a szőkék-
kel? (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés
19.00 Híradó, Sport, időjá-
rás
20.30 Mutassalak be a
szüleimnek - szórakoztató
műsor
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
0.30 Carol karácsonya
(am. családi vígjáték,
2003)
2.30 Benny Hill (sor.)
3.00 Közvetlen hozzáférés
(ism.)

7.00 Kandikamera 
(ism.)
7.30 Flash Gordon (ame-
rikai filmsor., ism.)
8.20 Sport Florentinával
(sportműsor)
8.30 Teleshopping
9.00 Ebadta gorilla
(amerikai vígjáték,
1998)
11.30 Flash Gordon
(amerikai filmsor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 A mobiltelefon
(reality show)
15.00 Házitündér va-
rázsszóra (amerikai víg-
játék, 2003)
17.00 A cseresznye a
tortán (reality show)
18.00 Hírek, sport, 
időjárás
19.00 Fókusz Sport
19.30 Kandikamera
20.00 Elátkozott Ella
(amerikai-ír-angol vígjá-
ték, 2004)
22.00 Az Omega kód
(am. katasztrófa f.,
1999)

7.00 Amcsi motorok
8.00 Motorkerékpár-épí-
tő VB
9.00 Hogyan készült? –
Aknafedlapok
10.00 Állítólag – Bűn-
ügyek és mítoszok
11.00 Újjáépítők
12.00 LA Ink – Kim nagy
dobása
13.00 Hogyan csinálják?
– Empire State Building
14.00 Piszkos munkák –
Ablakmosók
15.00 Katasztrófa:
ahogy én láttam
16.00 Hogyan készült?
17.00 Verminators – Egy
írtó jó csapat
18.00 Amcsi motorok
19.00 Állítólag – A cá-
pákról
21.00 Állítólag – Kará-
csonyi témák
22.00 Time Warp
22.30 Hogyan készült? –
Mágnes / Főtt sonka
23.00 Hogyan készült? –
Curlingkő / Hűtőszek-
rény
0.30 Cella-napló - 
Alaszka

7.00 Carabinieri (ism.)
8.10 A karácsonyi látoga-
tó (amerikai filmdráma,
2003)
9.45 Lehet, hogy nem
tudtad
9.55 Világutazó
10.10 Szórakoztató műsor
11.30 Hírek, Sport
12.00 Berlin, Berlin
(ism.)
12.30 Hírek, Sport
12.45 Detektív tanárnő
(filmsor.)
13.45 Világutazó
14.00 Teleshopping
14.30 Természet és ka-
land
15.00 Együtt Európában
16.00 Gracias Compay
17.10 Five o’clock
18.30 Biblia
19.00 Miért szeretjük
J.K.Rowlingot
19.15 Cleopatra Stratan
énekel
20.00 Varázsapu (angol
filmdráma, 2006)
22.00 Hírek
23.00 Vigilia di Natale
0.10 A nő kétszer (angol-
amerikai film, 1998)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

7.00 Sport.ro Hírek 10.05
Bajnokok Dinasztiája
11.00 Sport.ro Hírek
11.05 Külön kiadás 12.05
Europa League összefogla-
ló 13.00 Sport.ro Hírek
13.30 Darts Világbajnok-
ság 14.00 Sport.ro Hírek
16.00 Boxbuster: Edwin
Valero - Antonio Pitalua
17.00 Europa League ösz-
szefoglaló 18.00 Sport Hí-
rek 19.00 Fogadás a féle-
lemmel 21.00 Breakdance
VB 2008 23.00 K1   

8.30 Dona Barbara (sor.)
9.45 Híresség 11.00 Sze-
relempárlat (sor.) 12.15
Sosem feledlek (sor.)
13.30 Levélbe zárt szere-
lem (vígj.) 15.30 Elrabolt
sorsok 16.30 Átkozott pa-
radicsom (sor.) 17.30 Igaz
történetek 18.30 A szere-
lem nevében (sor.) 19.30
Dona Barbara (sor.)
20.30 Reszkess, télapó!
(vígj.) 22.15 Éjszakai tör-
ténetek 23.15 Terra
Nostra (sor.)   

