
HIRDETÉS

Három kormányfõjelöltje is 
van már az ellenzéknek 

Legalább három miniszterelnök-jelöltünk is
van arra az esetre, ha a bizalmatlansági in-
dítványt megszavazza a parlament és a
Boc-kormánynak mennie kell – jelentette be
tegnap Crin Antonescu liberális pártelnök.

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3084 ▲
1 amerikai dollár 3,1135 ▲
100 magyar forint 1,5596 ▲

Össztánc Székelyudvarhelyen

Népi hagyományokra épülõ táncfesztivál
elsõ kiadása indul Székelyudvarhelyen
Össztánc – Õsszel néven. Több rangos
táncegyüttes, elõadó és zenekar is fellép
majd a Küküllõ-parti városban, köztük 
a budapesti Csík Zenekar is. 

Aktuális 3

Kultúra 8

Vezércikk 3

Média 9
S.O.S. sajtószabadság?

Két helyet (54.-rõl 52.-re) esett vissza Ro-
mánia a Riporterek Határok Nélkül szerve-
zet napokban közzétett statisztikájában,
amely az országokat a sajtószabadság érvé-
nyesülése szerint rangsorolja.

Kérdést szülõ kérdés
Megválaszolatlan  kérdés az is, hogy a
tavaly novemberben végzett lehallgatások
anyaga miért éppen most vált nyilvános-

sá, amikor az ellenzék
benyújtotta a kormány
elleni bizalmatlansági

indítványt. A lehetséges
válaszok egyike: így

akarják lejáratni (Vîntu
cimboráiként) a kor-
mánybuktatási szándék
kezdeményezõit.Bogdán Tibor

ÚMSZ

Már mától öt százalékra
csökkenhetne az alapélelmi-

szerek áfája, ha az államfõ kihir-
detné az errõl szóló, kedden el-
fogadott törvénymódosítást.
Nem így történik azonban, mert
a nagyobbik kormánypárt azt ál-
lítja, képviselõik „tévedésbõl”
szavazták meg az áfacsökkentést
és a 2000 lejnél kisebb nyugdíjak
adómentességét. Ezt az élelmi-
szeripari munkáltatók is bánják,
mert így egy darabig el tudnák
kerülni a drágításokat. 
3. és 6. oldal 

Áfacsökkentés 
– vaktában

Kell-e a több tornaóra?
Minõségi ugrás nélkül nem sokat ér a testnevelési órák számának javasolt növelése

Az IMF nem enged a 16-ból?
ÚMSZ

A Nemzetközi Valutaalap
(IMF) küldöttsége megegye-

zésre jutott a kormánnyal a jövõ
évi költségvetés-tervezetet illetõ-
en, ennek pedig tiszteletben kell
tartania a szükséges kiigazításokat
– nyilatkozta tegnap késõ délután
Jeffrey Franks, az IMF romániai
küldöttségének vezetõje. A mini-
málbér emelésére vonatkozó ja-
vaslatokra úgy reagált: bármilyen
döntéshozatal elõtt tüzetesen meg
kell vizsgálni az intézkedésnek a
gazdaságra gyakorolt hatását, ne-
hogy káros következményeket
vonjon maga után. 6. oldal Mihai Tãnãsescu, Románia képviselõje a Valutaalapnál Fotó: Mediafax

Tornaóra-vita. A szakemberek, tanárok, szülõk egyhangú véleménye szerint a mennyiségi növekedést minõségi ugrásnak kell megelõznie Fotó: ÚMSZ/archív

Heti háromszor kötelezõ jelleggel sportolnak a diákok, ha parlament is elfogadja a nagyobbik
kormánypárt törvénykezdeményezését. A lapunk által kérdezett szakértõk szerint valóban
sürgetõ a sportoktatás radikális reformja, mert a hazai fiatalkorúak egészségi állapota aggasz-
tóan romlik. A hogyanról azonban megoszlanak a vélemények. Akadnak, akik a versenyspor-
tokat támogatnák, de sokan úgy gondolják, minél több gyerek megmozgatása a cél. 7. oldal 



Hírösszefoglaló

A francia elnök tegnap elren-
delte a nyugdíjreform ellen

tüntetõk által elfoglalt olajtáro-
lók szabaddá tételét „a helyzet
mielõbbi normalizálása érdeké-
ben”. „Több millió honfitársunk
számára a közlekedés életbe vá-
gó kérdés. Alapvetõ szabadság-
ról van szó. Az utóbbi napokban
sok francia életét keserítették
meg az üzemanyag-ellátási prob-
lémák, amelyek elérték a benzin-
kutak egy részét” – indokolta
döntését Nicolas Sarkozy a kor-
mányülés után. Korábban Brice
Hortefeux belügyminiszter kö-
zölte, hogy az elmúlt éjszaka fo-
lyamán rendõröket vezényeltek
három nagy üzemanyag-tároló-
hoz, ahol tiltakozók barikádoz-
ták el magukat. A tüntetõktõl a
hatóságok ellenállás nélkül fog-
lalták vissza a telepeket.

A tüntetõk továbbra is elbari-
kádozva tartják Franciaország
mind a 12 olajfinomítóját, ame-
lyek jelentõs részében egyálta-
lán nem folyik termelés. Ezenkí-
vül az ország 219 olajtárolójá-
ból kedd estig mintegy húszat
foglaltak el a tiltakozók, aminek
következményeként a 12 és fél-
ezer benzinkút harmadánál ellá-
tási zavarok léptek fel. A kor-
mány már kénytelen volt a stra-

tégiai tárolókhoz is hozzányúl-
ni, amelyek egyébként három
hónapra elegendõ tartalékkal
rendelkeznek.

Az energiaágazat mûködésé-
nek ilyen módon történõ akadá-
lyozása az elmúlt napokban a
szakszervezetek legfõbb nyo-
másgyakorló eszközévé vált: így
akarják ugyanis a szenátusban
mára tervezett nyugdíjreform
szavazásának az elhalasztását el-
érni és tárgyalóasztalhoz kény-
szeríteni a kormányt. Sarkozy
külön közleményben megismé-
telte, hogy a nyugdíjreformot
„végigviszi”. „Természetes,
hogy egy demokráciában min-
denki kifejezhesse aggodalmait,
illetve egyet nem értését. De bi-
zonyos határokat nem szabad át-
lépni, s az én dolgom garantálni
a közrend tiszteletben tartását” –
tette hozzá az elnök, utalva a
tüntetésekbe belekeveredett
rendbontókra, akik kizárólag a
rendõrökkel való összecsapáso-
kat keresték, valamint autókat
gyújtogattak, kirakatokat törtek
be. Kedden a rendõrség szerint
1,1 millióan, a szervezõk szerint
3,5 millióan vonultak utcára,
mintegy háromszáz városban
követelve a nyugdíjreform újra-
tárgyalását. Szeptember óta ez
volt a hatodik országos tiltakozó-
nap Franciaországban. 

ÚMSZ

Rendõrök kísérték ki a tüntetõ
diákokat tegnap reggel a bécsi

egyetem elõzõ este elfoglalt nagy
elõadótermébõl. Egy szervezett
tüntetés után több száz hallgató
hatolt be az épületbe, és vélhetõ-
en meg akarta ismételni az egy
évvel korábbi teremfoglaló akci-
ót. Tavaly október 22-én a felsõ-
oktatási körülményekkel és az
oktatás finanszírozásával elége-
detlen diákok elfoglalták és 61
napon át megszállva tartották az
elõadótermet. 

Az osztrák rektori konferencia
és a hallgatói önkormányzat azért
döntött az országos tiltakozónap
megrendezése mellett, mert a ko-
rábbi diáktüntetések nem vezet-

tek eredményre. Az egyetemi ve-
zetõk és a diákönkormányzat
összefogását az is megelõzte,
hogy a kormány bejelentette:
2013-ban be akarja fagyasztani a
felsõoktatás költségvetési kiadása-
inak szintjét. A rektorok szerint
ha nem kapják meg a mûködés-
hez szükséges 300 millió eurós
többletpénzt, elbocsátásokra, a
kutatási tevékenység visszafogá-
sára, szakok bezárására is kény-
szerülhetnek. A diákönkormány-
zat ellenzi Beatrix Karl tárcaveze-
tõnek azt a tervét is, hogy szûrõ-
vizsgák révén újra korlátozzák a
hallgatók létszámát. A tandíjak
újbóli bevezetése is felmerült a
kormány részérõl, de ebben a kér-
désben nincs egyetértés az oszt-
rák koalíción belül. 
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Röviden

Választójog 
a határon túli magyaroknak?

A választójoggal kapcsolatos szabályo-
zást, beleértve a korlátozásokat is, kéthar-
mados törvényben kell szabályozni; ez
megnyitja a vita lehetõségét a határon túli
magyarok választójogának kérdésérõl is –
ismertette tegnap a parlament alkotmány-
elõkészítõ eseti bizottsága alapvetõ jogok
és kötelességek munkacsoportjának állás-
pontját a fideszes Gulyás Gergely. Állás-
pontja szerint indokolt, hogy a határon
túli magyarok választójogot kapjanak va-
lamilyen formában.

Az Európa Tanács a romák jogairól

A romák társadalmi befogadásáért ugyan
a lakóhely országai viselik a fõ felelõssé-
get, a közelmúlt eseményei rámutattak ar-
ra, hogy a határokon átnyúló következ-
mények miatt összeurópai válaszokra is
szükség van – olvasható abban a közös
nyilatkozatban, amelyet tegnap fogadtak
el Strasbourgban, a 47 országot tömörítõ
Európa Tanács által szervezett konferen-
cián. Az aláírók megállapodtak abban,
hogy európai képzési programot állítanak
össze roma mediátorok számára, képzé-
sük pedig az Európa Tanács ifjúsági köz-
pontjaiban, Strasbourgban és Budapesten
összpontosul majd.

Huszonnégy új bíboros

XVI. Benedek pápa 24 új bíborost neve-
zett ki tegnap. Az új bíborosok közül hú-
szan 80 év alattiak, tehát részt vehetnek a
konklávén, azaz a pápaválasztás titkos
ülésén.

Szerencsés 
repülõgép-baleset Párizsban

Huszonnégy utas megsérült tegnap a pári-
zsi Roissy repülõterén, amikor leszállás
közben balesetet szenvedett egy vietnami
utasszállító repülõgép. Nyolc embert kór-
házba szállítottak.

Iráni határsértõket fogtak Óbébnél

Tizennyolc illegális iráni bevándorlót fog-
tak el a határõrök tegnapra virradó éjsza-
ka Temesvár közelében, Óbébnél. A ha-
társértõk, akik között hét kiskorú is van,
Magyarországra akartak átjutni. Õrizetbe
vettek két román állampolgárt is, akiket
embercsempészettel gyanúsítanak.

Bizalmatlanok 
a zágrábi kormánnyal szemben

Bizalmatlansági indítványt terjesztett be
tegnap a horvát kabinet ellen a legna-
gyobb ellenzéki párt, amely korrupció és

gazdasági problémák miatt akarja meg-
fosztani hatalmától a konzervatív kor-
mánykoalíciót. A Horvát Szociáldemok-
rata Párt a Horvát Demokratikus Közös-
ség vezette kormánykoalíciót tartja fele-
lõsnek az országot sújtó gazdasági problé-
mákért és az állami vállalatoknál kirob-
bant korrupciós botrányokért. Jadranka
Kosor (képünkön) és kormánya szûk több-
séggel rendelkezik a horvát parlamentben.

Egyetemfoglalás Bécsben

MTI

Magyarország az uniós struk-
turális alapokat, illetve a vi-

dékfejlesztést szolgáló pénzeket
is igénybe veheti a vörösiszap-
katasztrófa okozta károk enyhí-
tésére, ha a kormányzat ezt ki-
emelt prioritásnak tekinti –
mondta Krisztalina Georgieva,

az Európai Bizottság katasztró-
favédelmi és humanitárius segít-
ségnyújtási ügyekben illetékes
biztosa Strasbourgban. Bár az
Európai Parlament vitájában
többen úgy vélték, hogy az alap
kifejezetten csak természeti ka-
tasztrófák esetén vehetõ igénybe,
Georgieva rámutatott annak a
helyzetnek az ellentmondásos-

ságára, hogy miközben az uniós
végrehajtó testületnek vannak
eszközei a pakisztáni árvízka-
tasztrófa áldozatainak megsegí-
tésére, ilyen jellegû szerencsét-
lenség esetén a szolidaritási alap
nem használható fel. „Valami-
lyen módon azonban kell tudni
segítõ kezet nyújtani a bajba ju-
tottaknak” – tette hozzá. 

Segítõ kéz az Európai Uniótól 

Felszabadított benzintárolók

A transzparens azt sugallja: a butaság többe kerül, mint az oktatás

ÚMSZ

A szlovák parlament tegnap
elsõ olvasatban elfogadta az

államnyelvtörvény módosításá-
nak javaslatát, amelyet a jobb-
közép koalíciós kormány ter-
jesztett a képviselõk elé. A ja-
vaslat az eddigi 5000 euróról
2500 euróra csökkentette a
pénzbüntetés maximális nagy-
ságát. Daniel Krajcer kulturális
miniszter szerint büntetéseket a
jövõben csak állami, illetve ön-
kormányzati szervek kaphatnak
– azok is csak olyan esetben, ha
az állampolgár biztonságát,
egészségét, vagyonát veszélyez-
tetõ információt nem közölnek
államnyelven –, magánszemé-
lyek nem. Büntetés kiszabása
nem kötelezõ. A testület elutasí-
totta Rafael Rafajnak, a Szlovák
Nemzeti Párt frakcióvezetõjé-
nek javaslatát, hogy a témát ve-
gyék le a napirendrõl. A törvény
végszavazását várhatóan de-
cemberben rendezik meg Po-
zsonyban. „Sem pénzbírsággal,
sem más korlátozással nem sújt-
ja majd a szlovák állampolgár-
sági törvény a kettõs állampol-
gárokat, ha a parlament elfo-
gadja a jogszabály kedden be-
nyújtott koalíciós módosító ja-
vaslatát” – írja az Új Szó címû
pozsonyi napilap tegnap megje-
lent száma. Az újság úgy tudja:
javaslatában a koalíció kiemeli a
szlovák állampolgársági tör-
vénybõl azokat a Fico-kormány
idején beépített részeket, ame-
lyek a szlovák állampolgárság
elvesztését jelentették, ha valaki
más ország állampolgárságát is
kérvényezte. Az elõzõ kormány
ezzel a magyar állampolgársági
törvényre reagált. „Az új szlo-
vák törvény bevezetõje definiál-
ja majd a kettõs állampolgársá-
got is” – nyilatkozta az Új Szó-
nak Gál Gábor (Híd–Most), a
törvény egyik elõterjesztõje. 

Enyhítenek 
a szlovákok

Gy. Z.

A Vezúvot is fenyegeti Ná-
polyban a szemétözön, a hely-

zet óráról órára rosszabbodik. A
dél-olaszországi város lakossága
az ellen tiltakozik, hogy újabb le-
rakó létesüljön a hegy lábánál, a
nemzeti park közelében, ezért út-
torlaszokat emelnek a szemét el-
szállításának megakadályozásá-
ra. Tegnapra mintegy 850 tonna

szemét halmozódott fel. Nápoly-
ban egyre sûrûbbek a zavargások,
a tömeg konténereket gyújtott fel,
s a tervezett szemétlerakónál, a
közeli Terzigno városhoz tartozó
területen súlyos öszszecsapásokra

is sor került. Nápolyban két éve
már kialakult egy, a mostanihoz
hasonló vészhelyzet, mert a hul-
ladéktározók telítõdtek, a lakos-
ság pedig ellenezte újabb terüle-
tek használatba vételét.

Szemét a Vezúvnál

Nápoly külvárosaiban rendõrök fékezték meg a randalírozó tömeget

Az argentin fõvárosban mintegy 20 ezer tonna szemét halmozó-
dott fel az utóbbi napokban a szemétlerakók dolgozóinak sztrájk-
ja miatt, amely csaknem 14 millió embert érintett.

Buenos Aires-i szeméthegyek



M. Á. Zs.

Legalább három miniszterel-
nök-jelöltünk is van arra az

esetre, ha a bizalmatlansági indít-
ványt megszavazza a parlament,
és a Boc-kormánynak mennie
kell – jelentette be tegnap Crin
Antonescu liberális pártelnök azt
követõen, hogy a parlamentben
felolvasták a jövõ szerdán szava-
zásra kerülõ ellenzéki kezdemé-
nyezést. A 14 oldalas bizalmat-
lansági indítvány 209 aláírója
szerint ha megbukik a kormány,
legfeljebb fél éven belül elõreho-
zott választásokat kellene szer-
vezni, és újra kellene tárgyalni a
Nemzetközi Valutaalappal, a Vi-
lágbankkal és az Európai Bizott-
sággal kötött megállapodásokat. 

Antonescu elmondta, felhatal-
mazást kapott alakulata országos
vezetõségétõl, hogy tárgyalásokat
folytasson a Szociáldemokrata
Párttal (PSD) a pártfüggetlen kor-
mányfõ személyérõl. „Ellenzéki
partnereinkre való tekintettel egy-
elõre nem hozom nyilvánosságra
a kiszemeltjeink kilétét, de annyit
elmondhatok, hogy független, el-
ismert, szakmai tapasztalattal ren-
delkezõ emberekrõl van szó, akik-
re rá lehet bízni az országot a je-
lenlegi válságos idõkben” – jelle-
mezte a PNL jelöltjeit Antonescu.
Hozzátette, egyelõre kizárólag a
kabinet vezetésével megbízandó
független szakértõket „néztek ki”,
ha sikerül megegyezni a közös
miniszterelnök-jelölt személyét il-

letõen, akkor elkezdhetnek tár-
gyalni a kormány struktúrájáról,
amelyet a pártok parlamenti súlya
szerint állítanának össze. „Ne-
künk könnyû dolgunk lesz, mi
már felállítottuk árnyékkormá-
nyunkat” – fogalmazott a PNL-
elnök. Újságírói kérdésre elvetette
azt a lehetõséget, hogy Victor
Ponta PSD-elnököt elfogadják kö-
zös kormányfõnek, és nem volt
hajlandó elmondani, hogy a há-
rom kiszemelt egyike Klaus
Johannis nagyszebeni polgármes-
ter lenne. A PSD részérõl máris
megfogalmazódott az az igény,
hogy a Boc-kabinetet váltó kor-
mányban az alakulathoz jusson a
bel- és pénzügyminisztérium. 

