
Pénz helyett csak a párbeszéd folytatását tudta ígérni tegnap a miniszterelnök az Országos
Szakszervezeti Tömb (BNS) vezetõinek, akik incidensekkel tûzdelt szakszervezeti tiltakozó
akció után ültek le tárgyalni a kormány képviselõivel a közalkalmazotti bérek emelésérõl. Jó-
val „merészebbnek” bizonyult Markó Béla kormányfõhelyettes, aki bukaresti sajtótájékozta-
tóján úgy fogalmazott: a fizetések január elsejétõl növekedni fognak, csupán az emelés mér-
téke kérdéses. A tüntetésen történt incidensekrõl Dumitru Costin, a BNS elnöke az ÚMSZ-
nek elmondta: indokolatlanul folyamodtak erõszakhoz a rendfenntartó erõk. 7. oldal

A gazdaság növekedésével
számol a jövõ évre a gazdasá-

gi minisztérium. Az 1,5 százalé-
kosra becsült erõsödésben az ipa-

ri termelésnek oroszlánrésze lesz
– jelentette ki tegnap Borbély Kár-
oly államtitkár, egy ipari konfe-
rencián. 6. oldal 

Hiábavaló tiltakozás? Az Országos Szakszervezeti Tömb felhívására tegnap mintegy nyolcezren tüntettek Bukarestben Fotó: Tofán Levente

Infrapanel: új fûtési technológia

Új, energiatakarékos fûtési technológia je-
lent meg a hazai piacon: az infrapanel,
mely  közvetlenül a falakat, tárgyakat, a he-
lyiségben tartózkodó személyeket melegíti.
Azon túl, hogy egyenletes fûtést biztosít és
gazdaságos, akár házilag is felszerelhetõ.

új magyar szó
2010. szeptember 29., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2648 ▲
1 amerikai dollár 3,1650 ▲
100 magyar forint 1,5348 ▲

Chiºinãuban nincs parlament

Feloszlatta a moldovai parlamentet az or-
szág ügyvezetõ elnöke tegnap, és november
28-ára kiírta az elõrehozott választásokat.
Erre egy alkotmánybírósági határozat köte-
lezte Mihai Ghimput.

Gazdaság 6

Aktuális 2

Vezércikk 3

Média 9
A válság médiamágnásai

Dinu Patriciu, a Forbes gazdasági magazin
500 leggazdagabb hazai milliárdost rangso-
roló listájának vezetõje 2,3 milliárd eurós
vagyonával a leggazdagabb médiavállalko-
zók listáján is elsõ helyezett. Teszári Zoltán
nagyváradi üzletember, az RDS&RCS ká-
beltelevíziós társaság tulajdonosa a negye-
dik leggazdagabb médiás.

Konfliktuskezelés
Romániában ugyanis a különbözõ nagy
társadalmi alrendszerek mûködése egyre
inkább akadozik; az oktatás, az egészség-
ügy, a szociális ellátórendszerek, a de-

mokrácia õrzõjének tartott
média éppen úgy inog,
mint a politika, a gazda-
ság, a jogi, a közigazgatási
vagy a pénzügyi intéz-
ményrendszer, a hatalom
pedig megpróbál egyre
erõteljesebb lépéseket tenni

a központosításra, a
keménykezûségre.Székedi Ferenc

S. M. L.

A koalíció kissé egyensúlyza-
varos: az RMDSZ-nek erõs

politikusai vannak a kormány-
ban, miközben a Demok-
rata–Liberális Párt miniszterei
között a pártelnök miniszterel-
nökön kívül alig-alig maradt ve-
zetõ politikus – vélekedett la-
punknak Markó Béla. A minisz-
terelnök-helyettest annak kap-
csán kérdeztük, hogy egy újabb
PD-L-s nagyágyú, Vasile Blaga
volt belügyminiszter távozásával
immár túlnyomó többségben
másod- és harmadvonalbeli poli-
tikusok képviselik az RMDSZ
partnereit a kormányban. 
Folytatása a 3. oldalon 

M. Á. Zs.

A Legfelsõbb Védelmi Tanács
holnapi ülésére várja Traian

Bãsescu államfõ Traian Igaº bel-
ügyminisztertõl azt a jelentést,
amely választ ad a múlt pénteki il-
legális rendõrtüntetés hátterére,
azonosítja a vétkeseket és javasla-
tokat tesz annak érdekében, hogy
a „mostanihoz hasonló törvény-
telenségek többé ne fordulhassa-
nak elõ”. Igaº beiktatási ünnepsé-
gén az államfõ leszögezte: mind-
addig, amíg nem kap magyaráza-
tot a történtekért, nem hajlandó
igénybe venni kiszállásai során a
közúti rendõrök szolgálatait.
Petre Tobã, a Román Rendõrség
fõparancsnoka jelezte, hogy a je-
lentés „néhány napon belül” elké-
szül. Folytatása a 3. oldalon 

Bûnbakokat
keresnek

RMDSZ, PD-L:
különbözõ 
súlycsoportban? 

Az ipar vontat ki a válságból?

Pénz helyett dialógus
Eredménytelenül egyeztetett tegnap a kormány a tüntetõ szakszervezetek vezetõivel

Az ipar növekedési mutatói 2009-hez képest



MTI

Magyarország és Szlovákia a
jövõben minden vitás kérdést

kétoldalú keretek között kíván
rendezni, a párbeszéd a politika
egész spektrumát felölelõ 12 ve-
gyes bizottságban folyik majd –
tájékoztatta Németh Zsolt kül-
ügyi államtitkár tegnap Buda-
pesten Knut Vollebaeket, az Eu-
rópai Biztonsági és Együttmû-
ködési Szervezet (EBESZ) nem-
zeti kisebbségi fõbiztosát. Knut
Vollebaek a tárgyalások után az
államtitkárral közösen tartott
sajtótájékoztatón örömmel álla-
pította meg, hogy a két ország
viszonya javult, és külön üdvö-
zölte a vegyes bizottságok mun-
kájának felújítását.

A fõbiztos a helyes irányba
tett lépésnek nevezte a szlovák
kormány által az államnyelvtör-
vényrõl pénteken elfogadott
módosítást. Németh Zsolt kifej-
tette, hogy a felek az állam-
nyelvtörvény ügyérõl a kisebb-
ségi vegyes bizottság, az állam-
polgársági törvénnyel kapcsola-
tos kérdésekrõl pedig a bel- és
igazságügyi vegyes bizottság ke-
retei között egyeztetnek majd.

Az államtitkár gratulált Knut
Vollebaeknek, hogy újabb há-
rom évre elnyerte az EBESZ
nemzeti kisebbségi fõbiztosi
posztját, és azt mondta, a fõbiz-
tos hivatala nagy segítséget
nyújtott az utóbbi egy évben a
magyar diplomáciának. Úgy fo-
galmazott, tevékenységével a ki-
sebbségi fõbiztos hozzájárult a
Szlovákiában bekövetkezett de-
mokratikus fordulathoz.

Németh Zsolt azt mondta,
hogy a szlovák kormánynak az
államnyelvtörvény módosításá-
ról elfogadott javaslatára Buda-
pest mint az elsõ lépésre tekint,
amelyet továbbiaknak kell kö-
vetniük.  „Készen állunk, hogy
ezen változat alapján párbeszé-
det folytassunk” – jelentette ki.

Knut Vollebaek – aki Buda-
pestrõl Pozsonyba utazik to-
vább, hogy folytassa az egyezte-
téseket – azt mondta: a szlovák
nyelvtörvény következményei
mindeddig nem voltak „különö-
sen komolyak”, nem sértettek
alapjogokat. Hozzátette: örül,
hogy a szlovák kormány módo-
sításokat javasolt, amelyeket ta-
nulmányozni fog, és ajánlásokat
tesz majd. 
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Röviden

Állami kitüntetés Hajdú Gábornak

Cseke Attila egészségügyi miniszter javas-
latára Traian Bãsescu államfõ tegnap a
„Hûséges szolgálatért” Országos Rend lo-
vagi rangú kitüntetését adományozta Haj-
dú Gábor volt egészségügyi miniszternek,
a SMURD Rohammentõ szolgálat húsz-
éves fennállása alkalmából. Az indoklás
szerint Hajdú Gábor miniszter írta alá a
tárca nevében az elsõ valós együttmûkö-
dési megállapodást a belügyminisztérium-
mal a SMURD rohammentõ-szolgálat
mûködésérõl és összetett mûködésérõl.
Ugyancsak az Hajdú minisztersége alatt
indult el az elsõ eszközbeszerzés a
SMURD-nak. 

Uniós tematikájú erdélyi versenyek 
nyerteseit fogadta Winkler és Sógor 

Erdélyi magyar fiatalok csoportját fogadta
az Európai Parlamentben Winkler Gyula
és Sógor Csaba képviselõ az elmúlt három
napban. A 47 fiatalból álló csapat tagjai az
EU Tábor Karrier Express csapatvetélkedõ-
jének, illetve a webEU Pályázatok.ro on-line,
európai uniós tematikájú versenyének tava-
lyi és idei nyertesei voltak. A látogatás ré-
vén a fiataloknak alkalmuk nyílt arra, hogy
élõben tapasztalhassák, hogyan mûködik
az Európai Parlament. 

Abbász moratóriumot akar, 
amíg tartanak a tárgyalások

Izraelnek mindaddig fenn kell tartania a
ciszjordániai zsidó telepek bõvítésének ti-
lalmát, amíg a béketárgyalások tartanak –
jelentette ki Mahmúd Abbász palesztin el-
nök tegnap a Europe 1 francia kereskedel-
mi rádiónak. „Követeljük a moratóriumot
a tárgyalások idejére, mivel amíg tárgyalá-
sok vannak, addig remény is van” –
mondta az arabul nyilatkozó Abbász, aki
szerint a döntés, amellyel Izrael hagyta le-
járni a tíz hónapja elrendelt telepbõvítési
tilalmat, veszélybe sodorta a közel-keleti
békefolyamatot.

Ismét árvíz sújtja Szászországot

Az utóbbi napok szakadatlan esõzései nyo-
mán újból megáradt több szászországi fo-
lyó, két járásban katasztrófariadót kellett
elrendelni. A szombat óta szinte folyama-
tos esõzés nyomán árhullám indult el a
Neisse, a Schwarzer Schöps és a Weisser
Schöps folyón, ami hétfõn éjfél tájban arra
késztette a hatóságokat, hogy a legmaga-
sabb fokú készültséget rendeljék el Görlitz
járásban. Néhány órával késõbb hasonló
intézkedést hoztak a meisseni járásban,
ahol a Grosser Röder folyó áradása terem-
tett veszélyes helyzetet.

WHO: nem becsültük túl 
a H1N1-veszélyt

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
nem becsülte túl a H1N1 influenzavírus
okozta veszélyt, és a lehetséges legjobb
döntéseket hozta az új vírusról rendelkezé-
sére álló információk alapján – jelentette ki
tegnap Margaret Chan, a WHO vezérigaz-
gatója, aki tavaly júniusban úgy döntött,
hogy világméretû járványnak minõsítsék az
új típusú influenzás megbetegedéseket.

Megkezdte a bevándorlási törvény
vitáját a francia nemzetgyûlés

A francia nemzetgyûlés tegnap megkezdte
a bevándorlási törvény szigorításáról szóló
tervezet vitáját, amelynek alapján a tíz éven
belül honosított franciáktól hatósági sze-
mély elleni elkövetett bûntett esetén meg-
vonható lesz az állampolgárság. A ellenzék
és a kormánypárti képviselõk egy része ál-
tal egyaránt vitatott javaslat egyebek mellett
egyszerûsíti a külföldiek hazatoloncolásá-
nak eljárását, beleértve az uniós állampol-
gárokét is. Ez utóbbi intézkedés a kelet-eu-
rópai romák hazaküldésének megkönnyíté-
sét célozza.

ÚMSZ

Feloszlatta a moldovai parla-
mentet az ország ügyvezetõ

elnöke tegnap, és november 28-
ára kiírta az elõrehozott válasz-
tásokat. Erre egy alkotmánybíró-
sági határozat kötelezte Mihai
Ghimput. A taláros testület azért
döntött így, mert a moldovai par-
lamentnek nem sikerült megvá-
lasztania a köztársasági elnököt.
„Én alávetem magam az alkot-
mánybírósági döntésnek” – je-
lentette ki Ghimpu, miután alá-
írta a parlamentet feloszlató ren-
deletet. Az ügyvezetõ államfõ
azokra az ellenzéki vádakra
utalt, miszerint a négy pártot tö-
mörítõ Szövetség az Európai In-
tegrációért (AIE) kormánykoalí-
ciójának nem sürgõs a törvény-

hozó testület feloszlatása. Az el-
nöki rendelet megnyitja az utat
egy új kormány megalakulása
elõtt. A hatalomért jelenleg az
AIE és az ellenzéki kommunis-
ták küzdenek. Utóbbiakat mind-
össze egy éve ütötték ki a nyereg-
bõl, s most szeretnének visszatér-
ni Moldova élére.

Az országban másfél éve, a
kommunisták 2009-es választási
gyõzelme óta politikai-intézmé-
nyi válság dúl. A vidéken népsze-
rû párt 2001-ben került Moldova
élére. 2009 áprilisában, újabb vá-
lasztási gyõzelmüket követõen
tiltakozáshullám söpört végig a
3,5 millió lakosú államon, és ez,
valamint a tény, hogy a kommu-
nisták képtelenek voltak biztosí-
tani maguknak az elnök megvá-
lasztásához szükséges parlamenti

többséget, újabb választások ki-
írásához vezetett. 2009 júliusá-
ban immár a koalíciós erõk nyer-
tek, de õk sem tudtak államfõt ki-
állítani, így alkotmánymódosí-
táshoz akartak folyamodni. A
népszavazáson azonban – amely
megengedte volna az elnök köz-
vetlen, általános szavazati jogon
alapuló megválasztását – nem je-
lentek meg elegen, így érvényte-
len lett az eredmény.

A moldovai törvények értelmé-
ben, ha a képviselõk képtelenek
megválasztani az elnököt, akkor
fel kell oszlatni a parlamentet. Ez
azonban 2009-ben azért nem tör-
tént meg, mert a törvények azt is
elõírják, hogy évente csak egyszer
kerülhet sor erre a procedúrára,
és abban az évben egyszer már
feloszlották a törvényhozást. 

Vollebaek ismét közvetít

Budapest és Pozsony között
Hírösszefoglaló

Megkezdõdött tegnap az
észak-koreai állampárt rendkí-

vüli gyûlése, az elõzetes tervnek
megfelelõen, és ezen meghos-
szabbították Kim Dzsong Il fõtit-
kári megbízatását. A KCNA
észak-koreai hírügynökség meg-
erõsítette, hogy tábornokká ne-
vezték ki a jelenlegi vezetõ legki-
sebb fiát, a lehetséges utódként
emlegetett Kim Dzsong Unt.
Összesen hat embert emeltek tá-
bornoki rangra: Kim Dzsong Un
mellett, köztük volt Kim Dzsong
Il húga, Kim Kjong Huj is. A ki-
nevezések hétfõtõl hatályosak.

Kim Dzsong Un neve tegnap, né-
hány órával az állampárt gyûlésé-
nek kezdete elõtt jelent meg elõ-
ször az állami médiában. A fiatal-
emberrõl nagyon keveset tudni:
feltehetõen 1983-ban vagy 1984-
ben született, Svájcban járt iskolá-
ba, és állítólag apja kedvence. 

A pártkonferencia célja egy új
vezetõség megválasztása, és hogy
elõkészítsék a vezetõ utódjának
politikai felemelkedését. Észak-
Koreában legutóbb 30 éve tartott
a Munkapárt ilyen nagyszabású
gyûlést: azon a rendezvényen az
akkor 38 éves Kim Dzsong Ilt in-
dították el azon az úton, amely-
nek végén átvette a hatalmat ál-
lamalapító apjától, az Észak-Ko-
rea örökös államfõjének tekintett
Kim Ir Szentõl.

Szakértõk valószínûtlennek tar-
tották, hogy máris utódnak vá-
lasztják meg Kim Dzsong Unt,
inkább arra számítottak, hogy a
Munkapárton belül ültetik majd
olyan pozícióba, amelyben növel-
heti a népszerûségét, mielõtt az
ország élére kerülne. Ehhez ké-
pest némileg meglepõ, hogy ma-
gas katonai rangot kapott.
Marcus Noland Észak-Korea-
szakértõ szerint ez azt mutatja,
hogy a sztálinista állam mai veze-
tésében központi szerepet játszik
a hadsereg. 

