
HIRDETÉS

Kisebbségi színházak hete

Az Aradi Kamaraszínház és a Székelyud-
varhelyi Tomcsa Sándor Színház közös,
Pozsgai Zsolt által rendezett Liselotte és a
május címû elõadásával  kezdõdött az im-
már ötödik alkalommal megrendezett In-
teretnikai Színházi Fesztivál Aradon . 

új magyar szó
2010. november 11., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2774 ▼
1 amerikai dollár 3,1086 ▲
100 magyar forint 1,5624 ▲

Annamari sem mindig mosolyog

Könnyedén váltok
a könnyûzenérõl az
operettre, viszont
utóbbi az a mûfaj,
amelyben ha egy
napot nem gyako-
rolsz, mindjárt lát-
szik – fogalmazott
a lapunknak adott
interjúban Dancs
Annamari, aki úgy
látja, Bukarestben
elismerik a magya-
rokat, akik az
operettmûfajban ki-
emelkedõt alkottak. 

Kultúra 8

Média 9

Vezércikk 3

Aktuális 3
Szíria kiadjhatja Hayssamot

Kiadhatja Szíria Romániának a terroriz-
musal vádolt Omar Hayssamot. Basar al-
Asszad szíriai elnök és Traian Bãsescu ál-
lamfõ a börtönbüntetésre ítélt személyek
kölcsönös kiadatásáról szóló egyezményt
írt alá tegnap Bukarestben.

Becses becstelenek
A demokrata-liberálisok jobb ügyhöz
méltó buzgalommal tartják meg képvise-
lõházi elnöki tisztségében Roberta Anas-
tasét, bár alapos a gyanúja annak, hogy

fontos törvény elfogadá-
sánál csalt a szavazat-
számlálásnál. A rosz-

szabbik megoldás mel-
lett maradnak, csak

hogy a volt szépségki-
rálynõ is maradjon
képviselõházi elnöki
bársonyszékében.

Bogdán Tibor

Év végéig huszonhatezer
közszolgát kellene utcára ten-

ni ahhoz, hogy az állami szektor-
ban legalább 15 százalékkal nö-
vekedhessenek (vissza) a fizeté-
sek 2011 folyamán – a minimál-
bér azonban ennek ellenére sem
emelkedhet 670 lej fölé. Gheor-
ghe Gherghina pénzügyi állam-
titkár szerint elbocsátásokra leg-
inkább az önkormányzatoknál és
az oktatásügyben van szükség, de
a Mezõgazdasági Minisztérium-
ra is intõ vár amiatt, hogy nem
teljesítette a karcsúsítási kvótát.
6. oldal 

Bukaresti (agr)ármustra

Közszolgák 
(köz)áldozata

Az Alkotmánybíróság ha-
marosan napvilágot látó in-

doklása lehetõvé teszi majd,
hogy folytatódjon a taláros tes-
tület által korábban felfüggesz-
tett felelõsségvállalási eljárás a
tanügyi törvény elfogadásáért,
így nem kell kivárni a szenátus
szavazását a jogszabályról – ér-
tesült lapunk. Az Alkotmánybí-
róságból kiszivárgó információk
szerint az államfõ által javasolt
bíró módosított a múlt heti állás-
pontján, s az indoklás megszö-
vegezésekor a kormány oldalára
állt. 3. oldal 

Tanügy: marad a
felelõsségvállalás?

Az elmúlt évekhez viszonyítva színvonalasabbnak ígérkezik a tegnap megnyitott bukaresti
IndAgra mezõgazdasági kiállítás és vásár, melynek sztárjai idén a hagyományos termékek
standjai, köztük a székelyföldieké. A rendezvénnyel egyidõben ismertették az Országos Sta-
tisztikai Hivatalnak az élelmiszerárak drasztikus emelkedésérõl szóló felmérését, mely szerint
nyolc százalékkal többet kell fizetnünk a betevõ falatért, mint egy évvel korábban. A megnyi-
tón jelen levõ Valeriu Tabãrã agrárminiszter azonban hárítja intézményérõl a felelõsséget,
mondva: az ágazat problémái a túlságosan hosszú értékesítési láncban keresendõek. 6. oldal 

Anastase házelnök marad

A PD-L nem válik meg Robert Anastasétól, házszabályt módosít. 3. oldal 
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Végsõ szakaszba jutottak a
csatlakozási tárgyalások Hor-

vátországgal, amint Zágráb telje-
síti a „referenciaértéket” az igaz-
ságszolgáltatás és az alapvetõ jo-
gok terén, a fejezetek máris lezár-
hatók; egyelõre azonban még nyi-
tott kérdés a menekültek visszaté-
rése és a háborús bûnök megtorlá-
sa – foglalt állást az Európai Bi-
zottság bõvítési jelentésében.
Brüsszel ugyan nem jelölt meg
pontos idõpontot arra vonatkozó-
an, hogy mikorra várható a tár-
gyalások befejezése, de jelezte,
hogy a jövõ év elsõ negyedében
ismét áttekinti a helyzetet. Zágráb
azt reméli, hogy erre még a jövõ
év során sor kerül; a január 1-jén
kezdõdõ soros magyar elnökség
egyik célja épp az, hogy az elsõ
félévben a felek az aláírást is meg-
ejtsék. Az EU „bõvítési csomag-
ja” összesen kilenc országról –
Horvátország, Törökország, Iz-
land, Szerbia, Bosznia-Hercego-
vina, Montenegró, Albánia, Ma-
cedónia és Koszovó – tartalmaz
országjelentést, beszámolva az in-
tegrációs folyamat állásáról és ki-
látásairól. Stefan Füle, az Európai
Bizottság e témáért felelõs tagja
emlékeztetett, hogy a csatlako-
záshoz legközelebb állónak tekin-
tett Horvátországgal a tárgyalá-
sok 35 fejezetébõl 25-öt ideiglene-
sen már lezártak. Szerbiával kap-
csolatban az uniós testület külön
kiemeli, hogy a Vajdaságban ja-
vult a helyzet az etnikai kisebbsé-
gek szempontjából, és az inciden-
sek száma is csökkent. 
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Röviden

Húszéves a szatmári RMDSZ

Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepli
a hét végén a szatmárnémeti RMDSZ. A
megemlékezés szombaton délután a szín-
házban kezdõdik, ahol a nyíregyházi Sza-
bolcs Táncegyüttes ünnepi elõadása mellett
kitüntetnek ötven, a köz szolgálatában ki-
emelkedõ teljesítményeket elérõ személyt.
Az évfordulós ünnepség vasárnap este zá-
rul a filharmónia épületében, ahol a világ-
hírû vajdasági hegedûmûvész, Lajkó Félix
koncertezik. „A szaporodó kétnyelvû fel-
iratok, magyar személyiségek szobrai, utca-
nevei és emléktáblái, az igényekhez igazo-
dó magyar nyelvû oktatás mellett mi sem
bizonyítja jobban az RMDSZ itteni erejét,
mint az, hogy az alig 40 százaléknyi ma-
gyar lakosság Ilyés Gyula személyében má-
sodszor tudott magyar polgármestert állíta-
ni” – vette leltárba a megvalósításokat
Kereskényi Gábor, a szatmári RMDSZ el-
nöke, a város alpolgármestere.

Szigorúbb schengeni ellenõrzés

Az Európai Bizottság ezentúl szigorúbban
kívánja ellenõrizni a schengeni szabályok
betartását, mert az elõírásokat továbbra
sem mindig alkalmazzák megfelelõen az
EU-ban – jelentette be Cecilia Malmström
belügyi biztos tegnap Brüsszelben, ezért
egy új intézkedés lehetõvé teszi, hogy az
Európai Bizottság hatékonyabb ellenõrzé-
seket végezzen a tagállamok területén.

Kihirdették a francia nyugdíjreformot

Nicolas Sarkozy francia elnök aláírta a vi-
tatott nyugdíjreformot, amelyet tegnap kö-
zölt a francia hivatalos közlöny. A nyug-
díjkorhatárnak a jelenlegi 60-ról 62 évre
történõ fokozatos emelését elõíró törvény
kihirdetésére alig néhány órával az után
került sor, hogy az alkotmánytanács ked-
den jóváhagyta.

Irán nem tárgyal atomprogramjáról

Irán nem fog tárgyalni az atomprogramjá-
ról a nagyhatalmakkal – jelentette ki
Mahmúd Ahmadinezsád iráni elnök (ké-

pünkön) tegnap. A Teheránnal egyezkedni
próbáló hat hatalom – Nagy-Britannia, az
Egyesült Államok, Franciaország, Német-
ország, Kína és Oroszország – a hónap kö-
zepére tervezte a tárgyalások újrakezdését
a témáról.

Berlusconi ragaszkodik a székéhez

Silvio Berlusconi nem hajlandó lemondani,
és mindenképpen ki akarja tölteni 2013-ig
tartó hivatali idõszakát – írták a tegnapi
olasz lapok a konzervatív kormány leg-
utóbbi parlamenti fiaskóját kommentálva.
Elõzõ este az olasz miniszterelnök elveszí-
tette a parlamentben a kormánya vitatott
menekültügyi politikájáról tartott szavazást,
miután korábbi szövetségese, Gianfranco
Fini új frakciója az ellenzékkel együtt a
kormánykoalíció ellen szavazott.

Bolgár remények és a romák helyzete

Bulgária azt reméli, hogy jövõre csatlakoz-
hat a schengeni övezethez, ezért mindent
megtesz, hogy elejét vegye a roma kisebb-
ség európai uniós országokba irányuló ki-
vándorlásának – jelentette ki Cvetan
Cvetanov belügyminiszter. Közben a
Jambol nevû kisváros hatóságai roma csa-
ládok százait lakoltatták ki, és házaikat a
földdel tették egyenlõvé.
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Az RMDSZ-nek ki kell tarta-
nia álláspontja mellett, hogy

a kormánynak nem szabad a
gazdasági válsággal indokolt
megszorító intézkedések továb-
bi terheit a lakosságra hárítania.
Ezt kérték tegnap Takács Csa-
bától a Romániai Magyar Szoci-
áldemokrata Tömörülés
(RMSZT) és a Romániai Ma-
gyar Dolgozók Egyesületének
(RMDE) képviselõi, akik a kor-
mánykoalíció mûködésérõl, a
belpolitikai helyzetrõl konzul-
táltak az RMDSZ ügyvezetõ el-
nökével Kolozsváron.

A baloldali magyar szerveze-
tek azt javasolták, hogy a nõknél
60, a férfiaknál 64 év legyen a
nyugdíjkorhatár. Véleményük
szerint a közalkalmazotti fizetés
2011-ben esedékes emelése ne le-
gyen egységes minden bérkate-
gória esetében: a differenciált
béremelést tekintik méltányos-
nak. A két szervezet képviselõi
pozitívan értékelték az RMDSZ
minisztereinek tevékenységét, vi-
szont elégedetlenek azoknak a
minisztériumoknak a tevékeny-
ségével, amelyektõl jelentõs mér-
tékben várható a gazdaságélénkí-
tõ intézkedések meghozatala.

Az ügyvezetõ elnök egyetér-
tett azzal, hogy további megszo-
rító intézkedések nem hárítha-
tók a munkavállalókra, nyugdí-
jasokra és a kisjövedelmûekre,
de hangsúlyozta, hogy a meg-
szorító intézkedések bármilyen
kormánykoalícióban megkerül-
hetetlenek lettek volna. Vélemé-
nye szerint ezek mértékét a
2009-es rossz kormánypolitika,

a túlköltekezés, és az akkor meg
nem hozott intézkedések elha-
lasztása is súlyosbította. „A koa-
líciós szolidaritás jegyében az
RMDSZ felvállalta az eddigi in-
tézkedéseket, de tény az is, hogy
érvényesíteni tudta álláspontját
a minimálbérek, a kisnyugdíjak
adómentesítésében, valamint ab-
ban, hogy a megszorító intézke-
dések ne érintsék a szociális gon-
dozásban lévõ személyeket” –
mondta Takács. Emlékeztetett:
a nyugdíjkorhatár kérdésében az
RMDSZ javasolta, hogy a nõk
esetében a nyugdíjkorhatár ne
65, hanem 63 év legyen.

Takács Csaba biztosította a
két szervezetet arról, hogy a ta-
lálkozón felmerült kérdéseket to-
vábbítja az RMDSZ illetékes
szakpolitikusainak, tisztségvise-
lõinek, és ezeket figyelembe ve-
szik a törvényhozási és kor-
mányzati tevékenységben. 

Takácsnál a „magyar baloldal”

Hírösszefoglaló

Némi zûrzavar után mégis el-
fogadta a parlament Lázár Já-

nos fideszes frakcióvezetõ alkot-
mánymódosító indítványát, miu-
tán a Magyar Országgyûlés ház-
bizottsága úgy döntött, hogy ér-
vényesnek tekinti négy fideszes
képviselõ „kézi szavazását”, mi-
vel a szavazógépük nem mûkö-
dött. Korábban az elnöklõ
Balczó Zoltán szerint ugyanis
nem ment át az Alkotmánybíró-
ság megcsorbításáról szóló javas-
lat, mert ehhez a képviselõk két-
harmadának az igen szavazatára
lett volna szükség, ami viszont
nem lett meg: 355-en szavaztak,
ebbõl 257-en igennel, 96-an nem-
mel, ketten pedig tartózkodtak.
A döntés tehát mindössze egy
szavazaton múlott.

A szavazás alatt több fideszes
képviselõ – köztük Jakab István –
jelezte, hogy õ igennel szavazott,
de a gép nem érzékelte, pedig
azonosító kártyájuk a helyén van.
Tóbiás József szocialista frakció-
igazgató viszont kijelentette: mi-

vel az elnök már kihirdette a vég-
eredményt, így pártja szerint nem
lehet változtatni rajta. Balczó
azonnal összehívta a házbizottsá-
got, amely nem sokkal déli 12
elõtt hozta meg egyhangú dönté-
sét. Balczó Zoltán ismertetése
szerint minden frakció egyetértett
abban, hogy a szavazásban bár-
milyen okból akadályozott, de je-
len lévõ képviselõk szóban pótol-
hatják voksukat. Jakab István és
három társa így lehetõséget ka-
pott, hogy kifejtse a véleményét.
Balczó ezek után kihirdette: 261
igenre módosult az eredmény, va-
gyis meglett a kétharmad.
Mesterházy Attila, az MSZP el-
nöke közölte, hogy pártja tudo-
másul veszi a döntést.

A módosítások értelmében a
költségvetésrõl, a költségvetés
végrehajtásáról, a központi adó-
nemekrõl, illetékekrõl és járulé-
kokról, a vámokról, valamint a
helyi adók központi feltételeirõl
szóló törvényeket az alkotmány-
bíróság csak akkor semmisítheti
meg, ha tartalmuk az élethez és
emberi méltósághoz való jogot, a

személyes adatok védelméhez va-
ló jogot, a gondolat, a lelkiismeret
és vallás szabadságát vagy a ma-
gyar állampolgársághoz kapcso-
lódó jogokat sérti. Így az eredeti
Lázár-javaslatban megfogalma-

zottnál kisebb mértékben szûkül-
het az Alkotmánybíróság hatás-
köre, amennyiben a magyar par-
lamentben a jövõ keddi végszava-
záson is meglesz a kétharmados
többség. 

Szavazási hercehurca
Alkotmánymódosítási elõzetes a magyar parlamentben, bonyodalmakkal

Csodálkozó tekintetek: csak egyetlen szavazott hiányzott

Zágráb közelebb
az unióhoz

Elsõ körben nem lett meg a szükséges két-

harmados többség Lázár János alkot-

mánymódosító indítványához a magyar

parlamentben, ám a házbizottság döntése

értelmében elfogadták négy fideszes kép-

viselõ „kézi szavazását”.

Takács továbbítja az észrevételeket

MTI

Az Egyesült Államoknak töb-
bet kell tennie azért, hogy ja-

vuljon kapcsolata a muzulmán
világgal – jelentette ki tegnap a
jakartai egyetemen a világ mu-
zulmánjaihoz intézett beszédé-
ben Barack Obama, aki elismer-
te, hogy nehéz eltörölni „a bizal-
matlanság éveit”. Számára ez
egyúttal nosztalgiaút is, mert
gyerekkorában négy évet töltött
ott. Az egyetemen elmondott be-
szédében – amely indonéziai
programjának csúcspontja volt –
szeretettel emlékezett vissza éle-
tének erre az idõszakára. Az elõ-
zõ amerikai elnök, George W.
Bush kedden megjelent emlékira-
tai hullámokat vertek Európá-
ban. Wolfgang Ischinger, aki
2002-ben Németország washing-
toni nagykövete volt, visszautasí-
totta, hogy Gerhard Schröder ak-
kori kancellár „biankó csekket”
állított volna ki az iraki háború
megindításához. Uwe-Karsten
Heye, a kormányfõ szóvivõje
egyenesen úgy emlékezett vissza
Fehér Ház-beli tárgyalásaikra,
hogy „a világ legfontosabb orszá-
ga elnökének szellemi színvonala
igencsak alacsonyan állt. Nehéz
volt vele szót érteni”. A megbe-
széléseken egyébként mindkét
német politikus jelen volt, így is-
mereteik elsõ kézbõl származ-
nak. Bush egyébként azt is írja
könyvében, hogy fölháborodott,
amikor Herta Däubler-Gmelin, a
berlini kormány akkori igazság-
ügyi minisztere egyenesen Adolf
Hitlerhez hasonlította õt. 

