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Üzleti konferenciák hétvégéje

A gazdasági fel-
lendülés perspektí-
váiról tanácskozott
a Romániai Ma-
gyar Üzleti Egye-
sület (RMÜE) a
hétvégén, Maros-
vásárhelyen. Buka-
restben eközben a
Romániai Magyar
Közgazdász Tár-
saság (RMKT)
ülésezett.

új magyar szó
2010. november 29., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3137 ▲
1 amerikai dollár 3,2581 ▲
100 magyar forint 1,5405 ▼

Ki írja a mûsorpolitikát?

A városi tanács legutóbbi ülésén a tagok
egyöntetûen megszavazták Bocsárdi László
ideiglenes menedzseri szerzõdésének meg-
hosszabbítását, de újabb vitát indított a
színházigazgató terve, hogy az idei évadban
nem készítenek nagyszínpadi elõadást a
csökkentett költségvetésre való tekintettel.

Gazdaság 6

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
Választási lázban Moldova

Másfél év leforgása alatt már harmadszor
tartottak parlamenti választást tegnap a po-
litikai válságból kilábalni nem képes Mol-
dovában. A román és az orosz orientációjú
népcsoportok mindennapjait a szegénység,
a korrupció és a feszültség jellemzi.

Régi mese
Jön a román nemzeti ünnep, kedélyek,
itt és ott, felborzolva. A két baráti or-
szágban az egyszerû, jóérzésû emberek
félve gondolnak egymás nemzeti napjá-
ra. A mélyben indulatok forrnak, kitö-

résre készen. Mosolydiplo-
maták újabban olykor el-
mondják: „a két ország
között a viszony sohasem

volt ilyen jó”. (Valójá-
ban a két voluntarista
„játékos vezetõ” politi-

kai érdekszövetsége,
talán...) 

Ágoston Hugó

M. Á. Zs.

Ma kerül a szenátus plénuma
elé a tanügyi törvénynek az a

változata, amelyet az oktatási bi-
zottság ellenzéki honatyákból álló
„csonka” testülete véglegesített a
múlt hét végén. A frakcióvezetõk
között született egyezség értelmé-
ben azonban politikai nyilatkoza-
tokra nem kerül sor a szavazás
elõtt. Mint arról hírt adtunk, az el-
lenzéki szenátorok a kormánypár-
ti tagok távollétében fogadták el a
tanügyi törvényrõl készített jelen-
tést. Folytatása a 3. oldalon 

A szokatlanul meleg novemberi napok után mégis beköszöntött a tél a hónap utolsó hétvégéjén

TEKT: prioritás
a tanügyi törvény 

ÚMSZ

Furcsállotta Markó Béla, az
RMDSZ szövetségi elnöke a

hétvégén Marosvásárhelyen meg-
tartott Területi Elnökök Konzul-
tatív Tanácsát (TEKT) követõen,
hogy a magyar kormány megálla-
podást kötött az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanáccsal (EMNT).
Folytatása a 3. oldalon 

„Furcsállott”
együttmûködés

Fotó: ÚMSZ

Érvágás a vérzõ büdzsén

A tél mégsem olyan, mint a nyár

S. M. L.

Az egészségügyi minisztéri-
um tûnik a jövõ évi költségve-

tési tervezet legnagyobb vesztesé-
nek: a 2011-es büdzsébõl a Cseke
Attila miniszter vezette szaktár-
cának majdnem 40 százalékkal
jut kevesebb, mint amekkora az
idei, kiegészített költségvetés
volt: 7,14 milliárdról 4,4 milliárd
lejre csökken jövõ évben az
egészségügyre szánt keretösszeg.
Szintén jelentõs érvágást eszkö-
zöl a jövõ évi tervezett költségve-
tési sarokszámok szerint a Boc-
kormány a védelmi és a külügyi
tárcán: elõbbi 30 százalékkal kap
jövõre kevesebb pénzt, mint az
idén (4,7 milliárd lejt az idei 6,7-
hez képest), utóbbi az idei keret-
nél szintén valamivel több mint
harminc százalékkal, 278 millió
lejjel gazdálkodhat kevesebb
pénzzel. Van panaszra oka a bel-

ügyi tárcának is: 1,5 milliárd lejt
veszít ahhoz képest, amennyibõl
idén gazdálkodhatott; ez a bel-
ügynek összesen 14 százalékos
büdzsécsökkenést jelent. Szintén
a vesztesek között van a Kelemen
Hunor miniszter vezette mûvelõ-
dési tárca, valamint a gazdasági
minisztérium, a tanügyi tárca és
a távközlési minisztérium. Ezek-
tõl a szakterületektõl félmilliárd
és 51 millió lej közötti összegeket
(elõbbi összeget a gazdasági tár-
cától, utóbbit a kulturális minisz-
tériumtól) vágott le a Boc-kor-
mány, legalábbis a Mediafax hír-
ügynökség által a hétvégén is-
mertetett költségvetési sarokszá-
mok szerint. Csökken a képvise-
lõház és a szenátus büdzséje is, a
parlament felsõházának költség-
vetése 3,9 millió lejjel, az alsóhá-
zé valamivel jelentõsebb mérték-
ben: 16,4 millió lejjel.
Folytatása a 6. oldalon 

Szokás szerint felkészületle-
nül érte a hazai gépkocsiveze-

tõket a hétvégén beköszöntõ tél
annak ellenére, hogy az autók
téliesítésére hetek óta figyelmez-
tetnek a szakértõk. Az alig pár

centis hóban elakadtak, meg-
csúsztak a teherautók, személy-
gépkocsik. Hargita megyében
speciális járõrszolgálatok vigyáz-
ták a közlekedõk biztonságát,
Homoród környékén mégis leállt

a forgalom. A Meteorológiai
Szolgálat enyhe felmelegedést jó-
sol a következõ napokra, a rend-
õrség szerint azonban továbbra is
fontos a körültekintõ, elõvigyá-
zatos közlekedés. 7. oldal 

Elnöki hivatal 28,2 millió 29,2 millió ▲

Képviselőház 225,8 millió 209,4 millió ▼

Tanügyminisztérium 8,6 milliárd 8,55 milliárd ▼

Szállításügyi Minisztérium 11,53 milliárd 11,57 milliárd          ▲

Pénzügyminisztérium 20,22 milliárd 25,08 milliárd        ▼

Honvédelmi Minisztérium 6,7 milliárd 4,7 milliárd ▼

Fejlesztési Minisztérium 2,77 milliárd 2,78 milliárd ▲

Külügyminisztérium 808 millió 530 millió           ▼

Legfőbb Ügyészség 690 millió 573 millió ▼

Távközlési Minisztérium 293 millió 192 millió              ▼

Költségvetés 2010-ben és 2011-es büdzsétervezet (lejben)

Intézmény 2010 2011 Nõ/csökken

Szenátus 90,5 millió 86,6 millió               ▼

Munkaügyi Minisztérium 29,4 milliárd 33,58 milliárd ▲

Mezőgazdasági Minisztérium 10,2 milliárd 11,6 milliárd ▲

Egészségügyi Minisztérium 7,14 milliárd 4,4 milliárd              ▼

Belügyminisztérium 10,4 milliárd 9 milliárd ▼

Igazságügyi Minisztérium 2,4 milliárd 2,1 milliárd ▼

Környezetvédelmi  Minisztérium 1,79 milliárd 2,3 milliárd ▲

Gazdasági Minisztérium 2,04 milliárd 1,4 milliárd            ▼

Kulturális Minisztérium 771 millió 720 millió ▼

Forrás: Mediafax
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Röviden

Buzek megvédte Tõkést

Jerzy Buzek, az Európai Parlament (EP) el-
nöke (képünkön) támogatásáról biztosította
Tõkés Lászlót, az EP alelnökét, akit koráb-
ban több román politikus hevesen támadott
a székelyföldi autonómiával kapcsolatos ki-

jelentései miatt. Az EP-elnök kifejti, bizo-
nyos abban, hogy Tõkés mindig a legna-
gyobb tiszteletet tanúsítja a közös európai
értékek, a demokrácia, a jogállamiság, az
emberi méltóság és az alapvetõ jogok iránt.
Buzek teljes bizalmáról biztosítja Tõkést
EP-alelnöki tisztségében.  

Romániában az állam eladná 
részesedését a Romtelecomban

A román állam teljesen megválna részese-
désétõl a Romtelecom távközlési cégben,
ezért azzal fordult a görög OTE távközlési
vállalathoz, a Romtelecom többségi tulaj-
donosához, hogy tegyen vételi ajánlatot az
év végéig – tartalmazza a távközlési mi-
nisztérium hétvégi közleménye. Az OTE,
amely Görögország legnagyobb távközlési
vállalata, 54,01 százalékos hányaddal ren-
delkezik a Romtelecomban. 

Jeffrey Franks cáfolja fõnökét

Romániának jobbak a gazdasági kilátásai,
mint az euróövezethez tartozó egyes tagál-
lamoknak – jelentette ki Jeffrey Franks, az
Nemzetközi Valutaalap (IMF) Romániáért
felelõs szakembere. Az IMF bukaresti kül-
döttségének vezetõje a Mediafax hírügynök-
ségnek azt nyilatkozt:, a kilátások azért job-
bak, mert az államháztartási hiány jelentõs
mértékben csökkent. Egy nappal korábban
az IMF vezérigazgatója, Dominique
Strauss-Kahn még a román államcsõd ve-
szélyérõl beszélt. 

Referendumra készülnek a horvátok

Csak az után tartják meg Horvátországban
az Európai Unióba történõ belépésérõl szó-
ló népszavazást, hogy az ország aláírta a
csatlakozási szerzõdést – döntött a zágrábi
parlament pénteken, módosítva ezzel
korábban lefektetett nyilatkozatát.

Külügyi érdekeket sért a WikiLeaks

Az amerikai külügyminisztérium arra fi-
gyelmeztette a WikiLeaks oknyomozó por-
tált, hogy a titkos diplomáciai iratok közzé-
tételével veszélybe sodorja számtalan em-
ber életét, a globális terrorellenes harcot és
az Egyesült Államok kapcsolatait szövetsé-
geseivel. A WikiLeaks a hétvégén beharan-
gozta, hogy amerikai idõ szerint vasárnap
este nyilvánosságra hozza a titkosnak neve-
zett amerikai külügyminisztériumi iratokat.

Légtérzárlat miatt korai leszállás

Földet ért péntek reggel a kazahsztáni
Arkalik város közelében a Szojuz TMA-19-
es jelzésû orosz ûrhajó leszállóegysége, ka-
binjában egy orosz és két amerikai ûrhajós-
sal. A leszállás rendben lezajlott, az ûrha-
jósok jól vannak – közölte a földi repülés-
irányítási központ. A Szojuz visszatérését
elõrehozták, mivel mostanában tartják
Asztanában az Európai Biztonsági és
Együttmûködési Szervezet csúcsértekezle-
tét, és biztonsági okokból, az államfõk ér-
kezése miatt lezárták a környék légterét az
ûrhajók számára is.

Hírösszefoglaló

A választók 54,95 százaléka já-
rult urnákhoz tegnap este

18.30-ig Moldovában, ami a ta-
valy július 29-i választásokon
ugyanakkor mért 49,2 százalék-
hoz képest növekedést jelent. Ez
ugyanakkor azt is jelenti, hogy a
választások érvényesek; az elem-
zõk a fiatal szavazók nagyobb mo-
bilizálásának tulajdonítják a meg-
növekedett szavazõi aktivitást.

Moldovában másfél év leforgá-
sa alatt immár harmadszor vá-
lasztottak parlamentet tegnap. A
politikai válságból kilábalni nem
képes országban tartott választá-
son 20 párt és 19 független képvi-
selõ versengett 101 parlamenti
mandátumért. A választásra jo-
gosultak csaknem kétezer szava-
zóhelyen adhatták le voksukat. A
moldovai választásokra delegált
külföldi megfigyelõk tegnap sza-
bálysértésekrõl is beszámoltak:
késéssel megnyitott szavazókör-
zetekrõl, csalási próbálkozások-

ról, a szavazókörzetek területén
tartózkodó karhatalmi erõkrõl. 

Európa egyik legszegényebb or-
szágában a négy pártot tömörítõ
Szövetség az Európai Integráció-
ért és az ellenzéki kommunisták
harcolnak a hatalomért. Utóbbia-
kat mindössze egy éve ütötték ki a
nyeregbõl, s most szeretnének
visszatérni Moldova élére. 

Az országban másfél éve, a
kommunisták 2009-es választási
gyõzelme óta politikai-intézmé-
nyi válság dúl. A vidéken népsze-
rû párt 2001-ben került Moldova
élére. 2009 áprilisában, újabb vá-
lasztási gyõzelmüket követõen til-
takozáshullám söpört végig a 3,5
millió lakosú államon. A törvé-
nyek értelmében, ha a képviselõk
képtelenek megválasztani az elnö-
köt, akkor fel kell oszlatni a parla-
mentet. Ez azonban 2009-ben
azért nem történt meg, mert a tör-
vények azt is elõírják, hogy éven-
te csak egyszer kerülhet sor erre, s
abban az évben egyszer már fel-
oszlották a törvényhozást. 

Választási láz Moldovában

Hírösszefoglaló

Ismét tetõpontjára hágott a fe-
szültség a Koreai-félszigeten.

Észak-Korea tegnap rakétákat he-
lyezett kilövõállásba a Sárga-ten-
ger térségében, továbbá más raké-
táit elõretolta a dél-koreai határ
közelébe. A dél-koreai Yonhap hír-
ügynökség beszámolója szerint
föld-föld, a tengeri határ közelé-
ben pedig SA-2 kódjelû, szovjet
gyártmányú föld-levegõ rakéták-
ról van szó, ez utóbbiak hatótávol-
sága 13 és 30 kilométer között
van. Egyes, magukat megnevez-
ni nem kívánó dél-koreai források
szerint Észak-Korea indítóállásba
helyezett néhány nagyobb hatótá-
volságú, egészen 95 kilométerig
terjedõ Samlet, továbbá Silkworm
kódjelû rakétát is.

Szöul elrendelte Jonpjong pol-
gári lakosságának rendkívüli
evakuálását. Phenjan ugyanis
azzal vádolta meg Dél-Koreát,
hogy „élõ pajzsként” használja
Észak ellen azokat a civil állam-
polgárait, akik a minapi tüzérsé-
gi párbajban meghaltak a szige-
ten, ahol a dél-koreai katonai
hatóságok szerint tegnap tüzér-
ségi lövedékek zaja hallatszott.
Nem sokkal késõbb a rendkívüli
evakuálási rendeletet a hatósá-
gok hatályon kívül helyezték. A
legújabb eseményekre azt köve-
tõen került sor, hogy az Egyesült
Államok és Dél-Korea tegnap
reggel a Sárga-tengeren négyna-
pos nagyszabású légi és haditen-
gerészeti gyakorlatot kezdett.
Észak-Korea a manõvert tûrhe-

tetlen katonai provokációnak
nevezte, és felmérhetetlen követ-
kezményekrõl beszélt. Kína és
Észak-Korea már elõzetesen el-
ítélte a hadgyakorlatot. A frissen
kinevezett dél-koreai védelmi
miniszter az államfõ által össze-
hívott biztonsági tanácskozá-
son azzal fenyegette meg Phen-
jant, hogy országa „százszoro-
san” visszavág, ha északról
újabb agresszió érné. 