Kim Dzsong Il fõtitkár marad

Chiºinãuban már
nincs is parlament

Tegnaptól kényszerszabadságra mentek a moldovai képviselõk, a választásokat november 28-ra írták ki

Hírösszefoglaló

Dmitrij Medvegyev orosz ál-
lamfõ rendeleti úton azon-

nali hatállyal eltávolította teg-
nap tisztségébõl Jurij Luzskov
moszkvai polgármestert, az or-
szág egyik legbefolyásosabb po-
litikusát, a Kreml honlapján
megjelent közlemény szerint bi-
zalomvesztés indokával. Luzs-
kov 18 éven át állt a moszkvai
önkormányzat élén: többször
megválasztották, majd amikor
a fõvárosi polgármester választ-
hatóságát eltörölték, Vlagyimir
Putyin elnök újra kinevezte. Je-
lenlegi mandátuma jövõre járt
volna le. A polgármester több-
ször is bírálta Medvegyevet, ezt
a Kremlben úgy értékelték,
hogy éket akar verni az államfõ
és Vlagyimir Putyin miniszter-
elnök közé, és világosan érzé-
keltették, hogy nem kívánják
tovább látni tisztségében. Hét-
fõn tért vissza egyhetes szabad-
ságáról, amely elõtt állítólag
egy hetet kapott arra, hogy el-
döntse, lemond-e. Elsõ munka-
napján kijelentette: nem áll
szándékában önként távozni. A
polgármesteri hivatalból szár-
mazó értesülés szerint Luzs-
kovot munkahelyén érte a levál-
tás kora reggeli híre. A városi
önkormányzat mára tervezett
ülését már Vlagyimir Reszin,
Luzskov elsõ helyettese vezette,
akit Medvegyev ideiglenesen
megbízott a polgármesteri teen-
dõk ellátásával. Az orosz elnök
tegnap hangoztatta, hogy õ
dönt majd arról, ki lesz Moszk-
va új polgármestere. Medve-
gyev ugyanakkor elismerte:
nincs mit magyarázkodni Luzs-
kov felmentése kapcsán. Neki
mint államfõnek egyszerûen el-
fogyott a polgármesterbe vetett
bizalma. Kiemelte, hogy elõ-
ször fordult elõ ilyen helyzet, de
nem zárta ki, lesznek még ha-
sonló esetek. 

„Lefejezték”
Moszkvát

Észak-Korea ura: Kim Dzsong Il



„Több mint sajnálatosnak
tartjuk Tõkés László magán-

életének alakulását, annál is in-
kább, mert személyében fontos
egyházi elöljárót is tisztelhettünk,
de arra kérjük, hogy családi életé-
nek válsága után ne okozzon köz-
életi válságot is” – áll abban a
szerkesztõségünkbe eljuttatott
közleményben, amelyben Szász
Jenõ, a Magyar Polgári Párt
(MPP) elnöke reagált a volt refor-
mátus püspök egy nappal korábbi
nyilatkozatára, amikor azzal vá-
dolta Szászt, hogy „szégyenteljes
módon házal Székelyföldön és
budapesti kormánykörökben,
hogy vélelmezett magánéleti bot-
ránykrónikámmal diszkreditálja
az EMNT-t”. Az MPP elnöke
szerint alakulata politikáját
többek között a család és a keresz-
tény gondoskodó szolidaritás ha-
tározza meg. „Ezen értékek alap-
ján, közéleti szerepet vállaló sze-
mély esetében illendõnek tarta-
nánk olyan családi életet élni,
amely példamutató egy közösség
elõtt. Ehelyett Tõkés László ma-
gánéleti válságának ódiumát is az
MPP nyakába szeretné varrni” –
fogalmaz Szász. Hozzátette: egy-
házaink szerint a házasságot a Jó-
isten szenteli meg, s mint ilyen, ar-
ra kéri Tõkést, hogy ne a közvéle-
ménnyel, de még csak ne is az
MPP-vel, hanem magával a Jóis-
tennel számoljon el. 

Folytatása a 3. oldalon

Traian Bãsescu szerint becsületbe-
li lemondását jelentõ politikai
gesztusával, Vasile Blaga kiváltot-
ta azoknak a felelõsségre vonását,
akik az események mögött állnak.
A államfõ hangsúlyozta: nem te-
kinthet el attól, hogy azok a rend-
õrök szegték meg a törvényt, akik
annak betartására esküdtek fel. 

Magához hívta Bãsescu
az elégedetlenkedõket

Az államfõ tegnap tárgyalásra
hívta a Cotroceni-palotába a
Rendõrök Országos Testületé-
nek képviselõit, hogy tájékoztas-
sák követeléseikrõl. „Tájékoztat-
tuk az államfõt, hogy nem ér-
tünk egyet a bérek 25 százalékos
lefaragásával és a nyugdíjkorha-
tár megemelésével sem” – mond-
ta el a Realitatea hírtelevíziónak
Constantin Asofronie, a rendõri
testület alelnöke. Hozzátette:
Bãsescu nyitottságot mutatott a
problémák iránt, és megígérte,
hogy tárgyalni fog a kormányfõ-
vel a lehetséges megoldásokról.
Az elnöki hivatalban zajló tár-
gyalást élesen kritizálták a rend-
õrségi szakszervezeti vezetõk,
hangsúlyozva, hogy „Bãsescu
megkereste azt a három sze-
mélyt, aki azt mondja neki, amit
hallani akar”. 

Retorziót szenvednek 
a tüntetõ rendõrök

Közben videofelvételek és
fényképek alapján sikerült azo-
nosítani hármat az öt rendõr
közül, akik a múlt pénteki, ille-
gális felvonulásba torkolló tünte-
tésen fegyverrel az oldalukon
vettek részt. További vizsgálatok

folynak a másik két pisztolyos
rendõr azonosítása érdekében.
Marian Gruia, a Rendõrök
Szakszervezetének országos el-
nöke attól tart, hogy a tüntetés
minden résztvevõjét retorzió éri,
ugyanis információi szerint a
megyei rendõrkapitányságokon
bekérették a fõvárosi tüntetésre
utazók névsorát és jelenlegi lakó-
helyüket. A szakszervezeti veze-
tõ elmondta, attól tart, hogy a
gazdasági megszorítások ürü-
gyén épp azok a kollégák veszí-
tik majd el állásukat, akik a fõvá-
rosi tiltakozó akcióban részt vet-
tek. Véleménye szerint a rend-
õrök tüntetése semmiben sem
különbözött más szakszerveze-
tek hasonlóan illegalitásba tor-
kolló akciójától, példaként említ-
ve az állattenyésztõk tavalyi,
ugyancsak a Cotroceni-palota
elõtt zajló felvonulását, ahol

Bãsescu személyesen intézkedett
a gazdák kéréseinek teljesítése
érdekében.  

Boc „megenyhült”

Emil Boc kormányfõ tegnap
közölte, hogy két nap szünet után
ismét igénybe veszi a közlekedési
rendõrök szolgálatait. Mint
mondta, a rendõri kíséret mellõ-
zésével fejezte ki, hogy nem ért
egyet azokkal, akik a múlt heti
rendõrtüntetésen túllépték a tör-
vényes kereteket. Mint ismeretes,
Emil Boc a hétvégén szóban jelez-
te a rendõrség illetékeseinek, hogy
nem tart igényt a rendõri kíséret-
re. Hétfõn rendõrautók nélkül,
csak a kormányõrség (SPP) kísé-
retében autózott lakásától a kor-
mánypalotáig, az út során a kon-
voj a közlekedési lámpánál is vá-
rakozott. 

Markó: meg kell találni 
a felelõsöket

A rendõrtüntetés kapcsán
Markó Béla RMDSZ-elnök arra
hívta fel a figyelmet, hogy nem
önmagában a demonstráció, ha-
nem annak útvonala volt tör-
vényellenes. Kifejtette, a törvé-
nyesség betartása mindenki szá-
mára kötelezõ, ám a rendõrök-
tõl ez hatványozottan elvárható.
„A rendõrök egyértelmûen ki-
léptek a törvényesség keretei kö-
zül, és ennek meg kell találni a
felelõseit” – hangsúlyozta a kor-
mányfõhelyettes. „A belügymi-
niszter eredményes munkát vég-
zett, és igen hatékony volt a
schengeni feltételek teljesítésé-
ben is. Úgy értékelem, hogy fo-
lyamatosságra van szükség a
belügyminisztérium munkájá-
ban” – mondta Markó Béla. 
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A szeptemberi – és elõrelát-
hatólag az októberi – bu-
karesti tüntetésekkel kap-

csolatban gyakran hallani
a központi állami intézmé-
nyek különbözõ tisztségvi-
selõinek, egyetlen szóval a

hatalomnak a közhe-
lyeit: a nézetkülönbsé-

gek a demokrácia természetes velejárói, tör-
vényes keretek között bármely társadalmi
csoportnak joga van kinyilvánítani saját vé-
leményét. És miközben ezeket a mondatokat
megfogalmazzák, alighanem arra gondol-
nak: csak nyugodtan jöjjenek-menjenek a
tüntetõk, plakátokra írják fel, a tévécsator-
nákon mondják el, hogy mi bántja õket,
mert ezen kívül úgysem történik semmi, rö-
videbb-hosszabb fõvárosi séták után az autó-
buszok majd hazaszállítják az elégedetlene-
ket és minden megy tovább a maga útján.
Annál is inkább, mivel a romániai szakszer-
vezetek már régóta képtelenek az együttmû-
ködésre, a korrupció szálai ugyanúgy átfon-
ják ezeket az érdekvédelmi csoportosuláso-
kat, mint annyi minden mást ebben az or-
szágban, tehát csupán ki kell várni, hogy
ezek a megmozdulások lecsengjenek. 
Ezekbe a számításokba azonban elõbb-
utóbb hiba csúszik, a különbözõ szociológiai
vizsgálatok adatai ugyanis azt igazolják,
hogy ott lent, a mélyben egyre hallhatóbban
kezdenek recsegni-ropogni a társadalom kü-
lönbözõ szerkezetei. Mindez pedig figyel-
meztet a konfliktuselméletek kidolgozóinak
két nagy alaptételére: egyrészt a tartós cso-
portkonfliktusok magukban hordozhatják a
társadalom széthullásának a fenyegetõ ve-
szélyét, másrészt pedig elõsegíthetik azok-
nak a központosító államhatalmi törekvé-
seknek a térnyerését, amelyekkel azután
már senki sem képes szembeszállni. Hogyha
a megszigorításokat követõ romániai meg-
mozdulásokat a fenti mondat fényében vizs-
gáljuk, akkor rögtön rájövünk az elméleti
modellek igazságára. 
Romániában ugyanis a különbözõ nagy
társadalmi alrendszerek mûködése egyre in-
kább akadozik, az oktatás, az egészségügy, a
szociális ellátórendszerek, a demokrácia õr-
zõjének tartott média éppen úgy inog, mint
a politika, a gazdaság, a jogi, a közigazgatá-
si vagy a pénzügyi intézményrendszer, a ha-
talom pedig megpróbál egyre erõteljesebb lé-
péseket tenni a központosításra, a kemény-
kezûségre. Amikor Traian Bãsescu azt ismé-
telgeti, hogy Románia a gazdasági válság
után a társadalmi válság napjait éli, akkor
rendkívül leegyszerûsíti és elnagyolja az or-
szágban kialakult helyzetet. Ennek következ-
ménye az is, nem az uniós útmutatásokra
mifelénk is bevezetett konfliktuskezelõ intéz-
mények következetes és minden részterületre
kiterjedõ mûködtetésével, hanem kormány-
párti vagy ellenzéki szemszögbõl jövõbeni fi-
zetésemelési ígéretekkel, illetve a lehetséges
politikai váltás délibábjával igyekeznek le-
szerelni az elégedetlenséget. A jelek azonban
arra mutatnak, hogy mindkettõ kevés lehet
a nemsokára beköszöntõ télen, amely a meg-
szorító intézkedések igazi társadalmi szakí-
tópróbájának az idõszakává válhat….

Román lapszemle

Konfliktuskezelés

Székedi Ferenc

Akár kilencven százalékkal is csökken-
hetnek a közjegyzõi illetékek azok számá-
ra, akik eladásokra, újrafinanszírozások-
ra, ingatlanfedezeti vagy örökösödési
ügyekben keresik fel a jogi szakértõket. A
felvetéssel a közjegyzõk országos szövet-
sége hozakodott elõ az Igazságügyi Mi-
nisztériumnál, miután felismerte, hogy az
ingatlanpiac egyelõre nem fog talpra áll-
ni. (Gândul) A romániai mezõgazdá-
szok érdekvédelmi szervezetei (állatte-
nyésztõk és növénytermesztõk egyaránt)
lobbizni készülnek Valeriu Tabãrã agrár-
miniszternél annak érdekében, hogy Ro-
mániában engedélyezzék a génmódosí-
tott növények termesztését. Ettõl remél-
nek ugyanis nagyobb anyagi hasznot, il-
letve az árak csökkenését. (Adevãrul) 

Folyik a bûnbakkeresés

Traian Bãsescu arra figyelmeztette Traian Igaºt (balra), hogy tartson fegyelmet a belügyi intézményekben Fotó: Mediafax

Tõkés–Szász
sárdobálás

Cseke Péter Tamás

Vita bontakozott ki a De-
mokrata–Liberális Párt (PD-

L) és az ellenzéki Szociáldemok-
rata Párt (PSD) jogász politiku-
sai között az Alkotmánybíróság
mûködését szabályozó törvény
napokban érvénybe lépett módo-
sításáról, amely a kormánypárti-
ak értelmezése szerint lehetetlen-
né teszi az államfõ felfüggeszté-
sét a taláros testület jóváhagyása
nélkül. Mint ismert, az ország el-
nökének felfüggesztése parla-
menti határozattal történik, az
Alkotmánybíróságnak csak kon-
zultatív szerepet ró ebben a kér-
désben Románia alkotmánya. A
taláros testület tevékenységét
szabályozó új törvény azonban
kimondja: a parlamenti határo-
zatok is megtámadhatók az Al-
kotmánybíróságra. Eszerint az
államfõ felfüggesztését kimondó
parlamenti határozat is megtá-
madható a testületnél, ha ezt leg-
kevesebb 25 szenátor vagy 50
képviselõ kezdeményezi. Érde-
kesség, hogy a módosító indít-
vány kezdeményezõje egy szoci-
áldemokrata képviselõ volt. Saj-
tóértesülések szerint az indít-
vánnyal a PSD Mircea Geoanã
szenátusi elnök leváltását szeret-
te volna megelõzni, ugyanis a
házelnök leváltása szintén parla-
menti határozattal történik. 

Vita Bãsescu
felfüggesztésérõl

Folytatás az 1. oldalról

„Én is fájlalom Vasile Blaga távo-
zását, a Demokrata–Liberális
Párt számára nagy érvágás az õ
távozása, hiszen Blaga tapasztalt
poliikus, és a kormány munkájá-
ban az õ politikai megközelítésére
és véleményére rendkívül nagy
szükség volt” – fogalmazott az
ÚMSZ-nek Markó. Felvetésünkre,
miszerint Blagával a magyar poli-
tikusok személyes kapcsolata is jó
volt, ezért hiánya negatívan hat-
hat a koalíció mûködésére, az
RMDSZ elnöke úgy fogalmazott:
„A személyes kapcsolatokon is
sokminden múlik. Egy intézkedés
lehet, hogy helyes szakmailag, de
politikailag nem érvényesíthetõ”.
Mint hozzátete, ezért nem is hisz
a technokrata kormányokban.

Tegnapi bukaresti sajtótájékoz-
tatóján Markó kifejtette: az
RMDSZ nem a koalíció felbom-
lásában, épp ellenkezõleg, a kor-
mányzati munka hatékonyságá-
nak növelésében, a koalíciós stabi-
litás erõsítésében érdekelt.
„Amennyiben az RMDSZ egy-
szer úgy ítéli meg, hogy ez a jelen-
legi koalíció nem mûködõképes,
akkor azt egyértelmûen és világo-
san ki fogjuk mondani, és nem
úgy fogjuk kinyilvánítani nemtet-
szésünket, hogy egy másik politi-
kai szervezet által benyújott bizal-

matlansági indítványt támoga-
tunk. Természetesen, semmilyen
ellenzéki indítványt nem fogunk
támogatni” – mutatott rá Markó.
Úgy vélte: a kormánykoalíciónak
szakítania kell az elmúlt idõszak-
ban tanúsított habozó politikájá-
val, és hozzá kell látnia egy gazda-
ságélénkítõ intézkedéscsomag
gyakorlati megvalósításához. Bár
az ország gazdasági kilátásai né-
mileg javultak, a helyzet továbbra
is nehéz, azt egy céljaiban, csele-
kedeteiben határozott és követke-
zetes kormánykoalíció tudja csak
megfelelõen kezelni. 

Különbözõ súlycsoportban 

az RMDSZ és a PD-L?

Markó Béla Fotó: Tofán Levente
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Bogdán Tibor 

Az 1989. decemberi
rendszerváltás óta eltelt

alig valamivel több, mint két
évtized alatt tizenhat alka-
lommal változtak a belügyi
tárcavezetõk, a rekordot
azonban alighanem a Boc-
kabinet idején érte el a mi-
niszterváltás, 2007 vége óta
hatszor cserélt gazdát a mi-
niszteri bársonyszék. 

Kérészéletû 
miniszterek

A Boc-kormány elsõ bel-
ügyminisztere, Gabriel Oprea,
aki a Tãriceanu-kabinet tár-
cavezetõjétõl, a nemzeti libe-
rális Cristian Davidtól vette
át a stafétabotot, miután az
2008. december 22-én távo-
zott tisztségébõl, többrendbe-
li botrány után. 2008 októbe-
rében kiderült, hogy – az ille-
tékeket és a lízingköltségeket

is beszámítva– darabonként
70 ezer eurós áron vásárolt
Dacia Logan gépkocsikat a
rendõrség számára. Egy hó-
nappal késõbb Pavel
Abraham, a David mandátu-
ma alatt távozásra kénysz-
erített rendõrtiszt szellõztette
meg a hírt, miszerint egy
1995-ben végrehajtott házku-
tatás alkalmával kábítószert
találtak a lakásán. 

