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Színházünnep Bukarestben

„A nagy kihívás az volt, hogy teljesen ro-
mán közegben játszottunk. Meglepetésre
éugyanúgy reagált a nézõközönség, mint
Vásárhelyen, vagy Budapesten” – nyilat-
kozta lapunknak Sebestyén Aba, a Yorick
Stúdió vezetõje, a bukaresti Országos Szín-
ház Fesztivál elsõ napjáról.
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2771 ▲
1 amerikai dollár 3,0629 ▼
100 magyar forint 1,5798 ▲

Rajtrakész az Alter-Native

Vvasárnapig a filmeké lesz a fõszerep Ma-
rosvásárhelyen, a 18. Alter-Native Nem-
zetközi Rövidfilmfesztivál programjában
17 ország 52 filmje szerepel. Nagyjátékfil-
meket is vetítenek, köztük Hajdu Szablocs
Bibliothéque Pascalját és Jacek Borcuch
Minden, amit szeretek címû filmjét. 

Kultúra 8

Média 9

Vezércikk 3

Aktuális 3
Lezuhant egy katonai repülõgép 

A román légierõk két pilótája vesztette éle-
tét, amikor tegnap kora délután a Kolozs
megyei Harasztoson lezuhant egy MiG-21
Lancer típusú katonai repülõgép. Az
aranyosgyéresi katonai bázisról felszálló
vadászgép idõjárás-felderítõ repülést vég-
zett, amikor bekövetkezett a tragédia.

Rózsa és tövise
A hatalom és az ellenzék most egyetérte-
ni látszik abban, hogy az ország oly féltett

szuverenitása nevében a
Nemzetközi Valutaala-
pot móresre kell taníta-

ni, sõt olyan szociálde-
mokrata politikus is

akad, aki egyenesen a
pénzintézet romániai
küldöttségvezetõjének
leváltását követeli. 

Bogdán Tibor

Biztatóan alakul az õszi al-
kalmazási-szezonban a mun-

kaerõpiac: a fiatal, jól képzett ál-
láskeresõk iránt nõtt jelentõsen a
kereslet. A szakmunkások elhe-
lyezkedését kormányprogram se-
gíti: „inaspénzt” kapnak azok a
vállalatok, akik a legfiatalabbak
számára biztosítanak legalább
egy évig munkahelyet. A kedve-
zõ tendenciákkal szembe megy a
CFR, a vasúttársaság 15 százalé-
kos leépítésre készül, több mint
kétezer ember marad munka nél-
kül. 7. oldal 

Megmozdult
a munkaerõpiac

Cs. P. T.

Néhány napja átadásra kész
az észak-erdélyi autópálya

újabb tíz kilométere, ám tegnap
még nem volt ismert, mikor gör-
dülhetnek rá az elsõ gépkocsik a
sztráda Torda és Aranyosgyéres
közötti szakaszára. „Õszintén
szólva, ezt én is szeretném tudni.
A munkálatokat befejeztük, a
használatbavétel idõpontja már
nem rajtunk múlik” – jelentette ki
lapunknak Bogdan Sgârcitu, a
Bechtel vállalat szóvivõje. Tájé-
koztatása szerint a befejezett sza-
kaszt elõbb az országos út- és au-
tópálya-társaságnak kell átvennie.
Folytatása a 6. oldalon 

Szerényen és szegényen
A Nemzetközi Valutaalap januárban folyósítja a következõ hitelrészletet

„Csak szerény mértékben nö-
vekedhetnek jövõre a nyáron

25 százalékkal lefaragott közal-
kalmazotti bérek” – jelentette ki
tegnap este Jeffrey Franks, a
Nemzetközi Valutaalap (IMF)
Romániában tárgyaló delegáció-
jának vezetõje néhány órával azu-
tán, hogy a küldöttség tagjainak
„búcsú-sajtótájékoztatóján” kö-
zölte: a pénzintézetnek és a ro-
mán kormánynak – a korábbi hí-
resztelésekkel ellentétben – sike-
rült egyezségre jutnia. Eszerint
Bukarest januárban megkapja a
következõ hitelrészletet, ha addig

egy sor feltételt teljesít. Jeffrey
Franks Theodor Stolojannak, a
nagyobbik kormánypárt alelnö-
kének arra a kijelentésére reagált,
hogy január elsejétõl 18 százalék-
kal emelkedhetnek a közalkalma-
zotti bérek. Az is végleg eldõlt, az
IMF nem egyezik bele a kormány
gazdaságélénkítõ csomagjába –
erõsítette meg lapunknak Gyerkó
László. A szenátus pénzügyi
szakbizottságának tagja szerint a
valutaalap elvetette az egységes
adókulcs, illetve a tébéjárulék
csökkentésére vonatkozó  javasla-
tokat. Folytatása a 6. oldalon 

A dokumentumokat tartmalazó rézhengert Kolozsi Tibor szobrász helyezte el a szobor belsejébe

Jeffrey Franks, a romániai IMF küldöttség vezetõje

Fotó: ÚMSZ

Mátyással üzennek a jövõnek

Bechtel: átadnák,
de nincs kinek?

Több száz kézzel írott és
nyomtatott üzenet, friss napi-

lapok, a Napsugár gyermekfolyó-
irat legújabb példányai és egy
filmtekercs került abba az idõkap-
szulába, amelyet tegnap helyez-

tek el Kolozsváron a Mátyás-szo-
borcsoport lovas alakjának belse-
jébe. A kapszula elhelyezésének
napján is megfeszített tempóban
folytak a restaurálási munkála-
tok. Nagy Benjámin szobrászmû-

vész és csapata éppen a talapzat
boltíveit építette. Kolozsi Tibor
szobrászmûvész lapunknak el-
mondta, Fadrusz János alkotásá-
nak technikai átadása e hónap vé-
gére várható. 8. oldal 

Fotó: realitate.net
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Röviden

Megerõsödött Viktor Janukovics

Viktor Janukovics elnök orosz pártja gyõ-
zött az elõrejelzések szerint az ukrajnai
helyhatósági választásokon vasárnap. Ez
azt jelenti, hogy az államfõ megerõsödve
került ki a küzdelembõl. Elemzõk úgy lát-
ják, hogy az ország a legjobb úton halad
afelé, hogy autokrata rezsimmé váljék.

Meghalt Kennedy beszédírója

Elhunyt Theodor Sorensen (képünkön
szembõl). John F. Kennedy elnök egykori
fõtanácsadója 82 éves volt, és mindenki

briliáns beszédírónak tartotta. Tõle szár-
mazik az 1961-ben híressé vált mondás:
„Ne azt kérdezd, mit tehet érted a haza,
azt kérdezd, te mit tehetsz a hazáért.”

Sarkozynek szólt 
az egyik levélbomba

Athénban egy felrobbant levélbomba meg-
sebesített egy postást tegnap. A hatóságok
több másik bombát is találtak; az egyik kül-
deményt Mexikó, a másikat Hollandia kö-
vetségének címezték, egy harmadikat pedig
egyenesen Nicolas Sarkozy francia elnök-
nek. A csomagokat egy futárszolgálatnál
adták fel, és a küldemények válogatását
végzõ egyik nõi alkalmazott sebesült meg,
szerencsére csak könnyebben.

Nem a kurdok robbantottak

A Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) tagadta
tegnap, hogy bármi köze volna az elõzõ
napi, 32 sebesültet követelõ isztambuli
merénylethez. A szervezet emellett az ál-
tala augusztusban kihirdetett tûzszünet
meghosszabbítását is bejelentette – közölte
a PKK-hoz közel álló Firat News kurd
hírügynökség.

Eltemették Loki Schmidtet

A hamburgi St. Michaelis-templomban el-
búcsúztatták az életének 92. esztendejé-
ben, október 21-én elhunyt Loki
Schmidtet, Helmuth Schmidt volt német
kancellár feleségét. A gyászünnepségen
részt vett Angela Merkel jelenlegi kor-
mányfõ és hivatali elõdje, Gerhard
Schröder, továbbá két korábbi államfõ,
Horst Köhler és Richard von Weizsäcker
is. Lerótta kegyeletét Henry Kissinger volt
amerikai külügyminiszter, valamint Valéry
Giscard d’Estaing egykori francia elnök is.

Gerillaharcos nõ Brazília új elnöke

A brazíliai elnökválasztáson a kormányzó
„Munkáspárt” jelöltje, az egykori gerilla-
harcos, Dilma Rousseff szerezte meg a
gyõzelmet az ellenzéki szociáldemokrata
José Serra ellenében. Rousseff személyé-
ben elõször töltheti be Brazíliában nõ a
legmagasabb állami tisztséget.

Újabb vulkánkitörés Indonéziában

Ismét kitört a Merapi vulkán tegnap Indo-
néziában. A kilövellt hamu és törmelék
hat kilométer sugarú körben szóródott
szét. Áldozatokról és károkról nem érke-
zett jelentés. Az egy héttel ezelõtti elsõ ki-
törés óta mintegy hatvankilencezer embert
helyeztek biztonságba a térségben, har-
mincnyolcan pedig életüket vesztették. Az
indonéz kormány további huszonegy tûz-
hányóra rendelt el riadót.

Hírösszefoglaló

Dmitrij Medvegyev orosz ál-
lamfõ tegnap a déli Kuril-

szigetekre látogatott. Japán hala-
déktalanul tiltakozott, mert pro-
vokációnak minõsítette a történ-
teket: a tokiói külügyminisztéri-

umba bekérették Mihail Belij
orosz nagykövetet. Medvegyev
személyében orosz államfõ elõ-
ször kereste fel a vitatott területet:
az elnök a Hokkaidótól alig 16 ki-
lométernyire lévõ Kunasir-szige-
tet ejtette útba vietnami látogatá-
sáról hazatérõben. Az indoklás

szerint azért, hogy tájékozódjék a
Kuril-szigeteken élõ emberek élet-
színvonaláról és körülményeirõl,
felkeresett egy geotermikus erõ-
mûvet, egy halfeldolgozó üzemet
és néhány építkezést, továbbá
meglátogatott egy kétgyermekes
családot is. Végül betért egy élel-
miszerboltba, és több száz rube-
lért vásárolt sózott halat.

A Kamcsatka és Hokkaidó kö-
zött 1300 kilométer hosszan hú-
zódó, 56 szigetbõl és lakatlan
sziklából álló szigetcsoport négy
szigetének – Iturup, Kunasir,
Sikotan és Habomai – rendezet-
len kérdése a legfõbb oka annak,
hogy a két ország a második vi-
lágháború óta nem kötött béke-
szerzõdést. A Szovjetunió a má-
sodik világháború utolsó hetei-
ben, már a japán kapituláció beje-
lentése után foglalt vissza Japán-
tól területeket, köztük négy olyan
déli szigetet is, amelyek a többitõl
eltérõen sohasem tartoztak
Oroszországhoz, s amelyek fõ-
ként ásványi kincseik és a környe-
zõ vizek halbõsége miatt fonto-
sak. Noha a status quót nemzet-
közi szerzõdések is rögzítik, Ja-
pán a négy szigetet saját Északi
területeinek tekinti. 

Medvegyev a Kuril-szigeteken

Gy. Z.

A jemeni hatóságok szabadon
engedték tegnap azt a diák-

lányt, akit a fél világot felzaklató
csomagbomba-küldeményekkel
kapcsolatban vasárnap õrizetbe
vettek. A letartóztatás ellen bur-
kába öltözött asszonyok százai
tüntettek a fõvárosban, Szanaá-
ban.  Mint kiderült, a csomagfel-
adásban való részvétellel gyanú-
sított medika bûnösségét a nyo-
mozóknak nem sikerült bebizo-
nyítaniuk, ehelyett körözést ad-
tak ki egy olyan nõ ellen, aki
minden valószínûség szerint a di-
áklány nevét és további személyi-
ségjegyeit használja.

Keresik a fõbûnöst

A pénteken Nagy-Britanniá-
ban és Dubajban fölfedezett kül-
demények Jemenbõl érkeztek, és
címzettjük egy chicagói zsinagó-
ga volt. A tettesek utáni nyomo-
zás során az amerikai hatóságok
figyelme most egy szaúdi szélsõ-
séges vezetõre irányul. A wa-
shingtoni kormányzat egy vezetõ
tisztségviselõje elmondta, hogy a
fõbûnöst Ibrahim Hasszán al-
Aziri személyében látják, aki
nagy tapasztalatokkal rendelke-
zik a robbanóanyagok terén. Fel-
tételezik, hogy együttmûködik az

al-Kaida terrorszervezet hálóza-
tához tartozó jemeni csoporttal.

Az amerikai sajtó tudósításai
szerint a csomagokat csupán a
szaúdi titkosszolgálat jelzése
nyomán fedezték fel, és nem a
szokásos biztonsági ellenõrzések
folyamán. Ráadásul a nagy-bri-
tanniai Nottinghamhez közeli
East-Midlands repülõtéren meg-
talált pokolgép személyszállító
gépek rakterében a németországi
Köln/Bonn légikikötõjében is
megfordult. Thomas de Maizière
német belügyminiszter sietett
megnyugtatni a közvéleményt,
hogy a küldemény nem közvetle-
nül az ország ellen irányult, bár
hozzátette: ebbõl mégsem szabad
arra következtetni, hogy Német-
ország ne volna a terroristák fi-
gyelmének középpontjában. Ép-
pen ezért a jemeni repülõgépeket

az Egyesült Államokhoz és
Nagy-Britanniához hasonlóan
Németország légikikötõibõl is ki-
tiltották.

Ötvennél több halott

Ötvennél több halottja van a
bagdadi Karrada városrészben
vasárnap este történt túszszedõ
akciónak, illetve a káldeusi kato-
likus templomban tartózkodó
mintegy százhúsz hívõ kiszaba-
dítására indított kommandós ak-
ciónak. Az iraki hatóságok teg-
napi közlése szerint a halottak
között van a biztonsági erõk hét
tagja és egy pap, valamint öt ter-
rorista is, nyolc támadót õrizetbe
vettek. A templom megrohamo-
zása több órát vett igénybe, a
túszszedõk heves ellenállást ta-
núsítottak: néhányan mûködés-

be hozták robbanószeres öveiket,
mások kézigránátokat dobáltak
a rohamrendõrökre. Az akcióért
a felelõsséget az al-Kaida iraki
szárnya, az Iraki Iszlám Állam
vállalta magára, a Miasszo-
nyunk-templomot pedig „a bál-
ványimádás mocskos odújának”
nevezte. A túszejtõk Irakban és
Egyiptomban fogva tartott al-
Kaida-tagok szabadon engedését
követelték.

Amerikai elemzõk arra hívják
fel a figyelmet, hogy az elmúlt
idõszakban láthatóan megélén-
kült az al-Kaida tevékenysége –
erre utalnak vezérük, Oszama
bin Laden és mások sûrûsödõ fel-
hívásai is –, és ebbõl arra lehet
következtetni, hogy a terrorszer-
vezet esetleg újabb, a 2001. szep-
tember 11-ihez hasonló méretû
és hatású támadásra készül. 

A túszejtõk elõbb a bagdadi tõzsdét akarták megrohamozni, de a biztonságiak elõl el kellett menekülniük

ÚMSZ

Összesen hat és fél millió
számlálóbiztos kapta azt a fel-

adatot, hogy kiderítse: pontosan
hányan élnek Kínában. A világ
legnagyobb népszámlálása
ugyanis, amely négyszázmilliónál
több háztartásra terjed ki, tegnap
elkezdõdött. A cenzus képzelet-
beli idõpontja november 1-jén 0
óra, aki tehát ez után születik
vagy hal meg, annak nem rögzítik
az adatait. A hatóságok azt remé-
lik, hogy valós képet kaphatnak a
népesség valós nagyságáról, ame-
lyet 1,3 milliárdnál többre becsül-
nek, továbbá a társadalom elöre-
gedésérõl, a gyermekek és a ván-
dormunkások számáról. A lakos-
ság körében mindazonáltal ellen-
kezést váltott ki a népszámlálás,
mivel a Kínában emelkedõ élet-
színvonal következtében sokan a
magánéletbe való beavatkozás-
ként értékelik. A szigorú egyke-
politika miatt ugyanis sok gyer-
meket egyáltalán nem vagy má-
sutt jelentenek be, hogy elkerüljék
a büntetést. Az Európai Unió tag-
államaiban jövõre tartanak nép-
számlálást. 

A legnagyobb
népszámlálás

Újabb 9/11 készülõdik?
Személyszállítón is utaztak a pokolgépek, véres túszejtõ akció Bagdadban

A Jemenben fel-

adott robbanószer-

kezetek, valamint 

a bagdadi véres

túszdráma is arra

utal, hogy az al-

Kaida ismét na-

gyobb szabású 

merényletre készül.