Kína közvetítene a két országrész között

Kína tegnap megkísérelte, hogy diplomáciai eszközökkel eny-
hítse az Észak- és Dél-Korea közötti feszültséget. Peking atom-
meghatalmazottja, Vu Da-vej újabb tárgyalási fordulóra hívta
föl a Phenjan atomprogramjáról tárgyaló úgynevezett hatpárti
megbeszélés résztvevõit, hogy december elején üljenek ismét
tárgyalóasztalhoz a kínai fõvárosban. A nemzetközi közösség,
különösen a tanácskozáson résztvevõ Egyesült Államok, Kína
és Oroszország rendkívül aggódik a legutóbbi fejlemények miatt
a Koreai-félszigeten. 

Összetörve és kialvatlanul. Egész családok menekülnek Dél-Koreában az északi országrész háborús fenyegetése miatt

ÚMSZ

A független jelöltek szerezték
meg a legtöbb polgármesteri

és képviselõi helyet a szombati
önkormányzati választásokon
Szlovákiában: a szlovák statiszti-
kai hivatal tegnap délutáni közlé-
se szerint 979 polgármesteri és
4764 önkormányzati képviselõi
helyet szereztek. A második he-
lyen az ellenzéki Irány–Szociál-
demokrácia áll 599 sikeres pol-

gármesterjelölttel és 4576 meg-
választott képviselõvel. A parla-
menten kívüli Magyar Koalíció
Pártjának (MKP) 129 polgár-
mestere és 1194 képviselõje lesz,
míg a magyar–szlovák Híd–
Most 95 polgármestert és 908
képviselõt állíthat. Berényi Jó-
zsef szerint az önkormányzati
választásokkal lezárult az MKP,
valamint az önálló szlovákiai
magyar politika létjogosultságá-
nak a megkérdõjelezése. 

Független jelöltek arattak 

sikert a szlovák választásokon

MTI

Elkészült a megállapodás-ter-
vezet a nemzetközi tárgyaló-

küldöttség és az ír kormány kép-
viselõi között Írország mintegy
85 milliárd euróval történõ tá-
mogatásáról – közölte tegnap
Christine Lagarde francia pénz-
ügyminiszter. „A tervezet készen
áll arra, hogy ma megvitassák és
elfogadják” – mondta a politi-
kusaszszony. Az euróövezet
pénzügyminisztereinek rendkí-
vüli tanácskozása, amelyen az Ír-
országnak nyújtandó 85 milliárd
eurós támogatásról döntöttek,
késõbb kiegészült mind a 27 uni-
ós tagország pénzügyminisztere-
ivel. Dublin az elmúlt hét végén
folyamodott támogatásért az
unióhoz, és a pénzügyminiszteri
tanács meg is állapodott abban,

hogy igent mond a kérésre. Olli
Rehn, az unió pénzügyi biztos
hozzútette: a grémium a jelenle-
gi válság további hatásait is
megtárgyalja. Elena Salgado
spanyol pénzügyminiszter pedig
reméli, hogy a tervezetre a piac
ma pozitívan fog reagálni. 

Nyolcvanötmilliárd euró 

az íreknek az euróövezettõl

Korea: Észak Dél ellen

Vlad Filat moldovai miniszterelnök az államfõi széket sem utasítaná vissza 

Christine Lagarde pénzügyminiszter



Folytatás az 1. oldalról

A kormánypártiak szabályzatelle-
nesnek tartják a testület ülését,
amely többek között kiiktatta a
jogszabály-tervezetbõl azt a cik-
kelyt, amely biztosítaná a kisebb-
ségi diákok számára, hogy a jelen-
legi gyakorlattól eltérõen anya-
nyelvükön tanulhassák Románia
történelmét és földrajzát. Mint is-
meretes, a cikkely az RMDSZ ha-
tározott kérésére került be a tör-
vénybe, a szövetség többek között
ennek elfogadásától tette függõvé
a kormányon maradást. 

Emil Boc megvédte 
a „másik verziót”

A tanügyi törvény másik „ver-
ziója” eközben a parlament
együttes házbizottságának össze-
hívására vár, ugyanis a kabinet
az Alkotmánybíróság múlt heti –
értelmezése szerint számára ked-
vezõ – határozata után a felelõs-
ségvállalási procedúra folytatása
mellett döntött. Hétvégi beszter-
cei látogatása alkalmával Emil
Boc kormányfõ ismételten letette
a garast a tanügyi törvénynek
eme, a kabinet által támogatott
változata mellett, hangsúlyozva,
arra számít, hogy „a jogszabályt
a következõ idõszakban napi-
rendre tûzik és a kormány ellen
benyújtott bizalmatlansági indít-
ványt megvitatják”. A miniszter-
elnök szerint a tanügyi törvény
összhangba hozza az oktatási
rendszert azzal, amit a társada-
lom elvár az iskolapadokból fris-
sen kikerült diákoktól. Emil Boc
válaszolt arra az ellenzéki vádra
is, miszerint a tanügyi törvény az
RMDSZ „zsarolására” készült.
„,Koalíciós partnerek vagyunk

az RMDSZ-szel és tiszteletben
tartjuk az ország nemzeti kisebb-
ségeinek jogait. Õk is román ál-
lampolgárok, partnereink, akik-
kel jól megértjük egymást és
akikkel nyugalomban és békében
akarunk élni” – fogalmazott a
miniszterelnök. 

Markó: a tanügyi törvény 
a legfontosabb prioritás 

„Az RMDSZ területi szerve-
zetei egyetértenek velem és a
Szövetség országos vezetõségé-

vel, hogy ebben a pillanatban az
oktatási törvény elfogadása a
legfontosabb prioritás, és hogy
ettõl függ a további kormányza-
ti, koalíciós részvételünk. Itt is
igazolódott, hogy a törvény elfo-
gadása nélkül nem tudunk to-
vábbmenni ebben a kormány-
ban” – jelentette ki Markó Béla
szövetségi elnök szombaton,
Marosvásárhelyen, a Területi El-
nökök Konzultatív Tanácsának
(TEKT) ülését követõen. A kon-
zultatív testület tanácskozásán
kiértékelték a koalíciós tevé-

kenységet és beszéltek a követke-
zõ idõszak prioritásairól is. A
miniszterelnök-helyettes közöl-
te: a területi elnökök egységesen
úgy értékelték, az RMDSZ to-
vábbi kormányzati jelenléte vagy
a kilépés közötti dilemma még
nem oldódott fel, a koalíciós
többségnek pedig mindent meg
kell tennie annak érdekében,
hogy a jogszabályt mihamarabb
elfogadják, ez elõl az Alkot-
mánybíróság döntése nyomán
gyakorlatilag elhárultak az aka-
dályok – mutatott rá. 
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Jön a román nemzeti ünnep,
kedélyek, itt és ott, felborzol-
va. A két baráti országban
az egyszerû, jóérzésû emberek

félve gondolnak egymás
nemzeti napjára. A mély-
ben indulatok forrnak, ki-

törésre készen. Mosoly-
diplomaták újabban

olykor elmondják: „a két ország között a vi-
szony sohasem volt ilyen jó”. (Valójában a
két voluntarista „játékos vezetõ” politikai ér-
dekszövetsége, talán...) 
Mindezeknél fontosabbak azonban a Lisz-
szabon utáni új geopolitikai keretek. Helyes
értelmezésük-értékelésük természetesen idõt
igényelne – addig is a történelmi háttér és a
helyzet lényegét érzékeltesse egy kis megható,
tanulságos történet. Sok évvel ezelõtt jelent
meg a Provincia címû lapban, amely a na-
pokban ünnepli alapításának tizedik és híres
regionalizálási Memorandumának kilence-
dik évfordulóját. 
„Volt egyszer három kismalac, akarom mon-
dani három történelmi tartomány, de ve-
gyünk mégis kismalacot. Ez a szegény há-
rom árva olyan, de olyan szerencsétlen volt,
hogy tájékozódni sem tudott (térben és idõ-
ben, eszményekben és helyzetekben). Így hát
amikor azok, akik addig a kezüket fogták,
hirtelen elengedték, õk nagyon egyedül érez-
ték magukat egy sötét erdõben. Ilyen lehet az
Élet, gondolta a második kismalac a sûrû-
ben, mert az elsõ azt gondolta, hogy ez nem
létezik, ez egy rossz álom. A harmadik kis-
malac pedig semmire sem tudott gondolni a
hideg és ködös-nyirkos setétben. Ám amikor
már úgy érezték, hogy az elemek teljesen elle-
nük esküdtek, amikor, ahogy mondani szo-
kás, csak a ’sose volt úgy, hogy valahogy ne
legyen’ reménye élt már bennük, hát egysz-
ercsak ott állt elõttük egy jóságos tündér. Az
ilyen jóságos tündérek, ha megfigyeljük,
mindig csak elintéznek, sohasem hajtanak
végre maguk dolgokat. Ne gondoljuk tehát,
hogy most ez a jóindulatú és bájdús tüne-
mény elkezdte a hófehér kebelén melengetni
és hasonlók a malacokat. Nem, a tündér ne-
mes egyszerûséggel azt mondta, hogy teljesíti
egy-egy kívánságukat. No, a kismalacoknak
sem kellett több, hiszen a kívánást már ko-
rábban jól begyakorolták, elanyátlanodott es-
téken úgyszólván egyebet sem tettek, ábrán-
dozva kívánságokat fogalmaztak meg. Azt
mondta az egyik: õ azt óhajtja mostan, hogy
valahol a meleg égövön, az óceán partján
egy elõkelõ vendéglõben igyék valami na-
gyon dekadens italt, vadszárnyas pástétom
mellé. A jó tündér intett, és az elsõ kismalac
kívánsága teljesült. A második kismalac azt
mondta, õ nem ennyire igényes, leginkább
otthon szeretne ülni, a kályhában rõzse lo-
bogna, piának megteszi a forralt bor, a kaja
pedig lehetne a palacsintafélék változatos csa-
ládjának valamelyik, lehetõleg csokoládés
tagja. A tündér intett, és lõn. Megszólalt a
harmadik kismalac is: ’Nagyon setét ez az
erdõ, nagyon fázom és nagyon félek egyedül.
Jó tündér hozd vissza mellém a testvéreimet.’
A tündér intett.” 
Hát így járt a három kismalac, akarom
mondani a három...

Román lapszemle

Régi mese

Ágoston Hugó

Emil Boc kormányfõ panaszt tett az európai okta-
tási biztosnál amiatt, hogy az ellenzék akadályoz-
za az oktatási reform bevezetését. „A legjobbkor
van itt, ugyanis épp egy olyan oktatási reformot
készülünk elfogadni, amely az európai standar-

dokhoz igazítaná a hazai oktatási rendszert” –
mondta el Androulla Vassiliou európai oktatási,
kulturális és ifjúsági biztosnak a kormányfõ, aki ar-
ra panaszkodott, hogy az ellenzék hozzáállása
rendkívül megnehezíti a törvény elfogadását. 

Boc bepanaszolta a gáncsoskodó ellenzéket az európai oktatási biztosnál

Csontvázakra bukkantak a felszíntõl
mintegy két méterre azok a munkások,
akik a bukaresti Egyetem tér közelébe
épülõ parkolóház alapjait ásták. Összesen
mintegy negyven emberi csontváz került
elõ, így a munkálatokat leállították, hogy
a leleteket megvizsgálják. A régészek sze-
rint a feltárás egyáltalán nem meglepõ, a
fõváros központjában akárhol ásnak le, a
régi idõk nyomaira találnak. (Adevãrul) 
Vaclav Klaus cseh államfõ Nagy-Britan-
niához és Svédországhoz hasonlóan meg-
tartaná országa pénznemét. (Gândul) 
Megváltozott a szakképzett, gazdag ro-
mán kivándorlók célpontja. Korábban
Olaszországba és Magyarországra men-
tek, most a legtöbben Franciaországot és
Spanyolországot választják. (EVZ)

TEKT: prioritás az oktatás
Ma kerül a szenátus plénuma elé „az ellenzék tanügyi törvénye”

ÚMSZ

Ellopták Fülöp Béla, az
RMDSZ hátszegi képviselõje-

löltjének egyik bannerét a novem-
ber 24-rõl 25-re virradó éjszakán,
Hátszegen. Winkler Gyula, az
RMDSZ Hunyad megyei elnöke
csalódásának adott hangot az
esettel kapcsolatosan, kiemelve,
hogy szerinte a lopás nem Fülöp
Béla jelölt és nem a Hunyad me-
gyei RMDSZ, hanem az egész
Hunyad megyei magyar közösség
ellen irányuló cselekedet. „Csaló-
dott és felháborodott vagyok,
hogy négy évvel az uniós csatla-
kozás után mi, a Hunyad megyei
magyarok ismét ilyen támadásnak
vagyunk áldozatai” – nyilatkozta
az eset kapcsán Winkler Gyula.
Az „érintett” Fülöp Béla elmond-
ta, a Szövetség a magyar közössé-
get képviseli, azt a közösséget,
amely a történelem során hozzá-
járult Hunyad megye kultúrájá-
hoz, értékeihez. „Az eddigi ta-
pasztalat azt mutatta, hogy köl-
csönösen tiszteljük egymást, mi
magyarok és románok a Hátszegi-
medencében, meg vagyok gyõ-
zõdve, hogy elszigetelt esetrõl van
szó. Nagyon remélem, hasonló
incidensek nem fordulnak többet
elõ a kampány hátralevõ részé-
ben” – jelentette ki Fülöp Béla. 

RMDSZ-bannert 
loptak Hátszegen Folytatás az 1. oldalról

Mint írtuk, a Tõkés László nevé-
vel fémjelzett szervezet együttmû-
ködési szerzõdést írt alá a
FIDESZ-kormánnyal, amelyben
vállalta, hogy „elõsegítendõ az
egyszerûsített honosítási eljárás-
hoz kapcsolódó kérelmek zökke-
nõmentes benyújtását” Erdélyi
Demokrácia Központokat állít fel.

A húsz fiókos hálózat „önkén-
tességi alapon” ellenõrzi az állam-
polgársági kérelmeket alátámasz-
tó dokumentumokat, hogy „az
igénylõk ne vesztegessenek el sok
idõt a sokszor amúgy is zsúfolt
konzulátusokon”. 

„Már azt is furcsállnom kellett,
hogy az EMNT bejelentette, pár-
tot akarnak létrehozni, és utána
Magyarországon is voltak ezzel
egyetértõ megnyilatkozások, még

ha nem is a kormány részérõl” –
fogalmazott Markó. Hozzátette:
az erdélyi magyarságnak van ér-
dekvédelmi szervezete, amely
mindent megtett annak érdeké-
ben, hogy az egész magyarságot
képviselje. „Amikor láttuk, hogy
ez nem teljesen sikerül, akkor lét-
rehoztuk az erdélyi magyar össze-
fogást, amely mûködött és meg-
hozta az eredményt. A külön
egyezségek azt sugallják, az
EMNT megpróbál egy politikai
alternatívát teremteni az
RMDSZ-szel szemben, ahelyett
hogy az összefogás folytatását
szorgalmaznák. Ha itt kezdünk
pártokat létrehozni, annak köny-
nyen az lehet az eredménye, hogy
egyik szervezetnek sem lesz ereje
ahhoz, hogy egyáltalán megszó-
laljon a magyarság érdekében” –
szögezte le az RMDSZ elnöke. 