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.00 Szellemkutya akció-
ban (am. akciófilm) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
Az ördög jobb és bal keze
15.15 Az ördög jobb és bal
keze 2. 17.25 Elátkozott
Ella (családi vígj.) 19.05
Game Over (családi
kalandf.) 20.30 Wasabi –
Mar mint mustár 22.00 Az
utolsó cserkész (akcióf.)
23.55 Fekete Karácsony
(horror) 1.20 Feneketlen
mélység (kan. thriller)  

9.00 Miss Marple (angol
krimi) 11.00 Hozzámjössz?
(am. vígj.) 13.00 McLeod
lányai (sor.) 14.00 Amy-
nek ítélve (sor.) 15.00 Miss
Marple (angol krimi) 17.00
Szünidős Télapó (am. csa-
ládi vígj.) 19.00 Karácso-
nyi kalandok (kan.-am.
vígj.) 21.00 Anna Karenina
(angol tévéfilm sor.) 1.00
Szeress, ha tudsz! (vígj.)
3.00 Szünidős Télapó (csa-
ládi vígj.) 

6.00 Ajándékozz és
nyersz! (ism.)
7.00 Eh, badarság! Egy
bolondos karácsony
(amerikai animációs
film, 2006)
7.45 Stella (am.-kan.
családi vígj., 2003)
9.30 Charlie és a csoki-
gyár (amerikai családi
kalandfilm, 2005)
12.00 Harmadik Shrek
(amerikai animációs
film, 2007)
13.45 A randiguru (am.
vígj., 2005, ism.)
16.00 Kelekótya kará-
csony (amerikai családi
vígjáték, 2004)
17.45 Happy Hour - szó-
rakoztató műsor
19.00 ProTv hírek,
sport, időjárás
20.30 Pókember 2.
(amerikai kalandfilm,
2004)
23.00 Csillagpor (angol-
amerikai kalandfilm,
2007)
1.45 Stella (amerikai-
kan. vígj., ism.)

6.00 Carol karácsonya
(amerikai családi vígjáték,
2003, ism.)
8.00 Jó reggelt
Razvannal és Danival
11.00 Nicsak, ki beszél!
(amerikai vígjáték, 
1989)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Karácsony a csa-
ládban - szórakoztató mű-
sor Mihaela Radulescuval
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Karácsony a csa-
ládban - szórakoztató mű-
sor Mihaela Radulescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Casino Royale
(amerikai-angol-német-
cseh akciófilm, 
2006)
23.45 Tapló Télapó (ame-
rikai-német vígjáték,
2003)
1.45 Nicsak, ki beszél!
(amerikai vígj., 1989,
ism.)
3.00 Híradó

6.00 Flash Gordon
(sorozat)
7.00 Kandikamera (ism.)
7.30 Yin yang yo
8.00 Saman király
8.20 Sport Florentinával
8.30 Omega kód (amerikai
film, 1999, ism.)
10.30 Monte Carlo-i Nem-
zetközi Cirkuszfesztivál
12.00 Házitündér varázs-
szóra (amerikai vígjáték,
2003, ism.)
14.00 Ebenezer (kanadai
western, 1997, ism.)
16.00 Elátkozott Ella
(amerikai-ír-angol családi
vígjáték, 2004, ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Madagaszkár 
(amerikai animimácios
film, 2005)
21.00 ÖcsiKém (am.
akció-vígjáték, 2003)
23.00 Focus Monden
(ism.)
0.00 Star Trek 9. – Űrláza-
dás (amerikai sci-fi, 
1998)

7.00 Egy repülőgép anya-
hajó elsülyesztése
8.00 A csodák városa
9.00 A világ legnagyobb
utasszállítója
10.00 Csúcsmotorok
11.00 A motorosok Mek-
kája
12.00 Igaz-e?
13.00 Hogyan működik? -
Pulyka
14.00 Hogyan működik? -
Ólom
15.00 Hogyan működik? -
Kukorica
16.00 Igaz-e?
17.00 A detonáció pillana-
tai
18.00 Állítólag… -
Roncsderbi
20.00 Igaz-e?
21.00 Nagy durranások –
Torontó, ó!
22.00 Tomboló tornádók
23.00 A kihallgatás titkai
0.00 Miami alvilág
1.00 Megrázó történetek
2.00 A világ legkövérebb
embere házasodik
3.00 Juliana új arca
4.00 A kihallgatás titkai