A helyébe lépõ szociálde-
mokrata Gabriel Oprea há-
rom hetet töltött a tárcánál:
2009 januárjában önként vált
meg tisztségétõl, mivel alaku-
lata megvonta tõle a politikai
támogatást miután pártja ve-
zetõségének megkérdezése
nélkül nevezte ki a „Róka”
néven elhíresült Virgil
Ardeleant a belügyi tárca Fel-
derítõ és Belsõ Rendvédelmi
Fõigazgatóságának élére.
Oprea távozásakor kifejtette,
„nemzeti szellemben” kíván-
ta vezetni a tárcát, és nem

akart érdekcsoportok bábjá-
vá válni. „Nem hagyták,
hogy eleget tegyek mandátu-
momnak, ezért lemondtam”
– jelentette ki, hozzátéve:
„úgy vélem, politikai maga-
tartásom kifogástalan, és azt
két fontos érték, a becsületes-
ség és a teljes törvényesség
határozza meg”.

Utódja, az úgyszintén szo-
ciáldemokrata Liviu
Dragnea, Oprea csúcsát is
megdöntötte: mindössze 12
napig vezette a belügyi tárcát
a demokrata-liberális–szoci-
áldemokrata kormányban.
Kinevezésének egyik legna-
gyobb támogatója Marian
Vanghelie volt. Miniszteri
programja kiemelt célkitûzé-
seként a „mélyreható köz-
igazgatási reform” végrehaj-
tását, a „tényleges decentrali-
zációt” és az állampolgárok
biztonságának szavatolását
jelölte meg. 

Dragnea a szociáldemok-
raták egyik kiskirályaként
vált ismertté, ezért kinevezé-
sét a nemzeti liberálisok éle-
sen bírálták. Lemondását a
minisztérium igen szûkös
költségvetésével magyarázta,
azt állítva, hogy nem nézhet-
te tétlenül a tárca számára ki-
utalt összegek folyamatos
csökkentését, a jelenlegi költ-
ségvetés már nem teszi lehe-

tõvé azt, hogy megvalósítsa
céljait. Pártja nem hivatalos
forrásai azonban tudni vél-
ték, hogy távozása igazi okát
az jelentette, hogy nem fo-
gadta el a minisztérium ál-
lamtitkárának a Vanghelie
által javasolt Mincu Sil-
vestrut, akit „ellentmondá-
sos személynek” nevezett,
Silvestru hívei cserébe azzal
vádolták, hogy az államtit-
kári tisztség betöltésének ha-
logatásával Traian Bãsescu
kezére játszik.

Rövidre szabott mandátu-
mát két esemény is beárnyé-
kolta: a ciorogârlai katonai
fegyverraktárból történt fegy-
verlopás valamint a brassói
valutabeváltó irodában tör-
tént kettõs gyilkosság. Siker-
ként könyvelhette el viszont
a dél-agigeai rajtaütést,
amelynek során 1,2 tonna
kokaint foglaltak le, ami a
Romániában elkobzott leg-
nagyobb mennyiségû kábító-
szer volt. 

Buszos bukás

Nyolc hónapig kihúzott
miniszteri mandátumával a
tárca következõ vezetõje, a
szintén szociáldemokrata
Dan Nica messze felülmúlta
két elõdjét. Igaz, a távozásá-
hoz vezetõ botrány tekinteté-

ben sem kellett szégyenkez-
nie. Bukását azzal provokálta
ki, hogy az államfõ-választá-
sokat megelõzõen többször is
arról beszélt, hogy a
Demokrata-Liberális Párt
minden lehetséges autóbuszt
jó elõre kibérelt, a „választási
turizmus” megszervezése
céljából, ezzel pedig elõzete-
sen megkérdõjelezte a vá-
lasztások legitimitását. Állí-
tását azonban nem sikerült
konkrét bizonyítékokkal is
alátámasztania. Emil Boc
kormányfõ elmozdítását az-
zal is indokolta, hogy bár a
szociáldemokraták és a de-
mokrata-liberálisok között
megkötött kormányzási pro-
tokollumban fõ kitételként
szerepel az állampolgár biz-
tonságának szavatolása, Nica
mandátuma idején a bûnözés
kiszabadult mindenfajta el-
lenõrzés alól, sorozatos fegy-
veres rablásokra került sor. 

Menesztés – 
kormányszakadással

Nica menesztése súlyos
belpolitikai következmények-
kel járt: a miniszterelnök
döntése nyomán a szociálde-
mokraták kiléptek a Boc-
kabinetbõl, ennek nyomán
az országot 45 napon át ki-
sebbségi kormány irányítot-

ta, ideiglenes megbízatással.
Így a belügyi tárca élére is
ideiglenes miniszter került,
Vasile Blaga személyében,
aki korábban, 2004 és 2007
között már betöltötte ezt a
tisztséget. Az ideiglenes meg-
bízatás után, az újabb Boc-
kormány megalakulását kö-
vetõen ténylegesen is kine-
vezték belügyminiszternek.
A rendkívül határozott és
erélyes politikusként ismert
Blaga egyebek között a köz-
rend helyreállítását, a rend-
fenntartó erõk megfelelõ fel-
szerelését, a teljes decentrali-
zációt és a 2011. évi schen-
geni csatlakozást tûzte ki cél-
jául. Mindebbõl nem sok va-
lósult meg, bár kormányfor-
rások szerint Blaga sokat tett
a schengeni kritériumok tel-
jesítéséért. A demokrata-libe-
rális politikus a miniszteri pá-
lyafutása szempontjából vég-
zetesnek bizonyult, múlt heti
rendõrtüntetésig töltötte be
ezt a funkciót, amikor is
„becsületbeli kötelességé-
nek” tekintett lemondása
után alig öt órával már ki is
nevezték helyettesét, a Traian
Bãsescu komájához, Gheorghe
Falca aradi polgármesterhez
közelálló Traian Igaº demok-
rata-liberális szenátort, pártja
felsõházi frakcióvezetõje sze-
mélyében. 

Belügyminiszterek „vetésforgója”

Klein József

A karib-tengeri ország,
Kuba jelenlegi vezetõje,

Raul Castro 2006-ban vette
át a hatalmat testvérétõl,
Fideltõl. 

Magánszektor – 
pártukázra

Akkor, amikor hosszú év-
tizedeken át a hatalmat gya-
korló diktátor egészségi
okokból  visszavonult, Raul
gazdasági reformeri hírnévre
tett szert, olyan lépéseknek
köszönhetõen, amelyek egy
konzervatív kommunista re-
zsim esetében merésznek
tûnhetnek. Például, a kubai
állam lehetõvé tette magán-
taxisok mûködését, illetve
megengedte magánszemé-
lyeknek a mobiltelefon bir-
toklását. 

Az állami szektorbeli leépí-
tések is azt igazolják, hogy a
szigetállam elindult – termé-
szetesen, szintén ukázra – az
államilag ellenõrzött piac
gazdasági reformjának úján,
még akkor is, ha a havannai
vezér céljai sokkal kisebb lép-
tékûek, mint amilyeneket
Mao utódai tûztek maguk elé
Kínában – ahol hatalmas ka-
pitalista enklávék jöttek létre
– az ideológiai téren igencsak

konzervatív, de radikális gaz-
dasági kísérletezésre hajlan-
dó kommunista párt által
autoriter módon vezetett ál-
lamban. Ez a pragmatizmus
eredményesnek bizonyult,
hiszen Kína gazdasági fejlõ-
dése valóban hihetetlen mó-
don felgyorsult.

A kubai kommunista re-
zsim által bevezetett intézke-
dések sokkal kevesebb képze-
lõerõre és politikai bátorság-
ra vallanak, mint a kínai
kommunistáké, ennek ellené-
re az azonnali hatás drámai
lehet, miután fél évszázadon
keresztül a kubaiak rosszul,
létminimumon éltek, de a
munkanélküliség fenyegeté-
sétõl mentesen, a „munkások
és földmûvesek államának”
védõszárnyai alatt. Több
mint ötszázezer állami alkal-
mazottnak kell ezentúl, a
Párt útmutatásait követve,
magáncéget vagy privát szö-
vetkezetet létrehoznia.

Új országimázs

A havannai rezsim által két
héttel ezelõtt bejelentett lépé-
sek drámainak tûnnek a köz-
vetlenül érintettek szempont-
jából, mégis szerények ahhoz
képest, amire egy hatékony
piacgazdasághoz vezetõ, reá-
lis gazdasági reform érdeké-

ben szükség lenne. Ennek el-
lenére, egy új gazdasági szek-
tor létrehozása felé mutat-
nak: a kis- és középvállalatok
kategóriája felé, amely új ar-
cot adhat ennek az ország-
nak, amely már nem élvez
külsõ gazdasági támogatást,
mint amilyent mintegy há-
rom évtizeden keresztül élve-
zett a Szovjetunió részérõl,
amikor Moszkvának szüksé-
ge volt egy támaszpontra a
nagy hidegháborús rivális
közvetlen közelségében.

Azonban Havannából
másfajta változások jelei is
érkeznek, mégha nem is ide-
ológiai jellegû változásoké.
Az öreg Fidel Castro, aki
egészségi okokból átengedte
az ország vezetését testvér-
ének, de megmaradt a Kubai
Kommunista Párt élén, az el-
múlt napokban szenzációt
keltõ nyilatkozatok sorozatát
tette, keményen ellentmond-
va Mahmud Ahmadinezsád
iráni elnöknek is, akit – a
Pyong Yang-i kommunista

dinoszauruszokkal és az
„amerikai imperializmus” el-
leni harc legfiatalabb latin-
amerikai katonájával, Hugo
Chavez venezuelai elnökkel
együtt – Castro ideológiai
szövetségesének tekintenek.

A diktatúra alkonya?

Castro, aki 1967-ben szakí-
totta meg diplomáciai kap-
csolatait Jeruzsálemmel, és
azóta Izrael heves kritikusa
maradt, egy interjúban kije-

lentette, hogy Izraelnek
„minden kétséget kizáróan”
joga van a létezésre. Ugyan-
abban az interjúban, amelyet
egy amerikai újságírónak, az
Atlantic Magazine riporteré-
nek adott, a 84 éves, félig
nyugállományba vonult dik-
tátor bírálta Ahmadinezsá-
dot a náci holokauszt tagadá-
sáért. Castro úgy fogalma-
zott, Teheránnak meg kelle-
ne értenie, Izraelnek meg-
vannak az okai arra, hogy sa-
ját létét féltse. „Iránnak meg
kellene értenie, milyen követ-
kezményekkel járhat a teoló-
giai jellegû antiszemitizmus.
(…) Nem hiszem, hogy a zsi-
dóknál létezett volna üldö-
zöttebb nép. Õket többet ül-
dözték, mint a muszlimokat,
mert a zsidókat mindenért
hibáztatják.”

Ugyanabban az interjú-
ban, Fidel Castro kifejtette:
„semmi sem hasonlítható a
holokauszthoz”, ám amikor
arról kérdezte a riporter,
hogy készen áll-e Kuba arra,
hogy újra diplomáciai kap-
csolatokat létesítsen Izrael-
lel, óvatosan válaszolt:
„Ilyen dolgokhoz idõre van
szükség.”

A központosított, beteg ku-
bai gazdaság megsegítését, il-
letve Fidel Castrónak a nem-
zetközi politikai színtér pá-
ria-vezetõi közül való részle-
ges elhatárolását szolgáló fé-
lénk reformintézkedések
alighanem egy anakroniszti-
kus diktatúra alkonyát jelzik
elõre. Egy olyan diktatúráét,
amely nem élheti túl saját lét-
rehozóját. 

Kubai „gulyáskommunizmus”?

Romániában alighanem a belügymi-
niszteri tisztség lett a legbizonytala-
nabb állás: a tárca élén az utóbbi évek
során sûrûn cserélték egymást a politi-
kusok, így egyáltalán nem mondható
el, hogy a Belügyminisztériumnál diva-
tossá vált a teljes mandátum kitöltése.

Jövõ év tavaszáig mintegy félmillió
állami alkalmazott válik munkanél-
külivé Kubában, ahol az államin 
kívül gyakorlatilag nem is létezik
egyéb gazdasági szektor.

Fidel és Raul – a Castro-testvérek megosztják egymás közt a hatalmat Kubában Fotók: archív



Furcsa eset, de megesett.
Abszurdisztánnak is becézett kis hazánk-
ban még az is megtörténhetett, hogy rend-
õrök és csendõrök néztek egymással farkas-
szemet, s azon töprenghettek, hogy össze-
csapjanak vagy inkább fraternizáljanak. 
A rendõrök szakszervezete nagygyûlésre
hívta tagjait a kormánypalota elé. A fize-
téscsökkentés, a rendõrség alulfinanszíro-
zottsága ellen tüntettek. Valószínû arra vár-
tak, hogy a miniszterelnök vagy a munka-
ügyi miniszter, esetleg a belügyminiszter
szóba áll velük. Ám senki sem érdemesítet-
te õket figyelemre. Így egy tavalyi prece-
densre gondolva, a mintegy két órás tünte-
tés után a résztvevõk a Cotroceni-palota
elé vonultak. Godotra, akarom mondani
Traian Bãsescura várva. Ugyanúgy náluk

volt a szolgálati fegyverük,
mint egy évvel korábban,
amikor az államelnök –
választási kampányra ké-
szülve – leereszkedett hoz-
zájuk, a társadalmi rend
oszlopainak nevezte õket,

akiket anyagilag is meg
kell becsülnie a társa-
dalomnak. Akkor bol-

dogan népfürdõzhetett az államfõ, mert a
tiltakozó akció résztvevõi Éljen Bãsescut!
kiáltottak. Idén azonban az elnök is figyel-
men kívül hagyta a rend õreinek követelé-
seit, ígérgetnie is fölösleges lett volna – mi
elõnye származhatott volna belõle? Amikor
pedig a tüntetõk látták,
hogy ignorálja õket, el-
kezdtek rá hitvány kutyát
ordítani. (A rendõrszak-
szervezetek vezetõi szerint
a hitvány kutya becézõ
szavak a büdös cigányhoz
képest, amely az elnöki
szájon bukott ki.)
Traian Bãsescu dühösen fogadta a rend-
õrök skandálását, talán csak annak örült,
hogy néhányan földhöz vágták a sapkáju-
kat, így õ az állam szimbólumainak védan-
gyalának szerepébe bújhatott, és megsér-
tõdhetett a rendõrökre. (No meg a csend-
õrökre is, akik nem tartóztatták fel az ille-
gálisan a Cotroceni-palota felé masírozó
randalírozókat. Pedig szép kis buli lett vol-
na a román rendõrök és csendõrök össze-
csapása az uniós fõváros, Bukarest utcáin!)
A balga rendõrök akcióját Blaga bánta. A
belügyminiszter lemondott.

Vagy lemondatták.
Sohasem fogjuk megtudni.
Miként azt sem, hogy mi volt elõbb, a
rendõrökhöz méltatlan államfõt gyalázó
skandálás, vagy pedig a szándék, hogy va-
lamilyen ürüggyel a belügyminisztert, a hí-

res-hírhedt Blaga–
Videanu–Berceanu hármas
legerõsebb, legbefolyáso-
sabb tagját lemondassák.
Utóbbi esetben még az is
valószínûsíthetõ, hogy
nem is a rendõrök, hanem
beépített téglák kezdtek el
hitvány kutyázni. 

A belügyminiszter lemondása látszólag
erõsíti az államelnök pozícióját, a kor-
mányban nem maradt egyetlen olyan mi-
niszter sem, aki nemet merne neki mon-
dani. Viszont a BVB hármas elkezdhet
dolgozni a Demokrata-Liberális Párt
megmentésén. Ezt pedig õk csupán
Traian B?sescu és Emil Boc nélkül kép-
zelhetik el. Hogy mikor mondanak le a
miniszterelnökrõl és az államelnökrõl,
befolyásolja egy esetleges bizalmatlansági
indítvány, illetve felfüggesztési kísérlet si-
kerét is. Az RMDSZ, a nemzeti kisebbsé-

gek csoportjának kiállása a volt belügy-
miniszter mellett felveti az immár a De-
mokrata-Liberális Párt fõtitkári teendõit
ellátó Vasile Blagához irányodás lehetõ-
ségét is. 
Ami pedig minket, politikától megcsö-
mörlött földi halandókat illet, mi valóban
rosszabbul is járhatunk. Nem csupán ami-
att, hogy az új belügyminiszter tekintélye
ugyancsak alacsony maradhat az elnöki
sértések okán felháborodott belügyisekben.
(Ezt a felháborodást erõsítheti a Legfelsõbb
Védelmi Tanács, ha csütörtökön lefejezi a
csendõrséget és rendõrséget.) 
Rosszul járhatunk amiatt is, hogy késhet
Románia schengeni-övezethez való csatla-
kozása. A csatlakozásnak egyik garanciája
éppen a keménykezûnek ismert Vasile
Blaga volt. Franciaország burkolt ellen-
szenve nyílt ellenállásra válthat, fõként
hogy joggal tehetik fel a kérdést, ha Ro-
mánia elnöke és miniszterelnöke nem bí-
zik a román rendõrségben, miért bízna
Európa? 
Nem az elsõ eset lenne, amikor a túlzottan
önérzetes és önérdekû politikusok Európa
peremére sodorják az országot. Sajnos, elõ-
reláthatóan nem is az utolsó. 