Amerikai 
elnökök emlékei
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Elengedték a fülük mellett
Traian Bãsescu fegyverszü-

netre való felszólítását a parla-
menti pártok, ugyanis tegnap
mind a kormánypártok, mind az
ellenzék folytatta a több hete zaj-
ló torzsalkodást. Egyfelõl a
Demokrata-Liberális Párt (PD-
L) továbbra is bizalmat szavazott
Roberta Anastasénak, annak el-
lenére, hogy kormányközeli for-
rások szerint a Cotroceni palotá-
ban tartott késõ estébe nyúló ta-
nácskozáson felvetõdött annak a
lehetõsége, hogy a csaláson ka-
pott képviselõházi-elnököt lecse-
réljék Sulfina Barbuval. Kiszi-
várgott információk szerint a
személycserét Traian Bãsescu ál-
lamfõ akadályozta meg. Ilyen
körülmények között borítékolha-
tó volt, hogy az alsóház tegnapi
plenáris ülésén a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) és a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) honatyái az
elmúlt öt hét alatt megszokott
módon kivonulnak az ülésterem-
bõl, amikor kiderül, hogy a
munkálatokat továbbra is
Anastase vezeti. Mint ismeretes,
az ellenzéki alakulatok azért me-
nesztenék a házelnököt, mert az
a nyugdíjtörvény szavazásakor
annak ellenére is megállapította,
hogy összegyûlt a jogszabály el-
fogadásához szükséges mintegy

170 voks, hogy a kormánypárt
honatyái közül száznál is keve-
sebben voltak jelen az ülésen, és
szavaztak a törvényre. Anastase
tegnap megkönnyebbülten azt
nyilatkozta, hogy az ellenzék
csupán ürügyként használja a
személyét, valójában a nemzeti
érdeket veszélyezteti. 

Hatáskörök átruházása

A patthelyzetet nem túl diplo-
matikusan oldaná fel a kormány-
oldal, ugyanis egy törvényterve-
zet elfogadásával megfosztaná
hatáskörei többségétõl a házbi-
zottságokat, többek között a plé-
num feladata lenne a napirend
összeállítása is. Mint ismeretes, a
két házbizottságban az ellenzéki
többség mindeddig sikeresen
akadályozta meg a számára ked-
vezõtlen napirendi pontok meg-
tárgyalását. 

Antonescu szervezkedne

Crin Antonescu, a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) elnöke tegnap
nyílt levélben hívta egyeztetésre a
parlamenti frakciók vezetõit. A
november 15-re meghirdetett ta-
lálkozó fontosságát azzal indo-
kolta, hogy „a politikai szerep-
lõknek felelõsen kell hozzáállni-
uk az ország és a társadalom vál-
ságának megoldásához”. Anto-
nescu szerint a politikai harcot
nem a PNL akarta, hanem „a je-
lenlegi hatalom, amely abszolút
hatalmat akar, valamint a köz-
pénzek fölötti korlátlan ellenõr-
zést”. Mint kifejtette, a politikai
háborúskodás gátolja, hogy kö-
zös erõvel vehessék fel a küzdel-
met a gazdasági válsággal szem-
ben. Victor Ponta és Varujan
Pambuccian jelezte, hogy készek
részt venni a megbeszélésen. 
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Bámulatos lenne a de-
mokrata-liberális hata-
lom következetessége –
ha a rosszhoz való gör-
csös ragaszkodás
erénynek minõsülne. 
Traian Bãsescu ál-
lamfõ, a demokrata-li-

berálisok mentora im-
már az ötödik Boc-kormányt tartja mester-
ségesen életben, holott ez a kabinet minden
meghozott és visszaszívott döntésével, beha-
rangozott és megszegett ígéretével, vélemé-
nyével és azt nyomban cáfoló ellenvélemé-
nyével egyértelmûen bebizonyította: képtelen
az ország ügyeinek intézésére, még kevésbé
alkalmas a válságkezelésre. 
A demokrata-liberálisok jobb ügyhöz méltó
buzgalommal tartják meg képviselõházi el-
nöki tisztségében Roberta Anastasét, bár
alapos a gyanúja annak, hogy fontos tör-
vény elfogadásánál csalt a szavazatszámlá-
lásnál. A rosszabbik megoldás mellett ma-
radnak, csak hogy a volt szépségkirálynõ is
maradjon képviselõházi elnöki bársonyszé-
kében. Akár annak árán is, hogy az ellen-
zék is elmarad az elnök asszony által veze-
tett ülésekrõl, sõt, az ország jövõjét megha-
tározó jogszabályok is maradnak – a parla-
ment „munkaasztalán”. 
A demokrata-liberálisok – feltehetõen a
„ma én, holnap te” kéz kezet mos elve
alapján – következetesen kiállnak egymás
mellett, védik bûnvádi ügyekbe keveredett
párttársaikat. Megválasztották bukaresti
elsõ kerületi párszervezetük elnökévé
Bogdan Cantaragiut, bár tudták, hogy
gyanúsítottként szerepel egy ügyészségi
dossziéban. Traian Bãsescu jobbkeze, az
egyik legfontosabb minisztérium vezetõje,
Elena Udrea a fõ kormánypárt lehetséges
elnökjelöltjeként nevezte meg a megveszte-
getés miatt a korrupció elleni ügyészek elé
küldött Gheorghe Falcát. Akinek bûne
azonban eltörpül ama nagy erénye mellett,
hogy az államfõ komája.
A rosszhoz való következetességének újabb
bizonyítékát adta a Traian Bãsescu által ve-
zetett országhajó demokrata-liberális legény-
sége, amikor vastaps közepette újraválasztot-
ta a párt craiovai szervezete élére a megvesz-
tegetésért, csalásért letartóztatott, majd tiszt-
ségébõl felfüggesztett Antonie Solomont, akit
egy ideig a galaci maximális biztonságú
börtönben tartottak fogva.              
Persze Romániában minden pártnak meg-
vannak a maga korruptjai. Egy hírügynök-
ség nemrégiben feketelajstromot hozott nyilvá-
nosságra a 18 legsúlyosabb korrupciós dosszi-
éról, amelyben valamennyi párt politikusai
fellelhetõk. Csakhogy egyetlen politikai tömö-
rülés sem lépett színre olyannyira heves kor-
rupcióellenes programmal, mint a demokra-
ta-liberálisok, és maga Traian Bãsescu – aki
elsõ mandátuma elõtt még karókat hegyezte-
tett a korruptak számára. Akik azonban idõ-
vel átvedlettek – ha nem is becsületes, de párt-
juk által megbecsült politikusokká.

Román lapszemle

Becses becstelenek

Bogdán Tibor

Marius Petcu, a Frãþia szakszervezeti
tömb elnöke havi tízezer eurós keresettel
az ország legjobban fizetett alkalmazottai
közé tartozik. Jövedelmének 60 százalékát
a szakszervezettõl kapja, a többit „masze-
kolásból”. (Gândul) Kína egyik legnép-
szerûbb énekesnõje, a 47 éves Peng Lijung
jövõben a világ legnépesebb országának
First Ladyje lehet, ugyanis férje jó eséllyel
pályázik az államfõi tisztségre (Gândul) 
Közvita indult arról, hogy be kellene-e fog-
lalni Adrian Pãunescu költészetét a közép-
iskolai románirodalom-tankönyvekbe.
(România liberã) Az aradi várat hamaro-
san megnyitják a turisták számára, ugyan-
is a román hadsereg átadja a Mária Teré-
zia által építtetett Vauban-stílusú erõdít-
ményt a helyi tanácsnak. (România liberã)

A gazdasági válság oda vezetett, hogy a
külföldön dolgozó román állampolgárok
feleannyi pénzt küldtek haza, mint két év-
vel ezelõtt. (România liberã)

Anastase házelnök marad

Mivel a kormányoldal nem tudott kellõ számú
honatyát mozgósítani, a szenátus plénuma teg-
nap elutasította a nyugdíjtörvény újratárgyalásá-
ra vonatkozó államfõi felkérést. Elõzõleg elvetet-
ték a munkaügyi bizottság erre vonatkozó jelen-
tését is, amely az államfõ felvetésén kívül – amely
kizárólag arra vonatkozott, hogy a nõk ne a férfi-
akhoz hasonlóan, 65 éves korban vonuljanak
nyugdíjba – még mintegy száz módosító javasla-

tot tartalmazott. Ügydöntõ házként most a nyug-
díjtörvény a képviselõházba kerül. Ugyancsak
tegnap Traian Bãsescu államfõ visszaküldte a
parlamentbe a közalkalmazottak bérkiegészítõ
jutalékait szabályozó kormányhatározatot,
érvelése szerint a Boc-kabinet kezdeményezése
ellentétes az egységes bértörvényben foglal-
takkal, diszkriminatív kitételekes tartalmaz szá-
mos közalkalmazotti kategória számára. 

Marad a 65 éves nyugdíjkorhatár; Bãsescu visszadobta a „jutalék-határozatot”

Roberta Anastase házelnök csalása hetek óta közszemlén van 

ÚMSZ

A börtönbüntetésre ítélt sze-
mélyek kiadatásáról szóló

egyezményt írt alá tegnap Romá-
nia és Szíria, Basar al-Asszad ál-
lamfõ bukaresti látogatása alkal-
mából. A dokumentum aláírásá-
nak kérdése azt követõen merült
fel, hogy 2008-ban Szíriában le-
tartóztatták a két évvel korábban
Romániából odamenekült Omar
Hayssamot. Mint ismeretes, a
szíriai üzletembert 2007-ben ítél-
te húsz év szabadságvesztésre a
Bukaresti Táblabíróság terroriz-
mus miatt, Marie-Jeanne Ion,
Ovidiu Ohanesian és Sorin
Miºcoci román újságírók 2005-ös
iraki elrablása ügyében. Hays-

samnak elítélése elõtt, 2006 nya-
rán sikerült elmenekülnie Romá-
niából, miután egészségi állapota
miatt szabadlábra helyezték. Tá-
vollétében két másik gazdasági
bûncselekmény miatt további 18
év letöltendõ börtönbüntetésre
ítélték. Traian Bãsescu államfõ
2008 októberében Damaszkusz-
ba látogatott, a megbeszélések
napirendjén a Hayssam-ügy is
szerepelt. Ezt Bãsescu megerõsí-
tette a látogatás után, egy évvel
késõbb pedig kijelentette: szíriai
látogatásának az volt a célja,
hogy a két ország módosítsa a
kétoldalú kiadatási egyezményt,
hogy annak alapján Hayssamot
Romániába szállíthassák bünte-
tése letöltésére. 

Szíria kiadja Hayssamot?
Cs. P. T.

Nagy az esély arra, hogy az
Alkotmánybíróság mégis utat

engedjen a tanügyi törvény elfo-
gadásáért elindított kormányzati
felelõsségvállalásnak, és így nem
kell a jogszabály parlamenti vitá-
ját kivárni – tudta meg lapunk al-
kotmánybírósági információkra
hivatkozó RMDSZ-es források-
ból. Mint ismert, a taláros testület-
nek ezen a héten kellene megin-
dokolnia, miért állította le „intéz-
mények közötti alkotmányos
konfliktusra” hivatkozva a felelõs-
ségvállalási eljárást. A döntés
szinte a koalíció felbomlásához
vezetett, mert az RMDSZ a ki-
sebbségbarát tanügyi törvény elfo-
gadását a kormányzati szerepvál-
lalás feltételének tartja. „Az Al-
kotmánybíróság indoklása is azért
késik, mert a bírák a megszövege-
zésén vitatkoznak. A szöveget va-
lamennyiüknek alá kell írni, füg-
getlenül attól, hogy egy hete ho-
gyan szavaztak” – nyilatkozta
névtelenül lapunknak egy
RMDSZ-es politikus. Mint is-
mert, egy hete az államfõ által ja-
vasolt bíró szavazata döntötte el 5-
4 arányban, hogy a felelõsségvál-
lalás folyamata leálljon. „Ez a bí-
ró személyes érintettsége miatt
szavazott a felelõsségvállalás el-
len. Most belátásra tért, és az in-
doklás megszövegezésekor arra
hajlik, hogy a kormány javára fo-

galmazódjon meg a dokumen-
tum” – nyilatkozta forrásunk.

Olosz Gergely képviselõházi
frakcióvezetõ nem kívánta kom-
mentálni az Alkotmánybíróság
indoklásával kapcsolatos értesülé-
seinket. Azt azonban megerõsítet-
te, hogy az RMDSZ abban bízik:
a taláros testület indoklása lehetõ-
séget ad majd a felelõsségvállalás
folytatására. „Az alkotmány egy-
értelmû: a kormánynak jogában
áll felelõsséget vállalni törvénye-
kért, ha elfogadásukat fel akarja
gyorsítani. Precedens értékû lesz,
ha a taláros testület ezt a jogot
megvonja. A bírák nem adhatnak
hozzá az alkotmány szövegéhez,
indoklásuk nem haladhatja meg
az alaptörvény kereteit” – mondta
az ÚMSZ-nek a jogász végzettsé-
gû képviselõ.

Mint ismert, a tanügyi törvényt
jelenleg a szenátus oktatási szak-
bizottsága tárgyalja, vitája hóna-
pok óta húzódik. A jogszabály
végsõ változatáról a szenátus plé-
numa dönt, ahol a kormánykoalí-
ció igen törékeny többséggel ren-
delkezik: 69 szenátoruk van, ép-
pen annyi, ahány egy sarkalatos
törvény elfogadásához szükséges.

A kormánypárti szenátorok
egyébként nem vettek részt a tes-
tület tegnapi ülésén, értesüléseink
szerint éppen azért, mert az Al-
kotmánybíróság indoklására vár-
va arra számítanak, hogy a fele-
lõsségvállalás folytatódik. 

Maradhat a felelõsségvállalás

Fotó: Tofán Levente

Traian Bãsescu Bukarestben fogadta Basar al-Asszad szír államfõt Fotó: presidency.ro
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Gy. Z.

A számok önmagukért
beszélnek: a hét elején

123 tonna atomhulladék ér-
kezett Franciaországból a né-
metországi Gorlebenben
épült tárolóba. Az út össze-
sen 92 órán át tartott, koráb-
ban még soha ilyen hosszú
ideig; menet közben
Greenpeace-aktivisták igye-
keztek meggátolni a hala-
dást. Összesen 20 ezer rend-
õr volt mindvégig bevetés-
ben; az összköltségek 50 mil-
lió euróra rúgtak.

A számok nyelvén

A német sajtó Castor-
vonatnak nevezi a tizenegy
kocsiból álló szerelvényt.
Semmi köze a görög mitoló-
giából ismert pároshoz,
Castorhoz és Polluxhoz: a

Castor az angol „cask
for storage and transport of
radioactive material” („ra-
dioaktív anyagok tárolására
és szállítására szolgáló hor-
dó”) rövidítése. Olyan tartá-
lyok – „üvegkokillák” – te-
hát, amelyekben erõsen su-
gárzó anyagokat, példának
okáért atomerõmûvek elfá-
radt vagy újrafeldolgozott fû-
tõelemeit szállítják. Minden
egyes konténer 6,1 méter
hosszú, külsõ átmérõje 2,43
méter, anyaga gömbgrafitos
öntöttvas, és 114 tonna rako-
mány befogadására alkal-
mas. Az ára nagyjából 1,5
millió euró. A mostani szál-
lítmány az elmúlt hét pénte-
kén indult a franciaországi
Valognes-ból. A tartályokban
elhelyezett atomhulladék né-
metországi atomerõmûvek-
bõl származott, s az észak-
franciaországi La Hague-ban

dolgozták fel (a kiégett fûtõ-
elemeket felbontották, hogy
a hasítható urán 235-öt és
plutónium 239-et kinyerjék
belõle), s most visszaszállí-
tották Németországba. A vo-
nat menetsebessége óránként
40-50 kilométer; két dízel-
mozdonya, valamint a sze-
mélyzeti kocsik a kísérõ
rendõrök számára a szerel-
vény elején és legvégén he-
lyezkedik el, így mindkét
irányban biztonsággal közle-
kedhet.