7.00 Five o’clock (ism.)
8.20 Cleopatra Stratan
énekel (ism.)
9.20 Öröm a háznál - Szó-
rakoztató műsor
10.15 Farm - külön ki-
adás
11.15 Csavargó halász -
külön kiadás
11.45 A delfinek meg-
mentették az életem
12.45 Urbi et orbi
13.50 Karácsonyi énekek
14.10 A varázsfuvola
15.45 Miért szeretjük
J.K.Rowlingot?
16.00 Carabinieri (film-
sor.)
17.10 Hol van Télapó?
18.45 Biblia
19.15 Varázsapu (angol
filmdráma, 2006)
21.00 Jamie (angol soro-
zat)
22.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
22.35 Kylie Show
23.35 Csendes éj (kan.
filmdráma, 2002)
1.15 A delfinek megmen-
tették az életem

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

7.00 Sport Hírek 8.00
Sport.ro Hírek 10.00 Hírek
10.05 Bajnokok Dinasztiája
11.00 Sport.ro Hírek 11.05
Fogadás a félelemmel
12.05 Battle of the Year
2008 14.00 Hírek 15.00
Fogadás a félelemmel
16.00 Amerikai favágóver-
seny 17.00 Europa League
18.00 Sport.ro Hírek 19.00
Mr. Olympia 2008 20.00
American Gladiators 21.00
Wrestling RAW 23.00 Bá-
tor lányok   

8.30 Dona Barbara 9.45
Híresség 11.00 Szerelem-
párlat 12.15 Sosem feled-
lek (sor.) 13.30 Kará-
csony (am. dráma, 2004)
15.30 Elrabolt sorsok
16.30 Átkozott paradi-
csom (sor.) 17.30 Igaz tör-
ténetek 18.30 A szerelem
nevében (sor.) 19.30
Dona Barbara (sor.)
20.30 Milliomos Mikulás
(am. film, 2005) 22.15 Éj-
szakai történetek (sor.)
23.15 Terra Nostra (sor.) 

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.00 Kalózok kincse (am.
kalandf.) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.05 Kémkölykök
(am. kalandf.) 14.35 Majom
a havon (kan. vígj.) 16.05
Iznogoud (vígj.) 17.55 A ki-
rály nevében (kalandf.)
20.10 Las Bandidas (akció-
vígj.) 21.45 Star Wars II.
(am. kalandf.) 0.20 Kocka 3
(kan. horror) 2.00 Sunset
strip (am. vígj.) 3.30 Gonosz
falu (angol-am. thriller)  

9.00 Miss Marple (angol
krimi) 11.00 Mikulásné ke-
restetik (am. film) 13.00
McLeod lányai (sor.) 14.00
Amy-nek ítélve (am. film-
sor.) 15.00 Miss Marple
(angol krimi) 17.00 Találko-
zunk karácsonykor (am.
vígj.) 19.00 Hozzámjössz?
(am. vígj.) 20.00 Amy-nek
ítélve (am. filmsor.) 21.00
Audrey Hepburn története
(am. életr. film) 

7.30 Harmadik Shrek
(amerikai animációs film,
2007, ism.)
9.15
MadagaszKarácsony
(amerikai animációs 
film, 2009)
9.45 Happy Hour – szó-
rakoztató műsor 
(ism.)
10.45 A pót télapó 
(amerikai vígjáték, 
2001)
12.30 Csillagpor (angol-
am. kalandf., 2007, ism.)
15.00 Reszkessetek, re-
pülők! (amerikai vígjáték,
2006)
16.45 Pókember 2.
(amerikai kalandfilm,
2004)
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, Sport,
Időjárásjelentés
20.30 Ho Ho Ho (román
vígjáték, 2009)
22.45 V mint vérbosszú
(amerikai-angol-német
akciófilm, 2005)
1.30 Divertis - Land of
Jokes (ism.)
2.30 Divertis (ism.)