A PNL elnöke szerint a bizal-
matlansági indítvány sikeressége
szempontjából elengedhetetlen az
RMDSZ támogatása, és amen-
nyiben a szövetség „átáll”, a PSD
és a PNL mellett az RMDSZ-nek
is ott a helye a következõ kabinet-
ben. Hozzátette: a két ellenzéki
alakulat folytatja az egyes kor-
mánypárti honatyák meggyõzé-
sét, de az RMDSZ és a nemzeti
kisebbségi képviselõk támogatásá-
val jelentõsen nõne a kezdemé-
nyezés sikerének az esélye. 

Lakatos Péter, az RMDSZ Bi-
har megyei képviselõje tegnap el-
ismerte, hogy a bizalmatlansági
indítványt „jól elõkészítették és
számos igazságot tartalmaz”, de
leszögezte, nem fog átmenni,
mert az ellenzék nem rendelkezik
elég szavazattal. 

Cs. P. T.

Tévedés volt – állították teg-
nap a Demokrat–Liberális

Párt (PD-L) vezetõ politikusai,
miután képviselõik szavazatai ré-
vén a képviselõház kedden elsöp-
rõ többséggel elfogadott két olyan
törvénymódosítást, amely jelen-
tõs mértékben megkönnyítené a
kiskeresetûek életét. Az egyik jog-
szabály szerint 5 százalékra csök-
ken az alapvetõ élelmiszerek áfá-
ja, a másik szerint a 2000 lejnél ki-
sebb nyugdíjak adómentessé vál-
nak. Mivel a képviselõház döntõ
ház volt, mindkét módosítás már
ma érvénybe léphetne, ha az ál-
lamfõ kihirdetné a megszavazott
törvényeket. 

Mircea Toader, a PD-L alsóhá-
zi frakcióvezetõje bûnbánó arccal
állt a sajtó elé, közölve: máris be-
nyújtottak a parlamentbe két tör-
vénytervezetet, amelyek hatályon
kívül helyezik a módosításokat.
A politikus magára vállalta a fele-
lõsséget a képviselõházban tör-
téntekért, arra utalva, hogy frak-
ciótársai az õ kézfelemelését kö-
vetve szavazták meg „vakon” a
tervezeteket. Toader a tévedését
úgy magyarázta: azt hitte, elutasí-
tásra javasolt törvénykezdemé-
nyezésekrõl szavaz. „Kommuni-
kációs hibáról van szó. A képvise-
lõház fõtitkársága rosszul készí-
tette el az elfogadásra, illetve el-
utasításra javasolt tervezetek listá-
ját” – magyarázta. Toader állító-
lagos tévedése egyébként kínos
helyzetbe hozta a Boc-kabinet há-
rom fontos tagját is: a két módo-
sítást Gheorghe Ialomiþeanu
pénzügyminiszter, Elena Udrea

fejlesztési miniszter és Ioan Botiº,
a munkaügyi tárca vezetõje is
megszavazta.

A képviselõházi „kisiklás” a
kormány tegnapi ülésének napi-
rendjén is szerepelt, a történteket
a miniszterelnök „hibasorozat-
nak” nevezte. Sajtóértesülések
szerint Emil Boc az államfõ taná-
csát is kikéri majd arról, hogyan
hozzák helyre a koalíció politiku-
sai által elkövetett hibát.

A két módosítást ugyanis nem-
csak a nagyobbik kormánypárt
képviselõi, hanem az RMDSZ-
frakció is megszavazta. „A mi

szavazatunk nem volt tévedés.
Egyszerûen következetesek vol-
tunk önmagunkhoz” – magyaráz-
ta lapunknak Máté András frak-
ció-vezetõhelyettes. Emlékezte-
tett, hogy az RMDSZ már a nyá-
ri áfaemeléskor közölte, azt sze-
retnék, ha az alapélelmiszerek
hozzáadottérték-adója csökken-
ne. „Azt is többször mondtuk,
hogy nem értünk egyet a kisnyug-
díjak megadóztatásával” – tette
hozzá. Felvetésünkre, miszerint
2000 lej nem számít kisnyugdíj-
nak, a képviselõ azzal érvelt: jóval
többen kapnak 1000 lej alatti ösz-

szeget, mint 1000 és 2000 lej kö-
zötti nyugdíjat. „Én is elleneztem
volna ezt a javaslatot, ha tudnám,
hogy kivitelezését a költségvetés
nem bírja meg. De meg kell bír-
nia, hiszen maga a pénzügymi-
niszter is megszavazta” – tette
hozzá Máté.

Az RMDSZ-frakció eljárásával
Markó Béla szövetségi elnök sem
értett egyet. „A szándék jó, ám az
alapélelmiszerek áfájának csök-
kentését az ország költségvetése
nem bírja meg” – nyilatkozta a
kormányfõhelyettes tegnap este
az Evenimentul zileinek. 
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Ha valaki a több százezer
kisembert földönfutóvá
tevõ FNI-botrány után
sem tudta volna, ak-
kor most, lehallgatott
telefonbeszélgetéseinek
sajtóban megjelent
közlése alapján min-

denképpen meggyõzõd-
hetett róla: Sorin Ovidiu Vîntu talpig úri-
ember. A földtõl a talpáig…
Nem tudni viszont, mennyire úriemberek
azok, akik a médiához eljuttatva nyilvános-
ságra hozták egy üzletember – legyen az
még olyannyira kétes hírû is – magánbeszél-
getéseit. Azokból ugyan kiderül, hogy Vîntu
médiacézárként is legalább olyan primitív
zsarnokként gondolkodik, mint annak ide-
jén a kommunista párt központi bizottsági
sajtóosztálya; bebizonyosodik az is, hogy új-
ságíróit üzleti érdekei kiszolgálóinak, rab-
szolgáknak tekinti; hogy legalább olyan al-
pári,  kültelki nyelvet használ, és legalább
olyannyira csupán a saját érdekeit követi,
mint vezetõ – kormánypárti és ellenzéki –
politikusaink; és – ami  a legelszomorítóbb
– nyilvánvalóvá válik, hogy a nem kevés,
pénzzel megvásárolt újságíró mindezt szó
nélkül lenyeli, alávetik magukat a „tulaj”
zsarnoki akaratának.
Csakhogy a nyilvánosságra hozott – újság-
írókkal, politikusokkal folytatott – beszélge-
tések semmilyen törvénybe ütközõ dolgot
nem tartalmaznak, „csupán” a jó ízléssel,
az emberi tartással, no meg a szakmai be-
csület követelményeivel állnak szöges ellen-
tétben. És legfeljebb a román sajtó színvo-
nalát illusztrálják. Sem a beszélgetõpartne-
reknek, sem a médiamoguli önkénynek,
sem pedig a médiacézár államfõ-buktatási
szándékának nincs semmi köze a FNI ösz-
szeomlásáért felelõs és Indonéziába szökött
Nicolae Popához, illetve a Vântu elleni fõ-
vádhoz, a bûnpártoláshoz, a szövegekbõl
mindössze egy szerkesztõség belsõ életébe
nyerhetünk bepillantást. A „szereplõk” na-
gyot vétkeztek az újságírói etika ellen, de
nem követtek el bûncselekményt, és még ke-
vésbé volt közük a FNI-hez. Akkor pedig
nehezen érthetõ, hogyan kerülhettek bele
ezek a lehallgatásos jegyzõkönyvek Vîntu
bûnvádi dossziéjába (onnan meg a sajtó ha-
sábjaira)? Hacsak nem vesszük figyelembe a
hatalmat lejáratni szándékozó sajtókampá-
nyokat nemzetbiztonsági fenyegetésnek mi-
nõsítõ, a Cotroceni elnöki palota ideiglenes
lakójának kézjegyét magán viselõ, szekus
idõket idézõ dokumentumot…
Aminthogy nagy – és megválaszolatlan –
kérdés az is, hogy a tavaly novemberben vég-
zett lehallgatások anyaga miért éppen most
vált nyilvánossá, amikor az ellenzék benyúj-
totta a kormány elleni bizalmatlansági in-
dítványt. A lehetséges válaszok egyike – az
hogy így akarják lejáratni (Vîntu cimborái-
ként) a kormánybuktatási szándék kezdemé-
nyezõit – azonban újabb kérdést szül: ki(k)
áll(nak) a lejáratási szándék mögött?
Minderre alighanem csak akkor kaphat-
nánk választ, ha egyszer végre arra is fény
derülne: ki(k)nek a „jóvoltából” (és a szolgá-
latában) kerülhetnek a nyilvánosság elé – a
többnyire különféle hatalmi érdekek szem-
pontjából igen jól idõzítve – folyamatban lé-
võ bûnvádi eljárások dossziéiban szereplõ,
jogállamban szigorúan bizalmasnak minõ-
sülõ dokumentumok?

Román lapszemle

Kérdést szülõ kérdés

Bogdán Tibor

A gazdasági válság miatt két év alatt fe-
lére csökkent a megkötött házasságok
száma. (Gândul) Leáldozott a Bulgári-
ában forgalomba íratott autók piaca,
ugyanis a szófiai hatóságok a környezet-
védelmi adó megemelését tervezik a ré-
gebbi gépkocsik esetében. (România
liberã) Az Egyesült Államok bukaresti
nagykövetsége a You tube fájlmegosztó
honlapra és a Facebook adatlapjára is
feltette azt a videofilmet, amelyben a Ví-
zumlottóhoz kapcsolódó csalásokra hív-
ja fel a figyelmet. (Adevãrul)

Áfacsökkentés – vaktában

Három kormányfõjelöltje 

is van már az ellenzéknek 

A demokrata-liberálisok azt állítják: vakon szavaztak, a frakcióvezetõ kézfelemelését követve Fotó: Tofán Levente

ÚMSZ

Több mint ezer napot enge-
dett el a Prahova megyei tör-

vényszék Ioana Maria Vlas bünte-
tésébõl, amikor tegnap feltétele-
sen szabadlábra bocsátotta az Or-
szágos Befektetési Alap (FNI)
ügyében összeállított bûnvádi
dosszié tíz év szabadságvesztésre
ítélt vádlottját. A határozat ismer-
tetése után Vlas értetlenségének
adott hangot afelett, hogy a bíró-
ság további monitorozást látott
szükségesnek. „Hét évig mást se
csinált a román állam, mint meg-
figyelt, és ennek ellenére nem ta-
lált semmi bizonyítékot ellenem”
– fogalmazott. Mint ismert, köz-
vetve a FNI-botrány miatt ül je-
lenleg elõzetes letartóztatásban
Sorin Ovidiu Vîntu üzletember is,
akit azzal gyanúsítanak, hogy
megakadályozta a Vlasszal együtt
elítélt Nicolae Popa börtönbünte-
tésének letöltését. 

Szabadult 
Ioana Maria Vlas

Kovács Zsolt

Március 15-e hivatalos ün-
neppé nyilvánítását és auto-

nómiaügyben Európa tanácsi je-
lentéstevõt kér a Magyar Polgári
Párt (MPP) háromszéki szerveze-
te. Kulcsár Terza József, az alaku-
lat megyei elnöke bejelentette:
önkormányzati képviselõik be-
nyújtják azokat a tanácshatáro-
zat-tervezeteket, amelyek elfoga-
dását a Székelyföldi Önkormány-
zati Nagygyûlés (SZÖN) résztve-
või szorgalmaztak. Elmondta, az
egyik tervezetük szerint az önkor-
mányzatok helyi jellegû ünneppé,
így munkaszüneti nappá tennék
március 15-ét, illetve a települé-
sek napját. Az MPP ugyanakkor
kérné az Európai Tanácsot, hogy
az nevezzen ki jelentéstevõt a szé-
kelyföldi autonómiaigény kivizs-
gálására, majd annak jelentése
alapján fogalmazzon meg aján-
lást Románia kormánya és parla-
mentje felé. A harmadik SZÖN-
határozat, miszerint a magyar
nyelvet hivatalos rangra kellene
emelni Székelyföldön, nem tarto-
zik az önkormányzatok hatáskö-
rébe, ehhez törvénymódosításra
van szükség, mondta az MPP há-
romszéki elnöke. Hozzátette: el-
sõ lépésben megkeresik a szé-
kelyföldi RMDSZ-képviselõket.
Felszólította a székelyföldi pol-
gármestereket, hogy a közigazga-
tási törvény alapján használják a
magyar nyelvet a tanácshatároza-
tokban, nyomtatványokban és
gyûléseken. 

Szabad március 
15-ét kér az MPP

Ioana Maria Vlas
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A hagyományos brit fo-
galmazási önmérséklet-

tel hivatalosan csak „kiadási
felülvizsgálatnak” nevezett
takarékossági program min-
den elõrejelzés szerint olyan
mértékû költségvetési lefa-
ragásokat tartalmaz, ami-
lyeneket a britek a II. világ-
háború utáni szûkös évek
óta nem éltek át.

A „fejszés ember”, vagyis
George Osborne pénzügy-
miniszter – aki képzeletbeli
szekercéjével majd lehaso-
gatja a finanszírozhatatlan-
nak ítélt kiadásokat – már jó
ideje hozzákezdett a közvé-
lemény felkészítéséhez. A
konzervatív párti tárcaveze-
tõ a Financial Times címû
gazdaság napilapnak már a
nyáron azt nyilatkozta,
hogy a tavaszi parlamenti
választásokon hatalomra
került konzervatív-liberális
kormánykoalíció „különbö-
zõ szekrényekben minden-
féle csontvázakra lel”, mivel
a Munkáspárt vezette elõzõ
kormány „abszolút borzal-
mas közfinanszírozási hely-
zetben” hagyta utódjára az
országot.

David Cameron, a Kon-
zervatív Párt vezére, a jelen-
legi miniszterelnök már ta-

valy – vagyis jóval a válasz-
tások elõtt – egyenesen an-
nak a veszélyét vetette fel,
hogy Nagy-Britanniának
esetleg a Nemzetközi Valu-
taalaphoz (IMF) kell for-
dulnia segítségért, ha nem
történik valamilyen radiká-
lis költségvetési kiigazítás.
Vagyis a toryk már ellenzék-
ben sem csináltak titkot ab-
ból, hogy kormányra kerü-
lésük esetén kemény kézzel
nyúlnak hozzá a költségve-
téshez. 

Az „AAA” féltése

Nagy-Britannia legutóbb
1976-ban, James „Jim” Cal-
laghan munkáspárti kormá-
nyának idején volt kényte-
len segítséget kérni az IMF-
tõl, miután a font az akkori
súlyos gazdasági válságot
kísérõ piaci bizalomvesztés
hatására szabadesésbe kez-
dett. Ezt a brit politika azóta
is olyan megalázó gazdaság-
történeti epizódként tartja
számon, amelynek megis-
métlõdését mindenképpen
el kell kerülni.

A brit közfinanszírozás
jelenleg valóban tarthatat-
lan helyzetben van. A re-
cessziós brit gazdaság élén-
kítésére és a bankok meg-
mentésére fordított csillagá-

szati összegek békeidõben
soha nem mért szintre, a ha-
zai össztermék  12 százalé-
kának közelébe duzzasztot-
ták a márciussal zárult elõ-
zõ pénzügyi évben a brit ál-
lamháztartási hiányt, és a
deficit a folyó pénzügyi év-
ben is meg fogja haladni a
10 százalékot.

A helyzet drámai jellegét
jelzi, hogy világ legnagyobb
hitelminõsítõje, a Standard
& Poor’s a lehetséges leg-
jobb, „AAA” szintû brit ál-
lamadós-osztályzat rontását
helyezte kilátásba, ha elma-
rad az átfogó költségvetési
konszolidáció. Nagy-Bri-
tannia a legnagyobb „AAA”
besorolású fejlett ipari gaz-

daság, amelynek adósosz-
tályzatára valamely nemzet-
közi hitelminõsítõ negatív
kilátást jelentett be, és a brit
politikai gondolkodásmód-
ban az elit „AAA” elveszté-
se legalább akkora szégyen
lenne, mintha ismét az
IMF-hez kellene fordulni.

A recesszió réme

Ennek jegyében a májusi
választásokon hatalomra
került új brit kormánykoalí-
ció a gazdaság és a közfi-
nanszírozás állapotának át-
vizsgálása után, június vé-
gén soron kívüli költségve-
tést terjesztett be, amely
igen lendületes konszolidá-

ciós programot tartalmaz.
Ennek fõ célkitûzése, hogy
a hazai össztermékhez
mért brit államháztartási
hiány a jelenlegi, 2010-
2011-es pénzügyi évre várt
10,1 százalékról 2015-
2016-ig alig 1,1 százalékra
csökkenjen.

Ez példátlan mértékû és
idõtartamú költségvetési
megszorítási program. Még
a Margaret Thatcher, egy-
kori tory-kormányfõ nevé-
vel fémjelzett, hírhedten ke-
mény – és a brit gazdaságot
mély recesszióba sodró –
gazdaságátalakítási prog-
ram idején sem fordult elõ,
hogy a közkiadások reálér-
téken két egymást követõ

évben csökkenjenek, nem
beszélve négy vagy esetleg
még több évrõl.

A mostani takarékossági
program politikai és gazda-
sági kockázatokat is hordoz.
Az elõbbieket Mervyn
King, a Bank of England – a
brit jegybank – kormányzó-
ja vázolta érzékletesen.
King nem sokkal a májusi
parlamenti választások
elõtt, egy magánbeszélgetés-
ben állítólag azt jósolta,
hogy a szükséges megszorí-
tó intézkedések miatt a kö-
vetkezõ brit kormányt meg-
alakító párt parlamenti
mandátumának lejárta után
„egy teljes nemzedéknyi
idõre kikerül a hatalomból”.