M. Á. Zs.

„A tanügyi törvény ellen be-
nyújtott bizalmatlansági indít-

vány nem fog átmenni, a
Demokrata–Liberális Párt hon-
atyái nem támogatják a kezdemé-
nyezést, amelynek egyetlen célja,
hogy a szociáldemokraták és a li-
berálisok zaklassák a kormányt”
– szögezte le tegnap Gheorghe
Flutur PD-L-alelnök. Hozzátette:
a kérdéses jogszabály azon a
nemzeti oktatási paktumon alap-
szik, amelyet minden parlamenti
párt aláírt. „Egyesek »otthagy-
ták« az aláírt paktumot, mert po-
litikai érdekeik sokkal fontosab-
bak, mint egy olyan törvény,
amely korszerûsíti az egész ro-

mán oktatási rendszert” – fogal-
mazott Flutur. A kormánypárti
politikus arra figyelmeztette az el-
lenzéket, hogy a kabinetnek van-
nak még „tartozásai”, ide sorolta
az egységes bérezési törvényt, a
nyugdíjtörvényt és a jövõ évi költ-
ségvetési jogszabályt. Szerinte a
PD-L és az általa támogatott koa-
líciós kormány felelõssége, hogy
ezek a jogszabályok minél hama-
rabb elfogadásra kerüljenek, ezért
attól sem riadnak vissza, hogy a
tanügyi törvényhez hasonlóan fe-
lelõsséget vállaljanak értük. 

Másfelõl Mircea Geoanã, a sze-
nátus szociáldemokrata elnöke el-
mondta, azt szeretnék, ha az el-
lenzéki kezdeményezés vitáját
csak azután tûznék a két ház

együttes ülésének napirendjére,
miután holnap az Alkotmánybí-
róság állást foglalt az ellenzék ál-
tal megfogalmazott beadványok-
ról. Mint ismeretes, Geoanã arra
hívta fel a taláros testület figyel-
mét, hogy a Boc-kabinet egy
olyan jogszabályért vállalt felelõs-
séget, amelynek jelenleg is folyik a
parlamenti vitája. „Istenkáromlás,
hogy a kormány tönkretette azt a
tanügyi törvényt, amelyet jó esély-
lyel, egyhangú szavazattal foga-
dott volna el a szenátus oktatás-
ügyi bizottsága. Garantálhatom,
hogy az ellenzék, amelyre most
ráerõszakolták ezt a jogszabályt,
kormányra kerülése esetén meg
fogja változtatni a tanügyi tör-
vényt” – fogalmazott Geoanã. 
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Türelem rózsát terem –
tartja a közismert köz-
mondás, amelynek iga-
za mellett azt is tudjuk,
hogy nincsen rózsa tö-
vis nélkül. Románia és
a Nemzetközi Valuta-
alap viszonyában ezút-

tal a rózsa a 13 milliárd
eurós kölcsön volt, amely rövid távra ugyan,
de megoldotta a fizetésképtelenség által fenye-
getett Románia gondjait; a tövist viszont az
jelenti, hogy a Nemzetközi Valutaalap most
benyújtotta a számlát. Pontosabban: számon
kéri Bukaresttõl mindazt, amit a hitel felvéte-
lekor – és azelõtt meg azután is még jó né-
hányszor – megígért. 
Az elmúlt héten a román fõvárosban lezajlott
kétoldalú tárgyalások nyilvánvalóvá tették: a
nemzetközi pénzintézmény beleunt Bukarest
„délibábos reformjaiba”, és most már tényle-
ges intézkedéseket sürget, különben Románia
elesik a 870 millió eurós újabb kölcsönrészlet-
tõl. Ez esetben pedig aligha lehet majd szó
újabb hitelszerzõdés megkötésérõl, amit vi-
szont Traian Bãsescu államfõ sürget, amo-
lyan elõvigyázatossági kölcsönként. Igaz, az
elõzõ hitelt is csak „biztonsági övnek” nevez-
te, hogy aztán kiderüljön: mentõöv volt az a
javából, amely nélkül bizony elsüllyedt volna
az ország hajója.
A hatalom és az ellenzék most egyetérteni
látszik abban, hogy az ország oly féltett szu-
verenitása nevében a Nemzetközi Valutaala-
pot móresre kell tanítani, sõt olyan szociálde-
mokrata politikus is akad, aki egyenesen a
pénzintézet romániai küldöttségvezetõjének
leváltását követeli. 
Nem vitás, a Nemzetközi Valutaalap ellen
más országokban is kifogások merültek fel,
Magyarország éppenséggel felfüggesztette a
hitelszerzõdést; tény, hogy a nemzetközi pénz-
intézmény nem mentes a melléfogásoktól, és
az is tagadhatatlan, hogy a megsegített or-
szágok felzárkóztatása mellett más érdekeket
is követett (Romániában most az a vád me-
rült fel ellene, hogy az országban mûködõ
nemzetközi bankokat részesítené elõnyben az
ügyfelek rovására). Csakhogy Bukarest eseté-
ben a jelenlegi kölcsönfeltételek legnagyobb
része az évtizedek óta elodázott reformokat
szolgálja. A valutaalapiak nem elõször kérik
számon a román illetékesektõl például a kor-
rupció és az adócsalás leküzdését, az uniós
pénzek lehívásának – és elköltésének – javítá-
sát, a magánszektor iránti, évek óta görgetett
és folyton csak gyarapodó állami adósságok
törlesztését, az aggasztó gyorsasággal növekvõ
folyó fizetési mérleg kiegyensúlyozását. 
A mostani tárgyalások során a nemzetközi
pénzintézet bekeményített. Romániának vég-
re fel kell ismernie: csak akkor kap pénzt, ha
gyakorlatba ülteti a nemzetközi pénzintézet-
tel közösen megállapított intézkedéseket,
amelyek nélkül nehezen elképzelhetõ a gazda-
sági talpra állás. Az országféltõ körök rioga-
tása pedig, miszerint Romániában a Nem-
zetközi Valutaalap veszi át a kormány szere-
pét, legfeljebb (a Boc-kabinet teljesítményének
ismeretében) csak újabb érv lehet a szerzõdés
betartása mellett.

Román lapszemle

Rózsa és tövise

Bogdán Tibor

Nem tett rasszista megjegyzéseket
Adrian Mutura a labdarúgó által össze-
vert olaszországi pincér. Az olasz televí-
ziónak adott interjújában az áldozat ki-
jelentette: éppen ellenkezõleg, bocsána-
tot kért a játékostól akkor, amikor kihoz-
ta neki a számlát. (Click) Pénzbírsággal
és három büntetõponttal szankcionálták
Valeriu Stoicát a közlekedési rendõrök.
A Demokrata–Liberális Párt alelnöke
ugyanis óránként 158 kilométeres sebes-
séggel haladt a Bukarest–Piteºti-autópá-
lyán, a megengedett 130 kilométer he-
lyett. (Curentul) A románok pénzébõl
finanszírozza Magyarország az autópá-
lyáit. A szomszédos országba látogató
román állampolgárok évente átlagosan
15 millió euró értékben vásárolnak mat-
ricát. (Evenimentul zilei)

Bírák után voks
A talárosok holnap véleményezik a tanügyi törvényt

Gheorghe Flutur PD-L-alelnök nem ad esélyt a Mircea Geoanáék által benyújtott indítványnak

ÚMSZ

A három ellenzéki alakulat
tegnap jelezte, hogy nem

vesz részt azon a mai, Cotroceni-
palotában tartott találkozón,
amelyet Traian Bãsescu államfõ
azért hívott össze, hogy tájékoz-
tassa a parlamenti pártokat a
múlt heti Európai Tanács követ-
keztetéseirõl, valamint a schen-
geni övezethez való csatlakozás
kilátásairól. „Traian Bãsescu
már rég eljátszotta bizalmunkat,
így sem most, sem a jövõben
nem kívánunk ‘konzultálni”
vele. Ameddig õ látja el az ál-
lamfõi szerepkört, oda csak ab-
ban az esetben megyünk, ha egy
új kormány felállításáról kell
egyeztetnünk” – szögezte le Crin
Antonescu PNL-elnök. A Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) és a
Konzervatív Párt (PC) alkotta
pártszövetség két alakulata
külön-külön ugyanarra a
következtetésre jutott és jelezte,
visszautasítja az államfõ meghí-
vását.  Szerintük Bãsescu „újabb
egyeztetéseket akar kipipálni”
mivel a napirenden szereplõ té-
mák parlamenti konzultációt fel-
tételeznek. Mint ismeretes, a leg-
utóbbi egyeztetéseken is csak a
kormánykoalíciót alkotó pártok
vettek részt. 

Ismét „félházas” 
lesz a konzultáció

ÚMSZ

A román légierõk két pilótája
vesztette életét, amikor tegnap

kora délután a Kolozs megyei Ha-

rasztoson lezuhant egy MiG-21
Lancer típusú katonai repülõgép.
Az aranyosgyéresi katonai bázis-
ról felszálló vadászgép idõjárás-
felderítõ repülést végzett, amikor

bekövetkezett a tragédia. Ioan
Vasile Racolþa, Harasztos polgár-
mestere a Mediafax hírügynökség-
nek elmondta, a szerencsétlenül
járt repülõgép a község területére
zuhant ugyan, de olyan helyre,
ahol csak két lakóház található.
Egyik ingatlan sem sérült, a MiG
egy kukoricásban ért földet. A he-
lyi illetékesek tájékoztatása sze-
rint a baleset ideje alatt rendkívül
meleg, napsütéses idõ volt, sem-
mi sem zavarta a látási viszonyo-
kat, így még nem tudni, mi okoz-
ta a katasztrófát. Nem ez az elsõ
ilyen jellegû baleset, a román
hadsereg légiereje jelentõs rész-
ben ilyen típusú gépekbõl áll. A
legtöbb szerencsétlenség Torda és
Aranyosgyéres között történt:
több pilóta is életét vesztette a
Kolozs megyei „Bermuda-há-
romszögben”. A sorozatos ka-
tasztrófák miatt 2005-ben a bel-
ügyminisztérium úgy döntött,
hogy lecseréli a meglévõ 48 repü-
lõgépet. A kérdést a Legfelsõ Vé-
delmi Tanács (CSAT) is tárgyal-
ta, ahol az a döntés született,
hogy használt, de korszerûbb F-
16-osok vásárlását javasolják az
ügyben döntõ parlamentnek. A
gazdasági válság miatt azonban
elhalasztották a 24 repülõ megvá-
sárlására vonatkozó tranzakciót,
amelynek értéke eléri az 1,3 milli-
árd eurót. 

Lezuhant egy katonai repülõgép 

Fotók: Tofán Levente

Felismerhetetlenségig égett a lezuhant vadászgép roncsa

M. Á. Zs.

A tizenkilenc tagú Legfelsõbb
Bírói Tanács (CSM) 14 meg-

üresedõ helyének betöltése céljá-
ból tegnap szavazást tartottak a
bírák és ügyészek körében. Vár-
hatóan már ma összesítik az
egész országban leadott szavaza-
tokat, amelyek alapján a megvá-
lasztott CSM-tagok január elsejé-
tõl hatéves mandátumot nyernek.
Az elõzetes eredmények alapján
viszont két név már biztosnak tû-
nik: Lidia Bãrbulescu és Mircea
Aron, a Legfelsõbb Bíróság részé-
rõl. A Legfelsõbb Bírói Tanács a
bírák és ügyészek legfontosabb
szakmai testületeként mûködik,
dönt a szakmai elõreléptetések és
megrovások ügyében. A CSM
nagyon fontos szerepet lát el az
igazságszolgáltatás napi mûködé-
sében, ugyanis ez a testület neve-
zi ki a törvényszéki elnököket és
ügyészségi igazgatókat. Az alkot-
mány elõírása szerint a tizenki-
lenc tagú CSM tizennégy tagját a
bírói és ügyészségi intézmények-
ben dolgozók választják meg, to-
vábbi hárman – az Alkotmánybí-
róság elnöke, az igazságügyi mi-
niszter és Románia fõügyésze –
alanyi jogon kap CSM-tagságot.
Két hely pedig a civil társadalom
képviselõit illeti meg. A választ-
ható helyeket is egyelõre megsza-
bott algoritmus alapján osztják
szét az igazságszolgáltatás külön-
bözõ szintû intézményei között.
Eszerint ketten a Legfelsõbb Bíró-
ságot, hárman a fellebbviteli bíró-
ságokat, egy tag a törvényszéke-
ket, kettõ a bíróságokat, egy a fel-
lebbviteli bíróságok mellett mû-
ködõ ügyészségeket, egy a bírósá-
gok mellett mûködõ ügyészsége-
ket kéviselik. A választások ered-
ményét ügydöntõ házként a sze-
nátus hagyja jóvá. 

CSM-tagokat 
választottak 
a bírák, ügyészek
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Gy. Z.

„Választási kedd” – így
nevezik Amerikában két-

évente november elsõ kedd-
jét, ilyenkor ugyanis választá-
sokat rendeznek. Persze az
úgynevezett félidõs választá-
sok, amilyenekre ma is sor
kerül a tengerentúlról, ha lát-
ványosságukban megközelí-
tik is, de méreteiket tekintve
messze elmaradnak azoktól,
amikor nemcsak a Kongresz-
szus újul meg, hanem a Fe-
hér Ház lakójának személyé-
rõl is döntenek. 

Kudarcra kudarc

A négyéves elnöki ciklus
közepén tartandó megmé-
rettetésen a választók mind
a 435 képviselõi mandátum-
ról, valamint a hat évre meg-
választott száztagú szenátus
tagjainak mintegy harmadá-
ról, 36 személyrõl döntenek,
s egyúttal megválasztják az

ötvenbõl 39 szövetségi állam
kormányzóját is. Így érthe-
tõ, hogy a kampány az egész
földrésznyi országra kiter-
jed, s részt vesz benne maga
az elnök is, hiszen az õ szá-
mára is fontos, hogy van-e
mögötte kellõ hátszelet
nyújtó kongresszusi többség,
vagy pedig éppenséggel az
ellenpártiakkal szemben kell
hajóznia a politika tengerén.
Ez a választási kedd egyfajta
barométer is egyúttal: kimu-
tatja, hogy a szavazópolgá-
rok miként ítélik meg félidõ-
ben az elnök tevékenységét,
ha ugyanis nem az õ híveire
voksolnak, az súlyos intõ jel.

Márpedig Obama népsze-
rûsége csak töredéke a 2008-
ban mértnek. Igaz ugyan,
hogy az Egyesült Államok
elsõ színesbõrû elnökének
sok esetben sikerült kihasz-
nálnia a demokrata párti
többséget (sok elõdjének ez
a lehetõség csak a legritkább
esetben adatott meg), és leg-

elsõ sorban is végrehajtotta
azt az egészségügyi refor-
mot, amelybe Kennedy óta
szinte mindenkinek beletö-
rött a bicskája. A személyi
szabadságra, az önrendelke-
zés jogára oly sokat adó
amerikai társadalom ugyan-
is hatalmas ellenérzéssel fo-
gadta az éppenséggel az ér-
dekében hozott intézkedése-
ket. A legfõbb vállalása
azonban, ami az iraki és az
afganisztáni kivonulást, va-
lamint a guántanamói hadi-
fogolytábor konkrét határ-
idõvel megjelölt bezárását
illeti, egyenesen kudarcot
vallott. Ha nem is teljes
gõzzel, de ez utóbbi még
ma is mûködik; a „harcoló
csapatokat” ugyan kivonták
Irakból, de a tûzharcok ma
is mindennaposak; Afga-
nisztánban, ahol a teljes ku-
darc máris elõrevetíti árnyé-
kát, több amerikai katona
állomásozik, mint eddig
bármikor.

A szépségkirálynõ 
elõretör

Obama nyilvánvalóan
tisztában van a történelem-
mel, jól ismeri elõdei sorsá-
nak alakulását. Nem elegen-

dõ ugyanis, ha csak annak a
személynek a példáját kíséri
figyelemmel, akit közvetle-
nül váltott hivatalában: Ge-
orge W. Bush-ét. Bush
ugyanis sok szempontból
rendhagyó pályát futott be,
mert igaz ugyan, hogy a fél-
idõs választásokon az épp
hivatalban lévõ elnök pártja
általában veszíteni szokott, a
2001. szeptember 11-i ter-
rortámadás után azonban a
republikánusok – a történe-
lem során csupán a második
alkalommal – megtörték ezt
a hagyományt: 6 mandá-
tummal gyarapították bázi-
sukat a képviselõházban,
kettõvel pedig a szenátus-
ban. (Ezt megelõzõen meg-
lehetõsen régen, és mindösz-
sze 1934-ben történt hason-
ló: ekkor Franklin D. Roose-
velt elnöksége idején sikerült
a demokratáknak 9 hellyel
növelniük a táborukat.)

Most ráadásul Obamának
olyan démonokkal is küzde-
nie kell, mint a már lapunk-
ban is bemutatott Tea Party
(Teadélután) mozgalom és a
politikai rátermettségénél is
nagyobb ambíciókat tápláló
Sarah Palin, aki nem titkol-
tan arra tör, hogy 2012-ben
republikánus kihívója –

méghozzá befutó kihívója –
legyen a mostani elnöknek.
A hölgy, aki 2008-ban John
McCain szenátor alelnökje-
löltje volt, rövid ámde inten-
zív politikai múlttal rendel-
kezik: minden idõk legfiata-
labb kormányzójaként
2006-ban megválasztották
Alaszka állam élére. Alel-
nökjelöltként azonban volt
néhány nagyon félresikerült
megszólalása, amelyek fõ-
ként külpolitikai járatlansá-
gát bizonyították, és a ke-
gyetlen újságírók azt hozták
fel „mentségére”, hogy nem
csoda, hiszen annakidején
második lett a Miss Alasz-
ka-versenyen – vagyis: a vi-
lágbékéhez ért, a világpoliti-
kához nem. Ezt a csorbát
igyekszik az alapító atyák
hagyományaihoz vissza-
nyúló, konzervatív Tea
Party mozgalommal kiküsz-
öbölni, ami azt illeti, nem is
sikertelenül.