7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 Mary Poppins
(amerikai film, 
1964)
10.00 Villám Spencer, 
a karibi őrangyal (ameri-
kai filmsor.)
11.00 Lassie (filmsor.)
12.00 Motors!
12.30 Mikulásné keres-
tetik (amerikai családi
film, 2004)
14.15 Nicsak, ki beszél
még! (amerikai vígjáték,
1989)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
16.35 Mr. Bean 
(sor.)
17.00 Ki a Télapó? (ame-
rikai vígjáték, 2000)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Szórakoztató mű-
sor
22.00 Asterix és Obelix
(francia vígjáték, 1999)
0.00 Híd a Kwai folyón
(angol-amerikai háborús
filmdráma, 1957)

7.30 Saman király
8.00 Autófórum
8.30 Ingatlan Blitz
9.00 Sport, diéta és egy
sztár
9.30 Bravo – Bouglione
Cirkusz 
11.00 Star Trek 9. – Űrlá-
zadás (amerikai sci-fi,
1998, ism.)
13.00 Anyacsere (reality
show) (ism.)
14.30 ÖcsiKém (amerikai
film 2003, ism.)
16.30 Madagaszkár (ame-
rikai animációs film,
2005)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Pinokkió (amerikai
animációs film, 1940)
21.00 Doktor Szöszi 2.
(amerikai vígjáték, 
2003)
23.00 Mondenii Show
1.00 Hírek,
Időjárásjelentés (ism.)
2.00 Anyacsere (reality
show, ism.)
3.00 Ház, építés és design
(ism.)

7.00 A túlélés törvényei
8.00 Piszkos munkák
9.00 Végzetes másodper-
cek
10.00 Amcsi motorok
12.00 Tuningőrület - 67-es
Barracuda
13.00 Hogyan működik?
14.00 Hogyan működik? -
Vas
15.00 Hogyan működik? -
Víz
16.00 Állítólag –
Roncsderbi
18.00 Extrém vidámparki
járművek
19.00 Világ legnagyobb
utasszállító hajója
20.00 Smash Lab – Folyós
homok
21.00 A gép lelke
22.00 Time Warp – Ami-
kor megáll az idő
23.00 Az FBI listája
1.00 Az elveszett paradi-
csom
2.00 Rács mögött 
külföldön
3.00 A túlélés törvényei –
Izland
4.00 Time Warp – Amikor
megáll az idő

6.15 Teleshopping
7.00 Carabinieri 
(ism.)
8.00 Miért ABC
9.00 Figyelem gyerekek!
10.00 Ég és föld között
10.35 Öröm a háznál -
Szórakoztató műsor
11.25 Edgar csodás uta-
zása (amerikai kaland-
film, 1997)
11.50 Arabella visszatér
(sor.)
12.25 Gulliver utazásai
(amerikai film, 1997)
13.25 Krónikák
14.10 Varázsfuvola
16.00 Karácsony abla-
kai
17.00 Gitárok ideje
18.00 Fehér játékok
18.40 Figyelem, énekel-
nek
20.00 Stúdió 24 (sor.)
20.40 Üvöltő szelek (an-
gol rom. dráma, 2009)
22.00 Hírek, Sport
22.35 Compay Segundo
Bukarestben
0.10 Veszett kutya és
Glória (amerikai vígjá-
ték, 1993)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

7.00 Hírek 9.05 Horgászok
10.00 Hírek 11.00 Europa
League 12.00 Mr. Olympia
2008 13.00 Hírek 14.00
Wimbledon Rekordok
15.00 American Gladiators
16.00 Amerikai favágóver-
seny 17.00 Oltchim és a
Bajnokok Ligája 18.00 Hí-
rek 19.00 Labdarúgás: Ro-
mánia - Magyarország
20.00 Boxbuster: Manny
Pacquiao - Miguel Cotto
21.00 Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling SMACK

8.45 Dona Barbara (film-
sor.) 10.00 Rút kiskacsa
(filmsor.) 12.00 Sohasem
feledlek (filmsor.) 14.00
Blanco özvegy (filmsor.)
15.30 Elrabolt sorsok
16.30 Átkozott paradi-
csom (sor.) 17.30 A szere-
lem nevében (sor.) 19.30
Dona Barbara (sor.) 20.30
Szerelem a végzeten (ame-
rikai vígjáték, 2001)
22.15 A rút Betty (film-
sor.) 23.15 Terra Nostra
(filmsor.)   

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.00 Ámbár tanár úr (vígj.)
10.00 Televíziós vásárlás
13.10 A herceg menyasszo-
nya (am. kalandf.) 14.55
Wasabi – Már, mint mustár
16.35 Betörő (am.-kan.
vígj.) 18.25 Krokodil
Dundee Los Angelesben
(vígj.) 20.00 Beépített szép-
ség (am. akció-vígj.) 22.00
Az Igazság mecénása
(akcióf.) 23.35 Alvilági játé-
kok (am. thriller) 1.30 Pó-
kerarcok (am. krimi) 

6.00 Angyali érintés (am.
filmsor.) 9.00 Miss Marple
(krimi) 11.00 Anna Kare-
nina (angol sor.) 13.00 An-
na Karenina (angol sor.)
15.00 Audrey Hepburn tör-
ténete (1. rész) 17.00
Audrey Hepburn története
(2. rész) 19.00 Karácsonyi
ének (családi film) 21.00
Karácsonyi kalandok (kan.-
am. családi vígj.) 2.00 Talál-
kozunk karácsonykor (am.
családi vígj.)  

