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„Fekete bárány” 
Kolozsváron Fekete Pákó

Megosztotta a ko-
lozsvári közvéle-
ményt Orbán Já-
nos Dénes köl-
tõnek, a Bulgakov
kávézó tulajdono-
sának az az ötlete,
hogy Fekete Pákó
magyarországi
médiaszemélyisé-
get hívja meg kon-
certezni. A nigéri-
ai származású ze-
nész tegnap lépett
fel a Bulgakovban.

új magyar szó
2010. november 18., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2950 ▲
1 amerikai dollár 3,1782 ▲
100 magyar forint 1,5484 ▼

Sajtópályázat: a gyõztesek

A Bukaresti Egyetem két diákja nyerte a
Fiatal riporterek a szegénység ellen elnevezésû
riportpályázatunkat. „A mennyiségre nem
panaszkodhattunk, a minõséggel azonban
már nem voltam annyira elégedett” – érté-
kelte Salamon Márton László fõszerkesz-
tõ az általa elbírált sajtópályázatokat.

Kultúra 8

Média 9

Vezércikk 3

Aktuális 3
Alkotmányos diktatúra?

„Megnyílt az út az alkotmányos diktatúra
felé” – kommentálta egy ellenzéki politi-
kus azt, hogy ezentúl a független hon-
atyák is frakciót alakíthatnak a parlament-
ben. A házszabály-módosításra tegnap az
Alkotmánybíróság is rábólintott.

Déneske-ország
Semmiféle kategóriába nem sorolható
ország Románia, ahol könnyûszerrel
megtörténhetnek másutt elképzelhetet-

len dolgok is. Mert mi-
lyen kategóriába lehetne
beilleszteni azt az or-

szágot, ahol az Alkot-
mánybíróság olyan ítéle-

tet hoz, amelyet a
szemben álló felek el-
térõ módon értelmez-
hetnek.

Bogdán Tibor

A Fidesz-frakció szerint nem
fogadható el, hogy Alföldi

Róbert, a Nemzeti Színház igaz-
gatója nem érzi az ügy súlyát –
közölte a párt képviselõcsoportja
tegnap azzal kapcsolatban, hogy
a román nemzeti ünnep alkalmá-
ból a Budapesti Román Kulturá-
lis Intézet elõadást és fogadást
rendez a teátrumban. Tiltakozott
a KDNP és a Jobbik is, az igazga-
tó leváltását követelve. Alföldi
szerint a színház átengedésével a
két ország megbékélését szolgál-
ja. 2. oldal 

Fel-le százalékolt bérek 
Tizenöt százalékkal emelik 25 százalékkal lefaragott közalkalmazotti fizetéseket

Traian Bãsescu államelnök vezette a jövõ évi bérszinteket tárgyaló kormányülést, amely tegnap esti lapzártánkkor még tartott Fotó: Tofán Levente

Vihar tört ki egy

állófogadás miatt
Nem elég képzettek a hazai
bölcsõdékben dolgozó neve-

lõk, pedagógiai szempontból is
megfelelõ minõségû ellátást kel-
lene nyújtani a legkisebbeknek –
állítja Petõ Csilla RMDSZ-es
képviselõ, aki kifogásait politi-
kai nyilatkozat formájában a
parlamentben is megfogalmaz-
ta. A politikus  átfogó reformot
és több gyerek ellátására alkal-
mas hálózatbõvítést javasol. A
lapunk által kérdezett szülõk is
egyetértenek abban, jelentõsen
javítható a gondozás minõsége.
7. oldal

Gondok bölcsõje a bölcsõde

Szakemberek szerint nem elég képzettek a hazai bölcsõdékben dolgozók

A decemberi bérszinthez képest egységesen tizenöt százalékkal emelik 2011. január elsejé-
tõl a júliusban huszonöt százalékkal lefaragott közalkalmazotti fizetéseket, a minimálbér
pedig a jelenlegi 600 lejrõl 670 lejre emelkedik. Ezeket az intézkedéseket tárgyalta Traian
Bãsescu államfõ részvételével tegnapi – lapzártánkkor is tartó – ülésén kormány. Minderre
a Nemzetközi Valutaalapnak is rá kellene még bólintania, de az már bizonyos: jövõre is
folytatódnak az elbocsátások a romániai közszférában. 3. és 6. oldal 
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Röviden

Borbély László New Yorkban

Borbély László elnökletével került sor az
ENSZ Fenntartható Fejlõdés Bizottsága
(CSD) 19-ik ülésszakának második ülésére
New Yorkban. A környezetvédelmi és er-
dészeti minisztert idén tavasszal választot-
ták meg az ülésszak elnökévé, mandátu-
ma egy évre szól. Fontos, hogy politikai
döntés szülessen a fenntartható fogyasz-
tásról és termelésrõl szóló tíz éves ütem-
tervvel kapcsolatosan – hangsúlyozta a ta-
nácskozáson Borbély László. 

Szerbia számít az Interpolra

Az Interpol segítségét kéri Szerbia Ratko
Mladics háborús bûnökkel vádolt volt bosz-
niai szerb katonai parancsnok elfogásához
– írták a tegnapi belgrádi lapok. Ivica Da-
csics szerb miniszterelnök-helyettes, belügy-
miniszter Lyonban tárgyalt a nemzetközi
rendõri szervezet fõtitkárával, mivel Belg-
rád szeretne választ kapni arra a kérdésre,
hogy Mladics Szerbiában vagy külföldön
bujkál-e.

Eldõlhet Berlusconi sorsa

Fokozódik az olaszországi kormányválság:
a római parlament december 14-én szavaz
a Berlusconi miniszterelnök ellen benyúj-
tott bizalmatlansági indítványról. A helyze-
tet súlyosbítja, hogy a kormánynak nem si-
kerül megoldást találnia a nápolyi szemét-
szállítási problémákra sem.

Veszélyben a START-egyezmény

Egy republikánus szenátor kelletlensége mi-
att veszélybe került az orosz–amerikai fegy-
verzetellenõrzési egyezmény idei ratifikálá-
sa, Joe Biden amerikai alelnök (képünkön)
pedig arra figyelmeztetett, hogy a kudarc
nemzetbiztonsági kockázatokat vetne fel.
Jon Kyl – aki a republikánusok részérõl

kulcsszerepet vállalt az egyezményrõl a Fe-
hér Házzal folytatott tárgyalásokban – köz-
leményében a kormányzat tudomására
hozta: nem hiszi, hogy a szenátusnak az
idén még lesz ideje foglalkozni az új
START-egyezmény ratifikálásával.

Nem végzik ki Tárik Azízt

Nem írja alá a Tárik Azíz volt miniszterel-
nök-helyettes, külügyminiszter kivégzésérõl
szóló parancsot Dzsalal Talabani iraki ál-
lamfõ. Az iraki legfelsõbb büntetõbíróság
októberben ítélte kötél általi halálra a néhai
diktátor egyik legfõbb bizalmasát. A szun-
nita mohamedán Szaddám Huszein kör-
nyezetében Tárik Azíz volt az egyetlen ke-
resztény politikus.

Tûz ütött ki egy dán komphajón

Tûz ütött ki tegnap reggel egy Oslóból
Koppenhágába tartó utasszállító kompon,
de a balesetben senkinek nem esett baja –
közölte a DFDS dán hajózási vállalat. A
lángokkal két és fél óra alatt sikerült meg-
küzdeni. A „Skandinávia Gyöngye” nevet
viselõ kompon a tûz a rakodótérben lévõ
egyik személygépkocsiból indult ki.

Kim Dzsong Un máris tisztogat

Észak-Korea következõ vezetõje, Kim
Dzsong Un megkezdte a tisztogatást a párt
és a hadsereg soraiban, hogy biztosítsa fel-
tétlen hatalmát az állami apparátusban –
állítja a sztálinista államból szökött kato-
nák dél-koreai szervezete. 

Hírösszefoglaló

Sorsdöntõ idõszak elé néz a
jövõ év elsõ felében az Euró-

pai Unió, amikor Magyarország
fogja betölteni az elnöki tisztséget
– jelentette ki José Manuel
Barroso, az Európai Bizottság el-
nöke tegnap Brüsszelben, miután
az általa vezetett uniós végrehajtó
testület megbeszélést folytatott a
magyar kormány tagjaival, õ pe-
dig külön is tárgyalt Orbán Viktor
kormányfõvel. A magyar minisz-
terelnök ezt azzal egészítette ki,
hogy Budapest kiforrott és átgon-
dolt, végrehajtható elnökségi
programmal rendelkezik.

Barroso teljes bizalmát fejezte
ki az iránt, hogy a magyar elnök-
ség sikeres lesz. Felhívta a figyel-
met az uniós és a magyar stratégi-
ai célok egybeesésére. A jövõ év
feladatai közül kiemelte, hogy
meg kell kezdeni a 2020-ig szóló
uniós munkahelyteremtõ és gaz-
daságfejlesztõ stratégia nemzeti
célkitûzéseinek megvalósítását, il-
letve a hosszabb távú uniós pénz-
ügyi távlatok kimunkálását. A bi-
zottság a magyar elnökség alatt
terjeszti elõ a 2014 utáni idõszak-
ra vonatkozó többéves költségve-
tési javaslatát is.

Orbán Viktor leszögezte, hogy
a kétharmados többség biztosítja:

belpolitikai nehézségek ne hátrál-
tassák az országot az uniós elnök-
ségi feladatok ellátásában, s az el-
múlt hónapok reformpolitikájá-
nak köszönhetõen Magyarország
már nem tartozik azon uniós tag-
államok közé, amelyeket úgy tar-
tanak számon, hogy nagyon ne-
héz helyzetben vannak.

A magyar miniszterelnök talál-
kozott Herman Van Rompuyjel,
az Európai Tanács elnökével is.
A magyar kormány Brüsszelben
kihelyezett ülést tartott az EU
mellett mûködõ állandó képvise-
leten, tagjai találkoztak az Euró-
pai Parlament magyar néppárti
delegációjával. 

K. Zs.

Száznál több háromszéki kül-
dött utazik ma Budapestre,

hogy jelen legyen a Székely Nem-
zeti Tanács munkaülésén – tud-
tuk meg Gazda Zoltántól, a
Sepsiszéki Székely Tanács elnö-
kétõl. Gazda hozzátette, hogy a
háromszékiek nagyon markánsan
fogják megfogalmazni igényeiket
a magyar kormánnyal szemben.
„Bízunk a magyar kormányban,
hogy nem követ el olyan hibákat,
amelyek következtében elhomá-
lyosodik a székely jövõ” – húzta
alá Gazda. Hozzáfûzte: biztató
kezdet, hogy az SZNT ülését a
magyar országházban tarthatják
meg. Mint ismeretes, pénteken
Budapesten rendezi meg követke-
zõ munkaülését a Székely Nem-
zeti Tanács. Gazda Zoltán szerint
felkérik a magyar kormányt és a
magyar állam intézményeit, hogy
a nemzetközi fórumokon támo-
gassák Székelyföld autonómiatö-
rekvését, továbbá fordítsanak ki-
emelt figyelmet Magyarország és
Románia viszonyában a Székely-
földdel való kapcsolattartásra. A
Székely Nemzeti Tanács fontos-
nak tartja, hogy a magyar EU-
elnökség idején kapjon kiemelt fi-
gyelmet az unió tagállamaiban
õshonos nemzeti, etnikai és nyel-
vi közösségek védelme. Az SZNT
igényli az európai közösség támo-
gatását, hogy Székelyföld mint
történelmi európai régió, kapjon
képviseletet a Régiók Bizottságá-
ban, és Brüsszel fordítson kiemelt
figyelmet a veszélyeztetett kis né-
pek védelmére, továbbá dolgozza
ki megvédésük szabályait. 

Az SZNT 
Budapestre tart

ÚMSZ

Egy New York melletti repü-
lõtéren landolt helyi idõ sze-

rint kedd este a halál kufára né-
ven is ismert, hírhedt orosz fegy-
verkereskedõt, Viktor Butot szál-
lító repülõgép. Egy amerikai ille-
tékes szerint Butot charterjárattal
szállították Bangkokból a New
Yorktól mintegy száz kilométerre
északra fekvõ newburghi Stewart
Nemzetközi Repülõtérre. Ezután
a fegyverkereskedõ a manhattani
szövetségi börtönbe kerül, ahol
olyan ismert fegyencek raboskod-
nak, mint a százötven évre elítélt
hírhedt csaló, Barnard Madoff,
vagy az egyiptomi Omar Abdel-
Rahman sejk, akit életfogytiglan-
ra ítéltek, mert összeesküvést
szõtt öt New York-i helyszínen
történõ robbantásra és az egyipto-
mi elnök meggyilkolására.

A Viktor But ügye iránti meg-
különböztetett moszkvai figye-
lemre az egyik lehetséges magya-
rázat az, hogy kormányzati struk-
túrákkal szoros együttmûködés-
ben folytathatta üzelmeit – írta a
Moszkovszkij Komszomolec címû
lap. A cikk szerint Moszkva felhá-
borodását az amerikai titkosszol-
gálatok tevékenysége váltja ki az-
zal, hogy külföldön (különféle vá-
dak alapján) gyakorlatilag letar-
tóztatnak orosz állampolgáro-
kat. A Vedomosztyi címû újság úgy
vélte: But története érdekes, de
nem az egyetlen az utóbbi idõ-
ben, amelyben olyan személyek
szerepelnek, akik tevékenységét
Nyugaton – talán alaptalanul – az
oroszországi vezetõ körök érde-
keivel hozzák összefüggésbe. 

Amerikában 
a halál kufára

Gy. Z.

A NASA éves költségvetése ti-
zenkilencmilliárd dollárt tesz

ki. Utolsó elõtti ûrsiklója, a
Discovery mégis sokkal inkább
egy roncsgyûjteményre hasonlít,
mint korszerû mûszaki megoldá-
sokat képviselõ repülõre – írják az
amerikai lapok. A legöregebb ûr-
jármû – épült 1983-ban – utolsó
útjára készül a világmindenség-
ben. De hogy egyáltalán rajthoz
tud-e állni, több mint kérdéses. Az
egyik üzemzavar ugyanis a mási-
kat követi: repedések, lyukak a
törzsön, az üzemanyagtartályon –
ahogy a lapok fogalmaznak, kész
Roncscovery. Az indulást eddig
hatszor kellett elhalasztani.

A NASA szakértõi most újfent
repedésekre bukkantak a külsõ
üzemanyagtartályon. A nagyjá-
ból huszonhárom centiméteres
rések egy alumíniumlemezen ke-

letkeztek, amely a folyékony hid-
rogént tartalmazó tankot elvá-
lasztja a folyékony oxigén tartá-
lyától – közölte az amerikai ûrhi-
vatal. A legnagyobb gondot
azonban az egész rendszerben
egy hidrogénszivárgás okozza:
kijavítása olyan hosszú ideig tart,
hogy a Discoverynek a Földön
kell maradnia mindaddig, amíg
meg nem nyílik az úgynevezett új
rajtablak. Ami azt jelenti, hogy a
legkorábban november 30-án
emelkedhet a magasba. Ha
egyáltalán…

Az ûrhivatal egyébként teljes,
most már csak két példányból ál-
ló ûrsiklóflottáját ki kívánja selej-
tezni. A Discovery 39. missziója
után már csak egy repülést tervez-
nek: februárban az Endeavour re-
pülne a nemzetközi ûrállomásra.
Ezt követõen már az amerikai
asztronauták is orosz Szojuz-ûr-
hajókon utaznak majd. 

A Discovery ûrrepülõgép

roncsgyûjteménnyé vált

Brüsszeli viziten
a magyar kormány 

MTI

Vizsgálatot kér Alföldi Róbert
ügyében a Kereszténydemok-

rata Néppárt (KDNP) – közölte
Pálffy István, a kisebbik kor-
mánypárt frakciószóvivõje teg-
nap. Alföldi ugyanis hozzájárult
ahhoz, hogy november 30-án este
elõadást és állófogadást tartsanak
a Nemzeti Színházban Nagy-Ro-
mánia megalakulásának és Er-
dély Romániához való csatolásá-
nak 92. évfordulója alkalmából, a
románok nemzeti ünnepe elõesté-
jén. A KDNP azt kéri, hogy a
Nemzeti Színház igazgatójával
kötött szerzõdést a kultúráért fele-
lõs államtitkár azonnal vizsgálja
át, és ha intézkedésével erkölcsi
kárt okozott, haladéktalanul me-
nessze tisztségébõl. A Jobbik sze-
rint kimeríti a hazaárulás fogal-
mát, hogy a román nagykövetség
kérésének eleget tesz egy olyan
szimbolikus magyar közintéz-
mény, mint a Nemzeti Színház, s
helyszínt biztosít december elsejé-
re egy provokációnak. „A megje-
lent sajtóhírekkel ellentétben nem
állt szándékomban senki érzéseit
megsérteni” – írta tegnap kiadott
közleményében Alföldi Róbert, a
Nemzeti Színház fõigazgatója.
„A Budapesti Román Kulturális
Intézet megkeresésekor úgy ítél-
tem meg, hogy a rendezvény elõ-
segítheti azt, hogy a két ország,
Magyarország és Románia, a vi-
haros történelmi események elle-
nére a kultúra és a mûvészet segít-
ségével is közeledjen egymáshoz”
– olvasható a dokumentumban. 

Vihar tört ki egy
fogadás miatt

Javítás javítást követ. Eddig már már hatszor halasztották el a Discovery rajtját

José Manuel Barroso (jobbról) négyszemközt is beszélgetett Orbán Viktorral



Cs. P. T. 