A gazdasági kockázatok
közé sorolják független lon-
doni elemzõk az újabb re-
cesszió lehetõségét is.

Az egyik vezetõ londoni
gazdaságelemzõ csoport, a
Centre for Economics and
Business Research a napok-
ban kiadott átfogó elemzé-
sében mindössze 0,1 száza-
lékos brit gazdasági növeke-
dést jósolt a jövõ év elsõ ne-
gyedévében az idei utolsó
három hónappal összevetve,
és közölte: „csaknem 50
százalékos” esélyt lát arra,
hogy 2011 elején a brit gaz-
daság teljesítménye ismét
mínuszba fordul. A cég sze-
rint 10 százalékos esély arra
is van, hogy Nagy-Britannia
– amely alig egy éve került
ki a hosszúsági és mélységi
rekordokat döntõ elõzõ re-
cesszióból – 2011 egészét is-
mét recesszióban tölti. 

Költségvetési „vérfürdõ” Nagy-Britanniában

ÚMSZ

Romániában az élet
minden területének el-

politizálása és a szervezet-
lenség a legfõbb akadálya az
ország fejlõdésének – von-
ható le az általános követ-
keztetés a Világbank Romá-
niával foglalkozó jelentésé-
ben, amely mindenekelõtt
két igen fontos területtel
foglalkozik: az oktatással és
a közigazgatással.

Iskolások többéves 
lemaradása

A 15 éves romániai tanu-
lók tudásszintje alacso-
nyabb az uniós tagállamok
hasonló korú fiataljainak át-
lagához képest. A tudomá-
nyok tekintetében általában
egy év, ezen belül a mate-
matika területén két év a ro-
mán tanulók lemaradása, az
anyanyelven való olvasást il-
letõen pedig három évet kel-
lene behozniuk uniós „osz-
tálytársaikhoz” képest. Ro-
mániában az egyetem elõtti

oktatásszínvonala semmit
sem emelkedett az elmúlt
esztendõben, annak ellené-
re, hogy az oktatás tanulón-
kénti állami költségei a
2000. évi 1 416 lejrõl tavalyi
év végére 3 868 lejre nõttek.

Mindennek alapján a vi-
lágbanki szakértõk arra ké-
rik fel a szakminisztériumot,
hogy fordítson nagyobb fi-
gyelmet az oktatás minõsé-
gére, egyben figyelmeztet-
nek: „az államok csak azt
követõen gazdagodhatnak
meg, hogy beruháznak a
munkaerõ képzésébe. A gaz-
dagodás a fizikai és emberi
tõkébe való együttes beruhá-
zás együttes eredménye”. 

A Világbank felrója azt is
a román illetékeseknek,
hogy az oktatás decentrali-
zációja egy helyben topog, a
folyamat elõmozdításához a
szakminisztériumon belül
sem alakítottak ki megfelelõ
struktúrákat. Az oktatási
tárca jelenlegi struktúrája
mûködésképtelen, hiányzik
a különbözõ – országos, re-
gionális és helyi – szinteket

felölelõ munkamegosztás,
ezért arra sincs lehetõség,
hogy megállapítsák és fele-
lõsségre vonják az oktatási
folyamat kudarcaiért vétkes
hatóságokat illetve szemé-
lyeket. A decentralizáció-
hoz a minisztériumnak nem
kellene megvárnia az okta-
tási törvény elfogadását, ha-
nem alkalmaznia kellene a
jelenlegi törvény azon ele-
meit, amelyek lehetõvé te-
szik a folyamat beindítását
és kiteljesítését.

Elpolitizált, 
bürokratikus rendszer

A világbanki elemzõk fi-
gyelmét nem kerülte el a ro-
mániai oktatás elpolitizált-
sága sem. Felróják egyebek
között azt, hogy mind a mi-
niszter, mind beosztott veze-
tõ káderei politikai pártok
színeit képviselik. „A romá-
niai oktatási rendszer szá-
mára a kormány általános
politikai kiegyensúlyozat-
lanságának és a rendszer
nagyfokú elpolitizálásának
kombinációja komoly ve-
szélyt jelent” – állapítják
meg a szerzõk,  akik arról is
említést tesznek, hogy a
szakminisztérium élén az
utóbbi négy év során öt mi-
niszter váltotta egymást, kö-

zülük három is kudarcot
vallott az oktatási törvény
elfogadtatásával. Mindez
számottevõ mértékben hoz-
zájárul ahhoz, hogy a romá-
niai oktatási folyamat tartal-
mi és minõségi szempontból
nem felel meg a gazdasági
követelményeknek.

A szaktárcának ugyanak-
kor komoly nehézségeket
okoz az uniós strukturális
pénzalapok lehívása, a szer-
zõk ezért olyan szakosított
egység létrehozását javasol-
ják a minisztériumon belül,
amely magára vállalja az
európai uniós pénzalapok
megfelelõ bevonzását. A Vi-
lágbank szakértõi egyben
úgy vélik, a romániai tanu-
lók létszámához képet túl
sok a tanerõ és az iskola.
Ugyanakkor említést tesz-
nek a rendszert átszövõ bü-
rokráciáról, bírálják az okta-
tási kutatómunka ered-
ménytelenségét, és felelõssé
teszik a tárcát azért, hogy
nem képes betölteni a rend-
szeren belül rá háruló straté-
giai szerepet. 

Tervezés nélküli 
döntések

A közigazgatás tekinteté-
ben a világbanki szakértõk
mindenekelõtt azt róják fel a

Boc-kormánynak, hogy „ké-
tes értékû és megalapozatlan
döntéseket hoz az adópoliti-
ka tekintetében”. Mindezért
ezek az intézkedések gya-
korlatilag megvalósíthatatla-
nok. A kormány anélkül fo-
gad el politikai döntéseket,
hogy konkrétan elemezné
azok finanszírozási lehetõsé-
geit és a közügyekre gyako-
rolt kihatásait; a Boc-kabinet
„helyben, minden tervezés
nélkül” dönt.

A kialakult helyzetért
nem kevés felelõsség terheli
a kormány-fõtitkárságot,
„amely teljességgel szerve-
zetlenül, megfelelõen kép-
zett szakemberek nélkül
mûködik”, olyan fontos te-
rületek esetében is, mint a
mezõgazdaság, az egész-
ségvédelem, az oktatás. A
miniszterelnök képtelen
megbirkózni a ráháruló fel-
adatok sokaságával, a mû-
szaki és adminisztrációs te-
endõk minden idejét fel-
emésztik, miközben a kor-
mány közvetlen alárendelt-
ségében mûködõ nagyszá-
mú ügynökség miatt gyako-
riak a párhuzamosságok,
az egyes tárcák hatáskörei
fedik egymást. 

Jóllehet Romániában
„adottak a hatékony köz-
igazgatást biztosító törvé-

nyek, valamint intézmé-
nyek, a végrehajtás minõsé-
ge igen gyenge”. Minden-
nek okát a Világbank hat té-
nyezõben jelölte meg, rámu-
tatva a politikai és adózási
természetû döntések közötti
egyeztetés hiányára, a köz-
igazgatás-politikai viták
gyenge minõségére, e maga-
lapozott döntések helyét át-
vevõ rögtönzött lépések túl-
nyomó többségére, az elfo-
gadott politikák hatékony-
ságát felmérõ intézkedések
mellõzésére, a kabinet köz-
igazgatás-politikai funkció-
jának szervezetlenségére, a
kormány központi appará-
tusának szervezési hiányos-
ságaira. 

Románia lemaradásának
fontos okát képezi az is,
hogy az ország nem rendel-
kezik több évre szóló költ-
ségvetéssel, ezért a minisz-
tériumok idõnként rádöb-
bennek arra, hogy nincs
pénzük programjaik végre-
hajtásához. A törvényterve-
zetek kidolgozásánál ugyan-
is nem számítják ki azok
gyakorlatba ültetésének
többéves költségeit, így a
megfelelõ tárcák sok szabá-
lyozásához nincs elegendõ
pénz – sorolják a kormány-
zás további hiányosságait a
világbanki elemzõk. 

Világbank: a lemaradás okai
Miért maradt le Románia a gazdasági
és társadalmi élet minden területén –
erre a kérdésre keresi a választ a Világ-
bank legutóbbi jelentésében.

Jön a fejszés ember – ezzel a viszsza-
térõ szalagcímmel adják meg a brit
lapok a hangulati elõkészítését 
a békeidõben példátlan költségvetési
„vérfürdõnek”.

A vészharangot meghúzó David Cameron kormányfõ (balra) és George Osborne, a „fejszés ember”



Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás ten-
geren is túl, az Üveghegyen is túl, hol a
kurta farkú malac túr: élt, mégpedig szór-
ványban egy ember. Szülõföldjén büntetés
terhe mellett még anyanyelvének használa-
tát is törvény szabályozta, meglehet, ez is
arra ösztökélte emberünket, hogy szór-
vány-mivoltával dacolva úgy tegyen, mint-
ha büszke lenne erre a tényre, s mindent el-
követett azért, hogy ennek látványos bizo-
nyítékát is adja.
Mit is tett ez az ember? Elõször is elment
Londonyországba, ahol szertenézett, és
láss csudát! A szemébe ötlött egy bicebóca
paripa, kicsit csámpás, kicsit ferdefejû, ha-
nem a nézése! Vak volt, aki nem vette észre
rögvest rajta, hogy az Isten is versenyzésre
teremtette. A sok bifsztekzabálónak nyil-

ván nem volt szeme rá, em-
berünk azonban – meglátni

és megszeretni egy pilla-
nat mûve volt – nem
késlekedett, hanem
lecsapott rá: az eddig
semmiféle eredményt
fel nem mutató ló így
szinte bagóért gazdát
cserélt.

Ez a ló hamarosan átkelt az Óperenciás
tengeren meg az Üveghegyen is, és megér-
kezett – no nem a szórványban élõ ember
szülõföldjére, hanem éppenséggel az anya-
országba. Mert a szórványban élõ ember
a legszívesebben az anyaország nemzeti
színeire festette volna a
lovát (késõbb képletesen
ezt meg is tette, amikor
azon a néhány versenyen,
amelyen elindította, a ta-
karója ezekben a színek-
ben pompázott, zsokéja
ilyen színû mezt viselt) –
ezzel lopta be magát az anyaország polgá-
rainak szívébe.
A felkészülés is az anyaországban folyt,
hogy késõbb, a versenyeken az anyaország
lobogója kússzék föl a legmagasabb árboc-
rúdra, az anyaország himnuszát játsszák el
a tiszteletére – mármint gyõzelem esetén.
Szó se róla, három esztendõ alatt tizen-
négy versenyen így is történt, s ilyenkor az
anyaország polgárai, meg más, ugyancsak
szórványban élõ emberek hajlamosak elér-
zékenyülni, ami – ezt azért valljuk meg –
megható dolog.
Közben azonban fura dolgok történtek.

Az egyik versenyen például visszalõtték a
rajtot, de a ló – amelyet a szórványban
élõ ember kiváló marketing- és pr-
munkájának köszönhetõen egyre gyakrab-
ban kezdtek csodalóként emlegetni – má-
sodszorra már nem indult el. A szórvány-

ban élõ ember szerint
azért, mert az már túlsá-
gosan megterhelte volna a
kajla, de nemes állatot.
Aztán megesett, hogy
nagy csinnadratta és nem-
zeti felhajtás közepette a
ló kétszer is részt vett

(úgy másfél esztendõ különbséggel) anya-
országi versenyen, és lám, micsoda csoda
történt: testhosszakkal gyõzött ugyan, de
mindkétszer elveszítette az egyik patkóját.
Pedig a szórványban élõ ember a világ
legjobb patkolókovácsaival dolgoztatott,
és mégis. Ráadásul az elsõ alkalommal
úgynevezett patairhagyulladást is kapott a
ló, kezelték, gyógyították Európában min-
denfelé, próbálták fizikoterápiával, de víz-
iszonya van, meg ilyenek. Idõnként fel-
röppent a hír, hogy most elindul itt, elin-
dul ott, például Ascotban is, de még az
angol királynõ is meg fogja csodálni (ha

igaz lett volna, ez lett volna a legelõke-
lõbb versenye), ám az utolsó pillanatban
mindig lefújták.
Viszontagságos volt a szórványban élõ em-
ber élete is. Történt, hogy egy közeli or-
szágban börtönbe vetették adócsalásért; sa-
ját nyilatkozatai szerint a rácsok mögül
jobban izgult a lóért, mint saját magáért.
Mert a tartás, a hosszas kezelés, a treníro-
zás, a legtöbbször fölöslegesnek bizonyult
utaztatás csak viszi a pénzt, viszi, viszi és
viszi – bár ezt így a szórványban élõ em-
ber soha nem vallotta be. Õt egyedül, kizá-
rólag és csakis az a nemes cél vezérli, hogy
a csodaló dicsõséget hozzon az anyaor-
szágnak – más kérdés, hogy ez a dicsõség
a sok hercehurcával és huzavonával egyre
inkább foszladozni látszik. Szegény ló
könnyen végezheti jobb esetben
fedezõménként, rosszabb esetben virsli-
ként. A szórványban élõ ember feje fölött
pedig ott lebeg a gyanú: nincs egyébrõl
szó, mint jól kitalált, de egyre inkább átlát-
szó pénzmosásról. Ha így van, nem én
mondtam. Itt a vége, fuss el véle.
Fontos: az ábrázolt szereplõk a képzelet
mûvei. Minden egyezés a valósággal csu-
pán a véletlennek köszönhetõ.

Egy idõ óta megint gyakran használják. A „józan észre” hivatko-
zik a politikus és a közgazdász, a kritikus és dramaturg, a bíró és
az elítélt, sõt igen gyakran – s ez, mint látni fogjuk, már kissé ag-
gasztó tünet – maga a teológus is. Isten akaratának hirdetõje. A
“józan észre” mint valamire, aminek ítéletében meg lehet bízni,
mert a józan ész a teóriáktól és teorémáktól meg nem fertõzött,
tiszta és egészséges gondolkodás biztosítéka. Ennek a fogalomnak
magyar kifejezése igen tetszetõs és jól sikerült, zamatos magyar
szó lévén, hazánkban még ez a filológiai véletlen is kedvezett
(nemzeties lévén a hangulat) újabb népszerûségének („a józan
eszem azt súgta”, „józan ésszel elgondolhatatlan” stb. összetéte-
lekben) – s így sokan akadnak, akik jóformán azt se tudják, hogy
maga a fogalom, mint ellentéte a tudákosságnak, vagy kereken és
õszintén: a mûveltségnek (ezzel is be szokták helyettesíteni: “pa-
raszti ész”, „jó parasztész”) éppen úgy bizonyos filozofémák füg-
geléke és mûszava volt eredetileg, mint bármelyik társa: a tizen-
nyolcadik század közepének filozofikus francia szerzõi hozták di-
vatba „bon sens” néven ezt a portékát, s eleinte nem is volt más
céljuk, mint hogy a francia szellem kiváltságos õserejének híze-
legjenek vele. Tény, hogy ez a szó, „józan ész”, filozófiai, tehát
tudákos mûszó, paradoxonban kifejezve ilyenformán nyugodtan
vonhatom le a vizsgálat elsõ eredményét ebben a tételben: a józan
észt nem a józan ész fedezte fel. De nem is fedezhette volna.

Karinthy Frigyes: Címszavak a Nagy Enciklopédiához

A csodaló
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Hát ne hatódjon meg az ember, és ne sírja el
magát örömében? Román politikusok megint félte-
nek és sajnálnak bennünket, hogy nem tanuljuk
meg jól az állam nyelvét és nem leszünk a romá-
nokkal egyenlõ állampolgárok. Mintha a gyakor-
latban akár megközelítõleg is azok volnánk. Tes-
sék csak megnézni, hogy a magyarok lakta me-
gyékben mûködõ minisztériumi alárendeltségû
igazgatóságokon vagy a prefektusi hivataloknál
milyen a magyar tisztviselõk, köztük a nagyobb
beosztásúak aránya! De ugyanígy említhetnénk a
rendõrséget, csendõrséget, az ügyészséget, bírósá-
got, a vegyes iskolákat, sõt még a tûzoltóságot
is.(A hírszerzést már nem említem, hisz az óvodás
is tudja mifelénk, hogy a románok megfigyelõk-
nek, a magyarok csak megfigyelteknek jók !) Akár
viccnek is tûnhet hogy az erdélyi nagyvárosok
köztisztasági vállalatait románok vezetik, miköz-
ben a utcákat, tereket magyarok, cigányok és albá-
nok seprik, mossák Világos: elõbbiek az okosok,
utóbbiak a hülyék. De jobban áll, mozog a seprû a
kezükben, míg román vezetõik az ékesszólásban, s
nem ritkán a nagyotmondásban jeleskednek.
Mint ahogy az sem kevésbé röhejes, hogy a
Szatmár megyei mezõgazdasági igazgatóság hu-
szonhét munkatársa közül mindössze kettõ ma-
gyar, miközben a megtermelt búza, hús, tej,
gyümölcs, zöldség 70-80 százaléka a magyar gaz-
dákat dicséri. Aki nem hiszi el, járja be Nagyká-
roly, Tasnád és Szatmár vidékét, utána menjen el
az Avasba és a Bükk-aljára. Méghogy nem tudná-
nak románul a szatmári magyarok, köztük a fiata-
lok? Hát  akkor a Kölcsey fõgimnázium diákjai
hogyan nyertek volna Eminescu-szavalóversenyt
román vetélytársaik elõtt?
Láttuk, hallottuk a tévében, hogy az ellenzéki szo-
cialista és nemzeti-liberális politikusok azért sem
akarják, hogy a kormány felelõsségvállalással fo-
gadja el az új tanügyi törvényt, mert akkor gyer-
mekeink úgymond nem tanulják meg jól a romá-
nok történelmét. Persze, elsõsorban az olyan feje-
zeteket, mint az, hogy Burebista ezer évvel hama-
rabb itt lett volt, mint Árpád. Ám olyasmit több-
nyire külföldi szerzõktõl olvashatnak, hogy az az
Averescu marsall, aki 1919-ben kifosztotta csapa-
tával Pestet (mint ezt egy igen hiteles szemtanú,

Harry Hill Bandholtz amerikai tábor-
nok naplójában részletesen megír-
ta!), az 1911-es moldvai lázadáskor
halomba lõtt tizenegyezer román
parasztot.