Furcsállott együttmûködés

ÚMSZ

Figyelmeztetésben részesítette
az országos diszkrimináció-el-

lenes tanács (CNCD) Teodor
Baconschi külügyminisztert, aki a
testület szerint megsértette a ro-
mákat egyik kijelentésével. Ez
utóbbiak azt követõen fordultak a
tanácshoz, hogy februárban Pier-
re Lellouche francia Európa-ügyi
államtitkár bukaresti látogatásán
Baconschi azt mondta: „egyes ro-
mániai közösségekben, elsõsor-
ban a roma etnikumúak körében
fiziológiai probléma a bûnözés”.
A külügyminiszter számára a
CNCD ajánlást fogalmazott meg,
amelyben azt tanácsolja neki,
hogy megnyilvánulásaiban „hat-
ványozott figyelmet fordítson az
esélyegyenlõség és a diszkriminá-
ció tiltásának” kérdésére. Ba-
conschi nem az elsõ román kül-
ügyminiszter, aki romaellenes ki-
jelentésekkel hívta fel magára a
CNCD figyelmét. Adrian Cioroi-
anu 2007 õszén a bûnözõ romák-
ról szólva kijelentette: az ilyen
embereket  a legnehezebb kény-
szermunkára kellene fogni, majd
felvetette: esetleg vásároljanak az
egyiptomi sivatagban egy darab
földet, és zsuppolják oda azokat,
akik hazájukra külföldön szé-
gyent hoznak. 

Figyelmeztetés
Baconschinak

Még csak „tudomásul veszik” Eckstein indulási szándékát

Korábbi, lapunknak adott nyilatkozatát ismételte meg a hétvégén
Markó Béla amikor leszögezte: a Szövetségi Képviselõk Tanácsá-
nak (SZKT) december 11-i tanácskozásán jelenti be, hogy indul-
e újabb elnöki mandátumért. Ugyancsak a hétvégén került sor
Kolozsváron a szövetség Kolozs megyei éves közgyûlésére, ahol
Eckstein-Kovács Péter volt szenátor, az államfõ jelenlegi kisebb-
ségügyi tanácsosa bejelentette indulási szándékát az RMDSZ leg-
magasabb tisztségéért folyó versenyben. A küldöttek elvi döntést
hoztak arról, hogy „tudomásul veszik Eckstein-Kovács indulási
szándékát”, viszont arról, hogy õt vagy más jelöltet támogatnak
majd a jövõ februári kongresszuson, csak a Megyei Küldöttek Ta-
nácsának december 17-i ülésén döntik el. 
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Barna Gergõ

2011. februárjában tiszt-
újító kongresszust szer-

vez az RMDSZ, így a közel-
jövõben várhatóan ismét fel-
erõsödik az RMDSZ-rõl, és
általában az erdélyi magyar
politikáról való vita. Annál is
inkább, mivel idõközben az
Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács (EMNT) is dönt majd
arról, hogy újabb romániai
magyar pártot jegyeztet-e be.

Forgatókönyvek 

Az RMDSZ Szövetségi
Képviselõk Tanácsának
szeptember 25-i ülésén el-
hangzott elnöki beszámoló-
ban két gondolat ütközik.
Egyrészt Markó Béla csak
2011. január-februárjában je-
lenti be, hogy indul-e az elnö-
ki tisztségért, de azt is el-
mondta, hogy szükség van
személyi változásokra, de

csak akkor, ha biztosítani
tudják az ezzel kapcsolatos
egyetértést. Vagyis: legyen
verseny, de konszenzus is. 

Másrészt az EMNT egy
autonómia iránt elkötelezett
új magyar pártot hozna létre,
mivel szerinte akkor lesz va-
lós tétje az Erdélyi Magyar
Egyeztetõ Fórumon belüli
tárgyalásoknak, ha minden
tekintetben egyenlõ felek ül-
nek egymással szemben.

A leginkább hiteles forga-
tókönyv így fest: az EMNT
év végéig dönt az új párt
megalapításáról, amely a
2012 tavaszán esedékes ön-
kormányzati választásokon
megméretkezik az RMDSZ-
el és a Magyar Polgári Párt-
tal. Az eredmények függvé-
nyében „egyenlõ félként” tár-
gyalhatnak majd a „magyar
összefogás” jegyében, a par-
lamenti helyek elosztásáról.

Az RMDSZ is 2012-re ké-
szül. A februári kongresszus

legkisebb kockázatú forgató-
könyve az lehet, hogy újravá-
lasztják Markó Bélát, vagy
olyan formulát alkotnak,
amelyben a szövetség jelenle-
gi elnöke meghatározója ma-
rad az RMDSZ politikájá-
nak. Ennek okai nem annyi-
ra személyiek, mint inkább
szervezetiek. Egyrészt az el-
nöki szék nem is olyan vonzó
jelen pillanatban, másrészt a
kormányon lévõ RMDSZ
nem kockáztathatja a jelenle-
gi román gazdasági és politi-
kai instabilitás közepette,
hogy a szervezeten belül
konfliktusok alakuljanak ki.

Párhuzamok

A 2004-es és a 2008-as par-
lamenti választások eredmé-
nyeit összehasonlítva megál-
lapítható, hogy az RMDSZ
190 ezer szavazatot veszített
Erdély 16 megyéjében. A
szavazatvesztés a közép-erdé-
lyi tíz megye, és a székelyföld
esetében volt hangsúlyos, a
Partiumban nagyjából sike-
rült megõrizni a támogatott-
ságot. A 2007-es és 2009-es
Európa Parlamenti választá-
sok eredményei szintén érde-
kesek. 2009-ben az „összefo-
gás listája” 9500 szavazat hí-
ján ugyanannyit hozott Er-

délyben, mint 2007-ben az
RMDSZ listára és Tõkés
László független jelöltre le-
adott szavazatok összege. Az
interetnikai ütközõzónákban
(ahol a magyarok aránya 40-
60 százalék közötti) 2009-
ben sikerült növelni a közös
lista támogatását, a szór-
ványtelepüléseken viszont az
összefogás mintegy 11 ezer
szavazat elvesztésével járt.

Az erdélyi magyar társada-
lom regionálisan és a telepü-
lések etnikai összetétele alap-
ján tagolt, és különbözõkép-
pen reagál a közösségen belü-
li próbálkozásokra. A több-
ségben magyarok által lakott
területek igénylik, az inter-
etnikai ütközõzónákban élõk
helytelenítik a rivalizálást, a
szórványban élõk feltehetõen
szintén összefogás-pártiak. A
verseny és a konszenzus irán-
ti igény tehát egyszerre érhe-
tõ tetten.

Belsõ választások

A jelenleg feltételezhetõ
forgatókönyv szerint az ön-
kormányzati választások ké-
pezhetnék az RMDSZ és
EMNT közötti verseny szín-
tereit, a parlamenti választá-
sok pedig az egység, az ösz-
szefogás alkalmai lehetné-

nek. Az önkormányzati vá-
lasztások esetében viszont
csupán bizonyos etnikai
arány felett képzelhetõ el a
megméretkezés – hacsak
egyes településeken nem
akarják kockáztatni a ma-
gyarság önkormányzati kép-
viseletét. Az etnikai konfron-
táció óhatatlanul etnikailag
radikalizálódó – és egyértel-
mûen székelyföld-centrikus –
üzeneteket eredményez,
amelyek nem építhetõk le a
rövid idõ alatt bekövetkezõ
„összefogás” keretében, így a
kisebbségben élõ magyarok
választói magatartása kiszá-
míthatatlanná válik. 

Az „összefogás” hitelessé-
gi kérdéseket is felvet, hisz
nehezen elképzelhetõ, hogy
egy rivális politikai szerep-
lõkbõl álló magyar–magyar
koalíció egységesen viselke-
dik majd a palamentben,
vagy egy román–magyar kor-
mánykoalícióban.

A fenti minta a konfrontá-
ció „kiszervezésének” mo-
dellje. Ennek az alternatívája
az erdélyi magyar közössé-
gen belül intézményesített
közvetlen, „belsõ” választás
lehetne. Konszenzusra kelle-
ne jutni abban, hogy mely
szervezet testületeit, vezetõit
választják meg a belsõ meg-

méretkezésen, a jelenlegi
helyzetben az RMDSZ lenne
a megfelelõ, mint a legna-
gyobb ismertséggel és támo-
gatottsággal rendelkezõ poli-
tikai szereplõ.

A konfrontáció belsõ intéz-
ményesítése az „állam az ál-
lamban” modell kiteljesítését
is jelentené, amelyben a ro-
mániai magyar politikai in-
tézményrendszer önálló esz-
közök segítségével valósulna
meg. Ez a modell is számos
kockázati tényezõt rejt magá-
ba, viszont jobban szolgálná
a „verseny”, majd pedig a
„konszenzus” elveinek
együttes érvényesülését. 

A romániai magyarság
egységes fellépése garantál-
hatja a parlamenti képvisele-
tünket. Nem szabad figyel-
men kívül hagyni azt a tényt,
hogy a bejutási esélyek egyre
törékenyebbek az általános
apátia következtében. Ha fel-
tételezzük, hogy elérheti a 65
százalékot a választási rész-
vétel a következõ parlamenti
választásokon, akkor a ma-
gyarokat képviselõ politikai
szervezetnek legkevesebb
600 ezer szavazatot kell sze-
reznie a választási küszöb át-
lépéséhez. Az utóbbi 3 évben
ennyi nem jött össze, sem kü-
lön-külön, sem összefogva. 

Verseny és konszenzus

MTI/ÚMSZ

Barack Obama amerikai
elnöknek jelenlegi, ké-

nyes helyzetében merész kül-
és belpolitikai célokkal kell
elõállnia, amelyek megvaló-
sítása akár újabb választási
gyõzelmet is hozhatna a de-
mokratáknak 2012-ben. Poli-
tikai megfigyelõk szerint jö-
võre tíz fõ kérdéskör áll majd
Washington külpolitikájának
homlokterében.

Problémás országok

Ezek egyike minden bi-
zonnyal Afganisztán lesz. A
vezetõ republikánus hon-
atyák közül sokan úgy gon-
dolják, hogy nem kellene
megkezdeni a kivonulást jö-
võ júliusban. Buck Mc-
Keon, a fegyveres szolgála-
tok bizottságának republiká-
nus vezetõje, illetve Ileana
Ros-Lehtinen, a külügyi bi-
zottság szintén republikánus
elnöke minden bizonnyal
megbeszéléseket fog tartani
David Petraeusszal, az afga-
nisztáni nemzetközi erõk fõ-
parancsnokával, aki maga is
aggódik az amerikai szerep-
vállalás csökkentése miatt.
Ha õk együttesen úgy vélik,
több idõ és/vagy csapat

szükséges a misszió befeje-
zéséhez, akkor Obama kel-
lemetlen helyzetbe kerülhet. 

Washington külpolitiká-
jának sarkalatos pontja ma-
rad jövõre is Irán. Teherán
még idén szeretné újrakez-
deni a tárgyalásokat vitatott
atomprogramjáról. Ha az
iráni vezetõk alkut akarnak
kötni Washingtonnal, jobb,
ha gyorsan lépnek, ugyanis
az új kongresszus valószí-
nûleg bekeményít a szank-
ciók terén. Ám ha Oba-
mának sikerülne is ered-
ményt felmutatnia az iráni
nukleáris dossziéval kapcso-
latban – fõleg ha a megegye-
zés keretében Teherán foly-
tathatná a korlátozott dúsí-
tást –, a republikánusok ha-
ragja lesújtana rá. Ugyanez
a helyzet Észak-Koreával is:
ha az amerikai kormány új-
ra tárgyalóasztalhoz ülne a
phenjani vezetõkkel, és kiiz-
zadna egy megegyezést, azt
a republikánusok valószínû-
leg még akkor is elutasíta-
nák, ha kevésbé engedé-
keny lenne, mint az, ame-
lyet George W. Bush elõzõ
elnök kötött Phenjánnal
2007-ben.

A republikánusok már hó-
napok óta követelik Obamá-
tól, hogy nyilvánosan is tisz-

tázza az Egyesült Államok
álláspontját Szíriával kapcso-
latban. Bassár el-Aszad ál-
lamfõ továbbra is támogatja
a Hezbollah szélsõséges síita
szervezetet, beavatkozik a
szomszédos Libanon életébe,
és mélyíti országa barátságát
Iránnal. Damaszkusz nukle-
áris vágyai szintén aggasztják
a törvényhozókat. 

Az Obama-kormány las-
san, de határozottan a Kubá-
ra vonatkozó utazási és ke-
reskedelmi korlátozások eny-
hítése felé mozdult el. A kö-
zeledés hívei remélték, hogy
ez az út elvezet az 1950-es
évek óta érvényben lévõ átfo-
gó szankciók eltörléséhez. A
republikánusok azonban a
jövõben valószínûleg tapod-
tat sem fognak engedni Kuba
ügyében.

Fegyverzet 

Az amerikai külpolitika
fontos eleme lesz az új
START-III szerzõdés. A re-
publikánusok késleltetnék a
fegyverzetkorlátozási egyez-
mény ratifikálását, mivel
nem bíznak a benne foglalt
kötelezettségek ellenõrizhe-
tõségében. A kormány kétfé-
leképpen érheti el célját: az
„A-terv” szerint megnyernék
a vita republikánus kulcsfigu-
rájának, Jon Kyl-nak a támo-
gatását. A gond csak az,
hogy Kyl szerint nem kellene
most az új START ratifikálá-
sával foglalkozni. Így való-
színûleg a kétséges kimenete-
lû „B-terv” lép életbe, amely
az ellentábor mérsékelt tagja-
ira alapoz. Ha ez sem vezet
célra, akkor nyárig kitolód-

hat a szavazás a szerzõdés-
rõl, sõt, a szenátusi külkap-
csolatok bizottságának jövõ-
re újra el kell fogadnia az
egyezményt.

Obama számára gondot
okoz majd a védelmi költség-
vetés reformja is. Az ország
romló pénzügyi helyzetében
még az általában harcos re-
publikánus honatyák között
is van, aki eljátszadozik a
költségcsökkentés gondolatá-
val. Robert Gates védelmi
miniszter februárban valószí-
nûleg több megszorítást je-
lent majd be, de a képviselõ-
ház republikánus része felte-
hetõen ellenezni fog minden
hasonló lépést. 

A republikánusok a kor-
mány által ösztönzött nukle-
áris egyezményekkel is elége-
detlenek. A Bush által „örö-

kül hagyott”, az Egyesült
Arab Emírségekkel kötött
„123-as szerzõdésben” lefek-
tetett urándúsítási és plutóni-
um-újrafeldolgozási tilalom-
ra a kormány a jövõ számára
kõbe vésett parancsolatként
tekint. Bár az Emírségek fel-
adták a dúsítást, a Fehér Ház
Vietnammal és Jordániával
nem tudott dûlõre jutni a kér-
désben. A republikánusok
pedig kihasználhatják a ku-
darcokat, hogy aláássák az
eddig követett washingtoni
politikát.

Segélyek, kinevezések

Vitára adnak okot a külföl-
di segélyek is. Megválasztása-
kor Obama azt ígérte, hogy öt
éven belül megduplázza a rá-
szoruló országoknak nyújtott
segélyt. Mindebbõl valószí-
nûleg semmi sem lesz, jövõre
a kongresszus szigorúan lefa-
rag minden olyan kiadásból,
amely nem érinti közvetlenül
az amerikaiakat. A képviselõ-
házi többség leendõ vezetõje,
Eric Cantor csak annak az or-
szágnak biztosítana pénzügyi
forrásokat, amely követi az
amerikai külpolitika céljait.
Végül Obamának gondjai
lesznek a külügyminisztériu-
mi kinevezésekkel is. A sze-
nátusi republikánusok több
tisztségviselõ kinevezését
akadályozták meg. A legne-
vesebbek között van az Egye-
sült Államok leendõ szíriai,
törökországi, azerbajdzsáni
valamint csehországi nagykö-
vete. A jelölteket egyesek sze-
mélyes, mások politikai okok-
ból támadják. 

Obama kül- és belpolitikai tízpróbája 

A romániai magyarság egységes fellé-
pése garantálhatja a parlamenti képvi-
seletünket. Nem szabad figyelmen kí-
vül hagyni azt a tényt, hogy a bejutá-
si esélyek egyre törékenyebbek az ál-
talános apátia következtében.