Acél, beton, öntöttvas

A hulladéktároló az alsó-
szászországi Gorleben tele-
pülés közelében, Lüchow-
Dannenberg járásban talál-
ható, és az elhanyagolható
hõhatást kifejtõ, elsõsorban a
németországi atomerõmû-
vekbõl, de a kutatás és az ipar
egyéb területeirõl is szárma-
zó radioaktív hulladékok át-
meneti raktározására szolgál.
Építésére 1983-ban adták ki
az engedélyt, és egy év múlva
már üzembe is helyezték. Az
atomtemetõ tárolócsarnoka
4500 négyzetméteres, és

mintegy 5 méter magas, tel-
jes tárolókapacitása 15 ezer
köbméter. Mielõtt a hulladé-
kot Gorlebenbe szállítanák, a
radioaktív anyagot a szárma-
zási helyén vagy egy külön
erre a célra megépült létesít-
ményben kondicionálják, az-
az a végsõ elhelyezésre alkal-
mas különleges tartályokba
csomagolják, ehhez acélból,
betonból vagy öntöttvasból
készült konténereket vagy
kör alakú hordókat alkal-
maznak. A mostani Castor-
szállítmány alig érkezett meg
Gorlebenbe, máris újabb utat
terveznek: a Hanza-városból
az oroszországi Murmanszk
a célállomás. A német kor-
mány ugyanis az atomhulla-
dékot végsõ soron az Urálba
kívánja eltakarítani. A kör-
nyezetvédõk egyenesen meg-
döbbentek: hogyan lehetsé-
ges, hogy Berlin a költségkí-
mélést a biztonság elé helye-
zi? Elvbarátaik már Moszk-
vában is tiltakoznak.

Távol Moszkvától

Tudni kell, hogy 18 olyan
Castor-tartályt kívánnak,

mintegy 950 fûtõelemmel
Oroszországba szállítani,
amely az egykori NDK ku-
tatóintézeteinek nukleáris
szemetét vinné a messzi út-
ra. Mindennek alapját
Moszkvának egy Ameriká-
val és a Nemzetközi Atom-
energia-ügynökséggel meg-
kötött korábbi szerzõdése
képezi, amely az atomhulla-
dékok visszavételérõl szól.
A lényege pedig az, hogy a
fegyvergyártásra alkalmas
uránt össze kell gyûjteni, s
ebben az egykori Varsói
Szerzõdés több volt tagálla-
ma is érintett. A Bundestag-
ban helyet foglaló ellenzéki
pártok és környezetvédõk a
megállapodás ellenére heve-
sen bírálják a berlini kor-
mány terveit és szemételhe-
lyezési politikáját. Orosz
zöldszervezetek is arra szó-
lították fel a német kancel-
lárt, hogy gondoskodjon a
hulladék saját országában
történõ elhelyezésérõl. Az
oroszországi célkörzet
ugyanis radioaktivitási
szempontból már most a vi-
lág legszennyezettebb vidé-
kének számít. A 2005 tava-

szán például Szászország-
ból elõbb a Münster-vidéki
Ahaus átmeneti tárolójába
került atomhulladékot a ter-
vek szerint tovább kívánják
szállítani a dél-uráli Majak
atomlétesítményébe. A
Moszkvától mintegy két-
ezer kilométerrel keletre
fekvõ Majakban következett
be 1957-ben az emberiség
történetének egyik legsúlyo-
sabb nukleáris balesete, ami-
kor felrobbant egy hûtõbe-
rendezés.

Hogy az újabb Castor-
szállítmány mikor indul út-
jára, egyelõre még nem tud-
ni. A szászországi tudo-
mányügyi minisztérium
szeptemberre tervezte az in-
dulást, de nem sikerült min-
den körülményt tisztázni, és
a novemberi út is kizárható.
Ám a pontos idõpontot és
útvonalat egyébként is alig-
ha fogják nyilvánosságra
hozni – közölte a minisztéri-
um szóvivõje. Csak annyi
bizonyos, hogy az atomhul-
ladék még az idén megérke-
zik Oroszországba. A fuvar
Szászországnak 35 millió
eurójába kerül. 

Az atomhulladékok hosszú útja

Bogdán Tibor 

Váratlanul, váratlan ese-
mény kapcsán és váratlan

módon robbant a hír: sok
esztendõnyi halogatás és hu-
zavona után Románia és a
Moldovai Köztársaság aláír-
ta a határmegállapodást. 

„Technikai 
dokumentum”

A hír azért volt váratlan,
mert korábban a mindenkori
román vezetés mereven el-
zárkózott attól, hogy ilyenfaj-
ta megállapodást írjon alá a
„Pruton túli román állam-
mal”, azzal az ürüggyel,
hogy ezáltal voltaképpen a
Molotov–Ribbentrop paktu-
mot szentesítené. Traian
Bãsescu államfõ tavaly még
egyenesen arról beszélt, hogy
országa soha nem fog ilyen
szerzõdést megkötni keleti
szomszédjával – legalábbis
addig, ameddig õ tölti be a
legfõbb állami méltóságot
Romániában. Meglepõ volt
az is, hogy a bejelentés egy
egészen más tematikájú ren-
dezvényen, a Duna-értekez-
let alkalmával hangzott el.
Végül általános furcsállást
váltott ki a tény, miszerint az
eseményt nem a két ország
államfõje vagy külügymi-
nisztere, hanem az Európai
Bizottság elnöke, José
Manuel Barroso jelentette be.

Mindezek után az már csak
amolyan részletkérdés, hogy
az egyezményt román rész-
rõl miért külügyminiszteri,
moldovai részrõl pedig kor-
mányfõi szinten írták alá.
Legfeljebb még csak azon le-
hetne elcsodálkozni, hogy ro-
mán részrõl miért siettek
nyomban tisztázni, hogy
nincs szó „nagy horderejû
politikai lépésrõl”, az egyez-
mény kizárólag „jelképes lé-
pés”, „technikai jelentõsé-
gû”, Románia schengeni öve-
zethez történõ felzárkózását
szolgálja.

Amint Teodor Baconschi
román külügyminiszter hang-
súlyozta, a dokumentum
egyebek között a határmenti
objektumok megépítését, a
határlétesítmények karban-
tartását, a határmenti vizek
felhasználását szabályozza.

Bukarest és Chiºinãu 
fenntartásai

Bukarest szerint az egyez-
mény megszületése azért
késlekedett, mert a Moldovai
Köztársaság volt kommunis-
ta elnöke, Vladimir Voronin
a kétoldalú határmegál-
lapodás kereteit messze túllé-
põ elemeket akart bevinni a
dokumentumba, Románia
viszont elfogadhatatlannak
tartotta, hogy az aláírással
„múltbeli számlákat egyenlít-
senek ki”. A román fél euró-

pai partnerségi megállapo-
dást kívánt létrehozni.

Chiºinãu ezzel szemben
hosszú ideig Románia erõ-
szakos egyesülési szándéká-
val, „imperialista politikájá-
val” magyarázta az aláírás
késleltetését, és Brüsszelnek
is felpanaszolta, hogy Buka-
rest nem akarja elismerni a
Moldovai Köztársaság szu-
verenitását és állami határait.

Az is tény, hogy romániai
nacionalista körök hallani
sem akartak határmegál-
lapodásról, mivel azzal Bu-
karest szentesítené a Moldo-
vai Köztársaság területi elkü-
lönülését. Ilyen megfontolás-
ból még azt is külpolitikai hi-
bának tartották, hogy Romá-
nia annak idején elismerte a
Moldovai Köztársaság füg-
getlenségét. 

Románia most a Brüsszel-
tõl érkezett jelzések egész so-
rozata után szánta el magát

mégis a lépésre. Nem titok,
hogy az Európai Unió szint-
jén nem volt világos az illeté-
kesek számára Bukarest és
Chiºinãu viszonya, ami külö-
nösképpen gyanakvásra
adott okot a nyugati kancel-
láriákban azt követõen, hogy
Románia jelentõsen meg-
könnyítette a román állam-
polgárság megadását, elsõ-
sorban a Moldovai Köztársa-
ság állampolgárai számára.
Legutóbb Angela Merkel né-
met kancellár sürgette a két
szomszédos ország közötti
határegyezményt, amely sze-
rinte hozzájárulhat a Moldo-
vai Köztársaság és Transz-
nisztria közötti konfliktus
rendezéséhez is. 

Jelzés értékû 
bejelentés

Politikai megfigyelõk sze-
rint a megállapodás megszü-

letését azért jelentették be
éppen a Duna-értekezleten,
és a közlés joga azért illette
meg Barrosót, mert a felek
ezzel is hangsúlyozni kíván-
ták: az Európai Unió számá-
ra fontos a Moldovai Köz-
társaság, a Pruton túli Euró-
pa-barát hatalmi koalíció.
Teodor Baconschi román
külügyi tárcavezetõ szerint a
két ország illetékesei a beje-
lentést „udvariassági gesz-
tusként” is Barrosónak en-
gedték át.

Azt, hogy a megállapo-
dást végül is nem azonos
szinten írta alá a két fél, Bu-
karestben azzal magyaráz-
zák, hogy Iurie Leanca mol-
dovai külügyminiszter a vá-
lasztási kampány idejére –
amelyben maga is érdekelt
–, a törvényes elõírásoknak
megfelelõen felfüggesztette
magát tisztségébõl. Valóban,
a Moldovai Köztársaság vá-

lasztási törvénykönyvének
értelmében a választási
kampányban résztvevõ álla-
mi méltóságok, köztiszt-
ségviselõk a kampány idõ-
szakában nem gyakorolhat-
ják tisztségeiket. 

Mirõl szól?

A most megszületett
határmegállapodás tartalmát
tekintve valóban túlnyomóan
technikai jellegû. Így leszöge-
zi, hogy a dokumentum jövõ
év elején történõ életbe lépé-
sét követõen a felek közösen
ellenõrzik a két ország közöt-
ti állami határt, a demarkáci-
ós pontokat pedig újabb do-
kumentumban rögzítik majd
– ezek az 1974-ben elfoga-
dott hasonló dokumentum
helyébe lépnek majd.

Románia és a Moldovai
Köztársaság közös vegyesbi-
zottságot létesít a határellen-
õrzés, valamint a határvona-
lat feltüntetõ jelzések kar-
bantartása céljából. Ez a tes-
tület jelöli majd ki az újabb
demarkációs vonalat is azo-
kon a határszakaszokon,
amelyeken természetes mó-
dosulások történtek a jelen-
leg érvényben lévõ határvo-
nalhoz képest.

A megállapodás kiterjed a
határmenti közúti- és vasúti
közlekedés, halászat illetve
vadászat lebonyolítására és
ellenõrzésére, a határszakasz
menti övezetek környezetvé-
delmére. Egyben rendezi a
tiltott határátlépések kivizs-
gálási módját, a határon tör-
vénytelenül átjutott szemé-
lyek, illetve áttévedt állatok
kiadását valamint visszafoga-
dását. 

Virághíd helyett – határegyezmény
Bukarest és Chiºinãu történelmi kézfogása Bukarestben, brüsszeli közvetítéssel

Bukarest a Brüsszeltõl érkezett 
jelzések egész sorozata után szánta 
el magát a Románia és a Moldovai
Köztársaság közötti határmegál-
lapodás aláírására.

Az atomlétesítmények kiégett fûtõele-
mei nemcsak a környezetet szennye-
zik, hanem a közhangulatot is. A
Castor-szállítmányok útvonalát rend-
szerint heves tiltakozóakciók kísérik.

Lebontják a szögesdrótkerítést a román–moldovai határon Fotó: archív



Számunkra, huszonhat éves alapító szer-
kesztõk számára a negyven esztendõvel
ezelõtt megjelent A Hét legnagyobb aján-
déka az volt, hogy megismerkedhettünk,
össze is barátkozhattunk az ország ma-
gyar értelmiségi elitjével. Olyan emberek-
kel, akikkel addig nem találkoztunk, csak
a nevükkel nyomtatásban, de akiket mun-
kásságuk alapján tiszteltünk. (Tudom,
tisztelni, ez ma furcsa szó.)
Tibor ilyen volt. A lappal azonnal egy-
másra találtak, leginkább õ hozta be a
nagy tudományos témákat, áramlatokat,
eszméket. Köztünk a szerzõ-szerkesztõ
viszony hamar barátsággá alakult. Hu-
szár Sándorral természetesen már koráb-
ban jó viszonyban voltak, mondhatni

székely vonalon, de máskép-
pen is, hiszen Tibor kivá-
lóan tájékozott volt a régi
és az új irodalom kérdé-
seiben is, habzsoló gyor-

saságát, amivel mindent,
de mindent elolvasott
és megjegyzett, mély
intelligencia, eleven
nyitottság és biztos
elemzõkészség egészí-
tette ki. Szóval Hu-

szárúr hozott minket össze (meg persze a
fizika!), és eljött az a pillanat is, amikor
Tibor már nem a fõszerkesztõhöz ment
elõször és nem nála szállt meg, hanem a
fiatal szerkesztõnél, annak legnagyobb
boldogságára és büszkeségére... Valahogy
úgy képzeltem bukaresti
felutazásainak megterve-
zését: „Elmegyek az Aka-
démiára, aztán a Fizikai
Intézetbe, aztán Hugó-
hoz...” 
Keserûen gondolok arra,
hogy most Tibor halála
idézteti fel velem a boldog alkalmakat,
amikor sziporkás beszélgetéseket folytat-
tunk; de egyszersmind mélabús melegség
tölt el, mert tudom, hogy Tibor ezt a sze-
retetet és elismerõ tiszteletet megannyi
barátjától, ismerõsétõl és olvasójától már
életében megkapta. (Nyilván kísérte gán-
csoskodás és értetlenség is u de hol van-
nak már azok a szürkék?) 
Tiborban, régen megérett e felismerésem,
legjobban azt szerettem, ahogyan bevont
intellektuális kalandozásaiba. Cikkei ré-
vén ezt olvasók ezreivel tette, de amikor
közös szerkesztés vagy szelíd poharazás
közben beszélgettünk, amikor mesélt –

elvetélt fizikus mivoltomban is kollégájá-
nak tekintett, de nem elnézõen, hanem
tanári szigorral rákényszerítve, hogy
idézzem fel a régen tanultakat –, akkor
mindig azonnal új utak, vadregényes tá-
jak, a szellem Hargitái, szédítõ perspektí-

vák nyíltak meg elõttem. 
Megajándékozott közös
utazásaink élményével.
Megbízható, tájékozott,
eszményi útitárs volt. A
lényeghez is, a jelentéses
részletekhez is fantaszti-
kus érzéke volt. 1980-ban,

amikor Bukarestben tartották meg a tudo-
mánytörténeti világkonferenciát, hozzáse-
gítette a lapot addigi legnagyobb teljesít-
ményéhez: a világ nagy tudósait, Nobel-
díjasokat szólaltattunk meg, felvonultat-
tuk a magyar tudomány világraszóló kin-
cseit, magyarországi tudományfilozófu-
sokkal és szociológusokkal eljutottunk a
rendszerkritikáig. S ha már tudománytör-
ténetrõl van szó, szögezzem le gyorsan,
alapjában véve Toró Tibornak köszönhet-
jük, hogy a világ tudatosította és ma már
tényként kezeli: Bolyai János a tömeg és
a tér szerkezete közötti „összvefüggés” –
matematikán túli – felismerésével mint-

egy megelõlegezte az einsteini általános
relativitáselméletet. 
1990 után Tibor immár szabadabban jár-
hatta a nagy külföldi fizikus-találkozókat.
Elemében is volt! Remek szokását, hogy
képeslapokat küld, „beszámolókkal” a
résztvevõkrõl és saját elõadásairól (ame-
lyekbõl utána, közérthetõre fogalmazva,
cikkek lettek A Hétben), megõrizte. Én
meg a képeslapjait õriztem meg, az
Elbrusszal és a CERN-nel, tájakkal és fizi-
kusokkal, gondolatokkal és tervekkel. 
Az utóbbi években, sajnos, már ritkábban
találkoztunk, valahogy rájöttünk – ez már
nem a mi századunk. Egyikünk sem tehet
róla, hogy érdeklõdésünk és körülménye-
ink más témák, más hangok és más szobák
felé fordítottak bennünket. 
Kozmosz Veled, Nagy Utazó! Fogadd a
hálámat! Kinyitottad a világunkat, és ki-
szélesítetted a látókörünket. Megtanítottál,
hogy a végtelen nagy és a végtelen kicsi
nem csupán találkoznak, hanem tartalmaz-
zák egymást, egy a kettõ, ahogyan mi is
egyek vagyunk velük. Rengeteg kalandozá-
sod után örökre itthon maradtál - bennünk. 
tolsó utadon ugyan elõreszaladtál. És már
képeslapot sem várhatok tõled. Nem baj,
találkozunk. 