BUKARESTI RÁDIÓ magyar
nyelven a regionális stúdiók kö-
zéphullámú adásában 15.00
Híradó, kommentár 15.20
Magyar zenei lexikon 15.30
EU információs magazin 

11.00 Hírnegyedóra, Sport,
Rádióújság 12.00 Hitvilág,
Komolyzenei vetélkedő, Orvo-
si tanácsadó 13.00 Híradás
14.00 Délutáni váltás 16.00
Híradás, Ünnepi műsor 

2.00 Éjszakai váltás 8.00
Hangoló 15.00 Kolozsvári
rádió ünnepi műsora

9.00 Hírek 10.00 Napközben
12.05 A Hely 12.30 Vendég a
háznál 13.01 Déli harangszó
13.30 Magánhangzó 14.04
Rádiószínház 14.30 Tanúim
lesztek 15.05 Arcvonások
15.35 Tér-idő 16.00 Közelről
17.15 Zöldövezet 18.30 Kró-
nika 19.03 Közéleti ütköző
19.15 Magánhangzó 19.30
Határok nélkül 20.00 Hírek 

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOSSUTH RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ magyar
nyelven a regionális stúdiók kö-
zéphullámú adásában 15.00
Híradó 15.10 Hétvégi magazin  
8.00 Jó reggelt, Erdély!, Hír-

adás 10.05 Térerő 14.00 Hír-
adó, ünnepi műsor 16.00 Hír-
adó, ünnepi műsor   

2.00 Éjszakai váltás 8.00
Ünnepi műsor 15.00 Ünnepi
műsor

7.00 Szombat reggel 7.01 Hí-
rek 10.05 Smink nélkül 11.00
Hírek 11.03 Református isten-
tisztelet közvetítése 12.00
Szombat délelőtt 12.01 Hírek
13.01 Krónika 13.20 Rádió-
színház 14.00 Hírek 14.04
Emlékhelyek üzenete 15.00
Hírek 15.03 Ünnepi Zöldöve-
zet 16.04 “Magyarországról
jövök...” 17.03 Időt kérek
18.03 Jelenlét 18.30 Krónika
18.50 Sportvilág 19.03 Bíbo-
ros bilincsben 19.30 Mentés
másként 20.04 Sportvilág

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ magyar
nyelven a regionális stúdiók kö-
zéphullámú adásában 15.00
Híradó, kommentár 15.20
Magyar zenei lexikon 15.30
Heti esemény-összefoglaló   

11.00 Hírnegyedóra, ünnepi
műsor 12.00 Híradás, ünnepi
műsor 13.05 Zenés üzenetek
14.00 Délutáni váltás 16.00
Hírnegyedóra, Ünnepi műsor  

2.00 Éjszakai váltás 8.00
Hangoló 15.00 Kolozsvári rá-
dió ünnepi műsora

7.00 180 perc 9.40 8 és fél
10.00 Napközben 11.00 Hí-
rek 12.00 Hírek 12.05 A
Hely 12.30 Vendég a háznál
13.00 Déli harangszó 13.30
Magánhangzó 14.04 Rádió-
színház 14.30 Egy az Isten!
15.05 Arcvonások 15.35
Tér-idő 16.00 Közelről 16.45
Hétköznapi tudomány 17.15
Zöldövezet 18.30 Krónika

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ
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Röviden
Eltilthatják Sãpunarut

Akár három évre is eltilt-
hatják Cristian Sãpunarut,
a Porto FC román futballis-
táját, akit azzal vádolnak,
hogy a brazil Hulkkal
együtt bántalmazta az
egyik biztonsági embert a
Lisszaboni Benfica elleni,
1-0-ra elveszített bajnoki
meccsen. A játékosok azt
állítják, hogy a steward
provokálta õket.