Barack Obama. Egy gondterhelt elnök

Miután a republikánusok a november

2-ai félidõs választások után megsze-

rezték a többséget az amerikai képvi-

selõházban, Barack Obama elnök ne-

hézségekkel szembesülhet politikai

irányvonalának érvényesítése során. 

Fotó: archív



Megjelent végre a jövõ évi költségvetés ter-
vezete. Most ne foglalkozzunk azzal a kér-
déssel, hogy a jogszabályt a törvény értel-
mében már október 15-ig be kellett volna
nyújtani a parlamentbe, és a késlekedés za-
varokat okozott nemcsak a közigazgatás-
ban, de elbizonytalanította a vállalkozókat,
befektetõket is. Elemezzük inkább magát a
jogszabályt abban a reményben, hogy meg-
értjük belõle a negyedik Boc-kormány gaz-
dasági és szociális stratégiáját.
Az elsõ adat, ami szemünkbe ötlik: a költ-
ségvetés bevételi oldala. A kormány szerint
jövõre 80,8 milliárd lej fog befolyni az ál-
lamkasszába. A kiadási oldalon pedig
108,4 milliárd lej szerepel, ami azt jelenti,
hogy a kormány maga közel 27,68 milliárd
lej deficittel számol. Olyan körülmények

között, amikor – sajtóértesülé-
sek szerint – a kormány
adósságállománya a nem-
zetközi pénzintézetekkel

és hazai bankokkal
szemben megközelíti
a 90 milliárd eurót,
ekkora deficittel ter-
vezni legalábbis nagy

bátorságra vall. 

A deficit azonban önmagában még nem
feltétlenül rossz dolog. A gazdaságélénkí-
téshez ugyanis pénz kell, és ha a kormány
a bevételi és a kiadási oldal közötti külön-
bözetet a beruházásokra, infrastruktúra-fej-
lesztésre fordítaná, talán még jól is járna,
hiszen a növekvõ gazda-
ság többletjövedelmeket
eredményezne. 
A gond csak az, hogy a
kormány prognózisa meg-
valósíthatatlanul optimista.
Megítélésem szerint sem
Gheorghe Ialomiþeanu
pénzügyminiszter, sem pe-
dig Emil Boc nem gondolja
komolyan, hogy miután 2008-ban (a közel 8
százalékos gazdasági növekedés évében) a
költségvetés bevételi oldalát 67 milliárdra
tervezték, azt követõen, hogy két éven át a
gazdaság folyamatosan visszaesett, közel
százezer kis- és közepes vállalkozás csõdbe
jutott, az adócsalás mértéke – becslések sze-
rint – 16 százalékkal nõtt, a kormány 21
milliárddal többet fog bevasalni az állampol-
gároktól. Ha ehhez hozzászámítjuk a két év
alatt 9,74 százalékos inflációt, akkor sem
érthetõ a kormány optimizmusa. 

De ne tamáskodjunk, inkább vizsgáljuk
meg a költségvetés bevételi oldalának a
szerkezetét, hátha akkor megvilágoso-
dunk, hogy milyen extra jövedelmekkel
gazdagítjuk jövõre az államkasszát. Nos,
a bevételi oldalon a legnagyobb növekedés

az elmúlt évi költségvetés-
hez képest az „Egyéb jö-
vedelem- és profitadók,
valamint a jogi személyek
tõkenyeresége” rovatban
található. A kormány
nem kevesebb mint az idei
bevételek 380 százalékát
reméli ebbõl a forrásból.
Ezt olvasván nem gondol-

hatunk másra, mint arra, hogy jövõre
újabb és igen súlyos adókat akar beve-
zettetni a kormány. Néhány ilyen elképze-
lés már elhangzott az elmúlt napokban: az
évi 600 lejes vizitdíj és a 25–50 százalékos
környezetvédelmi adó kivetése a használt
gépkocsik adásvételére. Az a hipotézis pe-
dig, hogy a jogi személyek profitadójából
befolyó összeg ilyen látványos növekedést
hozna, inkább a kormány humorérzékére,
mintsem realizmusára vall.
A bevételi oldal másik jelentõs forrása az

Európai Uniós és egyéb külföldi alapok
lehívásából származna. Ez utóbbi tétel
79,38 százalékkal nõne. Való igaz, Romá-
nia a kullogók közé tartozik a közösségi
pénzforrások felhasználása tekintetében.
Ha valahol, akkor itt lennének tartalékok
a növekedésre. Ehhez azonban két dolog-
ra van szükség: társfinanszírozásra és
szürkeállományra, azaz versenyképes pá-
lyázatok elkészítésére, azok megfelelõ me-
nedzsmentjére. Nos, egyik tekintetben
sem áll jól a jelenlegi végrehajtás. Nincs
pénz a beruházások megelõlegezésére és a
társfinanszírozásra, ugyanakkor pedig
közigazgatásban érvényesülõ kontrasze-
lekció, az állami alkalmazottak alacsony
bérezése, az európai alapok lehívásával
foglalkozó tisztviselõk bérpótlékának a
megvonása eltávolította a tehetséges szak-
embereket a közszférából. Ilyen körülmé-
nyek között fölöttébb kétséges, hogy dõlni
fog az uniós pénz a kincstárba. A bevéte-
lek túlbecsülése pedig azt jelenti, hogy az
amúgy is tetemesre méretezett deficit to-
vább nõ és elvonja a pénzt a tervezett be-
ruházásoktól, további stagnálásra és ha-
nyatlásra ítélve a gazdaságot. 
Nem túlságosan vidám kép... 

Nem lakott benne senki, arca mögött (amely még a korabeli
gyatra festmények tanúsága szerint sem hasonlít semmilyen
más arcra) és megannyi fantasztikus és túlfûtött szava mögött
csupán némi fagyosság rejlett, egy álom, amelyet senki sem
álmodott. Kezdetben úgy vélte, mindenki olyan, mint õ, de
egy barátja megdöbbenésébõl, akinek megpróbálta megma-
gyarázni ezt az ürességet, rájött, hogy téved, s egyszer s min-
denkorra megértette, hogy jobb ha az egyén nem üt el a fajta
jegyeitõl. (…) Késõbb felrémlett benne, hogy talán az embe-
riség egyik õsi szertartásának gyakorlása lehet az, amit keres,
és egy hosszú júniusi szieszta alkalmával hagyta, hogy Anne
Hathaway ebbe beavassa. Húsz-egynéhány éves korában
Londonba költözött. Ekkorra már ösztönösen valakivé álcáz-
ta magát, nehogy felfedezzék, hogy senki sem. Londonban
felismerte azt a hivatást, amelyre szánva volt: a komédiásét,
aki nyílt színen azt játsza, hogy õ másvalaki, olyan emberek
elõtt, akik azt játszák, hogy õt másvalakinek hiszik. (…) Ily
módon, miközben a teste a londoni bordélyokban és csapszé-
kekben teljesítette, ami a test rendeltetése, a lélek, amely e
testben lakozott, Cézár volt, aki nem törõdik a jóslat intésé-
vel, Júlia, aki gyûlöli a pacsirtát, és Machbeth, aki boszor-
kákkal beszélget a kietlen parton, aki egyben a Párkák is. 
Senki nem volt egy személyben több ember, mint ez az em-
ber, aki az egyiptomi Proteuszhoz hasonlóan a létezés min-
den lehetõségét kimerítette. (…) 

Jorge Luis Borges: Everything and nothing (Minden és semmi), 
Somlyó György 

Büdzsé
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Romániában a parlament nagyjából ugyanolyan ha-
szontalan intézménnyé vált, mint annak idején a
Nagy Nemzetgyûlés. Azzal a különbséggel, hogy
utóbbi jóval kevesebb pénzébe került az adófizetõnek.
A legfõbb törvényhozói testület szerepét a kormány,
illetve az Alkotmánybíróság vette át. Elõzõ sürgõssé-
gi kormányrendeletek sorával és az általa divatossá
tett kormányzati felelõsségvállalással, utóbbi pedig a
parlament fölé kerekedõ kormány ítéleteinek és eljá-
rásainak felülbírálásával – azaz szintén a parlament
feje fölött – gyakorolja a hatalmat.
Persze a Ion Iliescu által kezdettõl fogva eredetinek
megálmodott román demokráciában ez is eredeti mó-
don történik. A parlament sajátos aritmetikája szerint
nyolcvan szavazat százhetvenet ér, az alkotmányjog-
ász miniszterelnök kormánya rendre szegi meg az
alaptörvényt rendeleteivel, az Alkotmánybíróság pe-
dig az állami intézmények közötti alkotmányos konf-
liktus feloldása helyett igyekszik a felek mindegyikét
kielégítõ ítéleteket hozni, akárcsak a viccbeli bölcs
rabbi, aki rendre igazat ad a felperesnek, az alperes-
nek és a döntést bíráló feleségének is. 
Még nem csengett le az oktatási törvény kormány-
zati felelõsségvállalással történõ elfogadása által ki-
váltott vita, máris újabb botrány körvonalazódik: a
kabinet hasonló eljárással szerezne érvényt az egy-
séges bértörvénynek. És igaza is lenne, hiszen a jog-
szabály gyakorlatba ültetése valóban sürgetõ köve-
telmény – a valutaalapiak szerint is. Csakhogy a
kormány annak a törvénynek az útját igyekszik le-
rövidíteni a parlamenti huzavona átugrásával, amely
a miniszterelnök szerint jövõre semmiképpen sem
léphetne életbe. Ha Emil Boc – vagy mentora,
Traian Bãsescu – épkézláb választ tudna adni arra,
hogy ez esetben minek a sietség, akkor némi jóindu-
lattal akár azt is mondhatnánk, hogy megcsillanni
látszik parányi józanság a kormány munkájában.
Csakhogy a kabinet nem ismerheti be azt, hogy nem
a sürgõsség, hanem a bizalmatlanság indokolja az
eredetileg rendkívülinek szánt lépésbõl rutingyakor-
lattá tett módszer alkalmazását: a hatalom nem bí-
zik saját honatyáiban, akik parlamenti vita esetében
a jogszabály ellen voksolhatnának.
Azt sem vallhatná be büntetlenül, hogy a törvényre

voltaképpen csupán szemfényvesztés – a
Nemzetközi Valutaalap és az Európai

Bizottság megtévesztése – céljából
van szüksége most: e nélkül veszély-
be kerülne a további hitelrészletek le-
hívása, de az újabb kölcsönmegál-
lapodás is.
Igaz, eldicsekedhetne viszont azzal,

hogy ha még nem is mûveli – de
legalább már mímeli a reformokat. Bogdán Tibor

Lap-top
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Való igaz, Románia a
kullogók közé tartozik 
a közösségi pénzforrá-
sok felhasználása tekin-
tetében. Ha valahol, ak-
kor itt lennének tartalé-
kok a növekedésre.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A reformer az az illetõ, akinek tetszik az álma.
Ha nem tetszik, ostoba rögeszmésnek nevezzük.”

William D. Howells

Választások után

Egyben több

A mûvelés 
mímelése

A hétvége címe. Játékos-elnök, kommentá-
tor-sarlatán, Cristian Tudor Popescu, Gândul.

Magyarázat. „Tévedés történt – ez volt a ri-
tuális megfogalmazás a pártgyûlésen, ami-
kor valamelyik nagy kommunista fejes vala-
mit annyira elszúrt, hogy már nem lehetett
elkendõzni. Traian Bãsescu még keményebb.
Õ azt mondja: ‘A románokat becsapják, fél-
revezetik’, miközben õ maga még egyszer
becsapja a lakosságot. Az egyetlen politikai
sarlatán, akit ismerek, és aki képes mûködés
közben magyarázkodni is. Pont amikor az
IMF fõnöke bejelenti, hogy Románia a csõd
szélén van, az elnök úr azt mondja, nem
dolgozunk jól, azért nem élünk jól. A hat év
alatt, amióta gondolkodása megtermékenyíti
Romániát, Bãsescu úr egyszer sem mondta
ki a ‘dolgozni’ igét.” Egyszer csak el kell
kezdeni, nemde?! 

Kemény a fiú. Érdekes harc folyik a PSD-ben
Victor Ponta pártelnök és Mircea Geoanã, a
szenátus elnöke között. Miután utóbbi kije-
lentette – a pártban kialakult konszenzussal
ellentétben –, hogy a szocialisták (a liberáli-
sokhoz hasonlóan) visszavonják a tanügyi tör-
vény miatt benyújtott bizalmatlansági indít-
ványt, elõbbi a Putereának adott exkluzív nyi-
latkozatában azt jelentette ki: „Mircea
Geoanã sohasem beszél a PSD nevében, ha-
nem csakis a saját nevében.” A jelek szerint
az a szenátuselnöki bársonyszék ugyancsak
inog. Utoljára ismételjük meg politikai javas-
latunkat: mindkét házelnököt, Mircea
Geoanát és Roberta Anastasét le kell váltani,
méghozzá mielõbb, hogy a román parlament
ismét rendeltetésszerûen mûködjék!

Egyre gyengébb. Lehet, hogy „Vadim
Ceauºescu idejében képzeli magát”, ahogyan
az Adevãrul írja, de azért a régi korban még a
legõrültebb bárdok sem égették el az államfõ
bábuit, ahogy most a pártszékházából kilakol-
tatott, buggyant néptribün teszi.

A nap álhíre. Csaba királyfi megerõsítette,
hogy indul a parlamenti választásokon, de
nem volt hajlandó elárulni, hogy a Csillagös-
vényen éppen hol tartózkodik, és hogy mi-
ként fog onnan kampányolni. (Elõzõ lapszá-
munkban hibásan írtunk Gyalogösvényt Csil-
lagösvény helyett; az olvasók, az SZNT és Ifj.
Király Csaba elnézését kérjük.)
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Munkatársainktól

A háztartási szektor
pénzügyi eszközei két-

szer-háromszor kisebbek,
mint olyan országok lakos-
ságánál, amelyek GDP-je
összehasonlítható a románi-
aival – mutatott rá Nagy Ág-
nes az RMÜE hétvégi ma-
rosvásárhelyi konferenciá-
ján. A Román Nemzeti
Bank igazgatótanácsának
tagja a hitelezésrõl érteke-
zett, és abból indult ki, hogy
melyek a lakosság megtaka-
rítási szokásai, pénzügyi
eszközei, milyen forrásokat
bocsát a bankrendszer ren-
delkezésére. A szakember
szerint ma a lakosság az
ingatlanbefektetéseket része-
síti elõnyben a pénzügyi esz-
közökkel szemben, abból in-
dulva ki, hogy az ingatlanok
értéke az idõ folyamán min-
dig csak növekszik. „Azon-
ban a válság éppen azt bizo-
nyította be, hogy ez a fajta
gondolkodás nem mindig
helytálló. Nagy Ágnes az ál-

lamháztartási deficit okait
ismertette, és felhívta a fi-
gyelmet az átstrukturálás
szükségszerûségére. 

Az „ír mumus”

Diósi László, az OTP ro-
mániai vezérigazgatója sze-
rint „Romániában az élet
nem állt meg a gazdasági vál-
ságban.” Úgy véli, a hitelezés
tovább nõ, a magánszektoré
kisebb, a vállalatié nagyobb
mértékben. 

Elõadásában összehasonlí-
tó elemzést is tartott Romá-
nia és Írország jelenlegi hely-
zetérõl, azt a következtetést
sugallva, hogy Romániának
jobbak a kilátásai az írorszá-
giénál, ugyanis itt a banki
eszközök 90 százaléka kül-
földi tõkéjû, erõs a bankfel-
ügyelet, tartós a likviditás, ki-
emelkedõen jók a tömeg-
megfelelési mutatók, a pénz-
ügyi közvetítõ rendszer, a
gazdasági kibontakozás alap-
ja stabil. Mindez a bankár
szerint nem mondható el Ír-

országról, ahol a pénzügyi
közvetítõ rendszer instabilitá-
sa tovább rontja a gazdasági
helyzetet és annak kilátásait,
a bankok zöme belföldi tulaj-
dont képez, gyengék a tö-
megfelelési mutatók és a
bankfelügyelet túlságosan li-
berális.