A decemberi bérszinthez ké-
pest egységesen tizenöt száza-

lékkal emelik 2011. január elsejé-
tõl a júliusban huszonöt százalék-
kal lefaragott közalkalmazotti fi-
zetéseket, a minimálbér pedig a
jelenlegi 600 lejrõl 670 lejre emel-
kedik. Ezeket az elképzeléseket
osztotta meg tegnap a miniszter-
elnök a kormányt támogató par-
lamenti alakulatok képviselõivel
is szenátoraival – tudta meg la-
punk Lakatos Péter RMDSZ-es
képviselõtõl. A találkozó után
Emil Boc nem erõsítette meg a
sajtónak az adatokat, mondván,
elõbb a Nemzetközi Valutaalap-
pal is egyeztetnie kell. A minisz-
terelnök a kormányülésre sietett,
amelyen szintén a fizetésemelé-

sek mértéke és a minimálbér ösz-
szege volt a legfontosabb napiren-
di pont. A lapzártánkkor még tar-
tó ülésen – melyen részt vett
Traian Bãsescu államfõ is – az
egységes közalkalmazotti bérek-
rõl szóló kerettörvényrõl, illetve
arról a jogszabályról tanácskoz-
tak a miniszterek, amely a közal-
kalmazottak 2011-es bérét szabá-
lyozza. Mint ismert, mindkét tör-
vényt felelõsségvállalási eljárás-
sal, a parlamenti vita elkerülésé-
vel szeretné elfogadtatni jövõ hé-
ten a kormány.

Az RMDSZ másképp akarta

Az RMDSZ végig azt szorgal-
mazta, hogy az 1000 lejnél ala-
csonyabb fizetésû közalkalmazot-
tak fizetését emeljék meg január-

tól az idei júniusi – a huszonöt
százalékos lefaragás elõtti – szint-
re, a többi közalkalmazott pedig
12 százalékos béremelésben ré-
szesüljön jövõre – mondta el la-
punknak Lakatos Péter. A koalí-
ció azonban ezt az elképzelést el-
vetette, mivel a nagyobbik kor-
mánypárt, illetve az igazságügyi
miniszter szerint a differenciált fi-
zetésemelés alkotmányossági ag-
gályokat vet fel. „Az ellenérvek
egyike volt az is, hogy a bírák szá-
mára elõnytelen a differenciált
béremelés, így a koalíció gondok-
ba ütközhet, ha az igazságszol-
gáltatás elé kerül a közalkalma-
zottak bérének ügye” – magya-
rázta a politikus. Lakatos fenn-
tartja: számításai szerint a jövõ
évi költségvetés megbírta volna a
differenciált béremelést.

Az RMDSZ-es képviselõ
ugyanakkor üdvözölte, hogy a
kormány 670 lejben állapítaná
meg a minimálbért. „Korábbi
számításaink szerint 675 lej lett
volna az összeg, amely fedezi az
utóbbi két év inflációját” – jelen-
tette ki. Mint ismert, idén a mini-
málbér 640 lej volt Romániában,
a júliusi huszonöt százalékos le-
faragás után ez 600 lejre csök-
kent. „A fizetéscsökkentésrõl
szóló nyári sürgõsségi rendeletbe
az RMDSZ javaslatára bekerült,
hogy egyetlen bér se csökkenhes-
sen 600 lej alá” – emlékeztetett
Lakatos. A héten zajló egyezteté-
seken egyébként a szakszerveze-
tek 750 lejes minimálbért köve-
teltek, az IMF pedig 650 lejt tart
indokoltnak.

A fokozatosság elve

Lakatostól megtudtuk, a közal-
kalmazotti bérek huszonöt száza-
lékos lefaragásáról szóló jogsza-
bály január elsejétõl hatályát vesz-
ti, ekkor lép ugyanis életbe a köz-
alkalmazottak 2011-es fizetését
szabályozó törvény. Az egységes
bértábla törvénye azonban jövõre
még nem lépne életbe. Lakatos
magyarázata szerint azért, mert
alkalmazása csak „fokozatosan, a
fizetések évrõl évre történõ kiiga-
zításával” lehetséges. „A közal-
kalmazottakat nem lehet egybõl
beszorítani a bérrács foglalkozá-
suk szerinti pozíciójába, mert ez
méltánytalanságokhoz vezetne, és
a költségvetést is megterhelné.
Akinek a jelenlegi bére eléri a bér-
rács szerinti szintet, annak a fize-
tését többé nem emeljük. Eköz-
ben évente emeljük azoknak a fi-
zetését, akiknek a bérrács szerint
nagyobb összeg járna. Ez addig
alakul, amíg a bérszintek utol
nem érik a bérrácsot” – magya-
rázta az elvet Lakatos Péter. 
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Van egy vicc: az újszülött
fiát a szülészeten keresõ
boldog papa nem ta-
lálja Déneskét sem az
okos és szép, sem a
szép és buta, sem a
buta és csúnya gyer-
mekek feliratú szobá-

ban. Végül a folyosó
legvégén rábukkan az utolsó ajtóra, ame-
lyen ez áll: Déneske.
Valahogy ilyen, semmiféle kategóriába nem
sorolható ország Románia is, ahol könnyû-
szerrel megtörténhetnek másutt elképzelhe-
tetlen dolgok is. 
Mert milyen kategóriába lehetne beilleszte-
ni azt az országot, ahol a döntéseiben meg-
fellebbezhetetlen Alkotmánybíróság olyan
ítéletet hoz, amelyet a szemben álló felek
eltérõ módon értelmezhetnek, mint például
most, az oktatási törvényért történõ kor-
mányzati felelõsségvállalás kapcsán. A ta-
lárosok a káposzta-kecske elv alapján nyil-
vánvalóan igyekeztek mindkét félnek iga-
zat adni, holott a két létfontosságú intéz-
mény, a parlament és a kormány közötti
alkotmányos jellegû jogi konfliktus feloldá-
sa lett volna a feladatuk. 
Ebbõl aztán természetszerûen fakadt az
újabb képtelenség: Emil Boc kormányfõ ar-
ra kérte az alkotmánybírákat, állapítsák
meg, hogy a konfliktus csakis a kormány-
zati felelõsségvállalás folytatásával oldható
fel. Vagyis: azzal, ami elõidézte. Addig is a
kormány szerint a felelõsségvállalás érvény-
ben marad, az ellenzék cáfolja ezt, és –
újabb képtelenség – nem hajlandó megvi-
tatni a kormány ellen benyújtott saját bi-
zalmatlansági indítványát!
Vagy: elképzelhetõ lenne-e normális ország-
ban, hogy megyei bíróságok, az Alkotmány-
bíróság korábbi döntésének ellentmondva,
jogtalannak ítéljék meg a közalkalmazotti
bérek 25 százalékos csökkentését? És tegyék
azt az Európai Emberjogi Konvenciónak
éppen azokra a pontjaira hivatkozva, ame-
lyek alapján a talárosok korábban az alap-
törvénnyel szembenállónak mondták ki a 15
százalékos nyugdíjlefaragást. És ha ez nem
lenne elég, akkor Romániában a képtelensé-
gek tovább fokozhatók: a kormányfõ a jelen
pillanatban érvényben lévõ megyei bírósági
ítéleteket tévesnek minõsíti, fenntartja a bér-
lefaragást, fittyet hányva a harmadik hatal-
mi ágra, az igazságszolgáltatásra. Persze
Traian Bãsescu államfõ ebben is lekörözte:
õ az Alkotmánybíróságot nevezte „nehezen
elviselhetõ” intézménynek.
Tény, hogy csak a Sed Lex szakszervezet ese-
tében 80 ezer költségvetési alkalmazott pereli
a kormányt, további 5200 készül bírósághoz
fordulni a bércsökkentés miatt. A kormány-
nak a törvénybe foglalt és az államfõ által ki-
hirdetett 50 százalékos fizetésemelés elmara-
dása nyomán elveszített perei következtében
több mint 2 milliárd lejt – a bruttó nemzeti
össztermék közel fél százalékát – kell visszafi-
zetnie. De nem teszi: sürgõsségi rendelettel
2012–2015 közöttre halasztotta a törlesztést. 
A kormány a fizetések jövõ évi 10-15 száza-
lékos növelésének csalfa ígéretével próbálja
csillapítani a népharagot. Déneske-ország-
ban ugyanis ez is lehetséges: fizetésemelés-
ként eladni a 25 százalékkal megkurtított bé-
rek néhány százalékos visszatornászását.

Román lapszemle

Déneske-ország

Bogdán Tibor

Átfogó városrendezési tervvel készül Bu-
karest Fõpolgármesteri Hivatala megújíta-
ni a fõváros régi központját. Az urbanisz-
tikai projekt felölelné a mûemlékek nép-
szerûsítését, zöldövezetek kialakítását és a
forgalom csökkentését, mely által a város
szívét „visszaadná a polgároknak”. (Eveni-
mentul Zilei) Január elsejétõl a munka-
könyveket érintõ összes adminisztráció
elektronikussá válik és a területi munka-
ügyi felügyelõségtõl átkerül a megyei
nyugdíjpénztárak hatáskörébe. (Capital) 

Piaci információk szerint Buzãuba köl-
töztetnék jövõ évtõl a kolozsvári Ursus
sörgyárat. (România Liberã)

Fel-le százalékolt bérek

„Látom, nagyon frissek vagytok” – mondta tegnap a kormányülést elnöklõ államfõ a minisztereknek

ÚMSZ

Lemondásra szólította fel
Szász Jenõ, a Magyar Polgári

Párt (MPP) elnöke Kelemen Hu-
nor mûvelõdésügyi minisztert,
mivel szerinte a tárcavezetõ
Adrian Pãunescu temetésén mon-
dott gyászbeszédében nemcsak az
erdélyi magyarokat, hanem az eu-
rópai értékeket sem képviselte. „A
román nemzeti-kommunista ide-
ológia oszlopos tagjaként ismert
Adrian Pãunescu ifjúsági agymo-
só népünnepélyeket szervezett,
1989 után pedig a visszarendezõ-
dés és a sovén-nacionalista diskur-
zus híveként vált hírhedtté az er-
délyi magyar közösség számára”
– fogalmazott élesen Szász.
„Szász Jenõ manipulál, ferdít és
valótlanságot állít, amikor azt nyi-
latkozza, hogy gyászbeszédet
mondtam Adrian Pãunescu teme-
tésén” – reagált az MPP-s vádak-
ra az RMDSZ hivatalából ideigle-
nesen felfüggesztett ügyvezetõ el-
nöke. Kelemen hangsúlyozta:
nem tartózkodott az országban a
temetés napján, így nem is vett
részt rajta. Leszögezte, az az üze-
net, amelyet Szász Jenõ gyászbe-
szédnek vélt, csupán a Kulturális
és Örökségvédelmi Minisztérium
hivatalos sajtószolgálatának rövid
megemlékezése volt. 

Szász vádol, 
Kelemen tisztáz Cs. P. T.

„Megnyílt az út az alkotmá-
nyos diktatúra felé” – kom-

mentálta egy ellenzéki politikus
azt, hogy az Alkotmánybíróság
tegnap zöld utat adott a képvise-
lõház egyik sokat vitatott ház-
szabály-módosításának. Ez elõ-
írja, hogy a független honatyák
is frakciót alakíthatnak, így
számarányuknak megfelelõen
helyekhez jutnak a szakbizott-
ságokban. A módosítást néhány
hete a kormánypárti képviselõk
javasolták éppen amiatt, hogy a
kormányt szintén támogató füg-
getleneket is helyek illessék meg
a szaktestületekben. Jelenleg
ugyanis a koalíciót támogató po-
litikusok még a képviselõház
házbizottságában is kisebbség-
ben vannak. A módosítást a há-
rom ellenzéki párt támadta meg
az Alkotmánybíróságon arra hi-
vatkozva, hogy érvénybe lépésé-
vel a parlamenti erõviszonyok
már nem a választások eredmé-
nyeit tükrözik. 

Victor Ponta, a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) elnöke szerint a
taláros testület döntése az ellen-
zék „felszámolásához” vezet.
Azzal érvelt, hogy a házszabály-
módosítás után bármelyik képvi-
selõ könnyedén cserbenhagyhat-
ja azt az alakulatot, amelynek
színeiben a parlamentbe bejutott.

„A hatalom így most már sokkal
könnyebben megvásárolhatja az
ellenzéket, ami véget vet a de-
mokráciának. Egyelõre tehetetle-
nek vagyunk. Egyetlen megol-
dás, hogy nyerjük meg a válasz-
tásokat, és állítsuk helyre a de-
mokráciát” – mondta Ponta.

A Nemzeti Liberális Párt
(PNL) képviselõje, Ciprian
Dobre szerint a házszabály-mó-
dosítás következtében a parla-
menti választások eredményeit
egyszerû többségi határozattal
felül lehet írni. „Innentõl már
bármi lehetséges. Románia lelé-
pett a demokrácia útjáról, meg-
nyílt az út az alkotmányos dik-
tatúra felé” – jelentette ki az el-
lenzéki képviselõ.

Az Alkotmánybíróság döntése
egy nappal azután született, hogy
a kormánypártoknak sikerült
megszavaztatniuk egy másik fon-
tos házszabály-módosítást. Esze-
rint a házbizottságban már nem
lesz szükség kvórumra (a tagok
több mint felének jelenlétére) a
döntések meghozatalához. Ko-
rábban ugyanis azért vált szinte
minden egyes alkalommal dön-
tésképtelenné a bizottság, mert a
képviselõház vezetõségének ti-
zenhárom tagjából hét ellenzéki,
távozásuk esetén pedig nem volt
meg a kvórum. Az ellenzék ezt a
módosítást is megtámadta az Al-
kotmánybíróságon. 

Alkotmányos diktatúra?

M. Á. Zs.

Elõreláthatóan december 7-
én szavaznak a képviselõház

plénumában a nyugdíjtörvény
végsõ formájáról, amelyet
Traian Bãsescu államfõ azzal a
kéréssel küldött vissza a parla-
mentbe, hogy vizsgálják meg a
nõk nyugdíjkorhatárának 63 év-
re való csökkentését. Korábban a
szenátus elutasította az álamfõ
kérést. Az alsóház házbizottsága
tegnap arról is döntött, hogy az
illetékes szakbizottságnak no-
vember 23-ig el kell készítenie je-
lentését, a honatyák pedig no-
vember 29-ig adhatnak be módo-
sító indítványokat. A tegnapi a
házbizottságban a kormánykoa-
líció élt az egy nappal korábban
elfogadott házszabályzat-módo-
sítás adta lehetõséggel, miszerint
a testület határozatképes akkor
is, ha nincs meg a kvórum. A ti-
zenhárom tagú testület ülésén
csak a Demokrata-Liberális Párt
öt, illetve az RMDSZ egy képvi-
selõje vett részt. A Szociálde-
mokrata Párt (PSD) öt és a
Nemzeti Liberális Párt (PNL)
két házbizottsági tagja továbbra
sem vett részt az ülésen tiltako-
zásul amiatt, hogy a csalással
gyanúsított Roberta Anastase a
képviselõház elnöke maradt. 

Táblázták 
a nyugdíjtörvényt

Fotó: Tofán Levente
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Gy. Z.

Alighogy bejelentették hi-
vatalosan is Londonban

Vilmos herceg és kedvese,
Kate Middleton elmúlt havi
eljegyzését, a brit sajtó máris
lecsapott a jegyespárra. A
Sky televíziós társaság hatal-
mas interjút is közölt velük.
A kamerák kereszttüzében a
fiatalok elárulták: családot
akarnak alapítani. Mellesleg
mindketten olyanok, mint a
vízen úszó kacsák: a felszín
nyugodtnak látszik ugyan,
odalenn azonban fürgén fi-
cánkolnak a lábukkal.

Kenyai kézfogó

Anglia leendõ hercegnõje-
ként ez volt Kate elsõ hivata-
los tévéfellépése. S a nézõk-
nek meg kellett állapítaniuk:
a polgári származású leány-
zónak még hozzá kell szok-
nia a királyi házban betölten-
dõ új szerepéhez. Kissé ide-
gesen ült Albion és szíve her-
cege mellett, testéhez simuló
kék ruhájában, és idõnként
feszülten mosolygott a kame-
rába. Kezén mélykék, csodá-
latosan csillogó ékszer: az el-
jegyzési gyûrû, amely egyko-
ron Vilmos elhunyt édesany-

jáé, Dianáé volt, és Kate –
akit magyar szokás szerint
nemsokára Katalinnak kell
majd nevezni – láthatóan
büszkén viselte ezen az estén. 

„Kate, az emberek kíván-
csiak önre, sok mindent tud-
ni akarnak. Vilmos, hol tette
meg házassági ajánlatát? Mi-
kor és hogyan? És Kate, ho-
gyan miként válaszolt rá?” –
hangzottak el géppuskatüze-
lés-szerûen az elsõ riporteri
kérdések. Vilmos rögvest el-
árulta, hogy kenyai nyaralá-
suk során, három héttel ez-
elõtt volt a kézkérés. Már rég-
óta beszéltek ugyanis házas-
ságról, ezért a lánykérés nem
érte Kate-et meglepetésként.
Vilmos csak különleges he-
lyet keresett az eseményhez.
(Mellesleg nagymamája, II.
Erzsébet épp Kenyában volt
1952-ben nászúton, amikor
fára mászás közben értesült
VI. György haláláról.) A
menyasszony pedig nevetve
tette hozzá, hogy „nagyon
romantikus volt”, a võle-
gényben igazi romantikus
fickó lapul. A beszélgetésbõl
az is kiderült, hogy Vilmos –
mint minden férfi – régóta
készült az eljegyzésre, de
mint minden fiatalember, ha-
logatta a dolgot. S hogy

mennyire így van, az is bizo-
nyítja: nála volt a gyûrû,
méghozzá a hátizsákjában,
amelyet egyetlen pillanatig
sem tévesztett szem elõl.