Hiszünk Pontának és Crin
Antonescunak akkor, amikor a ro-
mán parlamentben nemcsak az itt
említett diszkriminációk ellen

szólnak, de a székely területi
autonómia mellett is kiállnak!Sike Lajos

Lap-top
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Mert a szórványban élõ
ember a legszívesebben
az anyaország nemzeti
színeire festette volna 
a lovát.

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

Ha megéred a százat, akkor megúsztad. 
Nagyon kevesen halnak meg 

százéves koruk után. George Buns

Esti mese

A józan ész

SajnálnakA nap címe. Teodor Baconschi próbálko-
zásai, Adevãrul.

Magyarázat. Andrei Pleºu írásának címe
akár „Hajrá, Baconschi!” is lehetne,
ugyanis a szerzõ szokatlanul meleg hang-
nemben üdvözli a külügyminiszternek azt
a szándékát, hogy aktív szerepet vállaljon
a hazai politikában. A filozófus az újdon-
sült politikus mûveltségét és diplomáciai
érdemeit méltatva megállapítja: „külügy-
miniszteri tisztségét közéleti szerepvállalá-
sa végének tekinthetné, dicsfényben, bé-
késen vonulhatna vissza, ám ehelyett vál-
lalja azt, hogy mindent nulláról kezdjen”.
Pleºu messzemenõen egyetért azzal a di-
agnózissal, amit Baconschi fogalmazott
meg a romániai állapotokról: „Nem csak
a szélhámosok, a politikába befurakodó
alvilági alakok, a korruptak, analfabéták
és zsoldosok miatt süllyedtünk ennyire
mélyre. (...) Errõl az értelmiségiek, az or-
szág szakemberei is tehetnek, (...) akik
képtelenek összefogni”. A filozófus derû-
látását csak az mérsékeli, hogy Baconschi
pártjában máris akadtak olyan politiku-
sok, akik a külügyminiszter szerepvállalá-
sára utalva megjegyezték: „nem lehet az
ország jövõjét egy értelmiségire bízni”.

Blöff. A Gândul átfogó anyagot készített
a kormány által jövõre tervezett adó- és
tébécsökkentés következményeirõl. Az
önmagában jó hír, hogy a Boc-kabinet az
egységes adókulcsot 16-ról 12 százalékra,
a munkaadói társadalombiztosítási hoz-
zájárulásokat 44 százalékról 41 százalék-
ra mérsékelné a sok megszorítás után. A
rossz hír az, hogy az intézkedések miatt
2,2 milliárd eurós hiány keletkezne a
2011-es büdzsében, amit valahonnan pó-
tolni kellene. Még rosszabb hír, hogy a
kormány a lyukat egyes híresztelések sze-
rint a kisnyugdíjak megadóztatásával
tömné be. A Nemzetközi Valutaalap Ro-
mániában tartózkodó szakértõi máris fer-
de szemmel nézik a Boc-kabinet elképze-
léseit. A mi verziónk szerint egy percig
sem áll a kormány szándékában adót
csökkenteni. Semmibe sem került ezt el-
hitetni a lakossággal, hiszen a Valutalap
küldöttségének távozása után nyugodtan
kijelenthetik: „mi akartuk, de mi tegyünk
ha az IMF nem egyezett bele”.
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A Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) küldöttsége

megegyezésre jutott a kor-
mánnyal a jövõ évi költség-
vetés-tervezetet illetõen, en-
nek pedig tiszteletben kell
tartania a szükséges kiigazí-
tásokat – nyilatkozta tegnap
késõ délután Jeffrey Franks a
Román Nemzeti Bank kép-
viselõivel való találkozóra si-
etve. Az IMF küldöttségének
vezetõje korábban elmondta:
ismeri a román kormány
bérnövelési, illetve bizonyos
adócsökkentési szándékait,
és annak is tudatában van,
hogy az országban erõs tár-
sadalmi nyomás nehezedik e
témákban a döntéshozókra.
Az IMF delegációja kéthetes
bukaresti látogatását a mun-
kaügyi minisztériumban
folytatott megbeszélésekkel
kezdte.

Kevés kivétel

A minimálbér emelésére
vonatkozó javaslatokra úgy
reagált, bármilyen döntésho-
zatal elõtt tüzetesen meg kell
vizsgálni az intézkedésnek a

gazdaságra gyakorolt hatá-
sát, nehogy káros következ-
ményeket vonjon maga után.
Sajtóértesülések szerint
azonban az IMF nem ért
egyet a kormány azon javas-
latával, hogy a személyi jöve-

delemadóra és a társasági
adóra érvényes egységes adó-
kulcsot 12 százalékra csök-
kentsék a jelenlegi 16 száza-
lékról. Az egyedüli adócsök-
kentõ intézkedés, amelyet a
nemzetközi pénzintézet is tá-

mogatna, a közalkalmazot-
tak bére után fizetendõ járu-
lékok 41 százalékra való
csökkentése a jelenlegi 44
százalékról. 

Marad a hiánycél?

Mint ismeretes, a román
kormány által az IMF elé
terjesztett javaslatcsomag
tartalmazza a minimálbér
700 lejre való emelését is, er-
re azonban Tonny Lybek, az
IMF térségért felelõs szak-
embere már pár nappal ez-
elõtt úgy reagált: könnyen
veszélybe sodorhatja az or-
szágnak a washingtoni pénz-
intézettel kialkudott költség-
vetési hiánycélját. Mihai
Tãnãsescu, Románia IMF-es
képviselõje tegnap megerõsí-
tette, hogy a béremelés kér-
dése terítékre kerül a küldött-
ség kéthetes megbeszélései
során. Újságírói kérdésre
ugyanakkor kifejtette: nem
látja szükségét annak, hogy
a mostani tárgyalások alkal-
mával módosítsanak a 2011-
re elõirányzott 4,4 százalé-
kos deficitküszöbön.

A kormány fõ erejét képe-
zõ Demokrata–Liberális Párt

(PD-L) becslései szerint a ja-
vaslatcsomag nyomán 2,2
milliárd eurós hiány keletke-
zik a költségvetésben, így
vagy elfogadja az IMF a jövõ
évre a Romániának engedé-
lyezett 4,4 százalékos GDP-
arányos államháztartási hi-
ány növelését, vagy a beruhá-
zásoktól vonják el majd ezt
az összeget.

Megújul a hitel?

A Nemzetközi Valutaalap
delegációja Bukarestben no-
vember elsejéig végzi a folya-
matban levõ hitelszerzõdés
felülvizsgálatát, ugyanakkor
mérlegeli azonban egy újabb
megállapodás lehetõségét is.
A román hatóságok már
többször megerõsítették,
hogy az országnak szüksége
van egy újabb hitelszerzõdés-
re, amely abban különbözne
a mostanitól, hogy elõvigyá-
zatossági jellegû, vagyis csak
akkor használják fel majd a
kölcsönt, ha váratlan ese-
mény miatt hirtelen szüksége
lesz külföldi finanszírozásra.
Az elõvigyázatossági hitel-
szerzõdés megkötését az
IMF is támogatja. 

Röviden Az IMF nem enged a 16-ból?Lassulhat az infláció

Júliusig meg kellene hogy
szûnjön az infláció gyorsu-
lása, melyet a hozzáadottér-
ték-adó (tva/áfa) 24 száza-
lékra való emelése idézett
elõ – mutatott rá Cristian
Popa, a Román Nemzeti
Bank alelnöke egy Belgrád-
ban tartott gazdasági fóru-
mon. Szerinte az adóemelé-
si intézkedés elsõdleges ha-
tásai legkésõbb jövõ év ele-
jéig lecsengenek, és a jelek
szerint a másodlagosak
nem lesznek kiemelkedõek.

Milliárdok Zilahra

Negyvenkilenc évre kötötte
meg az RFV többségi tulaj-
donában lévõ RFV Distri-
term Kft. Zilah távfûtési
rendszerének korszerûsíté-
sére és a hosszú távú távhõ-
szolgáltatásra vonatkozó
szerzõdését. A cég Zilahon
várhatón kilencmilliárd fo-
rintot fektet majd be a kö-
vetkezõ négy évben, mely-
nek 70 százaléka már a
2010–2011-es üzleti évben
megvalósulhat. A cég az
önkormányzati intézménye-
ket, a visszacsatlakozó la-
kosságot és a környék ipari
fogyasztóit is ellátja majd.
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Antal Erika, 
Kovács Zsolt, Totka László

Bár a politikai vita még
nem csitul, az élelmiszer-

ipar képviselõi kivétel nélkül
üdvözlik a képviselõházban
kedd este megszavazott in-
tézkedést, mely öt százalékra
csökkentené az alapélelmi-
szerekre kivetett hozzáadott-
érték-adót (TVA/áfa). A tör-
vénytervezet szerint – mely
most már csak az államfõ jó-
váhagyására vár – a kenyér,
hús, cukor, étolaj és tej lenné-
nek az áfa szempontjából ki-
vételezett termékek.

Mihai Tãnãsescu, Romá-
nia nemzetközi valutaalapi
(IMF) képviselõje arra figyel-
meztetett, hogy óvatosan ke-
zeljék a kérdést, mivel az in-
tézkedés pontos gazdasági
hatásai egyelõre ismeretle-
nek. „Eddig természetesen
nem érintettük ezt a lehetõsé-
get a román hatóságokkal
folytatott tárgyalásaink során
– nyilatkozta a szakember.  –
A parlament azonban  min-
den országban szuverén dön-
tést hoz, melybe senki sem
avatkozhat bele. Ha a tör-
vény életbe lép, biztosan na-
pirendre tûzzük a róla való
tárgyalást.”

850 milliós mínusz

A termelõk nemrég he-
lyezték kilátásba a nyers-
anyagok 5-25 százalékos
drágulását – melynek követ-
keztében (egyebek mellett) a
kenyér várhatóan 30, a ba-
romfihús 10, a tej 50, az ét-
olaj pedig 15 százalékkal ke-
rülne többe év végéig.

A Ziarul Financiar számí-
tásai szerint évi 5,5 milliárd

eurós eladást bonyolít le az
élelmiszeriparnak az a szeg-
mense, melyre most az öt-
százalékos áfát alkalmaznák
– az áruforgalom nagysága
alapján pedig az államkasz-
szát több mint egymilliárd
euró gyarapította. A most
tervbe vett áfaócsökkentés-
sel legalább 850 millió euró-
val kevesebb folyna be az ál-
lamkincstárba, abban az
esetben, ha a fogyasztás a je-
lenlegi szinten marad. A
szaklap ugyanakkor meg-
jegyzi, hogy az 1,2 milliárd
eurót megmozgató húspiaci
adatok számításánál nem-
csak a törvényes, vagyis a
nagy kereskedelmi hálóza-
tok eladását vette figyelem-
be, hanem az úgynevezett
hagyományos húskereske-
delmet is.

Legjobbkor jönne

A pékipari vállalkozások
számára különösen jól jönne
az afacsökkentés, hisz a ga-
bonaárak emelkedése miatt
már rég karnyújtásnyira ke-
rült a termékek újabb drágu-
lása. Az Agrostar mezõgaz-
dasági szervezet épp múlt
héten mutatott rá arra, hogy
év végéig 25-30 százalékkal
drágulhatnak a pékáruk. „A
kenyér így is elég drága, na-
gyon sokan vannak, akiknek
még erre sem jut pénzük” –
összegezte az ÚMSZ-nek Bí-
ró András, a Panos Kft.
egyik tulajdonosa. A vál-
lalkozó úgy véli, az áfacsök-
kentés hozzájárulna a gazda-
ság serkentéséhez. „Cégünk
eladásait biztosan növelné az
intézkedés” – mondta Bíró.

Vásárlásra ösztönözne

Berszány Tibor, az egyik
legnagyobb háromszéki üz-
letlánc és húsfeldolgozó, a
Bertis tulajdonosa úgy véli,
az alapélelmiszerek áfájá-
nak 24-rõl 5 százalékra való
csökkentése a lakosság vá-
sárlóerejének növekedésé-
ben segítene, ezért szakmai-
lag támogat minden ilyen
kezdeményezést. Ugyanak-
kor kétkedve tekint az elé,
hogy az intézkedés valóra
válik-e. „Az élelmiszergyár-
tókat és forgalmazókat nem
érintené direkt az áfac-
sökkenés, de segítene a vá-
sárlókon, hiszen alacso-
nyabb áron jutnának hozzá
a termékekhez” – fogalma-
zott az üzletember. Az üz-
letlánc forgalma az elmúlt

hónapban 5 százalékkal
csökkent, mondta a tulajdo-
nos, aki ezt a közalkalma-
zotti fizetések csökkentésé-
vel, illetve részben az iskola-
kezdéssel magyarázza – a
szeptemberi iskolakezdés
ugyanis többletkiadásokat
rótt a gyerekes családokra. 

A GfK piackutató intézet
szerint az alapvetõ fogyasz-
tási cikkek forgalma 2010 el-
sõ felében (tehát még a köz-
alkalmazottak bércsökkenté-
se elõtt) négy százalékkal
esett vissza a tavalyi év ha-
sonló idõszakához képest,
amire tíz éve nem volt példa.
Az átlagos romániai fo-
gyasztó ugyanakkor havi jö-
vedelmének 70 százalékát
élelemre költi.

Varga-Pál Petri Zsolt, a
Petry hentesáru-vállalkozás

ügyvezetõ igazgatója la-
punk megkeresésére szintén
üdvözölte az ötszázalékos
hozzáadottérték-adó ötletét.
Azt is megtudtuk tõle, hogy
az ágazat képviselõi már
régóta szorgalmazták az
afacsökkentést. „Nyugat-
Európában már rég így van,
az alapélelmiszereken kevés
adó van, vagy egyáltalán
nincs, mint például Angliá-
ban” – mutatott rá a vállal-
kozó.

Beprogramozott 
drágulás?

Az élelmiszerek árának
alakulása különben több íz-
ben is a figyelem központjá-
ba került az utóbbi hetek-
ben. Mint korábban beszá-
moltunk róla, Romániában
az év elsõ nyolc hónapjában
átlagosan 6,25 százalékkal
emelkedtek a fõbb élelmi-
szertermékek árai, ami el-
lentmond a közgazdászok
minden számításának.
(Szakértõk szerint ugyanis a
bérek csökkentésének és a
munkanélküliség növekedé-
sének körülményei között
természetszerûen visszaesik
a fogyasztás, aminek elke-
rülhetetlenül az árak csökke-
néséhez kellene vezetnie.) A
nagy kereskedelmi láncok és
a szakminisztériumok kép-
viselõi azonban egymásra
mutogatnak, ha a felelõsség-
rõl van szó a drágulás tekin-
tetében. Szakértõk szerint az
okok között a túl magas
adók, az állami támogatás
hiánya és az energia drágu-
lása mellett a világpiaci árak
növekedése és a kedvezõtlen
idõjárási viszonyok egyaránt
megtalálhatóak. 

Étvágygerjesztõ az adócsökkentési szándék

Bár szinte bizonyosan növelné a vásárlóerõt a kilátásba helyezett adócsökkentés, törvénytervezetével a képviselõház „élõ húsba vágott” 

Jeffrey Franks szerint megegyeztek a 2011-es költségvetésrõl
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„Én már nem tudom ko-
molyan venni ezeket a ja-

vaslatokat, azt hiszem, in-
kább szól ez a politikáról,
mint a nevelésrõl, és már
annyiszor ígérgettek ne-
künk” – reagált lapunknak a
brassói Elena Cionca testne-
veléstanár arra a hírre, mi-
szerint emelnék az iskolai
tornaórák számát. Kor-
mánypárti szenátorok a na-
pokban nyújtottak be javas-
latot arra vonatkozóan: a je-
lenlegi kettõ helyett heti há-
rom órában vegyenek részt a
hazai diákok a sportoktatás-
ban. „Errõl már volt szó ta-
valy is, tavalyelõtt is, de hiá-
ba a több tornaóra, ha nincs
hol és hogyan jól megmoz-
gatni a fiatalokat” – figyel-
meztet a lapunknak nyilat-
kozó pedagógus. 

Politikai magasugrás 

A közoktatási rendszer-
ben biztosított sportolás le-
hetõsége valóban sokszor
napirendre került az utóbbi
másfél évben: tavaly az
Ecaterina Andronescu volt
tanügyminiszter által elõter-
jesztett oktatási reform
egyik sarkalatos pontja volt
ez a kérdés. Andronescu el-
képzelései szerint a túlzsú-
folt oktatási programot töb-
bek között a sportórák át-
szervezésével lehetett volna
tehermentesíteni, így õ azt
javasolta: legyen heti egy
testnevelési óra kötelezõ a
megszokott formában, és két
kötelezõ tanóra kerüljön a
tanrendbe mint sportszak-
körön, sportklubban eltöl-
tött tevékenység. „Ezáltal –
magyarázta az akkori tárca-
vezetõ – az iskolák sikeresen
bekapcsolódnának a sport-
klubok életébe, az iskolák-
ban eltöltött órák száma vi-
szont csökkenne.” 