Rekorddöntés 
az NBA-ben

A Cleveland Cavaliers csa-
pata vendégként 109-91-re
verte a Phoenix Suns alaku-
latát az észak-amerikai profi
kosárlabdaliga (NBA) leg-
utóbbi, hétfõi játéknapján, s
ezzel az utolsó hazai veret-
lenségi sorozat is megsza-
kadt a bajnokságban. A
Suns eddig 10/0-ás otthoni
mérleggel büszkélkedhetett,
az elõzõ idényt is beleszá-
mítva pedig 19/0-val, utol-
jára ugyanis március 12-én
kapott ki a US Airways
Centerben – éppen a
Clevelandtõl. A vendégek
sikerébõl az elõzõ alapsza-
kasz legjobbjává választott
LeBron James 29 ponttal
vette ki a részét. A
Sacramento 13 éves ligare-
kordot döntött meg azzal,
hogy 35 pontos hátrányt le-
dolgozva gyõzött Chicagó-
ban. A Bulls 21 perccel a
vége elõtt ugyanis még 79-
44-re vezetett, ám a hátralé-
võ szakaszt 58-19-re nyerte
a Kings. Legutóbb a Utah
Jazz mutatott be hasonló
„feltámadást” 1996 novem-
berében, amikor mínusz 36
pontról fordított a Denver
ellen.

Nem lesznek 
nõi síugrók az olimpián

Nem vehetnek részt a jövõ
évi vancouveri téli olimpián
a nõi síugrók. Kanada leg-
felsõbb bírósága úgy dön-
tött, nem foglalkozik a spor-
tolók beadványával. A nõi
síugrók hosszabb ideje azon
fáradoznak, hogy az egyen-
jogúság jegyében vegyék fel
õket is az olimpiai program-
ba, vagy pedig töröljék on-
nan a férfiakat is.

Kétséges a Campos Meta
és az USF1 indulása

Bernie Ecclestone, a
Formula–1 elsõ számú ve-
zetõje szerint kétséges,
hogy a Campos Meta és a
USF1 elindul-e a 2010-es
világbajnoki sorozatban.
Ecclestone a The Times
keddi számában arról be-
szélt, hogy számításai sze-
rint 24 pilóta lesz majd ott
a márciusi rajtnál,
Bahreinben. A spanyol
Campos Meta eddig egyet-
len versenyzõt szerzõdte-
tett: leigazolta a tragikus
sorsú Ayrton Senna unoka-
öccsét, Brunót, de minded-
dig nem tudta biztosítani
az induláshoz szükséges
pénzügyi hátteret. Az ame-
rikai USF1 még senkit sem
nevezett meg.

Kisteleki István lemondott,
de tavaszig még marad

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Csak a legközelebbi, ta-
vaszi közgyûlésig marad

a Magyar Labdarúgó-szö-
vetség (MLSZ) elnöke Kiste-
leki István – jelentette be teg-
nap rendkívüli sajtótájékoz-
tatóján a szervezet elsõ em-
bere. „Az MLSZ-nek újabb
négyéves ciklusra kell ké-
szülnie, meggyõzõdésem: új
elnököt is kell választani,
ezért lemondok” – fogalma-
zott Kisteleki, akit 2006. feb-
ruárjában választottak meg
és mandátuma eredetileg öt
évre szólt, ám bevallása sze-
rint át kellene állniuk a
négyéves ciklusra. „A mun-
kám során mindig 4 éves
ciklusban gondolkodtam,
mert ez a jövõ útja, s ez a
2010 februárjában jár le.
Úgy gondolom, a szövetség
mûködését ezentúl ehhez a

világbajnoki ciklushoz kell
igazítani, és erre kell átállni.
Csak így lehet építkezni és
eredményt elérni” – magya-
rázta. Bevallása szerint már
korábban megfogalmazó-
dott benne ez a döntés, de
nem akart a „kirobbant fo-
gadási botrány hadjáratánál
visszavonulót fújni”. Meg-
gyõzõdése, hogy minden
szükséges lépést megtett ah-
hoz, hogy az MLSZ politi-
kailag független szervezet-
ként mûködjön, s utódja a
rendszerváltás óta eltelt idõ-
szak „legrendezettebb, legsi-
keresebb szövetségét kapja”.