Porunk Buda-Pesten néha annyi van s annyival élünk(!), hogy
abbul, melyet egy öregember éltén keresztül hihetõleg nyelt, Mr.
Ranger találmánya - artificial stone -, vagyis inkább nagyobb tö-
kélyre bírt eszközlése szerint kétségen kívül néhány malomkõ
nagyságú mesterséges kõnek készítését lehetne bátran ígérni.
Mily rettenetes, iszonyú mell- és szemtisztító!
Kérdem most, valjon nincs-e sok Pesten, Budán, ki nemcsak
észrevevé porainkat, sarainkat s egyéb hátramaradásinkat, de ily-
féle okoskodást is tõn magában: „Hála az égnek, tehetségem,
egy kis pénzem és szép házam is van; sokat fáradtam érte. Öre-
gedni kezdek, már néha-néha egy kissé kényelmesebben s több
kellemmel is szeretnék élni. Hivatalom, foglalatosságim, dolgaim
azonban innenti eltávoztamat tiltják, s ekképp itt kell élnem, itt
kell halnom. Valjon mire adhatnám pénzemet legügyesebben,
hogy kellemimet neveljem? Házam igen jó fekvésû, de nem
gyõzzük portul õrizni; akármiképp zárjuk magunkat el, csak
mindig ellepi bútorinkat, könyveinket, melyeket szünetlen törül-
getni kell. Jó kocsiban, egy pár derék lóban igen gyönyörködöm
most, hogy már jó gyalogló többé nem vagyok; de oly kövezeten,
mint a mienk, oly sár, oly por közt nincs nagy öröm lóban, ko-
csiban; mert valóságos tisztántartásokrul le kell mondani vagy
többet bajlódni velük, mint mennyit a kellem érne. (...) Bizony,
tán nem adhatnám pénzem egy részét, s hihetõleg csak egy kis
részét nagyobb kellem kiállítására, mint ha városunk csinyos-
bítására adnám.”

Gróf Széchenyi István: Buda-pesti por és sár [Elsõ bevezetés, 1834]

A rendõrsapka és Európa pereme
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Az egykori brit protektorátus 1971-es függetlensége
után a Perzsa-öböl nagyjai között a legügyesebben
egyensúlyozó kis országként mindig példát mutatott
a belpolitikai problémái diszkrét kezelésével. A
bahreini olaj-monarchia egyre kevésbé támaszkod-
hat merülõ fosszilis készleteire, így villámgyorsan
váltott, s most egyszerre az iszlám világ „bankára” s
a Közel-Kelet egyik olajfinomító központja. Ugyan-
akkor stratégiai fontosságú az ötödik amerikai,
„Irán-ellenes” flotta számára. Mi több, 1999 után,
Hamad bin Isa al-Khalifa trónrajutásával, az õ kez-
deményezésére próbálgatják a tényleges parlamenti
demokráciát is, politikailag mediálnak a jogi kisebb-
ségben, ám demográfiai többségben lévõ síiták és a
szunniták között. Az etnikai harmónia érdekében a
király egy Nemzeti Chartát is elfogadott (2002), de
ez nem orvosolta azt, hogy a vezetõ politikum to-
vábbra is gyanús, kettõs elkötelezettségû állampol-
gárokként kezeli a síitákat. Némileg joggal, ugyanis
a síiták, amennyiben szórványban élnek, szigorúan
kötik magukat vallási vezetõik szavához, s az ajatol-
lahok közül sokan Iránban élnek, vagy – ahogy az
éppen a bahreini állampolgárságától megfosztott
Hussein al-Najati – iraki származásúak.
Az októberi parlamenti választások elõszeleként, a
mindeddig palástolt vallási-politikai-etnikai villon-
gások feltörtek, és a csendes kis birodalom állítóla-
gos trónfosztási kísérletektõl lett hangos. A síita ak-
tivisták ugyanis vélhetõen – annak ellenére, hogy
legnagyobb pártjuk (al-Wefaq) a parlamentben is
jelen van – nem politikai erõkiegyenlítésre készül-
nek, hanem polgárháborús rendszerbuktatásra. A
letartóztatásokat (eddig több mint 250 bebörtönzés,
és 23 „polit”-perbefogás) egy még kevésbé demok-
ratikus terror, kínzáshullám követte, s az állam ön-
védelmi akciója erõszak-reakciót váltott ki.
Bahreinben ez veszélyes, ugyanis a biztonságiak
katonai-zömét az iráni iszlám-forradalom elõtti
idõszakban a most már kiebrudalt síiták alkották.
Ugyanilyen izgalmas, ha a királyi család külföldi (a
kilencvenes években szaúdi ejtõernyõsökkel történt
ugyanez) szunnita csapatokat hív be rendet terem-
teni. Reakciók: a régió sok szunnita országa hálá-
val tekint a síita villongások letörésére, Irán viszont

(választási eredményektõl függet-
lenül), kihasználhatja az alkal-

mat, hogy ezen a „külföldön” is po-
larizálja a vallási-etnikai különbsé-

geket. Miközben kiutat keres az új
szankciók szorításából, számára az

Amerika, s a mérsékeltebb isz-
lám országok felé való nyomás-
gyakorlásának ez az egyik legol-

csóbb módja. Ady András

Lap-top
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Joggal tehetik fel 
a kérdést: ha Románia
elnöke és miniszterelnöke
nem bízik a román 
rendõrségben, miért
bízna Európa?

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Nem értettem, mit mondott a doktor: elmehe-
tek vagy elmebeteg?” Ismeretlen

Szezonális optimizmus

Csinyosbítás

Az equilibrium
vége? 

A nap címe. Hogyan üt az iskolán a politika,
Adevãrul.

Magyarázat. A lap iskolai mellékletének ve-
zetõ anyaga azt a helyzetet elemzi, amelyben
– amint az alcím megfogalmazza – „az isko-
laigazgatók politikai kritériumok alapján tör-
ténõ kinevezése mind vehemensebb tiltako-
zásba ütközik”. 

Ponta a Keresztapánál. „A rendõrök helyé-
ben én még agresszívebb lettem volna a
Cotroceni-palota elõtti tüntetésen”. Ezt
Victor Ponta, a szociáldemokraták ifjú elnö-
ke nem akárhol mondta, hanem az elnöki té-
vé legnézettebb mûsorában, a Naºulban.
Ugyanott ahol egyébként néhány nappal ez-
elõtt Traian Bãsescu „majmocskának” nevez-
te Pontát. Az „agresszív kismalac” hasonlat
jobban talált volna. 

Prunariu. Születésnapján Dumitru Prunariu,
az elsõ – és mindeddig egyedüli – román ûr-
hajós katonaemberhez méltó módon hazafia-
san nyilatkozik a Jurnalul naþionalnak („El-
szántan és patriotizmussal képviselem Romá-
niát!”), ám ugyanakkor csendes határozott-
sággal bírál is: „Románia volt és marad az én
országom, amelyben kiteljesedtem, mint em-
ber és mint értelmiségi, amely engem jelölt
ki, hogy elsõként képviseljem a világûrben
egy egyedülálló tudományos küldetés kereté-
ben, de amely ugyanakkor – valamiféle káros
és jellemzõ lelki beállítottságnál és immár ha-
gyományos hanyagságnál fogva – vajmi ke-
véssé használta ki az eredetileg belém fekte-
tett tõkét.” Akárki akármit mond, ez szép és
tartásos szöveg.

Félszek és élcek. Mardale karikatúrája
(Academia Caþavencu) szerencsésen ötvözi a
politikai aktualitást és a hosszú távú terve-
zést. Kinn esik az esõ, háttal álló alak mond-
ja: „Olyan cudar idõ van, hogy egy szakszer-
vezetist nem engednél ki az utcára”. Ugyan-
ott (Academia Caþavencu) Ion Barbu egyszerû-
en zseniááááális „párbeszédet” talál ki.
Bãsescu mondja: „J’accuse!” Nãstase kérdi
válaszul: „Jacuzzi?”

A nap álhíre. A pékek felvonulásos tüntetése
után, amelynek során az elvadult lisztes-
segédek zsemlékkel dobálták meg az elnöki
palota kõkerítését, Traian Bãsescu bejelentet-
te, hogy nem eszik többé kenyeret.
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ÚMSZ-összeállítás

A hazai gazdaság növe-
kedésével számol 2011-

ben a Gazdasági Minisztéri-
um, mely a Nemzetközi Va-
lutaalappal (IMF) kötött
megállapodás célkitûzései-
vel összhangban alakul –
nyilatkozta tegnap Borbély
Károly államtitkár egy, a ro-
mán ipar helyzetérõl tartott
konferencián. „A stabilitási
mutatóink jelenleg sokkal
jobbak, mint eddig, ez a
tény pedig egy fejlõdõ ten-
denciát mutat. Amint az
IMF-hitelszerzõdés megkö-
veteli, jövõre elérjük az 1,5
százalékos, 2012-ben pedig
a 3-4 százalékos növeke-
dést” – jelentette ki az
Agerpres szerint Borbély,
hozzátéve, ezen a fejlõdésen
belül az ipar kiemelkedõ tel-
jesítményt fog mutatni.

A legutóbbi (júliusi) hiva-
talos adatok szerint, a gaz-
daság legfõbb húzóereje, az
ipari termelés, egymást kö-
vetõ kilenc hónapon keresz-
tül növekedett – annak elle-
nére, hogy ennek ritmusa
lassult az egy évvel ezelõtt
mért szinthez képest. A
szakértõk azonban figyel-
meztetnek, hogy az ipari
növekedés lassan veszít di-
namikájából, ezentúl pedig
nem elégséges arra, hogy
egyedül kihúzza az ország
gazdaságát a recesszióból.
A közgazdászok arra is rá-

mutatnak, hogy a pozitív
mutatókat, melyeket a poli-
tikai döntéshozók szívesen
„tesznek az ablakba”, tá-
gabb összefüggésekben kell
szemlélni, hogy a fejlõdési
tendenciák jobban követhe-
tõk legyenek.

Mint ismeretes, Románia
a költségvetési hiány  6,8
százalékra való csökkenté-
sét tervezte 2010-re, melyet
jövõre 4,4 százalékra kell le-
szállítania, hogy 2012-re el-
érhesse a 3 százalékot. A
felmérések erre az évre a
gazdaság 1,9 százalékos
visszaesésével számolnak,
melyet jövõre 1,5 százalékos
növekedés követhet. Lucian
Croitoru, a Román Nemzeti
Bank kormányzójának taná-
csosa a napokban adott nyi-
latkozatában elképzelhetõ-
nek tartotta azonban azt a
változatot is, hogy a román
gazdaság mégse érjen el nö-
vekedést 2011 folyamán. Mi-
vel számításai szerint a brut-
tó hazai össztermék nem fog
jelentõsen változni jövõre
sem, a hiánycél leszorítását
is nehezebb lesz elérni.

Maradnak a prioritások

Érdeklõdésünkre, hogy a
Gazdasági Minisztérium
milyen befektetési politikát
fog követni az elkövetkezõ
hónapokban, az államtitkár
elmondta, hogy a prioritá-
sok listája a minisztercsere

ellenére is követi az elmúlt
hónapokban megkezdett vo-
nalat. (Mint ismeretes, szep-
tember elején Adriean
Videanu helyére a kormány-
átalakítás nyomán Ion
Ariton érkezett.) 

„Kitüntetett figyelmet kap

az állami vállalatok restruk-
turálása, hatékonyságának
növelése, az uniós pénzek
lehívásának felgyorsítása,
valamint azoknak az állami
részvényeknek az értékesíté-
se, amelyek az olyan vállala-
toknál vannak, ahol az ál-

lam kisebbségi részvénycso-
magokkal rendelkezik” –
sorolta. Azt is megtudtuk,
hogy a részvényeladások
ügyében mintegy 10–12 hó-
nap múlva várhatóak konk-
rét eredmények, mivel ennyi
idõre van szükség a meghir-

detéstõl a részvényértékesí-
tésig. A tárca munkájában
elõnyt élvez továbbá az
energetikai projektek lebo-
nyolítása – ezen belül pedig
az AGRI- és Nabucco gáz-
vezetékek – melynek kap-
csán Borbély emlékeztetett
az augusztus óta mûködõ,
lapunk által is bemutatott
Arad–Szeged gázvezeték
október 14-i ünnepélyes fel-
avatására.

46 ezer projekt

„Jelenleg 46 ezer kor-
mányzati befektetési terv lé-
tezik, melyek megvalósítá-
sára negyvenmilliárd eurót
igényel az állam – jelentette
ki Traian Bãsescu elnök
múlt heti parlamenti felszó-
lalásában, kritizálva az el-
múlt kabinetek „inkohe-
rens” tevékenységét. Az ál-
lamfõ felszólította a képvi-
selõket, hogy döntsenek a
jövõ évre tervezett, még nyi-
tott beruházási projektek
ügyében. „Minden kor-
mány ott ruházott be, ahon-
nan a szavazatok többségét
remélte, ám a 46 ezer beru-
házást mind a költségvetés-
bõl finanszíroztuk” – fogal-
mazott Bãsescu. A Ziarul
Financiar úgy tudja, a kor-
mány jövõre az öt évnél
nem régebbi befektetéseket
fogja elõnyben részesíteni,
ezzel egyidõben korlátozva
az újak számát. 

Röviden

Az ipar vontat ki a válságból?

„Szemétre” szánt pénz

Kétmilliárd eurós keret áll
Románia rendelkezésére a
hulladékgazdálkodás rende-
zésére – nyilatkozta Borbély
László környezetvédelmi
miniszter tegnapi sajtótájé-
koztatóján, ismertetve, hogy
az országban jelenleg hét
ilyen témájú projekt fut már.
A tárcavezetõ reményét fe-
jezte ki, hogy legkésõbb
2014-re az összes megyében
megvalósuljon az integrált
hulladékgazdálkodás,
ugyanakkor ismertette, hogy
július elsejétõl megszigorí-
tották az erre vonatkozó
büntetéseket az önkormány-
zatok számára.  

Nyitott az e-platform

A Távközlési Minisztérium
véglegesítette az elektronikus
formában leadható ûrlapok
technikai platformját – tu-
datta közleményben a tárca.
A minisztérium felhívást in-
tézett a rendszerhez csatla-
kozni kívánó közintézmé-
nyek számára, hogy minél
hamarabb kössék meg az
együttmûködési szerzõdése-
ket. Mint korábban beszá-
moltunk róla, az internetes
ügyintézés jelentõsen meg-
könnyítené a hivatalok és
ügyfelek dolgát, nemcsak
idõt, hanem pénzt is spórol-
va. A rendszer teljes beveze-
tését 2013-ig készül kiépíteni
a kormány.

Antal Erika

Új, energiatakarékos fû-
tési technológia jelent

meg a hazai piacon: az
infrapanel, mely  közvetle-
nül a falakat, tárgyakat, a
helyiségben tartózkodó sze-
mélyeket melegíti. Eltérõen
a hagyományos fûtéstõl, a
technológia egyenletes fû-
tést biztosít és teljesen ki-
küszöböli az energiaveszte-
séget. 

„Köztudott, hogy a köz-
ponti fûtésnél a hõmérsék-
let-különbség akár a nyolc
fokot is elérheti a lakás kü-
lönbözõ pontjain: míg pad-

lószinten általában 17–18
fok van, 100–150 centiméter
magasságában 22–23 fokra
melegszik, mely a plafonnál
eléri a 25–26 fokot is – ma-
gyarázza Kovács Ferenc, a
Rifer Technology Kft. társ-
tulajdonosa. – Az infrapan-
el esetében azonban a pad-
lózat és a plafon közötti kü-
lönbség nem haladja meg a
fél fokot, ezzel együtt meg-
szûnnek a penészes sarkok,
mivel ez nem a levegõt, ha-
nem a tárgyakat melegíti,
így nem csapódik le a ned-
vesség.” Az eljárás további
elõnye, hogy nem forgatja a
szobában a levegõt, megszû-

nik a por, az atka, azoknak
a káros anyagoknak a kör-
forgása, amelyek az asztmá-
soknak és légúti betegség-
ben, allergiában szenvedõk-
nek annyi kellemetlenséget
szokott okozni. 

Mivel hõszabályzóval ve-
zérelhetõ a mûködése, ener-
giatakarékos: beállítható éj-
szakai hõmérsékletre, illetve
arra a periódusra, amíg nem
tartózkodik senki a lakás-
ban. A szerkezet élettarta-
ma 20–25 év, melyre a gyár-
tó öt éves szavatosságot vál-
lal. Nem igényel karbantar-
tást, mivel 90–95 fokon mû-
ködik nem áll fenn a tûzve-

szély, robbanásveszély, de
elvileg nincs is ami elromol-
jon benne. Egy átlagos
tömbházlakás kifûtéséhez a
felszerelés 15–20 százalék-
kal kerül kevesebbe, mint a
gázzal mûködõ kiskazánok
esetében. 

Nagy elõnyt jelent, hogy
a beszerelésével nem jár ak-
kora felfordulás, mint a köz-
ponti fûtés vezetékeinek le-
fektetése, és engedélyekre,
jóváhagyásokra sincs szük-
ség, csupán arra kell figyel-
ni, hogy az elektromos háló-
zat és a csatlakozók rendben
legyenek. A gázkonvektor-
októl eltérõen nincs szükség
rendszeres mûszaki ellenõr-
zésekre sem. Egy 18 négy-
zetméteres helyiséget 800
wattos panel fût ki – össze-
hasonlításképpen: egy mo-
dern vasaló 1500–2000 wat-
tot fogyaszt –, melynek ára
háromszáz euró körül van,
a konyhákra alkalmas 450
wattos kétszáz euró körül
kapható. A forgalmazó fel-
hívja a figyelmet, hogy a
garzonok esetében különö-
sen nagy a megtakarítás, mi-
vel megspórolható a gázka-
zán ára, mely egységes, a la-
kótér méretétõl független. 