Bár az Andronescu-cso-
mag végül nem lépett tör-
vényerõre, a sportórák körü-
li vita folytatódott. Liberális
képviselõk, köztük Cristian
Þopescu szenátor, egykori

sportkommentátor látvá-
nyosan rálicitált a demokra-
tákra, õ egyenesen heti öt
sportóra bevezetésére tett ja-
vaslatot. A liberális honatya
úgy véli, akár az alaptantár-
gyak rovására is érdemes
lenne emelni a testnevelési
órák számát. 

Az óraszám ilyen mértékû
növelése nem lenne egyedül-
álló: hasonló javaslatot ter-
jesztett elõ a Fidesz Magyar-
országon, de ugyancsak na-
ponta van sportóra a francia-

országi, valamint a finnor-
szági iskolákban is, ahol a
mozgás nemzetpolitikai kér-
dés: a gyerekek „hivatalból”
részesülnek például síokta-
tásban.  

Az Ecaterina Andrones-
cut váltó Daniel Funeriu tár-
cavezetõ kötelezettséget vál-
lalt a sportoktatás kiemelt
kezelésére, az azonban,
hogy hogyan oldható meg a
hazai sportreform, még min-
dig nem tisztázódott. 

Az ingyenes drága

Az egészséghez és az
egészséges életmódhoz való
jog alapjog, a rendszeres
sportolási lehetõség azon-
ban nem minden gyerek szá-

mára adatik meg, az elvileg
ingyenes sportóráknak is
gyakran van – meglehetõsen
magas – költségvonzata.
„Mi havonta ötszáz lejt köl-
tünk a gyerek sportolására,
ebben benne van az utaztatá-
si költség és a ruhaköltség is”
– ad számot kiadásairól Zer-
kovics Hajnal temesvári szü-
lõ, akinek fia ötödik éve atlé-
tizál. „Ez nem költséges
sport, nem kell külön felsze-
relést venni, speciális ruha-
nemûkre költeni, mégis nagy

kiadás egy átlagos család be-
vételeihez képest. Nem tu-
dom, ahol több gyerek van,
hogyan csinálják” – magya-
rázza a sportolást fontosnak
tartó szülõ, aki úgy véli: túl
kevés támogatást kapnak
azok, akik komolyan veszik
a sportolást és a sportolásra
való nevelést. 

A frissen benyújtott szená-
tusi javaslat ezt a problémát
kívánja orvosolni, a demok-
rata-liberális párti politiku-
sok úgy vélik, látványosan
csökken a versenyszerûen
sportolók száma, és Romá-
nia ennek megfelelõen ki-
szorul a nemzetközi sport-
életbõl, egyre kevesebb a ha-
zai olimpikonok száma,
egyre kevesebben képviselik

az országot a különbözõ vi-
lágversenyeken. 

Létkérdés a mozgás

Nemcsak azok elégedetle-
nek, akik a versenysportot
féltik, hanem azok is, akik a
diákok számára biztosított
tömegsportot igénylik „Az
én fiam több egészségügyi
problémával is küzd, hátge-
rincproblémái vannak, na-
gyon kellene számára a dif-
ferenciált tanterv, a tervsze-

rû mozgásfejlesztés, de erre
az iskolában nincs mód,
eszébe se jut senkinek. Eze-
ken a sportórákon minden-
kit ugyanúgy foglalkoztat-
nak, függetlenül attól, hogy
milyen a teljesítménye, mi-
lyen a testalkata és a terhel-
hetõsége” – sorolja panasza-
it egy másik szülõ, a maros-
vásárhelyi Cseke Ilona. „Az
én gyerekem enyhén moz-
gássérült, egyensúlyzavara
van. Emiatt valósággal kiné-
zik a sportóráról, a testneve-
léstanár csak immel-ámmal
foglalkozik vele” – teszi hoz-
zá egy másik szülõ, aki be-
vallja: számukra a hátrányos
megkülönböztetés miatt kel-
lemetlenné vált a tornaóra,
és azon gondolkodnak: an-

nak ellenére kérik a gyerek
felmentését, hogy a mozgás
jót tenne neki.

Kamu igazolások

A gyerekek egészségi álla-
potára való hivatkozás újra
és újra felbukkan a politikai
vitákban, de valódi állapot-
felmérés alig folyik az okta-
tási intézményekben. „Elvi-
leg akkor sportolhat valaki,
ha alkalmasságát orvosi lát-
lelettel igazolni tudja, gya-
korlatilag azonban a felelõs-
séget egymásra hárítja az is-
kolaorvos, a háziorvos, gye-
rekek ezrei sportolnak úgy,
hogy senki sem tudja, mi-
lyen fizikai állapotban van-
nak” – hívja fel a rendszer
hibáira a figyelmet Elena
Doba brassói asszisztensnõ,
aki elismeri: maga is sokszor
ad ki „látatlanban” igazo-
lást. „Év elején az iskola kö-
telezi a diákokat, hogy a há-
ziorvostól kapott irattal iga-
zolják, részt vehetnek a test-
nevelési órán, mi ezt auto-
matikusan a rendelkezésük-
re bocsátjuk, mert mozogni
jó, arra pedig nincs mód,
hogy valóban felmérjük, mi-
lyen állapotban vannak a
gyerekek” – meséli az egész-
ségügyi asszisztens. 

A sportoktatás reformját
uniós szinten is sürgetik, de
egészen más szempontok
szerint, mint ahogyan azt a
kérdésben többször állást
foglaló kormánypárt teszi.
Franciaországban például
az az elvárás, hogy a testne-
velés az eddigieknél szerve-
sebben illeszkedjen az alap-
tantervbe: egészítse ki a töb-
bi tantárgyat, szolgálja a
készségfejlesztést, a gyere-
kek mozgáskultúráját, és dif-
ferenciált sportoktatásban
vehessenek részt a szellemi-
leg, fizikailag sérült gyere-
kek is. Az ügy érdekében
több civil szervezet is felszó-
lalt, egyikük  például azt
szorgalmazza, az unió
nyújtson több, könnyebben
elérhetõ támogatást a tö-
megsportnak és az iskolai
testnevelés fejlesztésének. 

ÚMSZTÁRSADALOM2010. október 21., ccssüüttöörrttöökk www.maszol.ro 7

Röviden

Könnyítenek 
a rezidensképzésen

Megállapodott Cseke Attila
egészségügyi miniszter az
orvosi és gyógyszerészeti
egyetemek rektoraival az
egészségügyi képzés fejlesz-
tésérõl. A tervek szerint a
jövõ évi rezidensvizsgát de-
centralizáltan rendezik
meg, és ezáltal a szakkép-
zésért a továbbiakban az
egyetemi központok felel-
nek. A decentralizáció a
vizsga jobb elõkészítéséhez
is vezet: az országosan egy-
séges metodológia és köny-
vészet alapján, elsõ ízben
kapnak majd a vizsgaköz-
pontban készített tételeket
a jelentkezõk. A jövõ évi
vizsgára érvényes metodo-
lógiát, könyvészetet és az
új tantárgyleírásokat azok-
hoz a képzésekhez, ame-
lyek egy évvel rövidebbek
lettek, 2010. december 1-
jéig állítják össze az egyete-
mek képviselõi.

Sztrájkolnak 
a tébécékórházban

Felfüggesztették a munkát
a piteºti-i tébécékórház al-
kalmazottai, mert két hó-
napja késnek a fizetések.
Az augusztusi bér egy ré-
szét, negyven százalékát a
napokban utalta át a mun-
káltató, a szeptemberi fize-
tés teljesítésének határide-
jérõl azonban még nem
tudni. Van olyan ápoló,
akinek a bankszámlájára
bérként csupán 32 lej érke-
zett. A fizetési nehézségek
abból adódnak, hogy a
kórház csak „papíron” haj-
totta végre decentralizációs
kötelezettségeit: hivatalo-
san 15-tel csökkentették az
ágyszámot, ám az intéz-
ményben ugyanannyi bete-
get látnak el most is, mint
az átalakítás elõtt, így nem
csökkentek a kiadások
sem. Az alkalmazottak egy
részét elbocsátották, azok
pedig, akik maradtak, több
munkát kénytelenek elvé-
gezni, jóval kevesebb pén-
zért. A sztrájkolók figyel-
meztettek: nem dolgoznak
addig, amíg érdemben nem
javulnak a munkakörülmé-
nyeik.

Nem mozgatja meg a testnevelés eléggé a diákokat – vélik a sportreform sürgetõi

Kell-e a több tornaóra? 
Minõségi ugrás nélkül nem sokat ér a testnevelési órák számának növelése

Fotó: ÚMSZ/archív
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Szabadlábra helyezte a
kolozsvári törvényszék

Cãlin Platon egykori prefek-
tust, aki augusztus végén ha-
lálra gázolt egy három hóna-
pos csecsemõt és súlyosan
megsebesített egy 32 éves
nõt. A tettes a gyalogátkelõn
ütötte el a babakocsit toló
anyát és gyermekét. Az ál-
dozatokat kórházba szállí-
tották, ám a gyerek sérülései
olyan súlyosak voltak, hogy
életét a sürgõs sebészeti be-
avatkozás ellenére sem sike-
rült megmenteni. Platon ar-
ra hivatkozott, hogy elvakí-

totta a lemenõ nap fénye,
ezért nem vette észre a sza-
bályosan közlekedõ gyalo-
gosokat. Tettét súlyosbítja,
hogy a baleset idején nem
volt érvényes jogosítványa,
mert azt gyorshajtásért ko-
rábban kilencven napra be-
vonták. A jogosítványt he-
lyettesítõ, 15 napra szóló
ideiglenes vezetõi engedély
sem volt már érvényes, ami-
kor a tragikus eset történt. A
többszörösen szabályt szegõ
politikus úgy érvelt, „elnézte
a dátumot”, ezért ült kor-
mány mögé a kérdéses na-
pon. Jelenleg gondatlanság-
ból elkövetett emberölés és

súlyos testi sértés vádjával
folyik ellene eljárás, s bár az
ügyészség indítványozta a
harminc napra érvényes elõ-
zetes letartóztatás meghosz-
szabbítását, a vádlott élt a
fellebbezés jogával. Az érin-
tett a kolozsvári bíróság
döntése értelmében a továb-
biakban szabadlábon véde-
kezhet, de nem hagyhatja el
az országot. Platon többször
nyilatkozott az elmúlt idõ-
szakban a balesetrõl, együtt-
érzésérõl és megbánásáról
biztosította a károsultakat,
valamint anyagi segítséget
ajánlott fel az elhunyt gye-
rek családjának. 

Szabadlábon védekezhet
a gázoló egykori prefektus Hírösszefoglaló

Mától újraindul a gáz-
szolgáltatás a balánbá-

nyai iskolákban, ezért hol-
naptól megkezdõdhet a tíz
napja szünetelõ tanítás. Mint
arról korábban beszámol-
tunk a Hargita megyei tele-
pülésen október 11-én ren-
deltek el kényszerszünetet,
mivel az önkormányzat köz-
üzemi tartozásai miatt fûtés
nélkül maradtak a helyi okta-
tási intézmények. A napok-
ban egyeztetettek a megyei
önkormányzat, a Hargita
megyei prefektura, a balán-
bányai polgármesteri hivatal
munkatársai és sikerült meg-
egyezni a helyi gázszolgálta-
tóval is, amely további hala-

dékot adott a ki nem fizetett
adósság törlesztésére. A helyi
önkormányzat garanciát vál-
lalt arra, hogy teljesíti a kö-
vetkezõ idõszakban kibocsá-
tásra kerülõ számlákat, az
eddig felhalmozott tartozás
teljesítéséhez pedig várható-
an kormányzati segítséget
kap a település. A bányavá-
ros idén adósságspirálba ke-
rült: 800 ezer lejes bevételre
számítottak a városvezetõk,
ám a bezárt bánya nem utal-
ta át a költségvetésbe beépí-
tett összeget. Ladányi László
prefektus elmondta, a követ-
kezõ évben kitüntetett figyel-
met fordítanak Balánbánya
gazdálkodására és mindent
megtesznek azért, hogy ne
maradjon fedezet nélkül a te-

lepülés mûködése. Eddig 30
ezer lejt utalt át a polgármes-
teri hivatal a Hargita Gáz Rt.
-nek, 15 ezer lejt saját forrás-
ból, 15 ezer lejt pedig a me-
gyei tanács által kiutalt
gyorssegélybõl különítettek
el erre a célra. A városveze-
tés elismerte: eddig nem te-
kintették prioritásnak az
adósságtörlesztést, pedig er-
re jogszabály kötelezi a testü-
letet. Hasonló gondok me-
rültek fel több Maros és
Brassó megyei iskolában is:
ezekben az oktatási intézmé-
nyekben néhány napig szin-
tén szünetelt a tanítás a hi-
deg idõ beállta után, mert az
iskola mûködtetõi nem tör-
lesztették idõben a közüzemi
számlákat. 

Indul a tanítás Balánbányán
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Baloga-Tamás Erika

Újabb rangos rendez-
vényre készül a székely-

udvarhelyi Udvarhely Tánc-
mûhely.  A társulat a Tánc
Tavasza Fesztivál mellett,
mely immár négy éve ör-
vend töretlen népszerûség-
nek, másodszor jelentkezik
október 28-a és 31-e között
az Össztánc – õsszel nevet
viselõ rendezvénnyel, mely
az Erdélyi Magyar Hivatá-
sos Táncegyüttesek Talál-
kozójának mintájára jött
létre – de egy teljesen más
felépítéssel. 

„Tavaly Udvarhely adott
otthont a Hivatásos Tánc-
együttesek Találkozójának,
mivel az egy vándorfeszti-
vál. A rendezvény óriási si-
kere láttán, úgy értékeltük,
hogy egy hasonló, elsõsor-
ban a néphagyományokra
épülõ táncfesztiválnak a
székelyudvarhelyi mûvelõ-
dési életben is helye van” –
fogalmazott Miklós Leven-
te az Udvarhely Táncmû-
hely vezetõje. A tavaszi ren-

dezvény inkább a kortárs
táncszínházi megmozdulá-
soknak adott teret, ezt kö-
vetõen pedig a szervezõk
úgy érezték, egy olyan ta-
lálkozóra is szüksége van a
városnak, mely fõként a né-
pi kultúrát részesíti elõny-
be, tudtuk meg az intéz-
mény igazgatójától. 

A négynaposra tervezett
fesztivál október 28-án,
csütörtökön egy gyerekek-
nek szóló elõadással nyit, a
Mátyás király álruhái címû
mesejátékot a Maros Mû-
vészegyüttes hozza el
Székelyudvarhelyre. A Csí-
ki Játékszín mozgásszín-
házzal érkezik, az Átválto-
zás címû produkciót adják
elõ, szintén a találkozó elsõ
napján. A rendezvényre ré-
gi barátok is érkeznek, a
megalakulásának huszadik
évfordulóját ünneplõ Há-
romszék Táncegyüttes és
ennek ikertestvéreként, a
mozgásszínházi mûhelye-
ként létrejött formáció, az
M Stúdió, kifejezetten erre
az alkalomra készült ünne-

pi gálamûsorral lép majd
fel. Minden bizonnyal,
egyik kiemelkedõ esemé-
nye lesz a fesztiválnak a
Csík Zenekar szombat esti
koncertje, hisz mint meg-
tudtuk, a fellépés iránt az
érdeklõdés olyannyira
nagy, hogy a jegyek máris
elkeltek. 

Érdekesnek ígérkezik a
programban szereplõ két
egyszemélyes elõadás is, a
zárónapon István Ildikó
népdalénekes fellépésére
várják a közönséget. Szin-
tén vasárnap a Kolozsvári
Állami Magyar Színház
mûvésze, Kakucs Ágnes
lép színre, az Árva élet cí-
mû elõadás egy 16 gyere-
kes csángó aszszony vallo-
másai alapján készült. Az
elõadások mellett kísé-
rõprogramok is színesítik
az Össztánc – õsszel palet-
táját, táncházba illetve ki-
állításra várják a nagyér-
demût. Elõbbiben a Há-
romszék Együttes zeneka-
ra, az erdélyi táncház-kul-
túrában vezetõ együttesé-
nek tekinthetõ Heveder
húzza a talpalávalót, a
Székelyföldi Kézmûvesek
Egyesületének tagjai pedig
népmûvészeti alkotások-
kal mutatkoznak be a ren-
dezvény ideje alatt. 

Az Udvarhely Táncmû-
hely november 9-én Négy-
tánc címû folklórmûsorral
nyitja az idei évadát. 
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Röviden Össztánc SzékelyudvarhelyenAlbert Júlia
önálló estje

Az 1956-os forradalom
emlékére szombaton és va-
sárnap Albert Júlia szín-
mûvésznõ önálló mûsora
lesz látható a kolozsvári
színház stúdiótermében. A
Gloria Victis 1956 – Dicsõség
a legyõzötteknek címet viselõ
önálló mûsorhoz Albert
Júlia többek között József
Attila, Magyari Lajos,
Faludy György, Örkény
István, Szõcs Géza, Márai
Sándor, Csoóri Sándor,
Szabédi László, Kassák
Lajos és Pilinszky János
versei közül válogatott. 

Elõadások a magyar
nyelvemlékekrõl

Magyar nyelvemlékek a kezde-
tektõl a 16. század elejéig
címmel szervez elõadás-so-
rozatot a középkori ma-
gyar nyelvemlékekrõl
Nagyváradon a budapesti
Országos Széchényi
Könyvtár és a Partiumi
Keresztény Egyetem
(PKE) Magyar Nyelv- és
Irodalomtudományi Tan-
széke. A rendezvényt hol-
nap 18 órától szervezik
meg a PKE Bartók termé-
ben. A programban Boka
László  Látjátok feleim és
Madas Edit Nyelv, írás, iro-
dalom címû elõadása 
szerepel.

Mérlegen a magyar 
történelem

A Korunk Akadémia törté-
neti vonalának idei elsõ
rendezvényét tartják hol-
nap 17 órától Magyar hon-
foglalás és letelepedés cím-
mel. Meghívott elõadó Fo-
dor István régész-törté-
nész, a Magyar Nemzeti
Múzeum volt fõigazgatója
Budapestrõl. Az elõadásra
a Református Kollégium
dísztermében lesz megtart-
va. A rendezvény házigaz-
dája Kovács Kiss Gyöngy
a Korunk fõszerkesztõ-he-
lyettese.