A rendszertelenség jobb, mint az idegen mintára formált
rendszer. (…) Szekfû Gyula méltán nélkülözte Prohászka
könyvében a „magyar irodalom önelvûségét”. Itt azonban
nem pusztán az irodalom önelvûségérõl van szó, egy tudo-
mányos mû önelvûségérõl. Maga a magyar szellem önelvû-
sége vetõdik föl! Ezt csak önmagából lehet megérteni. S csak
önmaga mértékével szabad mérni. (…)
A magyar lényeg és jellem tudománya tehát teljességgel
nemzeti tudomány. Nem lehet úgy tekinteni, mint csupán
egy részét valamely általános nemzetkarakterológiának,
amely közös szempontokból és azonos módszerekkel, egy-
máshoz való viszonylatukban vizsgálná például valamennyi
európai nemzet sajátos jellemét. A mi kutatásunk független
és „immanens”. Semmi köze külföldi szakmunkákhoz s né-
met idézetekhez. Magának kell útját kiépítenie. Tárgya, cél-
ja, forrásai és módszere szerint egyformán nemzeti.
Mint ilyen, megfelel korunk nacionalista szellemének, s ka-
put látszik tárni mindazon ellenvetések elõtt, melyekkel a
korszerû, világnézeti divatok nyomán igazodó tudományo-
kat illetni szokták. Vissza kell utasítanunk ezeket az ellenve-
téseket! Hogy a magyarság mind izgatottabban forduljon ku-
tató ösztönével lényének és létének problémái felé: ehhez
nem volt szükséges külföldi divat vagy világnézeti áramlat.
Nem is lett volna elégséges. Ehhez az utolsó évtizedekben át-
élt magyar sorsnak végzetes megrendülései kellettek. S ezek
bõséges magyarázatul is szolgálnak, önmagukban.

Babits Mihály: A magyar jellemrõl (1939) 

Utazások Toró Tiborral
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Nem mondhatnám, hogy a magyarság nemzeti ügye
„se ingem, se gatyám”, ahogy Semjén Zsolt politikus
úr méltóztatott fogalmazni a MÁÉRT legutóbbi ülését
követõ sajtótájékoztatón azokkal kapcsolatban, akik vi-
tatnák nagyszerû felvetését. A Fidesz és a keresztény-
demokraták végre foglalkoznak a kisebbségi magyarok-
kal, még ha azoknak ingük-gatyájuk is rámegy. 
Meg vagyok gyõzõdve, hogy maga a szándék jó, tisz-
tességes, építõ és elõre mutató. Arról van szó, hogy a
világ minden magyarja belekerülne egy nyilvántartás-
ba, gondolom, önkéntes alapon, s ha, netán, megint
születne egy, a szlovák nyelvtörvényhez hasonló világ-
raszóló magyarságsérelem, akkor szerteszét a földgo-
lyón bevetnék magukat és befolyásukat Ausztráliától
Amerikáig. Mennyivel eredményesebben képviselõd-
hetne a magyar érdek!
S fölsejlik a vízió mögött a világ fejlettebb részén pozí-
ciót szerzett magyarok (politikusok, tudósok, milliárdo-
sok) érdekérvényesítõ képessége, amennyiben büszkék
a megõrzött identitásukra. Épp a napokban szerepelt a
tévékben az erdélyi származású Leonardo Farkas-
Klein, aki Dél-Amerikában csilliárdos, popsztárokkal
vetekedik a népszerûsége, segített a mélyben rekedt bá-
nyászok családjain, s egy-két magyarnótát el tud még
énekelni. Büszkék vagyunk rá, hiába.
Amivel bajom van, annak egy részét már megfogalmaz-
tam a választójoggal kapcsolatban. Mert a tömbben és
a szórványban élõ kisebbségiek inkább abban lennének
érdekeltek, hogy annak az országnak, régiónak lendül-
jön a sorsa, ahol élniük adatott, s mondjuk, ne szólja-
nak bele a magyarországi nyugdíj vagy családi pótlék
kérdésébe, ha ezekrõl népszavazásra kerülne sor. A csa-
lánirtás célszerszámainak megválogatásáról van szó,
mert aki szavaz, viseli a választása következményeit. 
Szép magyar nyelvünk egy sokaság összeszámolására
használja a lélek és a fõ szavakat többek között, a re-
giszterre is lehetne találni (képezni, összerakni) valami
találó kifejezést, ha már ingnél és gatyánál vagyunk.
Ami igazán elgondolkodtató, az a szomszédos orszá-
gokban élõ magyarság szereplése a nyilvántartásban.
Érdekérvényesítõ képességük a saját sorsuk javításához
sem igazán elegendõ, ellenben veszélyeket rejt a kérke-

dés az identitással.
Vajon õk szívesen szerepelnének-e
egy listán, amely a magyarokat
gyûjti egybe? Fölrémlik a második
világháborút követõ jóvátételek,

lakosságcserék, ki- és betelepítések
gyakorlata. Akkor az utolsó nép-

számlálás adatait vették figyelem-
be a nemzetiség meghatározásá-
nál. Nem mintha tartanánk
ilyesmitõl, de az ördög nem al-

szik. Krebsz János
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1990 után Tibor immár
szabadabban járhatta 
a nagy külföldi fizikus-
találkozókat. 
Elemében is volt!

Ágoston Hugó

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Mindnyájan lebegtünk, mielõtt megtanultunk
járni.” Eduard Petiska

Fejetlenség

Megrendülések

Összmagyar 
regiszter

A nap címe. Miss Nemzeti érdek, Marius
Niþu, Gândul.

Magyarázat. Roberta Anastaséról van szó,
aki ifjabb korában valamilyen rejtélyes oknál
fogva szépségkirálynõ is volt. Pontosabban
arról, hogy a PD-L nem hagyja megbüntetni
a szélhámos üdvöskét a parlamentben elkö-
vetett csalásért. M. Niþu írja: „Tizenhárom
perces parlamenti beszédében Bãsescu elnök
ötször használta nyomatékosan a ‘nemzeti
érdek’ szintagmát, de egyszer sem említette
Roberta Anastase nevét”. Szerintünk, ha
megkérdezték volna, hogy miért, Bãsescu el-
nök visszakérdezett volna: „Ki is az a Robert
Nãstase?”

További magyarázatok. Arra nézve, hogy
mégis miért marad meg a székében a csalá-
son ért kisasszony, Videanu szegélykõ-király,
PDL-vezetõ emlékezetes szavakkal válaszolt:
„Ebben a pillanatban nem Roberta Anastase
Románia legnagyobb problémája.” Emmá’
igaz! És ha nem õ a legnagyobb problémája,
és ha a kormány csak a legnagyobb problé-
mával foglalkozik, akkor ez azt jelenti, hogy
Anastase kisasszony, Udrea asszony és a töb-
biek továbbra is lophatnak, csalhatnak, ha-
zudhatnak – nem õk a legnagyobb probléma!

A szigetlakó. Érdekfeszítõ riport az
Adevãrulban korunk Robinsonjáról. A hat-
vanhét éves férfi Pécska mellett a Maros
egyik kis szigetén lakik közel huszonkét éve.
Gazdálkodik, veteményese van, halászik, né-
ha a fiai felkeresik, látogatókat cigaretta, más
apró ajándék fejében fogad. Áramfejlesztõ ge-
nerátora és mobiltelefonja azért van, de csak
nagyritkán használja. A városba kétévenként
ha ellátogat, pénze nincs és nem is kell neki.
Azelõtt sofõr volt. Neve Kovács László. 

Meg-bo-lon-dult!!! Annaleseknek, utókor-
nak, ha fog még olvasni: november 10-én
Bukarestben a legmagasabb hõmérséklet 26
Celsius-fok volt. Júniusban több ennél hide-
gebb napot regisztráltak. 

A nap álhíre. Az államelnök megígérte az
ellenzéknek, hogy ha konstruktívan hozzájá-
rul a létfontosságú törvények meghozatalá-
hoz, õ is moratóriumot (tilalmat, szünetet)
hirdet bizonyos terhelõ lehallgatási jegyzõ-
könyvek nyilvánosságát illetõen. 
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S. M. L.

A tekerõpataki sajt volt a
zászlóvivõje a tegnap Bu-

karestben megnyitott IndAg-
ra mezõgazdasági kiállítás-
nak és vásárnak, legalábbis
ami a helyszínen felállított
székelyföldi standot illeti –
tudtuk meg Tánczos Barná-
tól. A Mezõgazdasági Mi-
nisztérium államtitkára sze-
rint az idei IndAgra expó –
amely vasárnapig tart nyitva
a Romexpo kiállítócsarnok-
ban – „sztárjai” a hagyomá-
nyos termékeket bemutató
standok, és ebben a tradicio-
nális módszerekkel érlelt te-
kerõpataki sajt élen jár. 

Esély az õstermelõknek

„A válság ellenére úgy lá-
tom, a vasár most színvonala-
sabb, mint az elmúlt években,
a kiállítók nagyobb reménye-
ket fûznek az itteni megjele-
néshez, mint korábban bár-
mikor – fogalmazott lapunk-
nak Tánczos. – Tavaly a cé-
gek a megtakarításokat az
ilyen típusú, promóciós költ-
ségek lefaragásával kezdték,
de eltelt egy év, és rájöttek,
hogy rosszul tették, mert
azok maradnak talpon, akik
termékeiket, újdonságaikat
népszerûsítik és kihasználják
az ilyen lehetõségeket.” 

Mint az államtitkár kifejtet-
te, a mezõgazdasági vásár

társszervezõjeként a szaktár-
ca a hagyományos termékek
standjainak létrehozásában
vállalt nagyobb szerepet.
Hangsúlyozta: a három szé-
kely megye önkormányzati
vezetõivel közösen azt terve-
zik, rendszeresen szervezze-
nek hagyományos termékvá-
sárt a megyék nagyobb váro-
saiban, amihez minisztériumi
támogatás is igényelhetõ. 

Ökörpecsenye 
a székelykapu alatt

Ami a székely standot illeti,
a már említett sajt mellett a

Hargita, Kovászna és Maros
megyébõl érkezett termelõk
mézespogácsával, mézkészít-
ményekkel, tejtermékekkel
kényeztették el az odalátoga-
tókat. De a legnagyobb siker-
nek mégiscsak a helyben meg-
sütött, 350 kilogrammos ökör
örvendett, amelynek illata
odacsalogatta az expó egész
területérõl a korgó gyomrúa-
kat. A székely standnál felvo-
nuló politikusok sem állták
meg, hogy megkóstolják a
sercegõ eledelt: Markó Béla
miniszterelnök-helyettestõl
Borboly Csaba és Tamás Sán-
dor Hargita, illetve Kovászna

megyei tanácselnökökig, An-
tal Árpád sepsiszentgyörgyi
polgármesterig, Olosz Ger-
gely képviselõig és Albert Ál-
mos szenátorig mindenki
megfordult az ökörpecsenyés
asztal körül. Még a közismer-
ten magyarellenes múltú Va-
leriu Tabãrã agrárminiszter is
beállt fényképezkedni a stan-
dot díszítõ székelykapu alá:
igaz, õt nem lehetett meg-
gyõzni arról, hogy a székely-
kapu nem Avram Iancu móc
vezérhez kötõdõ szimbólum.
A miniszter úgy érvelt, az
élelmiszeripari termékek
azért méregdrágák, mert sok

közvetítõn keresztül jutnak el
az õstermelõtõl a végfelhasz-
nálóhoz. Hozzátette: az ár-
problémát nem csak az agrár-
tárca feladata megoldani. 

Novemberi árbomba

Valeriu Tabãrã egyébként
az elmúlt idõszakban több-
ször is ellentmondásos jósla-
tokba bocsátkozott az élelmi-
szeripari termékek árainak
alakulását illetõen. Ami
azonban most már statiszti-
kai tény: átlag 0,82 százalék-
kal emelkedett az élelmiszer-
ipari termékek ára október-
ben az egy hónappal korábbi
szinthez képest, éves összeha-
sonlításban ez azonban 8 szá-
zalékos drágulást jelent. Az
Országos Statisztikai Hivatal
tegnap ismertetett adatai sze-
rint a tojás 7,1 százalékkal lett
drágább, mint augusztusban,
míg az olajért 4,8, a zöldsé-
gért és az azokból készült
konzervekért pedig 4,1 száza-
lékkal kell többet fizetnünk.
(A krumpli például éves vi-
szonylatban 24, az olaj 14
százalékkal drágult.) Több
mint félszázalékkal emelke-
dett a pékipari termékek ára,
ehhez hasonlóan 0,52 száza-
lékkal lett drágább a tej, vala-
mint a tejtermékek. Mindez
jelentõsen hozzájárult ahhoz,
hogy megugorjon az éves inf-
lációs ráta is, mely 7,88 szá-
zalékra kúszott fel. 

Röviden Bukaresti (IndAgr)ármustraLassú talpraállás

Mindössze 0–1 százalék kö-
zötti arányban növekedhet
rövidtávon Románia gazda-
sága, a fellendülés azonban
hosszútávon sem fogja meg-
haladni a 2-3 százalékot –
mutatott rá Adrian Croitoru,
a Román Nemzeti Bank el-
nöki tanácsadója. Úgy véli,
mivel a talpraállás külföldi
pénzforrások nélkül elkép-
zelhetetlen, az ország min-
dent meg fog tenni egy, a
Nemzetközi Valutaalappal
kötendõ újabb szerzõdés
érdekében. A Román Pénz-
és Bankügyi Elemzõk Szö-
vetségének tegnap közzétett
elõrejelzése azzal számol,
hogy 2011-ben -1,8 és 2 szá-
zalék között alakul a bruttó
hazai összermék (GDP).

Újabb pályaszakasz

Több mint 220 millió euró
értékben kötött szerzõdést
az Országos Országút és
Autópálya Társaság a Stra-
bag konszernnel a Déva és
Szászváros közötti autópá-
lyaszakasz megépítésére –
közölte a szállításügyi mi-
nisztérium. A 32,8 kilométe-
res útszakasz költségeibõl
több mint 133 milliót az Eu-
rópai Bizottság finanszíroz.
A Konstanca–Bukarest–
Nagylak folyósón elhelyez-
kedõ szakasz munkálatainak
két év alatt kell elkészülniük
– adta hírül a HotNews.ro. 

(x)

A szolidaritás egymillió
csillaga ragyog fel novem-
ber 13-án, szombat délután
5 órától 21 városban. A
Caritas szolidaritási akciója
során gyertyákkal világít
meg egy-egy közteret. Min-
den egyes meggyújtott
gyertya jelképes sorsválla-
lás a nélkülözõkkel. Csatla-
kozzon Ön is a Caritas ak-
ciójához! 

Az Egymilló csillag-ak-
ció többéves múltra tekint
vissza a nyugat-európai
országokban. Az akció
1998-ban Franciaország-
ból indult, hogy meghódít-
sa az európai kontinenst.
Azóta évrõl-évre egyre
több helyszínen szervezik
meg. Románia tavaly csat-
lakozott az akcióhoz, ak-
kor összesen 7 városban
szervezték meg.

Az idei évet az Európai
Közösség a Szegénység és
a társadalmi kirekesztés el-
leni küzdelem európai
évének nyilvánította. A ro-
mániai Caritas-szerveze-
tek az Egymillió csillag-
akcióval szeretnék felhívni
a figyelmet azokra az em-
bertársainkra, akik oly
gyakran merülnek a fele-
dés homályába. Ezért no-
vember 13-án délután 5
órától az ország 21 város-
ban egyidõben gyulladnak

fel a szolidaritás lángjai. A
helyszínek: Bákó, Balázs-
falva, Brassó, Bukarest,
Csíkszereda, Gyergyó-
szentmiklós, Gyulafehér-
vár, Jászvásár, Kézdivásár-
hely, Kolozsvár, Marosvá-
sárhely, Nagykároly, Nagy-
várad, Petrozsény, Piatra
Neamþ, Sepsiszentgyörgy,
Szatmárnémeti, Szászmed-
gyes, Székelyudvarhely és
Temesvár.

Az akció célja minden-
hol közös: az összetartozás
szellemének, az emberi
szolidaritás érzésének erõ-
sítése. Figyelemfelhívás a
társadalom peremére szo-
rultak felé. Az akció kereté-
ben gyertyákkal kivilágíta-
nak egy teret vagy egy jel-
legzetes épületet, s minden
egyes meggyújtott gyertya
egy rászorulót jelképez. A
mécsesek eladásából be-
folyt összeget pedig a hátrá-
nyos helyzetûek megsegíté-
sére fordítja a Caritas.

További információk és a
pontos helyszínek a www.
egymilliocsillag.ro honlapon
olvashatók. Szeretettel vá-
runk mindenkit, aki át
akarja élni a szolidaritás,
az összefogás érzését. Jöj-
jön el, csatlakozzon az ak-
cióhoz! 