Bár Romániában még
gyerekcipõben jár az alter-
natív energiák használata,
az infra-technológia úgy
van megalkotva, hogy az
kombinálható legyen a
napelemerendszerrel is –

mutatott rá Kovács Ferenc,
aki üzletfejlesztésében az
energiatakarékos megoldá-
sok felé orientálódik, felvál-
lalva napelemrendszerek
tervezését is. Érdeklõdé-
sünkre, hogy hogyan fogad-
ják az emberek az új techno-
lógiát, a cégvezetõ elmond-
ta, hogy egyelõre az idegen-
kedés jellemzõ, melyet in-
kább az információ hiánya
okoz. Alapos tájékoztatás
után azonban egyre többen
üdvözlik az fûtési alternatí-
vát. Mint megtudtuk, az ed-
digi vásárlók zöme tömbhá-
zlakásba szereli a paneleket,
ám szép számmal akadnak
köztük kertesház-tulajdono-
sok is. Többen érdeklõdtek
már templomok fûtésével
kapcsolatban is, hiszen az
infrapanel nemcsak költség-
kímélõbb a gázkonvektor-
nál, de nem rontja a temp-
lombelsõ látványát sem és
nem kell órákat mûködtetni
ahhoz, hogy kellemes hõ-
mérséklet legyen. 

Az infrapanelek megvá-
sárlás után azonnal felsze-
relhetõek, akár házilag is,
hiszen nincs szükség külö-
nösebb szaktudásra: csupán
fel kell függeszteni a falra,
mint egy festményt  vagy
dísztárgyat – ráadásul sze-
mélyessé is tehetõ azáltal,
hogy díszítõ funkciót is be-
tölthet, mivel kérésre külön-
bözõ minták, képek nyom-
tathatók rá digitálisan. 

Borbély Károly: az energetikai projektek, a restrukturálás és az uniós pénzek a gazdasági prioritások

Infrapanel: melegen ajánlott lapok

A román és moldáv Gazdasági Minisztéri-
um tegnap kötött együttmûködési megálla-
podást, mely a kétoldalú kapcsolatok és a
közös irányelvek erõsítését célozza. A Bor-
bély Károly aláírásával hitelesített doku-
mentum többek között olyan területeken

irányoz elõ szorosabb partnerséget, mint az
energetikai szektor, az autógyártás, a keres-
kedelmi tevékenység és a befektetések ösz-
tönzése, elektrotechnika, bútoripar, könnyû-
ipar, kis- és középvállalkozások, kutatás és
fejlesztés, fogyasztóvédelem. 

Román–moldáv kézfogás 
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A „diszkrét fûtõtest” nemcsak melegít, hanem díszít is – ajánlja Kovács Ferenc forgalmazó A szerzõ felvétele



Salamon Márton László

„A mai találkozótól azt
várjuk, hogy a miniszter-

elnökkel meg tudjuk értetni,
gyökeresen változtatnia kell
a kormányzás módján: be-
fektetésekre, új munkahelye-
ket teremtõ stratégiára van
szükség. És ezt, ha kell, pa-
pagáj módjára, akárhányszor
megismételjük, hogy minden
kormányilletékes megértse
végre: elegünk van a megszo-
rításokból, elegünk van örök-
ké csak ezt hallani, miközben
tízmilliárdos nagyságrend-
ben állnak a lehívatlan uniós
pénzek a kormány inkompe-
tenciája miatt!” – nyilatkozta
az Új Magyar Szónak
Dumitru Costin, az Orszá-
gos Szakszervezeti Tömb
(BNS) elnöke néhány perccel
azután, hogy véget ért az
utóbbi egy hét immár negye-
dik tüntetése a fõvárosban. A
tüntetõk által körülvett szak-
szervezeti vezetõt délután
négy órára invitálta a kor-
mánypalotába Emil Boc mi-
niszterelnök, akinél koráb-
ban süket fülekre találtak a
szakszervezetek: a tüntetést
megelõzõ, múlt heti meg-
mozdulások során nem volt
hajlandó fogadni a tiltakozók
küldöttségeit. 

Costinba akkor „botlot-
tunk bele”, amikor éppen el-
nyûtt tüntetõk utolsó cso-
portjai szálltak be a Victoria-
sugárúton, a Királyi palotá-

val szemben levõ téren par-
koló több mint száz – Bihar,
Arad, Kolozs, Brassó,
Prahova vagy Vrancea me-
gyei rendszámú – busz vala-
melyikébe. „Ám nehezen hi-
szem, hogy egy olyan kabi-
net, amely mindeddig sem-
milyen jelét nem adta, hogy
ért a kormányzáshoz, a gaz-
daságélénkítéshez, hogy
egyébrõl is hallott, mint levá-
gásokról, most gyökeresen
meg tudna változni” – tette
hozzá szkeptikusan a tegna-
pi, hivatalos csendõrségi ada-
tok szerint mintegy nyolcez-
res tüntetést szervezõ szak-
szervezeti szövetség vezetõje. 

Lökdösõdés 
a minisztériumnál

A tiltakozó akció a kor-
mány épülete elõtt kezdõ-
dött, ahonnan a tömeg elvo-
nult a Forradalom térig. A
menet egy darabig békésen
haladt, az agresszivitás a
kormányellenes jelszavak-
ban merült ki: „Gyere ki, te
hitvány dög!”, „Tolvajok!”,
„Szégyen!” – kiabálták a
tüntetõk. A Mezõgazdasági
Minisztériumhoz érve azon-
ban elszabadultak az indu-
latok: a tüntetõk egy része
át akarta törni az épületet az
utcától elválasztó kordont,

ám a csendõrök ellenállásá-
ba ütközött. Rövid dulako-
dás után egy szakszervezeti
tag is megsérült. „Személye-
sen ismerem a brutalitás ál-
dozatát: a mi szakszervezeti
tömbünkhöz tartozik: a Vid-
ra községbeli zöldségter-
mesztõk szakszervezetének
vezetõje. Meglökdösték, el-
szakították az ingét, felhor-
zsolták a felsõtestét” – ne-
hezményezte a csendõrök
közbelépését az ÚMSZ kér-
désére Dumitru Costin, a
BNS elnöke. Mint hangsú-
lyozta, szerinte teljesen in-
dokolatlanul folyamodtak
az illetõvel szemben erõ-

szakhoz a rendfenntartó
erõk. 

Az agrárminisztérium egy
alkalmazottja szerint egyéb-
ként a kinti „ostromról„ az
épületben dolgozók nem is
igen tudtak semmit. „Épp fo-
galmaztam egy közleményt,
nem is tudtam, hogy kint
tüntetnek„ – csodálkozott la-
punk kérdésére a név nélkül
nyilatkozó alkalmazott. 

Markó Béla: 
lesz fizetésemelés

Dumitru Costin lapunkkal
megosztott pesszimizmusa
részben indokolt volt, ugyan-
is a délutáni tárgyalások
konkrét eredmény nélkül zá-
rultak. Az egyeztetések után
a miniszterelnök csupán a
párbeszéd folytatását ígérte.
A fizetések növelését nem
zárta ki, ám a találkozó után
kiadott közleményében óva-
tosan fogalmazott. Eszerint
az egységes bérezési törvény
kidolgozásakor a kormány
több forgatókönyvvel szá-
mol, és mindegyik abból in-
dul ki, hogy jövõre a közal-
kalmazottak száma nem ha-
ladhatja meg az 1,29 milliót,
béralapjuk a 39 milliárd lejt,
mert csak így tartható a
Nemzetközi Valutaalappal
kiegyezett 4,4 százalékos
költségvetési deficit.

A miniszterelnöknél konk-
rétabban ígéretet tett tegnap
Markó Béla kormányfõ-he-

lyettes. Az RMDSZ elnöke
bukaresti sajtótájékoztatóján
úgy fogalmazott: a jelenleg
érvényes 25 százalékos bér-
csökkentés 2010. december
31-ig fejti ki hatását, 2011. ja-
nuár 1-tõl azonban más sza-
bályozások jönnek, vagyis „a
fizetések növekedni fognak”.
A kormány jelenleg dolgozik
a bértörvény tervezetén, a
következõ idõszakban pedig
az is kiderül, milyen mértékû
lesz a bérnövekedés a köz-
szférában – mondta Markó.
Emil Bochoz hasonlóan
hangsúlyozta: a béralap vál-
tozatlan marad, de mivel idõ-
közben létszám- és költség-
csökkentések történtek, sze-
rinte lehetségessé válik a bér-
emelés.

Ultimátum 
a kormánynak

A tegnapi tárgyalások után
a BNS vezetõje ultimátumot
adott a kormánynak. „Az
egyeztetéseket jövõ héten
folytatjuk. Ám ha akkor sem
oldódik meg problémáink-
nak legalább egy része, meg-
szakítunk mindenféle párbe-
szédet ezzel a kormánnyal” –
fenyegetõzött Dumitru Cos-
tin. Tájékoztatása szerint a
szakszervezetek tegnap
konkrét javaslatokkal is elõ-
álltak a deficit csökkentésére,
ezek között az energetikai be-
ruházásokat és a privatizálá-
sokat említette. 
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A tüntetõ tömeg Bukarest egyik központi sugárútján vonult végig, jelszavakat skandálva

Pénz helyett dialógust ígért Boc

Fotó: Tofán Levente

ÚMSZ

Elfogadhatatlannak tart-
ja Varga Attila képvise-

lõ, hogy a gazdasági-pénz-
ügyi válságra és a költség-
megtakarítások elengedhe-
tetlen voltára hivatkozva
magyar nemzetiségû igazga-
tókat és aligazgatókat távo-
lítanak el a Szatmár megyei
középiskolák élérõl. Erre az
RMDSZ-es politikus tegnap
írásos politikai nyilatkozat-
ban figyelmeztetett. „Olyan
tanintézményekrõl van szó,
ahol a magyar diákok ará-

nya jelentõs, legalább a ro-
mán tanulók számával meg-
egyezõ. A tanfelügyelõség
eme rosszindulatú, felelõt-
len magatartása önkényes és
diszkriminatív” – mutatott
rá Varga Attila. A képviselõ
elutasította azt, hogy a meg-
szorító intézkedéseket
ürügyként használják fel a
nemzeti kisebbségek jogai-
nak megsértésére, illetve az
alapvetõen jogszerûtlen
döntések igazolására. „Ha-
sonlóképpen igaz, hogy né-
mely leváltás nem kisebbsé-
gi okokból kifogásolható,

hanem azért, mert szakmai-
lag felkészült személyeket
inkompetensek váltottak
tisztségeikben, miként a
szatmári mûvészeti líceum
esetében is történt. Az
RMDSZ mindent megtesz
azért, hogy ezt a jelenséget
megállítsa; egyben felhívja a
helyi és központi hatóságok
figyelmét arra, hogy a diszk-
riminatív intézkedéseknek
nem csupán az oktatási fo-
lyamat eshet áldozatául, ha-
nem a békés nemzetiségi
együttélés is” – összegezte a
politikus. 

Diszkrimináció Szatmáron?

Kovács Zsolt

Kovászna Megye Taná-
csa pályázik a Rétyi Nyír

természetvédelmi terület fel-
ügyeletére. Demeter János, a
háromszéki önkormányzat
alelnöke lapunknak elmond-
ta: korábban erre már történt
próbálkozás, de akkor vélhe-
tõen politikai döntés követ-
keztében a környezetvédelmi
minisztérium a Kovászna
megyei környezetvédelmi
ügynökséget bízta meg a
gondnoksággal. Idõközben
azonban kiderült, hogy a hi-
vatalnak sem pénze, sem elég
embere nem volt, hogy meg-
felelõen el tudja látni a fel-
adatot. Demeter úgy tudja, a
Kovászna megyei környezet-

védelmi hivatal a napokban
levélben értesítette a bukares-
ti hatóságokat, hogy lemond
gondnoki feladatáról, így a
szaktárca várhatóan egy hó-
napon belül kiírja a pályáza-
tot a Rétyi Nyír Natura 2000-
es természetvédelmi terület
felügyeletére, amelyre pályá-
zik a háromszéki önkor-
mányzat. 

A Kovászna Megyei Ta-
nácsnak már voltak tervei a
Rétyi Nyírrel, hiszen vásárolt
egy 2,3 hektáros területet,
amelyre megépítik a Rétyi
Nyír és az Uzon– Szent-
ivánlaborfalvi Tavak Látoga-
tási Központot – magyarázta
Demeter. A projektet az unió
környezetvédelmi opera-
cionális programjából valósí-

tanák meg. A mintegy 2 mil-
lió eurós látogatási központ
megépítését elõre kell finan-
szírozni, de az összeget telje-
sen megtérítik az önkor-
mányzatnak. A központok-
ban modern multimédiás
eszközökkel, interaktívan
mutatják be Háromszék élõ-
világát. Egy párhuzamos pá-
lyázat révén élõ skanzent épí-
tenek, állatsimogatóval, ahol
akár egy napot is tartalmasan
el lehet tölteni. „Azt a szán-
dékot kell jól érzékelni, hogy
úgy tartjuk távol az emberek
tömegét a természetvédelmi
területektõl, hogy alternatí-
vát kínálunk arra, hogy még-
is kapcsolatba kerüljenek a
természeti értékekkel” – ma-
gyarázta Demeter János. 

Réty élõvilága, interaktívan 
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Sipos M. Zoltán

Nagyszabású festészeti
kiállítás nyílt a kolozsvári

Quadro Galériában, Incze
Ferenc kolozsvári születésû
festõmûvész életmûvébõl,
születésének századik évfor-
dulója alkalmából. Ugyanek-
kor került bemutatásra az a
monográfia, amelyben a ga-
léria vezetõje, Székely Sebes-
tyén György mûvészettörté-
nész, Incze Ferenc életmûvét
mutatja be. 

Termékeny 
mellõzöttség

A tárlaton a festmények
mellett a kort dokumentáló
fényképek, levelek, napló-
jegyzetek is kiállításra kerül-
tek. A mintegy negyven kiál-
lított festményt úgy válogat-
ták össze– mondta el la-
punknak Székely Sebestyén
György–, hogy az életmû
minden szakaszát megis-
merhessék a látogatók. A
korai alkotói szakaszában
art deco, illetve realista stí-
lusban festett Incze, majd
pedig a hatvanas években a
teljes névtelenségben, mellõ-
zöttségben alakult ki a festõ
igazi, a szürrealisztikus, alle-
gorikus alkotói világa. Ezt
az utolsó korszakát három
téma uralta, amelyek a mû-
vész, a múzsa és a sors alak-
jában jelentek meg. Többek
közott látható volt egy 2x4-
es méretû festménye is,

Múlt, jelen, jövõ címmel, ez
abban a korban hatalmas
méretnek számított.

Incze Ferenc 1910-ben szü-
letett Gyergyószentmik-
lóson. Pályája kezdeti kor-
szakában realista stílusban
festette alkotásait, ezeket a
szocialista realista kritika fo-
lyamatosan elmarasztalta,
festményeinek tematikája
mellékes volt a korban dívó
szocreál számára. 

A Kolozsváron letelepe-
dett Incze Ferencnek min-
den esélye megvolt, hogy al-
kotásai eljussanak a mûvé-
szeteket pártoló nagyközön-
ség otthonaiba, városaink

múzeumaiba. Ám a máso-
dik világháborút követõen, a
kolozsvári mûvészek, festõk
nem fogadták be köreikbe az
alkotót. „Egy sajátos helyzet
alakult ki, a háború után ket-
tészakadt, független és hiva-
tásos mûvészek táborára
oszlott mûvésztársadalom.
Incze az elõbbi csoportjához
csatlakozott” – vázolta fel a
festõ életmûvét ünnepi be-
szédében Tibori Szabó Zol-
tán publicista. Mint elmond-
ta, a Gy. Szabó Béla által
patronált független mûvé-
szekkel a hivatásosok min-
denáron le szerettek volna
számolni és a kezdetben

szakmainak tûnõ vitát ha-
mar politikai síkra terelték.
A szocialista realista kritiku-
sok Incze Ferenc munkáit le-
minõsítették, ilyeneket írtak
róla: nem tud rajzolni, vona-
lai élettelenek, munkái nem
szólnak a mának, nem értet-
te meg a szocialista realiz-
mus üzenetét. Így alkotott az
ötvenes és hatvanas években
– ebben az idõszakban ala-
kult ki Incze Ferenc sajátos
formavilága. A Párizsban
rendezett nemzetközi tárla-
tán meglepõ sikert aratott
1973-ban. Festõ barátja, Gál
Ferenc jóvoltából két képe is
szerepelt a neves tárlaton,

Önarcképét ekkor a szervezõk
ezüstéremmel tüntették ki,
ami egy rendkívül nagy elis-
merésnek számított – tudtuk
meg Tiboritól.