Színpadon 
a Három nõvér

A kolozsvári színház ismét
mûsorára tûzi az elmúlt
évek egyik meghatározó elõ-
adását. Holnap este 7 órától
A. P. Csehov Három nõvér cí-
mû produkciója lesz látható,
amelyet a Román Színházi
Szövetség a 2008-as év Leg-
jobb Elõadásáért és Legjobb
Rendezéséért járó díjjal ju-
talmazott. Az elõadást Tom-
pa Gábor rendezte.

Féléves cég szállította a
Csontváry-képeket

Csontváry-kiállítás nyílik ma
az isztambuli Pera múzeum-
ban. A teljes életmûvet fel-
ölelõ tárlat anyagát egy, a
mûtárgyszállítási piacra
nemrég belépett cég fuvaroz-
ta. A céget a területért fele-
lõs helyettes államtitkár ala-
pította idén áprilisban. A
tender eredményét az egyik
versenytárs megtámadta, de
a szerzõdést így is aláírták.

Antal Erika

Kincses Elemér rendezé-
sében, Gáspárik Attila fõ-

szereplésével viszi színre
Jaroslav Hašek – Spiró
György Svejk címû komédiá-
ját a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház Tompa Miklós
Társulata pénteken este hét
órakor a színház nagytermé-
ben.

„Az egész elõadás egy
szörnyûséges korról beszél,
derûsen. Az elsõ világhábo-
rúról, amikor ember embert
ölt” – magyarázta a rendezõ,
aki a mulatságos történetek
közé néhány szívszorító jele-
netet is beiktatott. 

Magyarországon már ját-
szották a népszerû darabot, a

romániai magyar színházak
közül negyven évvel ezelõtt
a temesvári, majd a nagyvá-
radi társulat tûzte mûsorra.
Kincses Elemér úgy jelle-
mezte a történetek címsze-
replõjét, hogy meggyõzõdé-
se szerint nem Svejkben ke-
resendõ a hiba, hanem a vi-
lágban. „Olyan derû jellemzi
Svejket, ami nélkül nem le-
het élni” – hangsúlyozta a
rendezõ. Gáspárik Attila bár
azonnal igent mondott a ren-
dezõ felkérésére, bevallása
szerint önmagával szállt vitá-
ba a szerep kapcsán. „Egy
mítosszal kellett szembe-
mennem, hiszen mindenki,
még az is aki nem olvasta a
regényt, tudja, hogy milyen
volt Svejk. A vitám arról

szólt, hogy kockáztatok: és
egy olyan figurát hozok létre,
amit én képzeltem el, vagy
egy olyat, amit a közönség
vár tõlem és az elõadástól” –
mondta el lapunknak Gás-
párik Attila.

Megtudtuk, Gáspárik szá-
mára kihívás volt azt is, hogy
mint a mûvészeti egyetem
rektora és tanára a tanítvá-
nyai elõtt gyakorlatba kellett
megmutatnia azt, amit dél-
utánonként oktat. Az elõ-
adásban játszó harmadéves
és magiszterképzõs hallga-
tókról Kincses Elemér el-
mondta, öröm volt velük
dolgozni, hiszen már nagyon
rég nem találkozott ennyire
csendes, szerény, szorgalmas
évfolyammal. 

Svejket játszik Gáspárik

A Háromszék Táncegyüttes a Csávási balladát adja elõ

Kincses Elõd rendezõ (balról a második) svejkológusnak nevezete magát

Második alkalommal rendezik meg
egy hét múlva a népi hagyományok-
ra épülõ Össztánc – õsszel táncfesz-
tivált Székelyudvarhelyen, ahol több
rangos táncegyüttes, elõadó és
zenekar is fellép majd, köztük a
budapesti Csík Zenekar is. 

Both József, az Ördög-
térgye Néptáncegyüttes

vezetõje és Orbán János Dé-
nes, a Bulgakov Kávézó tulaj-
donosa sajtótájékoztatót tar-
tottak tegnap a hétfõn induló
táncház projektrõl. A kilenc-
venes években komoly
táncházmozgalom volt Ko-
lozsváron, viszont a teremhi-
ány és az anyagi problémák
miatt háttérbe szorult. „A ha-
gyomány megõrzése és ápo-
lása érdekében a Bulgakov
Kávézó minden hétfõ este hét

órától termet biztosít minden
táncolni kedvelõnek a Macs-
kaház új bulis pincéjében” –
mondta el Orbán János Dé-
nes a sajtótájékoztatón. 

„A tánc az bennünk van,
csak elõ kell bányászni” –
hangsúlyozta Both József
aki húsz éve foglalkozik
néptáncoktatással Kolozs-
váron és környékén. A tánc-
ház egyaránt szól kezdõk-
nek és haladóknak, az élõ
zenét a Harmadik zenekar
biztosítja. 

Táncház a Bulgakovban

Hírösszefoglaló

A Mûvész a békéért elne-
vezésû elismerést vette át

tegnap este Sebestyén Márta
az ENSZ Nevelésügyi, Tu-
dományos és Kulturális
Szervezete (UNESCO) pári-
zsi székhelyén . A kitüntetést
Irina Bokova, az UNESCO
fõigazgatója adta át a nép-
dalénekesnõnek. A párizsi
székhelyû szervezet Mûvész
a békéért elismerését fennál-
lása óta elõször kapta ma-
gyar mûvész. Az UNESCO
fõigazgatója a magyar nép-
zene egyik legnagyobb elõ-
adójaként méltatta Sebes-
tyén Mártát, aki „fáradhatat-
lanul osztja meg a világgal a
népzene csodáját”, és a ma-
gyar népdalokon kívül töb-

bek között jiddis, bolgár és
szlovák nyelven is énekel. „
A díj elismerés azért, amit
Sebestyén Márta tett a kultú-
rák közti párbeszédért és a
béke közvetítéséért, de egy-
ben felelõsséget is jelent” –
fogalmazott. 

„Mostantól hivatalból is
elvárja az UNESCO, hogy
minden gondolatommal,
cselekedetemmel és lehetõ-
ségemmel szolgáljam azt a
közös ügyet, miszerint a ze-
nében és magában a kultúrá-
ban is több erõ van, mint a
politikában. Míg a politika a
nyers erõ, a kultúra a szelíd
erõ, amivel sokkal többre
mehetünk. Ez szavak nélkül
is nagyon szépen mûködik,
és azonnal telibe talál” –
hangsúlyozta az énekesnõ.

UNESCO-kitüntetés 

Sebestyén Mártának

A szerzõ felvétele
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A 2007-es 42., a tavalyelõtti
47., és a tavalyi 50. után idén

csupán az 52. helyet sikerült el-
csípnie Romániának a Riporte-
rek Határok Nélkül (RSF) sajtó-
szabadság-listáján. A RSF jelen-
tése szerint a süllyedéshez hoz-
zájárult Sorin Ovidiu Vîntu
„médiamogul” lehallgatott tele-
fonbeszélgetéseinek nemrégiben
nyilvánosságra hozott jegyzõ-
könyve. „Sorin Ovidiu Vîntu, az
egyik legbefolyásosabb médiatu-
lajdonos újságírókkal és politi-
kusokkal folytatott telefonbe-
szélgetéseinek átirata elképesztõ

bizonyítéka a romániai sajtósza-
badság korlátozásának” – hang-
súlyozza az RSF jelentése. 

(Még) jól áll az EU

A 178 országot rangsoroló
toplista elsõ húsz helyét 13 EU-s
ország foglalja el, köztük Finn-
ország, Svédország és Hollan-
dia, melyek az RSF-összeállítás
2002-es indulása óta az élme-
zõnybe tartoznak. Az Unió má-
sik 14 tagországa azonban
némiképp ront a statisztikán –
Görögország például a tavalyi
35. helyrõl a 70-re zuhant, de
rossz bõrben van a francia, bul-

gár és olasz sajtószabadság is.
„Szomorúan tapasztaljuk az
egyes EU-tagállamok sajtósza-
badságának ilyen mértékû rom-
lását. Ha nem történik változás,
az unió elveszítheti vezetõ szere-
pét az emberi jogok betartásá-
ban” – vélekedik Jean-François
Julliard, a média szabadságáért
küzdõ RSF fõtitkára. A legrosz-
szabb helyzet Oroszországban,
Ukrajnában, Kínában, Szíriá-
ban, Iránban, Türkmenisz-
tánban, Észak-Koreában és
Eritreában van. „Ezekben az or-
szágokban független sajtó alig
képes mûködni, vagy egyáltalán
nem létezik. A média az uralko-
dó rezsim szócsövének tekinthe-
tõ. Az állampolgároknak szinte
egyáltalán nincs lehetõségük pár-
tatlan információkhoz jutni, és a
hatalom a hivatalos sajtó hangjá-
tól való eltérést börtönbünteté-
sekkel, kínzással folytja el” – hív-
ja fel a figyelmet az RSF. 

CSAT: marad 
a sajtóveszély

Románia ilyen irányú megíté-
lését tovább ronthatja, hogy a

parlament két házának védelmi
bizottságait hidegen hagyták az
újságíró szervezetek tiltakozá-
sai, és kedd esti együttes ülésü-
kön meghagyták az ország vé-
delmi stratégiájának tervezeté-
ben  a médiára vonatkozó pasz-
szusokat. Amint arról lapunk-
ban beszámoltunk, a tervezet
szerint „az egyes állami intéz-
mények lejáratását szolgáló, az
intézmények tevékenységérõl
hamis információkat terjesztõ,
politikai megrendelésre készült
médiahadjáratok” veszélyt je-
lentenek az állambiztonságra. A
dokumentum vitája során csu-
pán a 6. pontig jutottak el, a saj-
tóra vonatkozó bekezdéseknél
ugyanis a szociáldemokrata és
liberális politikusok kivonultak
a terembõl. Iulian Fota, az el-
nök nemzetbiztonsági tanács-
adója a keddi ülés után kijelen-
tette: az, hogy a sajtó bekerült a
védelmi stratégiába, nem akadá-
lyozza a média mûködését.
„Megengedhetetlennek tartom a
sok hazugságot, amely naponta
ömlik egyes televíziókból” – ér-
velt a sajtóra vonatkozó bekez-
dés mellett. 

Másodpercenként közel 200 ezer SMS-t kül-
denek világszerte a mobilkészülékekrõl – de-
rült ki a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU)
jelentésébõl. Ez a mennyiség azt jelenti, hogy
az elmúlt három évben elküldött SMS-ek
száma több mint háromszorosára, közel 6,1
billióra nõtt. Az útnak indított rövid szöveges
üzenetek másodpercenként mintegy 10 ezer,
tehát percenként hozzávetõleg 600 ezer eurós
bevételt termelnek a mobilhálózatokat mû-
ködtetõ cégeknek. A legbuzgóbb üzenetírók a
Fülöp-szigetek és az Egyesült Államok mo-
bilhasználói, õk 2009-ben a világ SMS-for-
galmának 35 százalékáról gondoskodtak. 
Ez is ama dolgok közé tartozik, amikor a
mennyiségi növekedés akárhány biliárd után
sem idéz elõ érdemi minõségi változást. Leg-
alábbis szövegminõségit bizonyosan nem.

(szûcs el)

Száz szó

Röviden

Nyitott az ÚMSZ-sajtópályázat

Az újságírást és a kommunikációtudo-
mányt tanuló diákok mellett nemzetközi
kapcsolatok- és politikatudomány szakos
diákok is pályázhatnak a Fiatal riporterek a
szegénység ellen (Young Reporters Against
Poverty) elnevezésû versenyre. Az Európai
Bizottság EuropeAid Együttmûködési Hi-
vatala és az EJC Európai Újságíróközpont
által szervezett verseny teljes romániai ko-
ordinációjáért az Új Magyar Szó felel. A
pályamunkákat – melyek középpontjában
a fejlõdõ országok gazdasági, társadalmi
és politikai fejlõdését célzó támogatásnak
kell állnia – október 29-ig kell leadni, a
verseny honlapján (www.youngreporters.net)
való regisztráció után.

Elkezdõdött a Loverboy forgatása

Elkezdõdött a Hogyan töltöttem a világvé-
gét? (Cum mi-am petrecut sfârºitul lumii) cí-
mû filmjével világhírnevet szerzõ Cãtãlin
Mitulescu második, Loverboy címû nagy-
játékfilmjének a forgatása. A felvételek
15 konstancai helyszínen zajlanak, és
várhatóan november közepén fejezõdnek
be. A készülõ alkotás egy 20 éves
hârºovai srác, Luca történetét meséli el,
aki lányokat hódít meg, hogy miután be-
leszerettek, átadhassa õket egy konstan-
cai kereskedõ-hálózatnak. A film fõsze-
repeiben George Pistereanu, Ada
Condeescu, valamint Bogdan
Dumitrache és Clara Vodã látható.

S.O.S. sajtószabadság?

Magyar tulajdonú kereskedelmi cég bukaresti köz-

pontba kollégákat keres irodavezetõ munkára. Ma-

gyar nyelv ismerete kötelezõ, elõkészítõ könyvelés

ismerete elõny. Önálló munkavégzés, hosszútavú

karrier lehetõség. Várjuk az önéletrajzokat, csak

magyar nyelven rotterom@rdslink.ro e-mail címre.

Apróhirdetés

Oscar 2011: nagy a nõi mezõny
MTI

Alig kezdõdött el az Oscar-
szezon, máris tucatnyi esé-

lyest emlegetnek Hollywoodban
a legjobb színésznõ Oscar-díjára.
A nõkre irányuló figyelem oka
részint az, hogy idén számos
erõs, független nõi produkció ké-
szült – nemcsak abban az érte-
lemben, hogy „nõi témákat” állí-
tottak a középpontba, hanem úgy
is, hogy a fõhõsnõket eljátszó szí-
nésznõk maguk is tevékenyen
hozzájárultak – produkciós oldal-
ról is – a filmek létrejöttéhez.
Julianne Moore például öt évig
kitartott a Kids Are All Right címû
film mellett, amíg a producerek-
nek sikerült összeszedni a tiné-
dzsereket nevelõ leszbikus párról
szóló történetre a szükséges
pénzt. Az is az õ érdeme, hogy
megnyerte Mark Ruffalót az
egyik fontos szerepre. De Moore
mellett a partnerét alakító An-
nette Bening neve is joggal szere-
pelhet az Oscar-esélyesek készülõ
listáján. Sokakat megragadott

Sally Hawkins alakítása is a Made
in Dagenham címû filmdrámában,
amelyben gyári munkásként a
nõk számára egyenlõ bérezést
akar kiharcolni. Esélyesként em-
legetik továbbá Natalie Port-
mant, aki szép kritikákat kapott a
szeptemberi velencei filmfesztivá-
lon a Black Swan címû balettdrá-

ma fõhõseként. Szintén a befutók
közé sorolják a 20 éves Jennifer
Lawrence-t, aki a Berlinalén és a
Sundance Filmfesztiválon is díja-
zott Winter’s Bone címû drogdrá-
ma fõszerepét játszotta el. De
Anne Hathaway (Love and Other
Drugs), Lesley Manville (Another
Year), Gwyneth Paltrow (Country

Strong) és Naomi Watts (Fair
Game) neve is a szóba jöhetõ je-
löltek között van. Az elemzõk
szerint idén nem lesz könnyû ki-
választani az öt Oscar-jelölt szí-
nésznõt: a kérdés ugyanis nem
az lesz, hogy ki juthat be, hanem
az, hogy kit kell kihagyni a me-
zõnybõl.

Sztársarok

Fiatal vagy? Újságírónak készülsz? Akarsz küzdeni a szegénység ellen?
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Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
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Az Európai Bizottság EuropeAid Együttmûködési Hivatala
és az EJC Európai Újságíróközpont pályázatot hirdet 18 és 30
év közötti újságíró-, nemzetközi kapcsolatok- és politikatu-
domány szakos diákok számára, Fiatal riporterek a szegény-
ség ellen (Young Reporters Against Poverty) címmel. A ver-
seny teljes romániai koordinációjáért az Új Magyar Szó címû,
Bukarestben megjelenõ országos magyar napilap felel.

A verseny célja felkelteni az EU-tagállamok újságírószakos
hallgatóinak érdeklõdését a fejlesztési kérdések iránt. Az EU
fejlesztési támogatásáról a pályázók saját nyelvükön egy újság-
cikk (legfeljebb 1000 szó terjedelmû) vagy egy rádiófelvétel
(MP3 formátumban, legfeljebb 3 perc) benyújtásával indulhat-
nak, melyet október 29-ig kell leadni, miután megtörtént a re-
gisztrálás a verseny honlapján (www.youngreporters.net). A
pályamunkák középpontjában a fejlõdõ országok gazdasági,
társadalmi és politikai fejlõdését célzó támogatásnak kell állnia.

A beküldött munkák alapján a 27 EU-tagországból 33 új-
ságírószakos hallgatót választanak ki, akik meghívást kap-
nak a decemberben megrendezésre kerülõ Európai Fejlesz-
tési Napok brüsszeli mûhelytalálkozóján való részvételre. A
nyertes újságcikkeket/hangfelvételeket a www.youngre-
porters.net oldalon is közzéteszik.

A mûhelymunka lezárása után, a 33 résztvevõ az Európai
Fejlesztési Napokról szóló médiaanyagot készít, amelyet
2010. december 14-ig mind a verseny honlapján, mint or-
száguk sajtójában megjelentetnek. Európai uniós újságírók-
ból álló zsûri választ ki közülük három fõdíjast (a legjobban
megírt riportot, a legjobb rádióriportot, illetve a legerede-
tibb hírt díjazzák), akik az Európai Bizottság egyik afrikai
partnerországában tehetnek majd helyszíni látogatást.

Bõvebb információk az office@maszol.ro email-címen
vagy a 0788-715 713 telefonszámon. 