Knecht Tamás, PR-me-
nedzser (0744-784 850,
tamas.knecht@caritas-ab.ro)

Politikusok az IndAgra mezõgazdasági vásáron: Borboly Csaba, Markó Béla, Tánczos Barna Fotó: Tofán Levente

Egymillió csillag 

a szegényekért ÚMSZ

Nem haladhatja meg a
670 lejt a megemelt mi-

nimálbér szintje a kormány-
nak a Nemzetközi Valuta-
alappal (IMF), illetve az Eu-
rópai Bizottsággal kötött
megállapodása szerint – je-
lentette be Gheorghe Gher-
ghina pénzügyminisztériu-
mi államtitkár. Az egyezség
értelmében a béremelkedés
értéke nem lehet nagyobb,
mint az utóbbi két év inflá-
ciós rátája. Gherghina
ugyanakkor azt is leszögez-
te: ha a munkaadóknak és
szakszervezeteknek sikerül-
ne is egy 750 lejes minimál-
bérben megállapodniuk, a
közalkalmazottak számára
akkor is a 670 lejes küszöb
marad érvényben. Ez jelen-
leg 71 ezer közszolgát érint
országszerte. Ahhoz azon-
ban, hogy az idén 25 száza-
lékkal megnyirbált közalkal-
mazotti béreket legalább 15
százalékkal (vissza)emel-
hessék 2011-ben, év végéig
1,29 millióra kellene csök-
kenteni az állami apparátus-
ban dolgozók számát – elsõ-
sorban az önkormányzatok-
nál és a tanügyben. Ez nem
kevesebb, mint 26 ezer al-
kalmazott elbocsátását felté-
telezi a következõ másfél
hónap során – mutatott rá
az államtitkár – emellett
még a tizenharmadik fize-
tést, illetve a szabadság-
pénzt is meg kellene vonni a
közszolgáktól. 

Közszolgák 
(köz)áldozata

HIRDETÉS
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Alig hozta nyilvánosság-
ra az Országos Egészség-

biztosító Pénztár a jövõ évre
érvényes finanszírozási keret-
szerzõdés feltételeit, több ele-
mét máris vitatják az érintet-
tek: a háziorvosok, gyógy-
szerészek. 

A hatékonyságra 
hajtanak

A Cseke Attila egészség-
ügyi miniszter által képviselt
reform jegyében módosul
például jövõre a háziorvosok
díjazása: kevesebb pénzt kap-
nak a feliratkozott betegek
után, de többet fizet az egész-
ségbiztosító pénztár az elvég-
zett szolgáltatásokért – áll a
kedden nyilvánosságot látott
tervezetben. A háziorvosok
jövedelmét a tervek szerint 60
százalékban a betegek után
járó „fejpénz” és 40 százalék-
ban a szolgáltatások után járó
díjazás teszi ki. Az idén ez az
arány 70-30 százalék volt. A
pénzügyi racionalizálás je-
gyében a háziorvosok jövõre
irányadó költségvetést kap-
nak a biztosítótól, amely
megszabja a felírható gyógy-
szerekre fordítható keretösz-
szeget, és rögzíti az egészség-
ügyi hozzájárulás, az úgyne-
vezett „vizitdíj” befizetésének
feltételeit is. Az Országos
Egészségbiztosító Pénztár az-

zal indokolta a módosítást,
hogy így kívánják ösztönözni
a minõségi ellátást a házior-
vosi rendszerben. 

A szakmai szervezetek el-
marasztalóan nyilatkoztak a
keretszerzõdés tervezetérõl.
„Ez a szerzõdés azoknak
kedvez, akikhez kevés beteg
iratkozott fel, mert úgymond
az elvégzett munka után fi-
zetnek. Csakhogy az az or-
vos, akinek népes a beteglis-
tája nagyobb felelõsséget is
visel, folyamatosan készen-
létben kell állnia, nem csak
akkor, amikor részt vesz az
ellátásban” – magyarázta el-
lenvetéseit a Máramaros me-
gyei Dan Lãcãtuº háziorvos. 

Röghöz kötik a beteget

A tervezet bevezeti a csalá-
di gyógyszertárak intézmé-
nyét is, vagyis a következõ
évben saját patikát kötelesek
választani azok a betegek,
akik az úgynevezett országos
egészségügyi programok ke-
retében kapják gyógyszerei-
ket. Idetartoznak a dagana-
tos betegségekben szenvedõk
vagy a krónikus betegek is. A
családi gyógyszertárak beve-
zetése már tavaly felmerült,
akkor azonban a szaktárca
elutasította a betegek „rög-
höz” kötését. Ez a rendszer
ugyanis azt jelenti, hogy bi-
zonyos készítményeket csak
a választott gyógyszertárban

lehet kiváltani. Ez a pácien-
sek számára kényelmetlen, a
gyógyszertárak számára pe-
dig aránytalan versenyhely-
zetet teremt, ha ugyanis vala-
ki egy kis gyógyszertár mel-
lett kötelezi el magát, akkor
csak ott tudja kiváltani a ké-
szítményeit, ha viszont egy
patikaláncot választ, akkor
csak annak  a kirendeltségei-
hez fordulhat. Ez ellen is til-
takozik a Temes Megyei
Gyógyszerészkamara. Ana

Miclea-Pelineagrã, a kamara
elnöke sérelmezi az eljárást,
mint ahogy kifogásolja azt a
kitételt is, hogy a keretszerzõ-
dés 1,5 százalékos árrest en-
gedélyez a krónikus betegek
számára forgalmazott készít-
mények esetében. „Ez az ár-
rés számunkra elfogadhatat-
lan, nem értjük, miért nem
tartalmazza a szerzõdés azt
az árrést, amelyet eddig az
egészségügyi minisztériumi
rendelet jóváhagyott, és ame-

lyet a gyógyszerek beszerzési
ára szerint határoztak meg” –
jelentette ki a szakember.

A miniszter közbelép

A Temes megyeiek az
egészségügyi minisztérium-
tól várnak megoldást az
egészségbiztosítási pénztár
által diktált feltételek rende-
zésére. Cseke Attila az el-
múlt hetekben többször je-
lezte, „nincs rendjén”, hogy

az egészségügyre fordítható
alapok több mint nyolcvan
százaléka fölött az egészség-
biztosító pénztár rendelke-
zik, de a rendszer mûködte-
tése a tárcára hárul. Ezért a
tervek szerint a jövõben a
minisztérium hatásköre alá
vonnák a biztosítót abban a
reményben, hogy így követ-
hetõbb lesz a finanszírozás
rendje, amely sürgõs átalakí-
tásra szorul. Lapunk úgy
tudja, a minisztériumban
már kidolgozás alatt áll az
errõl szóló kormányrendelet.
Ez elõírná, hogy az egész-
ségügyi hozzájárulás befize-
tését az egészségbiztosító
pénztár és nem az adóhivatal
(ANAF) felügyelné. Ebbe
azonban értesüléseink sze-
rint  a pénzügyminisztérium-
nak és az ANAF-nak is bele
kell egyeznie. 

Az egészségügyi finanszí-
rozás reformjának tervei kö-
zött szerepel az is, hogy mél-
tányossági alapon döntené-
nek az egészségügyi alap fel-
használásáról: a befolyó ösz-
szegek felét a befizetõ me-
gyék kapnák, felét pedig a
minisztérium újraosztaná az
országos jelentõségû intéz-
mények között. Így elkerül-
hetõek lennének azok a
pénzügyi nehézségek, ame-
lyek miatt fizetési gondokkal
küzdenek jelenleg például a
Hargita vagy a Bihar megyei
kórházak. 
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Háziorvos után házipatika?

Ha a tervezet életbe lép, egyes gyógyszereket csak a választott patikában lehet kiváltani Fotó: Horváth István

Munkatársunktól

„Sikeres” volt a január
óta tartó nyugdíj-átvilágí-

tási kampány: eddig hatezer,
különbözõ okokból leszáza-
lékolt nyugdíjas besorolását
változtatták meg a hatósá-
gok, miután bebizonyoso-
dott, hogy az érintettek
egészségi állapota jobb a
nyilvántartottnál. 2197 eset-
ben a teljes nyugdíját meg-

vonták azoknak, akik valót-
lan látleletek alapján kérték
betegnyugdíjazásukat. A
munkaügyi minisztérium
közleményben összegezte a
rendkívüli ellenõrzéssorozat
eddigi eredményeit, és figyel-
meztetett arra: a nyugdíjbiz-
tosító, valamint az Igazság-
ügyi Orvostani Intézet mun-
katársai decemberig folytat-
ják az átvilágítást. Abban az
esetben, ha megállapítják,

hogy a rokkantnyugdíjra jog-
talanul tett szert a biztosított,
büntetõeljárás indul ellene,
és azok ellen is, akik segítet-
ték a jogcím megszerzésé-
ben, vagyis hamis látlelete-
ket bocsátottak ki a kérelme-
zõ egészségi állapotáról. A
büntetõeljárás részeként az
érintettnek vissza kell fizet-
nie a korábban jogosulatla-
nul felvett  nyugdíjak teljes
összegét. 

Hatezer betegnyugdíjasnak
vonják meg járandóságait

Zsigmond Júlia

Rendkívüli mértékben
megnõtt a regisztrált csa-

ládon belüli erõszakos cse-
lekmények aránya: négyezer-
rel több ilyen bûncselekmény
jutott a hazai hatóságok tu-
domására idén, mint tavaly –
áll a Családvédelmi Ügynök-
ség  jelentésében. A sértettek
12 ezer esetben tettek felje-
lentést, szakértõk szerint en-
nél sokkal több visszaélés tör-
ténik, de az áldozatok félnek,
vagy nem akarnak a nyilvá-
nosság elé állni. A bejelentõk
zöme nõ, mivel az utóbbi
években a legtöbb felvilágosí-
tó kampányt és a legerõsebb
jogsegélyszolgálatot a nõk
számára biztosították a jog-
védõ szervezetek. A legtöbb
esetben gyermekek és nõk

szenvednek a fizikai és lelki
terrortól, de a statisztikák azt
mutatják, hogy egyre több
férfit is érint a nehezen kezel-
hetõ jelenség. A válság miat-
ti elszegényedés egyre nehe-
zebb helyzetbe hozza a csa-
ládfenntartókat, egyre több
konfliktust szül a nélkülözés.
Általában rejtve maradnak a
gyermekeket és a férfiakat
érintõ inzultusok. A kiskorú-
ak nem tudnak, a férfiak pe-
dig nem akarnak ezekrõl be-
szélni. Kolozsváron a
Petrõczy Kata Evangélikus
Nõszövetség rendezett ke-
rekasztal beszélgetést a konf-
liktuskezelés módjáról. A
rendezvény meghívottja,
Berszán Lídia családterapeu-
ta arra hívta fel a figyelmet,
hogy Romániában nincs ha-
gyománya a konfliktuskeze-

lésnek és a terápiás megoldá-
soknak. A BBTE munkatár-
sa úgy véli, pozitív tendenci-
ák mutatkoznak, lassan, de
„nyit” az ország, kellõ felké-
szüléssel és odafigyeléssel be-
le lehet tanulni a konfliktu-
sok megelõzésébe és kezelé-
sébe. A rendezvényén el-
hangzott, érdemes számon
tartani a közösségi és csalá-
don belüli érintkezések leg-
fontosabb szabályait. Minõ-
sítés helyett használjunk úgy-
nevezett „énközlést”; általá-
nosítás helyett beszéljünk
konkrétan; ne vádoljunk,
kérjünk; bántó kérdés hatásá-
ra se vonuljunk vissza, és ne
is lendüljünk támadásba, ma-
radjunk higgadtak, feleletünk
legyen lényegre törõ – taná-
csolta Berszán Lídia hallga-
tóságának. 

Tanítják az erõszakkezelést
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Antal Erika

Az Aradi Kamaraszínház
és a Székelyudvarhelyi

Tomcsa Sándor Színház kö-
zös, Pozsgai Zsolt által ren-
dezett Liselotte és a május címû
elõadásával vette kezdetét
hétfõn az immár ötödik alka-
lommal megrendezett In-
teretnikai Színházi Fesztivál,
amelyet ezúttal Aradon tarta-
nak. „A fiatal színházi társu-
lat nagy kitüntetésnek tekin-
tette, hogy õk szervezhetik a
fesztivált – tájékoztatott Ta-
pasztó Ernõ fesztiváligazga-
tó, éppen ezért nagyon ko-
molyan vette az elõkészülete-
ket, és több új ötlettel is gaz-
dagította a fesztivált.” A há-
zigazdák újítása volt például
az, hogy a fesztivált nyitó
elõadást interneten is élõben
követhették az érdeklõdõk,
akik a továbbiakban is online
vehetnek részt a szakmai be-
szélgetéseken, és megtekint-
hetik így a fesztivál díjkiosz-
tását, valamint a záró-
elõadást is.

A közönség és a szakma
egyaránt nagy érdeklõdéssel
követi az aradi színházfeszti-
vál eseményeit – újságolta az

ÚMSZ-nek Tapasztó Ernõ,
aki szerint érdemes volt
Aradra vinni és ott megszer-
vezni. „Elégedett vagyok,
mindenhonnan azt a vissza-
jelzést kapom, hogy ilyen
magas színvonalú fesztivált
rég nem szerveztek, mint

most az aradit. Minden gond
nélkül történt eddig, vala-
mennyi elõadást telt ház
elõtt adtak elõ a társulatok,
és érdekes volt a szakmai be-
szélgetés is. Olyanok jönnek,
akiket valóban nagyon ko-
molyan érdekel, hogy mi tör-

ténik itt” – részletezte Ta-
pasztó. Szerinte a hét köze-
pén várhatóan kissé meg-
csappan az érdeklõdés. „A
kedd esti szakmai vitát inter-
neten élõben lehetett nézni,
ezt ki is használták sokan,
többen is végigkövették a be-

szélgetést” – mondta el a
fesztiváligazgató. 

A házigazda társulat mel-
lett részt vesznek az erdélyi
magyar társulatok, két német
(temesvári és nagyszebeni)
színház és az ország egyetlen
zsidó színháza is, a bukaresti.
A kõszínházak mellett azon-
ban jelen lesz egy magán-
színház is (a marosvásárhelyi
Yorick Stúdió), és a kolozs-
vári BBTE színi tagozata is. 

A fesztivál újdonságának
számít az idei díjkiosztó is.
Tapasztó Ernõ szerint a ver-
senyeztetés „új színt” ad a
fesztiválnak, ezért ragaszko-
dott ahhoz, hogy szakmai
zsûrit nevezzenek ki, amely
díjazni fogja a legjobb férfi és
nõi fõszereplõt, valamint
mellékszereplõt. A fesztivál
nagydíja mellett az Aradi
Kamaraszínház és a zsûri is
ad egy-egy különdíjat. A dí-
jakat november 15-én, hétfõn
adják át, ezt követõen pedig a
rendezvény záróakkordja-
ként az aradi társulat bemu-
tatja Alina Nelega Rudolf
Hess tízparancsolata címû elõ-
adását, amelyet közösen hoz-
tak létre a Szegedi Hetek
Csoportjával. 
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Kisebbségi színházak hete
Javában zajlik Aradon a megújult V. Interetnikai Színházi Fesztivál

Kovács Zsolt

Sepsiszentgyörgyön talál-
koznak hétvégén a hivatá-

sos és amatõr népzenészek,
táncosok, adatközlõk, illetve
a mûfaj kedvelõi. Erdély leg-
régebbi és legátfogóbb nép-
tánctalálkozóját 22. alkalom-
mal szervezi meg a Három-
szék Táncegyüttes. 

Ivácson László rendezõ-
koreográfus lapunknak el-
mondta: a sepsiszentgyörgyi
Népzene- és Néptáncta-
lálkozó célja, hogy olyan ha-
gyományõrzõket hívjanak
meg, akik még élõben be tud-
ják mutatni azt a néptánc- és
népzenekincset, ami ma már
egyre ritkábban lelhetõ fel
még falvainkban is. „Azért
van szükség feltétlenül a
gyûjtésre, mert néhány év
múlva csak a hivatásos tán-
cosok, és zenészek éleszthe-
tik újra az elfeledett mozdu-
latokat, dallamokat, de õk is
csak akkor, ha az rögzítve
van. Igyekszünk rögzíteni
mindent, ami még fellelhetõ
eredeti formájában” – fogal-
mazott Ivácson. A szerve-
zõktõl megtudtuk, hogy már
két évvel ezelõtt felmerült an-
nak a veszélye, hogy a ren-
dezvényt nem lehet tovább-
vinni az eddigi formájában,
mivel nincsenek adatközlõk
„Most jöttem egy gyûjtõút-
ról, és kellemesen csalódtam,
hogy még mindig van eredeti
folklórforrás Erdélyben, bár
nagyon megfogyatkoztak,
falvanként már csak alig egy-
két táncospár él” – jelentette
ki Ivácson László.