Monográfiával 
tisztelegnek

„Nagy megtiszteltetés volt
számomra, amikor Incze Fe-
renc nevelt lánya felkért, ír-
jak egy monográfiát a mû-
vészrõl. Az általam írt
könyvnek fontos szerepe rá-
világítani arra, hogy miként
történt az alkotó stílusában
bekövetkezett változás. Incze
Ferenc a múlt század hatva-
nas éveitõl minden átmenet
nélkül egy realista stílus je-
gyében lezajlott korszak
után elkezdett egy furcsa, a
szürrealizmusra emlékeztetõ
stílusban festeni” – osztotta
meg élményeit a bemutatott
könyvvel kapcsolatosan a
szerzõ. Ugyanakkor pedig el-
mondta, hogy a monográfia-
írás számára egy találkozás
és felfedezés volt egyszerre.
„Ennek a találkozásnak a fo-
lyamán ismertem meg iga-
zán Incze Ferencet, nemcsak
azt akinek a ’60-as és ‘70-es
években készült munkáit is-
meri a nagyközönség, hanem
azt az alkotót is, aki a ’20-as
években pályakezdõként dol-
gozott, kereste a formákat,
így egy sokkal teljesebb kép
bontakozott ki elõttem” –
tudhattuk meg Székely Se-
bestyén Györgytõl. 
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Székely Sebestyén György (jobbra) mûvészettörténész nyitotta meg a retrospektív kiállítást

Röviden

Ipari örökség 
szeminárium

Az ipari örökség a közösség
fejlõdéséért címmel szervez
szemináriumot a Kolozs
Megyei Tanács és a Tran-
sylvania Trust Alapítvány
október 1-je és 2-a között. A
szeminárium célcsoportja a
Kolozs megyei polgármeste-
rek, helyi tanácsosok, illetve
helyi hatóságok képviselõi.
A rendezvény célja tudatosí-
tani a helyi hatóságok és in-
tézmények képviselõi szá-
mára az épített örökség vé-
delmének fontosságát,
ugyanakkor bemutatni a
helyreállításhoz szükséges
intézkedéseket.  A szeminá-
riumot egy országos prog-
ram keretében szervezik.

Fotómûhely Kolozsváron

Fotómûhely indul 15–19
éves fiataloknak a kolozsvá-
ri Ecsetgyár Kulturális Köz-
pontban: a résztvevõk Irina
Dumitraºcu irányításával
megismerhetik a fényképé-
szet alaptechnikáit, a fény-
képezõgép használatát, a
kompozíció és a képi kifeje-
zési formák nyújtotta lehe-
tõségeket. A mûhely része-
ként a fiatalok egy fényké-
pezõgép segítségével feltér-
képezik a negyedet, ahol él-
nek, az ott élõ embereket. 
A mûhely hat találkozást
foglal magában: a stúdió-
ban tartott elméleti és gya-
korlati órák a szabadban
zajló gyakorlati órákkal vál-
takoznak. Mindegyik talál-
kozás egy-egy központi te-
matikára épül. 

Az erdélyi néptánc 
antológiája Kolozsváron
Hírösszefoglaló

A IV. Erdélyi Néptánc
Antológia nevû rendez-

vényt tartanak Kolozsvá-
ron szeptember 30-a és ok-
tóber 2-a között a Románi-
ai Magyar Néptánc Egye-
sület szervezésében zajló
rendevény az Erdélyszerte
tevékenykedõ magyar mû-
kedvelõ néptáncegyüttesek
éves seregszemléje, illetve
szakmai fóruma.

Az idei Antológia kétna-
pos elõrendezvénnyel is bõ-
vül, bevonva a város és a
környezõ települések azon
intézményeit, amelyek gya-
kori helyszínei különbözõ
néptánchoz fûzõdõ esemé-
nyeknek, rendezvényeknek.
Csütörtökön a XXV. Zur-
boló Táncfórum és Tánc-
házra kerül sor a Tranzit
Házban, ahol a Bogáncs
Néptáncegyüttes és Zurbo-
ló Táncegyüttes elõadása
lesz mûsoron. Pénteken az
Antológián résztvevõ nép-
táncegyüttesek elõadásai
Kolozsvár környéki telepü-
lésekre utaznak, ami jó al-
kalom arra, hogy a fiatalok
az idõsebb generációval ta-
lálkozzanak, együtt zenél-
jenek, táncoljanak. György-
falván fellép a kézdiszent-
léleki Perkõ és a székelyud-

varhelyi Kékiringó Nép-
táncegyüttes, valamint a
Györgyfalvi Hagyomány-
õrzõ Néptánccsoport. Ma-
gyarlónán a segesvári Kike-
rics Néptáncegyüttes és a
Magyarlónai Hagyomány-
õrzõ Néptánccsoport látha-
tó. Várfalván pedig a
székelyudvarhelyi Boróka,
a kolozsvári Szarkaláb és a
várfalvi Aranyosszék Nép-
táncegyüttes lépnek fel. 

Az elõadásokat a rendez-
vény valamennyi helyszí-
nén táncház követi. Szom-
baton a Babeº–Bolyai Tu-
dományegyetem Auditori-
um Maximum termében
lesz a IV. Erdélyi Néptánc
Antológia gálamûsora,
ahol fellép a dicsõszent-
mártoni Kökényes, az éles-
di Rezeda, a kézdiszentléle-
ki Perkõ, a marosludasi
Hajdina, a segesvári Kike-
rics, a székelyudvarhelyi
Boróka és Kékiringó, vala-
mint a kolozsvári Bogáncs,
Ördögtérgye és Szarkaláb
néptáncegyüttes. 

Ezt követõen a Heltai
Alapítvány székházában
szakmai szempontból kiér-
tékelik a gálamûsort, majd
táncházzal folytatódik a
Harmadik, a Heveder és a
Szározfa zenekarok közre-
mûködésével. 

„Fantasztikus realizmus”
Centenáriumi Incze Ferenc-kiállítás nyílt a kolozsvári Quadro Galériában 

Csíkban a Könyv Szentélye
Baloga-Tamás Erika

Legnagyobb és minden
bizonnyal legérdekfeszí-

tõbb kiállítására készül a Csí-
ki Székely Múzeum a jeru-
zsálemi Izraeli Nemzeti Mú-
zeum partnerségével. „Fogal-
mazzunk úgy, hogy egy na-
gyobb merítésre készülünk,
hisz elõször tekintünk Euró-
pán kívülre”– mondta Gyar-
mati Zsolt, a Csíki Székely
Múzeum igazgatója. 

Rangos partnerség

A 2012-re tervezett kiállí-
tás tervei jelenleg még az
egyeztetések, tárgyalások
szintjén tart. Egy éve alakult
ki a két múzeum közötti kap-
csolat, és minden valószínû-
ség szerint hosszabb együtt-
mûködés veszi kezdetét. „Ez

a kapcsolat két szempontból
is nagy jelentõségû számunk-
ra, egyrészt azért, mert egy
olyan múzeummal dolgoz-
hatunk együtt, mely a világ
múzeumainak élvonalába
tartozik, másrészt egy olyan
témájú kiállítást mutathat-
nánk be általuk, amilyen még
nem volt Romániában”– me-
sélte az igazgató. Nevezete-
sen a tárlat azokat az ismere-
teket egészítené ki látványos
tárgyi világgal, amelyeket az
Ó- és Újtestamentumról, ál-
talában a Bibliáról, valamint
a kereszténység születésérõl
tudunk. „Az itteni emberek a
kiállítás révén szembesülhet-
nek azzal a tárgyi világgal
amirõl csak az istentisztele-
tek, szentmisék során hallot-
tak, vagy a Biblia és egyházi
élet felõl érdeklõdõk, olvas-
mányaik alapján ismerhet-

nek” – jegyezte meg Gyar-
mati, aki szerint a Csíki Szé-
kely Múzeum nyújtotta felté-
telek megfelelnek a követel-
ményeknek, hisz már a 2007-
es Munkácsy-tárlatra sikerült
kialakítaniuk 350 négyzet-
méternyi termet, amit kor-
szerû múzeumi infrastruktú-
rával láttak el. 

Hároméves elõkészület

Az, hogy az elõkészületek
jó másfél évet igényelnek
nem szokatlan, hisz a nagy
produkciók, a nagyobb volu-
menû kiállítások lebonyolítá-
sára máshol is két-három
évet szánnak – tudtuk meg az
igazgatótól. Az sem mellé-
kes, hogy egy-egy ilyen hor-
derejû eseménynek a költsé-
gei is igen jelentõsek. „Jelen-
leg 500 ezer eurónál tartunk,

ami óriási összeg, de bízunk
a Kulturális Minisztérium tá-
mogatásában, hiszen állami
garanciavállalást szeretnének
elérni, ami fedezné az igen
drága biztosítást, továbbá
egyéb forrásokat is keresünk.
Sõt Bukarestet, mint egy má-
sik helyszínt is bevonnánk a
kiállításba”– ismertette terve-
it az intézmény vezetõje. 

A Csíki Székely Múzeum-
nak is fel kellett ajánlania va-
lamit az izraeli partnernek.
„Õk nem azt kérték, hogy mi
is kivigyünk egy kiállítást,
hanem itteni restaurátorok
segítségét szeretnék kérni.
Szükségük lenne Románia
területérõl a zsidóság múltjá-
ra vonatkozó tárgyi anyagra,
mert ez a rész nagyon hiá-
nyos náluk”– magyarázta
Gyarmati Zsolt. 

Bár a 2012-re tervezett ki-
állítás elõkészületei lázasan
folynak, a Csíki Székely Mú-
zeum a közeljövõ eseményeit
sem hanyagolja. A jelenlegi
Nagy István kiállítás bezárá-
sával egyidõben hétvégén,
október 2-án a cserkészet
múltját bemutató tárlat nyitja
meg kapuit, majd jövõ év ta-
vaszán a Magyar Természet-
tudományi Múzeummal kö-
zösen egy meghökkentõ, ant-
ropológiai, orvostörténeti ki-
állítást hoznak el az itteni ér-
deklõdõknek. A hatalmas Izrael Múzeum részét képezõ Könyv Szentélyének tartalma is Csíkba érkezik

A szerzõ felvétele
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F. I.

A Forbes gazdasági magazin
500 leggazdagabb hazai milli-

omost rangsoroló idei listáját ve-
zetõ, 2,3 milliárd eurós vagyon-
nal büszkélkedõ Dinu Patriciu a
leggazdagabb médiavállalkozók
listáját is vezeti. A tulajdonába
tartozó Adevãrul Holding média-
vállalkozás portfóliójába tartoz-
nak többek között az Adevãrul és
Adevãrul de searã címû napilapok,
a Click! címû bulvárlap, az OK!
România, a Dilema veche, a
Dilemateca, a Foreign Policy
România, de az ukrajnai Blik is. A
médiamogul legfrissebb lapja a
Tango címû nõi magazin, de teg-
nap jelentette be, hogy Click Tv
néven televíziós csatornát szeret-
ne indítani. Az energetika ipar-
ban, ingatlaneladásban, bank-
szektorban és számítástechnikai
ágazatban is érdekelt médiamo-
gult a Medien Holding-ot tulaj-
donló, egymilliárd euróval ren-
delkezõ Adamescu-család követi
– Dan Ademescu idén nyártól a
România liberã címû napilap rész-
vényeinek a száz százalékát bir-
tokolja. A médiamágnások dobo-
gójának legalján a 37 éves
Veronica Guºã de Drãgan áll.

Iosif Constantin Drãgan jelenleg
Spanyolországban élõ özvegye
egy év alatt szinte megduplázta
jelenleg 800–900 millió euróra
becsült vagyonát. A leggazda-
gabb romániai nõ több nyomda
tulajdonosa, de övé a TenTV és a
NovaFM rádió is.

Negyedik helyezett a leggaz-
dagabb erdélyi magyar, Teszári
Zoltán az RDS&RCS kábeltele-
víziós társaság tulajdonosa. A
nagyváradi üzletember a vagyo-

nának becsült értéke 340–350
millió euró. Ennyivel rendelkez-
nek a Micula-fivérek is – Ioan és
Viorel egy nyomda és több helyi
lap birtokosa, de övék az
Naþional TV, a Favorit és N24
televíziócsatornák is. Ötödik he-
lyen áll a Pãunescu-család, az el-
nöki tévéként emlegetett B1 TV
gazdája, akik emellett a Curierul
Naþional és Evenimentul zilei címû
központi napilapokat, a Capital
címû gazdasági lapot és több he-
lyi újságot is kiadnak. A
Realitatea-Caþavencu tröszt tu-
lajdonosa, Sorin Ovidiu Vântu
200–220 millió eurós vagyonával
csupán a hatodik helyet csípte el
– gyenge szereplése talán azzal
magyarázható, hogy – állítása

szerint – minden médiaprojektjét
befagyasztotta (beleértve a Mol-
dovai Köztársaságban, Magyar-
országon és Szerbiában tervezett
projekteket is). Vântut a harma-
dik „nagymogul”, a Voiculescu
család követi, 175–180 millió
euróval. Az Intact trösztöt alapí-
tó Dan Voiculescu tulajdonában
van az Antena 1, az Antena 2, az
Antena 3, az Euforia TV és a GSP
TV, a Romantic Fm és Radio ZU
nevû rádióadók, de övék a
Jurnalul Naþional, Gazeta Spor-
turilor, Financiarul, Sãptãmâna
Financiarã, címû lapok is. A tíz
leggazdagabb médiás között sze-
repel a Media Pro-t elhagyó
Adrian Sârbu is, 120 millió
eurós vagyonnal. 

Egy malajziai asztrofizikusnõt, Mazlan
Othmant nevezi ki az ENSZ az emberiség
földönkívüli kapcsolataiért felelõs nagykövet-
ének, ha a szervezet tanácsadói testülete és a
tagországok rábólintanak az ajánlásra.
Othman korábban a malajziai ûrügynökség
igazgatója volt, õ vezette az ország elsõ ûrha-
jósának kiképzõprogramját. Az idegeneket
üdvözlõ nagykövet pozíciójában Othman vár-
hatóan komoly vitákat fog szítani az ûr-
ügyekkel foglalkozó körökben. Õ a toleráns és
barátságos kapcsolatfelvétel híve, míg a má-
sik tábor Stephen Hawking elméletét vallja,
és arra figyelmeztet, hogy az idegenek nem
lesznek feltétlenül barátságosak, az elsõ talál-
kozás olyan lesz, mint amikor az európai hó-
dítók találkoztak az amerikai õslakosokkal.
Mi is kapunk valami színes csecsebecsét.

(szûcs el)

Száz szó

Röviden

Félmilliárd szélessávos 
internetkapcsolat a világon

A félmilliárd szélessávú internet-elõfizetést
tartanak számon a világon – a mérföldkö-
vet még júliusban léptük át, azonban a
Broadband Forum (az internetkapcsolatok
jobbítását célzó szervezet) a bejelentéssel
az idei, hong kongi tájékoztatójáig várt.
Az 500 milliós szám azt jelenti, hogy a
Földön öt háztartásból egy rendelkezik
szélessávú internetkapcsolattal, ami jelzi
milyen fontos szerepet játszik az internet a
mindennapjainkban. Idén az elsõ két ne-
gyedévben majdnem 12 százalékkal nõt a
szélessávú kapcsolatok száma. Ennek a
növekedésnek a jelentõs részét Kína adja
(43 százalékot), a többit pedig európai or-
szágok (Törökország, Németország, Fran-
ciaország) – az Egyesült Államokban és
Kanadában ugyanis egyaránt visszaesett a
szélessávú internet- elõfizetések száma.

Dubajban forgatják 
a Mission Impossible 4-et

Az elkövetkezõ hetekben megkezdõdik a
Mission Impossible 4 forgatása Dubajban –
írja a sejkség médiahivatalára hivatkozva
az MTI. A közlemény szerint a világ leg-
magasabb épületével büszkélkedõ város
három hétig ad majd otthont a négyszáz
tagú stábnak és a szereplõknek. Dubaj az
utóbbi években nagy hangsúlyt fektetett ar-
ra, hogy a térség filmgyártásának fontos
színterévé váljon: a Dubai Studio City lét-
rehozásával minden feltételt biztosított a
nemzetközi produkciók munkája számára
és 2004-ben évenként megrendezésre kerü-
lõ filmfesztivált indított útjára. A
Dubajban készült filmek között szerepel a
Sziriana címû politikai thriller és a Kettõs
játék címû kémfilm egyes jelenetei is
Dubajban forogtak. A Mission Impossible cí-
mû hatvanas évekbeli tévésorozat Brian de
Palma rendezésében és Tom Cruise-zal a
fõszerepben hódította meg a filmvásznat
1996-ban. A vállalkozás olyan sikeresnek
bizonyult, hogy 2006-ra trilógiává bõvült.