Kisteleki összegezte a
mandátuma alatt elért ered-
ményeket, s úgy gondolja,
tisztességgel távozik. „Az
elért sikerek magukért be-
szélnek” – fogalmazott az
elnök. – „Huszonnégy év
után újra volt futball-láz
Magyarországon, köszön-
hetõen az Erwin Koeman

szövetségi kapitány által ve-
zetett felnõtt válogatottnak,
az U20-as világbajnokságon
bronzérmet szerzett a nem-
zeti csapatnak, valamint a
Bajnokok Ligája csoportkö-
rében szerepelt Debreceni
VSC-nek. Meggyõzõdésem,
hogy az Európában kirob-
bant bundabotrányra a szö-

vetség idõben és megfelelõ-
en reagált, amit az európai
szövetség is elismert.
Ugyanakkor azt is tudni
kell, hogy a nyomozás nem
az MLSZ feladata.”

Mivel a sajtótájékoztatóját
követõen ezúttal nem lehe-
tett kérdéseket feltenni, s te-
lefonon sem sikerült tegnap

õt elérni, nem tudni, hogy tá-
vozásának köze van-e ah-
hoz, hogy a bundabotrány
kapcsán az utóbbi hetekben
húsz-harminc évvel ezelõtti
csalásokkal kapcsolták össze
a nevét. Kisteleki két napila-
pot is beperelt rágalmazás
miatt, s tagadta az azok által
közölt információkat. 

Kisteleki István négy év után kész távozni az MLSZ elnöki tisztségébõl Fotó: MTI

Ronaldo rúgta az év gólját
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

„Nagy megtiszteltetés
számomra, hogy én ve-

hetem át elsõ ízben ezt az el-
ismerést” – mondta Cris-
tiano Ronaldo miután el-
nyerte az év legszebb góljá-
ért járó Puskás Ferenc-díjat,
amelyet a Nemzetközi Lab-
darúgó-szövetség (FIFA)
hétfõ esti, zürichi gáláján
adtak át. A Real Madrid
portugál futballistája április
15-én, még a Manchester
United színeiben, a Porto
elleni Bajnokok Ligája-mér-
kõzésen átvett egy labdát a
felezõvonalnál, majd egy
igazítás után több mint har-
minc méterrõl, hatalmas
erõvel lõtt a kapu jobb olda-
lába. Ez a gól nyerte el a
FIFA honlapján szavazó
mintegy ötmillió ember
többségének a tetszését, s
bár a többi kilenc jelölt is
részt vett a gálán, Puskás
Ferencné és George Weah,
az AC Milan korábbi arany-
labdása, Ronaldónak adta
át a futballkaput és a benne
labdát formázó trófeát.

„Hiszek abban, hogy a
labdarúgás segít jobbá tenni
a világot” – mondta nyitó-
beszédében Joseph Blatter,
a szervezet elsõ embere, aki
már korábban is megfogal-
mazta, hogy Puskás Ferenc
nem csupán egy olyan
klasszis volt, akinek a nevét
a világon mindenhol isme-
rik, hanem személyisége,
embersége példát mutathat

a mai fiatalságnak. A ma-
gyar Aranycsapat három év-
vel ezelõtt elhunyt legendás
Puskás Öcsijérõl elnevezett
díj átadásán jelen volt
Bajnai Gordon miniszterel-
nök, Orbán Viktor, a Puskás
Ferenc Akadémia alapítója,
továbbá Kisteleki István, a
Magyar Labdarúgó-szövet-
ség elnöke is. Bajnai és Kis-
teleki amúgy még a gála
elõtt külön megbeszélést
tartott Blatterrel, miután a
miniszterelnök kijelentette:
„Nemcsak a magyar embe-
rek, de Magyarország is ké-
pes lehet világszínvonalú
teljesítményre hittel, szorga-
lommal, kitartással és jó ér-
telemben vett vagánysággal.
És nemcsak futballban,
vagy sportban, hanem az
élet más területein is. Pus-
kás mai napig példaként
szolgál a fiataloknak.”

Messi és Marta 
az év játékosai

Ugyancsak a zürichi gá-
lán adták át az év legjobb já-
tékosának járó díját is,
amely igazából nem jelen-
tett különösebb meglepe-
tést, hiszen a férfi mezõny-
ben az aranylabdás Lionel
Messi, a Barcelona FC ar-
gentin játékosa toronyma-
gasan „megnyerte” a csatát
a ranglistán második helyén
álló Ronaldóval szemben. A
nõk között ezúttal is a brazil
Marta Vieira da Silva érde-
melte ki az elismerést, aki
immár sorozatban negyed-
jére lett az év legjobbja.
Messi a díjátadó után a
FIFA hivatalos honlapjának
adott nyilatkozatában el-
mondta: „Azért is különö-
sen megtisztelõ ez a díj, mi-
vel a játékostársak és az
edzõk szavazták meg. Rá-
adásul elsõ argentin futbal-
listaként végeztem az élen.”