A Terminátor 
visszavonul

Nyolcesztendei kormány-
zóság után búcsúzik kalifor-
niai hivatalától az ugyan-
csak konzervatív Arnold
Schwarzenegger. Róla an-

nakidején még az is elter-
jedt, hogy a kedvéért módo-
sítani fogják az alkotmányt,
amely szigorúan megszabja,
hogy csakis amerikai földön
született személy költözhet
be a Fehér Házba. A stájer
testépítõ bajnok – hollywoo-
di hõs Terminátorként a vi-
lág többszörös megmentõje
– sikeresen indult politikai
pályáján, amiben nagy való-
színûséggel az is segítette,
hogy felesége, Maria
Kennedy-Shriver a híres
Kennedy-klán tagja. Most
mégis csõdtömeget, szaná-
lásra váró államot hagy hát-
ra. A költségvetési deficit
csaknem húszmilliárd dol-
lárra rúg, a börtönök túlzsú-
foltak, a munkanélküliség
meghaladja a tizenkét szá-
zalékot. A közhivatalnokok
gyakran maradnak hetekre-
hónapokra fizetés nélkül, és
a hitelválság következtében
százezrek veszítették el ott-
honukat.

Mindez azt bizonyítja,
hogy Amerikában sem ta-
lálták fel a minden bajra jó
orvosságot. Választási kedd
következik – a nagy kérdés
csupán az: mindehhez
mekkora választási kedv
párosul? 

Amerika: választási kedd, választási kedv

Bogdán Tibor 

Az utóbbi hónapok soro-
zatos közvélemény-kuta-

tásai egyértelmûvé tették a
trendet: a fõ kormánypárt, a
Demokrata-Liberális Párt,
Emil Boc miniszterelnök, il-
letve a demokrata-liberálisok
mentora, szellemi vezetõje,
Traian Bãsescu államfõ nép-
szerûsége zuhanófélben van.

Zuhanórepülésben

Az IMAS a napokban
nyilvánosságra hozott felmé-
résének megfelelõen az ál-
lamfõ és a kormányfõ nép-
szerûségi mutatója a mély-
pontjára ért, mindkét politi-
kus a megkérdezettek keve-
sebb mint tíz százalékának a
rokonszenvét élvezi. A ko-
rábban több mint negyven-
százalékos népszerûségi mu-
tatóval büszkélkedõ Traian
Bãsescura most csak a lakos-
ság 9,8 százaléka mondana
igent, míg Emil Boc minisz-
terelnök még rosszabbul áll a
listán: mindössze 6,9 száza-
lékot összesít. Ez hatalmas
visszaesést jelent mindkét po-
litikus számára, hiszen –
ugyancsak az IMAS adatai
szerint – az államfõt tavaly
januárban még a lakosság
49,9 százaléka támogatta, de
a miniszterelnök is 35,4 szá-
zalékos népszerûségnek ör-
vendett. 

A demokrata-liberálisok a
zuhanás okát természetesen
a gazdasági–pénzügyi válság
által megkövetelt szigorú,
nadrágszíjhúzó, népszerût-
len, de az ország érdekeit
szolgáló intézkedésekkel
igyekeznek magyarázni,
amiben kétségkívül van igaz-
ság. Politikai elemzõk azon-
ban úgy vélik – és úgy tûnik,
ez a helyesebb megközelítés
–, hogy a fõ kormánypárt és
vezetõ képviselõi elsõsorban
sorozatosan megszegett ígé-
reteik, kapkodó, egymásnak
ellentmondó intézkedéseik,
koncon való marakodásuk,
nem utolsó sorban pedig ha-
talmi cinizmusuk miatt veszí-
tették el a lakosság bizalmát.

A felmérés ráadásul szep-
tember folyamán készült, így
még nem tükrözi a nyugdíj-
törvény csalással történt par-
lamenti megszavazása nyo-
mán kialakult helyzetet.

Izmosodó ellenzék

Jóllehet, az ország érde-
keihez, a lakosság gondjai-
hoz az ellenzék sem viszo-
nyul másként, a szociálde-
mokraták és a nemzeti libe-
rálisok vezetõinek, felelõt-
len, populista ígéreteik és
nem utolsó sorban a kor-
mány otromba melléfogásai
miatt, sikerült növelniük
népszerûségüket. A rangsor-
ban a Nemzeti Liberális

Párt elnöke, Crin Anto-
nescu vezet 29,1 százalék-
kal, megelõzve a szociálde-
mokraták 25,5 százalékot
összesítõ vezetõjét, Victor
Pontát, míg a harmadik he-
lyen a szociáldemokraták
korábbi elnöke, a szenátus
elnökeként jelenleg az or-
szág második emberének
számító Mircea Geoanã áll
15,3 százalékkal. 

Míg a Demokrata Liberá-
lis Párt népszerûségi muta-
tója 13,8 százalékra csök-

kent, addig az ellenzéki tö-
mörülések elõretörtek. A
legnagyobb ellenzéki alaku-
latra, a szociáldemokraták-
ra a lakosság több mint 30
százaléka szavazna, míg a
nemzeti liberálisok csaknem
24 százalékot kapnának a
választásokon. Közel 54
százalékos összesített ered-
ményével a két párt kényel-
mes többséget szerezhetne
magának a parlamentben,
fõleg, ha a kormánykoalíci-
óba bevennék a legkevesebb
hat százalék körüli teljesít-
ményét mindig hozó
RMDSZ-t is. Érdekes, hogy
a még hivatalosan be sem
jegyzett Dan Dianonescu-
féle Nép Pártja a voksok
17,3 százalékára számíthat-
na, a Nagy-Románia Párt

viszont alig egytized száza-
lékkal haladná meg az öt-
százalékos parlamenti beju-
tási küszöböt. 

Leggnépszerûbbek: 
a tûzoltók

A Boc-kormány aligha-
nem az utóbbi húsz eszten-
dõ legnépszerûtlenebb kabi-
netje. Az IRES október vé-
gén  végzett felmérésének ta-
núsága szerint a megkérde-
zettek 77 százaléka tartja vé-
li szükségesnek távozását. A
mintacsoport 23 százaléka
hozzá nem értõnek a kor-
mányt, 11 százalék szerint
Emil Boc és csapata semmit
sem tett eddigi mandátuma
alatt, míg további 11 száza-
lék pedig egyenesen úgy vé-

li, hogy demokrata-liberális
vezetés tönkretette az orszá-
got. A kabinetnek a lakosság
alig 18 százaléka szavazna
még meg némi türelmi idõt. 

Az életszínvonal kapcsán
a közvélemény-kutatás meg-
állapítja: 44 százalék nyilat-
kozta azt, hogy teljességgel
elégedetlen életkörülménye-
ivel, és csak 2 százalék volt
ellentétes véleményen. 

A lakosság bizalma jelen-
tõsen megrendült az állami
intézményekben is – derül ki
a CCSB közvélemény-kuta-
tásának adataiból. A koráb-
bi felmérésekkel szemben, a
román ortodox egyház elve-
szítette vezetõ helyét a bizal-
mi rangsoron, amelynek
élén ez alkalommal a tûzol-
tóság áll, a szavazatok 89
százalékával (feltehetõen a
Raed Arafat által irányított
SMURD rohammentõ-szol-
gálat áldásos tevékenységé-
nek köszönhetõen is). Az or-
todox egyház 80 százalékos
bizalmi indexével a második
helyre szorult, megelõzve a
még „dobogós” csendõrsé-
get, amely 63 százalékot ért
el. Sokatmondó tény, hogy a
média a maga 61 százaléká-
val a negyedik helyet foglal-
ja el; az elõkelõ helyezésben
alighanem jelentõs szerepe
van a sajtóban megjelent le-
leplezõ cikkeknek is.

A lajstrom utolsó négy he-
lyét, jellemzõ módon, a poli-
tikai intézmények foglalják
el: a 17 százalékot magáénak
mondható államfõi hivatal, a
14 százalékot összesítõ parla-
ment, a mindössze 13 száza-
lékra taksált kormány és a 12
százalékkal kullogó politikai
pártok.  

Hatalom – tíz százalék alatt
Politikai elemzõk úgy vélik, hogy a fõ kormánypárt és veze-
tõ képviselõi elsõsorban sorozatosan megszegett ígéreteik,
kapkodó, egymásnak ellentmondó intézkedéseik, koncon
való marakodásuk és, nem utolsó sorban pedig hatalmi ci-
nizmusuk miatt veszítették el a lakosság bizalmát.

Újabb megmérettetés vár ma Barack
Obamára: a félidõs választások ered-
ményén nemcsak az elnök népszerûsé-
ge mérhetõ le, hanem következtetni le-
het újraválasztási esélyeire is.

Év/hónap Boc Bãsescu Geoanã Ponta Antonescu

2009–01 35.40 49.10 29.40 – –
2009–02 33.70 44.60 30.10 – –
2009–03 26.40 41.50 26.10 16.80 –
2009–04 23.20 29.30 25.50 24.20 –
2009–05 19.90 30.50 23.50 25.20 –
2009–06 22.60 32.50 24.90 23.60 –
2009–07 19.90 28.70 25.50 22.00 –
2009–08 20.20 30.90 22.10 23.00 –
2009–09 18.60 29.80 21.20 23.00 –
2009–10 20.30 29.20 24.90 23.90 –
2009–11 21.60 32.10 28.60 29.00 –
2009–12 24.30 41.00 32.50 33.50 –
2010–01 25.70 38.80 27.40 33.50 –
2010–02 24.30 34.00 21.00 30.70 –
2010–03 22.90 31.60 18.90 27.90 30.40
2010–04 19.50 29.50 20.10 25.00 30.00
2010–05 7.50 13.70 21.00 24.40 30.00
2010–06 7.40 8.80 18.70 30.70 31.50
2010–07 8.60 11.50 18.40 28.80 32.50
2010–08 6.80 10.40 18.30 26.00 27.80
2010–09 6.90 9.80 – – –

Politikusok népszerûségi mutatója (2009. január–2010. szeptember között)



Nevezzük Z-nek, aki elküldte nekem Ma-
rosvásárhelyrõl Szász Jenõ MPP-elnök be-
szédét a Magyarok XXI. címû konferenci-
án, és arra kért, írjam meg róla a vélemé-
nyem. A tanácskozást, mint ismeretes,
Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke
szervezte romániai látogatása alkalmából,
a polgári elöljáró szavaiban pedig amúgy
sincs semmi titok, hiszen ott olvasható
pártjának honlapján. 
Mindenekelõtt egy kis összefoglaló. Szász
Jenõ úgy vélekedik: 1. A Kárpát-meden-
cében a magyarság egysége nem csak
nyelvi, kulturális, mentális egységen ala-
pul, hanem egyfajta politikai sorsközössé-
gen is. 2. Az autonómiatörekvéseket a
magyar alkotmányban szentesíteni kell, az
anyaországot, mint oltalmazó hatalmat,

ezirányú kötelezettségekkel
kell felruházni. 3. Az erdé-
lyi és székelyföldi magya-
rok teljes joggal vegyenek
részt a magyarországi álta-
lános választásokon, a kép-

viselõházban legyenek
fenntartott helyek a hatá-

ron túli magyar közössé-
gek számára. 4. A

magyar állampolgárság nem csak jogok-
ról, hanem kötelezettségekrõl is szól. Kö-
vetkezésképpen fizessünk egészségügyi
biztosítást Magyarországra is, amelybõl
Székelyudvarhelyen a magyarországi Or-
szágos Egészségügyi Pénztár létrehozhat-
na egy kórházat. 5. A szórványvidékek
magyar gyerekeit Székely-
földre kell hozni tanulás
céljából. Ha itt szocializá-
lódnak, itt vernek gyöke-
ret, kevésbé veszélyezteti
õket az asszimiláció illet-
ve a kivándorlás veszélye.
6. Közös erõvel tovább kell fejleszteni a
Sapientia és a Modern Üzleti Tudomá-
nyok Fõiskolája által mûködtetett egyete-
mi hálózatot. Küzdeni kell az Állami Ma-
gyar egyetem visszaállításáért. 7. Minden
eszközzel támogatni kell, hogy a minden-
kori „román” bajnok például jégkorong-
ban és teremfutballban székely csapat le-
gyen. 8. Magyar állami tulajdonban lévõ
vállalatok biomassza alapú, a zöld energia
termelését célzó hõerõmûveket telepítse-
nek Gyergyó-, Udvarhely-, Csík- és
Kézdiszék központjaiba. Magyarországi
tõkével kellene értékesíteni a víz- és ás-

ványvíz-kincsekben, illetve a turizmusban
rejlõ lehetõségeket is. 9. A
Székelyudvarhely és Csíkszereda közötti
13/A országút mellett fekvõ, Cekend-
tetõn létesítsenek repülõteret a Székely-
földnek. A reptérnek kijelölt hely gyakor-
latilag Székelyföld mértani közepe, és egy

órára csökkentené a
Budapest–Székelyföld
utat. Így Schengen után
Székelyföld gyakorlatilag
a magyar világ részévé vá-
lik. 10. A székelyföldi és
erdélyi gazdák megsegíté-

sére alakuljon értékesítéssel foglalkozó
szövetkezeti hálózat. 11.Vezessenek be
székely pénzt, azaz pénzt helyettesítõ utal-
ványt. 12. Filmesítsék meg a székelység
több, mint ezeréves szabadságharcát. Csa-
ba királyfi szerepére kérjenek fel egy Mel
Gibson-i szereplõt és egy hollywoodi pro-
dukcióval feledtessék „drakulát”.
A véleményem: 1. A politikai sorsközös-
ség nem szerepel egyetlen nemzet jellem-
zõi között sem. 2. Magyarország és Ro-
mánia uniós és NATO-tagok, egymás vi-
szonylatában egyik sem hatalom. 3. El-
döntendõ, hogy az Országgyûlés állami

vagy nemzeti intézmény. 4. A jelenlegi,
feketén még egyszer megfizetett egész-
ségügyi szolgáltatásokért egy helyen
adózni is sok. 5. A gyermekeket elszakí-
tani családjuktól – janicsárság. 6. A
MÜF kilõtte a PKE-t, azaz a Partiumi
Keresztény Egyetemet a hálózatból. 7. A
székelyföldi csapatok legalább fele, nem
csak a két említett sportágban, külföldi
vagy román 8. Senki nem gátolta meg, a
piac mindenhol hazai és nemzetközi. 9.
A járatok legyenek fenyõfapadosok, a
forgalmat a Zöld Erdély és a Zöld Szé-
kelyföld egyesületek közösen irányítsák.
10. A Romániai Magyar Gazdák Egyesü-
lete és más székelyföldi gazdaegyesületek
éppen most birkóznak egymással, hogyan
tapossanak az édes anyaföldbe bármilyen
jóravaló kezdeményezést. 11. A székely
pénz egy nap múlva olyan lesz, mint a
vatikáni valuta.12. A székely Don Quijo-
te szerepére kell keresni valakit, Sancho
Panza már van. 
Kedves Z.! Bocsásson meg a tömörségért,
a politikusoktól eltérõen a még mindig
nyomdapapírt használó újságírók a szer-
kesztõk megszabta terjedelmi korlátok kö-
zött fogalmazzák meg mondanivalójukat. 

4. Gondold meg, mióta tétovázol már, hányszor kaptál az is-
tenektõl haladékot, s nem használod ki! Egyszer már rá kell
eszmélned, hogy milyen az a világrend, amelynek része, vagy
milyen az a világot kormányzó elv, amelynek kisugárzása
vagy, s hogy kimért az idõd, és ha kedélyed derítésére nem
használod fel, elszalad, s nincs több lehetõség.
5. Minden órában szigorúan tedd fel, hogy mindenkori ügye-
idben római és férfi módjára pontosságra törekvõ, mesterké-
letlen méltósággal jársz el, s hogy minden más elfogultságtól
megszabadítod magad. Ezt eléred, ha minden tettedet úgy
intézed, mintha az volna az életben az utolsó: minden léha-
ság, józan megfontolástól elvonatkozott szenvedélyesség,
képmutatás, önzés, sors elleni zúgolódás nélkül. (…
6. Csak piszkold magad, piszkold magad, lelkem! Nem soká-
ig lesz már módod önmagad tiszteletére. Mindenkinek csak
egy élete van. A tiéd már-már a végét járja, s mégsem tiszte-
led magad, hanem a saját boldogságodat a mások lelkében
keresed.
7. Hánynak-vetnek a külsõ események? Találj már rá idõt,
hogy valami jót tanulj, s szüntesd be az ide-oda kapkodást.
De vigyázz, nehogy valami más tévelygésbe bonyolódj! Mert
balgák azok, kik sürögve-forogva belefáradnak az életbe, s
nincs határozott céljuk.
8. Még aligha láttál valakit azért boldogtalannak, mert nem
törõdött vele, mi megy végbe mások lelkében. Akik viszont a
saját lelkük rezdüléseit nem kísérik figyelemmel, azok szük-
ségképpen szerencsétlenek.