Az elmúlt találkozókon
több mint 200 adatközlõrõl
több száz órányi kép- és

hanganyagot készített a Há-
romszék Táncegyüttes, ami
a legnagyobb erdélyi gyûjte-
ményt jelenti, és a gyûjtést
ezen a találkozón is folytat-
ják. Ezúttal két tájegység –
Felsõ-Maros mente és Kö-
zép-Mezõség zenéjét és tán-
cát mutatják be, illetve a ha-
gyományokhoz híven emlé-
ket állítanak két elhunyt je-
les adatközlõnek, Codoba
Lõrincnek és Codoba Már-
tonnak. 

A szakmai elõadások
szombaton 10 órától kezdõd-
nek a Kultúrpalota Lajtha
László Stúdiótermében, itt
Dr. Könczei Csongor nép-
rajzkutató a magyarpalatkai
zenekar történetérõl beszél,
majd 11 órától Ivácson Lász-
ló, a Háromszék Táncegyüt-
tes mûvészeti vezetõje Szé-
kely János marossárpataki

táncos monográfiáját mutat-
ja be. Az esti gálamûsoron a
Tamási Áron Színház nagy-
termében a kolozsvári Ör-
dögtérgye Néptáncegyüttes
Feketetó címû mûsorával mu-
tatkozik be, majd a meghí-
vott hagyományõrzõ tánco-
sok, zenészek és a Három-
szék Táncegyüttes közös
mûsorával folytatódik a
program. A szombat este
hajnalig tartó táncházzal zá-
rul, melyen a Heveder zene-
kar és a Folker együttes mel-
lett a hagyományõrzõ tánco-
sok és zenészek is részt vesz-
nek. Vasárnap a gyermeke-
ké, 10 és 14 óra között kéz-
mûves foglalkozások, népi
gyermekjátékok és meghí-
vott gyermekegyüttesek mû-
sora szórakoztatja az érdek-
lõdõket a sepsiszentgyörgyi
Sportcsarnokban. 

A. E.

Hogyan jött létre az elõ-
adás?
– Szerettem volna valamit
megmutatni abból, ami az
életemrõl szól, amit össze
tudnék állítani a kedvenc
monológjaimból, verseimbõl
és énekeimbõl, azokból is,
amelyeket nem is énekeltem
nyilvánosan, mert olyan is
volt, vagy versek, amelyeket
nem mondtam nyilvánosan.
Összegyûjtöttem ötvenöt da-
rabot, de nagyon megijed-
tem, mert egy közel három
órás elõadás állt össze, amit
mégsem lehet közönség elé
vinni, mint egyéni mûsort.
Elkezdtem válogatni és kö-
rülbelül 25–30-ból választot-
tam ki egy-egy mondatot,
egy-egy szót, vagy gondola-
tot, vagy éppen egy-egy hosz-
szú monológot. Van például
négy-öt monológ, amit a Vak
Béla királyból, a Caligula hely-
tartójából, Sütõ Egy lócsiszár
virágvasárnapjából, illetve az
Electrából vettem. De van egy
rész a Micimackóból, a Dilis
Resnerbõl, vagy a Macskajá-
tékból, a Csirkefejbõl. Mind-
ezekbõl sikerült Kovács Le-
vente segítségével összeállíta-
ni a mûsort, ami elõbb két
órás lett volna, de tovább
vágtunk belõle, miután el-

döntöttük, hogy nem lesz
hosszabb egy óránál, így lett
aztán 55 perces. A bemutatót
pedig éppen az 55. születés-
napomon, szeptember 12-én
tartottuk meg. Nagyon ör-
vendek, mert már másfél hó-
napja játszom és sok pozitív
visszajelzést kaptam.

Néha szomorkás, néha
vidám az elõadás, bohócru-
hában jelenik meg a színen. 
– Igen, mert én a bohócot tar-
tom a világban a legösszetet-
tebb figurájának. Mindig kí-
sértett ez a gondolat, hogy
bohócot játsszam majd egy-
szer. Amikor megtaláltam
Karinthy Prológus egy cirkusz-
filmhez címû versét, gondol-
kodtam, ez a bohóc leszáll ,
elmondja, hogy mirõl szól,
és mirõl nem szól az élet és

visszamegy a filmvászonra.
Ez olyan szép gondolat,
hogy ez a vers kísért, leg-
alább három éve. De nem
tudtam kiállni sehogy ezzel a
verssel. Aztán erre a keretre
gondoltam, hogy beépítem
mindazt, ami az életem leg-
fontosabb mozzanata volt.
Persze nincs benne minden,
nagyon sok kimaradt, de
unalmas is lett volna. A leg-
ütõképesebbeket válogattuk
össze.

A nézõk közvetlen köze-
lében lenni, a szemükbe
nézni – ez segíti az elõadást,
vagy hátráltatja? 
– Segíti az elõadást, nagyon
segíti. Régóta kerestem ezt a
közvetlen kapcsolatot, legelõ-
ször a Prah-darabban tapasz-
taltam, de a színpadról egé-
szen másképp jön le, mint itt,
ahol egészen más érzés ját-
szani. Nagyszerû érzés, hogy
itt közvetlenül az emberek-
hez beszélhetek és látom,
hogy velem vannak, hogy
tényleg velem éreznek és ér-
tik, amit mondok, látom raj-
tuk, szeretik, hogy együtt va-
gyunk. Ez nagyon jó élmény
számomra. 

Állomás múlt és jelen között

A. E.

Szokásos helyén, a Nem-
zeti Színház kétszintes

elõcsarnokában nyílik ma
délelõtt 10 órakor a XVI.
Marosvásárhelyi Nemzetkö-
zi Könyvvásár. A háromna-
pos rendezvénysorozat ke-
retében könyvbemutatókra,
író-olvasó találkozókra és
dedikálásokra várják a kö-
zönséget a szervezõk. A
színház épületén kívül a
Bernády Ház, a Mûvészeti
Egyetem, az unitárius egy-
ház Bolyai téri tanácsterme,
a Kultúrpalota kisterme, a
Református Diakóniai Köz-
pont Bocskai terme, a refor-
mátus esperesi hivatal ta-
nácsterme és a G. Café ad
helyet a rendezvényeknek.
Káli Király István, a Romá-
niai Magyar Könyves Céh
(RMKC) elnöke lapunknak
elmondta, 43 önálló stan-
don kínálják portékáikat a
könyvkiadók és könyvkeres-
kedõk, körülbelül nyolcezer
címet. „Ha olyan sikeres
lesz az idei vásár is, mint
amilyen a tavalyi volt, elége-
dettek lesznek a résztvevõk”
– fogalmazott Káli, aki el-
mondta azt is, hogy sok ki-
adó erre az alkalomra idõzí-
tette legfrissebb kiadványai-
nak megjelentetését. 

Könyvvásár, 
tizenhatodszor

Van eredeti folklórforrás!

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Mizantrópját is bemutatják az Interetnikai Színházi Fesztiválon

Egyéni mûsorral lépett közönség elé
Kilyén László marosvásárhelyi színész
az 55. születésnapján. A Jazz and Blu-
es Clubban elõadott 55 perces produk-
cióba kedvenc darabjaiból, verseibõl,
dalaiból válogatott – a mûvésszel eb-
bõl az alkalomból beszélgettünk.

Hamarosan képanyag alapján tanulnak majd a hivatásos táncosok
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Kilyén László marosvásárhelyi színész A szerzõ felvétele



S. M. L.

Annamari, az utóbbi idõben
mintha szívesebben énekelnél
operettet, és a könnyûzene,
amely által megismert az erdélyi
magyar közönség, mintha hát-
térbe szorult volna. Jól látjuk?
– Én azt hiszem, ez a két mûfaj
jól megfér egymás mellett, mind-
kettõben jól megtaláltam ma-
gam. A könnyûzenének 14 évet
köszönhetek és egy olyan színpa-
di rutint, amit egyetlen zeneaka-
démián se tanítanak meg. Azok a
poros színpadok, azok a falusi
fellépések is ugyanolyan fontosak
voltam a fejlõdésemben, mint a
több tízezres tömeg. Arra választ
adni, hogy melyiket szeretem
jobban, nem tudok. Igaz, most az
operett került elõtérbe, annak kö-
szönhetõen, hogy a bukaresti
operettszínházban játszok tavasz
óta, és Budapesten is debütáltam
október 7-én, a Csárdáskirálynõ-
ben, Stázi szerepét alakítva.
Azért folyamatosan ott van a
könnyûzene is, hiszen egész a
nyáron ment a rádiókban a sláge-
rem, amely Spanyolországban és
Görögországban egyaránt toplis-
tás volt, és Magyarországon is je-
len van az összesített toplistán.

Az operettmûfaj azért nem
teljesen új számodra...
– Így van, operettszakon végez-
tem Kolozsváron, a zeneakadé-
mián. Ám azt szokták monda-
ni, hogy vagy érzed ezt a mû-
fajt, vagy nem. Tanulhatod is,
de ez nem jön le a színpadon.
Tarján Pál mondta nekem elõ-
ször, hogy én erre a mûfajra
születtem, és amikor elkezdtem
a színházakkal dolgozni, rájöt-
tem: sokkal megerõltetõbb,
mint a könnyûzene. Az
operettmûfaj igénybe veszi az
egész testet, nemcsak a hang-
szálakat. A könnyûzene is felté-
telez táncot, kell a jó állóképes-
ség, de az operett felkészültség-

ben, profizmusban sokkal töb-
bet követel meg.

Mit kell átállíts magadban,
amikor az egyik mûfajról a má-
sikra váltasz? Hol van az a bi-
zonyos „switch”-gomb, vagy
„reset”-gomb?
– Ez nálam természetesen mûkö-
dik, könnyedén váltok a mell-
hangról a fejhangra, a könnyûze-
nérõl az operettre. Az operett vi-
szont az a mûfaj, amelyben ha
egy napot nem gyakorolsz, mind-
járt látszik. A könnyûzenében, ha
megtanulsz egy dalt, azt bármi-
kor elõ tudod adni. A könnyûze-

nében én vagyok a fõnök a szín-
padon, hiszen gyakorlatilag egye-
dül vagyok, ám az operett eseté-
ben ott van egy hatvantagú zene-
kar, amelyet mikrofon nélkül túl
kell énekelni, ott van a színpadon
még vagy hatvan ember, és a hát-
térben még ugyanennyi. Az ope-
rett hatalmas csapatmunka, és a
siker is közös.

Hogyon fogadnak téged
mint erdélyi lányt Budapesten,
és mint erdélyi magyar lányt
Bukarestben? Kicsit csodabo-
gárnak néznek, ugye... 
– Ó, hát pletykát azt persze hallot-
tam, de inkább nem mondom el.
Itt Bukarestben a magyarokat
tisztelik olyan szempontból is,
hogy az operettmûfajban kiemel-
kedõt alkottak, és ezt el is ismerik.
Nem véletlen például, hogy ma-
gyar karmestereket hívnak, hogy
román–magyar koprodukciók

vannak. Budapesten pedig az én
székely temperamentumom az,
ami elõnynek számít, sõt néha
vissza is kell vegyek belõle, mert
túlságosan energikus vagyok.

Beszéljünk egy kicsit a
táncról. Mennyire megerõl-
tetõek a mai operettben gyak-
ran elõforduló, már-már akro-
batikus elemek?
– Ne is kérdezd: a könyököm, a
térdem, a csípõcsontom mindig
lila vagy zöld, idenézz! Nagyon
sok az olyan ugrás, emelés, ami
huppanással végzõdik, a földön.
Ha a partner nem vigyáz rád,
vagy ha te nem vigyázol, lehet-
nek sérülések, balesetek. Például
a bukaresti elsõ elõadásomon a
bokám ment ki, mert annyira be-
leéltem magam, hogy éppen erre
nem figyeltem.

Mikor dõl el az, hogy valaki
primadonna vagy szubrett lesz? 
– Ezt elsõsorban a hang dönti el:
a primadonnának nagyon magas
regiszterben kell énekelnie. A tes-
ti adottságok is sokat számítanak:
általában minden primadonna
vagy testesebb, vagy magas. A
táncos-komikus és párja, a szub-
rett – õk azok, akik a klasszikus
operett-történetben a primadon-
na és a bonviván szerelmét elõse-
gítik, de ugyanakkor egymásba is
beleszeretnek. A szubrett a ma-
gas hangokat és a mély hangokat
is ki kell tudja énekelni.

Kedden este volt egy fellépé-
sed itt, egy bukaresti klubban.
Mit adtál elõ?
– Könnyûzene-számokat, az új
lemezemrõl. A Karády-egyve-
leget a román nyelvû közönség-
nek készítettem elõ, hiszen vi-
lágszerte és itt is ismerik és sze-
retik ezeket a gyönyörû magyar
sanzonokat.

Apropó, Karády. Neked is
vannak szomorú vasárnapjaid?
– Ezen a lemezen van néhány
olyan dal, amelyek teljesen más
oldalamat mutatják meg. Olyan
érzelmek, amelyeket a táncze-
nében vagy az operettben nem
biztos, hogy el lehet énekelni.
És ne hidd, hogy én mindig
mosolygok…
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Két fiatal riportert küldhet
az Új Magyar Szó Brüsszelbe,

miután az Európai Újságíró-
központtal (EJC) közösen szer-
vezett riportpályázatra rekord-
számú pályamunka érkezett.
Romániából, akárcsak az EU
hat nagy országából (40 millió-
nál több lakossal rendelkezõ ál-
lamokból – szerk. megj.), két fia-
tal vehet részt a december 4-e és
7-e között zajló Európai Fejlesz-
tési Napok brüsszeli mûhelyta-

lálkozóján – döntötték el tegnap
a verseny szervezõi. A Fiatal ri-
porterek a szegénység ellen el-
nevezésû versenyt szeptember
20-án indította Andris Piebalgs
fejlesztésért felelõs európai biz-
tos, hangsúlyozva, hogy a mi-
nõségi sajtóriportok nagyon
fontosak a tudatosság növelése,
az emberek mozgósítása és a
fejlesztésnek a politikai priori-
táslisták élére kerülése szem-
pontjából. „Nagy reményeim
vannak a fiatal riporterek kreati-
vitásával és szerepvállalásával

kapcsolatban” – elõlegezte meg
a bizalmat Piebalgs. A sajtópá-
lyázatra újságírást, kommuni-
kációtudományt, nemzetközi
kapcsolatokat és politikatudo-
mányt tanuló diákoknak az EU-
val és a fejlesztéssel foglalkozó
írott (legtöbb ezer szavas) vagy
rádiós (maximum három per-
ces) riportokat kellett bekülde-
niük. A verseny koordinációjá-
ért minden tagországból egy-
egy sajtóorgánum vállalta a fe-
lelõsséget – Nagy Britanniában
például a The Economist, Fran-
ciaországban a La Croix, Né-
metországban a Die Tageszei-
tung. Romániából az Új Magyar
Szót kérték fel a pályazatok be-
gyûjtésére és zsûrizésére. A be-
küldött pályamunkákat hétvé-
gén bíráljuk el.

A pályázatra beérkezett
munkák alapján a 27 tagor-
szágból 33 fiatal (Romániából

kettõ) meghívást kap a decem-
berben megrendezésre kerülõ
Európai Fejlesztési Napok
brüsszeli mûhelytalálkozóján
való részvételre. 

A december 4-e és 7-e között
zajló mûhelymunka folyamán a
harminchárom résztvevõ élõ
közvetítést ad a Európai Fej-
lesztési Napokról az e célra lét-
rehozott, http://www.youngre-
porters.net/ honlapon, illetve
legtöbb egy héttel a mûhely-
munka vége után, december 14-
ig megjelentetnek egy anyagot
is saját országuk sajtójában. A
zsûri a legjobban megírt ripor-
tot, a legjobb rádióriportot és a
legeredetibb hírt díjazza, a há-
rom legjobb anyag szerzõje
helyszíni látogatáson vehet
részt a Bizottság egyik afrikai
partnerországában – a fõdíjak
nyerteseit jövõ év januárjában
hirdetik ki. 

Feltörték a brit haditengerészet weboldalát,
a támadást egy román hekker vállalta ma-
gára. A november 5-i attak óta a címlapon
egy „karbantartás miatt zárva” felirat jelzi,
hogy a hadsereg szakértõi a biztonsági rések
befoltozásán dolgoznak. A hekker maga di-
csekedett el sikerével, és azt is elárulta, hogy
az egyik legrégebbi trükkel sikerült bejutnia
a szerverre –információkat kérõ mezõkbe
olyan, direkt hibás adatokat írt be, amit az
oldal adatbáziskezelõ rendszere utasításként
értelmezett. Ugyan állítólag nem jutott hoz-
zá katonai titkokhoz, az oldal felhasználói-
nak jelszólistáját közzétéve megmutatta,
hogy ha nagyon akart volna, súlyos rombo-
lást tudott volna véghezvinni. 
Jöhet az új országimázs: Románia, a
hekkerek kertje!