Korodi Attila, a parlament
külügyi bizottságának elnö-
ke az Európai Unió nyugati
tagállamainak elvárásait és
Románia esélyeit ismertette
a schengeni övezethez való
csatlakozás kapcsán. Bartha

Barna ügyvéd a romániai
lobbitörvényrõl beszélt, illet-
ve ennek európai uniós gya-
korlatáról. Hadrik Hajnalka
vezetõtréner pedig a vezetõi
hatékonyságról, a vezetõfej-
lesztésrõl tartott elõadást.

Üzletrész az ÚMSZ-tõl

Szintén a hétvégén tartotta
rendezvényét Bukarestben az
RMKT. A „közgazdász-dél-
után” deklarált célja az volt,
hogy a szakmai társulás a fõ-
városban nyisson fiókszerve-

zetet. „Gazdasági szem-
pontból a Bukarest–Ilfov kör-
nyék Románia legfontosabb
régiója, ahol az egy fõre esõ
bruttó hazai össztermék
(GDP) kétszer nagyobb még
a második leggazdagabb ro-
mániai régióénál is – indokol-
ta lapunknak a fõvárosi ter-
jeszkedés szándékát Ciotlãuº
Pál, a Romániai Magyar
Közgazdász Társaság alelnö-
ke. A tagozat létrehozását hi-
ánypótlónak érzik a kezde-
ményezõk, mivel Bukarest-
ben sok olyan magyar, illetve

multinacionális cég van jelen,
amelyeknél számos értékes
magyar közgazdász szakem-
ber, menedzser tevékenyke-
dik. „Ezen célcsoport számá-
ra ugyanakkor jelenleg nem
létezik olyan bukaresti ma-
gyar szakkör, egyesület vagy
klub, amely rendszeresen fel-
vállalná a szakmai találkozók
vagy rendezvények szervezé-
sét” – hangsúlyozták az
RMKT vezetõi.

A fõvárosi rendezvényen –
amelyen mintegy harminc fi-
atal gyakorló bukaresti ma-
gyar üzletember, közgaz-
dász, illetve diák vett részt –
Salamon Márton László fõ-
szerkesztõ bemutatta az Új
Magyar Szó gazdasági mellék-
letét, az Üzletrészt is. Mint
hangsúlyozta, a romániai
magyar gazdasági szaksajtó
húsz év után is gyerekcipõ-
ben jár, és az Üzletrész az
egyetlen olyan önállóan szer-
kesztett kiadvány, amely er-
délyi magyar gazdasági szak-
lapnak nevezhetõ. A „köz-
gazdász-délutánba” belefért
még Votisky Petra HR-sza-
kember Közösségi média és ami
mögötte van címû elõadása, il-
letve Rácz Csilla, az ING
Retail Bank szakemberének
bemutatója az üzleti folya-
matok hatékonyságáról. A
programot a bukaresti ma-
gyar Közgazdász Borklub
borkóstolója zárta. 

Üzleti konferenciák hétvégéje

Salamon Márton László Bukarestben bemutatta az Új Magyar Szó gazdasági mellékletét, az Üzletrészt

Háromszékre látogatott Tabãrã 
Kovács Zsolt

„A hazai piac igényeit je-
lenleg nem fedi az ország-

ban megtermelt tej- és hús-
mennyiség” – fejtette ki  hét-
végi háromszéki látogatásán
Valeriu Tabãrã. A mezõgaz-
dasági miniszter kifejtette: a
tej- és hústermékek elõállítá-
sát nem kizárólag az állatállo-
mány növelésében, hanem a
gazdákat tömörítõ egyesüle-
tek támogatásával oldanák
meg. Tabãrã szerint az erõs
gazdaszövetségek létrehozása
a vidéki önkormányzatok
számára is fontos, hiszen a
mezõgazdasági tevékenysé-
gekbõl befolyó profitadó a he-
lyi kasszába kerül. 

A találkozón a háromszéki
gazdák fõként a mezõgazda-
sági szubvenciók késésére pa-
naszkodtak, ugyanakkor gon-

dot okoz a kifizetési határ-
idõk csúszása is. Tabãrã
azonban kevés információval
szolgált a támogatások átala-
kításáról, illetve a jövõ évi ki-
látásokról. Szerinte a minisz-
tériumnak van elképzelése a
szubvenciók növelésérõl,
amelyet európai uniós és ha-
zai forrásokból fedeznének.
A konkrét lépések között sze-
repel – mint mondta – a legel-
tetésre vonatkozó jogszabály-
ok átalakítása, amit a tárcave-
zetõ szerint a területviszo-
nyok tisztázása nélkül nehéz
végrehajtani.  

Tabãrã arra szólította fel a
gazdákat, hogy õszintén vála-
szoljanak a december 2-án
kezdõdõ általános mezõgaz-
dasági összeírásban résztvevõ
kérdezõbiztosoknak. Leszö-
gezte: ez az akció kizárólag
statisztikai adatokat gyûjt,

nem lesz adóügyi következ-
ménye. A mezõgazdasági mi-
niszter kifejtette: szeretné, ha
a roncsautó-programot kiter-
jesztenék a mezõgazdasági
gépekre is, illetve szorgalmaz-
za, hogy rójanak ki többlet-
adót azokra, akik nem mûve-
lik meg földjeiket. 

Tamás Sándor, Kovászna
Megye Tanácsának elnöke el-
mondta, Háromszéken a he-
lyi termékek értékesítésében,
illetve az európai uniós támo-
gatások zökkenõmentes lebo-
nyolításában számítanak a
minisztérium segítségére. Öt-
vös Mózes, a Kovászna Me-
gyei Szarvasmarha-tenyész-
tõk Egyesületének elnöke jel-
képesen több üveg tejet adott
át a miniszternek. A találko-
zót követõen Valeriu Tabãrã
rövid látogatást tett néhány
háromszéki gazdaságban. 

Érvágás a vérzõ büdzsén
Folytatás az 1. oldalról

Ezzel szemben nõ olyan in-
tézmények büdzséje a jövõ
évben, mint az Elena Udrea
vezette régiófejlesztési mi-
nisztérium, az Anca Boagiu
vezette szállításügyi tárca és a
Nelu Ioan Botiº által irányí-
tott munkaügyi tárca. Valeriu
Tabãrã mezõgazdasági mi-
nisztériuma 1,4 milliárd lej-
jel, a Borbély László vezette
környezetvédelmi tárca 510
millió lejjel kap többet a ter-
vezet szerint, mint az idén. 

A pénzügyminisztérium
összesen majdnem három-
milliárd lejjel lesz „gazda-
gabb”, mint 2010-ben volt, és
szintén a kedvezményezettek
között van az államelnöki hi-
vatal is, amely Emil Boc ka-
binetjének köszönhetõen az
ideinél mintegy három szá-
zalékkal költhet többet, a
Cotroceni-palota lakóinak
megelégedésére.

A „mostoha sorsú” intéz-
mények sorát gazdagítja
eközben a Román Akadémia
(az ideinél 53 millió lejjel

kapnak kevesebbet az akadé-
mikusok), a Román Tévétár-
saság (az idei költségvetésnél
12 millió lejjel kevesebb jut
nekik), a Román Rádiótársa-
ság) (3,5 millió lejjel számít-
hatnak kevesebbre) és az
Agerpres (2,2 millió lejjel lesz
kisebb a hírügynökség bü-
dzséje jövõre, mint amekkora
az idén volt). Az Alkotmány-
bíróság egymillió, a Legfel-
sõbb Bírói Tanács 10,9 mil-
lió, a Számvevõszék hétmil-
lió leje „bánja” az új költség-
vetési tervezetet. 

A gazdasági fellendülés perspektívái-
ról tanácskozott a Romániai Magyar
Üzleti Egyesület (RMÜE) a hétvé-
gén, Marosvásárhelyen. Bukarestben
eközben a Romániai Magyar Köz-
gazdász Társaság (RMKT) ülésezett. 



ÚMSZ-összeállítás

„Ez a legalattomosabb
télelõ, hol kiderül, hol be-

borul, rendkívül balesetve-
szélyes az ilyen idõ” – aggo-
dalmaskodik Dálnoki József.
A kamionsofõr gépjármûvé-
vel az idei elsõ komolyabb
havazás ideje alatt szelte át
az országot. A rendívül me-
leg november utolsó hétvégé-
jén ugyanis végül mégis be-
köszöntött a tél. Amint azt
Györfi Tünde, a Hargita me-
gyei meteorológiai szolgálat
vezetõje lapunk megkeresé-
sére elmondta: mínusz 13 fo-
kot mértek pénteken a „hi-
deg-rekorder” Gyergyóal-
faluban, de mínusz 11,5  fok
volt Csíkszeredában is. A
„legmelegebb” hargitai régió-
központban, Székelyudvar-
helyen mínusz 5 fokkal bú-
csúzik november. 

A rutin nem elég

„Nálunk a cégnél különö-
sen odafigyelnek arra, hogy
minden elõírásnak megfelel-
jen az autó, nem csak azért,
mert külföldön fokozottan
ellenõrzik, hanem azért is,
mert így nagyobb biztonság-
gal ér célba az áru” – számol
be tapasztalatairól a kamion-
sofõr, aki Aradtól Csíkszere-
dáig hatszor esett át közúti
ellenõrzésen. Mint mondja,
súlyos baleseteket a hegyvi-

dékeken láttott, a legtöbbet
Hargita megye területén.
„Ilyenkor, fõleg ha nem nagy
a hó, az utóvezetõk még
nem veszik komolyan a telet.
Leesik egy pár centis hó, az
elsõ napsütésre elolvad, de
csak a tapasztaltak gondol-
nak arra, hogy a kanyaron
túl, ahol árnyékos az útfelü-
let, jégre futhatnak” – ma-
gyarázza Dálnoki. „Nem
csak a hó veszélyes, hanem
az átfagyások, a féktáv meg-
változása, teljesen másképp
viselkedik az autó, mint ami-
kor tartósan fagypont alatt

van a hõmérséklet” – teszi
hozzá a tapasztalt sofõr. 

Czipler Dénes Dacia típu-
sú gépkocsijával a péntek
hajnali órákban balesetezett:
egy kisteherautóval koccant
Hargita és Maros megye ha-
tárában, szerencsére nem
esett súlyos kár a gépkocsi-
ban. „De javíttatni kell, a
költségeket pedig én állom” –
kesereg Czipler. „A kisteher-
autó megcsúszott az úton, át-
jött az én sávomra, úgy tud-
tam elkerülni, hogy az au-
tóm orra megsérült. Egyér-
telmû volt, hogy a szembe jö-

võ gépjármû vezetõje volt a
hibás, mert én ugyanott nem
csúsztam el, pedig havas volt
az útfelület” – panaszolja a
pórul járt autóvezetõ, aki
szerint a vétkes sofõr még
csak nem is lassított. „Azt
hallottam, hogy a teherautó-
kat szigorúan ellenõrzik, le-
het, hogy ezért nem állt meg
a tettes a baleset után” –
bosszankodott a kárvallott. 

Rendkívüli járõrözés

Cãtãlin Romanescu, az
Országos Útügyi Hivatal

Hargita megyei igazgatója
megerõsítette: valóban foko-
zott útellenõrzés folyik a tér-
ségben, mert a hétvégén
rendkívül megnövekedett a
balesetek száma. Elsõsorban
a technikailag kellõképpen
fel nem szerelt teherszállítók
kerültek bajba. Homoródon
egy fával megrakott teherau-
tó okozott fennakadást a csú-
szós úton. Cezar Asandei, a
Hargita megyei közúti fel-
ügyelet vezetõje elmondta, a
hétvégén 12 járõr teljesített
szolgálatot a hegyvidéki uta-
kon, hogy a bajba jutott autó-
sok segítséget kaphassanak.
Több baleset következett be
Ditró környékén, a Gyi-
mesek térségében, de kocca-
násos eseteket jelentettek a
megye egész területérõl. A
Bucsin-tetõn és a Gyilkos-tó-
hoz vezetõ Pongrác-tetõ kör-
zetében megmaradt a hó, a
többi magashegyi régióban
pedig helyenként okoz gon-
dot a havas-jeges útfelület. 

A Hargita megyei torlódá-
sokhoz hasonlóan akadozott
a közlekedés a hétvégén
Brassó, Bihar, Fehér, Hu-
nyad, Kolozs, Maros és Pra-
hova megyékben is. Az Or-
szágos Meteorológiai Inté-
zet jelentése szerint a hirte-
len lehûlést enyhe felmelege-
dés követi a hét elején,  az éj-
szakai csúcshõmérséklet mí-
nusz 6, a nappali 10 fok kö-
rül alakul. 
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A tél nem olyan, mint a nyár

Mindig meglepetés... Ismét zavarba hozta a néhány centis hó a hazai hatóságokat

Kovács Zsolt

András-Nagy Róbertet
nevezték ki a sepsiszent-

györgyi Megyei Kórház új
igazgatójának. Mint arról
beszámoltunk, a tisztségre
hárman pályáztak, András-
Nagy Róbert jogász, Béres
András közgazdász és a kór-
ház eddigi igazgatója, Török
Zsuzsanna. Az 50 kérdéses
írásbeli vizsgán azonban
csupán András-Nagy Ró-
bert érte el az átmenõ 7-es
jegyet, így a menedzseri ter-
vet már csak õ mutatta be a
vizsgáztató bizottságnak. A
menedzserváltás valószínû-

síthetõ volt: miután Ko-
vászna Megye Tanácsa júni-
usban átvette a sepsiszent-
györgyi kórházat, elvégez-
tette a belsõ szervezeti átvi-
lágítást, amibõl kiderült:
szervezési és kommunikáci-
ós gondok vannak. 

A háromszéki önkor-
mányzat kijelentette: olyan
fiatal vezetõt szeretnének,
aki vissza tudja nyerni a be-
tegek bizalmát a sepsiszent-
györgyi kórház iránt, és tud
dolgozni az orvosokkal. Be-
mutatkozóján András-Nagy
Róbert elmondta: emberköz-
pontú kórházat szeretne,
ugyanakkor bejelentette: el-

képzeléseit elsõ munkanap-
ján, december 2-án, az irodá-
jába összehívott sajtótájékoz-
tatón ismerteti. Az új kór-
házigazgató korábban a ma-
gánszférában tevékenyke-
dett, illetve az Országos Urá-
nium Társaság vezérigaz-
gatói tisztségét töltötte be.
Dr. Vass Levente, a szent-
györgyi kórház igazgatóta-
nácsának elnöke elmondta,
hamarosan kiírják verseny-
vizsgára az orvosigazgató, a
gazdasági igazgató és az
ápolói igazgató tisztségeket
is. Az igazgatók – akárcsak a
kórházmenedzser – megbí-
zása három évre szól. 

ÚMSZ

Ismét tüntettek a csíksze-
redai magyar fõkonzulá-

tus elõtt a hétvégén Budahá-
zy György szabadon bocsá-
tásáért. A rendezvényt a
Hatvannégy Vármegye Ifjú-
sági Mozgalom szervezte.
Budaházy Györgyöt – a Ma-
gyarok Nyilai nevû szél-
sõséges szervezet feltétele-
zett létrehozóját – terrorcse-
lekmény és emberölés kísér-
letének gyanújával 2009-ben
vette õrizetbe a magyar ren-
dõrség. A csíkszeredai kül-
képviselet elõtt összegyûl-
teknek felolvasták Budaházy
üzenetét, aki megköszönte
„a székelyek kiállását”. 