Két helyet (54.-rõl 52.-re) esett vissza Romá-
nia a Riporterek Határok Nélkül szervezet
napokban közzétett statisztikájában, amely
az országokat a sajtószabadság érvényesülé-
se szerint rangsorolja. Az ország még többet
süllyedhet a rangsorban, ugyanis a parla-
ment illetékes szakbizottságai kedd este
megõrizték az védelmi stratégia tervezeté-
ben a sajtóra vonatkozó bekezdéseket.

Anette Bening és Julianne Moore egyaránt Oscar-esélyes. A február 27-i gálán vajon melyikük  mosolyog majd?

HIRDETÉS
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély
(sor.)
9.45 Kisenciklopédia –
Hérodotosz
9.55 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
10.25 Lélek Boulevard
11.00 Család-barát
11.55 Carlo és vendégei
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 Magyar elsők
15.50 Ünnepi megemlé-
kezés a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen
17.30 Mundi Romani
18.00 Beavatás
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese - Mirr-murr
kandúr kalandjai
20.00 Hazaérés 
- Koszmovszky Edina
21.00 Ünnepi közvetítés
a Parlament Kupolater-
méből az állami kitünte-
tések átadásáról
22.30 Labdarúgó-mérkő-
zés
Monicomp Liga, 11. for-
duló, ZTE FC-Vasas
0.35 Sport - Esti
0.40 Váltó
0.55 Marianna Ucría
(olasz-francia filmdráma,
1997)
2.40 Kikötő - Friss (ism.)

m1, 22.10
Soha, sehol, senkinek

Vendel Imre gépkocsivezető 1945-ig a Horthy-hadsereg
tisztje volt. 1951-ben várandós feleségével és két fiúgyer-
mekével kitelepítik. Egy falusi, romos iskolaépületben tölte-
nek két évet. A mindennapi létért való küzdelemben felör-
lődik a család összetartó ereje, a szeretet. 1953-ban elhagy-
hatják a kényszerlakhelyet. Az elmúlt két évről azonban nem
beszélnek soha, sehol, senkinek...

Prima Tv, 22.15
Shaft

Amikor Walter Wade, az elkényeztetett egyetemista megöl
egy fiatal fekete diákot, John Shaft hajtja végre a letartóz-
tatást. Walter kicsúszik az igazságszolgáltatás kezei közül
és meglép az országból, ám kétévnyi várakozás után, amint
Walter titokban visszatér az államokba, Shaft ismét őrizet-
be veszi. Walter tehetős apja azonban megint leteszi fiacs-
kájáért az óvadékot.

m2, 23.15
New York-i szerenád

A két gyermekkori barát, a rock banda dobosa, Ray, és a
filmrendezői babérokra pályázó Owen mindennapjai unal-
mas munkával telnek. Miután Owen jegyese már nem ter-
vez a fiúval közös jövőt, a két jó barát elhatározza, hogy
Kansasba mennek egy filmfesztiválra. Ray az egyik életmű-
díjat kapó színész fiának kiadva magát beköltözik az egyik
luxusszálloda lakosztályába.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLÓZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hrvatska kronika
10.25 Ecranul nostru
10.50 Körzeti magazin
11.45 Pódium 
- Mensáros László műsora
12.25 Néprajzi értékeink
12.30 Most a Buday!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Nemzeti értékeink
14.55 Jelfogó
15.50 Sant’ Angelo 
- Egy kórház hétköznapjai
(olasz sor.)
16.35 Színészpalánták
(olasz sor.)
17.35 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.00 Titkos háború
(dok. f.)
19.05 Átjáró
19.30 A kis Amadeus -
Az ifjú Mozart kalandjai
20.00 “Életcélok-hitval-
lások”
20.05 Házaspárbaj
(olasz sor.)
21.00 Híradó
21.25 Sporthírek
21.30 A remény útjai 2.
22.30 24 (am. sor.)
23.15 New York-i szere-
nád (am. vígj., 2007)
0.50 Mafalda 
(anim. sor.)
0.55 Titkos háború

6.30 Top Shop
7.00 meneTrend (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli –
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő 
– Magazin a legjobb 
történetekkel
15.45 Yugioh - A mozi-
film (japán anim. f.)
17.20 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.25 Döglött akták
(amerikai krimisorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.05 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sor.)
Utána: RTL-hírek
22.20 CSI. A helyszíne-
lők (amerikai-kanadai
sor.)
23.15 Vámpírnaplók
(amerikai sorozat)
0.20 A főnök 
(amerikai krimisor.)
1.15 Reflektor
1.30 ittHON
1.50 Odaát 
(am. akció sor.)
2.40 Autómánia 
Autósmagazin (ism.)

7.00 Alexandra Pódium
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.20 Szerelemcsapda
(am. filmdráma, 1999)
14.25 Kvízió
15.55 Megamánia (ism.)
16.25 Rex felügyelő
(osztrák-német krimisor.)
17.30 Marina 
(mex. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Ezek megőrültek!
Elvan a celeb, ha játszik!
21.00 Aktív
21.05 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
21.40 Megasztár 5. 
- Legenda csak egy van!,
Döntő
Közben: Kenósorsolás
0.30 Tények Este Hírmű-
sor
1.00 EZO.TV 06-90-602-
022
Jósok, látók, médiumok!
1.55 Hősök (am. sor.)
2.45 Smallville 
(am. akció sor.)
3.35 Alexandra Pódium
(ism.)
4.00 Animációs filmek

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Felfedező (ism.)
11.05 Ingatlanpiac
(ism.)
11.30 Soroló (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.05 BBC Reporters
16.30 Panaszkönyv
(ism.)
17.05 Keresztmetszet
(ism.)
18.00 Híradó
18.35 Európai híradó
19.05 Értékmentés 
másként
19.30 BBC Hard Talk
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.05 Civil kaszinó 
- Húsbavágó kérdések
0.05 Péntek (ism.)

8.50 Gyilkos sorok (am.
sorozat) 9.55 Egy kórház
magánélete (sorozat)
11.00 Doktor House (soro-
zat) 12.05 Sárkányszív 2.
(am. kalandfilm) 14.10
Monk (sor.) 16.05 CSI
(ssorozat) 17.00 Greek, a
szövetség (sorozat) 18.00
Feleségcsere (reality
show) 19.00 A médium
(sorozat) 20.00 10 év 10
nap alatt 21.00 Jóbarátok
(sorozat) 21.30 CSI
(sorozat) 22.30 A lény
(am. sci-fi, 1995) 

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek 12.10 Europa League:
Utrecht - Steaua 13.10
Pontos sportidő 14.10
Külön kiadás 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Ko-
molyan (live) 17.00 Pon-
tos sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
20.00 Europa League ös-
szefoglaló 21.00
Wrestling RAW 23.00
American Gladiators

8.15 Tiltott gyümölcs
9.45 Rosalinda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 14.00 Marina (soro-
zat) 15.15 Viktória (soro-
zat) 16.30 Rosalinda (so-
rozat) 17.30 Igaz történe-
tek 18.30 Tengernyi szen-
vedély (sorozat) 19.30 Til-
tott gyümölcs (sorozat)
20.30 Anna Karenina
(am. film, 1985) 23.30
Hét bűn (sorozat) 0.30
Igaz történetek

8.05 A Midsomer gyilkos-
ságok (sorozat) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.00 A
Midsomer gyilkosságok
(sorozat) 14.55 A múlt
nyomában (kanadai-ameri-
kai thriller) 16.40 Háza-
sodjunk, vagy tán mégse?
(am. vígjáték) 18.45 Pusz-
tító szélvihar (am. film)
20.25 Deep Impact 2. - A
becsapódás után (német-
am. akciófilm) 22.10 Kom-
mandó (am. akciófilm)
23.50 Lopakodók (am.-pe-
rui akciófilm)

8.00 Orvosok 9.30
Teleshopping 10.00 Me-
nyet anyának 5 12.30 Hí-
rek 13.15 Legyél az
enyém 15.15 Aliye (török
sor.) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
D-Hírek 19.45 Menyet
anyának 5 20.30 Szemek
az árnyékban 22.00 A re-
mény bajnoka (amerikai
életrajzi dráma, 2005)
1.00 Painkiller Jane (kan.-
am. sci-fi sorozat) 2.00
Vad szenvedélyek (eroti-
kus film)

10.00 Prímatorna 10.30
Teleshop 11.00 Zodiákus
13.00 Teleshop 14.30
Nagykörút 15.00 Tabu Tv
15.30 Patikus Magazin
16.00 Zodiákus 18.00
Öko-Házak 18.30 Irányjel-
ző 19.00 Viva Natura
19.30 Tűzoltók (ismétlés)
20.30 Krisztus vándorai
21.10 A megregulázott
fény, avagy lézer napja-
inkban 21.35 Hírháló
22.00 Hideglelés (am. ak-
ciófilm) 2.00 Tabu Tv -
Sztárhíradó

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Jelfogó (ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Nemzet és véde-
lem
14.30 Körzeti magazinok
15.25 Közlekedő
15.30 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
16.00 Ünnepi megemlé-
kezés
17.15 MC 
- 1956. október 23.
17.35 Körzeti híradó
17.50 Teadélután
18.35 Halász doktor 
(magyar tévéjáték,
1968)
19.20 Arcok, harcok
20.00 Lánglobbantás
20.30 Híradó este
21.00 Ünnepi megemlé-
kezés a Parlament 
Kupolaterméből
22.05 Soha, sehol, sen-
kinek (magyar filmdrá-
ma, 1988)
23.40 Összefoglaló a
nap ünnepi eseményeiről
0.05 A Hortobágy legen-
dája (magyar filmdráma,
2007)
1.30 Prizma
1.45 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli hírek
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sor.)
10.00 Kontra generáció
10.40 Vidám
moziarvhívum (ism.)
11.00 A világ hercegnői
11.15 Találkozunk 
a TVR-ben!
12.40 Közelebb hozzád
12.55 A legendás doktor
Hur Jun 
(koreai sor.)
13.50 Ragadós 
történetek kicsiknek
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Parlamenti 
pártok fóruma
15.35 Románia 
parlamentje
16.30 Az én Európám
(ism.)
17.00 A mesterség
aranykarperec
17.30 Vizor monden
18.00 Hírek
18.30 A legendás doktor
Hur Jun (koreai sorozat)
19.30 A világ hercegnői
19.40 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
20.40 A nap témája
21.00 Egyszer az életben
23.00 A bor románul
23.10 Hibátlanok 
(am. filmdráma, 1999)
1.05 Népi hagyaték
(ism.)

5.00 Mi történik doktor
úr? (ism.)
6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Áldott gyermek

(amerikai thriller, 2007)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport
13.45 Apropo TV 
– szórakoztató műsor
15.00 Land of Jokes (ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Érted táncolok 
– táncverseny show
1.00 Románia szeretlek! 
– kultúrális magazin (ism.)
2.00 Apropo TV 
– szórakoztató műsor
(ism.)
3.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badeaval
11.15 Nicsak, ki tetovál
(fr.-olasz vígjáték, 1968)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Egy rém rendes
család 
(amerikai vígjáték sorozat)
14.30 A nagy győztes –
reality show (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Liga 1: Gloria
Bistriţa–FC Dinamo 
labdarúgó mérkőzés
22.30 Félholt 2. 

(amerikai akciófilm, 2007)
Sz.: Bill Goldberg, Ricardo
Kurupt Brown
0.30 A hefér holló 
(amerikai akciófilm,
1998) (ism.)
2.15 Félholt 2. 
(amerikai akciófilm,
2007) (ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Senki sem tökéletes
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Menni vagy meghalni
(angol-am. kalandf.) (ism.)
11.30 Világiak (Mondenii)
(ism.)
12.00 Focus Monden (ism.)
12.30 Teleshopping
13.15 Sport, diéta és egy
sztár (ism.)
13.30 Teleshopping
14.00 Charleston 

(olasz vígjáték, 1978)
16.00 Focus monden (ism.)
16.30 Aki tud az nyer!
(ism.)
17.30 Mestersége önkéntes
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán – reality show
20.30 A legszebb vidéki
lány kerestetik
22.15 Shaft 
(am.-német akcióf., 2000)
0.30 Elárultak a szerelem-
ben – reality show
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Elárultak a szerelem-
ben (ism.)

7.00 Egyszer egy ilyet
vezetni!
8.00 Újjáépítők 
- 1956-os BelAir
9.00 Halálos fogás 
- Minden a legnagyobb
rendben
10.00 Piszkos munkák 
- Majomgondozó
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Eragon 2.
13.00 A túlélés 
törvényei - Panama
14.00 Állítólag... 
- Libikókás történet
15.00 Piszkos munkák 
- Majomgondozó
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 A túlélés 
törvényei - Panama
20.00 Állítólag... 
- Alaszkai különkiadás
21.00 Hogyan készült?
21.30 Amerikai favágók
22.30 Amerika határain
23.30 A túlélés 
törvényei
0.30 Dühöngő világ 
- Dühöngő sofőrök 3
1.30 Töréspont 
- Termosztát
2.30 Végzetes 
másodpercek
3.00 Állítólag... 
- Alaszkai különkiadás

7.00 Anya, az állatorvos
(német sorozat)
8.10 DP 2 Tonomat
10.00 Videóterápia
11.00 Vallomások
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európában
15.30 Ég és Föld között
16.00 Anya, az állator-
vos (német sorozat)
17.00 Hírek, időjárásje-
lentés
17.30 Lex et Honor
18.00 IT zon@
18.30 Csavargó halász
18.30 Olimipai magazin
19.00 Biznisz óra
20.10 Bűnök ideje 
(amerikai western,
2006)
Sz.: Stacy Keach, 
Patrick Duffy, 
Kenny Johnson, 
Kelly Overton, 
David Rees Snell
21.40 Állati ösztön
21.50 Lehet, 
hogy nem tudtad
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik
0.10 Jamie 
- a nagy egészségshow
1.35 Bűnök ideje
(amerikai western,
2006) (ism.)
3.00 DP 2 Tonomat

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30 Nóták 17.55
Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Heti esemény-összefoglaló

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás, Mű-
velődési hírek, Vendégségben 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Hírnegyedóra, Délutáni váltás 16.00 Hírnegyedóra, Sport,
Rádióújság 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden

PÉNTEK
2010. október 22.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

7.00 180 perc 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.00 Hírek 12.05 A Hely 12.30 Vendég a háznál 13.00 Dé-
li harangszó 13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház
14.30 Egy az Isten! 15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00
Közelről 16.45 Hétköznapi tudomány 17.15 Zöldövezet
18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó
19.30 Határok nélkül 20.05 Sportvilág 20.25 Tetten ért sza-
vak 20.50 Jó éjszakát 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap tör-
ténetei 23.00 Krónika 23.25 Esti beszélgetés

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Orsolya nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
Az Orsolya nõi név a latin
Ursula név magyaros olva-
satából ered, jelentése kis
medve.
Holnap Elõd napja van.

Évfordulók
• 1790-ben a trikolór lesz
Franciaország hivatalos
zászlaja.
• 1805-ben trafalgarnál a
brit hadiflotta, Horatio
Nelson parancsnoksága
alatt legyõzi a franciákat.
• 1879-ben Thomas Alva
Edison bemutatja az elsõ
izzólámpát.
• 1921-ben IV. Károly, a
volt magyar király másod-
szor is megpróbálja resta-
urálni a magyar királyi
trónt.
• 1944-ben a második vi-
lágháborúban a szövetsé-
gesek elfoglalják Aa-
chent, az elsõ német
nagyvárost.
• 1944-ben brit-amerikai
légitámadások a gyõri, az
ipolysági (ma: Sáhy, Szlo-
vákia), a feketehalmi (ma:

Codlea, Románia) és az óz-
di vasútállomások ellen.

Vicc 
– Pistike melyik a kedvenc
tantárgyad?
– A kvantumfizika.
– De hiszen ti még nem is ta-
nultok kvantumfizikát!
– Hát éppen ezért!

Recept
Tojáspörkölt
Hozzávalók: 1 fej hagyma,
olaj, pirospaprika, só, bors,
sok tojás (min. 6).
Elkészítés: Az olajban
megpárolni a hagymát, mi-
kor üveges pirospaprikával
meghintem, és kicsi vízzel
felengedni. És hagyom forr-
ni, azért, hogy a hagyma
pépesedjen. Közben a tojá-
sokat megfõzöm. Hideg
vízbe rakom õket, hogy
könnyen meg lehessen pu-
colni õket. A hagymát só-
zom borsozom, és belete-
szem a negyedekbe vágott
fõtt tojást. Még egy picike
vízzel fel lehet önteni, és
óvatosan megkavarni, és
kész is van.