(szûcs el)

Száz szó

Röviden

Önök kérték, erdélyi kívánságokból

Az erdélyi nézõk kívánságaiból állítja ösz-
sze a Magyar Televízió és az Erdélyi Magyar
Televízió elsõ közös mûsorát, az Önök kérték

december 21-i, karácsonyi adását. Az
MTV ezzel a különkiadással köszönti a
most kétéves testvércsatornát. A nézõk a
karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó, illõ
dalokból, operaáriákból, operett részletek-
bõl, nótákból, költeményekbõl, színpadi je-
lenetekbõl álló kívánságaikat az Erdélyi
Magyar Televízió Predeal utca 12., 540345,
Marosvásárhely postacímre, onok_kertek@
erdely.tv email-címre, illetve a 0733-697 688
sms számra, vagy levélben küldhetik el,
november 20-ig. A mûsort Bényi Ildikó
(képünkön) és Gergely Tünde vezetik.

Rajtol a One World Kolozsváron

Ma kezdõdik Kolozsváron az emberi jogok
tiszteletének szentelt One World filmfeszti-
vál, amely Václav Havel egykori cseh elnök
kezdeményezésére jött létre 1999-ben. A
One World Prága azóta Európa legismertebb
ilyen jellegû fesztiváljává nõtte ki magát. A
fesztivál célja az emberjogi kérdések bemuta-
tása minõségi alkotások révén és ezek eljut-
tatása a fiatalokhoz. A vasárnapig tartó ren-
dezvényen hét filmet mutatnak be a Victoria
moziban és a Tranzit Házban. 

Romániában lép fel a Roxette

Bukarestben koncertezik 2011. május 30-án
a Roxette. A legismertebb svéd duó  most
elõször lép fel Romániában, a hazai rajon-
gók a Zone Arena színpadán nézhetik meg
élõben kedvenceiket. A már 25 éve zenélõ
együttes nevéhez 75 millió eladott lemez és
több mint 30 listavezetõ sláger fûzõdik. Jövõ-
re a Roxette egy új albummal és egy világ-
turnéval tér vissza a könnyûzenei piacra, mi-
után nyolcévnyi szünet után tavaly ismét egy
csapat lett Marie Fredriksson és Per Gessle.

Eladó Makkfalván (Maros megye) egy családi ház,

35 ár beltelek, lakóház, két melléképület, jutányos

ár. Székelyudvarhelyen 15 ár közmûvesített bel-

telek és egy lemez garázs. Telefon: 0743-164 383.

Apróhirdetés

Annamari sem mindig mosolyog
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Rekordszámú résztvevõ jelentkezett az Eu-

rópai Újságíróközpont és az Új Magyar

Szó közös riportpályázatára, ezért Romá-

niából nemcsak egy, hanem két nyertest

küldhetünk Brüsszelbe. A beküldött pálya-

munkákat hétvégén bíráljuk el. 

Könnyen vált könnyûzenérõl az operettre
Dancs Annamari, viszont úgy véli, utóbbi
az egész testet igénybe veszi, nemcsak a
hangszálakat. Az énekesnõvel Bukarest-
ben, egyik fellépése kapcsán beszélgettünk.

Tolongás a sajtópályázaton
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (sor.)
9.45 Magyar történelmi
arcképcsarnok
9.55 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
10.30 Lélek Boulevard
11.00 Család-barát
11.55 Carlo és vendégei
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 A világörökség kin-
csei
15.50 “...filléres emléke-
im...”
16.35 TÉRkép
17.05 Beavatás
17.20 Anya, az állatorvos
(német sor.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese - Mirabella
Mama házimozija
20.00 Labdarúgó-mérkő-
zés (élő)
Győri ETO - Videoton FC
22.05 Híradó
22.25 A kiugrás (dél-af.
kalandf., 2005)
0.00 Sporthírek
0.05 Váltó
0.15 Drót (am. sor.)
1.15 TGV, avagy a szuper-
gyors járat (fr.-szeneg.
vígj., 1998)
2.40 Kikötő - Friss (ism.)
3.00 Híradó (ism.)
3.25 Jelfák

DUNA Tv, 22.25
A kiugrás

Főhősünk, a légtornász az utca embere és gyermeke. Kisko-
rában, legjobb barátjával és a környékbeli szegény gyere-
kekkel együtt az utca a játszóterük, az életterük, s az ottho-
nuk. A mindennapos éhezés miatt szinte naponta kisebb-na-
gyobb „bűnöket” követnek el. Egy napon egy idős férfit tá-
madnak meg, s lopják el pénztárcáját. Az öregúr a fiúk nyo-
mába ered.

m1, 22.35
Bunkerember

Árpi egy kis magyar faluban él, a helyi TSZ disznógondozó-
ja. A 80-as évek derekán járunk, néhány évvel a csernobili
atomkatasztrófa előtt. Hősünk most nősül, felesége a már
terhes Anna, szép nagy családi házat remél, mint körülötte
minden asszony. Kezdetben nem is gyanakszik, hiszen Árpi
szorgalmasan tervez, alapot ás, közben azonban meglehető-
sen furcsán viselkedik.

TVR 1, 23.10
Apocalypto

Jaguár Mancs törzse békében él a Közép-Amerikai dzsungel-
ben. A férfinek gyönyörű felesége van és kisgyermeke.
Egyik nap maja harcosok támadják meg a falut. Sok embert
lemészárolnak, sokat rabszíjra fűznek. Köztük van Jaguár
Mancs, akinek a családját még sikerült egy mély üregben el-
rejtenie. A maják a városukba viszik a foglyokat, hogy fölál-
dozzák őket az isteneknek, akik elfordultak tőlük.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLÓZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Hrvatska kronika
10.25 Ecranul nostru
10.55 Körzeti magazin -
Szeged
11.45 Pódium - Kiss Mari
műsora
12.25 Jelképtár
12.30 Most a Buday!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.16 Időjárás-jelentés
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Magyar évszázad-
ok
15.05 Jelfogó
15.55 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
16.45 Színészpalánták
(olasz sor.)
17.40 Bűvölet (olasz sor.)
18.10 Magyar bulizene
19.05 Átjáró
19.30 Sherlock Holmes, a
mesterkopó
19.55 “Életcélok-hitvallás-
ok”
20.00 Házaspárbaj (olasz
sor.)
21.00 Híradó
21.25 Sporthírek
21.30 A könyvügynök
(dokumentumf.)
22.25 24 (am. sor.)
23.10 A művészetek hídja
(francia filmdráma, 2004)
1.15 McLeod lányai
(ausztrál kaland sorozat)

6.30 Top Shop
7.00 meneTrend 
(ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli –
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő 
– Magazin a legjobb 
történetekkel
15.45 Delfinbarátok 
(am. családi film, 2002)
17.20 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.25 Döglött akták
(amerikai krimisorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.20 CSI. A helyszínelők
(amerikai-kanadai sor.)
23.20 Vámpírnaplók
(amerikai sor.)
0.20 A főnök 
(amerikai krimisor.)
1.20 Reflektor
1.35 ittHON
1.55 Odaát 
(amerikai akció sorozat)
2.45 Autómánia 
(ism.)

7.00 Alexandra Pódium
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.10 Jövőre veled
ugyanitt 
(amerikai vígjáték, 1978)
14.25 Kvízió
15.50 Megamánia (ism.)
16.25 Rex felügyelő
(osztrák-német krimisor.)
17.30 Marina 
(mexikói sorozat)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Ezek megőrültek!
Elvan a celeb, ha játszik!
21.00 Aktív
21.05 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
21.40 Megasztár 5. 
– Döntő
Közben: Kenósorsolás
0.30 Tények Este 
- Hírműsor
1.00 EZO.TV 06-90-602-
022
Jósok, látók, médiumok!
1.55 Hősök 
(amerikai sorozat)
2.45 Smallville 
(am. akciófilm-sor.)
3.35 Alexandra Pódium
(ism.)

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

9.10 Gyilkos sorok 10.10
Egy kórház magánélete
(sorozat) 11.10 Doktor
House (sorozat) 12.10
Buhera mátrix (magyar
vígj.) 14.10 Monk (soro-
zat) 16.05 CSI (sorozat)
17.00 Egy kapcsolat sza-
bályai (sorozat) 18.00 Fe-
leségcsere 19.00 A médi-
um (sorozat) 20.00 Doktor
House (sorozat) 21.00
Jóbarátok (sorozat) 21.30
CSI (sor.) 22.30 Kalifornia
- A halál nem utazik egye-
dül (am. krimi)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Pontos sport-
idő 14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Komolyan (live)
Mihai Mironica és Radu
Banciu műsora 17.00
Pontos sportidő (live)
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.05 Információk
(live) 20.00 Pokerstars
Big Game 21.00
Wrestling RAW 23.00
American Gladiators

8.15 Tiltott gyümölcs
9.45 Rosalinda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 14.00 Marina (sor.)
15.15 Viktória (sorozat)
16.30 Rosalinda (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 Til-
tott gyümölcs (sorozat)
20.30 Könnyes leves
(amerikai-japán vígjáték)
22.45 Hét bűn (sorozat)
0.45 Igaz történetek

8.05 A Midsomer gyilkos-
ságok (krimisorozat)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 A földi lányok csá-
bítóak (am. vígjáték)
15.00 A vörös báró (né-
met-angol akciófilm)
16.55 Coronado (am.-
német akciófilm) 18.30
Csapás az égből (am.-kan.
film) 20.15 Mérges pókok
(am.-auszt. vígjáték)
22.10 Daredevil, a fene-
gyerek (am. kalandfilm)
0.05 A 666-os út (am.-
kan. akciófilm)

8.00 Orvosok 9.30
Teleshopping 10.00 Me-
nyet anyának 5 – reality
show 12.30 Hírek 13.15
Legyél az enyém 15.15
Aliye (török sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 D-Hírek
19.45 Menyet anyának 5
– reality show 20.30 Sze-
mek az árnyékban 22.00
Tágra zárt szemek (ameri-
kai-angol filmdráma) 0.15
Forró álmok (erotikus
film) 1.45 Célpontban (is-
métlés)

10.00 Prímatorna 10.30
Teleshop 11.00 Zodiákus
13.00 Teleshop 14.30
Biztonsági Zóna 15.00
Tabu Tv 15.30 Szentföldi
szent helyek üzenete
16.00 Zodiákus 18.00
Öreg-tavi nagy halászat
18.30 Csigu 19.00 Viva
Natura 19.30 Tűzoltók
20.30 Fesztiválsoroló
21.00 Léptünk koppan
ódon köveken 21.35 Hír-
háló 22.00 Az Északi-ten-
ger kalózai (spanyol-
német film, 1. rész)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Jelfogó 
(ism.)
Közéleti-politikai magazin
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.35 Körzeti magazinok
15.30 Átjáró
16.00 Nemzet és védelem
16.30 Sírjaik 
hol domborulnak...
17.00 Bárka
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.50 Teadélután
18.35 A Silla királyság
ékköve 
(dél-koreai sorozat)
19.40 McLeod lányai
(ausztrál kaland sorozat)
20.30 Híradó este
21.05 Üdítő 
- Szilágyi Tibor műsora
22.05 Az Este
22.35 Bunkerember 
(magyar játékf., 2009)
23.55 Villanófényben
0.25 Prizma
0.40 Hírek
0.45 Sporthírek
0.50 Ma Reggel (ism.)
Benne: Híradó, sporthírek
2.40 Az Éden 
feltámadása

7.00 Reggeli hírek
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 Kontra generáció
10.40 Civil szféra Blitz
11.00 Nagy emberek a
TVR-ben
11.15 Találkozunk 
a TVR-ben
12.40 Közelebb hozzád
12.55 A legendás doktor
Hur Jun 
(koreai sor.)
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
14.50 A bor románul
14.55 Nagy emberek a
TVR-ben
15.00 Parlamenti pártok
fóruma
15.35 Románia parla-
mentje
16.30 Kurier Tv
17.00 A mesterség 
aranykarperec
17.30 Vizor monden
18.00 Hírek
18.30 A legendás doktor
Hur Jun (koreai sor.)
19.30 Világutazó (ism.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Egyszer az életben
23.00 A bor románul
23.10 Apocalypto 
(amerikai kalandf., 2006)
1.30 Népi hagyományok
(ism.)
2.25 100%-ban garantált

4.15 Apropo TV (ism.)
5.00 Románia szeretlek! 
- kultúrális magazin (ism.)
6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek,
időjárásjelentés
9.55 Könyvbemutató
10.00 Elátkozott sors 
(kanadai thriller, 2003)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport
13.45 Apropo TV 
– szórakoztató műsor
15.00 Land of Jokes –
szórakoztató műsor (ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Érted táncolok 

– táncverseny show
1.00 Halálbalett 
(am. filmdráma, 1985)
3.30 Románia szeretlek! -
kultúrális magazin (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
– Mircea Badeaval
11.15 Heck útja hazafele

(kanadai kalandfilm,
1996)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Egy rém rendes
család (amerikai vígjáték
sorozat)
14.30 A nagy győztes –
reality show (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Con Air 
- A fegyencjárat 
(amerikai akciófilm, 1997)
23.00 Rendőr szorult
helyzetben (hongkongi ak-
ciófilm, 1992)
1.00 Hősök 
(am. dráma, 1977)
2.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Senki sem tökéletes
(román vígjáték sorozat)
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Az elátkozottak uta-
zása (angol filmdráma), 2.
rész (ism.)
11.30 Világiak 
(Mondenii) (ism.)
12.00 Focus Monden
(ism.)
12.30 Teleshopping
13.15 Sport, diéta és egy
sztár (ism.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szerelem és golyók
(amerikai akciófilm, 1979)
16.00 Focus monden
(ism.)
16.30 Aki tud az nyer!
(ism.)
17.45 Mestersége 
önkéntes
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Megint 48 óra
(amerikai akció-vígjáték,
1990)
22.30 Jómodor iskola 
– reality show
0.00 Világiak 
(Mondenii)
2.00 Hírek (ism.)
3.00 Senki sem tökéletes
(ism.)

7.00 Motorkerékpár-építő
VB
8.00 Újjáépítők
9.00 Halálos fogás 
- Keserű könnyek
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Silver State chopperek
13.00 A túlélés 
törvényei 
- A Yukon-folyó
14.00 Állítólag... 
- Népszerű mítoszok
15.00 Piszkos munkák 
- Hirdetőtábla-üzemeltető
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás
18.00 Amcsi motorok 
- Iraq Star Foundation 
motor
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Románia
20.00 Állítólag... 
- Összetörik és kigyullad
21.00 Hogyan készült?
21.30 Amerikai 
favágók
22.30 Amerika határain
23.30 A túlélés 
törvényei
0.30 Túlélőpár-baj 
- Pánik a dzsungelben
1.30 Trükkös tesók 
- Badger minitank
2.30 Végzetes 
másodpercek
3.00 Állítólag...

7.00 Anya, az állatorvos
(német sorozat)
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Videóterápia 
– szórakoztató műsor
11.00 Vallomások 
– szórakoztató magazin
12.00 Hírek,
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európában
15.30 Utópia
16.00 Anya, az állatorvos
(német sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Lex et Honor
18.00 IT zon@
18.30 Csavargó halász
19.00 Biznisz óra
20.10 A kincses sziget
(német kalandfilm, 
2007, 1. rész)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Egyeseknek ez tet-
szik – szórakoztató műsor
0.00 A mártir 
visszatérése
1.00 IT zon@ 
(ism.)
1.30 Csavargó halász
(ism.)
2.30 Biznisz óra 
(ism.)
3.00 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás, Mű-
velődési hírek Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
Délutáni váltás 16.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság
17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden

PÉNTEK
2010. november 12.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Márton nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Márton a latin Martinus
név rövidült, magyar alak-
ja, a jelentése Marshoz tar-
tozó és az istenség városvé-
delmezõ funkciójából kö-
vetkezõen harcos/hadako-
zó. Nõi párja: Martina.
Holnap Jónás napja van.