Fotó: ÚMSZ 

Budaházyval szolidarizáltak

ÚMSZ

Új környezetvédõ progra-
mot indít a Környezetvé-

delmi és Erdészeti Minisztéri-
um, valamint a Romániai Vil-
lanykörtegyártók és Értékesí-
tõk Egyesülete (Recolamp).
A cél a kiégett izzók és fény-
csövek szakszerû gyûjtése és
tárolása. „A Recolamp jelen-
leg országszerte 5500 izzóbe-
gyûjtõ pontot mûködtet. Ro-
mánia területén vannak hul-
ladék újrahasznosítással fog-
lakozó üzemek, de jelenleg
nincs olyan gyár, amely izzó-
újrahasznosítással foglalkoz-
na, mert erre a mûveletre egy
speciális berendezés szüksé-
ges” – figyelmeztetett Borbély
László. A környezetvédelmi
miniszter hétvégi közlemé-
nyében hangsúlyozta, a szak-
tárca módosította az elektro-
nikai hulladékmenedzsment-
tel kapcsolatos jogszabályo-
kat:  az önkormányzatok kö-
telesek negyedévenként egy
alkalommal elektronikai hul-
ladékbegyûjtõ akciót szer-
vezni. Minden egyes telepü-
lésen kell legyen egy-egy
elektronikai hulladékbegyûj-
tõ pont. „Ha egy vásárló egy
új elektronikai cikk vásárlá-
sakor igényli a régi cikk el-
szállítását, akkor a cég az új
jogszabálynak megfelelõen
köteles azt elszállítani, anél-
kül, hogy ezért a szolgáltatá-
sért a vásárló külön fizetne”
– hangsúlyozta a környezet-
védelmi miniszter. 

Izzókat gyûjt

be a zöld tárca 

Új igazgató Szentgyörgyön

BBööllccsséésszzeettttuuddoommáánnyyii  KKaarr
TTáárrssaaddaalloommttuuddoommáánnyyii  TTaannsszzéékk::

Adjunktus  (12-ees  pozíció): Általános szociológia,
Szociológiai kutatás kvalitatív módszerei, Szociológi-
ai paradigmák, Társadalmi mobilitás és rétegzõdés,
Egyváltozós statisztikai elemzések - SPSS I., Többvál-
tozós statisztikai elemzések – SPSS II.,  Magasszintû
statisztikai elemzések – SPSS III.-IV.;
Adjunktus  (13-aas  pozíció): Médiakutatási módszerek és
technikák, Közkapcsolatok, A kereskedelmi reklám elem-
zése, Kommunikációs mûfajok a médiában, A kommuni-
káció szociológiája, A globalizáció szociológiája, Orvosi
szociológia, Falusi és városi közösségek szociológiája;
Tanársegéd  (21-ees  pozíció): Marginalizált csoportok
szociológiája, A közvélemény és média szociológiája,
Közkapcsolatok, Médiakutatási technikák és módsze-
rek, Életminõség, Regionális fejlesztési módszerek és
technikák, Tervezés a regionális fejlesztésben, Társa-
dalmi prognózis, Tömbösített szakmai gyakorlat, Regi-
onális stratégia és monitorizálás az EU perspektívájá-
ból, A határmenti régiók kutatásának alkalmazott szo-
ciológiája;
Tanársegéd  (22-ees  pozíció): Szociológiai kutatási
módszerek és technikák I.-II., Alkalmazott informatika,
Kvantitatív kutatási módszerek és technikák, Beveze-
tés a statisztikába, Tömbösített szakmai gyakorlat;
Tanársegéd  (23-aas  pozíció): Szociális munka fogya-
tékkal élõ személyekkel, Szakmai gyakorlat I.-II.-III.,
Szociálpedagógia;

MMaaggyyaarr  nnyyeellvv  ééss  iirrooddaalloomm  TTaannsszzéékk::

Adjunktus  (3-aas  pozíció): Magyar kultúra és civilizá-
ció, Bevezetés a filológiába;
Tanársegéd  (6-oos  pozíció): Magyar kultúra és civili-
záció, Mai magyar nyelv 2, Általános nyelvészet;
Gyakornok  (8-aas  pozíció): Mai magyar nyelv 1, Kommu-
nikációs gyakorlatok – Szövegértés, Kommunikációs
gyakorlatok – szóbeli és írásbeli szövegek értelmezése;

MMooddeerrnn  nnyyeellvveekk  TTaannsszzéékk::

Adjunktus  (14-ees  pozíció): Összehasonlító irodalom
I.-II., Szövegelemzés I.-II., Stilisztika, Kommunikációs
és prezentációs technikák, Nyelvgyakorlat VII;
Tanársegéd  (18-aas  pozíció): Német mint II. Idegen
nyelv, Német mint I. idegen nyelv;

AAnnggooll  nnyyeellvv  ééss  iirrooddaalloomm  TTaannsszzéékk::

Tanársegéd  (10-ees  pozíció):  Amerikai kultúra és civi-
lizáció, Európai Uniós szövegek fordítása, Társalgás I,
Fordítási gyakorlatok I-II, Angol szaknyelv II, Európai
történet és kultúra I-III ;

KKöözzggaazzddaassáággttuuddoommáánnyyii  KKaarr
KKöözzggaazzddaassáággttaannTTaannsszzéékk::

Adjunktus  (14-ees  pozíció): Számvitel alapjai, Pénz-
ügyi számvitel, Vezetõi számvitel;
Adjunktus  (19-ees  pozíció): Gazdasági matematika,
Gazdasági statisztika;

MMûûvvéésszzeettii  KKaarr
KKééppzzõõmmûûvvéésszzeett  TTaannsszzéékk::

Adjunktus  (9-ees  pozíció): Grafikai technikák-
audióvizuális struktúrák (videó), Számítógépes kép-
feldolgozás;
Tanársegéd  (13-aas  pozíció): A grafikai rajz alapjai,
Grafikai rajztanulmány, Számítógépes képfeldolgozás;

ZZeennee  TTaannsszzéékk::

Docens  (4-ees  pozíció):  Formatan, Karének;
Docens  (5-öös  pozíció): Ellenpont, Zeneesztétika;
Adjunktus  (9-ees  pozíció): Összhangzattan, Népzene,
Partitúraolvasás;
Adjunktus  (10-ees  pozíció): Zenetörténet, Zeneelmé-
let, Szolfézs-diktálás;
Adjunktus  (11-ees  pozíció): Mellék-zongora;

A  Partiumi  Keresztény  Egyetem
vveerrsseennyyvviizzssggáátt  hhiirrddeett  aa  kköövveettkkeezzõõ  ookkttaattóóii  áálllláássookk  bbeettööllttéésséérree

Az állásra jelentkezõk a jelentkezési típuskérvényt, valamint a 128/1997 és 84/1995 
(1999-ben módosított) törvényekben foglaltak szerint összeállított pályázati iratcsomót 

az  Egyetem  Rektori  Hivatalában  nyújthatják  be  munkanapokon  9-115  óráig.
A pályázati felhívás megjelent a Hivatalos Közlöny (MO) 396. számának III. részében, 2010. november 24-én.

A  pályázat  benyújtásának  határideje  2010.  december  17.,  12  óra.  
További  információk: Partiumi Keresztény Egyetem Rektori Hivatal, 410209 Oradea (Nagyvárad), 

Primãriei utca 36.sz, telefon: +40-259-418244, email: partium@partium.ro

Maroknyi székelynek üzent Budaházy György Csíkszeredában
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Kovács Zsolt

A nagyszínpadi elõadá-
sok szükségességérõl vi-

tázik Bocsárdi László, a Ta-
mási Áron Színház igazgató-
ja a társulatot fenntartó sep-
siszentgyörgyi önkormány-
zat egyes képviselõivel. Az
önkormányzat legutóbbi,
csütörtöki ülésén a tagok
ugyan egyöntetûen megsza-
vazták Bocsárdi László ide-
iglenes menedzseri szerzõ-
désének meghosszabbítá-
sát, de nem értettek egyet
azzal az elgondolásával,
hogy az idei évadban nem
készítenek nagyszínpadi
elõadást a csökkentett költ-
ségvetésre való tekintettel. 

Bocsárdi az önkormány-
zattól azt kérte, hogy a no-
vember elején bemutatott A
velencei kalmár címû dara-
bot, amely a színpadra fel-
épített nézõtér elõtt játszó-
dik, fogadják el nagyszínpa-
di produkciónak. Keresztély
Irma az önkormányzat kul-

turális bizottságának elnöke
szerint, ha Bocsárdi nem al-
kalmazza Nagy Sándor gaz-
dasági és Deák Gyula Le-
vente ügyvezetõ igazgató-
kat, maradt volna pénz
nagyszínpadi elõadásra. A
helyi tanácstagok azt is kifo-
gásolták, hogy Bocsárdi
kész tények elé állította
õket. A velencei kalmár pró-
bái már augusztusban elkez-
dõdtek, de az igazgató csak
októberben, a bemutató
elõtti napokban állt elõ a ké-
réssel, hogy az önkormány-
zat fogadja el azt nagyszín-
padi elõadásnak. 

A színházigazgató két-
ségbeejtõnek tartja, hogy az
általa vezetett színház költ-
ségvetésének drasztikus
csökkentése után is követe-
lik ugyanannak a mûsor-
tervnek a megvalósítását,
amiben azelõtt megállapod-
tak. A hétvégén tartott saj-
tótájékoztatón azt is el-
mondta: pontosan azért al-
kalmazott felsõfokú vég-

zettséggel rendelkezõ al-
igazgatókat, mert ezt köve-
telték tõle, és emiatt kellett
távoznia a színház korábbi
gazdasági igazgatójának,
Pál Attilának is. Bocsárdi
azt állítja: egyedül maradt a
társulat élén, és képtelen
egyszerre vezetni az intéz-
ményt, rendezni egy új elõ-
adást és ugyanakkor felújí-
tani két másikat. „Azt
hányják a szememre, hogy
felvettem két aligazgatót,
mert a munkától akarok
megszabadulni, ez csúszta-
tás” – jelentett ki Bocsárdi.
Hozzátette: a színházi tör-
vény értelmében kizárólag
a társulat vezetõségének
hatásköre a mûsorpolitika
meghatározása. „Ha ezt
nem tartják tiszteletbe, ak-
kor nem beszélhetünk a
kultúra szabadságáról” –
állítja a rendezõ, aki szerin-

te: a nagyszínpadi elõadá-
sok erõltetése mindenáron,
lemaradt gondolkodásmód-
ra vall. „Egyedül az alkotói
szabadság teszi lehetõvé,
hogy a színház izgalmas
mûfaj maradjon” – nyilat-
kozta a színházigazgató.
Szerinte: borzasztó lenne,
ha leszögeznék, honnan
kell nézni egy elõadást,
vagy milyen legyen a dísz-
let, vagy elõírnák, hány
nagyszínpadi produkciót
kell játszani. „Ennél rosz-
szabb már csak az volt, len-
ne megszabnák, milyen da-
rabokat játsszunk, vagy azt,
hány magyar, hány román
és hány külföldi szerzõ le-
gyen a repertoárban, ezen
az úton visszatérünk a kom-
munista diktatúra kultúrpo-
litikájához” – fejtette ki
Bocsárdi László a sajtótájé-
koztatón. 
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Röviden

Kovács György 100

A kolozsvári Koinónia
Könyvtérben mutatták be a
hétvégén a 20-ik századi ma-
gyar színjátszás meghatáro-
zó személyiségérõl, Kovács
Györgyrõl szóló könyvet. A
kötet a Marosvásárhelyi Mû-
vészeti Egyetem kiadójának
gondozásában jelent meg. A
Kovács György 100 címû kiad-
ványt a szerkesztõ, Gáspárik
Attila –  a Mûvészeti Egye-
tem rektora – ismertette.
Kányádi Sándor Kovács
Györgyhöz írt versét Bogdán
Zsolt színmûvész szavalta el.

Egyed Ákos köszöntése

Kollégái, tudós társai kö-
szöntötték Egyed Ákost hét-
végén a kolozsvári Erdélyi
Múzeum Egyesület székhe-
lyén Emlékkönyv Egyed Ákos
születésének nyolcvanadik évfor-
dulójára címû kötettel. Pén-
tek János akadémikus, a
Kolozsvári Akadémiai Bi-
zottság elnöke a kötetbemu-
tatón elmondta: Kolozsvá-
ron van egy jelentõs fiatal
történetkutató csapat, ame-
lyik tevékenységére, noha
Egyed Ákos soha nem taní-
tott intézményes keretek kö-
zött, hatvanéves kutatói pá-
lyafutása alatt ösztönzõleg
hatott. „Nem mindennapi
meglepetés ez, hiszen a je-
lenlegi gazdasági helyzetben
igen nehéz kiadni egy köny-
vet. Nagy érdeklõdéssel fo-
gom olvasni ezt a kiad-
ványt, amelyik pont egy év-
vel fiatalított meg”.

Antal Erika

Kolozsvári meghívottja
volt a szombat esti Látó

színpadnak, aki saját életérõl,
személyes tapasztalatairól be-
szélt a marosvásárhelyi Ariel
Gyermek és Ifjúsági Színház
nézõterén. Szilágyi Júlia a
„lehet-e boldog az ember?”
kérdésre kereste elsõsorban a
választ, hangsúlyozva, hogy
nem tévesztendõ össze a bol-
dogság az örömmel. „Az
öröm számomra egy olyan
érzés, amit egy kellemes pilla-
nat kínál. Akár naponta több-
ször is lehet örömben részem.
De a boldogság sokkal mé-
lyebb, azt valahogy ki kell ér-
demelni” – mondta a meghí-
vott. Láng Zsolt házigazda az
életérõl faggatta Szilágyi Júli-
át, arról, hogy „aki sok min-
denen átment”, az lehet-e
boldog. A boldogság nem is
annyira állapot kérdése, ha-
nem sokkal inkább adottság,
képesség – válaszolta a kérde-
zett, aki szerint vannak olyan
emberek, akik látszólag bol-
dogak lehetnének, és mégsem
azok. Ez pedig ahhoz a kér-
déshez vezet, hogy kinek mit
jelent a boldogság, mi tesz
boldoggá egy embert? A csa-
lád, a hatalom, a siker, az
anyagi javak – ezek közül
egyesek bizonyos embereket
boldoggá tesznek, másokat
hidegen hagynak. „Ha bol-
dog gyerekek voltunk, a ké-
pesség is nagyobb bennünk a
boldogságra, illetve arra,
hogy továbbadjuk ezt a ké-
pességet. 

Szilágyi Júlia a 
Látó színpadán

Baloga-Tamás Erika

Az évad negyedik bemu-
tatóját tartja ma este a

székelyudvarhelyi Tomcsa
Sándor Színház. Tóth Árpád
rendezésében Kiss Csaba De
mi lett a nõvel? címû darabját
játsszák, mely mûfaji megha-
tározása szerint férfimese.