Marcus Aurelius: Elmélkedések (Második könyv). 
Fordította Huszti József

Tizenkét pont (s néhány vesszõ)

ÚMSZVÉLEMÉNY2010. november 2., kedd   www.maszol.ro 5

Angela Merkel kancellár magára vette az ódiumot,
hogy szakít Németország egyik alapvetõ politikai-
kulturális-szociális paradigmájával, amely a múlt szá-
zad ötvenes éveitõl meghatározta a bevándorlók és
az állam viszonyát. Merkel asszony verbális action
gratuite-je, miszerint megbukott a német multikul-
turális társadalom eddig úgy-ahogy mûködõ projekt-
je, érthetõ, ha a kancellár szabadzuhanásban lévõ
népszerûségét és a visszaállítására irányuló erõfeszí-
téseit nézzük. 
A Junge Union potsdami kongresszusán elhangzott, a
multikulti fölött mondott gyászbeszéd azonban veszé-
lyes ideológiai rokonságot mutat az Európa-szerte di-
vatos „pragmatista-utilitarista” bevándorlóprobléma-
kezelésekkel. A németeket rég óta aggasztja, hogy egy-
re több jövevény-állampolgár nem beszéli a nyelvet,
nem hallgatja Wagnert, Fichtével, vagy Guido von
Listtel szövegértelmezési szinten sem értenek egyet, és
a völkisch-mozgalmakkal végképp nem közösködnek. 
Pedig sokat ígértek mindazoknak, akiket a háború
után a szétlõtt Németországba hívtak kétkezi munká-
ra, így az 1955–1968-as idõszakban az olaszok, spa-
nyolok, görögök, törökök, és jugoszlávok immigrációs
hullámai mosták a német nacionalizmus Holokauszt
által tördelt partjait. Igaz, hogy ezeknek a munkások-
nak nagy része késõbb hazament a saját országát épí-
teni, így a probléma megoldódni látszott, ám például
a törökök maradtak, sõt a nyolcvanas években megér-
keztek a gastarbeiterek családtagjai is, ami viszont
már többgenerációs letelepedést jelentett. 
Megoldásként az államnak az a nagyszerû ötlete,
hogy egy politikai csereegyezmény keretében nem kö-
veteli a bevándorlóktól, hogy németül éljenek, beszél-
jenek, de az államlojalitást már igen. Mindez szépnek
tûnt, hiszen a kulturális-vallási sajátosságaikban nem
bolygatott tömegek egészen jól mutattak az européer-
szempontból egy, még mindig a zsidó-népirtás spekt-
ruma által kísértett országban, de zsákutcának bizo-
nyult a homogén nemzet vágyainak értelmében.
Hogy a törökök – miután senki sem kérte tõlük, hogy
kultúra szempontjából németek legyenek, csak azt,
hogy németül dolgozzanak – (családostól) önmaguk
maradtak minden körülmények között, ebben nincs
semmiféle csoda. Hogy erre a sok évtizedes problé-

mára (ide kell számítani a napjaink
radikális iszlámizmusa által keltett

pánikot is) most a kancellárasszony rá-
tette a mutatóujját, az kétségtelenül

nagy truváj, kérdés azonban, hogy az
ilyen vehemens harangkötél-rángatás

mennyire segít a krónikus baj meg-
oldásában...
Fõleg, ha a kötélcibálásban segédke-

zet kaphat a szélsõjobbtól. Ady András

Lap-top
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A székely Don Quijote
szerepére kell keresni
valakit, Sancho Panza
már van. 

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Elõször megtûrnek téged, késõbb nevetnek raj-
tad, késõbb harcolnak ellened, majd gyõzöl.”

Mahatma Gandhi

Tízparancsolat

Mintha az utolsó…

Német 
törökötfogás

A nap címe. Ellopták a jattot a DNA széfjé-
bõl, Adevãrul.

Magyarázat. A röhögés miatt elég nehéz
volt végigolvasnunk a a hírt a lapban, de a
lényege az, hogy az antikorrupciós ügyész-
ség páncélszekrényében mindig van láthatat-
lan tintával megjelölt pénz, amit arra hasz-
nálnak, hogy megvesztegetéskor tetten érje-
nek gyanúsítottakat, s most ennek a pénznek
(45 ezer euró) egy része (21 ezer euró) szõ-
rén-szálán eltûnt. Voltak hasonló esetek; ne-
künk mégis egy bájos Moldova György-tör-
ténet jut eszünkbe. A magyar átkosban a
szervek valutaüzérkedést akarnak rákenni
valakire, ezért „látogatásuk” során becsem-
pészik az egyik könyvébe, õ azonban meglesi
õket, s észrevétlenül kilopja a valahány-dol-
lárost. A belügyes elvtársak felforgatják az
egész könyvtárat, végül megígérik az illetõ-
nek, hogy nem lesz semmi baja, de a pénzt
visszakönyörgik, hiszen a „leltári tárgy” el-
vesztéséért kirúgnák õket. 

Vajon miért? Dan Cristian Turturicã érdekes
kérdést boncolgat: miért támogatja a PSD
Bocot? Hogyhogy támogatja? – kérdezhet-
nénk, ha az olvasóinkat nem néznénk felnõtt
embereknek. Nyilvánvaló ugyanis, hogy
mindenféle móció, emóció és komóció elle-
nére a legnagyobb ellenzéki párt egyelõre
nem akar kormányra kerülni (messze vannak
még a parlamenti választások, az õ népsze-
rûsége is erõsen lecsökkenne, meg hát meg-
oldásai sincsenek). Úgyhogy az egész „har-
ca” színlelt játék, komédia.

Az igazgyöngy. Ion Barbu karikatúráján
(Academia Caþavencu) két alvilági alak beszél-
get: „–Hallottad, hogy Mutu megütött egy
pincért?” A másik lelkesen felkiált: „– Mutu
preºedinte!”

A nap álhíre. A DNA százezer euró jutal-
mat kínál fel annak, aki a bûnüldözõket
nyomra vezeti a tõle ellopott pénz ügyében. 

Minden külön értékesítés helyett: a Véle-
mény-rovat eredeti gazdája ismét visszatér
munkájához, többek között e kis sajátos ro-
mán lapszemle összeállításához. Köszönetet
mond kollégáinak, hogy helyettesítették, és
elnézést kér az olvasóktól az eddigi és az
ezutáni hibákért.
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Folytatás az 1. oldalról

„A kormánykoalíció intézkedés-
csomagját két óra alatt lesöpör-
ték az asztalról” – utalt Gyerkó
az IMF-küldöttség és a koalíció
honatyái közötti múlt heti tár-
gyalásokra. A szenátor tájékoz-
tatása szerint a washingtoni
pénzintézet szakértõi azzal ér-
veltek, hogy az „ország még nem
érett meg” ezekre a gazdaság-
élénkítõ intézkedésekre, ehhez
elõbb egy sor gazdaságszerkezeti
reformot kell végrehajtania.

Az IMF feltételei

Ezeket a reformintézkedése-
ket tegnapi sajtótájékoztatóján
Jeffrey Franks a következõ hitel-
részlet folyósításának feltétele-
ként említette. A küldöttségve-
zetõ elsõként az állami adóssá-
gok problémáját említette, hi-
szen annak ellenére, hogy szep-
tember végén a román állam je-
lentõs összegû adósságot tör-
lesztett a magánbeszállítókkal
szemben, még mindig magas ér-
téket ér el az állami tartozások
értéke. Franks elsõsorban az
egészségügyet említette olyan te-
rületként, ahol számos kifizetet-
len számla halmozódott fel.
Ezért a kormánnyal megálla-
podtak egy sor olyan intézkedés-
ben, amelyek csökkentik az
egészségügy kiadásait, növelik a
bevételeit, és hatékonyabb ellen-
õrzést vezetnek be az anyagi for-
rások elköltésében.

Franks elmondta, hogy a hitel-
részlet kibocsátásának feltételei
közé tartozik a közalkalmazottak
egységes bérezésére vonatkozó
törvény elfogadása, a nyugdíj-
rendszer megreformálása és a
2011-es költségvetés, amit a ro-
mán parlament várhatóan de-
cember végén fogad el. Ezért ha-
lasztották január közepére a hitel-
részlet, eredetileg december köze-
pére tervezett kibocsátását. Az
IMF bukaresti küldöttségének ve-
zetõje újságírói kérdésre válaszol-
va nem sorolta konkrétan a hitel-
kibocsátás feltételei közé a lakos-
sági hitelszerzõdések módosításá-
nak megnehezítését elõíró, már
hatályban lévõ sürgõsségi kor-
mányrendeletet, amely kapcsán

nézeteltérésként merült fel a ro-
mán kormány és az IMF között. 
A kabinet ugyanis megszigorítot-
ta a bankok számára a lakossági
hitelszerzõdések módosításának
feltételeit, ami a nemzetközi
pénzintézet szerint a romániai
bankoknak több száz millió euró
veszteséget okozhat. Franks
azonban hangsúlyozta, hogy a to-
vábbiakban együttmûködnek a
román parlamenttel – amelynek
el kell még fogadnia a rendeletet
ahhoz, hogy hosszú távon is ér-
vényben maradhasson – és olyan
megoldást próbálnak találni, ami
egyensúlyt teremt a hitelfelhasz-
nálók és a bankok érdekei között.
Hangsúlyozta: az IMF arról akar
meggyõzõdni, hogy ezzel a ren-

delettel nem sodródik veszélybe a
román pénzügyi szektor stabilitá-
sa, és emiatt ragaszkodnak a kor-
mányrendelet módosításához.

Franks amúgy elégedett a Ro-
mánia által eddig elért eredmé-
nyekkel. Szerinte a kormány
„nagyvonalakban” teljesítette
szeptember végén a harmadik ne-
gyedév végére megállapított célki-
tûzéseket.

Jövõre növekedés?

A Romániával kötendõ újabb
hitelszerzõdés kapcsán Franks el-
mondta, hogy a jövõ év eleji bu-
karesti látogatásuk alkalmából
folytatnak részletesebb egyezteté-
seket. Az IMF számításai szerint
az idei román bruttó össztermék
várhatóan 2 százalékkal fog zsu-
gorodni, miután eddig 1,9 száza-
lékos visszaeséssel számoltak, jö-
võre azonban 1,5 százalékos nö-
vekedés várható. Franks szerint
az infláció az év végén enyhén
meghaladhatja a tervezett 8 szá-
zalékos éves szintet amiatt, hogy
a kormány júliustól öt százalék-
ponttal, 24 százalékra emelte a
forgalmi adót.

Az IMF következõ hitelrészle-
tének értéke 870 millió euró, az
Európai Bizottság hitelrészlete
pedig eléri az 1,2 milliárd eurót.
Románia tavaly kötött csaknem
20 milliárd euró értékû többolda-
lú nemzetközi hitelmegál-
lapodást az IMF szervezésében.
Ez a megállapodás a jövõ év ta-
vaszán jár le. 

Röviden Szerényen és szegényen
A Nemzetközi Valutaalap januárban folyósítja a következõ hitelrészletet

A vártnál nagyobb növekedés 
Csehországban

Erõsen felfelé módosította Csehország
idén várható gazdasági növekedését a
pénzügyminisztérium, 2,2 százalékra a
korábban várt 1,6 százalékról. A tárca ne-
gyedéves elõrejelzésében egyszersmind ár-
nyalatnyit lefelé vitte az államháztartás
idén várható hiányát: a hazai össztermék
(GDP) 5,1 százalékára 5,3 százalékról. Jö-
võre kissé gyengébb lesz a gazdasági telje-
sítmény a vártnál, 2,0 százalék, míg elõ-
zõ, júliusi elõrejelzésében 2,3 százalékot
prognosztizált 2011-re a pénzügyminiszté-
rium. A jövõ évi költségvetési tervezet 4,6
százalékos GDP-arányos államháztartási
hiánnyal számol, és a kormány 2013-ban
szeretné elérni az uniós határértéknek szá-
mító 3 százalékos hiánycélt.

Csökkentek a jövedelmek 
az Egyesült Államokban

Csökkentek a várt növekedés helyett az
amerikai személyi jövedelmek szeptember-
ben, míg a kiadások szerényebben bõvültek
a vártnál - az ország kereskedelmi minisz-
tériumának tegnapi közlése szerint. A sze-
mélyi jövedelmek 0,1 százalékkal csökken-
tek, elõször hanyatlottak 14 hónapon belül,
eközben a kiadások 0,2 százalékkal nõttek.
A szakértõk arra számítottak, hogy a sze-
mélyi jövedelmek 0,2 százalékkal nõttek az
augusztusi 0,4 százalék után, a személyi ki-
adások pedig 0,4 százalékkal bõvültek az
elõzõ havi 0,5 százalékot követõen. 

Chavez belejött az államosításba

Venezuelában Hugo Chávez elnök rende-
letére államosították az ország legna-
gyobb, magánkézben lévõ acélipari cégét.
Az államfõ azt mondta, hogy a Sidetur ki-
sajátítása része annak a politikájának,
hogy Venezuelát szocialista állammá ala-
kítsa át. A 25 országba exportáló Sidetur
hat venezuelai gyárának éves termelési ka-
pacitása több mint 835 ezer tonna. Hugo
Chávez azt mondta, hogy a Sidetur állítja
elõ Venezuela acélrúd keresletének 40 szá-
zalékát. Az 1999-ben hatalomra került
Chávez ágazatok egész sorában rendelt el
már államosítást, úgynevezett forradalmi
programjának részeként.

Bulgária hiánya a GDP 2,1 százaléka

Bulgária kilenchavi GDP-arányos állam-
háztartási hiánya 2,1 százalék volt, nem
változott az elsõ nyolc hónap deficitjéhez
képest – az ország pénzügyminisztériu-
mának tegnapi közlése szerint. A szep-
tember végéig tartó kilenc hónapban a be-
vételek 6,3 százalékkal 17,4 milliárd lev-
ára (12,43 milliárd dollár) csökkentek,
míg a kiadások 1,1 százalékkal 18,9 milli-
árd levára mérséklõdtek. 

A Ryanair növelte féléves profitját

Az idei elsõ félévben 17 százalékkal nõtt az
ír Ryanair profitja – jelentette be tegnap a
cég, amely egyben feljavította éves nyere-
ség-elõrejelzését. A legnagyobb európai fa-
pados légitársaság adózott eredménye
451,9 millió euróra emelkedett a szeptem-
berben zárult pénzügyi év elsõ hat hónap-
ban. A szakértõk kisebb, 441 millió euró
profitot vártak. A Ryanair forgalma 23 szá-
zalékkal 2,18 milliárd euróra nõtt. 

Szupermalacot nemesítenek Dániában

Dán kutatók és állattenyésztõk a csúcs-
technológia és a DNS-tesztek alkalmazásá-
val „szupermalac” nemesítésébe kezdtek,
hogy a tökéletesebb disznóhús mellett
gyorsabban fejlõdõ sertéseket nevelhesse-
nek. Az Aarhusi Agrártudományi Egye-
tem nemesítõi iparági szakértõkkel közö-
sen azt remélik, hogy nemesítési eljárásnál
alkalmazott DNS-vizsgálatokkal hatéko-
nyabban lehet kiválasztani a továbbte-
nyésztésre alkalmas példányokat.

Az IMF romániai delegációja. Jöttek, láttak, januárban visszajönnek

Hírösszefoglaló

A magyar kormány beter-
jesztette a 2011. évi költség-

vetést, a javaslat szerint a bü-
dzsé GDP-arányos eredmény-
szemléletû hiánya 2,94 százalék
lesz, a tervezett pénzforgalmi
deficit a GDP 2,8 százaléka. A
2011. évi költségvetésben az ál-
lamháztartás hiánya 798,8 mil-
liárd forint, 16 197,5 milliárd fo-
rint bevétel és 16 996,2 milliárd
forint kiadás mellett az Ország-
gyûlés honlapján elérhetõ tör-
vényjavaslat szerint. Matolcsy
György nemzetgazdasági mi-
niszter a kormányszóvivõi tájé-
koztatón kiemelte: „ez a költség-
vetés 3 százalék alatti deficitet
tartalmaz, tehát elõször teljesíti
az Európai Unióhoz való csatla-
kozáskor vállalt, a stabilitási és
növekedési egyezményben lefek-
tetett hiánycélt”. A miniszter ál-
tal a talpra állás költségvetés-
ének nevezett jövõ évi büdzsé 3
százalékos gazdasági növeke-
déssel és 3,5 százalékos infláció-
val számol, s azzal, hogy az ál-
lamadósság már csökken. Meg-
jegyezte, hogy „ez egy ambició-
zus, de reális gazdasági növeke-
dési ütem, amiben nincs benne
egy újabb globális válság, amivel
nem számolunk”. A költségve-
tés három gazdaságpolitikai cél-
kitûzést kíván szolgálni: a mun-
kahelyteremtést, a növekedés
élénkítését, valamint a családok
és a gyermekvállalás segítését –
mondta Matolcsy György. 

„A talpra állás
költségvetése”

Folytatás az 1. oldalról

Megtudtuk: ma érkezik Tordára
a CNADR szakértõi csoportja
ellenõrizni a munkálatokat.
„Eszerint leghamarabb csütör-
tökön vághatják el az avatósza-
lagot. Nem hiszem, hogy talál-
nak majd kifogásolni valót az el-
készült útszakaszban” – fogal-
mazott Sgârcitu. Lapunk azon-
ban a CNADNR egyik, neve el-
hallgatását kérõ magas rangú
vezetõjétõl úgy tudja, ma jogá-
szokat is küld a társaság a pálya-
szakasz átvételére. „Némi
komplikációk támadtak. A
Bechtellel amúgy is híresen

rossz a kommunikációnk” –
nyilatkozta forrásunk.