2010. október 21., csütörtök   www.maszol.ro

Nincs is nagyobb hiba annál,
mint amikor valaki szem elõl
téveszti azt, hogy a tudás nem
Isten, az ember nem gép és a
feltevés nem tény. Amikor eze-
ket a dolgokat összekeverjük,
akkor nem csak zavarunk nö-
vekszik meg, hanem fájdal-
munk is. A dolgok helytelen
tudása ugyanis zavart és a lé-
lek egyensúlyának hiányát

okozza. Ilyenkor bár nem tud-
juk a helyes utat, a szívünk leg-
mélyén érezzük, hogy rosszul
döntünk és hibás módon értjük
a dolgokat. Ez az érzés viszont a
legtöbb embert nem önvizsgálat-
ra, hanem makacsságra ösztön-
zi. A makacsság a gondolkozás
tudatos elutasítása és vak hit
abban, amiben amúgy soha
nem hinnénk. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A Kosban a Hold. Szeretné újfaj-
ta területeken is próbára tenni
képességeit. Elvállal egy olyan
megbízást, mely tele van izgal-
mas kihívásokkal.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Megismerkedhet egy emberrel,
aki képes támogatni karrierje fel-
lendítését. Meggondolatlan ígére-
tet senkinek ne tegyen.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Kerüljön minden felesleges koc-
kázatot. Csak akkor hozzon
pénzügyi döntést, ha teljesen biz-
tos a dolgában. Az estét kettesben
töltheti kedvesével.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ügyintézésre éppúgy alkalmas ez
a nap, mint lazításra. Az Ön ke-
zében a döntés. Végre egy jó al-
kalom, hogy jó kedvûen, könnye-
dén alakuljon a napja.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Egy bonyolult szakmai feladat
köti le a figyelmét, s meglepõ ha-
tást fog tapasztalni a probléma
megoldása felé vezetõ úton.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A házaséletre vonatkozó néhány
szükséges tanáccsal látja el egyik
barátját, aki okosan használja
fel a hallottakat, és ezáltal meg-
oldódnak a problémák.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Boldognak, felszabadultnak érzi
magát. Több idõt tölthet most
azokkal, akiket szeret. Boldog
születésnapot!
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Jó alkalom kínálkozik arra,
hogy rendezze régi adósságát.
Különösen figyeljen arra, hogy
az adós viszony miatt megrom-
lott kapcsolatait is helyrehozza.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Tanulásra lesz lehetõsége, csak
az a kérdés, vannak-e határozott
céljai. Ha új munkahely játszik
fontos szerepet, akkor pedig pró-
bálja megpótolni a hiányossága-
it.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Lehet, hogy nem úgy alakulnak
dolgai, ahogyan elképzelte, de
nincs oka a pánikra. Erõs von-
zalmat érez kedvese iránt. Szerel-
me nem ismer határokat.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Próbáljon meg takarékoskodni.
Kemény munkával szerzett pén-
zét kösse le, hogy ne költhesse el
az elsõ adandó alkalommal.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Nem sok késztetést érez a mun-
kához. Legszívesebben barátai-
val töltené az egész napot. Sajnos
azonban erre most nincs lehetõ-
sége. A szerelemben szeret adni,
de kapni is.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

Nem mindennapi mér-
kõzést vívott kedden este

a müncheni Allianz Are-
nában Németország és Ro-
mánia bajnoka. A BL cso-
portkörének harmadik for-
dulójában úgy nyert 3-2-re a
Bayern, hogy ellenfele, a Ko-
lozsvári CFR 1907 játékosai
két góljuk mellett ugyanany-
nyi öngólt is vétettek. 

Három meghatározó já-
tékosa, Robben, Ribéry és
Klose hiányában, Louis
van Gaal több helyen is
improvizációra kénysze-
rült, ami meg is látszott
csapata játékán. Piccolo
óriási helyzetét követõen
vezetést szereztek a vendé-
gek, De Zerbi tökéletes be-
adását Cadú vágta közelrõl
a hálóba, 0-1. Alig négy
perccel késõbb a kolozsvári
csapatkapitány Stãncioiu
kapujába is betalált (1-1), a
jobb sorsra érdemes hálóõr
pedig öt percre rá Panin ön-
góljánál is tehetetlennek bi-
zonyult, 2-1. Az elsõ félidõ
utolsó másodperceiben
Traoré ajtó-ablak helyzet-
ben találta el a kapufát. 

A hatvennégyezer szurko-
lójuk füttykoncertje dacára
labdatartásra berendezke-
dett bajorok szerencsés gól-
lal húztak el: Cadu Mario
Gomez lábát találta el a lab-
dával, amely onnan a hálóba
jutott, 3-1 a 77. percben.
Szûk tíz perccel késõbb
Culio lövése pattant a kapu-
fáról Butt hálójába (3-2),
majd Cadu és Hora együtte-
sen ügyetlenkedte el a 3-3
nagy lehetõségét. 

„Szerencsénk volt” – ösz-
szegzett lakonikusan van
Gaal, „a szerencse elpártolt
tõlünk” – nyilatkozta Sorin
Cîrþu tudván, hogy csapata
óriási lehetõséget puskázott
el a tartalékos Bayernnel
szemben. 

Az E csoport másik ered-
ménye – AS Róma–FC Bá-
zel 1-3 – sem kedvezett a
kolozsváriaknak, akik visz-
szaestek a kvartett harma-
dik helyére. A visszavágók
elõtt a sorrend: 1. Bayern
9 pont, 2. Bázel 3 (5-5), 3.
CFR 1907 3 (5-6), 4. Róma
3 (3-6).

Az F csoport veretlenjei-
nek moszkvai összecsapásán
Zsirkov (23.) és Anelka (43.)
góljaival verte a Szpartakot
a Chelsea. Vad II István ma-
gyar játékvezetõ Marseille-
ben, a Stade Vélodrome-on
debütált, ahol a francia baj-

nok Olympique 1-0-ra nyert
a szlovák MSK Zilina ellen.
Az egyetlen gólt Diawara
szerezte a 48. percben. A
csoport állása: 1. Chelsea 9
pont, 2. Szpartak 6, 3. Mar-
seille 3, 4. Zilina 0.

A G csoport, és egyben a
BL-kedd rangadójának sor-
sa már az elsõ negyedórá-
ban eldõlt, miután Cris-
tiano Ronaldo szabadrúgá-
sát (13.) követõen Bonera
(14.) öngólt csinált Mesut
Özil lövésébõl: Real
Madrid–AC Milan 2-0. A
négyes másik mérkõzésén
az Ajax Amsterdam 2-1-re
nyert a francia AJ Auxerre
ellen, a gólokat De Zeeuw
(7.) és Suárez (41.), illetve
Birsa (56.) szerezte. A fran-
cia Mignot a kispadon ka-
pott piros lapot a 90. perc-
ben, de kiállították csapat-
társát, Oliechet, sõt a mecs-

csen elsõként a holland
Ooijert is. A csoport állása:
1. Real Madrid 9 pont, 2. AC
Milan 4 (3-3), 3. Ajax 4 (3-4),
4. Auxerre 0.

A H csoport slágermérkõ-
zésén aláztak az Ágyusok,
az Arsenal 5-1-re nyert a
Sahtar Donyeck ellen.
Eduardo a 82. percben lõtte
az ukrán bajnok becsületgól-
ját, addig Song (19.), Nasri
(42.), Fabregas (60., bünte-
tõbõl), Wilshere (66.) és
Samak (69.) is megzörgette
Pjatov hálóját. 

Az addigi nyeretlenek
összecsapásán portugál siker
született, a Sporting Braga
2-0-ra nyert a Partizan Belg-
rád ellen. A gólokat Lima
(35.) és Matheus (90.) sze-
rezte. A csoport állása: 1.
Arsenal 9 pont (14-2!), 2.
Sahtar 6, 3. Sporting 3, 4.
Partizan 0. 

Röviden
A magyarok is meg-
elõzték a románokat 

A magyar válogatott (598
pont) hét helyet elõrelépve a
44. a Nemzetközi Labdarú-
gó Szövetség (FIFA) tegnap
kiadott, legfrissebb világ-
ranglistáján. Folytatódik Ro-
mánia (568) mélyrepülése, a
trikolórok az 50. helyig
csúsztak vissza, s többek kö-
zött Burkina Faso is elõttük
van. Továbbra is Spanyolor-
szág (1881) vezet Hollandia
(1683) elõtt, a dobogót pedig
Brazília (1493) egészíti ki,
miután megelõzte a világbaj-
noki bronzérmes Németor-
szágot (1481). 

Bousquet is doppingolt 

Két hónapos eltiltást kapott
az augusztusi, budapesti
úszó Európa-bajnokságon
két számban is aranyérmes
francia Frédérick Bousquet,
miután szervezetében a ser-
kentõk közé tartozó hepta-
minolra bukkantak. A
L’Equipe címû sportnapilap
szerdai értesülése szerint a
29 éves olimpiai ezüstérmes
versenyzõ még az Eb elõtt,
egy június 13-i vizsgálaton
adott pozitív mintát, ám az
eredményt csak most hozták
nyilvánosságra. Az eltiltás
szeptember 20-tól él.
Bousquet 50 m gyorson és a
4x100-as vegyesváltó tagja-
ként lett a Margitszigeten
kontinenselsõ, 50 m pillan-
gón másodikként zárt, míg
a 2008-as pekingi olimpián
a 4x100-as gyorsváltóval lett
ezüstérmes.

Menesztették
Rijkaardot, jön Hagi?  

Immár biztos, hogy távozik
posztjáról Frank Rijkaard, a
török Galatasaray labdarú-
gócsapatának holland veze-
tõedzõje. Az együttes hazája
bajnokságában csupán a ki-
lencedik helyen áll, nyolc
forduló alatt ötvenszázalé-
kos teljesítményre volt ké-
pes. A gárda vasárnap ott-
hon kapott ki 4-2-re az
Ankaragücütõl, és ezt köve-
tõen bontott szerzõdést a tö-
rök klub a játékosként Euró-
pa-bajnok és BL-gyõztes
szakemberrel. Azóta Fatih
Terim nem fogadta el a klub
ajánlatát, így nem kizárt,
hogy Gheorghe Hagi ül le a
Galata kispadjára. 

Atlantic Cityben 
bokszol Erdei

Erdei Zsolt, a Boksz Világ-
szervezet (WBO) korábbi fél-
nehézsúlyú világbajnoka no-
vember 20-án ismét kötelek
közé lép, a 36 éves magyar
versenyzõ az egyesült álla-
mokbeli Atlantic Cityben a
kenyai Samson Onyangóval
találkozik. Az amerikai
ESPN csatorna szerint az
amatõrként olimpiai bronz-
érmes Erdei három mérkõ-
zésre szóló szerzõdést írt alá
az egyik legismertebb ameri-
kai promóterrel Lou DiBellá-
val, aki többek között olyan
sztárokat képvisel, mint Ber-
nard Hopkins, Sergio Marti-
nez vagy Glen Johnson.

Öngólgyáras Kolozsvár

Labdarúgás

T. J. L.

Ma este a csoportkör
harmadik fordulójának

mérkõzéseit rendezik meg
a labdarúgó Európa Ligá-
ban. A K jelû kvartettben
az egy pontos Steaua Hol-
landiába látogat, a két pon-
tos FC Utrechthez. Utóbbi
nem remekel az Eeredi-
visienben, ahol legutóbb
csak 2-2-re mérkõzött hazai
pályán az újonc De
Graafschap Doetinchem-
mel, és 8 pontja a 9. hely-
hez elegendõ. 

A bukarestiek a Dinamo
elleni örökrangadó 1-2-jé-
nek bosszúságával, a hazai
pontvadászat ötödik helye-
zettjeiként utaztak Lili-
omországba, ahol Marius
Lãcãtuºnak fõhet a feje,
hogy milyen kezdõtizene-
gyet küldjön pályára. Ga-
lamaz, Marinescu, Bran-
dan, Zapata, Baciu, Ono-
fraº és Bilaºco nincs az
UEFA-listán, a legutóbbi
bajnoki kudarcért felelõs-
nek kikiáltott Iulian Apos-
tol nincs már a keretben,

Kapetanosz pedig négyfor-
dulós eltiltását üli. 

Ilyen elõzményekkel ke-
rült az elutazók közé Szé-
kely János, a többiek pedig
Tãtãruºanu, Lungu (kapu-
sok), Bonfim, Emeghara,
Gardoº, Geraldo, Abrudan,
Martinovics, Latovlevics,
Ricardo, Angelov, Nicoliþã,
Tãnase, Bikfalvi, Rãduþ,
Matei, Surdu és B. Stancu
(mezõnyjátékosok). A hazai
sportsajtó már a mai kezdõ-
tizenegyet is tudni véli,
eszerint Lãcãtuº Tãtãruºanu
– Bonfim, Gardoº, Geraldo,
Latovlevics – Ricardo,
Angelov – Nicoliþã, Stancu,

Tãnase – Surdu összeállítás-
ban kezd.

Az FC Utrecht–Steaua
EL-mérkõzésrõl a Pro Tv
számol be élõben, 20 órai
kezdettel. A K csoport má-
sik mérkõzésén az SSC
Napoli és az FC Liverpool
csap össze.

A magyar bajnok Debre-
ceni VSC a Dzsudzsák Ba-
lázzsal felálló holland PSV
Eindhovent fogadja a buda-
pesti Puskás Ferenc Stadi-
onban. A hajdúságiak elsõ
két mérkõzésüket elveszítet-
ték a második számú euró-
pai kupában: elõbb hazai
környezetben az ukrán

Metaliszt Harkivtól, majd
az olasz Sampdoria ottho-
nában kaptak ki. Ezzel
szemben a holland alakulat
a lilomországi pontvadászat
veretlen elsõjeként vág neki
újabb EL-kalandjának, a
kvartett négypontos éllova-
saként. A hajdúságiak húsz
játékossal utaztak tegnap
Budapestre, Herczeg And-
rás vezetõedzõ eltiltás miatt
nem számíthat Kabát Péter-
re, míg Komlósi Ádám és
Farkas Balázs sérüléssel baj-
lódik. Az I csoport másik
mérkõzésén az ukrán Meta-
liszt Harkiv az olasz Samp-
doriát fogadja. 

Tartalékos Steaua az EL-benÚMSZ

A közös magyar–román
jégkorong-bajnokság, a

MOL Liga keddi játéknap-
ján egyetlen román csapat lé-
pett jégre: a Steaua Rangers
súlyos vereséget szenvedett
Székesfehérváron, 0-7 a
Sapa Fehérvár AV19 ellen.
A Ferencváros 2-1-re nyert a
Dunaújvárosi Acélbikák el-
len, a címvédõ Vasas HC 2-
0-ra vezetett a Miskolci Je-
gesmedvék csapata ellen, de
a rendes játékidõ végén 2-2
állt az eredményjelzõn. A
szétlövés a budapestieknek
kedvezett, Berta Ákos szen-
tesítette a 3-2-t. Pénteken
Brassói Fenestela 68-Mis-
kolci JJSE, Újpesti TE– Fe-
rencváros és Steaua Rangers-
Sapa Fehérvár AV19 mérkõ-
zéseket rendeznek. 

Hokis gólzápor

Kosárlabda 

T. J. L.

A férfi kosárlabda-baj-
nokság 12. fordulójából

a vendégek kérésére elõre ho-
zott mérkõzésen a Csíkszere-
dai Hargita Gyöngye BC 74-
71-re nyert a Temesvári BC
ellen. A kedd esti volt a baj-
nokság újoncának elsõ,
sporttörténeti sikere az élvo-
nalban. Tegnap este egy 3.
fordulóból elhalasztott mér-
kõzést is pótoltak, a Maros-
vásárhelyi BC Mureº 79-60-
ra nyert a Bukaresti CSM el-
len. Dési Csaba tanítványai
veretlenek maradtak és fel-
zárkóztak a szintén hibátlan
bajnoki címvédõ, a CSU
Asesoft Ploieºti mögé. 

A hét végén az ötödik for-
duló mérkõzéseit rendezik
meg az alábbi menetrend
szerint: Csíkszereda–CSU
Asesoft, SCM CSS Craiova –
Kolozsvári U-Mobitelco BT,
Nagyváradi CSM–Nagy-
szebeni CSU Atlassib, Bras-
sói CSU Cuadripol–Buk.
CSM, Energia Rovinari–BC
Argeº Piteºti, Medgyesi Gaz
Metan–Politehnica Iaºi, Te-
mesvár BC–CS Otopeni
(szombat, 18 óra, TVR 3),
BC Mureº-Buk. Steaua
Turabo (vasárnap, 19.30 óra,
TVR 3). 

Eredmények a nõi bajnok-
ság negyedik fordulójából:
Észak-nyugati csoport: Szat-
márnémeti CSM–Kolozsvári
U 73-55, Aradi BC ICIM–
Gyulafehérvár 67-39 (a Te-
mesvári Bega Danzio volt
szabadnapos). Dél-keleti cso-
port: Alexandria–Craiova 66-
54, Brassói Galactica–Poli
Naþional Iaºi 67-43, Rapid–
Olimpia 62-71 (a Sportul Stu-
denþesc szabadnapos volt). 

Sporttörténeti
csíki siker

A táblázaton: 
1. Csík 16 14 0 2 92-28 39
2. Docler 17 11 0 6 80-46 33
3. Miskolc 16 10 0 6 75-54 31
4. Vasas 17 10 0 7 61-43 29
5. Brassó 15 8 0 7 53-44 27
6. FTC 16 7 0 9 59-58 22
7. Fehérvár 16 6 0 10 52-82 16 
8. Steaua 15 4 0 11 48-72 13
9. Újpest 14 1 0 1329-122 3

A csoport: Manchester City–Lech Poz-
nan (lengyel) és Red Bull Salzburg
(osztrák)–Juventus Torinó. B csoport:
Atlético Madrid–Rosenborg Trondheim
(norvég) és Arisz Szaloniki (görög)-
Bayer Leverkusen (német). C csoport:
Sporting Lisszabon-Gent (belga) és OSC
Lille–Levszki Szófia. D csoport:
Villarreal (spanyol)–PAOK Szaloniki
(görög) és Dinamo Zágráb (horvát)–FC
Bruges (belga). E csoport: Sheriff
Tiraszpol (moldovai)–BATE Boriszov
(fehérorosz) és AZ Alkmaar (hol-

land)–Dinamo Kijev (ukrán). F csoport:
Palermo (olasz)-CSZKA Moszkva és
Sparta Prága–Lausanne (svájci). G cso-
port: Zenit Szentpétervár (orosz)–Hajduk
Split (horvát) és Anderlecht Brüsszel
(belga–AEK Athén. H csoport: Young
Boys Bern (svájci)–Odense (dán) és VfB
Stuttgart (német)–Getafe (spanyol). J cso-
port: Borussia Dortmund (német)–Paris
Saint-Germain és Karpati Lviv (ukrán)–
Sevilla (spanyol). L csoport: CSZKA
Szófia–Rapid Bécs és Besiktas Isztam-
bul–FC Porto. 

A további program

A CFR 1907 játékosai két góljuk mellett ugyanannyi öngólt is vétettek Fotó: spotphoto.net/Maneszes Sándor
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