„Kiss Csaba marosvásár-
helyi születésû, Magyaror-
szágon élõ drámaíró, rende-
zõ nyolc Csehov elbeszélést
szõtt összefüggõ történetté,
melynek különös dramatur-
giai folyama felkavaróan bu-
ja, szenvedélyesen groteszk,
de ugyanakkor félelmetesen

emberi, hiteles és igaz” – tud-
tuk meg a darab rendezõjé-
tõl. A kerettörténet szerint
három férfi elindul egy ban-
kár estélyére, egyikük, útköz-
ben pletykaszerû mesélésbe
kezd, a bankár unokahúgá-
ról, Irina Bikulináról. A szín-
padon rendre megjelennek a
mesélt történetek Irina
Bikulina bujaságáról, szinte
emberfölötti lényérõl, a férfi-
ak vágyának tárgyáról, a nõ-
rõl. Az elõadásban mindösz-
sze négy színész játszik, a nõi
szerepet egy székelyudvarhe-
lyi végzõs diáklány alakítja.
Tóth Árpád rendezõ szerint
a mû színpadra állítása során

leginkább a szokásostól elté-
rõ játékmód jelentett aka-
dályt. „Ez az elõadás egy tel-
jesen másfajta játszási módot
igényel a színészek részrõl,
mert nem külsõségekben
építkeztünk, hanem nagyon
finom belsõ emberi hangokat
kellett megszólaltatni, amit
nehéz kihozni a színészek-
bõl. Elõnyt jelentett ebben a
munkában az, hogy én is szí-
nész vagyok, így sikerült
ilyen utakon is megközelíteni
a kollégákat” – nyilatkozta
Tóth Árpád az ÚMSZ-nek. A
bemutatót követõen holnap
és csütörtökön is játsszák az
elõadást. 

Premier Székelyudvarhelyen
Zsigmond Júlia

Erich Hoffmann német
katonatiszt 1916-ban ké-

szült fényképeit mutatták
be a hétvégén a kolozsvári
Ecsetgyár ClujEst vizuális
kutatóközpontban. A fotós
katona egy éven át tartóz-
kodott a Máramarosban ál-
lomásozó német csapatok-
kal, az ott készült fényképe-
ken kirajzolódik az adott
történelmi idõ: látjuk a né-
pes családokat, a különbö-
zõ népcsoportokat, majd a
háború miatt magukra ma-
radt asszonyokat, a szolgá-
latban lévõ katonákat,
küszködõ sebesülteket, le-
velet váró hadifoglyokat,
végül a temetõben apjukat
sirató gyerekeket. „Látás-
módja, komponáló készsé-

ge, laborálásának minõsége
alapján lehetett volna hiva-
tásos fényképész vagy ép-
pen mûvész” – állapítja
meg Erdélyi Lajos fotográ-
fus Erich Hoffmannról, a
kiállítás katalógusába írt ta-
nulmányában. 

A német tiszt négy fotóal-
bumot küldött ajándékba a
felsõvisói Pellády család-
nak, egykori szállásadói-
nak, így bukkant rá Erdélyi
Lajos ezekre a fényképekre.
A fotók értékét növeli, hogy
nemcsak a táborozást, a ka-
tonai csapatok mindennapi
életét örökítette meg, ha-
nem a környék népének hét-
köznapjait is. Átütõ empáti-
ával, szakértelemmel és
pszichológiai érzékkel fény-
képezte a díszszemléket, a
kitüntetések átadását, a kö-

zelgõ front elõl menekülõ-
ket, a háború egy-egy jele-
netét. Szenvedélyes fotós-
ként pedig ugyanúgy a
máramarosi tájat, a sáros ut-
cákat, Pelládyék kertjét, a
folyónál játszó gyerekeket, a
meredek dombokon szántó
parasztembereket, de a ro-
mán pásztorokat, a ruszin
asszonyokat és a hithû zsi-
dókat is lencsevégre kapta. 

„Régészeti leletekrõl van
szó, de nem a föld gyomrá-
ból ásták elõ, hanem egy
fényképalbum lapjain fe-
dezték fel õket” – fejtette ki
a kiállítást szervezõ Szé-
kely Sebestyén György mû-
vészettörténész, aki el-
mondta: a kiállítás egy so-
rozat része, amelyben Ro-
mánia változó arcát kíván-
ják megmutatni. 

Régi fotók az ecsetgyárban 

Sipos M. Zoltán

Várhatóan ma kerül sor
a kolozsvári Mátyás –

szoborcsoport mûszaki át-
adására – tudtuk meg a
Fadrusz-alkotás restaurálá-
si munkálatait vezetõ
Kolozsi Tibor szobrászmû-
vésztõl. „A hétvégén sike-
rült véglegesíteni a restau-
rálási munkálatokat, így
teljes egészében és eredeti
alakjában pompázik a szo-

borcsoport” – nyilatkozta
lapunknak Kolozsi, hozzá-
téve: noha a szerzõdés ér-
telmében a munkálatokat
november 27-én, azaz
szombaton kellett volna át-
adniuk, a város vezetése a
hétvégi idõpontra való te-
kintettel úgy döntött, hogy
hétfõn veszi át a munkála-
tot. Az új idõpontot László
Attila, Kolozsvár alpolgár-
mestere is megerõsítette la-
punknak. „A technikai át-

adás alkalmával a város át-
veszi a munkálatot, a hiva-
talos, ünnepélyes átadás
idõpontjáról azonban még
nem született döntés”  –
tudtuk meg László Attilá-
tól, aki elmondta: a mûsza-
ki átadáson jelen lesz a fõ-
vállalkozó Concefa cég
képviselete, a mûvészeti
munkálatokat vezetõ resta-
urátorok valamint a tulaj-
donos, Kolozsvár önkor-
mányzatának képviselõi. 

Máyás: ma technikai átadás

Bocsárdi László stúdióelõadásokat tervez a szûk költségvetés miatt

Kiss Csaba Csehov-novellákból írt darabját mutatják be a székelyudvarhelyi színházban 

A sepsiszentgyörgyi városi tanács
legutóbbi ülésén egyöntetûen meg-
szavazták ugyan Bocsárdi László
ideiglenes menedzseri szerzõdésének
meghosszabbítását, de újabb vitát in-
dított a színházigazgató terve, hogy
az idei évadban nem készítenek
nagyszínpadi elõadást a csökkentett
költségvetésre való tekintettel. 

Kié a mûsorpolitika?

Fotó: Balázs Attila



Ma Taksony nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
A Taksony török eredetû
régi magyar személynév,
aminek a jelentése: szilaj,
fékezhetetlen.
Holnap András napja van.

Évfordulók
• 1929-ben Richard Evelyn
Byrd és társai (Balchen,
June, McKinley) elsõként
repülnek át a Déli-sark fö-
lött, Floyd Bennett nevû
gépükkel.
• 1975-ben Bill Gates elõ-
ször használja a Microsoft
nevet arra a cégre, melyet õ
és Paul Allen alapított.
• 1986-ban az 1959-ben új-
jáalakult Magyar Írók Szö-
vetségének közgyûlésén az
elnökségbe kerül Csoóri
Sándor és Csurka István.
1988-ban Grósz Károly a
Budapest Sportcsarnokban
rendezett pártaktíván kije-
lenti, hogy Magyarorszá-
gon osztályharc folyik, és
ha nem tudnak „az ellensé-
ges, ellenforradalmi erõk-
kel” szemben fellépni, ak-
kor „az anarchia, a káosz
és – ne legyen illúzió – fe-
hérterror uralkodik el” az
országban. Hangsúlyozza,
hogy fenn kell tartani az
egypártrendszert, mert az
„történelmileg alakult ki”. 
• 1990-ben Budapesten
megnyílik az Európai Kö-
zösség diplomáciai képvi-
selete (elsõ nagykövete
Hans Beck).

Vicc 
Megy egy férfi az utcán, ami-
kor egy hangot hall:
– Állj meg, mert ha még egy
lépést teszel, egy tégla fog a
fejedre esni!
A férfi megáll, elõtte egy tég-
la lezuhan az utcára. Vesz
egy mély lélegzetet, majd to-
vábbindul az úttest felé. A
hang újból megszólal:
– Állj meg, ha továbbmész,
jön egy autó és elüt!
A fickó megáll, centiméte-
rekkel elõtte elsuhan egy au-
tó. A férfi megkérdi:
– Hát te ki vagy?
– Én vagyok az õrangyalod!
– Igen? És hol a fenében vol-
tál, amikor megnõsültem?

Recept
Tejfölös pulykamell
Hozzávalók: 50 dkg pulyka-
mell/csirkemell, 1 fej vörös-
hagyma, 1 ek. étolaj, 1/2 ka-
liforniai paprika, só, bors, pi-
rospaprika, rozmaring, kö-
mény, 2 dl tejföl, 1 ek. liszt.
Elkészítés: A pulykamellet
felkockázzuk, és félretesszük.
A paprikát és a hagymát ap-
róra vágjuk, és egy kanál ét-
olajjon megpároljuk. Mikor
a hagyma üveges lesz, akkor
öntünk hozzá kb. 2 dl vizet.
Beletesszük a fûszereket. Ki-
csit hagyjuk forrni, utána be-
letesszük a húst. Mikor a hús
megfõtt, akkor adjuk hozzá a
liszttel elkevert tejfölt. Még
fõzzük a következõ forrásig
és már kész is. Tarhonyával,
vagy nokedlivel tálaljuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Sok munkája van, de hozzáállá-
sának köszönhetõen mindent ha-
mar befejez. A többiek csodálják
munkabírását. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Összpontosítson feladataira, ne-
hogy valamit eltévesszen. Hagy-
jon másokat is érvényesülni.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Fortuna ma Önre mosolyoghat.
Legyen résen, ragadjon meg
minden kínálkozó lehetõséget,
nehogy mások megelõzzék.

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Egy nehezebb idõszak lassan le-
zárul az életében. Õrizze meg hi-
degvérét akkor is, ha hirtelen új-
ra elszabadulnak az indulatok.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Egyhangú nap, amikor semmi-
hez nem érez kedvet. Koncentrál-
jon és próbáljon meg befejezni
egy régóta húzódó munkát.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A hasznos információ hamar el-
jut Önhöz. Családi életében biz-
tosítson magának több mozgás-
szabadságot, különben a feszült-
ség beárnyékolja hangulatát.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Elviselhetetlenül hosszúnak, ki-
merítõnek találja ezt a hétfõt.
Nagyon sok dolga van és úgy ér-
zi, hogy sohasem jut a végére. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Rajong valakiért, és gyorsabban
ver a szíve, ha meglátja õt. A kö-
zös jövõt azonban még túl korai
lenne tervezgetni.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ma szokatlanul barátságos. El-
párolog a kimért hûvössége, és
nagy kedvet érez ahhoz, hogy el-
menjen szórakozni valahová. Új
és élvezetes dolgokat tapasztal.

BAK (XII. 22.–I. 20.)

Anyagi ügyekben a gyakorlatias
megoldást hamar megtalálja.
Erõs érzelmi érdeklõdés ragadja
meg fantáziáját. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A bolygóállás jótékony hatást
gyakorol. Fontos szövetséget köt-
het valakivel. Legyen nyitott
minden új kapcsolatra.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Komoly összeütközésbe kerülhet
azzal, akire nem is gondolt vol-
na. Ez rányomja bélyegét mai
hangulatára. Legyen békülékeny
és toleráns!
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély
(sor.)
9.55 Újrakezdés (sor.)
10.50 Kisenciklopédia
11.00 Család-barát
11.55 A világ konyhái
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.55 Nem vagyunk ár-
vák, van édesanyánk
16.30 Virágzó Magyaror-
szág
16.50 Mesterművek a
századforduló magyar
építészetéből
17.20 Napok, évek, szá-
zadok (ism.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés (sor.)
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.40 Török kezdőknek
(vígj. sor.)
22.10 Liliomfi (magyar
vígj., 1954)
0.00 Kikötő - Extra (ism.)
0.45 Sporthírek
0.50 Váltó
1.00 Divathét (ism.)
1.30 Kikötő - Friss (ism.)
1.45 Híradó (ism.)
2.15 Labdarúgó-mérkőzés
Győri ETO - Újpest FC

DUNA Tv, 22.10
Liliomfi

A magyar színjátszás hőskorát idéző történetben a vándor-
színész trupp éppen Balatonfüredre érkezik, ahol is Szilvay
professzor gyámleánya és a nevelőnő nyaral. Mariska és Lil-
iomfi, az ünnepelt színész, aki valójában Szilvay unokaöc-
cse, minden előítélet ellenére egymásba szeretnek. Azt sem
tudják, hogy a professzor már rég egymásnak szánta őket,
bár találkozásukat nem is sejtette.

TV2, 22.20
Mission: Impossible III

Tom Cruise alias Ethan Hunt, a szuperügynök és csapata har-
madszor is visszatér a mozikba, hogy két szórakoztató órá-
val ajándékozza meg a közönséget. A veszélyt ezúttal egy
rejtélyes és rendkívül veszélyes gonosztevő jelenti, aki nem
a világot fenyegeti elsősorban - hanem Hunt frissen eljegy-
zett, elragadóan bájos menyasszonyát. A küldetés tehát
nem csak lehetetlen, de személyes is.

m1, 22.35
Torzó – Az Evelyn Dick-ügy

1945, Kanada. A gyönyörű Evelyn Dick férje eltűnik. Nem
sokkal később gyerekek találják meg megcsonkított holt-
testét az erdőben. A rendőrség gyanúja azonnal a fiatal fe-
leségre terelődik Evelyn rossz híre miatt. Amikor a bírósá-
gon bevallja, hogy 150 szeretője volt életében, az esküdtek
is ellene fordulnak, és kötél általi halálra ítélik.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLÓZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthí-
rek, időjárás-jelentés
Körzeti híradó
10.00 Közvetítés a parla-
ment üléséről
17.00 Magyar évszázadok
17.20 Nemzet és védelem
17.45 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.10 Magyar pop
19.10 Átjáró
19.35 A mikulástanonc
(rajzf. sor.)
20.00 “Életcélok-hitval-
lások”
20.05 Therese
nővér.com 
(francia sorozat)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok
(ír filmsor.)
22.25 Stingers 
(auszt. krimisor.)
23.10 Záróra
0.00 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
0.45 A Silla királyság ék-
köve (dél-kor. filmsor.)
1.45 Torzó - Az Evelyn
Dick-ügy (kan. krimi,
2002)
3.15 Magyar pop
4.10 Vezérlő fény 
(am. sor.)
4.50 Nemzet és védelem

7.00 Trendmánia (ism.)
7.25 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
(ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
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 
szerelem 
(mex. sor.)
17.10 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
18.20 Vacsoracsata
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág
(2010) (élő)
21.10 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.20 Vészhelyzet 
(amerikai sorozat)
23.20 A Grace klinika
(amerikai drámasorozat)
Utána. RTL-híradó
0.20 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
0.55 Így készült 
- Zimmer Feri 2.
1.20 Ezüstsólyom
(hongkngi akcióf., 2004)
3.05 Reflektor

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.45 A sárkány fia 
(am. akcióf., 2006), 2. rész
14.25 Kvízió 
– Telefonos játék
15.50 Megamánia (ism.)
16.25 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.30 Marina 
(mexikói-amerikai sor.)
18.30 Árva angyal 
(mexikói sor.)
19.30 Tények
20.05 Ezek megőrültek!
21.00 Aktív 
- TV2 magazinja
21.05 A 40 milliós játsz-
ma
Élő játék-show
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Mission: Impossi-
ble III (am. akcióthriller,
2006)
0.45 Megamánia
1.15 A médium 
(am. krimisor.)
2.10 Tények Este
2.40 EZO.TV
3.35 Perlasca - Egy igaz
ember története (ol.-mag-
yar-fr. háborús f. dráma)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló
11.05 BBC Reporters
(ism.)
11.30 Ősök tere
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai 
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
16.05 Civil kaszinó
17.05 Pálya
17.30 Paletta
18.00 Híradó 
- Friss információk
18.30 Zöld övezet
19.05 Vonalban - Interak-
tív politikai show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Riasztás - A rendkí-
vüli események műsora
23.30 Hírvilág (ism.)
0.05 BBC World Híradó
0.30 Zöld övezet 
- Környezetvédelmi maga-
zin (ism.)