A Torda és Aranyosgyéres kö-
zötti szakasz átadásával a jelen-
leg 42 km-es autópálya 52 km-re
bõvül, így Kolozsvártól Maros-
vásárhelyre akár 50 perccel ha-
marabb el lehet majd jutni. A pá-
lyaszakasz átadására – akárcsak
a Gyalu–Torda szakasz avatása-
kor – várják Emil Boc miniszter-
elnököt és kabinetje több tagját,
polgármestereket, prefektusokat. 

A Bechtel szóvivõje szerint ha
nem lesznek gondok a munkála-
tok finanszírozásával, akkor a
vállalat a Berettyószéplak–Bors
közötti rész kiépítésének lát neki.

„Nem tudjuk még, mit hoz a jö-
võ év, a 2011-es költségvetésünk
még nem készült el. Úgy értet-
tük, jövõre is elõteremti a pénzt a
kormány a munkálatok folytatá-
sára, amibõl összesen 64 km-t
szeretnénk kiépíteni. Egyelõre
azonban még tartoznak a
Bechtelnek 90 millió euróval” –
nyilatkozta Sgârcitu.

A további összeg folyósításá-
tól függ az is, hogy megtartja-e a
vállalat a jelenlegi alkalmazotti
létszámot. Korábban a Bechtel
kollektív elbocsátásokra készült,
s erre a szóvivõ szerint jövõre
sor is kerülhet, ha a kormány
nem fizet idõben. 

Bechtel: mi átadnánk, de kinek?

Az észak-erdélyi autópálya Torda és Aranyosgyéres közötti szakasza már a múlt hétvégén elkészült



Hírösszefoglaló

Újabb formáját találták
meg a tiltakozásnak az

egészségügyi alkalmazottak.
Ezúttal 1800 Fehér megyei
orvos nevében nyújt be kere-
setet a Sanitas szakszervezet
helyi tagszervezete a román
állam ellen a következõ na-
pokban. Az érdekvédõk a
megyében mûködõ 12 kór-
ház alkalmazottainak 25 szá-
zalékos bércsökkentését tart-
ják szabálytalannak, és kér-
nek sürgõs jogorvoslatot. A
keresetben a felperesek azt
kérik, hogy az egészségügyi
intézmények fizessék ki az al-
kalmazottak számára az ed-
digi bérkiesést. Továbbá a be-
adványozók el szeretnék ér-
ni, hogy a jogszerûtlennek
tartott eljárás miatt az állam
kárpótolja anyagilag és erköl-
csileg a nehéz helyzetbe ju-
tott alkalmazottakat. A szak-
szervezet jogi szakértõi bíz-
nak a sikerben, és úgy vélik,
kedvezõ döntés esetén kezde-
ményezés precedensértékû
lehet. A Sanitas arra számít,
a következõ hónapokban a
Fehér megyei példához ha-
sonlóan orvosok ezrei élhet-
nek hasonló lehetõséggel.

Kovács Zsolt

Visszafogott mértékben,
de érezhetõen fellendül a

munkaerõpiac a következõ
hónapokban: most van a sze-
zonja az alkalmazásoknak.
A válság enyhülésének egyik
jele, hogy egyre többen talál-
nak munkát. Az Országos
Munkaerõ Ügynökségnél
(ANOFM) több mint kilenc-
ezer munkahelyet tartanak
nyilván. A legjobb eséllyel a
fiatal, magasan képzett állás-
keresõk indulnak, õk a táv-
közlésben, a számítástechni-
ka területén, valamint az au-
tóiparban találhatnak mun-
kát.  Az utóbbi hetekben Bu-
karestben és a vidéki váro-
sokban zajló állásbörzéken
szintén munkahelyek ezreire
lehetett pályázni. Ezeken a
börzéken azonban a vállala-
tok arra panaszkodtak: kevés
a szakmunkás, és túl sok a
magasan képzett munkaerõ,
ráadásul ezek az álláskeresõk
teljesíthetetlen bérkövetelése-
ket fogalmaznak meg. Töme-
gesen alkalmaznak szakmun-
kásokat a romániai hiper-
marketek is: Nagybányán
például a Cora keres munka-
társakat, több száz állást hir-
detett meg országszerte a
Real és a Kaufland is.

Inas-kedvezmény

A fiatalok elhelyezkedését
segíti az a kormányprogram,
amely pénzügyi támogatást
nyújt a 16 és 25 év közöttie-
ket alkalmazó kis- és közép-
vállalatoknak. A tervek sze-
rint havi háromszáz lejes ál-
lami támogatás jár azoknak a
cégeknek, akik fiatalítanak.

A jogszabály értelmében 12-
tõl 36 hónapig terjedhet az
ilyen jellegû szerzõdések ide-
je, a támogatást a helyi
munkaerõhivatalok folyósít-
ják majd. Az „inas-szerzõ-
dés” egyik kitétele lehet,
hogy a munkáltató hosszútá-
von a céghez köti inasát, az-
az kötelezi arra, hogy a tá-
mogatott idõszakon túl is a
vállalat munkatársa marad-
jon. A „röghöz” kötés idõtar-
tama a szerzõdõ felek közöt-
ti megegyezéstõl függ. Sergiu
Greab marosvásárhelyi kis-
vállalkozó az ÚMSZ-nek úgy
nyilatkozott, még nem hal-
lott errõl a jogszabályról, de
ígéretes lehetõségnek tartja.
„Annak ellenére, hogy na-
gyon sokan keresnek mun-
kát, bizonyos szakterülete-
ken munkaerõ hiány van.
Szakképzett munkást nagyon
nehéz találni, fõleg a fiatalok
között, a régi tapasztalattal

rendelkezõ szakemberek pe-
dig már közel állnak a nyug-
díjkorhatárhoz” – nyilatkoz-
ta lapunknak a mûbútorasz-
talos, aki úgy véli, minden-
képpen élni fog a lehetõség-
gel. Gergely Balázs 21 éves,
képzett szakmunkás, egy éve
keres munkát. „Hazudnék,
ha azt mondanám, hogy
nem találok állást. De ahol
alkalmaznak ott alacsony a
bér, ahol pedig jól fizetnek,
ott nem alkalmaznak legáli-
san. Egyelõre nem kaptam
olyan ajánlatot, amivel érde-
mes lett volna élni” – magya-
rázza az ÚMSZ-nek nyilat-
kozó fiatalember, aki egyelõ-

re alkalmi munkákból tartja
el magát. Ez a program a ta-
valy is elindult, de akkor nem
vált sikeressé, mivel az alkal-
mazónak lakást és napi há-
romszori étkezést is biztosíta-
nia kell fiatal munkatársai-
nak. Ezt a megszorítást az
idén eltörölték.

Csökkenõ 
munkanélküliség

Bíztatóan alakulnak a
munkáltatói adatok Székely-
földön is. Egy hónap alatt
2000 személlyel csökkent a
háromszéki munkanélküliek
száma, jelentette be Kelemen

Tibor, a Kovászna megyei
Munkaerõ Ügynökség veze-
tõje legutóbbi sajtótájékozta-
tóján. A foglalkoztatásügyi
szakember arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a pozitív mun-
kaerõ piaci tendencia annak
köszönhetõ, hogy a konfek-
ció- és építõiparban 600 sze-
mélyt sikerült elhelyezni, de
alkalmazások voltak a keres-
kedelemben is. Sajátos „kiút”
a munkanélküliségbõl, hogy
a frissen végzett középiskolás
diákok az egyetemekre me-
nekülnek, így évekig nem kö-
telesek sem állást keresni,
sem elhelyezkedni. Kelemen
Tibor tájékoztatása szerint je-
lenleg 3 758 ilyen „munka-
nélkülit” tartanak nyilván a
térségben. Négyezer személy
azonban olyan rég állástalan,
hogy segélyre sem jogosult.
Kovászna megyében, ahol
igazán hátrányos helyzetben
a romák vannak a helyi illeté-
kesek  3000 cigány álláskere-
sõt tartanak nyilván. Az
ANOFM Kovászna megyei
igazgatója szerint aggasztó,
hogy a munkanélküliek kö-
zött sok az analfabéta, akik
nem tudják kitölteni a hivata-
los dokumentumokat, vagy
nyelvismeret hiányában nem
tudnak kommunikálni a ro-
mán alkalmazókkal. Bár a
munkaerõpiac fellendülõben,
a fizetések mértéke még min-
dig a válságra figyelmeztet.
Kelemen Tibortól megtud-
tuk, hogy a háromszéki fize-
tések továbbra is alacsonyak
az országos átlaghoz viszo-
nyítva. Az átlagos fizetés ál-
talában bruttó 1 800 lej, ad-
dig Kovászna megyében a
bérek átlaga megreked az 1
137 lejes küszöbön. 
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Megmozdult a munkaerõpiac

Elbocsátások a CFR-nél

Míg a román munkaerõpiac lassú ütemû fellendülése ta-
pasztalható ország szerte, addig a CFR elbocsátásokra ké-
szül. A tervek szerint 2011-ben alkalmazottainak 15 szá-
zalékától válik meg a vasúttársaság, vagyis az átszervezé-
sek miatt 2200 ember kerül az utcára.

Állásbörze Csíkszeredában. A fiatalok elõtt nyitott a válságból kilábaló munkaerõpiac Fotó: Daczó Dénes

ÚMSZ

Közzétette tegnap az ok-
tatásügyi minisztérium

az idei érettségi és a nyolca-
dikos záróvizsga típustéte-
leit. A http://subiecte2011.
edu.ro honlapra látogatók
megtekinthetik, milyen jel-
legû lesz idén a felmérés,
milyen típusú készségek és
ismeretek meglétét várják el
a vizsgáztatók, valamint
azt, hogyan történik majd
az értékelés. A nyolcadiko-
sok számára elérhetõk a ro-
mán-, a matematika-, vala-
mint a magyar nyelv és iro-
dalom tételek. Az érettségi-
zõk megtekinthetik az A-B
(a román, valamint a ma-
gyar nyelvi kompetenciákat
felmérõ) a C (az idege
nyelvi készségeket értékelõ)
és a D (a digitális kompe-
tenciákat ellenõrzõ) típusú
vizsgatételeket. Ugyanezen
a webhelyen közölte a szak-
tárca a matematika-, törté-
nelem-, fizika-, kémia-, bio-
lógia-, informatika-, föld-
rajz-, gazdaság-, filozófia-,
logika-, pszichológia- és
szociológia-tételeket. A tan-
ügyminisztérium figyel-
mezteti a honlapra látogató
pedagógusokat és diákokat,
hogy a frissen közzétett té-
telminták csupán tájékozta-
tó jellegûek. A szaktárca
azért döntött a korai közlés
mellett, hogy az érintettek-
nek legyen idejük felkészül-
ni a felmérésekre, mivel
ezek a tavalyi évben jelentõ-
sen megváltoztak. A 2010-
es érettségi eredmények
közzétételekor Daniel Fu-
neriu tárcavezetõ azt mond-
ta, a 2010–2011-es tanév-
ben nem változik alapvetõ-
en a felmérés módja. 

Nyilvánosak 
a vizsgatételek

K. Zs.

Kovászna megye telepü-
léseinek teljes villanyhá-

lózatát ki szeretné cserélni az
Electrica nemrég kinevezett
háromszéki igazgatója, aki
tegnap tartott sajtótájékozta-
tót a terveirõl. Józsa Csaba
augusztus óta vezeti a helyi
villanyszolgáltató vállalatot,
és tegnapi elsõ sajtótájékozta-
tóján kifejtette: azt tervezi,
hogy hét év alatt a megye
mind a 140 településén fel-
újítják a teljes villanyhálóza-
tot. Az igazgató szerint jövõ
évre 4 millió eurós költségve-
tésbõl gazdálkodnak: ezt az
összeget teljes egészében javí-
tásokra és fejlesztésre költik.
Józsa bejelentése szerint a
korszerûsítéseket már idén
elkezdik, de a vállalatigazga-
tó hangsúlyozta, hogy elõ-
ször a villanyszolgáltatás
szempontjából „problémás”
térségekben korszerûsítik a
hálózatot. Hárommillió lej-
bõl 20 kilométernyi vezetéket
cserélnek ki Kommandón,
Ojtozban, Hatodon és Bo-
dzafordulón. Itt ugyanis er-
dõn keresztül haladnak a ve-
zetékek, és minden évben

rengeteg pénzt költenek az
erdõ ritkítására, a kábelekre
rászakadó ágak miatt folya-
matosan akadozik a villany-
ellátás. Az igazgató lapunk
érdeklõdésére elmondta,
hogy korszerû, az országban
még nem használt hurkolt-
szigetelt vezetékekkel folyik a
felújítás, a javítási munkála-
tok miatt pedig sehol nem
lesz áramkimaradás. Az
Electrica vezetõje azt reméli,
hogy jövõre 19 háromszéki
településen cserélik ki telje-
sen a villanyhálózatot, így
csökken majd az áramkima-
radások gyakorisága is. Há-
romszéken az 1950–1960-as
években épült ki a villanyhá-
lózat, és az akkor elhelyezett
vezetékek szavatossága 20 év
volt. Józsa Csaba ugyanak-
kor elmondta: a vállalatnak
az áramtolvajok okozzák a
legnagyobb kárt, évente 200
megawatt energiát lopnak el,
ami egy Kovászna méretû
város félévi fogyasztásának
felét jelenti. A vállalatvezetés
a lopások ellen úgy kíván fel-
lépni, hogy a felújításokkal
egy idõben minden villany-
órát a közterületen, látható
helyen szerelnek fel. 

Háromszék: felújítják

a teljes villanyhálózatot Munkatársunktól

Eddig tisztázatlan körül-
mények között 21 ezer

eurónyi különleges eljárás-
sal megjelölt bankjegy tûnt
el a Dolj megyei Korrupció-
ellenes Ügyosztályon
(DNA) egy fél éve tartó nyo-
mozás során. A hatóság em-
berei 45 ezer eurós külön
keret fölött rendelkeztek,
amikor két korrupt bíró,
Laurenþiu Anghel és
Bogdan Diaconescu ellen
nyomoztak. A két megfi-
gyelt több tízezer eurós csú-
szópénzt kért három gyanú-
sított büntetési tételeinek
csökkentéséért, az érintettek
ellen csalás miatt folyt eljá-
rás. Az ítéletre váró csalókat
a bírók azzal fenyegették
meg, hogy a büntetési tételt
tíz évre növelik, ha nem fi-
zetnek jelentõs összegû csú-
szópénzt. Az ügyben az el-
ítéltek ügyvédei közvetítet-
tek, akik maguknak három-
ezer eurót kértek a közben-
járásért, a Dolj, valamint a
Craiova megyei illetékes bí-
róknak viszont a megegye-
zés szerint fejenként 18 ezer
euró ütötte a markát. A bí-
rósági visszaélésrõl tudo-
mást szerzett a helyi DNA

is, a megvesztegetés már a
szervezet tudtával és a fent
jelzett megjelölt pénzjegyek-
kel történt: a korrupció elle-
nes ügynökök végigkövették
az árulkodó pénz nyomát a
bírósági ítéletet megadott ta-
rifa szerint osztó törvény-
széki emberekig. A korrupt
bírókat sikerült ilymódon le-
fülelni, de a leleplezéshez
használt pénz egy része a

felderítés ideje alatt eltûnt.
A csúszópénz több kézen is
átment, mire a gyanúsítot-
takhoz jutott, az illegális jö-
vedelembõl részesült több
ügyvéd, bírósági alkalma-
zott is. A nyomozók egyelõ-
re vizsgálják, ki csapolta
meg az egyébként jól elõké-
szített és alaposan doku-
mentált rendõrségi eljárás
során a „csalipénzt”. 

Eltûnt a rendõrségi pénzPerelnek 
az orvosok

Laurenþiu Anghel, a bíró, aki megkérte a szabadság árát
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Sipos M. Zoltán

Újabb szakaszához érke-
zett tegnap a kolozsvári

Mátyás-szoborcsoport resta-
urálása: idõkapszulát helyez-
tek el a lovas alak belsejébe.
A rézhengerbe több száz,
kézzel írott és nyomtatott
üzenet került, ezenkívül friss
napilapok, a Napsugár gye-
rekfolyóirat legújabb példá-
nyai és egy, a szoborcsoport
történetérõl szóló dokumen-
tumfilmet tartalmazó filmte-
kercs került. 

„Az idõkapszula ötlete
elõször Kolozsi Tibor szo-
brászmûvész fejébõl pattant
ki annak apropóján, hogy
amikor a szobrot felnyitot-
ták, nem találtak semmi
ilyesfélét benne” – mondta
el lapunknak László Bakk
Anikó, az Amaryllis Társa-
ság tiszteletbeli elnöke. A
szobrászmûvésszel közösen
az Amaryllis Társaság idén
februárban hirdette meg,
hogy bárki üzenhet ebben
az idõkapszulában a
jövõnek. „Ezt követõen
rendkívül kedves kézzel
írott üzeneteket kaptunk
Kolozsvár minden korosztá-

lyától. Sok vers, jókívánság
is van az üzenetek között” –
tájékoztatott László Bakk
Anikó. Az üzeneteket nem-
csak kolozsváriak írták, ér-
keztek Magyarországról is
levelek, valamint a

Transindex hírportál révén a
nagyvilágban szétszórtan
élõ magyarok is szép szám-
ban üzentek a jövõnek. 