Összeállt 
a Dream Team

Ugyancsak a zürichi
FIFA-gálán jelölték ki a
FIFPro 11-et, amely az év
legjobb csapatát jelenti. A
hivatásos futballisták szava-
zatai alapján Iker Casillas –
Dani Alves, John Terry,
Nemanja Vidics, Patrice
Evra – Xavi, Andrés
Iniesta, Steven Gerrard –
Lionel Messi, Cristiano
Ronaldo – Fernando Torres
felállásban hódítana a
Dream Team. 

Sorina Plãcintã leköszönt
ÚMSZ

„Azt hiszem, hogy en-
nek a minisztériumnak

az újraszervezése krízismeg-
oldás” – mondta Sorina
Plãcintã, miután a korábban
általa irányított ifjúsági és
sportminisztériumot az új
Boc-kormányban bekebelezi
a tanügyi tárca. „Azt a mi-
nisztériumot, amelyiket épp
amiatt hozták létre tavaly –
legalábbis a hivatalos állás-
foglalás szerint –, hogy a
sport hatékonyabban legyen
képviselve a közigazgatás-
ban” – teszi hozzá. Az addig
felügyeleti és koordináló sze-
repet ellátó országos sport-
ügynökséget ekkor meg is
szüntették, így az annak a
fennhatósága alá tartozó klu-
bok és sportlétesítmények át-
kerültek a szaktárcához.
Plãcintã a Ridzi-botrányt kö-
vetõen került a minisztérium
élére, ám ott csak alig öt év
fél hónapot tölthetett el. Teg-

napi évértékelõ sajtótájékoz-
tatóján azonban kifejtette:
úgy érzi, hogy ezalatt az idõ
alatt sikerült helyreállítania
az intézmény imázsát, és né-
hány fontos befektetést is
véghezvitt. „Nagyon szeret-
ném, ha a tanügyi tárca jövõ-
beli vezetõsége továbbvinné
azokat a projekteket, ame-
lyeket mi elkezdtünk és nem
okoz csalódást ennek a csa-
patnak. Szeretném, ha a
sport nem kullogna hátul eb-
ben a minisztériumban” –
fogalmazott Plãcintã. Hogy
ez mennyire valósul majd
meg, az a jövõ titka, tény
azonban, hogy a sportnak
mostantól egy olyan „terü-
lettel” kell versenyeznie,
amelynek büdzséje már ed-
dig is hiányos volt. A Tan-
ügyi, Kutatási, Ifjúsági és
Sportminisztérium irányítá-
sát várhatóan Daniel Fu-
neriu veszi át, akirõl annyit
már lehet tudni, hogy na-
gyon szeret sakkozni. 

Lemondott elnöki tisztségérõl Kiste-

leki István, ám a jövõ tavaszi közgyû-

lésig még ellátja az Magyar Labdarú-

gó-szövetség irányítását.

Serena világbajnok
Tenisz

MTI

A svájci Roger Federer
és az amerikai Serena

Williams lett a 2009-es év vi-
lágbajnoka a Nemzetközi Te-
nisz-szövetségnél (ITF). Az
ötödször diadalmaskodó
Federer idén megnyerte a
francia és a wimbledoni baj-
nokságot, s visszavette a ve-
zetést a spanyol Rafael
Nadaltól. A bázeli klasszis-

hoz hasonlóan a fiatalabb
Williams nõvér is vezeti a vi-
lágranglistát, s pályafutása
során másodszor lett ITF-
világbajnok. A párosok kö-
zött a Bryan ikrek (Bob és
Mike) rekordot jelentõ mó-
don hatodszor, míg az
ugyancsak amerikai Willi-
ams testvérek (Serena és
Venus) elõször gyõztek az év
legjobbja választáson. A díja-
zottak június 1-jén, az ITF
párizsi gálavacsoráján vehe-
tik át az elismerést. Ronaldóé a Puskás-díj
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