Diana gyûrûje, cipõje

Nem akármilyen gyûrûrõl
van szó: édesapja, Károly
herceg annakidején ezzel je-
gyezte el az édesanyját, Dia-
nát. „Nagyon szép gesztus-
nak éreztem, hiszen édes-
anyám nem lehet többé ve-
lünk. Meg akartam találni a
módját, hogy mégse mu-
laszthassa el ezt a pillanatot”
– jelentette ki Vilmos. Az ék-
szer a családi értékén kívül is
káprázatos darab: a hatal-
mas zafírkövet gyémántok
veszik körül. Kate egyszerû-
en varázslatosnak tartja. A
pár hihetetlenül boldognak

és pihentnek látszik. „Mivel
azok is vagyunk.” Az inter-
júból kiderült, hogy Vilmos
sokáig hezitált, hogy elõször
Kate édesapjától kérje meg a
lány kezét, de elvetette, mert
attól tartott, hogy a szigorú
atya nemet mond neki. De a
kenyai kézfogó után elsõ dol-
ga volt, hogy „beszéljek
Mike-kal”. Kate pedig el-
árulta, hogy az édesanyja
egészen odavolt a hír halla-
tán. A gyermekvállalással
kapcsolatban Vilmos így vá-
laszolt: „Egyik lépést fogjuk
érte megtenni a másik után.
De elõbb legyen meg az es-
küvõ” – tette hozzá a herceg,
aki édesapja mögött a máso-
dik a trónöröklés rendjében.
(Jelenleg öccse, Harry a har-
madik, de ha az ifjú párnak
gyermeke születik, vissza-
szorul a negyedik helyre.)

Kate arra is visszaemléke-
zett, milyen volt elõször ta-
lálkozni Vilmos családjával:
„Nagyon ideges voltam,
hogy az édesapja mit fog
szólni. De nagyon-nagyon
közvetlen és szívélyes volt.”
A királynõ pedig, a felséges
nagymama? „Egy esküvõ al-
kalmával mutattak be neki,
és ugyancsak igen barátságos
volt velem.” Vilmos ennél
többet is mondott: „Széttárt
karokkal üdvözölt bennün-
ket, tudta, hogy milyen kü-
lönleges ez a pillanat Kate
számára; már régóta meg
akarta ismerni õt.” Termé-
szetes riporteri kérdés is el-
hangzott: vajon nem érez-e
nyomást a lány, hogy lépten-
nyomon összehasonlítják
Vilmos édesanyjával? A vá-
lasz is természetes volt: „Na-
gyon szerettem volna õt is-

merni. Ihletett valaki volt,
akire fölnéz az ember. Sok
mindent elért az életében.”
A herceg pedig úgy vélte,
hogy nincs nyomás, elvégre
senki nem kívánja Kate-et
„Diana cipõjébe kényszeríte-
ni”; a leendõ hercegnõ a sa-
ját útját fogja járni.

Szilárd, 
szolid szerelem

Az ifjú pár egyszer már
szakított egymással. Vilmos
ezzel kapcsolatban biztosí-
totta a tévénézõket, hogy
nem kell mindent elhinni ab-
ból, amit az újságok írnak
bár igaz, kapcsolatuk során
egy ideig különváltak az út-
jaik Kate-tel. „Mindketten fi-
atalok voltunk, egyetemre
jártunk, meg kellett talál-
nunk önmagunkat. De föl-
nõttünk azóta” – magyaráz-
ta a võlegény. Kate pedig
hozzáfûzte: olyan dolgokra
jött rá saját magával kapcso-
latban, amelyekrõl korábban
fogalma sem volt; így újult
erõvel folytathatták a kap-
csolatukat. Barátaik úgy tart-
ják, hogy szilárd és szolid a
szerelmük. 

Az ifjú pár élete a nyilvá-
nosság elõtt zajlik. Vilmos-
tól megtudhattuk, hogy na-
gyon óvja Kate-et és a csa-
ládját is. Biztonságban akar-
ja tudni õket, és igyekszik
számukra a legjobb taná-
csokkal szolgálni. 

Esküvõ pedig jövõre – a
pontos idõpontot még nem
tûzték ki. Bár ki tudja? Lehet,
hogy csak nem kötik egyelõ-
re az orrunkra? 

Az évszázad esküvõjére készül Albion

B. T.

A magyar Országgyûlés
idén májusban fogadta el

a magyar állampolgárságról
szóló 1993. évi törvény mó-
dosítását, bevezetve az egy-
szerûsített honosítási eljárást.
Ennek lényege az, hogy nem
kell Magyarországon letele-
pedniük a határon túli ma-
gyaroknak a magyar állam-
polgárság megszerzéséhez,
nem kell állampolgársági
vizsgát tenniük, elegendõ a
magyar nyelv ismerete és
nem kell a magyarországi la-
kóhelyet és megélhetést sem
igazolni.

Szükséges iratok

Honosítási kérelmet az
nyújthat be, aki õ maga, vagy
akinek felmenõje magyar ál-
lampolgár volt vagy valószí-
nûsíti magyarországi szár-
mazását, igazolja magyar

nyelvtudását, a magyar jog
szerint büntetlen elõéletû és
büntetõeljárás nincs ellene
folyamatban, továbbá hono-
sítása nem sérti Magyaror-
szág közbiztonságát és nem-
zetbiztonságát.

A kérelmezõnek mellékel-
nie kell a születési anyaköny-
vi kivonatát és a családi álla-
potát igazoló okiratokat (há-
zassági anyakönyvi kivonat,
válást igazoló dokumentum
stb.), valamint a magyar szár-
mazást igazoló dokumentu-
mokat (például a felmenõk
születési anyakönyvi kivona-
tai, plébánosi/lelkipásztor
igazolás vagy régi magyar
okirat, például illetõségi bi-
zonyítvány, iskolai bizonyít-
vány, katonakönyv stb.). A
magyar származás igazolásá-
nál fontos, hogy a családi
kapcsolat, azaz a leszárma-
zás végig követhetõ legyen.
Mellékelni kell egy magyar
nyelven, saját kézzel írt ön-

életrajzot és két darab igazol-
ványképet (külföldön élõnek
egyet). A honosításért folya-
modó személynek nyilatkoz-
nia kell arról, hogy büntetlen
elõéletû és nem folyik ellene
büntetõeljárás, valamint ar-
ról, hogy az elmúlt öt évben
elmarasztalta-e valamely bí-
róság szándékos bûncselek-
mény miatt.

A folyamat

A kérelem benyújtható a
magyarországi anyakönyv-
vezetõknél, a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal re-
gionális igazgatóságainál, il-
letve külföldön a magyar kül-
képviseleteken a magyar
konzuli tisztviselõknél.

A közigazgatási és igazság-
ügyi miniszter elõterjesztése
alapján a kérelemrõl a köz-
társasági elnök dönt. A mi-
niszter az elõterjesztést a ké-
relemnek a Bevándorlási és

Állampolgársági Hivatalhoz
történõ beérkezésétõl számí-
tott három hónapon belül
nyújtja be a köztársasági el-
nöknek. Ebbe az idõtartam-
ba azonban nem számít bele:
a hiányzó iratok pótlására
szólító felhívás és annak tel-
jesítése közötti idõ, az eljárás
felfüggesztésének idõtarta-
ma, a közbiztonsági és nem-
zetbiztonsági véleményezés
idõtartama, így a kérelemre a
benyújtást követõ 4–5 hónap
után várható válasz.

A honosított személy vá-
lasztása szerint állampolgár-
sági esküt vagy fogadalmat
tesz. Az esküt vagy a foga-
dalmat a honosított vagy
magyarországi polgármester
elõtt, vagy a magyar külkép-
viselet vezetõje elõtt teszi le.
A cselekvõképtelen személy
nevében az esküt vagy foga-
dalmat a törvényes képvise-
lõje teszi le. A honosított a
magyar állampolgárságot az
eskü vagy fogadalom letéte-
lének napján szerzi meg. Ez
azonban nem jelenti egy-
szersmind a magyar útlevél
megszerzését is. Ennek elõ-
feltétele ugyanis a magyar
állampolgárság, így magyar
útlevelet csak az igényelhet,
aki már magyar állampolgár
– azaz megkapta a honosítá-
si okiratot és letette az esküt.

Az egyszerûsített honosí-
tási eljárással a határon túli
magyarok egyidejûleg kér-
hetik saját vagy felmenõjük
egykori magyar születési
családi nevének visszanye-
rését, többtagú születési csa-
ládi névbõl egy vagy több
tag, születési és házassági
névbõl a nemre utaló végzõ-
dés vagy névelem elhagyá-
sát, utónevük magyar meg-
felelõjét. A külföldön anya-
könyvezett utónév magyar
megfelelõjeként csak a Ma-
gyar Tudományos Akadé-
mia által elismert utónév-
könyvben, vagy a Nemzeti és
etnikai kisebbségek utónév-
könyvében megjelölt utónév
fogadható el. A kérelmezõ
nyilatkozata határozza meg
a név magyar megfelelõjét
egyes esetekben (például a
Matej-nek Máté és Mátyás
is lehet a megfelelõje). 

Iratok hitelesítése

Az idegen nyelvû okirato-
kat nemzetközi szerzõdés el-
térõ rendelkezése vagy viszo-
nossági gyakorlat hiányában
hiteles magyar nyelvû fordí-
tással, és ha ennek elhárítha-
tatlan akadálya nincs, diplo-
máciai felülhitelesítéssel el-
látva kell az állampolgársági
kérelemhez csatolni.

Hiteles fordítást, fordítás
hitelesítését, valamint ide-
gen nyelvû hiteles másola-
tot a Magyar Köztársaság
területén az Országos For-
dító és Fordításhitelesítõ
Iroda készíthet. A Magyar
Köztársaságnak a külügy-
miniszter által egyes köz-
jegyzõi feladatok végzésére
felhatalmazott konzuli
tisztviselõje – egyebek mel-
lett – okiratról hiteles fordí-
tást készíthet vagy a fordí-
tás helyességét tanúsíthatja.
Érvényesnek minõsülnek a
hiteles fordításra feljogosí-
tott külföldi hatóság, szerv
vagy személy által készített
fordítások is.

A hatályos jogszabályok
alapján a magyar állampol-
gárság és a magyar igazol-
vány kizárják egymást, de
törvénymódosításokkal azt
szeretnénk elérni, hogy aki
nem telepszik át Magyaror-
szágra, tehát nem létesít Ma-
gyarországon lakóhelyet, to-
vábbra is jogosult legyen a
magyar igazolványra és az
azzal járó kedvezményekre.
Az Országgyûlés valószínû-
leg decemberben dönt errõl a
módosításról.

Az érdeklõdõ minderrõl
többet megtudhat a
www.allampolgarsag.gov.hu
honlapon. 

Honosítás: aki lemarad, kimarad?
Hivatalosan január 1-jétõl lehet benyújtani az illetékes 
magyar hatóságokhoz a honosítási kérdést, de a lehetõség
iránt máris nagy az érdeklõdés. Magyarország csíkszere-
dai konzulátusán már a következõ esztendõ elsõ három
hónapjára elõjegyezték a jelentkezõket, a kolozsvári kon-
zulátuson is csak január második felére lehet már „helyet
foglalni” a kérelem benyújtásához.

Hivatalosan is bejelentették London-
ban Vilmos herceg és Kate Middle-
ton eljegyzésének várva várt hírét.
Az emléktárgyárusok már évek óta
készülnek az eseményre, az ifjú párt
ábrázoló bögrék már régóta raktáron
várják az alattvalókat.

Kate (a majdani Katalin) és Vilmos – a boldog pár



Az Amerikai Egyesült Államokban nem-
rég lezajlott törvényhozási választások
alapos befolyással lehetnek nem csak
Észak-Amerika, de közvetve az egész vi-
lág sorsára. 
Úgy tûnik, Obama politikai lendülete meg-
tört, a szenátusban és a képviselõházban
drámaian elõre törtek a republikánusok.
Obama – az amerikai elnöki rendszer sajá-
tosságaiból következõen – formailag to-
vábbra is kezében tartja a folyamatokat, va-
lójában azonban az eddiginél is keményebb
ellenállásra számíthat. Ami önmagában
még nem volna súlyos probléma. Ami azzá
teszi, az az Amerikai Egyesült Államokban
is egyre erõteljesebb politikai polarizáció.
A szemben álló felek – a konszenzuális de-

mokrácia divatos alapelveit
meghazudtolva – egyre

kevésbé hajlanak komp-
romisszumokra. A ne-
héz gazdasági, s talán
még nehezebb társadal-

mi helyzetbõl radiká-
lisan eltérõ megol-

dásokkal szeretné-
nek kilábalni. S
mivel a problémák

súlyosak, a megoldá-

suk körüli viták is erõteljes szenvedélyeket
generálnak.
Az államban eddig meghatározó szerepet
játszó fehér, angolszász és protestáns né-
pesség záros határidõn belül kisebbségbe
kerül a korábbi kisebbségekkel szemben.
Már ma vannak az álla-
moknak olyan területei,
fõként városai, ahol az
arány az utóbbiak, a feke-
ték, a katolikus latínók
vagy az ázsiaiak javára bil-
lent. Már Obama elnökké
választása is fõként annak a lappangó pá-
niknak volt az eredménye, amely az ural-
kodó fehér népesség köreiben fokozatosan
elhatalmasodott. A feketék és a többi ki-
sebbség ugyanis növekvõ számaránya elle-
nére a társadalom vezetõ intézményeiben
mélyen alulreprezentált. A pénz és a hata-
lom szinte kizárólag a protestáns és izrae-
lita fehérek kezében összpontosul. Obama
megválasztásával a hatalom kisebbséggé
zsugorodó birtokosai azt szerették volna
bizonyítani, hogy mégiscsak egyenlõség
van, a kisebbségeknek nincs okuk elégedet-
lenségre, hiszen lám a legfelsõ hatalom el-
nyerése sem lehetetlen számukra. A fehé-
rekkel mindenben egyenjogú polgárokként

vehetnek részt az államéletben. A kisebb-
ségek abban a reményben adták Obamára
a voksaikat, hogy az elnök (a fekete kriti-
kák ellenére, miszerint õ csupán sötét arcú
fehér) valóban a kisebbségek érdekeit fogja
képviselni. Ezek a remények nem igazo-

lódtak, mert nem igazo-
lódhattak. A valóban alap-
vetõ kérdésekben
Obamának – kivételes el-
nöki hatalma dacára is –
igazodnia kellett a hata-
lom tényleges szerkezeté-

hez, s bár az egészségbiztosítási rendszer
átalakításának vonatkozásában valóban fõ-
ként a kisebbségek érdekeit tartotta szem
elõtt, egyéb vonatkozásokban nem sokat
tehetett értük. 
A számítás ezért a fehér többség szempont-
jából sem igazán vált be. Obama átmeneti-
leg mérsékelte ugyan az ellentéteket, de
hosszabb távon akár fokozhatja is azokat,
hiszen azt tudatosíthatja a kisebbségekben,
hogy a hatalom tényleges birtokosaival
megkötött kompromisszumok nem vezet-
hetnek kézzelfogható eredményre. Az
egyetlen elfogadható alternatíva a közössé-
gi egyenlõség. Ez a nézet persze az Ameri-
kai Egyesült Államok erõteljesen individu-

alista közvéleményében még nem artikulá-
lódhat. A folyamatok azonban elkerülhe-
tetlenül ebbe az irányba vezetnek. Az a
már ma jól érzékelhetõ veszély fenyeget,
hogy a kisebbségek számarányának gyors
növekedésével az amerikai melting pot is
olvadozni kezd. A lendületét vesztet, ta-
nácstalan és szorongó fõsodor többé nem
látszik elég erõsnek ahhoz, hogy magához
idomítsa a bevándorlók tömegeit. Nagy a
valószínûsége annak, hogy ezek elõbb-
utóbb a maguk párhuzamos és alternatív
társadalmaira alapoznak majd, s az ameri-
kai nemzeti ideológiában egyre inkább az
angolszász-protestáns-fehér dominancia
fenntartásának eszközét látják. A helyzetet
súlyosbítja, hogy Nyugat-Európa is hason-
ló problémákkal küzd, bár továbbra is az
amerikai modell mûködõképességének illú-
ziójával áltatja magát.
Minden jövõre vonatkozó jóslat kockáza-
tos, de nagyon úgy tûnik, hogy a 21., szá-
zad államai többé nem odázhatják el a
többség és a kisebbség tényleges egyenlõsé-
gére alapozott, nemzeti vonatkozásban is
pluralista társadalommodell kialakításának
kísérleteit. 
Ha ezek elmaradnak, az emberiség a várt-
nál is sötétebb jövõ elé nézhet. 