A kapszula elhelyezésének
napján is megfeszített tem-
póban folytak a restaurálási

munkálatok. Nagy Benjá-
min kõfaragó szobrász-
mûvész és csapata éppen a
talapzat boltíveit építette.
„Most tartunk ott, hogy a
boltívek köveit illesztjük ösz-
sze. Ez a munkafázis az

eõfeltétele annak, hogy a vi-
tézek alakjai is visszakerül-
hessenek eredeti helyükre.
Szerencsére az idõjárás is ve-
lünk tart, jó ütemben tudunk
haladni a munkálatokkal” –
mondta el Nagy Benjámin.
A szoborcsoport bronz ele-
meinek restaurátorai is ver-
senyt dolgoznak az idõvel:
tegnap épp a lovas alakot
konzerválták. „A bronzfelü-
letek konzerválási munkála-
tait a lovas alakkal kezdtük,
és haladunk lefele: a héten,
várhatóan csütörtökön az áll-
vány szétbontására kerül sor,
mivel most már akadályoz a
munkálatokban” – mondta el
lapunknak Kolozsi Tibor
szobrászmûvész. Hozzátette:
terveik szerint két hét múlva
a vitézek alakjai is visszake-
rülnek eredeti helyükre, ezek
után tudják azok bronzfelüle-
teit is viaszolós technikával
konzerválni.

Az elmúlt idõszakban a lo-
vas alakról lekerültek a biz-
tonsági hevederek, most már
stabilan áll a talapzaton.
Kolozsi Tibor lapunknak el-
mondta, a szoborcsoport
technikai átadása e hónap vé-
gére várható. 
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Röviden Mátyás a jövõnek is üzen Palocsay Zsigmondra
emlékeznek

Csillaghír címmel tartanak
emlékestet Palocsay Zsig-
mond születésének 75. év-
fordulója alkalmával a ko-
lozsvári Reményik Sándor
Galériában holnap 18 órá-
tól. Ez alkalomból egy kiállí-
tás is megtekinthetõ a költõ
fényképeibõl, amelyeket
Márton Zoltán fotómûvész
válogatott, dolgozott ki és
rendezett. A kiállítást Egyed
Péter filozófus nyitja meg. 

Emlékmû 
a Székely Hadosztálynak

Turul-madaras emlékmûvet
avattak a hét végén a
Szatmár megyei Hadadon a
községet az utolsó csepp vé-
réig védõ Székely Hadosz-
tálynak, mely mint azt
Kurta-Tõtös Beáta a helyi
református gyülekezett lelki-
pásztora felidézte, lényegé-
ben egy korábban felállított
emléket rehabilitált. Az ün-
nepségen jelen volt és beszé-
det mondott Csehi Árpád a
megyei tanács és a megyei
RMDSZ elnöke, Erdei Ist-
ván parlamenti képviselõ va-
lamint Nagy Sándor az egy-
házmegye esperese.

Tamás András

Hatodik nemzetközi fo-
tó- és filmfesztiválját

rendezte az Inter-Art Ala-
pítvány, amelyen a hazaiak
mellett egyiptomi, brazil,
dél-afrikai, olasz, makedón,
osztrák, egyesült államokbe-
li, török, kanadai, angol és
francia alkotók vettek részt.

A Bethlen kastély hajdani
báltermében Dana Stãnoiu
La Manche paradicsomában
címû kiállítását nyitották
meg, amely során az alkotó
a franciaországi Bretagne
parti kis szigeten eltöltött
idõszak élményeit doku-
mentálta. „A közel 15 méte-
res szintkülönbség miatt ára-
dáskor 59, apálykor pedig
357 sziget látszik, a viszony-
lag elhagyatott paradicsom
meghökkentõ kékje pedig
nem számítógépes produk-
ció”– mondta el Dana
Stãnoiu. A D’art magánga-

lériában Cristina Seneºan az
élet lüktetõ pulzusára fóku-
szálva a mikrokozmoszba
vezette be a nézõket fotóival.
A kultúrotthonban pedig a
kolozsvári képzõmûvészeti
fõiskolások Portré címû kiál-
lítását nyitották meg, ahol
részt vettek a fõiskola taná-
rai is, Dorel Gãina, Feleki
Károly, Eugen Moritz és
Eugen Sãvinescu is. Feleki
Károly elmondta: intézmé-
nyükben nemrég valóságos
vita alakult ki a portré mûfa-
jával kapcsolatosan, egyesek
támogatták mások pedig el-
vetették azt, hogy felvételi
vizsgatétel legyen a képzõ-
mûvészet egyik legkorábbi
mûfaja. Dorel Gãina pro-
fesszor az Új Magyar Szónak
elmondta: „kivételezettek-
nak érezzük magunkat,
hogy itt lehetünk egy ilyen
rangos rendezvényen, és
azért is, amit itt láthatunk
szemlélõkként”. 

Inter-Art: hatodik fotó- 
és filmfesztivál Enyeden

Antal Erika, Baló Levente

A román színházi élet
legrangosabb fesztiválja

kezdõdött a hétvégén Buka-
restben, az Országos Színház
Fesztivál, a Román Színházi
Szövetség szervezésében. A
seregszemlén az erdélyi ma-
gyar színjátszás négy elõ-
adással képviselteti magát: a
marosvásárhelyi Yorick Stú-
dió a Gianina Cãrbunariu
20/20 címû elõadásával, a
Kolozsvári Állami Magyar
Színház Matthias Langhoff
német vendégrendezõ Mérté-
ket mértékkel, illetve a világhí-
rû Andrei ªerban Suttogások
és sikolyok címû darabokkal, a
sepsiszentgyörgyi M Stúdió
pedig Uray Péter Hamlet-
adaptációjával lép fel.

20/20-siker 

A 20/20 címû román–ma-
gyar nyelvû elõadást vasár-
nap két alaklommal játszot-
ták a fesztiválon, de azt meg-
elõzõen október 29-én Piatra
Neamþ-on is bemutatták. „A
nagy kihívás az volt, hogy
teljesen román közegben ját-
szottunk és meglepetésünkre
ugyanúgy reagált a nézõkö-
zönség, mint Vásárhelyen,
vagy Budapesten, és ez na-
gyon izgalmas volt” – nyilat-
kozta lapunknak Sebestyén
Aba, a Yorick Stúdió vezetõ-
je, aki a darab szereplõje is.
Elmondta, hogy bár nem volt
szakmai beszélgetés az elõ-
adás után, de a visszajelzé-
sekbõl úgy érezték, hogy az
elõadás közönsége – „mely-
nek soraiban ott ült a romá-
niai színházi szakma krém-
je” – jól fogadta a 20/20-at.
Tompa Gábor, a kolozsvári

Állami Magyar Színház
igazgatója lapunk érdeklõdé-
sére elmondta: „a Yorick Stú-
dió különleges elõadást te-
remtett, ami azért fontos,
mert elsõként feszegeti a ne-
vezetes márciusi interetnikai
konfliktusokat, úgy, hogy
semmiképpen nem akar bí-
ráskodni felettük”. A szak-
ember szerint a marosvásár-
helyi független színházi tár-
sulat még messzebbre is me-
hetett volna a háttértörténe-
tekkel. „Pozitívan és nagyon
jól, nagyon normálisan fo-
gadták itt Bukarestben a
Yorick Stúdió darabját” –
összegzett.

Kolozsváré 
a legerõsebb társulat?

A kolozsvári színtársulat
Mértéket mértékkel címû elõ-
adását is kétszer játszották
eddig. „Ez egy eléggé vegyes
fogadtatású elõadás, vannak,
akik vitatkoznak vele, van-
nak, akik a szünetben elmen-
nek, de akik ott maradnak,

azok állva tapsolják végig. Ez
nagyon jó, mert pont arról a
nagymértékû korrupcióról
és erkölcsi válságról szól,
amellyel az országban talál-
kozhatunk” – foglalta össze
Tompa Gábor lapunk érdek-
lõdésére a darab fogadtatá-
sát. A fesztiválról a kolozsvá-
ri színház igazgatója el-
mondta, hogy jó hangulatú,
a beszélgetések, konferenci-
ák, könyvbemutatók igazi
színházi ünneppé avatják.
„Nagyon jó, amikor a nézõ-
tér soraiból értelmes kérdé-
sek, érdeklõdõ kíváncsiság
kíséri figyelemmel az elõadá-
sokat, az alkotók munkáját.
Jólesõ érzés volt hallani két
ízben is, itthoni hazai román
és külföldi kritikusok, színhá-
zi szakemberek szájából, be-
szélgetéseken, hogy a Ko-
lozsvári Állami Magyar
Színház a jelen pillanatban a
legerõsebb társulat” – dicse-
kedte el az ÚMSZ-nek Tom-
pa, akitõl azt is megtudtuk,
hogy a társulat másik pro-
dukciója, Andrei ªerban Sut-

togások és sikolyok címû elõ-
adását akkora érdeklõdés
övezi, hogy akár egy évig is
telt házzal játszhatnák Buka-
restben. „Óriási érdeklõdés
elõzi meg, amit nem tudunk
semmiképpen megoldani,
mert csak 85 férõhelyünk
van” – újságolta Tompa Gábor.

Hamlet-szöveg 
mozgásnyelven 

A sepsiszentgyörgyi szín-
társulat csütörtökön lép szín-
padra Hamletjével – az Uray
Péter által rendezett elõadás
a klasszikus shakespeare-i
szöveget a mozgás nyelvére
fordítja le, és magát „fizikai
színháznak” nevezi. A feszti-
vál igazgatója, Cristina
Modreanu egy korábbi kriti-
kájában azt írja a produkció-
ról: „a színészek játéka hatá-
sos, mozgásuk erõteljes, ha-
tározott, néha a „veszélyes-
ség” határait súrolja, [...] a
koreográfia nagyon durva,
szándékosan nyers, a mozgá-
sok belsõleg motiváltak és
amellett, hogy ösztönszerû
megoldásnak tûnnek: az
egyetlen lehetséges megol-
dást fejezik ki, az adott jele-
netben”. A huszadik alka-
lommal megrendezett egyhe-
tes Országos Színház Feszti-
vál egyik sajátossága, hogy
külföldi intézményvezetõket,
fesztiválszervezõket hívtak
meg, bemutatva nekik a ro-
mán színházi kínálatot a
Romanian Showcase kereté-
ben. A hazai társulatok mel-
lett több külföldi is fellép az
egy hét alatt. Több rendez-
vény formájában is bemutat-
ják a húsz éve elhunyt nagy
lengyel színházrendezõ, Ta-
deusz Kantor életmûvét. 

Színházünnep Bukarestben

Kolozsi Tibor szobrászmûvész lezárja az üzeneteket tartalmazó fémhengert A szerzõ felvétele

A Mértéket mértékkel címû produkciót is bemutatták

Ioan Hãdãrig megnyitja Dana Stãnoiu kiállítását 

Fotó: Biró István
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Antal Erika

„Az idei év egyértelmûen jobb
volt mint a tavalyi, legalábbis

ami a fesztiválra elküldött filmek
mennyiségét illeti. A hattagú
elõzsûri 50 országból érkezett
679 film közül válogatta ki azt az
52 alkotás, amelyeket a november
3-a és 7-e között zajló szemlén
megtekinthet a Kultúrpalotába
látogató filmbarát” – kezdte teg-
napi sajtótájékoztatóját Sipos Le-
vente a 18. Alter-Native Nemzet-
közi Rövidfilmfesztivál fesztivál-
igazgatója. Ugyanakkor azt is
hangsúlyozta, hogy a szemle ver-
senyprogramjába minden eddigi-
nél több, szám szerint 7 romániai
alkotás került be – Magyarország
hat filmmel képviselteti magát,

de zömmel szerepelnek francia
„versenyzõk” is (Mûfaj szerint 26
kisjátékfilm, 21 animációs film, 4
dokumentumfilm és 1 kísérleti
film verseng majd a fesztivál
nagydíjáért – szerk. megj.)

A filmfesztivál idei díszmeghí-
vottja Szlovénia, amely egyrészt
azért kapta a megtisztelõ titulust,
mert „számos jó filmet gyárta-
nak itt, amelyeket még nem volt
alkalma megismerni a romániai
közönségnek”. Sipos ugyanak-
kor hozzátette, hogy felmerült

annak a lehetõsége, hogy Maros-
vásárhely testvértelepülési kap-
csolatot alakít ki Alsó-Stájeror-
szág legnagyobb városával,
Mariborral és így még kézzelfog-
hatóbbnak tûnt Szlovénia meghí-
vásának ötlete. 

A 18. alkalommal megszerve-
zett Alter-Native versenyfilmjei
mellett 22 dokumentumfilmet és
nagyjátékfilmet is vetítenek a
Kultúrpalotába, köztük két Os-
car-díjra nevezettet alkotást:
Hajdu Szabolcs, részben Maros-

vásárhelyen forgatott Bibliothéque
Pascalját (Magyarország Oscar-
küldöttjét) és Jacek Borcuch Min-
den, amit szeretek (All That I Love)
címû alkotását (Lengyelország
Oscarra nevezett filmjét). 

A „hosszúfilmek” között lát-
hatjuk még többek között Mészá-
ros Márta Utolsó jelentés Annáról
címû produkcióját, Almási Ta-
más Puskás Ferenc életét bemuta-
tó Puskás, Hungary-jét, a Kolorádó
Kid-et (rendezte: Vágvölgyi And-
rás), vagy a 63. Locarnói Nem-
zetközi Filmfesztiválon agyondí-
jazott Morgent (r. Marian Criºan).
A bemutatott nagyjátékfilmek
különleges, érdekes színfoltját ké-
pezi Jakab-Benke Nándor Antigo-
né címû alkotása, amely többek
között azt a kérdést feszegeti,
hogy lehet-e egyáltalán Erdély-
ben filmet készíteni?

A szervezõk elmondása sze-
rint idén is lesznek koncertek –
betegség miatt viszont elmarad
Földes László immár hagyomá-
nyossá vált fellépése. Helyette a
fesztivál nyitónapján a dzsessz-
zenét játszó Bende Zsolt Quartet
szórakoztatja a közönséget. Csü-
törtökön a marosvásárhelyi
Impera Band és a magyarországi
Pál Utcai Fiúk, pénteken pedig
Marcian Petrescu és a Trenul de
noapte nevû román együttes lép
színpadra.

Hetvenen osztoznak minden idõk legna-
gyobb, 178 millió eurós olaszországi lottófõ-
nyereményén, így egy-egy nyertesnek „csak”
mintegy 2,5 millió euró jut. A
Superenalottón, amelyen 6 számot kell he-
lyesen megtippelni a 90-bõl, kilenc hónapja
– 129 húzás után – sem volt telitalálat, így a
korábbi 147,8 millió eurós rekordot is meg-
haladó nyereményösszeg halmozódott fel. 
Emlékeznek, a múltkor arról írtunk, hogy
az izraeli lottón egy hónap alatt kétszer
nyertek ugyanazok a számok. Vajon a közös
õsök nem segítenek be abba, hogy az olasz
számok (4, 26, 40, 54, 55, 67) nálunk is
nyerõk legyenek? Hétvégén megtesszük a
nyerteseket – addig gondolkodunk, hogy mi
legyen a 49-en felüliekkel.

(efi)

Száz szó

Röviden

HIRDETÉS

Rajtrakész az Alter-Native

Új fõszerkesztõ a Háromszék élén

Farcádi Botondot választotta fõszerkesztõ-
nek a hétvégén a Háromszék címû napilap
szerkesztõségi közgyûlés és a lap vezetõta-
nácsa, miután Farkas Árpád 18 év után le-
mondott a tisztségrõl és nyugdíjba vonult.
Értesülésünk szerint a visszavonuló fõszer-
kesztõ maga javasolta utódjául Farcádi Bo-
tondot. Csinta Samu, a lap gazdasági rovat-
vezetõje is indult a tisztségért, a szerkesztõ-
ségi közgyûlés 19–11 ellenében ellenjelöltje
mellett döntött. Farcádi Botond lapunk ér-
deklõdésére elmondta: a Háromszék függet-
lenségének megõrzésére vállalkozik, viszont
az eddigieknél frissebb lapot szeretne készí-
teni, úgy, hogy „megtartja azt, ami jó volt: a
lap színvonalát”. Az új fõszerkesztõ ugyan-
akkor fokozottabban odafigyelne az olvasók
igényeire is.

Egyesült Államok szépe 
a Miss World 2010

Alexandria Mills amerikai versenyzõ, nyerte
a Miss World 2010 döntõjét, amelyet a hét-
végén tartottak a dél-kínai Hajnan-szigeten
lévõ Szanja tengerparti üdülõhelyen. A Miss
World idei –  sorrendben 60. – döntõjén a
világ 120 országának szépségei vettek részt.
A második helyezett a botswanai jelölt, a
harmadik pedig Miss Venezuela lett. 

Magyar tulajdonú kereskedelmi cég bukaresti
központba kollégákat keres irodavezetõi
munkára. Magyar nyelv ismerete kötelezõ,
elõkészítõ könyvelés ismerete elõny. Önálló
munkavégzés, hosszú távú karrierlehetõség.
Várjuk az önéletrajzokat, csak magyar nyelven
rotterom@rdslink.ro e-mail címre.