A válság médiamágnásai

A hétvégén 12. életévét töltõ, a ka-
maszodás küszöbét átlépõ Google
nevû internetes keresõmotor és mé-
diavállalatnak újabb pert akasztot-
tak a virtuális nyakába. Immár
nem antitröszt-perek, immár nem
államok féltették katonai bázisaik
titkos lokációját, immár nem közös-
ségi oldalak látogatói lázongtak le-
velezõtársaik leleplezése ellen. Ezút-
tal egy, kiskorúak megrontásáért
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt
EU-állampolgár lázongott, akinek
a nevéhez a népszerû keresõmotor
automatikus javaslattevõje ilyen jel-
zõket társított: „erõszaktevõ”,
„sátánista”, „pedofil”, illetve „bör-
töntöltelék”. A google.fr honlap
ezen vétségéért a kárvallott egy
eurós erkölcsi kártérítést követelt és
kapott, míg az internetes óriást öt-
ezer eurós perköltségfizetésre kötelez-
ték. Amíg várunk a Google fellebbe-

zésére, visszatérhetünk egy korábbi,
szeptember 15-én közölt cikkünk
alapötletéhez: miért ódzkodnak az
emberek attól, hogy bevallják, kik
is õk valójában? Miért nem mer-
jük gyengeségeinket elismerni a
(média)nyilvánosság elõtt is? Miért
nem látjuk be, hogy az a torzkép,
amit a média mutat, majdnem
mindannyiunk esetében jobban ha-
sonlít valódi énünkre, mint az a
kép, amit mi vetítünk ki magunk-
ról? 
A mindenkori média az emberi tö-
kéletlenségek legavatottabb leltáro-
zója, és csak azért találhatunk ben-
ne/rajta kifogásolni valót, mert leg-
többször nem az igazi rosszaságun-
kat mondja ránk, hanem éppenség-
gel nekünk tulajdonítja az éppen
legpiacosabbat.
A Google pert veszített, mivel a
francia bíróság szerint rosszhisze-

mûségrõl tett tanúbizonyságot. A
médiavállalat azzal védekezik, hogy
õ csak kiszûrte a legnépszerûbb
kulcsszavakat, és azokat társította
automatikusan a névvel. Azonban
nem csak a Google mûveli ezt, ha-
nem a média oroszlánrésze – csöp-
pet sem illendõ módon negatív tölte-
tû kulcsszavakat társít mindenki-
hez, akihez tudja, vagy meri. A
Média nevû szörnyeteg által közzé-
tett információk nagy százaléka ha-
mis – a részigazságok, mint például
ez a Google-peres ügy is, általában
a médiaáldozatok javára dõlnek el.
Viszont elkeserítõ azt, hogy már a
nemzetközi törvénykezés nem bízik
a médiában, és ugyanolyan rosszhi-
szemûen viszonyul hozzá, mint az,
akirõl lerántotta az álcát. A tör-
vénykezés tehát megbocsát egy kis-
korú-megrontónak (felfüggeszti a
börtönbüntetést), de nem bocsát

meg a Google-nek, mert közzéteszi
azt, hogy XY bûnös, csak (még)
nem büntették meg. Könnyû hara-
gudni a médiára, egyszerû(bb) félni
tõle, holott csak vennünk kellene a
fáradtságot tulajdonképpeni hasz-
nálatához, és nem utolsó sorban ér-
téséhez, megértéséhez. Ehhez azon-
ban még többet kellene tanulnunk
(– és nem bulvárlapokból, vagy az
indulás elõtt álló Click TV adásai-
ból). Nem feltétlenül tárgyi, elméleti
tudásról van szó – bár kétségkívül
az sem ártana. Többek között meg
kellene tanulnunk erkölcsösen élni,
hogy ne mutassunk „támadási felü-
letet” sem a média, sem a közvéle-
mény kritikái számára. Így is sérü-
lékenyek maradnánk, de legalább a
lelkiismeretünk nem bántana. És a
média is megkímélne.

Péter Árpád

Médiagnózis

Dinu Patriciu, Dan Adamescu és Teszári Zoltán (balról jobbra) a gazdasági recesszió leggazdagabb médiásai
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Ki a Google-per igazi nyertese?

ÚMSZ

Jóval kevesebb amerikai fil-
met mutatnak be az európai

mozikban, mint ahány európai
alkotást, ennek ellenére mégis az
amerikaiaké a piaci részesedés 65
százaléka – áll az Európai Bizott-
ság (EB) jelentésében. Eszerint
2008-ban 167 amerikai filmet
mutattak be az EU-ban, míg 726
volt az uniós országok valame-
lyikében készült és bemutatott fil-
mek száma. Részben az amerikai
forgalmazók erõsebb pénzügyi
háttere miatt azonban az ameri-
kai filmek piaci részesedése 65

százalék körül alakult. Az euró-
paiak mozilátogató kedve nem
csökkent a gazdasági válság mi-
att: tavaly 981 millió mozijegyet
váltottak a 27 tagországban,
szemben a 2008-as 925 millióval.
Az európai mozipénztárak bevé-
tele 2009-ben elérte a 6,3 milliárd
eurót, ami 2008-hoz viszonyítva
12 százalékos növekedést jelent.
Az európai filmipar piaci részese-
dése azonban a jegypénztárak be-
vételének csak 27 százalékát tette
ki. A mûvészmozik rendszerint
több európai filmet játszanak,
mint a nagy moziláncok. A
mûvészmozik közül jó néhány az

Europa Cinemas hálózat tagja,
amely az unió MEDIA program-
ján keresztül 1995 óta részesül tá-
mogatásban. A hálózat 770 mo-
ziból áll: ez összesen 1945 film-
vásznat jelent a 27 EU-tagország
és az Európai Gazdasági Térség-
hez tartozó további országok 443
városában. A MEDIA program
2007 és 2013 között összesen 755
millió eurós támogatást nyújt az
európai filmiparnak. Ebbõl eddig
25 millió euró szolgálta a digitális
átállást. Az EB közölte: év végén
új programot indít, amely további
4 millió euró támogatással járul
hozzá a digitalizációhoz. 

Csupán öt, médiában (is) „utazó” üzletem-

ber került be a húsz leggazdagabb romániai

közé: a dobogó élén Dinu Patriciu áll, a

nagyváradi Teszári Zoltán „csak” negyedik.

Kevesebb amerikai film az EU-ban
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
9.50 Derrick 
(német krimisor.)
11.00 Család-barát
11.55 Európai kóstoló
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Kézművek
15.30 A drótos tót és az
utolsó mohikán (dok. f.)
16.05 Bábuk az univer-
zumban - Deim Pál 75
éves
16.50 “Megillik az új a ré-
givel”
17.45 Zorro (am. sor.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.50 Dunáról fúj a szél
19.55 Quo Vadis? 
(olasz sor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Hello Goodbye
(francia-olasz-izr. vígj.,
2008)
22.10 Diplomatavadász
(magyar sor.)
0.05 Sporthírek
0.10 Váltó
0.25 Vörös utca 
(am. filmdráma, 1945)
2.05 EtnoKlub (ism.)
3.15 Kikötő - Friss
3.35 Híradó (ism.)

TVR 1, 21.10
A sors keze

Egyik este egy North Carolinai kisvárosban, a sors három
életet hoz össze; egy ügyvédet, aki múltja elöl menekülve
évekig tartó bujkálásból hazatér haldokló anyjához. Egy nőt,
aki vélt szerelmét próbálja visszakapni, és egy fiút, aki hato-
dik érzékkel van megáldva, és keservesen küzd apja halálá-
val, és a már szinte elviselhetetlen anyai szeretettel.

RTL Klub, 22.20
B13 – A bûnös negyed

Párizs, 2013. Fal különíti el az elgettósodott külvárosokat.
Nincs többé jog, nincsenek szabályok, nincs törvény, csak a
bandák korlátlan uralma. Damien a rendőrség elitjéhez tarto-
zik, egy különleges bevetési csoport tisztje, szakértő a harctu-
dományokban, de mestere a beépülési technikáknak is. Most
pályafutása legmeredekebb megbízatását kapja a kormánytól.

TV2, 22.40
40 nap és 40 éjszaka

Matt Sullivan utolsó nagy kapcsolata katasztrófával végző-
dött, és szíve azóta is fáj, nem keresi a komoly kapcsolatokat.
A kisfiúsan sármos, egyedülálló huszonéves weblap tervező
rájön, hogy a gyógyír a legvalószínűtlenebb helyen vár rá: a
nagyböjti áldozatban. Egy olyan srác, aki eddig képtelen volt
bármit is befejezni, most úgy dönt, hogy elmegy addig, amed-
dig még senki emberfia.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLOZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Srpski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
10.55 Körzeti magazin –
Sopron
11.45 Kul-túra 2010
12.10 Egymillió fontos
hangjegy
12.30 Most a Buday!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.16 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Sírjaik hol domborul-
nak...
15.10 Körhinta Fesztiválkalauz
15.40 Sant’ Angelo 
- Egy kórház hétköznapjai
(ol. sor.)
16.30 Egy lépés előre (sor.)
17.20 Bűvölet (sor.)
18.05 Magyar retro
19.10 Átjáró
19.35 A kis Amadeus
20.00 Don Matteo 
(olasz krimisor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Don Matteo 
(olasz krimisor.)
22.30 A nyomozónő 
(olasz drámasor.)
23.25 Záróra
0.15 McLeod lányai 
(auszt. sor.)
1.00 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
1.45 Mafalda

6.30 Top Shop
7.00 ittHON (ism.)
Belföldi utazási magazin
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.10 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő - Magazin
a legjobb történetekkel
15.35 Jópofa kofa 
(am. vígj. sor.)
16.00 Celeb vagyok,
ments ki innen!
17.20 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
18.25 Döglött akták 
(amerikai krimisor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Vacsoracsata
21.05 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sor.)
Utána: RTL-hírek
22.20 B13 
- A bűnös negyed 
(francia akcióf., 2004)
Utána: RTL-hírek
0.05 Házon kívül
–  Heti magazin
0.35 Schwarzkopf Elite
Model Look
1.35 Reflektor 
– Sztármagazin
1.50 Infománia

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz 
- Telefonos játék
11.15 Teleshop
12.50 Nevetséges Napóle-
on (am. vígj., 2004)
14.25 Kvízió - Telefonos já-
ték
16.00 Egy tini naplója 
(német vígj. sor.)
16.30 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.25 Elbűvölő szerelem
(mex. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 Édesnégyes 
- A TV2 randi-műsora
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.40 40 nap és 40 éjsza-
ka (am.-angol-francia vígj.,
2002)
Közben: Kenósorsolás
0.30 Megamánia 
(talk show)
1.00 Bostoni halottkémek
(am. krimisor.)
1.55 Tények Este
2.25 EZO.TV
3.20 Az Alelnök 
végveszélyben 
(am. akcióf., 2006)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
11.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
11.30 Negyedik (ism.)
12.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
15.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
16.05 Vetítő (ism.)
17.05 Arcok a liftben
(ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.05 Sziluett (ism.)
0.05 BBC Híradó (ism.)
0.30 A vidék magazinja

9.00Gyilkos sorok 10.00
A narancsvidék (sorozat)
10.55 Doktor House (soro-
zat) 11.55 Noé bárkája
(magyar filmdráma) (is-
métlés) 14.10 Monk (soro-
zat) 16.05 CSI (sorozat)
17.00 A médium (sorozat)
18.05 A kifutó 19.05
Greek, a szövetség (soro-
zat) 20.00 Doktor House
(sorozat) 21.00 Jóbarátok
(sorozat) 21.30 CSI: New
York-i helyszínelők (soro-
zat) 22.30 CSI: Miami
helyszínelők (sorozat)

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.10 UE-
FA Europa League 13.10
Pontos sportidő 14.10
Külön kiadás 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Ko-
molyan (live) 17.00 Örül-
jünk a focinak! 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Örüljünk a foci-
nak! 20.00 UEFA Europa
League: Utrecht - Liver-
pool (live) 22.00 UEFA
Europa League: Man-
chester City - Juventus
(live)

9.45 Rosalinda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.30 Ten-
gernyi szenvedély (sorozat)
14.00 Marina (sorozat)
15.15 Viktória (sorozat)
16.30 Rosalinda (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 Szívek
iskolája (sorozat) 20.30
Szerelem és becsület (soro-
zat) 21.30 Analia másik ar-
ca (sorozat) 22.30 Éjszakai
történetek 23.30 Hét bűn
(sorozat)

8.05 Férjhez mész, mert azt
mondtam (amerikai vígjá-
ték) 10.00 Televíziós vásár-
lás 13.05 Re/Produkció
(angol-spanyol vígjáték)
14.35 Briliáns terv (ameri-
kai-kanadai krimi) 16.20
Bérgyilkosok kézikönyve
(amerikai thriller) 18.00 Dű-
ne (amerikai sci-fi akciófilm,
1984) 20.30 Támad a Nap
(amerikai-kanadai film)
22.10 Chupacabra - Potya-
utas a halál (amerikai hor-
ror) 23.50 Őrült vadászat
(amerikai thriller)   

8.00 Ezüst szerelem (török
sorozat) 9.30 Teleshon-
ning 10.00 Menyet anyá-
nak 5 12.30 Hírek 13.15
Orovosok 14.45 Légy az
enyém 17.00 Aliye (soro-
zat) 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.45 Me-
nyet anyának 5 (reality
show) 20.30 Szegény gaz-
dag gyerekek 22.00 Ezel
(török sorozat) 23.30 Ter-
ra, az utolsó bástya (ame-
rikai filmdráma) 1.30
Szenvedélyes történetek
(ismétlés)

10.00 Terhes torna 10.30
Teleshop 11.00 Zodiákus
13.00 Teleshop 14.30
Öko-Házak 15.00 Szentföl-
di szent helyek üzenete
15.30 A császár cirkálója
16.00 Zodiákus 18.00 A
megregulázott fény 18.30
Infománia 19.00 Helyszín
19.30 Túlélni az élet játé-
kait (amerikai akcióffilm,
1987) 21.35 Hírháló
22.00 Harc az életért
(amerikai akciófilm) 0.00
Voodoo (kanadai-amerikai
horror)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Üdítő Szilágyi Tibor
műsora
10.55 Nappali
13.01 Híradó
13.18 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Összhang
14.30 Slovenski Utrinki
15.30 Átjáró
16.00 Majd a DNS
16.30 A zseniális Darwin -
Az élet, Darwin és a min-
denség
17.25 Híradó
17.35 Körzeti híradó
17.50 Teadélután
18.50 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Jelfogó - Közéleti-po-
litikai magazin
22.05 Az Este
22.35 Elmeállapot (angol
thriller, 2003)
0.20 A szent hajdan gyön-
gyeiből (dok. f.)
0.55 Prizma
1.05 Hírek
1.10 Sporthírek
1.25 Ez történt Ma reggel
(ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek

7.30 Az első órában
8.00 Disney Klub
8.30 Mediterana 27
(ism.)
9.00 Egyszerűen ízletes
(ism.)
9.05 Zöld arc
9.15 Kalózok
10.15 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
11.15 UEFA Champions
League (ism.)
12.45 Szerelmek a képer-
nyőn túl
12.55 A legendás doktor
Hur Jun (ism.)
13.55 Zsebtörténetek
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Közérdek
18.00 Jocker, Loto 5
/40, Loto 6/49 és Noroc
sorsolás
18.25 Történelmi emlé-
kek
18.40 A legendás doktor
Hur Jun (koreai sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.10 A sors keze (ameri-
kai f. dráma, 2003)
23.00 CSI: A helyszínelők
(am.-kan. akció sor.)
0.00 Hírek
0.15 Zöld arc (sor.)
0.20 Államérdek (angol f.
dráma)
2.20 Közérdek (ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Dear Prudence 

(am.-kanadai f. dráma, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Veszély 
az éjszakában 
(kanadai-amerikai thriller,
2003)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.00 Europa League:
Steaua - Napoli labdarúgó
mérkőzés
22.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
22.30 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.)
0.15 Europa League:
Steaua - Napoli labdarúgó
mérkőzés (ism.)
3.30 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle -
Mircea Badea-val
11.15 Robin Hood, 
a fuszeklik fejedelme 
(francia-amerikai vígjáték,
1993)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Egy rémrendes csa-
lád (amerikai sor.)
14.30 Kikezdesz 
a szőkékkel? (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés
20.30 A nagy győztes –
(reality show)
22.00 Vad nárcisz
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show –
Dan Capatos műsora
1.00 Egy rémrendes család
(amerikai vígjáték sor.)
2.00 Híradó, Sport (ism.)
3.00 Titkok a paradicsom-

ban (görög sorozat)
3.45 Közvetlen hozzáférés
(ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Senki sem tökéletes
(román vígj. sor.) (ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Jó lovam, Mississip-
pi (német vígjáték,
2007) (ism.)
11.30 Ház, építés, design
12.00 Focus monden
12.30 Teleshopping
13.15 Mondenii Show
14.00 Szabadnak 
születtek 
(amerikai kalandf., 1992)
(ism.)
16.00 A cseresznye 
a tortán 
(reality show)
17.00 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
(ism.)
18.00 Hírek, sport
19.00 Fókusz Sport,
időjárásjelentés
19.30 A cseresznye
a tortán 
(reality show)
20.30 A skorpió
megszelidítése 
(reality show)
21.30 Focus Monden
(ism.)
22.15 Lököttek (román
vígjáték sor.)
23.00 Mondenii Show
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Egyszer egy ilyet
vezetni! 
- A Ford új projektje
8.00 Újjáépítők
9.00 Halálos fogás
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok -
OCC Band motor
13.00 A túlélés törvé-
nyei - A túlélés 
művészete
14.00 Állítólag... 
- Telefonkönyv
15.00 Piszkos munkák
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás -
Balszerencse
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Túlélés törvényei -
Műhelytitkok
20.00 Állítólag... 
- Önvédelmi fegyver
21.00 Hogyan készült?
21.30 A tenger 
gladiátorai
22.00 Végzetes 
másodpercek
22.30 Halálos fogás -
Sarki kutatás
23.30 A túlélés törvé-
nyei - Baja sivatag
0.30 Cella-napló
- Washington

1.30 Miami alvilág
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 A Kelták alkonya
(dok. f.)
8.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai sor.)
9.00 Arabela 
(sor.)
10.00 Hírek, Sport
10.20 Szabad a szembe-
jövő sáv (ism.)
11.20 Vakációs kalauz
11.45 Időbeszéd
12.00 Hírek
12.45 Népi pihenőhelyek
13.45 Teleshopping
14.30 Parlamenti pártok
fóruma
15.00 Együtt Európába
16.00 A Kelták alkonya
(dok. f.)
17.00 Fraser és a farkas
(sor.)
18.00 Euronews híradó
18.15 Lehet, hogy nem
tudtad
18.30 Vakációs kalauz
19.00 Kaland Bt. 
(kanadai sor.)
20.00 Hotel Babylon 
(angol sor.)
21.00 Sikerkép
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek
23.10 Sorry, Haters
(amerikai thriller, 2005)
0.50 Járatlan ösvények
1.25 Antigua, életem
(arg.-spanyol f. dráma)
(ism.)
3.15 Kaland Bt. 
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon 15.30
EU információs magazin

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó, Hitvi-
lág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Híradás,
Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás  16.00 Híradás, Sport,
Rádióújság 17.55 A nap hírei röviden

CSÜTÖRTÖK
2010. szeptember 30.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Mihály, Gábor nevû
olvasóinkat köszöntjük.
A Mihály héber eredetû
bibliai férfinév, a Mikaél
magyar formája. Jelentése:
Ki olyan, mint az Isten?
A Gábor héber eredetû fér-
finév, a Gabriel magyar
változata. Jelentése: Isten
embere.
Holnap Jeromos napja
van.