A kegyetlenség kétféle: szándékos vagy akaratlan. A szándékos
kegyetlenség céltudatosan okoz fájdalmat valamely élõlénynek,
ez pedig valamennyi bûn közt a legnagyobb, – nem embernek,
inkább ördögnek a cselekedete. Talán azt mondod, hogy ember
nem is tehet ilyesmit, ámde az emberek megtették és még ma is
minden nap megteszik. Megtették az inkvizítorok, sok vallásos
ember megtette vallásának nevében. Megteszik az élvebon-
colók, és szokásból megteszi sok tanító. Mindnyájan azzal igye-
keznek menteni kegyetlenségüket, hogy szokás, pedig valamely
bûn nem szûnik meg bûn lenni, mert sokan követik el. A Kar-
ma nem veszi figyelembe a szokást, és a kegyetlenség karmája a
legborzalmasabb valamennyi között. Indiában legalább nincs
mentség az ilyen szokásokra, mert hiszen mindenkinek jól is-
mert kötelessége, hogy élõlényt bántani nem szabad. (…)
Ám a beszédben is van kegyetlenség, épp úgy mint a cselekedet-
ben, s aki sértõ szándékkal mond valakinek valamit, ugyanezt a
gonosztettet követi el. Bizonyára ezt sem tennéd, de olykor a
meggondolatlan szó épp annyi fájdalmat okoz, mint a rosszin-
dulatú. Óvakodnod kell tehát az akaratlanul elkövetett
kegyetlenségtõl is.
Rendszerint meggondolatlanságnak a következménye. Az egyik
embert annyira eltölti a kapzsiság és a fösvénység, hogy eszébe
sem jut, mennyi szenvedést okoz, ha másoknak keveset fizet,
vagy ha családját éhezteti. Egy másik csak a saját érzéki gyö-
nyörére gondol és keveset törõdik azzal, hány lelket és testet
tesz tönkre a kielégítésével. 

Jiddu Krishnamurti: A Mester lábainál 

Olvadozó melting pot?
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Mennyire könnyen kicsúszik a szánkon egy-egy õs-
magyar szólás, szókapcsolat, például, hogy neki-
esik, mint tót az anyjának, otthagyja, mint Szent
Pál az oláhokat, vagy csak szép körülírásokkal
élünk, mint szõröstalpúak, málézabálók és a többi.
És akkor még szóba sem hoztam a valóban sértõ
szándékkal megfogalmazott kifejezéseinket, amikor
valódi megvetés és gyûlölet sistereg a szóban. 
Szitokszóvá lettünk, írja Agárdy Gábor a Felvidék
ma címû elsõ szlovákiai magyar hírportálon. Szlo-
vákiában a ’magyar’ (mad’ar) szó ’dilis’, ’hülye’,
’idióta’, ’seggfej’ jelentésekben használatos. És már
nem csak az utcán, argóban, szélsõjobb sajtóban,
hanem a Szalvéta nélkül címû fõzõcskés mûsorban
is. A szereplõ nem tudja megenni a gesztenyepürét,
ezért ketchup-öt kér hozzá, mert annak az íze min-
dent elfed. Ezen röhögcsélnek kicsit, majd rászól-
nak a vicces fiúra: Egyél rendesen, ne légy magyar!
Kesereghetnénk egy sort, hogy ezek a piszkos naci-
onalista népek ilyen aljas módszerekkel sározzák a
szépen fénylõ magyar nevet. Vagy – álláspontunk-
tól függõen – belevarrhatnánk ennek az egésznek a
felelõsségét Bugár Béla (Híd) vagy Csáky Pál (Ma-
gyar Koalíció Pártja) nyakába, hogy ezek ott lejá-
ratták az egész magyarságot az MSZP-
vel/Fidesszel karöltve. S maradunk, akik voltunk. 
Nyilván, nem véletlenül születnek efféle jelentésbõ-
vülések, egy nép nem határozza el kollektíven,
hogy seggfejnek fogja a továbbiakban tekinteni a
másikat, hanem mindkét félnek megjeleníthetõ a
konkrét felelõssége az ügyben.
Tekintsük elõbb a másik oldalt. A világ fejlettebb
felén a PC (political correct) megszólalás módja te-
kinthetõ irányadónak, és következetesen kerülik a
nigger, fogyatékos, törpe, süketnéma (és így tovább)
kifejezéseket, mert ezek sértõ tartalmúak, megkü-
lönböztetik embertársainkat. Ha nem Közép-Euró-
pában élnénk, akkor valamelyik szlovák mértékadó
értelmiségi szólalna fel hatásosan, hogy honfitársa-
im, ez nem szép dolog, tessék kerülni ezt a kifeje-
zést. Mert különben szégyellhetjük magunkat, nem
vagyunk különbek, netán ránk illik az idióta jelzõ. 
A magunk felelõssége nem egyértelmû. Mitõl lát-
szunk hülyének? 
A felvidék történelmében Trianon óta rengeteg

igazságtalanság történt (Benes dekré-
tumok, kitelepítés, magyarüldö-
zés, szlovákosítás,
nyelvtörvény…). A szlovák ál-
lampolgárságú magyarok egyik

hányada beolvadt, asszimiláló-
dott, egy másik hányad minden

nyomás és erõszak ellenében
megmaradt magyarnak. Most
már csak azt kellene kideríteni:
szlovák szemszögbõl melyik

tekinthetõ idiótaságnak. Krebsz János

Lap-top
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Az egyetlen elfogadható
alternatíva a közösségi
egyenlõség, pluralista
társadalommodell.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A gyógyszertudomány azon alapul, 
hogy szórakoztatja a pácienst, míg a természet

meggyógyítja a betegséget.” Voltaire

Hackerek

Kegyetlenség

Nebud madar!
A nap címe. Az Alkotmánybíróság értelmezi
a törvényt, Emil Boc értelmezi az Alkot-
mánybíróságot, Adrian Nãstase, Jurnalul
naþional.

Magyarázat. Kommentár helyett a cikk alcí-
me: „Ennek az alkotmány körüli cirkusznak
a következménye az állam intézményeit átfo-
gó káosz elmélyülése.”

Tamás és Antal. Tamás Sándor Kovászna
megyei tanácselnök és Antal Árpád sepsi-
szentgyörgyi polgármester a B1 tévében. De
nem az opportunista bunkó, Radu Moraru,
hanem Ioana Lupea és Mircea Marian ven-
dégeként. (Néhány évvel ezelõtt az ismert
kovásznai párost R. Moraru, az államelnök
kedvenc tévése veszélyesnek nevezte, mert
„túl okosak”.) Az Evenimentul zilei közli az
elhangzott válaszokat. Ezek nekünk termé-
szetesen hatnak (a magyar állampolgárság és
az autonómia kapcsolatának mélyebb elem-
zését szerencsére nem kérték tõlük), vannak
azonban személyekre vonatkozó megállapí-
tások, amelyekkel most találkozunk elõször.
Tamás Sándor például azt mondja, hogy
„Traian Bãsescu valószínûleg az egyetlen ro-
mán politikus, akinek a vénájában van a po-
litika”; továbbá, „ha Markó Béla jelölteti
magát az RMDSZ elnökségére, akkor meg-
szavazom”. Antal Árpád szerint pedig neki
magának nincs meg a kellõ tapasztalata,
hogy versenybe szálljon az elnökségért, de
„azt hiszem, Kelemen Hunornak megvan a
tapasztalata, és vannak mások is”. Tamás
pedig, kérdésre válaszolva, hozzáteszi: „Bor-
bély Lászlónak is van ilyen tapasztalata.”

Cseberbõl mederbe. Sokan hiszik azt, hogy
egy valamilyen hivatalnoki állás, ahol az em-
ber megmutathatja magát, ugródeszkát je-
lenthet a tévé nyilvánossága felé: így lesznek
a „kommunikációs szervezõkbõl” tévébe-
mondók vagy akár mûsorvezetõk. Cosmin
Prelipceanu, a Realitatea TV sokoldalú és
korrekt újságírója most a fordított utat teszi
meg: e hét végén egy romániai bankhoz
„igazol át”, amelynek a közönséggel való
kommunikációjáért felel. 

A nap álhíre. Az Alkotmánybíróság lemon-
dott, majd ezt a lépését alkotmányellenesnek
nyilvánította.
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„Korlátozni fogjuk a
sebtében meghozott

adómódosításokat, mely
stabilitást és kiszámítható-
ságot biztosítana a rendszer-
nek. Amint az ország vis-
szaállt a deficitcél betartásá-
ra vezetõ „helyes” útra, a
Nemzetközi Valutaalap
(IMF), az Európai Bizottság
és a Világbank szakemberei-
vel közösen nekifogunk az
adórendszer alapos áttekin-
tésének” – fogalmazott a
kormány a Valutaalaphoz
eljuttatott legutóbbi kötele-
zettségvállalásainak levelé-
ben, mely a Mediafax birto-
kába jutott. A dokumentum
hozzáfûzi még: „amennyi-
ben a gazdaság pénzügyi
mozgástere megengedi
majd, fontolóra vesszük a
lakosság adóterheinek foko-
zatos csökkentését is”.

Leszámolás 
az adóssággal

Kiszivárogtatott informá-
ciók szerint ugyanakkor a
kormány az ehavi költségve-
tés-kiegészítéskor 1,6 milli-
árd lejjel emelné a büdzsé
tartalékalapját, vélhetõen
azzal a céllal, hogy az így
nyert pénzbõl törleszthesse a
magáncégek felé való tarto-
zását. Mint ismeretes, bár ez
a kitétel fontos elemét képe-

zi az IMF-fel kötött megálla-
podásnak, a kabinetnek még
egyszer sem sikerült teljesí-
tenie a célt és mindannyi-
szor halasztást kért az ügy-
ben. A kormányt jelenleg
igencsak szorítja az idõ, mi-
vel Washington november
végéig adott haladékot az
adósságok teljes visszafize-
tésére, ettõl téve függõvé az
utolsó, közel 900 millió
eurós hitelrészlet sorsát. 

Ezen a fronton a szenátus-
ban is elõrelépés történt teg-
nap, miután a felsõháznak
több törvénykezdeménye-
zésrõl, illetve sürgõsségi kor-
mányrendelet elfogadásáról
sikerült határozatot hoznia.
Günthner Tibor Szatmár
megyei szenátor úgy értékel-
te, a parlament régi adóssá-
got törlesztett szerdán azzal,
hogy megszavazta: kompen-
zációban részesüljenek azok
a vállalatok, amelyeknek az
állam tartozik. Az elvégzett
állami munkálatok ki nem
fizetett összegeit az elképze-
lés szerint az adó értékébõl
vonnák le. A felsõház
ugyanakkor arra a sürgõssé-
gi kormányrendeletre is ál-
dását adta, mely nemrég tö-
rölte el az átalányadót.

„Ha optimistán szeretnénk
a jövõt tervezni, mihama-
rabb le kell szögezni azokat a
politikákat, melyek megállít-
hatják a kormányzati adós-
ság emelkedését” – szólította

fel tegnap a kabinet tagjait
Traian Bãsescu államfõ,
utalva az Európában még
lappangó válsághelyzetre.

Az IMF-nek küldött levél
szerint a Pénzügyminisztéri-
um szintén nagyívû vállalá-
sokba bocsátkozott a fiskális
helyzet konszolidálása érde-
kében, mely szerint már év
végéig, de legkésõbb jövõ év
elején középtávú eurókötvé-
nyeket bocsát ki a külföldi pi-
acokon.

Engednek 
bankügyben?

A Mediafax által megszer-
zett IMF-levél szerint annak
érdekében, hogy megkapja a
valutaalapi hitel utolsó rész-
letét, a román kormány még
a sokat vitatott idei 50-es szá-
mú kormányrendelet kérdé-
sében is hajlandó engedni. A
hitelszerzõdések ügyében – a
washingtoni tárgyalópartne-
rek szájaíze szerint – olyan
módosításokba is belemen-
ne, mely szerint a törvényt
nem lehetne visszamenõleg
alkalmazni a már folyamat-
ban levõ szerzõdésekre. A
fogyasztóvédelmi szempon-
tokat védelmezõ törvényter-
vezetet egyébként most tár-
gyalja a képviselõház költ-
segvetési bizottsága, ám a
beérkezett javaslatok nagy
száma miatt a folyamat csak
lassan halad elõre. 

Röviden

Emelnék az adóküszöböt

A román kormány kérel-
mezni fogja az EU minisz-
tertanácsától, hogy a jelen-
legi 35 ezer euróról 50 ezer
euróra emelhesse azt a kü-
szöböt, mely fölött a vállal-
kozásoknak forgalmuk, il-
letve bevételük után hozzá-
adottérték-adót (tva/áfa)
kell fizetniük – írta a
Mediafax. Sorin Blejnar, az
adóhivatal elnöke korábban
jelezte már, hogy intézmé-
nye módosítani kívánja a
cégek méretét meghatározó
kritériumrendszert.

EU-s reptérfejlesztés

Százötven millió euró össz-
értékû európai uniós támo-
gatásra pályázhatnak a ha-
zai repülõterek biztonsági
rendszerük tökéletesítése
céljából. A támogatást azok
a légikikötõk igényelhetik,
melyeknek éves utasforgal-
ma nem haladja meg az
egymillió fõt. A közleke-
désügyi minisztérium illeté-
kesei szerint ez országszerte
12 repteret érinthet, köztük
a kolozsvárit és a temesvá-
rit is. A tárca már ki is dol-
gozta a finanszírozás meg-
pályázásához szükséges tá-
jékoztató dokumentumo-
kat, annak ellenére, hogy
az Európai Bizottság végle-
ges válasza még nem érke-
zett meg az alapok lehívá-
sát illetõen.

Sike Lajos

Egy híján 125 vállalko-
zást tüntetett ki a

Szatmár Megyei Ipari és
Kereskedelmi Kamara, ám
a 2009-es év üzleti mérlege-
it figyelembe véve még kö-
zel hatszáz cég ért el toplis-
tás helyezést. „Tavalyhoz
képest ezerrel kevesebb,
csupán 8700 cég küldte be
mérlegét, jórészt olyan
egyéni és családi vállalko-
zások, amelyek a válság
nyomása alatt tönkremen-
tek és eltûntek. A veszteség
azonban ennél jóval na-
gyobb, mert az adataink
szerint megyénkben mint-
egy 3000 kiscéget vitt csõd-
be tavaly a gazdasági-pénz-
ügyi krízis és a hatásait
rosszul kezelõ min-
imáladó” – mondta el az
ÚMSZ-nek a díjátadási gá-
lát követõen Daniela Culic
kamaraelnök.

Az a tény, hogy három
igen jól teljesítõ cég közül
kettõ (a nagykárolyi
Contitech, illetve a szatmári
Autonet) autóalkatrész-for-
galmazással, egy pedig élel-
miszeripari tevékenységgel
foglalkozik (a vetési Uni-
carm), jelez valamit abból,
hogy melyik ágazat bizo-
nyult a legsikeresebbnek –
vélekedett a kamaraelnök.
Hozzátette, a sikerekhez
nagyban hozzájárult az is,
hogy jelen körülmények kö-
zött jó válságkezelõ stratégi-
ával rendelkeztek. A mezõ-

gazdaság területén a cégek
általában megõrizték koráb-
bi éllovas helyüket – elsõsor-
ban nagykárolyi és környék-
beli agrárkereskedelmi tár-
saságok – , a kisebb kerese-
tek és nagyobb munkanél-
küliség miatt csökkenõ fo-
gyasztás azonban mindenre
rányomta bélyegét, ezt leg-
inkább az építõipar szenved-
te meg.   

„Nincs kötelezõ kamara-
tagság, így nem vagyunk
minden adat birtokában, de
sok mindenre rálátunk, fõ-
leg a kis- és közepes vállal-
kozások mûködésével kap-
csolatban. A sebtében ösz-
szehozott, gyenge szakmai
háttérrel és elavult eszkö-
zökkel dolgozó kiscégek kö-
zül sok eltûnt, vagy felfüg-
gesztette tevékenységét. Né-
melyikért talán nem kár,
mert minõségben is elma-
radtak a többi mögött. Te-
hát, ha innen nézzük, a vál-
ság jót is tett” – fejtette ki
Daniela Culic. 

Érdeklõdésünkre, hogy
érezhetõ-e valamilyen javu-
lási folyamat a cégteljesít-
ményekben, az elnök el-
mondta: ha nem is hangsú-
lyosan, de egyes ágazatok
már „lábadozóban” vannak,
elsõsorban a könnyûipar-
ban, ezen belül is a textil- és
a konfekció területén. Emel-
lett tovább javítják helyzetü-
ket azok a vállalkozások is,
amelyek az autóipar, és kü-
lönösen a hazai gépkocsi
üzemek beszállítói. 

„A krízis egyféle rosta is”

HIRDETÉS

Stréber ígéretek



Antal Erika

Átalakításra szorul a ha-
zai bölcsõdei ellátás,

amelynek jelenlegi kapacitá-
sa és minõsége nem elfogad-
ható – vélekedik Petõ Csilla.
A Bihar megyei képviselõ a
napokban tett parlamenti
felszólalásában úgy vélte, hi-
ányos az intézmények mû-
ködését szabályozó 2007.
évi 263. számú törvény. A
legsúlyosabb problémák a
személyzet képzettségével
kapcsolatban merülnek fel, a
politikus úgy véli, nemcsak
a bölcsõdékben dolgozó
egészségügyi és ellátó sze-
mélyzet képzettségét kellene
elõírni, hanem a legkiseb-
bekkel foglalkozók pedagó-
giai felkészültségét is szá-
mon kellene kérni. 