Kiadó Brassóban, tömbházba bútorozott két
szoba, külön bejárattal, saját központi fütéssel,
termopán ablakokkal, a Bukaresti úton. 
Telefon: 0745 966 196

Eladó Gyergyóremetén a 853-as házszám alatti
lakás a belsõségekkel együtt. 
Telefon: 0752 314 306 

Apróhirdetés

Fun Fm – Las Vegastól Göteborgig

F. I.

„Eléggé érdekes a Fun Fm szü-
letése” – kezdi a leghallgatot-

tabb csíkszeredai rádió születésé-
nek történetét Günther Ottó, a
rádió programigazgatója. „Rádi-
óból (a román nyelvû Radio 21 te-
rületi stúdiójából, ahonnan két
nyelven sugároztak – szerk. megj.)
váltunk ki 2004-ben, hogy egy
jobb, szabadabb rádiót indítsunk”
– folytatja. Mint megtudtuk, a
Fun Fm „anyarádiója” 2003-ban
indult Marosfõn. „A célközönsé-
günk kezdetben a 20 és 40 év kö-
zötti korosztály volt, viszont

örömmel tapasztaljuk, hogy ez
mostanra kitolódott a 17 és 70 év
közöttiekre. Jólesõ érzés, amikor
betelefonál egy hatvanas éveit el-
hagyó rádióhallgató, aki diszkré-
ten jelzi, hogy õk is vannak, rájuk
is lehet számítani és kell figyelni”
– újságolja Günther. „Csíkszere-
dában jelenleg két magyar nyelvû
rádió van, a Fun Fm messze piac-
vezetõ – a Csíki-medence közel
hatvan százaléka hallgatja” – tud-
tuk meg Csata Andrástól a Fun
Fm marketing igazgatójától, aki
elmondta: elsõdleges célkitûzés-
ük a minõségi szórakoztatás mel-
lett friss híreket és információkat

nyújtani a hallgatóknak. Günther
Ottó programigazgató fontosnak
tartja megemlíteni, hogy a ma-
gyarországi felmérések szerint az
csíkszeredai Fun Fm benne van
az online hallgatott rádiók 25-ös
toplistájában. 

„Az online platformnak kö-
szönhetõen a Fun Fm nem csu-
pán a Csíki-medencében szól,
hanem a világon élõ valamennyi
székelyhez. Kaptunk már hallga-
tói visszajelzést Las Vegasból
vagy Göteborgból is” – meséli
örömmel Günther, aki szerint az
az egyik legjobb érzés a rádiós
munkában, amikor betelefonál

egy hallgató, vagy a különbözõ
közösségi oldalak segítségével
szinte másodpercek alatt le lehet
mérni, egy mûsor vagy akár
mondat közvetlen hatását. „Ne-
héz megnyitni a csíki vagy ha
úgy tetszik székely rádióhallgató-
kat, rávenni õket arra, hogy vala-
mire reagáljanak” – panaszolja
lapunknak. Arra a kérdésünkre,
hogy mi a legnehezebb a rádió-
zásban, az anyagiakat említi. „A
hallgatottsági mutatók javultak,
viszont a piac nagyon megrom-
lott” – összegzi az utóbbi két év
tapasztalatait Günther, aki sze-
rint a reklámozás körülbelül a fe-
lére esett vissza, és ami még en-
nél is rosszabb, hogy „az állam
hihetetlen ütemben követeli a ne-
ki járó részesedést. „Nekünk
azért is kivételesen nehéz a hely-
zetünk, mert hozzánk tartozik a
Retró Rádió is, ezért oszlik a
pénz” – fogalmaz. 

Éterutazás

Fiatal vagy? Újságírónak készülsz? Akarsz küzdeni a szegénység ellen?

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

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

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 014820 Bucureºti, Piaþa Presei Libere nr.1, 
O.P. 33, C.P. 17
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

✁

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 november 7-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. 

Sipos Levente fesztiváligazgató szerint nincs válság a rövidfilmmûvészetben

Holnaptól vasárna-
pig a filmeké lesz 
a fõszerep Maros-
vásárhelyen, a 18.
Alter-Native Nem-
zetközi Rövidfilm-
fesztivál verseny-
programjában 17
ország 52 filmje
szerepel. 

Az Éterutazás e heti szereplõje a csíkszere-
dai Fun Fm rádió, amelynek kihelyezett
stúdiója van Gyergyószentmiklóson is. A
kereskedelmi rádió a szórakoztatás mellett
közszolgálatiságára is büszke.

87.6 FM
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (sor.)
9.50 Újrakezdés (olasz
sor.)
10.45 Kézművek - Kékfestő
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők: Harta
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss (ism.)
15.30 Magyar elsők
15.55 Tér-Hatás (ism.)
16.20 Virágzó Magyaror-
szág
16.40 Szerelmes földrajz
17.20 A szocreál képző-
művészet (dok. f.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés (olasz
sor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Török kezdőknek
(német vígj. sor.)
22.00 Varrónők (bolgár
filmdráma, 2007)
23.25 Sporthírek
23.30 Váltó
23.45 Válás albán módra
(dok. f.)
0.55 Diplomatavadász
(ism.)
1.35 Kikötő - Friss (ism.)
1.55 Híradó (ism.)
2.20 Törzsasztal (ism.)
3.10 Carlo és vendégei
(ism.)

RTL Klub, 22.20
Lányok a csúcson

Stream, Jenny és Nell az egyetemen ismerkednek meg és
rájönnek, hogy van egy közös vonásuk: eddig egyiküknek
sem volt orgazmusa. Szövetségre lépnek, és elhatározzák,
kiderítik milyen, és át is élik az orgazmust. A cél érdekében
őrült randizgatásba kezdenek, és elképesztő szexuális kalan-
dokba vetik magukat. A jóképű Chad és az ellenállhatatlan
Henry első látásra sokat ígérnek.

m2, 22.30
Mázli

Ógyarmat egy szegény zsákfalu az osztrák magyar határon.
Egy napon azonban rájuk mosolyog a szerencse. Felfedezik,
hogy a temetőjük alatt húzódik egy olajvezeték. Gyorsan jött
ötlettől vezérelve megfúrják és közösen elkezdik árulni a
gázolajat, temetésnek álcázva az árusítást. Dől a pénz! Min-
denki boldog és elégedett. Egészen addig, amíg mindenki el
nem kezdi a saját zsebére árulni az olajat.

m1, 22.35
Aranyajtó

Cross, a betegápoló tanonc arra kényszerül, hogy abba-
hagyja az iskolát, miután édesapja váratlanul életét veszti,
játék közben egy sportpályán. Még szerencse, hogy a nagy-
bátyja talál neki portás állást, egy elegáns manhattani
apartman házban. Cross nehezen szokja meg a kötelező
egyenruha viselését. Munkája rendkívül változatos, még
egy kutyát is újra kell élesztenie.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLÓZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.00 Magyarországi
néptáncok

17.10 Szép otthonok, 
remek házak
17.40 Bűvölet (olasz sor.)
18.05 Magyar válogatott
19.05 Átjáró
19.25 Sherlock Holmes, 
a mesterkopó (olasz-japán
rajzfilm sor.)
19.50 “Életcélok-hitvallás-
ok” Pléh Csaba
19.55 “Hiszünk a dal-
ban...” (koncertf.)  
- Koncz Zsuzsa
20.30 Történelmi 
képeskönyvünk 
– Lengyelországból
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Maupassant törté-
neteiből (francia filmsor.)
22.30 Mázli 
(magyar-német-francia
vígj., 2008)
0.00 Záróra
0.50 Optika
1.15 Médiaguru
Ember kamerával
1.45 McLeod lányai
(auszt. sor.)
2.25 A Silla 
királyság ékköve 
(dél-kor. sor.)
3.25 Mafalda 
(anim. sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia 
- Autósmagazin 
(ism.)
7.25 Fókusz 
(ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli 
– Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
- Magazin 
a legjobb történetekkel
15.35 Mikulás hadművelet
(am. családi film, 1998)
17.20 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.25 Döglött akták
(amerikai krimisorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
- Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.05 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Lányok a csúcson
(am. romantikus vígjáték,
1999)
Utána: RTL-hírek
0.20 Öld meg Cupidót!
(am. akcióf., 2004)
2.20 Reflektor

7.00 Két TestŐr
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.40 Pénzcsinálók 
(am. zenés film, 2003)
14.25 Kvízió
15.55 Megamánia (ism.)
16.25 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.30 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Ezek megőrültek!
Elvan a celeb, ha játszik!
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House 
(am. sor.)
23.20 Született feleségek
(am. sor.)
0.25 Megamánia 
- Megasztár talk-show
0.55 Szellemekkel sutto-
gó (am. sor.)
1.45 Tények Este
2.15 EZO.TV
06-90-602-022
Jósok, látók, médiumok!
3.10 Carandiru 
- A börtönlázadás 
(brazil-arg. filmdráma,
2003)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.05 Panaszkönyv (ism.)
11.30 Riasztás (ism.)
A rendkívüli események
műsorra
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai 
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Különkiadás 
(ism.)
17.05 Ősök tere
17.30 Paletta
18.00 Híradó 
- Friss napi információk
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai 
show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
23.05 Negyedik (ism.)
23.30 BBC Click
A BBC informatikai 
magazinja
0.05 BBC Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

8.50 Gyilkos sorok 9.50
Egy kórház magánélete (is-
métlés) 10.50 Doktor
House (sorozat) 11.50
Holdkórosok (am. vígjáték)
14.10 Monk (sor.) 16.05
CSI (sorozat) 17.00 Egy
kapcsolat szabályai (soro-
zat) 18.00 Feleségcsere
19.00 A médium (sorozat)
20.00 Doktor House (soro-
zat) 21.00 Jóbarátok
(sor.) 20.30 CSI (sorozat)
22.30 Esküdt ellenségek
(sorozat) 23.30 Országúti
diszkó (am. film)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Komolyan (live)
17.00 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Informá-
ciók (live) 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Wrestling
WWE Superstars 23.00
BoxBuster, nagy meccsek
23.30 Külön kiadás: CFR
Kolozsvár

9.45 Rosalinda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 14.00 Marina (sor.)
15.15 Viktória (sorozat)
16.30 Rosalinda (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 A til-
tott gyümölcs (sorozat)
20.30 Szerelem és becsü-
let (sorozat) 21.30 Analia
másik arca (sorozat)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 Hét bűn (sor.)

8.05 A Midsomer gyilkos-
ságok (sorozat) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.05 A
Midsomer gyilkosságok
(sorozat) 15.00 Jackie, a
legenda (kínai-hongk. víg-
játék) 17.15 Asterix és Kle-
opátra (rajzfilm) 18.25 A
vörös báró (német-angol
film) 20.25 Légörvény 3.
(amerikai-angol-kanadai
thriller) 22.10 A pusztító
ring (dél-koreai-amerikai
akciófilm) 0.10 A bizalom
ára (amerikai-francia-an-
gol akciófilm)

8.00 Orovosok 10.00 Me-
nyet anyának 5 12.30 Hí-
rek 13.15 Légy az enyém
(reality show) 15.00
Teleshopping 15.15 Aliye
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.45 Me-
nyet anyának 5 20.30 Lé-
gy a házastársam! (reali-
ty show) 22.00 Ezel (tö-
rök krimi sor.) 23.30 Gyil-
kos izgalom (amerikai-ka-
nadai filmdráma) 1.30
Káma szutra 2.00 Ezel
(sorozat)

9.30 Heti filmajánló 10.00
Prímatorna 10.30 Tele-
shop 11.00 Zodiákus
13.00 Teleshop 14.30
Nyitott Egyetem 15.00
Biztonsági Zóna 15.30
Bencze-Show 16.00 Zodi-
ákus 18.00 A polgármes-
ter 18.30 Grand Prix
19.00 Tabu Tv 19.30 Tűz-
oltók (sorozat) 20.30 Fesz-
tiválsoroló 21.00 Utazás a
porcelán világában 21.35
Hírháló 22.00 Pokolsziget
(ang. film) 0.00 Szürke
farkasok (am. film)

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Aladdin kalandjai
10.25 Sherlock Holmes, 
a mesterkopó
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (sor.)
14.35 Hrvatska kronika
15.05 Ecranul nostru
15.35 Átjáró
16.05 Elrabolt műkincsek
16.40 A fóti templom
17.00 Médiaguru
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
Hétfőtől péntekig minden,
ami szórakoztató!
18.35 A Silla 
királyság ékköve 
(dél-kor. sor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Két zsaru egy pár
(olasz krimisor.)
22.05 Az Este
22.35 Aranyajtó 
(am. vígj., 2009)
0.15 Múlt-kor
0.40 Prizma
0.55 Hírek
1.00 Sporthírek
1.10 Ma Reggel 
(ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.00 Civil szféra Blitz
(ism.)
10.00 Professzionisták
11.00 Nagy emberek 
a TVR-ben
11.15 UEFA Champions
League (ism.)
12.45 A legendás 
doktor Hur Jun 
(sor.)
13.45 Ragadós 
történetek kicsiknek
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen 
ízletes (ism.)
14.50 A bor románul
15.00 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Kontra generáció
(ism.)
17.30 Civil szféra Blitz
18.00 Hírek
18.30 A legendás doktor
Hur Jun (koreai sorozat)
19.30 Történelmi 
emlékek (ism.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárás
20.40 A nap témája
21.05 UEFA Champions
League stúdió (live)
21.40 CFR Kolozs-
vár–Bayern Munchen
labdarúgó mérkőzés
(live)
23.50 UEFA stúdió (live)
0.15 UEFA, gól gól után

7.00 Pro Tv hírek, Sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Utazás a mítoszok
földjére (amerikai ka-
landf., 2001) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
13.30 Nevess csak! 
(am.i vígjáték sorozat)
14.00 Oviapu (amerikai
vígjáték, 2003)
16.00 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Félelem nélkül 
(kínai-hongk.-amerikai
akciófilm, 2006)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
0.00 A rejtély 

(am.-kan. thrillersor.)
1.00 Félelem nélkül (ism.)
2.30 Pro Tv hírek (ism.)

6.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
- Mircea Badea-val
11.15 Szupervihar 2.: 
Ha eljön a világvége 
(német-amerikai 
katasztrófa film, 2005)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Egy rém rendes
család (amerikai sorozat)
14.30 Csillagháló 

– szórakoztató műsor (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.30 Kikezdesz a sző-
kékkel? – verseny show
Dan Negru-val
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
23.45 Egy bűnös show 
1.00 Game show: 
Face the Pro

7.00 Kandikamera
7.30 Senki sem tökéletes
(román vígj. sor.) 
(ism.)
8.00 Galileo
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Tiniboszi 
(amerikai vígjáték, 1997)
(ism.)
11.30 Mondenii Show
12.00 Nyakában az
egész világ
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 A kis gyerekrablók
(kanadai családi film,
1990)
16.00 A cseresznye 
e tortán (ism.)
17.00 Lököttek 
(román vígj. sor.) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Kötekedők 
krónikája
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
23.00 Mondenii Show
23.30 Pókerklub 
– reality show (ism.)
0.30 Elárultak 
a szerelemben
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Lököttek 
(ism.)
3.30 Night Hunter 
- Vámpírvadászat 
(am. akcióf., 1995) (ism.)

7.00 Egyszer egy ilyet
vezetni!
8.00 Újjáépítők 
- Egy hét alatt
9.00 Halálos fogás 
- Megtérülés
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok
13.00 Túlélés 
törvényei 
- Zambia
14.00 Állítólag... 
- Megfázás
15.00 Piszkos munkák 
- Öszvéres favágó
16.00 Hogyan készült?
Golfütő, ostya, drót, 
kábel, vonatkerék
17.00 Halálos fogás 
- Nincs második esély
18.00 Amcsi motorok
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag... 
- Zuhanó és kilőtt golyó
21.00 Hogyan készült?
21.30 Amerika kapuja 
- Eltűnt személy
22.30 Túlélőpár-baj 
- Hajótörés
23.30 A túlélés törvénye
0.30 4x4 versenyláz 
- Salakmenők
1.30 Chris Ryan 
bemutatja: Rendőrségi
elit alakulatok
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Anya az állatorvos
(német sor.)
8.10 DP 2 Tonomat
10.00 Nyitott játszma
(ism.)
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek, időjárás
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 Ég és föld között
(ism.)
16.00 Anya az állator-
vos (német sor.)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 eForum
19.00 Biznisz óra
19.30 Fiatal vagyok, 
karriert építek
20.00 A térképen túl
20.30 Különleges 
hadműveletek
21.00 Esküdt ellenségek
(am. krimisor.)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Titkos 
Szolgálat - MI5 
(angol thrillersor.)
0.00 eForum (ism.)
0.30 Atlasz (ism.)
1.00 Vallomások (ism.)
2.00 Titkos 
Szolgálat - MI5 
(angol thrillersor.) (ism.)
3.00 DP 2 Tonomat
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás 12.15
Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni
váltás 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15
Gazdasági magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden

SZERDA
2010. november 3.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Achillesz nevû olva-
sóinkat köszöntjük.
Az Achilles (ejtsd: ahil-
les) régi magyar férfinév.
Az ógörög Akhilleusz
mitológiai névbõl szár-
mazik, amelynek jelenté-
se: „a kígyó fia”.
Holnap Gyõzõ napja
van.