Évfordulók
• 1918-ban Lengyelország
123 év után újra független-
né válik.
• 1938-ban elõször hangzik
el Irving Berlin szerzemé-
nye, a God Bless America a
rádióban.
• 1956-ban Kádár János
bejelenti, hogy az MSZMP
Ideiglenes Intézõ Bizottsá-
ga határozatot hozott az
ÁVH végleges megszünte-
tésére.
• 1960-ban a dél-vietnami
hadsereg egyes egységei si-
kertelen puccsot hajtanak
végre Diem elnök ellen.
• 1963-ban a világ 44 álla-
ma embargót vezet be Dél-
Afrika ellen annak fajüldö-
zõ politikája miatt.
• 1965-ben Rhodesia kiki-
áltja a függetlenségét Zim-
babwe néven.
• 1968-ban az amerikai csa-
patok átfogó légi offenzívá-
ba kezdenek a Ho Si Minh-
ösvényen történõ csapat-
mozgások és az utánpótlás
szállításának leállítására.
• 1971-ben Bonnban egyez-
ményt írnak alá az NSZK
és a Szovjetunió közti, me-
netrend szerinti repülõgép-
járatok megindításáról.
• 1972-ben az amerikai
hadsereg kivonul a Long
Binh bázisáról. Ezzel véget

ér az amerikai részvétel a vi-
etnami háborúban

Vicc 
Az 50. házassági évfordulóra
az idõs házaspár gyermekei-
tõl egy nyaralást kap az egy-
kori nászútja szállodájának
ugyanabba a szobájába, mint
50 évvel azelõtt. A „nászéj-
szaka” után a feleség az orrát
a lepedõ közepébe fújja. A
férj megszólja érte, mire a fe-
leség így válaszol:
– Tudod, emlékszem, 50 év-
vel ezelõtt szándékosan el-
vágtad az ujjadat, hogy meg-
védd a becsületemet! Na
most én is ezt tettem veled...!

Recept
Spagetti mustármártással
Hozzávalók: 1 cs. spagetti, 2-
3 evõkanál olívaolaj, 1 cso-
kor újhagyma, 1 gerezd fok-
hagyma, 1 deci tejföl, 2 deci
tejszín, 2-3 evõkanál francia
mustár, 5 deka füstölt sajt.
Elkészítés: Egy serpenyõ-
ben olívaolajat forrósítunk.
Mikor már meleg, beleszór-
juk a karikákra vágott új-
hagymát, megpároljuk. Mi-
kor megpuhultak, hozzáre-
szeljük a fokhagymát. Jöhet
hozzá a tejföl, majd a tejszín
és a mustár. Ha minden be-
lekerült, az egészet összeke-
verjük, és öszszerotyogtat-
juk a mártást. Mikor kész,
belereszeljük a füstölt sajtot
is, és megvárjuk, míg elol-
vad. Ha szükséges, kicsit
sózzuk és borsozzuk. A ki-
fõtt tésztával összekeverjük,
a tetejére még szórunk saj-
tot, lehet utóborsozni is, ha
kell és a végén megszórjuk
petrezselyemmel, hogy szép
meg ízes legyen.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Örömmel végzi a munkáját, még
sincs megelégedve az eredmény-
nyel és a jövedelemmel. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Reggel nyomott hangulatban éb-
red, szinte örül, hogy munkába
mehet. Lelkesen dolgozik, ami-
nek meg is lesz az eredménye. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Alig várja, hogy együtt lehessen
azokkal, akikben vakon megbíz-
hat. Csapatmunkában Ön sok-
szoros teljesítményre képes.

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Titkos imádója már üzeneteket
küldözget. Olyan szerelmes lesz,
hogy akár madarat is lehetne fo-
gatni Önnel.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Váratlan segítség érkezhet, de tû-
zifa ürügyén se engedjen ismeret-
leneket a házába! Pénzére, érték-
tárgyaira ügyeljen.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ügyeskedõk megpróbálják Önt
befolyásolni. Egy anyagi jellegû
ügyben gyors döntést várnak
Öntõl, de bárhogy sürgetik is,
még ne mondjon igent.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Új partnert keresgél a régi he-
lyett, ám ennek kockázata is van.
Dönthet úgy is, hogy jobbítja je-
lenlegi kapcsolatát.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Elege lett mindenbõl és minden-
kibõl. Környezete észreveszi re-
ményvesztettségét, és a segítségé-
re siet. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Azt sugallják Önnek, hogy min-
den rosszabbra fordul, mégis fo-
gékony marad az élet apró örö-
meire. Jó kedvvel veti magát a
munkájába.

BAK (XII. 22.–I. 20.)

A korábbi sikereket tovább hal-
mozza, és egy olyan lehetõséghez
jut, amire már régóta vágyott.
Tanácsot kérnek Öntõl, ha tud,
segítsen!
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ma a Vízöntõbe ér a Hold. Tár-
gyalásai során nem lesz könnyû
dolga, de nagyon választékos stí-
lusban képes tárgyalni.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A pénz valóban nagyon sokat
számít, de nem ér meg minden
áldozatot. Vegye figyelembe szer-
vezete teljesítõképességét.
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Atlétika 

T. J. L.

A Nemzetközi Atlétikai Szö-
vetség (IAAF) nyilvánosság-

ra hozta annak a tíz versenyzõnek
a nevét, akik közül kikerül majd
az év nõi, illetve férfi atlétája.

A hölgyeknél az öt legjobb
között van az idei Európa-baj-
nokságon egyaránt gyõztes hor-
vát Blanka Vlasic és a brit
Jessica Ennis, s könnyen elkép-
zelhetõ, hogy közülük kerül
majd ki a gyõztes, mivel Eb-ara-
nyuk mellett Vlasic a magasug-
rás, Ennis pedig a többpróba

mezõnyét uralta idén. Mellettük
két sprinter, az olimpiai bajnok
jamaicai Veronica Campbell-
Brown (100 m/200 m) és az
amerikai Allyson Felix (200
m/400 m), valamint a kenyai
akadályfutó, Milcah Chemos
Cheywa került a szûkített listára.
A jamaicai vágtázó érte el idén
100-on (10.78 mp) és 200-on
(21.98 mp) is a világ legjobb
eredményét.

Az IAAF a férfiaknál is ötfõs-
re szûkítette azok listáját, akik el-
nyerhetik az év versenyzõje cí-
met. A jelöltek között van a há-
romszoros világbajnok amerikai
sprinter, Tyson Gay, aki többek

között Usain Boltot is legyõzte
idén, illetve honfitársa, a 110 gát
idei egyeduralkodója, David
Oliver is. Mégis a legnagyobb
esélyesnek talán a 800 méteren
Wilson Kipketer 13 éves csúcsát
megdöntõ (1:41.09 p), majd to-
vább javító (1:41.01 p) kenyai
David Rudisha nevezhetõ. Mel-
lettük még az eritreai Zersenay
Tadese, a félmaratoni világrekor-
dere, és az olimpiai, világ- és Eu-
rópa-bajnok norvég gerelyhajító,
Andreas Thorkildsen maradt
versenyben.

A díjakat jövõ vasárnap, az
IAAF monte-carlói gáláján ad-
ják át. 

Röviden
Elõdöntõsek a brassóiak

Az utolsó pillanatban hozott döntés miatt
a Brassói FC–Temesvári FC labdarúgó
Román Kupa-negyeddöntõt végül is csak
tegnap délután bonyolították le. A Brassó
nyert 1-0-ra. Lapzárta után Dinamo–Uni-
versitatea Craiova-mérkõzést rendeztek, a
mai mûsor pedig: Kolozsvári CFR 1907–
Besztercei Gloria (17 óra) és Rapid-
Steaua (20.45 óra Pro Tv). 

Nõk a Hírességek Csarnokában

Idén elõször két nõ, Angela James és
Cammi Granato is bekerült a jégkorongo-
zó Hírességek Csarnokába. A négyszeres
világbajnok kanadai Jamest tartották a nõi
Wayne Gretzkynek, és elmondása szerint
már ez is hatalmas megtiszteltetés, nem-
hogy az, hogy beválasztották a sportág
nagyjait tömörítõ Hall of Fame-be. Gra-
nato olimpiai és világbajnok, és õ szerezte
a legtöbb pontot az amerikai válogatott
színeiben. A két hölgy mellett még egy
volt NHL-es, Dino Ciccarelli, valamint
sportvezetõként Jimmy Devellano és
Daryl Seaman került be a torontói székhe-
lyû Hírességek Csarnokába.

Galambos párostársat 
keres az olimpiára

Az új-zélandi világbajnokságon vasárnap
könnyûsúlyú egypárevezõsben bronzérmet
szerzett Galambos Péter jövõre párostársat
keres, hiszen csak így lehet esélye arra,
hogy kvalifikálja magát a 2012-es londoni
olimpiára. A Vác Városi EC 24 éves spor-
tolója errõl azon a sajtótájékoztatón be-
szélt, amelyet a hazai szövetség szervezett a
Karapiro-tavon szerepelt magyar küldöttség
ünneplésére. 

Labdarúgó-Magyar Kupa 

Az Újpest kétgólos elõnyt szerzett a Pápa
otthonában a labdarúgó-Magyar Kupa
nyolcaddöntõjének elsõ mérkõzésén (1-3).
Eredmények: MTK Budapest– Gyõri ETO
0-0, Videoton–Szombathelyi Haladás 3-0.
Lapzárta után Vasas–ZTE, Debrecen-
–Kecskemét és Siófok–Ferencváros mérkõ-
zéseket rendeztek, a Kaposvári Rákóczi no-
vember 16-án játszik a Paksi FC-vel. 

Pénzbüntetést kapott 
a Ferencváros és a ZTE

A Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi
bizottsága a hétvégi ZTE–FTC NB I-es
mérkõzésen történt rendezési hiányossá-
gok, valamint a hazai és a vendégszurkolók
rendzavarása miatt a házigazdákat 300
ezer, a fõvárosiakat pedig 500 ezer forint
pénzbüntetés megfizetésére kötelezte. Az
MLSZ honlapjának híre szerint mindkét
klub visszaesõnek számít. A Monicomp Li-
ga hétvégi fordulójában kiállított kaposvári
Zsók József egy bajnoki találkozóra szóló
eltiltást kapott.

Nyert a Stoke

A Stoke City nagy csatában 3-2-re legyõzte
a vendég Birmingham Cityt, a Tottenham
és a Sunderland pedig 1-1-et játszott egy-
mással Londonban az angol labdarúgó Pre-
mier-League 12. fordulójának keddi játék-
napján. Lapzárta után további nyolc talál-
kozót rendeztek, köztük a manchesteri
házirangadót, valamint a Wigan Athletic–
FC Liverpool- és Wolverhampton
Wanderers–Arsenal-meccseket. 

Vb-kilencedik a nõi tõrválogatott

A kilencedik helyen végzett a nõi tõrválo-
gatott a párizsi vívó-világbajnokságon, a
Mohamed Aida, Knapek Edina, Varga
Gabriella, Kreiss Fanny összeállítású
együttes a lengyelektõl elszenvedett nyol-
caddöntõs vereség után gond nélkül le-
gyõzte a brazilokat, majd a britekkel ki-
élezett csatát vívott. 

Az esztendõ atlétái
– tízen két díjért 

Jessica Ennis a többpróba mezõnyét uralta idén                 David Rudisha 13 éves csúcsot döntött meg Fotó: Mediafax

Kézilabda

ÚMSZ

Hasznosnak ítélték a Magyar
Kézilabda-szövetség vezetõi

és a férfi válogatott tagjai azt a ta-
nácskozást, amelyet kedden tar-
tottak a csapat körüli viharok mi-
att. A százhalombattai megbeszé-
lésen a szövetséget Sinka László
elnök és Vass Sándor szakmai al-
elnök, a játékosokat Fazekas
Nándor, Császár Gábor, Laluska
Balázs és Iváncsik Gergõ képvi-
selte. A felek részletesen áttekin-
tették a válogatott felkészülését,
ellátását érintõ körülményeket és
lehetõségeket, valamint a játéko-
sok szereplésével összefüggõ to-
vábbi kérdéseket, amelyekkel
kapcsolatban az elmúlt napokban
több nyílt levél, közlemény, nyi-
latkozat és vélemény került nyil-
vánosságra.  Az ügy elõzménye
az volt, hogy Nagy László, az FC
Barcelona világklasszis átlövõje
nemrégiben jelezte: addig nem
jön a válogatottba, amíg az általa
jelzett gondok (például a sporto-
lók napidíja és biztosítása) nem
oldódnak meg. Az olimpiai kvali-
fikációs vb elõtt álló válogatott-
ban közel másfél éve nem játszó
Nagy mellett kiálltak a társak, és
tárgyalást kezdeményeztek a szö-
vetséggel, amelyet kedden sike-
rült megtartani. 

Egyeztetés Nagy
László ügyében

Kerékpár

ÚMSZ

A Spanyol Kerékpáros-szö-
vetség elnöke reméli, hogy a

háromszoros Tour de France-
gyõztes Alberto Contador tisztáz-
za magát a doppingvádak alól.

Juan Carlos Castano ezt annak
kapcsán említette meg, hogy a
nemzetközi szövetség (UCI) arra
kérte spanyol tagszervezetét,
hogy kezdje meg a fegyelmi eljá-
rást a doppingvétség miatt felfüg-
gesztett versenyzõ ügyében. A
spanyol fegyelmi bizottságnak az
AP amerikai hírügynökség jelen-
tése szerint három hónapja van,
hogy döntést hozzon. Ehhez
szüksége lesz a Nemzetközi
Doppingellenes Ügynökség
(WADA) által lefolytatott vizsgá-
lat eredményére is, ami egyelõre
nem ismeretes.

Bjärne Riis, Contador csapat-
fõnöke is hisz a spanyol kerékpá-
ros ártatlanságában. A dán sport-
vezetõ – aki 1996-ban nyert Tour
de France-t, ám 2007-ben beis-
merte, mindezt dopping segítsé-
gével érte el – hangsúlyozta: meg-
bízik Contadorban, és elfogadja
érvelését, miszerint fertõzött hús
miatt akadt fenn a vizsgálaton. A
bringás augusztusban vált el az
Asztanától, és igazolt a Riis tulaj-
donában álló Saxo Bankhoz.
Contador idén harmadszor nyer-

te meg a Tourt, ám szervezetében
nagyon kis mennyiségû, a meg-
engedett érték 400-ad részét je-
lentõ 50 pikogrammnyi
(0,00000000005 g) klenbuterolt
mutattak ki a viadal július 21-i pi-
henõnapján. Sajtóinformáció
szerint a 27 éves bringás vértran-
szfúzión is átesett a franciaorszá-
gi verseny alatt, és az egyik tasak-
ban vérhígítószert fedeztek fel. A
médiumok kitértek rá, hogy
Contador vizeletében is mutattak
ki ilyen vérlágyítót, s a hígítás
magyarázza azt, hogy a tiltólis-

tán szereplõ – többek között az
állóképességet fokozó – klen-
buterol csak kis mértékben volt
jelen a tesztanyagában.

A spanyol kerékpáros a csapata
által lefolytatott belsõ vizsgálat-
nál arra hivatkozott, hogy a Tour
alatt Spanyolországból hozatott
hús volt fertõzött, és emiatt jutott
klenbuterol a szervezetébe. Ha a
jelenleg a világ legjobbjának tar-
tott, és ártatlanságát hangoztató
Contadort bûnösnek találják, két-
éves eltiltása mellett megfosztják
Tour-elsõségétõl is. 

Hisznek Contador vétlenségében

Ha Alberto Contadort bûnösnek találják, megfosztják Tour-elsõségétõl is

Tenisz

Turós-Jakab László

A kilencedik helyen kiemelt
Mihail Juzsnij hátsérülés mi-

att kényszerült feladásra a lett
Ernests Gulbis elleni, második
fordulóbeli mérkõzésén, Párizs-
ban, a 2,22 millió euró összdíja-
zású, fedettpályás ATP-tenisz-
tornán. A világranglista 10. he-
lyén álló orosz játékos így bizto-
san nem lehet ott az évzáró Mes-
terek Kupáján, hiszen ehhez a
párizsi döntõbe kellett volna jus-
son. A londoni tornán való rész-
vételért hajtók közül David
Ferrer és Nyikolaj Davigyenko
egyformán 45 pontnál tart. A leg-
jobb 16 közé jutásért a spanyol az
olasz Fabio Fogninivel, az orosz
pedig a brazil Thomaz Bellu-
ccival mérkõzik. Ha nyer Ferrer
és Davigyenko is 90 ATP-pontot
könyvel el. Ennyije van már to-
vábbi három játékosnak, akik a
negyeddöntõbe jutásért léphet-
nek pályára. A cseh Tomas
Berdych 6-3, 6-1-re verte a fran-
cia Florent Serrát és a Davi-
gyenko-Bellucci párharc gyõzte-
sével játszik a legjobb nyolc közé
jutásért. A spanyol Fernando
Verdasco 3-6, 6-3, 6-0 arányban
bizonyult jobbnak a veterán
Arnaud Clementnél és nagyon
nehéz meccse lesz a szintén fran-
cia Gaël Monfils-szal. Andy
Roddick nyolcadik mestertorna-
részvételét célozza, mégpedig
zsinórban. Az amerikai tegnap 6-
1, 6-4-re nyert a finn Jarkko
Nieminen ellen és következõ el-
lenfele a Juzsnijt búcsúztató Gul-
bis.  A londoni Mesterek Kupája-
részvételt biztosító utolsó három
helyért folyó küzdelemben jelen-
leg Berdychnek 3800, Ferrernek
3690, Roddicknak 3575, Verdas-
cónak 3330, Davigyenkónak pe-
dig  2910 ATP-pontja van. 

Juzsnij, a peches 
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