Lehet jól is csinálni

„Ma már a családban ne-
velt csecsemõkkel kapcsolat-
ban is közismert tény, hogy
fejlesztésüket, nevelésüket a
lehetõ legkorábban el kell
kezdeni. A néhány hetes
kortól ajánlott foglalkozáso-
kat nevezzük korai fejlesztés-
nek. Ha ez kimarad, sérülhet
a gyermek” – nyilatkozta la-
punknak Fekete Éva maros-
vásárhelyi gyógypedagógus,
aki úgy véli, a bölcsõdében
nevelt gyerekek jelentõs lé-
péshátrányban vannak. „A
gyermek számára a legkívá-
natosabb környezet három-
éves koráig a közvetlen csa-
ládja és az anyja folyamatos
jelenléte, ennek ellenére le-
het a bölcsõde is hasznos” –
magyarázta a szakértõ, aki
úgy véli, jelentõs átalakításra
szorul a hazai bölcsõde-
rendszer. „Ezekben az intéz-
ményekben a két év körüli

gyermek szociális készségei
fejleszthetõk a leginkább, ki-
fejezetten hasznos lehet ez a
környezet, ha avatott peda-
gógus irányítja a munkát. Az
egy év alattiak számára pe-
dig meghatározó lehet a
szakszerû mozgásfejlesztés,
látás- és hallásfejlesztés,
amelyet jól csak pontos prog-
ram szerint lehet végezni” –
tette hozzá Fekete Éva.

Megadni az esélyt

„Azt tartom nagyon szo-
morúnak, hogy Romániában
a gyermekek egészségügyi
szûrése nagyon felemás, az
enyhébb, de az érintett élet-
minõségét mégis jelentõsen
meghatározó látásgyengesé-
get rendszerint csak nagyon
késõn vesszük észre.  A hal-
lássérülést már a szülészete-
ken szûrik, de követni kellene

a csecsemõk fejlõdését tovább
is” – érvelt a jó bölcsõdei ellá-
tás mellett Laura Câmpean
kolozsvári háziorvos, aki sze-
rint intézményes formában
„szem elõtt” lennének a gye-
rekek. „Én mindenképpen jó
ötletnek tartom a bölcsõdei
rendszer átalakítását és olyan
fejlesztõ pedagógusok bevo-
nását a nevelõ munkába, akik
a sérült és a normális ütem-
ben fejlõdõ gyerekek ellátásá-
ról is szakszerûen tudnak
gondoskodni” – tette hozzá a
háziorvos, aki maga is két kis-
gyermeket nevel.

Még mindig nem elég

Petõ Csilla, aki a bölcsõde-
reform mellé állt, azt is ne-
hezményezi, hogy bár csök-
ken a születések száma, az in-
tézmények által kínált helyek
sok nagyvárosban így sem

elegendõek. Túlzsúfoltak a
bölcsõdék, és hosszú a váró-
lista. „Célunk az kell legyen,
hogy támogassuk a fiatalokat
a gyermeknevelésben azáltal
is, hogy növeljük a bölcsõdei
helyek számát”– nyomatéko-
sított Petõ. Marosvásárhelyen
2001 óta az önkormányzat
gondoskodik a bölcsõdék
mûködtetésérõl, helyi kézben
van tehát a létszámbõvítés le-
hetõsége. Jelenleg a városban
öt bölcsõde mûködik, ahol
négyszáz kisgyerekre fel-
ügyelnek, ez éppen elegendõ,
az igényeknek megfelel – nyi-
latkozta lapunknak a helyi
bölcsõdehálózat igazgatója,
Ferencz Emõke. „Szerintem
sokkal többen élnének ezzel a
gyermekgondozási lehetõség-
gel, de vagy nem tudnak ar-
ról, hogy mûködnek a bölcsõ-
dék, vagy nem bíznak meg
ezekben az intézményekben”

– figyelmeztetett a lapunknak
nyilatkozó Dobrai Györgyi
szülõ, aki úgy döntött, inkább
otthon neveli gyermekeit.
„Nem jelentkeztünk a bölcsõ-
dékbe, mert bár valóban jó-
nak tûnik az ellátás, én több
odafigyelést szeretnék biztosí-
tani a gyerekemnek, szaksze-
rû beszédfejlesztéssel” – ma-
gyarázta a szülõ, aki abban
bízik, hogy otthon igazán
oda tudnak figyelni a kicsikre.  

Ez már a reform

Ferencz Emõke emlékez-
tetett, a bölcsõdereform már
most is folyik a térségben,
hiszen a beruházások folya-
matosak, a korszerûsítések
valamennyi bölcsõdében
megtörténtek, így az Euró-
pai Unió által diktálta köve-
telményeknek is megfelel-
nek, jogosan tekintik tehát
példaértékûnek a vásárhelyi
eredményeket a más me-
gyékbõl ideérkezõ kollégák.
Az intézményvezetõ elis-
merte: a felügyelete alá tar-
tozó bölcsõdékben elsõsor-
ban az egészségügyi ellátás
minõségére összpontosíta-
nak. A gyerekek állapotát és
fejlõdését orvos, dietetikus,
asszisztens követi, vala-
mennyien szakképesítéssel
rendelkezõ alkalmazottak,
akiknek a munkájával elége-
dettek. Kovács Imola maros-
vásárhelyi háromgyerekes
anyuka úgy döntött: megbí-
zik az intézményes gondos-
kodásban. Lapunk kérdésére
elmondta, a Tudor negyed-
beli 5-ös számú bölcsõdét
választották, mert itt ellen-
õrizhetõen jó az ellátás,
nagycsaládosként pedig nem
engedheti meg magának,
hogy külön nevelõnõt fizes-
sen a gyermekeinek. 
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Gondok bölcsõje a bölcsõde

Kovács Zsolt

„Kiszáradtak” a vízveze-
tékek Sepsiszentgyör-

gyön, a város felében két na-
pig szünetelt a vízszolgálta-
tás.  Az üzemzavar egyaránt
meglepetésként érte a ható-
ságokat és lakosokat. Utób-
biak pillepalackokkal és ved-
rekkel rohamozták meg a kö-
zeli forrásokat, illetve az üz-
letekbe tódultak. Antal Ár-
pád polgármester tegnap reg-
gel összehívta a készenléti bi-
zottságot, és úgy döntöttek,
tartályokból látják el ivóvíz-
zel a lakosságot, így nyolc
helyszínen tûzoltókocsikból
osztották a háztartási vizet,
illetve palackozott ivóvizet is
adtak a rászorulóknak Az
önkormányzat 27 mobilvé-
cét is elhelyezett a Szemerja
negyedi intézményeknél. 

Pánikban a város

A lapunk által megkérde-
zett Szemerja negyedi lakók
elégedetlenek voltak, mint
mondták, negyven éve nem
történt ilyen jellegû problé-
ma. Volt, aki arra panaszko-

dott, hogy a hatóságok ké-
sõn értesítették õket az elhú-
zódó javításról, mások pedig
úgy vélekedtek, meg lehet ér-
teni a szolgáltatót, hiszen
rendkívüli esetrõl van szó, és
nem lehetett kiszámítani,
mennyi idõbe telik a problé-

ma megoldása. Az ivóvízhi-
ányt egy földcsuszamlás mi-
att eltört fõvezeték okozta,
amelynek javításán két nap
és két éjszaka dolgoztak a
sepsiszentgyörgyi Közmû-
vek Rt. alkalmazottai, míg
többszöri próbálkozásra teg-

nap 13 óra után sikerült újra
ivóvizet biztosítani mintegy
15 ezer lakosnak, a sepsi-
szentgyörgyi kórháznak, és
több intézménynek, cégnek,
iskolának és óvodának. Lap-
zártánkkor még volt víz a vá-
rosban, bár a szakemberek fi-

gyelmeztettek, hogy az eltört
csövet csak ideiglenesen javí-
tották meg, azzal párhuza-
mosan tervezik egy teljesen
új, mintegy 300 méter hosz-
szú vízcsõ lefektetését. En-
nek a beruházásnak két-há-
rom napon belül kezdenek
neki, és ezzel a tervek szerint
végleg megoldódhat a prob-
léma. Kató Béla, a Közmû-
vek Rt. fejlesztési igazgatója
lapunknak elmondta, bíznak
abban, hogy nem kell ismét
elzárni a csapokat, hiszen az
eredetileg 40 centiméter át-
mérõjû 40 éves fõvezetéket
néhány száz méteren átme-
netileg egy 200-as vezetékkel
helyettesítették, de az illesz-
tések kétszer is elszakadtak,
míg sikerült újra vizet juttat-
ni a lakásokba. 

Számítottak 
a katasztrófára

A vízellátás azért omlott
össze, mert a Sepsiszent-
györgyöt átszelõ Debren-pa-
tak medrének rendezése
közben az Õrkõ negyedben
meggyengült a töltés, amely
hétfõn este 10 órakor meg-

csúszott és beszakította a pa-
tak mentén haladó fõvezeté-
ket. A vastag vezetékbõl „ki-
robbanó” víz riadalmat oko-
zott a környéken lakó roma
családok között. „Rengett a
föld is, majd magasra tört a
csatornából víz, nagyon
megijedtünk”, mesélte az
egyik itt élõ. Fejér Sándor, a
Közmûvek Rt. igazgatója
emlékeztetett arra, hogy  a
Debren-patak medrének
rendezési tervébe belefoglal-
ták, hogy két oldalon beton-
falat építenek a földcsu-
szamlás elkerülése érdeké-
ben, de még csak egyik ol-
dalt sikerült megerõsíteni.
Már hétfõn reggel látszott,
hogy megcsúszhat a nedves
föld, ezért a vezeték körül, a
domb aljába betont öntöt-
tek, viszont estére a teteje
csúszott meg, és elszakította
a vezetéket. Fejér Sándor
megnyugtatta a sepsiszent-
györgyieket: „az elöregedett
csatornahálózat felújítása
folyamatban van, Kovászna
megye víz- és csatornaháló-
zatának fejlesztésére 86 mil-
lió eurós pályázatot nyert a
térség”. 

Víz után epedezik Sepsiszentgyörgy

Váratlanul érte a kétnapos vízhiány a sepsiszentgyörgyieket A szerzõ felvétele

Személyre szabott nevelés jár a bölcsõdében gondozott gyerekeknek is

Hírösszefoglaló

„A fiúk, akik tegnap
sztriptízt táncoltak, ma a

televízióadókon váltanak
színt. Meglátjuk, mi jöhet
még” – nyilatkozta a Piatra
Neamþ-i rendõrfõnökre
utalva Traian Bãsescu a teg-
napi kormányülés után,
amelyen a Boc-kabinet tag-
jai a napokban kirobbant
maffiaügyrõl is tárgyaltak.
Dan Fãtuloiu belügyi állam-
titkár javaslatot tett Au-
relian ªoric Piatra Neamþ-i
rendõrfõnök leváltására,
Traian Igaº belügyminiszter
szerint az sem zárható ki,
hogy országszerte vezetõ-
cserék lesznek a rendõrség
kötelékén belül. Piatra
Neamþon vasárnap fényes
nappal lõtték le a 32 éves
Gheorghiþa Morarut, test-
vérét, a 36 éves Bogdan
Morarut súlyosan megsebe-
sítették. A gyanú szerint
mindketten a helyi maffia
tagjai és egy több éve folyó
bandaháború áldozatai. A
belügyminisztérium vizsgá-
latot indított az ügyben,
mert több kifogás is felme-
rült a helyi bûnüldözõ szer-
vekkel szemben. Aurelian
ªoric rendõrfõnököt azzal
gyanúsították meg, hogy
kapcsolatot ápol szervezett
bûnözõi körökkel: az érin-
tett a vádak hallatán sajtótá-
jékoztatón sírta el magát. A
maffiaügyet elvették a Piat-
ra Neamþ-i ügyészségtõl, a
továbbiakban a fõvárosban
folyik a vizsgálat. Az elõze-
tes letartóztatásban lévõ el-
követõt, Cristian Chilatot is
Bukarestbe szállították, itt
hallgatják ki a tanúkat, és itt
folyik majd a bizonyítékok
vizsgálata is. 

Tovább dagad 
a Neamþ-i
maffiabotrány 

Fotó: archív
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Antal Erika

Közös bemutatóra készül
a Marosvásárhelyi Mûvé-

szeti Egyetem és a Yorick
Stúdió holnap este 19 órától
az egyetem stúdiószínházá-
ban. A nézõk Tasnádi István
Finito címû verses komédiá-
ját láthatják.

A bemutatóról Sebestyén
Aba, a Yorick Stúdió vezetõ-
je elmondta, „olyan darabot
láthat a közönség, amely a
mai ember problémáit bon-
colgatja, édes-keserû humor-
ral”. Tasnádi István neve
nem ismeretlen a vásárhelyi
színházkedvelõk körében,

hiszen a Yorick már játszot-
ta darabját. A többszörösen
kitüntetett magyarországi
kortárs szerzõ 1992-tõl pub-
likál rendszeresen verseket,
ír színházi kritikát, de fõként
drámaíróként vált ismertté.
A Finito verses komédia,
avagy a szerzõ játékos meg-
fogalmazása szerint „pszeu-
do-molière”. A verses szö-
veg mind a rendezõnek,
mind a színészeknek nagy
kihívás – hangsúlyozta Se-

bestyén Aba, aki izgalmas
feladatnak nevezte a darab
színrevitelét. 

Tasnádi az alapötletet Nyi-
kolaj Erdmantól vette, az
orosz szerzõ Az öngyilkos cí-
mû komédiáját helyezte át a
mai magyar valóságba. A
történet az élet és halál kö-
zött, az öngyilkosság és gyil-
kosság, a humor és a halálos
komolyság közepette játszó-
dik. Az elõadásban az elsõ és
másod-éves mesterizõ színi-

növendékek játszanak. Gás-
párik Attila, a Mûvészeti
Egyetem rektora elmondta,
az elsõ olyan produkció,
amelyet teljes egészében az
egyetem kivitelezett. A színé-
szek mellett a díszlet- és jel-
meztervezõ, a dramaturg, a
zeneszerzõ és a rendezõasz-
szisztens is a Mûvészeti
Egyetem hallgatója.

A Mûvészeti Egyetem ke-
retében mûködõ Akadémiai
Mûhely Nóra címû produkci-

óját egyébként a legjobb ren-
dezõi kategóriában jelölték
díjazásra az aradi Interetni-
kus Színházi Fesztiválon,
míg a Yorick Stop de tempo cí-
mû produkciója elnyerte a dí-
jat. Borbély B. Emília, az
egyetem hallgatója a Piatra
Neamþ-i, majd a pécsi feszti-
válról hozott haza díjakat.
„A múlt heti Marosvásárhe-
lyi Nemzetközi Könyvfeszti-
válon saját kiadványaival vett
részt az egyetem, ami szintén
annak a bizonyítéka, hogy
minõségi munka folyik, taná-
rok és diákok egyaránt jól
dolgoznak” – sorolta Gáspá-
rik Attila rektor a közelmúlt
eseményeit. A további terve-
ikrõl a rektor elmondta, de-
cember 4-én az Akadémiai
Mûhely újabb bemutatóval
lép színpadra, 17-én és 18-án
pedig minifesztivállal, szín-
háztudományi konferenciá-
val egybekötött ünnepségen
emlékeznek a 100 éve szüle-
tett színházalapító Tompa
Miklósra. Azt követi a kará-
csonyi koncert az egyetem
zenepedagógus hallgatói elõ-
adásában, majd 21-én meg-
történik a bábszínház épüle-
tének várva-várt avatója is. 
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Röviden Kortárs verses komédia 
a Köteles Sámuel utcában

Kortárs drámafesztivál

Budapesten tartják novem-
ber 27-tõl december 4-ig a
Kortárs drámafesztivált. A
hagyományos vendégország-
program fókuszában ezúttal
az Amerikai Egyesült Álla-
mok színháza áll. A cél kí-
sérletezõ és mûfaji határokat
feszegetõ produkciókat mu-
tatni a nézõknek a Trafó és a
MU Színház színpadán.
A programblokkban szóló-
koncertet ad és workshopot
vezet Reggie Watts, a tíz
oktávnyi hangterjedelem-
mel rendelkezõ hip-hop
mûvész. A magyar prog-
ramba Pintér Béla és Társu-
lata, az Orlai Produkciós
Iroda, az Örkény, a Nemze-
ti és a Kolibri, valamint a
kaposvári Csiky Gergely és
a nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Színház elõadásai
kaptak meghívást.

Magyar fotósé 
a Hervé-díj

Czigány Ákos magyar és
Alexis Cordesse francia fo-
tómûvészek megosztva
nyerték el idén a kétévente
kiosztásra kerülõ Lucien
Hervé és Rodolf Hervé-
díjat. A hatezer eurós juta-
lommal járó elismerést ked-
den este vehették át a díja-
zottak Párizsban, a fotóhó-
nap keretében a nyertes so-
rozatokból összeállított kiál-
lítás megnyitóján, az École
Spéciale d’Architecture
(ESA – Építészeti Fõiskola)
épületében, amely intéz-
mény nagy jelentõséget tu-
lajdonít a fotózásnak az épí-
tészhallgatók oktatásában.

Pajzán est 
a Moszkva kávézóban 

Piroska és a farkas címmel
délvidéki gyûjtésû erotikus
népmesék elevenednek meg
ma este 20 órától Körner
Anna és Hajdu Géza elõ-
adásában a nagyváradi
Moszkva kávézóban. A fel-
nõtt közönséghez szóló elõ-
adást Kõrössi P. József állí-
totta össze, Burány Béla
néprajzkutató gyûjtését dol-
gozva fel. Az elõadás õsbe-
mutatója októberben volt
Budapesten, a Fészek klub-
ban. A szókimondó történe-
tek nem csak a délvidéki
magyar ember gazdag hu-
morát adják vissza, hanem
a magyar nyelv gazdagsá-
gát, leleményességét is visz-
szatükrözik. 