Évfordulók
• 440-ben I. Nagy Leó pá-
pa felszentelése.
• 1849-ben megjelenik az
elsõ sztenderd sakk-kész-
let, a máig használt Staun-
ton sakk-készlet.
• 1941-ben a Szovjetunió
csatlakozik az Atlanti
Charta szervezetéhez.

Vicc 
Két diák vitatkozik, a tanár
közbelép:
– Min vitatkoztok, fiúk?
– Találtunk egy ötszázast,
és elhatároztuk, hogy azé
lesz, aki a legnagyobb ha-
zugságot mondja.
–Nahát, nem szégyellitek
magatokat? Én a ti koro-
tokban még azt sem tud-

tam, hogy mi az a hazugság.
A gyerekek a tanárnak adták
a pénzt.

Recept
Céklaleves túrógaluskával
Hozzávalók: 1 db cékla, 2 db
vöröshagyma, 2 evõkanál ét-
olaj, 1 evõkanál finom liszt,
só. Túrógaluskához: 1 ká-
véskanál só, 5 dkg búzadara,
1 db tojás, 25 dkg tehéntúró.
Elkészítés: A finomra vá-
gott vöröshagymát az olajon
üvegesre pirítjuk. Beletesz-
szük a kockákra vágott cék-
lát, összekeverjük, és néhány
percig az egészet együtt pá-
roljuk. Ezután megszórjuk a
liszttel, felengedjük kb. 1,5 l
vízzel, megsózzuk, és kb. 30
percig lassú tûzön fõzzük.
Amikor a cékla már majd-
nem puha, a levest botmixer-
rel pürésítjük. A céklalevest a
hófehér túrógaluska-felhõk-
kel tálaljuk. Túrógaluska: A
túrót összekeverjük a tojás-
sal, a búzadarával meg egy
csipet sóval, 10 percig állni
hagyjuk. A masszából eny-
hén sós, forró vízbe, kanállal
hosszúkás galuskákat szag-
gatunk, majd a gombócokat
kifõzzük.

2010. szeptember 29., szerda   www.maszol.ro

Ha ünnep érkezik az életedbe,
akkor ünnepelj egészen. Az
ünnep egyik nagy titka a tel-
jesség. Nem lehet csak félig ün-
nepelni, megszokásból, mert
az ünnep csak annak nyitja
meg önmagát, aki kész min-
denrõl lemondani. Tisztulj
meg belülrõl és kívülrõl. Tégy
le a kezedbõl mindent, ami a
hétköznapok szertartása és fel-
adata. Az ünnepet nemcsak a

naptárban írják piros betûkkel.
Nézd a régieket, milyen áhítato-
san, milyen feltétlenül, milyen
körülményesen, mennyi öröm-
mel ünnepeltek! Az ünnep a kü-
lönbözés nagy alkalma. Az ün-
nep a mély és titokzatos rendha-
gyás. A változni nem tudás vagy
nem akarás eleve kizár bármi-
lyen ünneplést. Az igazi ünnep
változás, mint ahogy az igazi
változás is ünnep. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A mai napon kissé szétszórt, pi-
henésre van szüksége. Könnyen
fel tudják bosszantani, ezért ne
keveredjen vitás helyzetekbe.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Remek üzleti híreket kap, melyek
pozitív hatással lesznek karrierjé-
re. A gyanús ügyletektõl marad-
jon távol.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Nincs túl jó formában, ezért ki-
sebb hibát követhet el. Az estét
szerelmének szentelheti, aki most
egy kis kényeztetésre vágyik.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A hónap végét kissé egyhangú-
nak érzékeli. Próbáljon meg to-
vábbra is türelemmel lenni. A
szükségesnél kevesebb pénzbõl
nem rendezhetõ a helyzet.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Gyorsan tanul, ezért nagyon ha-
tékony. Munkatársai szeretik és
felnéznek Önre. Tisztelet és meg-
becsülés övezi.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Rejtélyes manõverekbe kezd, ti-
tokban szervezkedik. Elõnyhöz
juttatja bizalmasát, s ettõl majd
Ön is hasznot remél. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Párja körül forog a világ, és per-
sze Ön is. Mintha kedvet kapott
volna, lelkesen besegít saját szü-
letésnapi ebédjének elõkészületei-
be. Tökéletes az összhang.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Valaki a munkahelyén az állásá-
ra pályázik. A saját bõrén ta-
pasztalja, hogy muszáj néha szi-
gorúnak lenni. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ki tudja találni mások gondola-
tait. Büszke lehet arra, hogy sike-
rül életkedvét, derûlátását átad-
nia egy búskomorságban szenve-
dõ ismerõsének.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Nagyon jól érzi magát a mai na-
pon. Igyekezzen felvidítani a kör-
nyezetében élõket, különösen azt,
akit nagyon szeret. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Kerülje a kapkodást, mert köny-
nyen bajhoz vezethet. A nap ki-
tûnõ befektetések szempontjából.
Ha meghívást kap, fogadja el!
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Figyeljen a pénzügyi hírekre,
hallgassa meg a szakértõk véle-
ményét. Ha követi a jó tanácsot
és alkalmazza is, akkor most
megcsinálhatja a szerencséjét.

Horoszkóp
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Ma az utolsó nyolc mérkõ-
zéssel folytatódik a labdarú-

gó-Bajnokok Ligájának második
fordulója. A 2009-es gyõztes FC
Barcelona a Rubin Kazany ven-
dégeként szeretne elégtételt venni,
miután az elmúlt BL-idényben
egyetlen pontot szerzett az oro-
szokkal vívott mérkõzéseken: 0-0
Kazanyban és 1-2 a Camp Nou
futballszentélyben. Most Josep
Guardiola legnagyobb gondja az,
hogy pályára léphet-e a sérüléssel
bajlódó Lionel Messi. Igaz, a ka-
talánok nélküle is nyerni tudtak a
legutóbbi bajnoki fordulóban, 3-1
Bilbaóban. A D csoport keretében
sorra kerülõ Barca–Rubin-mérkõ-
zés az egyetlen, amely nem a
megszokott idõben (21.45 órától)
zajlik, kezdési idõpontja 19.30. A
kvartett másik találkozóján bármi
megtörténhet, hiszen a görög
Panathinaikosz Athénban fogadja
a dán FC Köbenhavnt. 

A BL-szerda rangadóját a C je-
lû négyesben vívja a Valencia és a
Manchester United, az 55 ezer fé-
rõhelyes Mestalla-stadionban sor-
ra kerülõ slágermérkõzést a dél-
afrikai vb-t is megjárt magyar
Kassai Viktor vezeti. A Vörös Ör-
dögök sztáredzõje, Sir Alex
Ferguson nem számíthat két
meghatározó játékosára, a sérült
Wayne Rooney-ra és Ryan Giggs-
re, így csapatának nehéz dolga

lesz azzal a gárdával szemben,
amely vezet a Primerában és a
BL-csoportkört is egy idegenbeli
4-0-lal kezdte a török Bursaspor
vendégeként. A C csoport másik
összecsapásán a skót Glasgow
Rangers és a Bursaspor is az elsõ
pontot (pontokat?) hajkurássza.
Az A csoportban az angol

Tottenham Hotspur a holland
Twente Enschedet fogadja, a BL-
címvédõ Internazionale pedig a
német Werder Brement a milánói
Giuseppe Meazza Stadionban.
Utóbbi mérkõzést a TVR 1 közve-
títi élõben 21:45 órai kezdettel. 

A B csoportban a vendégek
tûnnek favoritnak, de mindkét

összecsapás tulajdonképpen 1x2-
es. A portugál Benfica Gelsenkir-
chenben, a német Bundesligában
egyelõre gyengélkedõ Schalke 04
otthonában lép pályára, míg az
elõzõ kiírásban az elõdöntõben
búcsúzott francia Olympique
Lyon Izraelbe, a Hapoel Tel-
Avivhoz látogat. 

Röviden
Nyert, és második a Villarreal

A Villarreal 3-2-re nyert a második félidõ-
ben emberhátrányban küzdõ Malaga ven-
dégeként a spanyol labdarúgó-Primera
División 5. fordulójának hétfõ esti
zárómérkõzésén, s ezzel a második helyre
jött fel a tabellán. Az élmezõny: 1. Valen-
cia 13 pont, 2. Villarreal 12, 3. FC Barce-
lona 12, 4. Real Madrid 11. 

FIFA-támogatás 
a meglõtt togói kapusnak 

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség
(FIFA) humanitárius alapjából 25 ezer
dollárral segíti Kodjovi Obilalét, a togói
válogatott korábbi kapusát, aki súlyos sé-
rüléseket szenvedett, amikor januárban, az
Afrika Kupa elõtt fegyveresek megtámad-
ták csapatukat. Joseph Blatter, a FIFA el-
nöke errõl levélben értesítette a hálóõrt –
akit a tragikus incidens során kétszer hát-
ba lõttek –, ugyanakkor hangsúlyozta,
hogy a szervezet nem vállalja a felelõssé-
get a támadásért. 

Sorsoltak a vízilabda-Euroligában 

A horvát Mladost Zagreb együttesével is
összekerült az Eger a férfi vízilabda
Euroliga második selejtezõkörében. Az
európai szövetség (LEN) fõhadiszállásán
megtartott sorsoláson kiderült, hogy Ge-
rendás György együttesének a horvát
sztárcsapat mellett a házigazda Spandau
04 Berlinnel és a francia CN Marseille-jel
kell majd megküzdenie a két továbbjutó
hely valamelyikéért. A másik magyar csa-
pat, a Szeged Újvidékre utazik, ahol a há-
zigazda Vojvodina mellett az orosz Sintez
Kazany és a Brescia lesz az ellenfele.

Kotsis Attiláné elutazhat 

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) se-
gítségével Kotsis Attiláné, a magyar röp-
labdázás legendás alakja részt vehet azon
az ünnepségen, amelyen a sportági Híres-
ségek Csarnokába iktatják be. A 82 éves
szakembert még májusban, a Magyar
Röplabda Szövetség kezdeményezésére
választották be a Volleyball Hall of Fame-
be, s sokáig úgy tûnt, anyagi gondok miatt
nem utazhat az egyesült államokbeli
Holyoke-ban október 21–22-én sorra kerü-
lõ ünnepségre – ám a MOB honlapja ked-
den arról számolt be, hogy a szervezet se-
gítségével ott lehet a jeles eseményen. Ko-
tsis Attilánét három egyetemre is meghív-
ták a tengerentúlon, hogy rövid kinn tar-
tózkodása idején tartson bemutatóedzése-
ket és elõadásokat.

Arn búcsúzott

A magyar Arn Gréta 6-1, 6-3-ra kikapott
az elsõ helyen kiemelt dán Caroline
Wozniackitól a 2 millió dollár összdíjazá-
sú, tokiói nõi tenisztorna második fordu-
lójának keddi játéknapján. Kiesett Ale-
xandra Dulgheru is, aki 7-5, 6-3-ra kapott
ki az olasz Francesca Schiavonetól (5.).
További érdekesebb eredmények: Kaia
Kanepi (észt) – Shahar Peer (izraeli, 13.)
6-3, 7-6 (5), Kimiko Date Krumm (japán)
– Daniela Hantuchova 2-6, 6-0, 4-0-nál a
szlovák játékos vállsérülés miatt feladta. 

Izlanddal kezdenek 
a magyarok

Az olimpiai ezüstérmes izlandi csapat el-
len kezd a magyar férfi kézilabda-váloga-
tott a jövõ januári, svédországi világbaj-
nokságon. Az ötkarikás kvalifikáció miatt
is fontos tornán Mocsai Lajos szövetségi
kapitány együttese ezt követõen – ugyan-
csak Norrköpingben – a norvégokkal,
majd – immár Linköpingben – a brazilok-
kal, a japánokkal és az osztrákokkal talál-
kozik. Az erõviszonyok alapján elmond-
ható, hogy az elsõ két csata lesz a legnehe-
zebb. A csoportból az elsõ három helye-
zett jut a 12 csapatos középdöntõbe.

Messi nélkül a Barcelona?

A katalán csapat argentin kiválósága, Lionel Messi sérüléssel bajlódik, és nem biztos, hogy pályára léphet ma

Rali

T. J. L. 

A szervezõk minden várako-
zását felülmúlva hatszáznál

is többen jelentkeztek a Rom-
petrol Racing Challenge (RRC)
elnevezésû tehetségkutató ver-
senyre, amelynek gyõztese nem
mindennapi csomagot kap, teljes
támogatást a 2011-es román ra-
libajnokságra.  

Augusztus 7-én Konstancán,
21-én Temesváron, szeptember
11-én pedig Kolozsváron selejtez-
tek a legjobbak, a három helyi
szakaszról összesen kilencen kva-
lifikálták magukat a szeptember
25-i döntõbe: Florin Petriºor,
Liviu Canã, Mihai Drãghici,
Vlad Bunescu, Cristian Cotan,
George Bartha, Ovidiu Almasa,
Cristian Rus és Raul Badiu. A
versenykiírás szerinti tizedik
finalista Alin Pleºa Petringenar

egyfajta szerencsés vesztesként,
szabadkártyával biztosította he-
lyét a trónkövetelõk között.  

A bukaresti finálét piramidális
rendszerben bonyolították le, pár-
ban versenyeztek, s a végére Flo-
rin Petriºor és Cristian Rus ma-
radt lábon. A gyõzelmet, öt fu-
tam után utóbbi szerezte meg, így
õ lett a szerencsés nyertes, akit jö-
võre versenyautóval, felszerelés-
sel, pilótatanfolyammal és szak-
képzéssel támogat a Rompetrol és
a kolozsvári Napoca Rally
Academy csapat. Cristian Rus 28
éves nagyszebeni fiatalember, aki
a kolozsvári helyi szakaszon má-
sodik volt, és akinek tán legérté-
kesebb tromfja a remek összpon-
tosító készség, ami sokszor kihúz-
ta a pácból. Bogdan Mariºca, a
partner NRA versenyzõje türel-
metlenül várja, hogy foglalkoz-
hasson az RRC-gyõztessel, aki-
nek be kell bizonyítania, hogy
megérdemelten nyert. 

Túljelentkezés volt a ralis

tehetségkutató versenyen
Kosárlabda

Turós-Jakab László

Bár nyolc új játékossal és új
edzõvel, a magyar Déri Csa-

bával vágott neki a 2010–11-es
idénynek, a Marosvásárhelyi BC
Mureº férfi kosárlabda-csapata
máris nagy fegyvertényt köny-
velt el azzal, hogy a Román Ku-
pa elsõ körében elbúcsúztatta a
bajnoki ezüstérmes U-Mobi-
telco BT-t. A hétfõ esti visszavá-
gón a kolozsváriak már szünetig
ledolgozták 14 pontos hátrányu-
kat, a találkozó második felében
azonban érthetetlenül visszaes-
tek, és alkalmat adtak riválisaik-
nak, hogy a marosvásárhelyi 82-
68 után az idegenbeli revánsot is
megnyerjék, 66-65-re.   

Miután a Román Kupa elsõ
két körének sorsolása irányított,
a vásárhelyiek már tudják, hogy
a SCM U Craiova lesz az ellen-
felük a negyeddöntõben. Az
oltyánok tegnap másodszor is le-
gyõzték a Hargita Gyöngye BC-
t (87-69), miután korábban Csík-
szeredában 91-83-ra verték az él-
vonal újoncát.

A legjobb nyolc között még
Medgyesi Gaz Metan–CS Oto-
peni, CSU Asesoft Ploieºti–BC
Argeº Piteºti és Temesvári
BC–Buk. Steaua Turabo páros
mérkõzéseket rendeznek, a

szakszövetség egyelõre nem kö-
zölte ezek idõpontját. 

Ismert a nõi Román Kupa ne-
gyeddöntõinek párosítása is:
SCM CSª U Craiova–Gyulafe-
hérvári CSU LPS, Buk. Ra-
pid–Aradi ICIM Univ. Goldiº,
Sepsiszentgyörgyi Sepsi BC–
Naþional Iaºi, CS Teleorman
Alexandria–Szatmárnémeti
MSC. Akárcsak a férfiaknál, itt
is oda-vissza alapon játszanak, a
négy gyõztes pedig a döntõ kör-
mérkõzésen, az ún. Final
Fourban léphet pályára. 

Meglepetéscsapat 

érik Marosvásárhelyen?

Ma este két román férficsapat ukrán riválisok ellen mutatkozik
be a kontinentális kupaporondon: a FIBA EuroChallenge se-
lejtezõiben a bajnok CSU Asesoft Ploieºti a Himik Juzsnij ven-
dége lesz 18 órától, míg a Steaua Turabo a BC Kijevet fogadja
Bukarestben. Utóbbi mérkõzés 20.15-kor kezdõdik, és a TVR
2 közvetíti élõben. 

Ukránokkal csapnak össze a románok

Amatõrbõl profi? A nagyszebeni Cristian Rus tehetséges ralizónak bizonyult

Déri Csaba, a BC Mureº edzõje
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