Évfordulók
• 1503-ban Kolumbusz
Kristóf felfedezi Pana-
mát, melyet Portobello-
nak nevez el.
• 1657-ben török fenyege-
tés hatására az erdélyi
rendek lemondatják a fe-
jedelmi trónról II. Rákó-
czi Györgyöt, helyébe
Rhédey Ferencet választ-
ják.
• 1765-ben Mária Terézia
magyar királynõ Erdélyt
nagyfejedelemséggé nyil-
vánítja.
• 1889-ben Észak-Dakota
lesz az Amerikai Egye-
sült Államok 39., Dél-
Dakota pedig a 40. tagál-
lama
• 1903-ban megjelenik a
londoni Daily Mirror elsõ
száma.
• 1917-ben az Amerikai
Egyesült Államok elisme-
ri Japán privilégiumát Kí-
na felett („Lansing-Ishii
megállapodás”); a brit
Balfour-nyilatkozat nyil-
vánossá tétele.
• 1938-ban az elsõ bécsi
döntés, Csehszlovákia
magyarlakta területeinek
Magyarországhoz csato-
lásáról.
• 1939-ban a Szovjetunió
a Lengyelországtól elfog-
lalt területeket bekebelezi

(„Nyugat-Ukrajna” és
„Nyugat-Belorusszia”).
• 1942-ben Bernard Mont-
gomery brit tábornagy gyõ-
zelme El Alameinnél Rom-
mel német tábornagy csa-
patai felett.

Vicc 
– Maga ügyvéd?
– Igen.
– És van ügye?
– Nincs.
– Akkor maga ügyetlen?
– De volt egy ügyem!
–Akkor maga együgyû!
– De azt is elvették.
– Tudom már! Maga ügye-
fogyott!

Recept
Magyaros zöldbab fõzelék
Hozzávalók: 1 kg zöldbab,
1 húsleveskocka, 1 vörös-
hagyma, 2 evõkanál liszt, 2
evõkanál olaj, pirospapri-
ka, ételízesítõ, 1 csomag
petrezselyemzöld, 1 dl tej-
föl, só.
Elkészítés: A leveskockát,
sós vízben fõzzük a feldara-
bolt zöldbabot. Elkészítjük
a rántást úgy, hogy az ola-
jon megfonnyasztjuk a
hagymát, rászórjuk a lisz-
tet, végül a piros paprikát,
felengedjük egy kevés hideg
vízzel és a bab fõzõlevével.
Hozzáöntjük a megfõtt
zöldbabhoz. Mikor kellõen
besûrûsödik, belekeverjük a
tejfölt és megszórjuk petre-
zselyemmel, rövid fõzés
után már fogyasztható. Fa-
gyasztott zöldbabbal hason-
lóan dolgozunk. Ha üveges
babunk van, akkor megme-
legítjük levével együtt, eset-
leg a folyadékot pótoljuk,
majd rendesen berántjuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Érzései hajlamosak az ingado-
zásra. Boldogabb és jobb kedvû
lesz attól a tudattól, ha biztonsá-
got és megértést kap szerelmétõl.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Olyan társra van szüksége, aki il-
lik Önhöz mind észbeli, mind
képzelõerõ tekintetében. Fontos a
romantikus vonzerõ viszonzása.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Unalmasan indul a nap, késõbb
viszont nagyon jóra fordul. Egy
társas összejövetelen fontos kap-

csolatokat és új partnereket sze-
rezhet.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Gátlástalan törtetõk igyekeznek
elgáncsolni Önt az elõrejutás-
ban. Könnyen kimászhat a csap-
dának szánt gödörbõl, ha segítsé-
get kér szövetségeseitõl.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Úgy érzi, nagyon vonzódik vala-
kihez, néha mégis szeretne felléle-
gezni, kibújni a szerelem kötelé-
keibõl. Ne siessen el semmit! 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A fényszegényebb nappalok bús-
komorrá tehetik. Gondoljon va-

lami jóra vagy finomra! A jövõ
hét közepén javul a hangulata.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Türelmesnek kell lennie, kivált-
képp, ha szeretne továbbra is a je-
lenlegi munkakörében dolgozni.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Anyagi helyzete javítására várat-
lan lehetõség adódik. Gyõzelmet
arathat, de ha túl sokat kockáz-
tat, veszíthet is! 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A túlzásba vitt szellemi vagy fizi-
kai erõfeszítés kellõen elfárasztot-
ta. Ez lehet az ok, ha tartózkodó
a szerelemben. 

BAK (XII. 22.–I. 20.)

Alkotó vágya kimeríthetetlen a
földjegyû Baknak. Tehetségét,
széles körû szakmai tudását elis-
merik.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Úgy érzi, hogy csak az a jó, amit
maga csinál meg. Ezzel az a baj,
hogy nem fér bele munkaidejébe,
és tovább kell dolgoznia. Jobban
teszi, ha megbízik társaiban.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Valami kellemetlen esemény za-
varja meg az Ön körül uralkodó
harmóniát. Oldja meg a problé-
mákat, és utána kapcsolódjon ki.

Horoszkóp
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Vízilabda

Turós-Jakab László 

A 2012. évi, hollandiai
Európa-bajnokság selej-

tezõi mellett a 2010–11-es
Világliga csoportkörében is
érdekelt a román vízilabda-
válogatott, amely elõbbi so-
rozatban már be is mutatko-
zott: az F csoport tagjaként a
trikolór gárda 14-4-re verte
idegenben Izraelt. Az elsõ
fordulóban, Kassán, Szlová-
kia oktatta Ukrajnát, 18-9
lett a vége. November 20-án
a szlovákokat fogadja a ro-
mán csapat, az ukránok pe-
dig az izraelieket. A selejte-
zõkör 2011-ben folytatódik,
a négy mérkõzésnap március
30., május 11., június 18. és
július 2. 

Az Eb-k történetében elõ-
ször oda-vissza alapon meg-
rendezett csoportmérkõzések
döntenek az utolsó hat Eb-
résztvevõrõl, miután a cím-
védõ Horvátország, a házi-
gazda Hollandia, valamint a
legutóbbi Eb-n második
(Olaszország), harmadik
(Szerbia), negyedik (Magyar-
ország) és ötödik (Monte-
negro) együttes selejtezõ nél-
kül indulhat az eindhoveni
kontinensviadalon. A 2012-
es Eb-re kijutni szándékozó
20 válogatottat hat csoportba
osztották, ahonnan az elsõ és

második helyezettek jutnak
tovább. A tucatnyi pre-
tendens oda-vissza alapon
dönt a hat továbbjutó hely
sorsa felõl, 2011. október el-
sején és 15-én. 

A selejtezõkör elsõ ered-
ményei: A csoport: Málta-
Lengyelország 7-3 (a csoport
tagja még Törökország). B
csoport: Portugália–Német-
ország 7-15 és Szlovénia–
Bulgária 31-5. D csoport:
Franciaország–Svájc 33-2 (a

csoport tagja még Oroszor-
szág). E csoport: Grúzia-
Nag–Britannia 9-3 (a csoport
tagja még Görögország). A
C csoportban ma a spanyol–
fehérorosz párharc nyit, a
trió tagja még Macedónia. 

A magyarországi Kovács
István edzette román váloga-
tott a 2010–11-es Világliga 2.
csoportjába került Monte-
negró, Oroszország és Tö-
rökország mellé, s a novem-
ber 16-i elsõ fordulóban az

oroszokat fogadja. Az elsõ
csoportban Szerbia, Spanyol-
ország, Németország és Ma-
cedónia, a harmadikban pe-
dig Horvátország, Olaszor-
szág, Görögország és Hol-
landia játszik, utóbbi hét év
szünet után tér vissza az eu-
rópai póló elitjébe. A három
csoportgyõztes jut a négyes
döntõbe (Final Four), amely-
nek tagja még az egyelõre is-
meretlen rendezõ ország vá-
logatottja. 

Röviden
Fradit vert a Csíkszereda 

A magyar–román jégko-
rongbajnokság, a MOL Liga
vasárnapi fordulójában a
HSC Csíkszereda végig irá-
nyítva gyõzte le 6-4-re a há-
zigazda Ferencvárost, a szé-
kelyek góljain Sikorcin (2),
Fléinta, Novak (2) és Mol-
dován osztozott. Nyert a
Fenestela 68 is, 7-2-re az Új-
pesti Jégpalotában, a brassói
gólokat Kiricsenko (2), Zsók,
Kaljuste, Antal, Lõrincz és
Szõcs szerezte. A Steaua
Rangers Dunaújvárosban lé-
pett jégre, és 5-2-re kikapott
az Acélbikák.Docler együt-
tesétõl. A bukarestiek góljait
Ioan Timaru ütötte az 50. és
az 51. percben, miután a há-
zigazdák már 5-0-ra vezet-
tek. A címvédõ Vasas HC 3-
2-re verte a Miskolci Jeges-
medvék csapatát. 

Kikapott a Steaua 

A labdarúgó-Liga 1 13. for-
dulójának vasárnap esti mér-
kõzésén a Gloria 1-0-ra verte
Besztercén a Steauát, az
egyetlen gólt Junior Moraes
szerezte az 5. percben, bün-
tetõbõl. Nem született vi-
szont gól a Brassói FC–Te-
mesvári FC-találkozón (0-0).
Tegnap, Gyulafehérváron a
Kolozsvári U 1-0-ra nyert az
Astra Ploieºti ellen, a gólt
Boºtinã szerezte büntetõbõl
(44. perc). 

Kétfrontos küzdelem
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Az FC Liverpool a 86.
percben szerzett Rodri-

guez-góllal nyert a Bolton
otthonában (1-0) az angol
labdarúgó Premier League
10. fordulójának vasárnapi
játéknapján. A Vörösök a
mostani idényben elõször
gyõztek idegenben, és sike-
rükkel elmozdultak a kies?
zónából. A Blackpool–West
Bromwich Albion-
mérkõzést lapzárta után ját-
szották. Továbbra is a
Chelsea (25 pont) vezet az
Arsenal (20, 22-10), a Man-
chester United (20, 22-12), a
Manchester City (17), a
Tottenham (15) és a West
Bromwich Albion (15) elõtt. 

Gól nélküli döntetlennel
zárult a Catania és a Fiore-
tina összecsapása az olasz
Serie A 9. fordulójának va-
sárnapi játéknapján, Adrian
Mutu végig pályán volt a ki-
lenc hónapos eltiltása után
visszatérésekor. A Lazio (22)
vezet az Internazionale (18),
az AC Milan (17), a Juventus
(15), a Napoli (15) és a
Sampdoria (14) elõtt. 

A Deportivo La Coruna 3-
0-ra verte az Espanyolt a spa-
nyol Primera División 9. for-
dulójának vasárnapi játék-
napján. A galíciai alakulat
elõször gyûjtötte be a három
pontot a jelenlegi idényben.

További eredmények: Má-
laga–Real Sociedad 1-2, Ra-
cing Santander–Osasuna 4-1,
Sporting Gijón–Villareal 1-1,
Atlético Madrid–Almería 1-
1, Athletic Bilbao–Getafe 3-
0. A Real Mallorca–Levante-
találkozóra késõ este került
sor. Az élboly: 1. Real Mad-
rid 23 pont (25-5), 2. FC Bar-
celona 22 (19-6), 3. Villarreal
20 (17-7). 

A Hoffenheim gólarányt
javított a vendég Hannover
ellen a Bundesliga 10. fordu-
lójának vasárnapi
zárómérkõzésén, 4-0. A né-
met Bundesliga híre szerint
Miroslav Klose, a holland
Arjen Robben, a francia
Franck Ribéry és a szintén
holland Mark van Bommel
sem bevethetõ.  Jelenleg a
Borussia Dortmund (25) áll
az élen, megelõzve az FSV
Mainz 05-öt (24), a
Hoffenheimot (18), a Bayer
Leverkusent (18) és az
Eintracht Frankfurtot (16). 

Hajrával nyert a Liverpool
ÚMSZ

Ma a visszavágók elsõ
fordulójával folytatódik

a labdarúgó-Bajnokok Ligája
csoportköre, s a címvédõ
Internazionale, valamint a
Barcelona és az Olympique
Lyon is biztosíthatja helyét a
legjobb 16 között; a mai já-
téknapon elõbbi két csapat-
nak a gyõzelem, míg a fran-
cia együttesnek a döntetlen is
elegendõ ehhez. Ugyanazok
a klubok találkoznak egy-
mással, amelyek október 20-
án is szembekerültek.

Az A csoportban az Inter
4-3-ra verte a Tottenhamet,
miután 4-0-ra vezetett. Ha
ma az olaszok nyernek a
Hotspur otthonában, akkor
készülhetnek a nyolcaddön-
tõre. A Werder Bremen fo-
gadja a szintén kétpontos
Twente Enschedét, s reván-
solhat a hollandiai 1-1-ért. 

A B csoportban az eddig
százszázalékos Lyonnak elég
pontot szereznie a Benfica
otthonában a nyolcaddön-
tõhöz. Két hete 2-0-ra nyert
az akkor vendéglátó francia
alakulat. A portugálok az
utolsó nyolc hazai európai
kupameccsükön veretlenek,

hétszer nyertek, lõttek 22
gólt, és kaptak hármat. Az
eddig pont nélküli izraeli
Hapoel Tel-Avivnak vissz
kell vágnia a vendég Schalke
04-nek a gelsenkircheni 1-3-
ért, máskülönben biztos ki-
esõ. 

A Manchester United az
egyetlen csoportéllovas,
amely ebben a fordulóban
nem juthat tovább még gyõ-
zelemmel sem. A C jelû
kvartettben az angol gárda
ahhoz a Bursasporhoz láto-
gat, amelyet két hete 1-0-ra
gyõzött le. Ha a Valencia és
a Glasgow Rangers meccsén
döntetlen születik, akkor a
Bursaspor megmenekül a
búcsútól, akkor is, ha most
kikapna a Manchestertõl. 

A D csoportban a Barcelo-
na legutóbb Messi-duplával
verte az FC Köbenhavnt, és
ha a katalánok megint gyõz-
nek, akkor ott vannak a nyol-
caddöntõben. A Barcelona
11 találkozóból egyszer sem
szenvedett vereséget dán
klubtól. A Rubin Kazany és
a Panathinaikosz két héttel
ezelõtti csatája nem hozott
gólt. Amelyikük kikap, bú-
csút inthet továbbjutási remé-
nyeinek. 

BL: továbbjutók dõlnek el
T. J. L.  

Senki és semmi sem tá-
masztja alá Adrian Mutu

változatát a pincérverés
ügyében, legutóbb négy tanú
is a Fiorentina csatára ellen
vallott. A koszovói Berat
Recaj az olasz televízióban
közölt további részleteket a
kellemetlen ügyrõl. A firen-
zei pincér azt állítja, hogy
Mutu akkor fortyant fel, ami-
kor a számla kifizetésére szó-
lította fel. „Sértegetni kez-
dett, s mire én is hasonlóan
válaszoltam, kétszer is arcul
ütött. Megbotlottam és eles-
tem, õ akkor fejberúgott.

Majd beült a kocsijába, és az
ablakon keresztül láttam
amint azt mutogatja, hogy el-
vágja a torkomat. Egy percig
sem volt szó rasszista sértege-
tésekrõl”, állítja Berat Recaj.
A sértett a plasztikai mûtét
ellenértékét követeli és hiva-
talos bocsánatkérést.  

Vasárnap este Sinisa Mi-
hajlovici Fiorentina-tréner
végig pályán tartotta a csatárt
a Catania elleni idegenbeli
bajnoki mérkõzésen. A kar-
mester szerepét betöltõ
Mutuval a firenzei alakulat
mintha bátrabban támadott
volna, gólt viszont nem tu-
dott lõni, 0-0 lett a vége. 

Szorul a hurok Mutu körül 

Egy kis pihenõ. Kovács István román legényeire nehéz téli szezon vár
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A Paks 3-2-re gyõzött az
Újpest vendégeként a

magyar labdarúgó-Moni-
comp Liga 12. fordulójának
vasárnapi zárómérkõzésén.
A találkozó elõtt a lila-fehé-
rek a Szusza Ferenc Stadion
hazai környezetében veretle-
nek voltak. Az éllovas Vide-
oton váratlan hazai veresége
nyomán már csak három
pont elõnnyel áll az NB I ta-
bellájának élén. Az elsõ szá-
mú üldözõ a Zalaegerszeg,
amely gólzáporos mérkõzé-
sen 4-3-ra nyert az MTK el-
len. Az FTC sovány, egygó-
los gyõzelmet aratott a Szol-
nokkal szemben, és ezzel
most a harmadik. A rang-
adónak is beillõ Debreceni
VSC–Kaposvár meccset a
címvédõ hajdúságiak hoz-
ták (3-1), ezzel hatodik
gyõzelmüket szerezték meg,
és kúsznak felfelé a tabellán.
A góllövõlistát a 11 találatos
Alves (Videoton) vezeti. A
13. forduló programja: no-
vember 5. péntek: Kecske-
mét–Újpest, Honvéd–Gyõr;
november 6. szombat: Ka-
posvár–Videoton, Paks–Sió-
fok, Pápa–Vasas, Haladás–
MTK, Zalaegerszeg–Fe-
rencváros; november 7. va-
sárnap: Debrecen–Szolnoki
MÁV. 

Csökkent 
a Vidi elõnye 

Visszatér a visszatérõ Mutu gólvágó kedve?
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