Bicskei S. Zsuzsanna
Marosvásárhelyen

Két egyéni elõadással lép
közönség elé Marosvásárhe-
lyen Bicskei S. Zsuzsanna,
aki a táncszínház kiváló mû-
velõje, színész, táncos, dal-
szerzõ egy személyben.
Magam talán középre állok
címmel Pilinszky verseibõl
készült összeállítását egy hét
múlva, este fél 8-tól mutatja
be a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház Kistermében.
Az ABZU címû archaikus
táncelõadás pedig november
27-én, szombaton este fél 8-
tól látható ugyanott.

B. L.

Ma délután 16 órakor
kezdõdik a Romexpo ki-

állítócsarnokban a hétfõig
tartó 17. Gaudeamus Nem-
zetközi Könyvvásár. A köz-
szolgálati rádió által szerve-
zett bukaresti könyves vásár
idei díszmeghívottja Belgium
mint a sokszínû kultúrák or-
szága, így aztán kiemelt fi-
gyelmet kapnak a Belgi-
umban élõ kisebbségi szer-
zõk, könyvkiadók és – keres-
kedõk. Így a könyvvásár hi-
vatalos megnyitója után, me-
lyen Demeter András István,
a Román Rádiótársaság el-
nök-vezérigazgatója is beszé-
det mond, Kitty Crowter bel-
giumi grafikusmûvész gye-
rekkönyv-illusztrációi kerül-
nek bemutatásra. 

Fél hattól Markó Béla szo-
nettjeinek román nyelvû mû-
fordítását mutatják be, az

Erotica grãdinii (A kert erotiká-
ja) címû kötetet megjelentetõ
Curtea Veche Könyvkiadó
standjánál. 

A fesztivál díszmeghívottja
mellett kiemelt figyelmet kap-
nak a gyerekkönyvek és a
gyerekeknek szóló különbözõ
kiadványok, melyeknek kü-
lön helyszínt biztosít a Ion
Creangã-rõl elnevezett Könyv-
szalon. A 17. Gaudeamus
Nemzetközi Könyvvásár idei
felhozatala leginkább a kü-
lönbözõ interaktív kiadvány-
okra összpontosít – a hazai
kínálat mellett a nyugatit is
szemléltetve. A könyvvásá-
ron részt vesznek a román
kulturális élet fõszereplõi
mellett a nemzetközi kultúra
különbözõ személyiségei is.
Így jelen lesz Norman Manea
román származású író, aki
1986-ban kénytelen volt el-
hagyni Romániát, késõbb az
Egyesült Államokban telepe-

dett meg, és több könyvét is
ott publikálta. Nemzetközi
hírnévnek örvend, „külföld-
ön ismertebb és elismertebb,
mint hazájában” – ajánlják a
szervezõk. Ugyancsak a ro-
mán fõvárosba látogat a
könyvvásár idejére Catherine
Cusset New Yorkban élõ
francia esszéista és regényíró,
aki mintegy a hívó szónak en-
gedelmeskedve több évtize-
des egyetemi tevékenységét
hagyta abba, hogy teljesség-
gel az írásnak szentelje életét.

Felolvasást tart Marie
Darrieussecq is, aki 1996-
ban publikálta elsõ kötetét
Truismes címmel, ami egy
csapásra meghozta számára
az ismertséget. Még abban
az évben a Goncourt-díjra
javasolták, a regényt Jean-
Luc Godard filmesítette
meg. A francia szerzõ ké-
sõbb mûfordítóként és költõ-
ként is elismerést szerzett. 

Sipos M. Zoltán

Megosztotta a kolozsvá-
ri közvéleményt Orbán

János Dénes költõ, a város
irodalmi életét is alakító
Bulgakov kávézó tulajdono-
sának az az ötlete, hogy Fe-
kete Pákó énekest, botrá-
nyairól elhíresült magyaror-
szági médiaszemélyiséget
hívta meg koncertezni. A
nigériai származású, Ma-
gyarországon élõ zenész
tegnap este lépett fel a Bul-
gakovban.

A kávézó fiatal törzsven-
dégei közül sokan felhábo-
rodottak a kezdeményezé-
sen „Nem akartam hinni a
szememnek, mikor megpil-
lantottam a hirdetõoszlo-
pon, hogy Pákó itt lesz Ko-
lozsváron. Úgy érzem, hogy
ennek az alaknak semmi ke-
resnivalója itt, szerintem
megérdemelne egy-két po-
fot” – mondta lapunknak
egy diák, akinek véleményé-
vel sokan egyetértenek. 

Az ötletgazda „jó poén-
nak” tartja Fekete Pákó fel-
lépését. „Ilyenkor õsszel
mindenki gólyabálokat és
különbözõ bulikat szervez,
a zenei felhozatal viszont
elég silány. Ezért döntöt-
tem úgy, hogy szervezek
egy antibulit, ahol minden
idõk leggagyibb muzsikáit
lehet hallgatni és jókat le-
het röhögni” – mondta el
lapunknak a koncert elõtt
Orbán János Dénes. Hoz-
zátette: görbe tükröt akart

mutatni, és erre teljesen
megfelel Fekete Pákó, aki
önmaga és az általa képvi-
selt mûfaj paródiája. „Szinte
biztos vagyok benne, hogy
ezt õ is tudja magáról és tu-
datosan vállalja fel ezt a sze-
repet” – fejtette ki a Bulga-
kov tulajdonosa.

Szerinte elsõsorban azok
az értelmiségiek hangoztat-
ták ellenérzésüket Pákó fel-
lépésével kapcsolatban,
akiknek nincs humorérzé-
kük. Mint elmondta, a nigé-
riai származású celebet
nem kicsúfolni vagy meg-
alázni szeretné: egyszerûen
azért hívta Kolozsvárra,
mert beleillik a Görénybuli
címû programsorozat kon-
cepciójába. Ugyanakkor fel-
hívta arra is a figyelmet,
hogy Fekete Pákó koncert-
jével egy idõben a Bulgakov
kávézó különbözõ termei-
ben flamenco-est és kama-
razene is lesz.

Gergely Balázs, a nyáron
elsõ alkalommal megrende-
zett Kolozsvári Magyar Na-
pok fõszervezõje szerint
mesterségesen gerjesztett
hisztéria az, ami a napok-
ban lezajlott az ügy körül.
„Különbözõ fórumokon
folyt a vita, vélemények és
ellenvélemények hangzot-
tak el, ez az ügy nem érde-
mel meg ekkora nyilvános-
ságot” – szögezte le Ger-
gely. Szerinte Pákó meghí-
vása csupán marketingfogás
a Bulgakov tulajdonosa ré-
szérõl. 

„Fekete bárány” 

Kolozsváron Fekete Pákó
Gaudeamus-rajt Bukarestben

A Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetem a Yorick Stúdióval együtt viszi színpadra a Finitót

Teltházra számítanak a bukaresti Romexpo kiállítócsarnokban megszervezett Gaudeamus könyvvásáron

A szerzõ felvétele

Tasnádi István

kortárs drámaíró

Finito címû

„pszeudomoli-

ère”-jét mutatja

be holnap a Ma-

rosvásárhelyi

Mûvészeti Egye-

tem és a Yorick

Stúdió. 
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Scarlett Johansson-t, a Vas-
ember 2 sztárját választották

az Év Nõjének a GQ magazin
férfi olvasói, a férfisztárok közül
a legnagyobb megtiszteltetés a
Pókember egykori ellenségét,
James Franco-t érte, mivel õ az
év férfiúja. 

Ikoni státuszba az Oscar-díjas
Jeff Bridges került, aki a Crazy
Heart címû film részeges coun-
try-zenészének szerepéért az
aranyozott szobrocska mellett
megkapta az idei Arany Gló-
busz Legjobb férfi alakításért já-
ró díjat. Az év hazafija Stephen
Colbert, Emmy-díjjal kitüntetett
amerikai humorista, szatíraíró
lett, akit a Time magazin 2006-
ban a 100 legbefolyásosabb em-
ber közé sorolt. A feltörekvõ te-
hetség címe Rihanna aktuális

kedvesét, Drake-et illeti, akit
minden idõk legrosszabb hangú
rappereként is jegyeznek.

Az év legszebb nõjének válasz-
tott 25 éves Scarlett Johansson
olyan szépségeket elõzött meg,
mint Megan Fox vagy Cheryl
Cole. A férfi olvasók bevallásuk
szerint Johansson kisasszony
természetességét és sokoldalúsá-
gát díjazták, valamint a változa-
tos filmszerepeit, hiszen a szí-
nésznõ sok karakterben kipró-
bálta már magát. A tavaly a vi-
lág legszexisebb nõjének meg-
választott színésznõ Rob Reiner
’94-es komédiájában kezdte a
karrierjét, majd olyan filmek-
ben szerepelt, mint A suttogó, Az
ember, aki ott sem volt, a Budapes-
ten forgatott Amerikai rapszódia,
az Elveszett jelentés, a Leány
gyöngy fülbevalóval, A sziget, a Tö-
kéletes trükk vagy a Fekete Dália.

Scarlett egyébként nagy Woody
Allen rajongó, a direktor négy
filmjében is játsszott, a Match
Point, Füles és a Cassandra’s
Dream mellett a legújabb Vicky
Cristina Barcelona címû opszu-
ban is tündökölt.

A 32 éves James Edward
Franco amerikai színész, rende-
zõ, producer és festõmûvész ( – a
nagyközönség elõször a Los An-
geles-i Glü Galériában tekinthet-
te meg 2006 elején). Színészettel
komolyabban a ’90-es évek végén
kezdett el foglalkozni, mikor sze-
repet kapott egy tinisorozatban a
Freaks and Geeks-ben. Széles körû
ismertségre Sam Raimi Pókem-
ber-filmjei után tett szert Harry
Osborn eljátszása után. Fõszere-
pet játszott még ezen kívül a há-
borús film Flyboys-ban, a tengeré-
szeti Annapolis-ban és a Tristan &
Isolde címû produkcióban. 
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A Bukaresti Egyetemen két
diákja nyerte a Fiatal riporterek

a szegénység ellen elnevezésû ri-
portpályázatunkat. A beküldött
munkájuk alapján az újságírósza-
kos Gabriela Ionela Mihaela
Motroc és a politikatudományt
tanuló Doris Manu meghívást
kapott a december 4-e és 7-e kö-
zött zajló Európai Fejlesztési Na-
pok brüsszeli mûhelytalálkozó-
ján való részvételre. 

Nagy érdeklõdés

Amint arról beszámoltunk, a
verseny koordinációjáért min-
den tagországból egy-egy sajtó-
orgánum vállalta a felelõsséget –
Nagy Britanniában például a
The Economist, Franciaországban
a La Croix, Németországban a

Die Tageszeitung; Romániából az
Új Magyar Szót kérték fel erre. A
riportpályázat promoválása tel-
jesen az ÚMSZ-re volt bízva, az
EU-s partner csupán promóciós
anyagot, plakátokat, szórólapo-
kat küldött. „Mi próbáltuk
egyenlõ mértékben népszerûsíte-
ni a magyar és román diákok kö-
zött a riportpályázatot, és hát
úgy tûnik, a román fiatalok fogé-
konyabbak voltak” – magyaráz-
za lapunk fõszerkesztõje. Sala-
mon Márton László szerint elõ-
nyére vált a népszerûsítési akció-
nak, hogy magyar lap volt az
Európai Újságíróközpont romá-
niai partnere, mert így szélesebb
volt az a skála, ahova eljuthatott
az információ. „Persze lehetnek
más magyarázatok is, mint pél-
dául az, hogy a romániai egyete-
mi ifjúságnak az átlagosnál na-
gyobb az érdeklõdése Brüsszel

és az EU-s témák iránt” – véli az
ÚMSZ fõszerkesztõje. 

A versenyre rekordszámú pá-
lyamunka érkezett, ezért Romá-
niából, akárcsak az EU hat nagy
országából, egy helyett végül két
nyertest választhattunk ki. „A
mennyiségre nem panaszkodhat-
tunk, a minõséggel azonban már
nem voltam annyira elégedett.
Hiányoltam a vérbeli riportokat,
a tényfeltáró írásokat, inkább
esszék, kommentárok érkeztek,
riport címén” – minõsítette a pá-
lyázatra érkezett munkákat Sala-
mon Márton László.

Románia–Brüsszel–Afrika

Az Európai Unió 27 tagálla-
mának harminchárom résztve-
võje, köztük a két romániai nyer-
tes is, élõ részt vesz a december
4-e és 7-e között zajló Európai
Fejlesztési Napok mûhelymun-
káján, illetve legtöbb egy héttel a
mûhelymunka vége után, de-
cember 14-ig megjelentetnek egy
anyagot is saját országuk sajtójá-
ban. A zsûri a legjobban megírt
riportot, a legjobb rádióriportot
és a legeredetibb hírt díjazza, a

három legjobb anyag szerzõje
helyszíni látogatáson vehet részt
a Bizottság egyik afrikai partner-
országában – a nyerteseket jövõ
év januárjában hirdetik ki. 

Az egyik romániai nyertes,
Doris Manu lapunk megkeresé-
sére elmondta, nagyon örült,
amikor megtudta, hogy az ere-
detileg újságírószakos diákok-
nak meghirdetett verseny jelent-
kezési szabályzatát módosítot-
tuk, és így politikatudományt ta-
nuló egyetemistaként õ is jelent-
kezhetett a versenyre, de elárul-
ta, nem bízott annyira a siker-
ben. „Egy ilyen jellegû EU-s ver-
senyre tömegesen jelentkeznek a
romániai egyetemisták” – fogal-
mazott Manu, akinek nem oko-
zott különösebb nehézséget a ri-
port megírása. „Csak az volt ne-
héz, amíg megtaláltam a témát,
és bár nem volt világos, hogy tu-
lajdonképpen mit várnak el a
szervezõk, viszonylag könnyen
elkészült az anyagom” – mond-
ta. A Bukaresti Egyetem polito-
lógus hallgatója úgy véli, a ro-
mániai egyetemisták is egyenlõ
esélyekkel indulnak az afrikai fõ-
díjért a többiekkel. 

Fegyverrel, illetve egy sajátos árukapcsolással
háromszorozta meg eladásait egy teherautókat
forgalmazó floridai kereskedõ: aki vesz tõle
kocsit, ingyen kap hozzá egy AK-47-es gépka-
rabélyt. Az akciót alig több mint egy hete hir-
dette meg, és azóta már 21 autót adott el. Te-
lephelyén persze nem mûködtet fegyverrak-
tárt, így nem közvetlenül tõle kapják meg a
vevõk a fegyvert, hanem csak egy kupont,
amelyet azonban rögtön beválthatnak a közeli
fegyverboltban. Az autókereskedõ opimista
volt: 100 darab AK-47-est kötött le nagykeres-
kedelmi áron, és akcióját addig folytatja, míg
a fegyverkészlet tart. Vevõi körét elsõsorban
vadászok és halászok jelentik.
Aki viszont nálam vesz gépkarabélyt, kap egy
doboz békegalambmáj-konzervet.

(szûcs el)

Száz szó

Röviden

A Zece TV-re költözik a Naºul

Zece TV lesz a neve annak a televíziónak
amelyet még idén el szeretne indítani az
RCS& RDS, Románia második legnagyobb
vezetékes telefon, internet és kábel szolgál-
tatója. Amint arról lapunkban beszámol-
tunk, ehhez a társasághoz igazol Radu
Moraru, a  B1 TV Naºul (Keresztapa) címû
mûsorának vezetõje. Moraru a Mediafaxnak
azt nyilatkozta, a Naºul-t készítõ csapattal
együtt pár napon belül elhagyja Bobby
Pãunescu televízióját. Hozzátette: továbbra
is a B1 és a Vox News részvényese marad, és
a Bobby Pãunescu üzletemberrel való jó vi-
szonyt is megtartja. Az RCS&RDS induló
televíziójáról kijelentette: „Ez egy baráti do-
log, húsz éve ismerem a tulajdonosokat. A
projektnek kezdettõl fogva részese vagyok”. 

Kirúgta a Tv2 Vágó Istvánt 

Szerzõdést bontott Vágó Istvánnal a Tv2. A
mûsorvezetõ két év után távozik a csatorná-
tól, mely elismerte ugyan, hogy Vágót sze-
melték ki A 40 milliós játszma címû új vetél-
kedõ mûsorvezetõjének, de a csatorna sze-
rint az új formátumhoz inkább mégis más
stílusú embert keresnek. „Tiszteljük és
nagyra becsüljük Vágó István televíziós pá-
lyafutását, azonban a Tv2 mûsorterveiben
nem szerepel olyan formátum, mely igazán
illeszkedne István személyéhez és kvalitásá-
hoz” – mondta Kiss Péter, a Tv2 program-
igazgatója, aki szerint Vágó neve ugyan fel-
merült a hamarosan induló, A 40 milliós
játszma címû produkciók kapcsán, de sze-
rinte ez a mûsor egy más stílusú és dinami-
kájú mûsorvezetõt kíván. 

Már a pápa is nagy felbontású

A Vatikán új közvetítõkocsit vásárolt, úgy
már karácsonykor HD-ban sugározhatják
a pápa éjféli jókívánságait. Federico Lom-
bardi, a Vatikán szóvivõje szerint a 14 mé-
ter hosszú, 18 kerekû kamiont, amiben 16
hangmérnök, vágó technikus és adásrende-
zõ dolgozik a közvetítésen, nem tudták
volna megvenni a Sony segítsége nélkül. A
hatmillió dollár értékû közvetítõkocsi árá-
ból ugyanis a Sony Italia egymillió dollárt
engedett jótékonykodásból, további egy-
milliót adakozók dobtak össze, így a kato-
likus egyháznak mindössze 4 millió dollár-
jába került, hogy XVI. Benedek ezentúl
1920-szor 1080 pixelben juthasson el a hí-
vekhez. Lombardi szerint ez még csak az
elsõ lépés, az elkövetkezõ években a pápa
még több modern technológiával ismer-
kedhet meg, például nem elképzelhetetlen,
hogy jövõre már 3D-ben is körbe lehet
majd nézni a karácsonyi szentmise alatt a
Szent Péter téren. 

Eladó Kibéden (Szovátától 8 km-re, Maros megye)

3 szobás, udvaros családi ház, 100m2 lakófelület-

tel, valamint gazasági épülettel. Kft. székhelynek,

nyaralónak is megfelel. Telefon: 0740-180 058.

Apróhirdetés

Johansson és Franco a legszebbek
Sztársarok

Gabriela Ionela Mihaela Motroc újságíró-
szakos és Doris Manu politikatudományt
tanuló bukaresti diákok nyerték az Euró-
pai Újságíróközpont és az Új Magyar Szó
közös riportpályázatát. 

Sajtópályázat: a nyertesek

A GQ magazin Scarlett Johanssont választotta az év legszebb nõjének. Férfifronton James Franco kapta a kitüntetést

Veszélyben 
a Filmszemle
ÚMSZ

Nem marad pénze a Magyar
Mozgókép Közalapítványnak

(MMK) a Magyar Filmszemlé-
re, miután jövõ évi támogatása
mintegy ötödével csökkent – írja
az Index.hu. A magyarországi
internetes újság a Népszabadság
információira alapozza kijelen-
tését, mely szerint nem csak a
magyar filmgyártás kerül ve-
szélybe azzal, hogy a kormány
tervei szerint jövõre 5 milliárdról
egy milliárdra csökkentik a Ma-
gyar Mozgókép Közalapítvány
támogatását. A napilap informá-
ciói szerint a 2011-es költségve-
tésben szereplõ 1,035 milliárdos
támogatásból félmilliárd azon-
nal elmegy a kereskedelmi ban-
koknak járó kamattartozásra, a
fennmaradó félmilliárd pedig
nem elég arra sem, hogy az
MMK eleget tegyen minden tör-
vényi kötelezettségének. A köz-
alapítvány feladata a magyar fil-
mek külföldi fesztiválszereplése-
inek finanszírozása a Filmunión
keresztül, ennek a költsége ön-
magában meghaladja az évi 100
milliót. Emellett az MMK fizeti
a Magyar Mozgókép Mestere cí-
mekkel járó apanázsokat, támo-
gatja a filmterjesztést, a filmes
oktatást, a szakkiadványokat, a
filmszakma külföldi szervezetek-
ben viselt tagságával járó díjakat,
és mindezek mellett még évente
átlagosan 150 millió forinttal tá-
mogatja a Magyar Filmszemle
megrendezését. Kormányközeli
források azt állítják, hogy erede-
tileg 4,5 milliárd forintos támo-
gatást kapott volna az MMK jö-
võre, de ezt maga Orbán Viktor
változtatta meg végül. A napilap
szerint azért, hogy így hozza
helyzetbe Andrew Vajna produ-
cert, aki a kereskedelmileg érté-
kes mûfaji filmek, azaz a nem
mûvészfilmek finanszírozásával
foglalkozna a Nemzeti Gazdasá-
gi Minisztérium alatt. 
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (sor.)
9.55 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
10.25 Lélek Boulevard
11.00 Család-barát
11.55 Carlo és vendégei
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 A Gangesz kísérte-
tei (ismerett. f.)
16.20 Mundi Romani -
Franciaország
16.50 Beavatás
17.20 Anya, az állatorvos
(német sor.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese - Kicsi
Maciusz király
20.00 Labdarúgó-mérkő-
zés (élő)
Monicomp Liga, 
15. forduló, Budapest
Honvéd 
- BFC Siófok
22.05 Híradó
22.20 Hableány 
(orosz vígj., 2007)
0.05 Sporthírek
0.10 Váltó
0.20 Drót (am. sor.)
1.20 Otthon, biztonság-
ban (am. thriller, 2006)
2.55 Kikötő - Friss (ism.)
3.15 Híradó (ism.)
3.45 Megyejáró
3.55 Kikötő - Extra

m1, 22.35
Magamra találva

Az alkoholista ügyvéd, Derric Hall élete katasztrofális. Teljes
egészében az anyja uralja, s nagyon szereti menyasszonyát,
mégsem képes vele önálló éltet kezdeni. Teljes kudarcnak
tartja életét és egy este azt kívánja, bárcsak minden a feje
tetejére állna. Másnap Zane, egy bűnöző bőrében ébred.
Úgy tűnik, helyet cseréltek és egy alternatív valóságban kell
eldönteniük, mit is akarnak valójában.

TVR 1, 23.10
A vörös sárkány

Will Graham, a kiváló nyomozó azért hagyta ott az FBI-t,
mert majdnem az életébe került elkapni Dr. Hannibal Lectert,
a zseniális őrültet. Most, évek múltán azonban, amikor egy
sor különösen szörnyű gyilkosság tartja rettegésben a köz-
véleményt, Graham vonakodva bár, de hajlandó viszszatérni
önként vállalt száműzetéséből és segédkezni az ügyben.

m2, 23.55
Szemtanúk

A háború testet-lelket megnyomorító, kitörölhetetlen hatá-
sainak felkavaró látlelete a Jurica Pavici “A gipszbárány” cí-
mű regényéből készült filmdráma. A tragikus történet 1992-
ben játszódik a horvátországi Karlovacban, a frontvonalak
közelében, ahol a legalapvetőbb emberi érzéseket, kapcsola-
tokat is a gyűlölet és a bosszúvágy irányítja.

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 - Takács
Katalin műsora
12.20 Néprajzi értékeink
12.30 Most a Buday!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Arborétumok,
gyűjteményes kertek
14.55 Jelfogó
15.50 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
16.45 Színészpalánták
(olasz sor.)
17.35 Bűvölet (olasz
sor.)
18.00 Magyar bulizene
19.00 Átjáró
19.25 Sherlock Holmes,
a mesterkopó
19.50 “Életcélok-hitval-
lások”
19.55 Európai iskola
21.00 Híradó
21.25 Sporthírek
21.30 Régimódi történet
(magyar tévéjáték)
23.15 24 (am. sor.)
23.55 Szemtanúk (hor-
vát háborús filmdráma,
2003)
1.20 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)

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
15.20 112 - Életmentők
(német akció sor.)
16.20 Mindörökké szere-
lem (mex. sor.)
17.20 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.25 Döglött akták
(amerikai krimisorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.10 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
12.40 Segítsetek, űrla-
kók! (am. sci-fi vígj.,
1985)
14.25 Kvízió
15.50 Megamánia (ism.)
16.25 Rex felügyelő (oszt-
rák-német krimisor.)
17.30 Marina (mexikói so-
rozat)
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
0.15 Tények Este Hírmű-
sor
0.45 EZO.TV 06-90-602-
022
Jósok, látók, médiumok!
1.40 Hősök (amerikai so-
rozat)
2.35 Smallville (am. ak-
ciófilm-sor.)
3.25 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 Ingatlanpiac
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 Ősök tere (ism.)
17.05 Keresztmetszet
(ism.)
18.00 Híradó
18.35 Európai híradó
19.05 Értékmentés más-
ként
19.30 BBC Hard Talk
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.05 Civil kaszinó -
Húsbavágó kérdések
0.05 Péntek (ism.)

8.50 Gyilkos sorok (soro-
zat) 9.55 Egy kórház ma-
gánélete (sorozat) 11.00
Tuti gimi (amerikai dráma-
sorozat) 12.00 Az élvhaj-
hász (amerikai krimi,
1990) 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 (sor.) 19.55 A dadus
(sorozat) 21.00 Jóbarátok
(sorozat) 21.30 CSI (soro-
zat) 22.30 Fakó lovas (am.
western, 1985)

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 (soro-
zat) 15.15 Viktória (soro-
zat) 16.30 Rosalinda (so-
rozat) 17.30 Igaz történe-
tek 18.30 Tengernyi szen-
vedély (sorozat) 19.30 Til-
tott gyümölcs (sorozat)
20.30 A nyelvtanárnő
(am. romant. dráma)
22.45 Hét bűn (sorozat)
0.45 Igaz történetek

8.05 A Midsomer gyilkos-
ságok (sorozat) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.00
Pompei - Egy város pusztu-
lása (olasz dráma) 16.35
Akit Buldózernek hívtak
(olasz-NSZK vígjáték)
18.45 Gyilkos cápa vs. óri-
áspolip (amerikai akció-
film) 20.25 Perzselő vihar
(kanadai akciófilm) 22.10
Mátrix - Forradalmak
(amerikai-ausztrál akció-
film) 0.25 Az elveszett szi-
get kalandorai (amerikai
kalandfilm)

8.00 Orvosok 9.30 Tele-
shopping 10.00 Menyet
anyának 5 – reality show
12.30 Hírek 13.15 Legyél
az enyém 15.15 1001 éj-
szaka (török sor.) 16.45
Célpontban 18.45 A nap
híre 19.00 D-Hírek 19.45
Menyet anyának 5 – real-
ity show 20.30 Szemek
az árnyékban 22.00 Bű-
nösök börtöne – reality
show 0.00 Kék vér (ame-
rikai thriller, 2007) 1.30
Káma Szutra (erotikus
film)

10.00 Prímatorna 10.30
Teleshop 11.00 Zodiákus
13.00 Teleshop 14.30
Nagykörút 15.00 Tabu Tv
15.30 Patikus Magazin
16.00 Zodiákus 18.00
Fenntartható 18.30 Épi-
Tech 19.00 Viva Natura
19.30 Tűzoltók 20.30
Fesztiválsoroló 21.00
Léptünk koppan ódon kö-
veken 21.35 Hírháló
22.00 A veszett és a kick-
boxer (hongkongi akció-
film) 0.00 A titkos élet
(amerikai thriller)   

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 A vízimadár népei
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 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 Magamra találva
(amerikai krimi, 2003)
0.25 A rejtélyes XX. 
század - 1119
0.55 Prizma
1.10 Hírek
1.15 Sporthírek
1.25 Ma Reggel (ism.)
Benne: Híradó, 
sporthírek

7.00 Reggeli hírek
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 Kontra generáció
10.40 Civil szféra Blitz
11.00 Világutazó
11.15 Találkozunk a TVR-
ben
12.40 Közelebb hozzád
12.55 A legendás doktor
Hur Jun (sor.)
13.45 Ragadós történe-
tek kicsiknek
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
14.50 A bor románul
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 (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 A vörös sárkány
(amerikai-német thriller,
2002)
1.20 A bor románul
(ism.)
1.25 Népi hagyományok
(ism.)

4.00 Az örökség (ism.)
5.00 Mi történik doktor

úr? (ism.)
5.30 Pro Motor (ism.)
6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek,
időjárásjelentés
9.55 Könyvbemutató
10.00 Jesse Stone: 
Vékony jég (amerikai 
filmdráma) (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 Local Kombat Nagy-
szeben “10 év”

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
– Mircea Badeaval
11.15 Patch Adams 
(amerikai vígjáték, 1998)
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Egy rém rendes
család (amerikai vígjáték
sorozat)
14.30 A nagy győztes –
reality show (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Liga I: Rapid –Uni-
versitatea Cluj labdarúgó
mérkőzés
22.30 A mesterlövész
(amerikai-bolgár-angol ak-
ciófilm, 2007)
0.30 Vigyázat nyomo-

zunk! (hongkongi akció-
vígjáték, 1985)
2.15 Híradó (ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Specialisták 
– talk show (ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Kémek keringője
(angol-amerikai romanti-
kus dráma, 1974) 
(ism.)
11.30 Világiak (Mon-
denii) (ism.)
12.00 Focus Monden
(ism.)
12.30 Teleshopping
13.15 Sport, diéta és egy
sztár (ism.)
13.30 Teleshopping
14.00 Sherlock és én
(angol vígjáték, 1988)
16.00 Focus monden
(ism.)
16.30 Aki tud az nyer!
(ism.)
17.45 Mestersége ön-
kéntes – reality show
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Az Angyal 
(amerikai akciófilm,
1996)
23.15 Jómodor iskola 
– reality show
1.00 Világiak 
(Mondenii) – szórakozta-
tó műsor
3.00 Az Angyal 
(amerikai akcióf., 1996) 

7.00 Motorkerékpár-épí-
tő VB
8.00 Újjáépítők
9.00 Halálos fogás 
- A kísérlet
10.00 Piszkos munkák  
- A “guánó-szigeti” 
munkás
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
-  A Nemzetőrség
13.00 A túlélés 
törvényei 
- Oregon
14.00 Állítólag... 
- Fejest a szemétbe
15.00 Piszkos munkák 
- Aligátortojás-gyűjtő
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás
18.00 Amcsi motorok 
- Gladiator Garageworks
motor
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Válogatott kalandok
20.00 Állítólag... 
- Szökés a börtönből
21.00 Hogyan készült?
21.30 Amerikai favágók
22.30 Amerika határain
23.30 A túlélés
törvényei
0.30 Túlélőpár-baj 
- Hegyek között
1.30 Trükkös tesók
2.30 Végzetes 
másodpercek
3.00 Állítólag...

7.00 Wild Cart (amerikai
sorozat)
8.10 DP 2 Tonomat –
szórakoztató műsor
10.00 Videóterápia –
szórakoztató műsor
11.00 Vallomások – szó-
rakoztató magazin
12.00 Hírek, időjárásje-
lentés
12.30 Biznisz óra
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európában
15.30 Utópia
16.00 Wild Cart (ameri-
kai sorozat)
17.00 Hírek, időjárásje-
lentés
17.30 Lex et Honor
18.00 IT zon@
18.30 Csavargó halász
19.00 Biznisz óra
20.10 A kincses sziget
(német kalandf., 2007,
2. rész)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik 
– szórakoztató műsor
0.00 Hitler és 
az okkultizmus 
(dokumentumf.)
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 Nóták 17.55
Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás, Mű-
velődési hírek 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 19.

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 Jenõ nevû olvasóinkat
köszöntjük.
A Jenõ férfinév az egyik
magyar honfoglaló törzs
nevébõl származik, török
eredetû, a jelentése: tanács-
adó, bizalmas, miniszter.
Holnap Erzsébet napja
van.

Évfordulók
• 1905-ben megszületik az
önálló Norvég Királyság.
• 1918-ban megszületik az
Oroszországtól független,
önálló Lettország.
• 1928-ban elkészül az elsõ
szinkronizált rajzfilm,
Walt Disney Steamboat
Willie c. filmje, melynek fõ-
szereplõje Mickey egér.
Egyben ez a nap Mickey
Mouse születésnapja is.
• 1956-ban fél órán keresz-
tül hatalmas magyar zász-
ló lobog a New York-i Sza-
badság szobron.
• 1976-ban aláírják az elsõ
magyar–török hosszú lejá-
ratú gazdasági, mûszaki és
tudományos együttmûkö-
dési megállapodást Buda-
pesten.
• 1978-ban Guyanában, a
venezuelai határ közelében
egyidõben több mint ki-
lencszáz Népek Temploma
szektatag és hívõ követ el
öngyilkosságot.

Vicc 
Válóperes tárgyaláson az
asszony ügyvédje felteszi a
kérdést a férjnek:
– Elmondaná, mi az oka,
hogy el akar válni a felesé-
gétõl?

– Kérem, én teherautósofõr
vagyok. Egész héten az or-
szágot járom. Egyik szomba-
ton, mikor hazamentem,
ágybabújtunk a feleségem-
mel. Kis idõ múlva, hallom,
hogy átkopog a falon az
öregasszony a szomszédból:
„Nem hagynák abba ezt a
lármát legalább hétvégén?”

Recept
Hagymás sült csülök
Hozzávalók: 2 sovány, bõrös
csülök, 80 dkg burgonya, 2
fej vöröshagyma, 2 dl tejföl,
só és törött fekete bors, 4 ge-
rezd fokhagyma.
Elkészítés: A burgonyát
megtisztítjuk és nyersen kari-
kákra vágjuk. Megsózzuk,
megborsozzuk, majd az elõ-
zõleg beáztatott cseréptálba
beleszórjuk. A megtisztított
csülköket a csont mentén fel-
vágjuk, és a félbevágott fok-
hagymagerezdekkel megtûz-
delve megsózzuk, ezután rá-
fektetjük a burgonyára. Beta-
karjuk a vékony karikára vá-
gott vöröshagymával, majd a
megsózott és megborsozott
tejfölt rálocsoljuk. A tál
ugyancsak beáztatott tetejét
rátéve hideg sütõbe toljuk, és
a lángot fokozatosan emelve
összesen 2,5-3 órán keresztül
pároljuk, a közepesnél kisebb
lángon. Ezután a tál tetejét
levesszük, és piros-ropogósra
pirítjuk a csülök bõrét. Tála-
lás elõtt a csülköket kicson-
tozzuk és felszeleteljük, majd
a burgonya tetejére téve, a
cseréptálból kínáljuk. Bármi-
lyen saláta vagy savanyúság
lehet a kísérõje.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Az állatöv elsõ jegyéhez tartozó
emberek ma kiegyensúlyozottak,
optimisták. Sikerül elõnyt ková-
csolni a jelenlegi holdhatásból.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Nagyszerû napra számíthatnak
a Bikák. Ötleteit, elképzeléseit
konkrétan megvalósíthatja. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Dinamikus változásokra számít-
hatnak az Ikrek-szülöttek. Ma-
gas szintû kommunikációs ké-
pességével sok mindent elér.

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Felettesei nem értékelik az ötle-
teit, mondhatni, kukacoskod-
nak Önnel. Ha megõrzi nyugal-
mát, gyõztesen kerülhet ki a cse-
tepatéból.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Nehéz helyzetbe került. Ne legyen
igazságtalan, se irigy. A munká-
ban érdemes lenne váltani!
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Egy munkatársa vagy szomszéd-
ja rámenõsen közeledik Önhöz.
Az aggodalma csak az, hogy ud-
varlója heves, féltékeny, és birto-
kolni akaró természetû.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Szakmailag kevés most a teendõ-
je. Legalább azzal próbálja meg
hasznosítani az idejét, hogy fel-
méri lehetõségeit. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Lojalitásra és lovagiasságra ma
több esetben is szüksége lehet. Is-
mét kiderül, hogy mások milyen
kedvezõen vélekednek Önrõl.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Nem biztos, hogy ez a legjobb
napja a héten. Ne mondja ki
azonnal azt, amire gondol, mert
lesznek olyanok, akik a szavai
alapján felületesen ítélik meg.

BAK (XII. 22.–I. 20.)

A planéták rendkívüli lehetõsége-
ket kínálnak, amit haladéktala-
nul ki kell használnia, mielõtt
valaki megelõzné. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Bolygója, az Uránusz arra ösz-
tönzi, hogy legyen nyitott min-
den lehetõségre és a tudás elsajá-
títására egyaránt.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A Halakat mély érzelmek hatják
át. Fontos, hogy pozitív benyo-
mások érjék, melyek hatására
rendkívül kreatív. Törõdjön a
környezetében élõkkel!

Horoszkóp
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Kézilabda

Turós-Jakab László 

Mától vasárnapig a férfi
és nõi kézilabda-Euró-

pa-kupák sorozataiban érde-
keltek a legjobb román és
magyar csapatok. 

Ma délután a férfi Bajno-
kok Ligája C csoportjában a
Pick Szeged az éllovas orosz
Csehovszki Medvegyi ven-
dége, a D csoportban érde-
kelt HCM Constanþa pedig
a szintén orosz Szentpéter-
várt fogadja. A 19.30-kor
kezdõdõ mérkõzésrõl a Digi
Sport számol be élõben. 

Szombaton a nõi BL-cso-
portok zárófordulójában, a
Gyõri Audi ETO KC és a
szlovén Krim Ljubljana már
biztos továbbjutóként dönt
az elsõség felõl, míg a már

kiesett Debreceni VSC spa-
nyol földön, a középdöntõs
Itxako Navarra vendégeként
búcsúzik az európai kupapo-
rondon.  

Szintén szombaton három
román nõi csapat lép pályára
az EHF Kupa 3. fordulójá-

nak visszavágóin. A Zilahi
HC négygólos elõny tudatá-
ban mérkõzik meg idegenben
a szerb RK Zajecarral, a HC
Dunãrea pedig a görögorszá-
gi 22-21 után nyugodt az AC
Ormi-Loux Patrasz elleni,
brãilai revánson. A legnehe-

zebb dolga a Kolozsvári U-
Jolidonnak van, hiszen 30-
37-rõl folytatja a harcot a né-
met VfL Oldenburggal. A
TVR 3 Brãiláról (11 órától) és
Kolozsvárról (18 órától) su-
gároz élõben.   

Férfi csapatok szombati
Európa-kupa-mérkõzésein:
KEK: Resicabányai UCM–
Wisla Plock (lengyel) – 12
óra, Digi Sport. EHF Kupa:
Banja Luka (bosnyák)–
Tatabánya. Challenge Kupa:
Initia Hasselt (belga)– ªtiinþa
Dedeman Bacãu. 

Vasárnap a férfi BL B cso-
portjában vezetõ MKB
Veszprém a svéd IK Sävehof
vendége, a nõi BL-csoportok
zárófordulójában pedig az
Oltchim a norvég Larvikot
fogadja, a továbbjutók rang-
adóján. A 18 órakor kezdõdõ
mérkõzésrõl a Digi Sport szá-
mol be élõben. 

A KEK-ben a Ferencvá-
ros a szlovák Banovsky HK
Gabor ellen bizonyítaná,
hogy az idegenbeli 32-26
nem volt véletlen, a Tomis
Constanþa pedig hazai pá-
lyán harcolná ki a továbbju-
tást a Madeira Andebol
SAD ellen, amellyel remi-
zett (27-27) egy héttel ko-
rábban, Portugáliában. 

A nõi Nemzeti Liga õszi idénye a 9. for-
duló után megszakadt, hiszen ebben a hó-
napban a négy Európa-kupa sorozat,
majd decemberben az Európa-bajnokság
tartja éberen a figyelmet. A december 7. és
19. között Dániában sorra kerülõ konti-
nensviadalon Románia az A csoport tag-
ja, s sorrendben Spanyolországgal (de-
cember 7.), Dániával (december 8.) és
Szerbiával (december 10.) játszik egy he-
lyért a legjobb 12 között. A D csoportban
a magyarok a szlovénokkal, a franciákkal
és a norvégokkal mérkõznek a középdön-
tõbe jutásért. A férfi-Nemzeti Ligában

már kedden este játszottak: a 10. forduló
keretében a Resicabányai UCM 32-25-re
nyert Nagyváradon. Lapzárta után
Pandurii Tg. Jiu–ªtiinþa Dedeman Bacãu
mérkõzést rendeztek, míg pénteken, 17
órától, a Digi Sport élõben közvetíti a
Steaua–CSM fõvárosi rangadót. Szomba-
ton Székelyudvarhelyi KC–Nagybányai
Minaur HC, Brassói Dinamo–Szatmár-
németi CSM és Kolozsvári U–Transil-
vania–Temesvári Poli-találkozókat ren-
deznek, a Bucovina Suceava–HCM Cons-
tanþa-slágermérkõzés vasárnap zárja a for-
duló mûsorát. 

Nõi és férfi Nemzeti Ligák

Jégkorong

T. J. L. 

Kilencnapos megszakí-
tás után folytatódott a

magyar–román jégkorong-
bajnokság, a MOL Liga. A
keddi játéknapon, Brassó-
ban, a helyi Fenestela 68 és a
HSC Csíkszereda találko-
zott, fordulatos mérkõzésen
a házigazdák nyertek 4-3-ra.
Az elsõ harmad végén,
Nagy Csaba góljával, 1-0-ra
vezettek a brassóiak, de a
27. percben már a csíkiak
voltak elõnyben, Hruby és
Nagy István góljaival. Aztán
a brassóiak negyven másod-
perc alatt három gólt is ütöt-
tek (Antal, Lõrincz, Kiri-
csenko), s a 39. percben Mi-
hály Ede már a végered-
ményt állította be a csíki szé-
pítõ góllal. Ez volt a HSC
negyedik veresége a bajnok-
ságban, de ennek ellenére
megõrizték vezetõ pozíció-
jukat Charles Franzen tanít-
ványai. 

A nap másik mérkõzésén
büntetõk döntöttek, a Sapa
Fehérvár AV19 3-2-re nyert a
Ferencváros pesterzsébeti
otthonában. Lapzárta után
Steaua Rangers–HSC Csík-
szereda-mérkõzést rendeztek
Bukarestben, pénteken pedig
újabb teljes fordulóra kerül
sor az alábbi menetrend sze-
rint: Vasas HC–Fenestela 68,
Dab.Docler–Újpesti TE,
HSC Csíkszereda–Miskolci
JJSE, Steaua Rangers–Sapa
Fehérvár AV19. 

Kikaptak a csíki hokisok
a magyar–román ligában

ÚMSZ

A Nemzetközi Labdarú-
gó-szövetség (FIFA) köz-

zétette annak a tíz játékosnak
a nevét, akik megkaphatják a
Puskás Ferenc-díjat, melyet a
2010-es esztendõ legszebb
gólját szerzõ futballista vehet
át a szervezet éves, 2011 ja-
nuárjában sorra kerülõ züric-
hi gáláján.

Az Aranycsapat legendás
labdarúgójáról elnevezett el-
ismerésrõl szóló szerzõdést
tavaly október 20-án írta alá
Joseph Blatter, a FIFA elnö-
ke és Puskás özvegye Fel-
csúton. A 2009-es voksolá-
son Cristiano Ronaldo, a
Real Madrid portugál táma-
dója nyert egy korábbi, még
a Manchester United színei-
ben szerzett góllal. Az idei
jelöltek között – az elõzõ év-
hez hasonlóan – nincs ma-
gyar játékos, ugyanakkor
elõször került fel a 10-es lis-
tára egy nõi futballista, a ja-
pán Jokojama Kumi szemé-
lyében.

A Puskás-díj 2010-es jelölt-
jei (január 1. és október 15.
között szerzett gólokkal):
Siphiwe Tshabalala (a Dél-
afrikai Köztársaság színei-
ben), Giovanni van
Bronckhorst (Hollandia),
Hamit Altintop (Törökor-
szág), Matthew Burrows
(Glentoran), Linus Hallenius
(Hammarby), Lionel Messi
(FC Barcelona), Samir Nasri
(Arsenal), Neymar (Santos),
Arjen Robben (Bayern Mün-
chen), Jokojama (U17-es ja-
pán nõi válogatott).

A gólokat a FIFA hivatalos
honlapján lehet megtekinte-
ni, s az olvasók itt szavazhat-
nak a nekik legjobban tetszõ
találatra. A nemzetközi szö-
vetség a díjátadó gálára mind
a tíz jelöltet meghívja, de
csak a voksoláson gyõztes ta-
lálatot hirdeti ki, a sorrendet
nem. Az esztétikai élmény
mellett a gól fontossága is
szempont, így legalább élvo-
nalbeli bajnoki találkozón
kellett születnie, hogy jelölt
lehessen. 

Puskás-díj – a FIFA

közzétette a jelölteket

Talmácsi 
a Jack and Jonesnál 

Talmácsi Gábor megállapo-
dott a Jack and Jones istálló-
val, így a magyar pilóta a
gyorsaságimotoros-világba-
jnokság Moto2-es kategóriá-
jában szereplõ csapatnál
folytatja pályafutását. Az is-
mert spanyol filmszínész,
Antonio Banderas érdekelt-
ségébe tartozó istállóban a
29 esztendõs motoros társa
az amerikai Kenny Noyes
lesz. Talmácsi a múlt héten
jelentette be, hogy új csapat-
hoz szerzõdik, és egyúttal
szakít menedzserével,
Stefano Favaróval. A ma-
gyar pilóta 2007-ben világ-
bajnok volt a 125 kcm-esek
között, míg az idén a
Moto2-ben a hatodik lett a
Speed Up csapattal.

Román és magyar bukták 

Súlyos vereséggel mutatko-
zott be a férfi kosárlabda-
EuroChallenge Kupában 
a Steaua Turabo: a fõvárosi
gárda 88-60-ra kapott ki
Moszkvában a Dinamótól.
Az F csoport következõ for-
dulójában, november 23-án,
a Steaua a belga Antwerp
Giantsot fogadja. Ugyanab-
ban a sorozatban, a Szolnoki
Olaj csapata 88-70-re kapott
ki Szentpéterváron az orosz
Szpartaktól. 

Német–francia pályázat 

Tekintettel a nagyobb esé-
lyekre, közösen pályázik a
2015-ös férfi Európa-bajnok-
ság megrendezésére a Né-
met (DBB) és a Francia Ko-
sárlabda-szövetség. Német-
ország utoljára 1993-ban
volt a kontinenstorna házi-
gazdája, akkor meg is nyerte
az aranyérmet. A jövõ évi
férfi-Eb-nek Litvánia ad ott-
hont, míg 2013-ra egyedül
Szlovénia pályázik.

Barátságos mérkõzések

A skót labdarúgó-válogatott
3-0 arányú gyõzelmet aratott
a Feröer-szigetek csapata fe-
lett barátságos mérkõzésen.
Lapzártáig még három két
találkozó fejezõdött be: Kí-
na-Lettország 1-0, Monte-
negró-Azerbajdzsán 2-0,
Hong Kong-Paraguay 0-7. 

Hétközi kosárforduló 

Tegnap az õszi visszavágók
második fordulójával foly-
tatódott a nõi kosárlabda-
bajnokság. Eredmények:
Északnyugati csoport:
Kolozsvári U–Nagyváradi
CSM 92-46, Gyulafehérvári
CSU–Sepsi BC 50-52,
Temesvári Bega Danzio–
Szatmárnémeti CSM 75-72
(az Aradi BC ICIM szabad-
napos volt). Délkeleti cso-
port: Politehnica Iasi–Buk.
Sportul Studentesc 72-68,
CST Alexandria–Buk. Rapid
76-57, SCM Craiova–Brassói
Galactica 89-62 (az Olimpia
volt szabadnapos). A férfi
bajnokság elmaradt mérkõ-
zésén: Nagyváradi CSM-
Csíkszeredai Hargita
Gyöngye BC 92-64. 

Röviden

ÚMSZ

Tarlós István, Budapest
fõpolgármestere Orbán

Viktor miniszterelnökkel és
Bánki Erikkel, az Országgyû-
lés sportbizottságának elnöké-
vel összhangban tenne azért,
hogy a Ferencváros Labdarú-
gó Zrt. magyar tulajdonba ke-
rüljön. A politikus a Blikk cí-
mû napilap tegnapi számá-
ban közölt interjúban azt
mondta, néhány, általa alkal-
masnak tartott üzletembert
megkérdez arról, hogy meg-
vásárolnák-e az FTC-t, ame-
lyet a jelenlegi angol tulajdo-
nos, Kevin McCabe értékesí-
teni akar. Tarlós hozzátette,
hogy az üzleti feltételekrõl és
a vételárról senkivel sem tár-
gyal, hatáskörét nem szeretné
túllépni. McCabe múlt ked-
den jelentette be hivatalosan,
hogy értékesíteni szeretné az
Ferencváros Labdarúgó Zrt.
részvényeit. A 2010-11-es
pontvadászatban a zöld-fehé-
rek 25 ponttal a negyedikek,
öt hosszal a listavezetõ Vide-
oton nyomában. 

Fidesz: magyar
kézbe a Fradit! 

A HCM Constanþa legutóbb a HK Bosna ellen lépett pályára a Bajnokok Ligájában Fotó: Mediafax

Európai kupanagyüzem
Forma–1

ÚMSZ

Luca Cordero di Mon-
tezemelo, a Ferrari el-

nöke a La Repubblica címû
napilapban válaszolt az õt
ért kemény kritikára, miu-
tán Fernando Alonso, a
maranellói csapat spanyol
pilótája vasárnap nem tudta
megnyerni a Forma–1-es vi-
lágbajnokságot. „Nem va-
gyunk vesztes nemzet” – fo-
galmazott di Montezemolo.
„A Ferrari hosszú története
során megtanult emelt fõvel,
becsülettel veszteni és nyer-
ni. Tudom, óriási hibát kö-
vettünk el az utolsó verse-
nyen, ennek ellenére nincs
okunk a szégyenkezésre.
Elemezzük és tanulunk eb-
bõl, aztán továbblépünk és
készülünk a következõ kihí-
vásokra.” Az Abu-Dzabi
Nagydíjon elszenvedett fias-
kó után többen keményen
bírálták Montezemolót, sõt
Roberto Calderoli tárca nél-
küli miniszter egyenesen a
lemondását követelte. A
Ferrari közleményben védte
meg a sportvezetõt: „Akad-
nak olyan politikusok, akik
az emeleti ablakból ugraná-
nak a gyõztes nyakába, ám
ha veszít, azonnal hóhérért
kiáltanak” – olvasható az
írásban. A vasárnapi Abu-
Dzabi GP-n a német Se-
bastian Vettel gyõzött, és vi-
lágbajnok lett. A verseny
elõtt még éllovas Alonso a
rosszul megválasztott box-
kiállás miatt Vitalij Petrov
(Renault) mögé szorult, a
verseny java részén át képte-
len volt megelõzni az
oroszt, így lelassult, vég-
eredményben a hetedik lett,
s így csak a második lett a
végelszámolásnál. 

Montezemolo
visszautasította
a bírálatokat

A táblázaton
1. Csík. 22 18 0 4 120-47 51
2. Dab.Docler 22 16 0 6 111-57 48
3. M. JJSE 23 15 0 8 114-70 47
4. Vasas HC 23 14 0 9 92-56 41
5. Brassó 23 12 0 11 79-69 40   
6. FTC 23 11 0 12 91-84 34
7. Fehérvár 24 10 0 14 75-109 26 
8. Steaua 22 5 0 17 64-108 16
9. Újpest 22 1 0 21 42-188 3 
A győzelemért 3 pont jár. Ha büntetők
vagy hosszabbítás után születik, 2-1
arányban oszlik a győztes és vesztes
között.  
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