8.40 Gyilkos sorok (soro-
zat) 9.40 Egy kórház ma-
gánélete 10.40 Tuti gimi
(sorozat) 11.40 A múmia
(am. kalandfilm (ismétlés)
14.10 Monk (sorozat)
16.05 CSI (ismétlés)
17.00 A médium (sorozat)
18.00 Feleségcsere 19.00
Egy kapcsolat szabályai
(sor.) 20.00 A dadus (so-
rozat) 21.00 Jóbarátok
(sorozat) 21.30 CSI (sor.)
22.30 Domino (francia-
am. akcióf., 2005) 1.10
Nyomtalanul (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő (live)
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
(live) 14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Komolyan (live) Mi-
hai Mironica és Radu Ban-
ciu műsora 17.00 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling RAW
0.00 Sport.ro Hírek 0.30
Komolyan

9.45 Rosalinda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom 12.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
14.00 Marina (sorozat)
15.15 Viktória (sorozat)
16.30 Rosalinda (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 Til-
tott gyümölcs (sorozat)
20.30 Szerelem és tisztes-
ség (sorozat) 21.30 Analia
másik arca (sorozat)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 Hét bűn (sorozat)

8.05 Ezüstsólyom (hongk.
akciófilm) 10.00 Televízi-
ós vásárlás 13.05 Bazi
nagy gringó lagzi (kol.-
amerikai vígjáték) 15.05
Csalók klubja (amerikai-ka-
nadai filmdráma) 16.45
Szellemharcosok (ameri-
kai sci-fi akciófilm) 18.30
Zsoldoskatona (olasz-fran-
cia vígjáték) 20.35 Padló-
gáz (német-lux. akció-vígjá-
ték) 22.10 A zűrhajó (né-
met sci-fi vígjáték) 23.45
Időzavarban (amerikai kri-
mi, 2003)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Hírek
13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping 15.15
1001 éjszaka (török soro-
zat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Hírek 19.45 Menyet anyá-
nak 5 20.30 Bűnösök bör-
töne 21.30 Ezel (török so-
rozat) 23.00 D-Paparazzi
23.45 Guns - Az erőszak
ára (kanadai minisorozat)
1.45 Féktelen szenvedé-
lyek (erot. f.)

11.00 Zodiákus 13.00
Teleshop 14.30 Viva Natu-
ra 15.00 Grand Prix 15.30
A polgármester 16.00 Zo-
diákus 18.00 Dokumen-
tum Műhely 18.30 Sztá-
rok a konyhában 19.00 Vi-
va Natura 19.30 Léptünk
koppan ódon köveken
20.00 Fesztiválsoroló
20.30 Tűzoltók (sorozat)
21.35 Hírháló 22.00 Gör-
dülő kung-fu (hongkongi
akció-vígjáték, 1984) 0.00
Halálos ima (kanadai ak-
ciófilm, 1995)

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthí-
rek, időjárás-jelentés
10.00 Kékfény (ism.)
Bűnügyi magazin
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (sor.)
14.35 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm
15.35 Átjáró
16.05 Tudástár 2010
16.35 Összhang
17.30 Hírek
15.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.35 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
19.40 McLeod lányai
(ausztrál sor.)
20.30 Híradó este
21.05 Önök kérték! - Kí-
vánságműsor
22.05 Az Este
22.35 Torzó - Az Evelyn
Dick-ügy (kan. krimi,
2002)
0.05 Zegzugos történe-
tek (ism.)
0.35 Prizma
0.50 Hírek
0.55 Sporthírek
1.05 Ma Reggel (ism.)
Benne: Híradó, sporthí-
rek
2.50 Indonéziai utazások

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 Egyszer az életben
(ism.)
11.00 Nagy embereke 
a TVR-ben (ism.)
11.15 Egyszer az életben
(ism.)
12.15 Mesterség: 
aranykarperec
12.45 A palota legendái:
Jumong herceg 
(ism.)
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
14.50 Csak Románia!
14.55 Nagy embereke 
a TVR-ben
15.00 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
17.00 Akkor és most
17.30 Kurier TV
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
19.35 Csak Románia!
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Én az állampolgát
– talk show
22.00 Eurovision
22.15 A kaliforniai kö-
lyök (am. akcióthriller,
1974)
23.35 DAKINO 2010
Fesztivál, Making of
0.10 A hölgy papucsa

7.00 Pro Tv hírek
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember 
(román vígjáték sorozat)
12.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.30 Nevess csak!
(amerikai vígjáték soro-
zat)
14.00 I Károly király 
(román f. dráma)
16.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Csúcsformában 2.
(amerikai akció-vígjáték,
2001)
22.15 Az örökség 
(román sorozat)
23.30 Pro Tv hírek,
sport
0.00 Dexter 
(amerikai sorozat)
1.00 Csúcsformában 2.
(amerikai akció-vígjáték,
2001) (ism.)
2.30 Pro Tv hírek 
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badeaval
11.15 A majom 
(amerikai vígjáték,
2005)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Egy rém rendes
család 
(amerikai vígj. sor.)
14.30 Nálam 
az irányítás 
(reality show) (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorghe 
műsora
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.30 Csillagháló 
– szórakoztató műsor
22.00 Vad nárcisz 
(román dráma sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Gyilkos 
összeesküvés 
(kanadai-angol akcióf.,
2001)
2.45 Híradó, Sport (ism.)
3.45 Közvetlen 
hozzáférés (ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Specialisták 
– talk show
8.20 Sport Florentinával
9.15 Az angyal halála
(amerikai filmdráma,
1986) (ism.)
11.30 Mondenii Show
12.00 Levintza 
bemutatja (ism.)
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Láthatatlan mama
2. (am. vígj., 1997)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
(ism.)
18.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 Viceversa 
– reality show
20.30 A jómodór iskolája
– reality show
21.30
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
23.00 Mondenii Show 
– szórakoztató magazin
23.30 Con expressz
- A halálvonat 

(amerikai akciófilm,
2002)
1.30 Hírek, Sport 
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Motorkerékpár-épí-
tő VB
8.00 Újjáépítők
9.00 Halálos fogás 
- Elsötétül a tenger
10.00 Piszkos munkák -
Szigetelési szakember
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Klipsch
13.00 A túlélés törvé-
nyei - Alaszkai-hegység
14.00 Állítólag... 
- Autós menekülés  
15.00 Piszkos munkák -
Nagy állatok orvosa
15.30 Hogyan készült?
17.00 Halálos 
fogás - Megtörten
18.00 Amcsi 
motorok - Michigan
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag... 
- Üvegcsata
21.00 Hogyan készült?
21.30 Nagy durranások 
- Charlotte, 
Észak-Karolina
22.30 Édesvízi szörnyek
- Óriás kajmánhal
23.30 A túlélés 
törvényei
0.30 Mit nekem egy
monstrum!
1.30 Futballhuligánok
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Wid Cart 
(amerikai sorozat)
7.55 Győztesek
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Nukleáris játszma
(ism.)
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európában
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Wid Cart 
(amerikai sorozat)
17.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
17.30 Vallomások 
– szórakoztató magazin
18.30 Az én költ-
sévetésem
19.00 Biznisz óra
20.00 Nyílt játszma
21.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Heuréka! 
(amerikai kaland 
sorozat)
0.00 Az én költségveté-
sem (ism.)
0.30 Motomágia (ism.)
1.00 Vallomások (ism.)
2.00 Biznisz óra (ism.)
3.00 DP 2 Tonomat
(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 Észbontó 17.00 Nap-óra 17.30 Népzene
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 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni
váltás, Csendestárs 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás 17.15 Művelődési hírek, Jelenlét 17.55 A
nap hírei röviden

KEDD
2010. november 30.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli kró-
nika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanú-
im lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöld-
övezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magán-
hangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.25 Esti beszélgetés 

KOSSUTH RÁDIÓ
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Úszás 

T. J. L. 

Nagyon jól szerepeltek a
magyarok a hollandiai Eind-

hovenben megrendezett rövidpá-
lyás úszó Európa-bajnokságon.
Mindjárt a csütörtöki nyitóna-
pon kétszer hangzott fel a Him-
nusz, Verrasztó Evelynnek és Ja-
kabos Zsuzsannának. Elõbbi
2:07.06 perccel megvédte címét
200 m vegyesen, utóbbi pedig
200 m pillangón diadalmasko-
dott (2:05.58).  Pénteken is két
magyar érem született. Verrasztó
Dávid megnyerte a 400 m vegyest
(4:03.06), Kapás Boglárka pedig
800 m gyorson lett ezüstérmes
(8:18.56) nagynevû olasz ellenfe-
le, Federica Pellegrini nyomában.
Szombaton újabb két arany mel-

lett egy magyar bronzérem is ösz-
szejött, az ifjúsági olimpiai bajnok
Biczó Bence 200 m pillangón har-
madikként csapott a célba
(1:53.75). Mutina Ágnes 400 m
gyorson (4:01.25), Verrasztó Ev-
elyn pedig 100 m vegyesen (59.53)
lett kontinensbajnok. 

Az elsõ három versenynapon
még kilenc számban volt magyar
döntõs, s hárman közülük kevés-
sel maradtak el a dobogótól, ne-
gyedikek lett. 200 m háton Ber-
nek Péternek az 1:52.81-es új or-
szágos csúcs sem volt elég az
éremszerzéshez, míg Mutina Ág-
nes 200 m pillangón (2:07.29),
Kapás Bolgárka pedig 400 m
gyorson (4:03.42) szalasztotta el
századmásodpercek miatt a
bronzérmet. 

A tegnapi zárás három magyar
úszónak hozott döntõbe jutást.

Jakabos Zsuzsanna megnyerte a
400 m vegyest (4:29.78), Ver-
rasztó Evelyn pedig harmadik
lett 200 m gyorson (1:54.39).
Utóbbi fináléban Mutina Ágnes
(1:54.74) negyedik lett. A 15 ta-
gú magyar küldöttség hat elsõ-
séggel, egy második és két har-
madik hellyel zárta a hollandiai
kontinensviadalt, s az elõkelõ
harmadik pozíciót szerezte meg
az éremtáblázaton, Németor-
szág (10-8-4) és Hollandia (9-8-
5) nyomában. 

A rövidpályás úszó Eb-k törté-
netének legeredményesebb ma-
gyarja Cseh László maradt, aki az
évek során 10 arany-, 3 ezüst- és 2
bronzérmet gyûjtött a kontinens-
viadalokon. Risztov Éva nyolc
medált (6-1-1) szerzett, Gyurta
Dániel pedig három Eb-aranya
mellé egy ezüstöt is szerzett. 

Labdarúgó Román Kupa 

Kisorsolták a labdarúgó Román Kupa elõ-
döntõinek párosítását. A Steaua a Brassói
FC-vel, a Besztercei Gloria pedig a Dina-
móval meccsel, oda-vissza alapon, jövõ ta-
vasszal. Április 20-án a Ghencea-úton és
Besztercén, május 11-én pedig a Cenk alatt
és Bukarestben játszanak. A 2010-11-es Ro-
mán Kupa fináléjét 2011. május 25-én ren-
dezik meg, a tervek szerint Brassóban. 

Ismét Világkupán a román rögbisek 

Románia rögbi-válogatottja 39-12-vel vá-
gott vissza a montevideói 21-21-ért uru-
guay-i ellenfelének, s ezzel megszakítás nél-
kül hetedszer jutott ki a Világkupára. A
tölgyfalevelesek eddig ötöt nyertek meg 20
Vk-mérkõzésükbõl, jövõre, Új-Zélandon
pedig sorrendben Skóciával, Argentínával,
Angliával és Grúziával találkoznak.    

Férfi kosárlabda-bajnokság

A 12. forduló mérkõzéseivel folytatódott a
férfi kosárlabda-bajnokság õszi idénye.
Eredmények: CSU Asesoft Ploieºti–Steaua
Turabo 66-53, BC Argeº Piteºti–Politehnica
Iaºi 100-69, Nagyszebeni CSU Atlassib–CS
Municipal Bukarest 80-72, SCM Craiova–-
Brassói CSU Cuadripol 102-74, Energia
Rovinari–Marosvásárhelyi BC Mureº 71-79.
Tegnap: Kolozsvári U–Mobitelco BT–CS
Otopeni 77-64. Két mérkõzést korábban le-
játszottak: Csíkszereda–Temesvár 74-71 és
Váradi CSM–Medgyesi Gaz Metan 67-83.

Nõi kosárlabda-bajnokság

A nõi kosárlabda-bajnokságban a hét végén
a 11. forduló találkozóit rendezték meg,
csak a Iaºi–Brassó összecsapás maradt el
miután utóbbi gárdából heten lebetegedtek.
Eredmények: észak-nyugati csoport: Sepsi
BC–Nagyvárad 81-48, Kolozsvár–Szatmár-
németi 71-75, Gyulafehérvár–Arad 55-63 –
a Temesvár volt szabadnapos. Dél-keleti
csoport: Craiova–Alexandria 58-65,
Olimpia–Rapid 62-78 – a Sportul
Studenþesc volt szabadnapos.   

Férfi kézilabda Nemzeti Liga

Csonka 11. fordulóval folytatódott a férfi
kézilabda Nemzeti Liga õszi idénye. Szom-
baton a Székelyudvarhelyi KC 31-27-re
nyert Temesváron, a Szatmárnémeti 32-28-
ra verte a Kolozsvári U–Transilvaniát, a CS
Municipal Bukarest pedig 32-30-ra a Nagy-
váradot. Tegnap: Nagybányai Minaur
HC–Bucovina Suceava 29-37. A Stiinþa
Dedeman Bacãu–Brassói Dinamo (25-28)
és Resicabányai UCM–Pandurii Tg. Jiu
(34-28) mérkõzéseket korábban lejátszották,
a HCM Constanta-Steaua MFA rangadót
valamikor 2011. februárjában pótolják.  

Póló Szuperliga 

Három hét szünet után folytatódott a vízi-
labda Szuperliga õszi idénye. A 6. forduló
párosmérkõzései az alábbi eredményekkel
zárultak: Rapid–Sportul Studentesc 8-8 és
8-7, Kolozsvári Poli–Nagyváradi CSM Digi
2-30 és 8-23, Nagyváradi Crisul–Steaua 4-
12 és 4-9, Dinamo–Aradi AMEFA 15-6 és
19-8. Negyedik fordulóból elmaradt mecs-
cseket is pótoltak, a bajnoki nagyváradiak
összecsapásain a bajnoki címvédõ CSM
Digi 22-3-ra és 25-2-re nyert a Crisul ellen.
A csonka táblázaton Nv. Digi (36p, 290-
46), Steaua (33 pont, 186-70), Dinamo
(33p, 183-64) a dobogós sorrend. 

Doppingolt az Eb-bronzérmes 
spanyol futó

Pozitív doppingtesztet szolgáltatott Jose
Luis Blanco, a spanyolok idén Európa-baj-
noki bronzérmes futója. A barcelonai Eb-n
3000 m-es akadályfutásban dobogós atléta
július 18-án bukott meg az ellenõrzésen.
Egyelõre nem tudni, milyen tiltott anyagot
találtak a 35 éves Blanco mintájában.

Kézilabda

Hírösszefoglaló

A hatodik forduló után is hi-
bátlan az MKB Veszprém a

Bajnokok Ligájában: Mocsai La-
jos csapata szombaton 38-34-re
nyert saját csarnokában a svéd
Sävehof ellen, a B csoport kereté-
ben. A már biztos nyolcaddöntõs
magyar gárda legközelebb legna-
gyobb riválisánál, a német Ham-
burgnál vendégeskedik, s ha
megint nyer, szinte biztosan a
csoport élén végez. A másik BL-
résztvevõ magyar csapat, a Pick
Szeged, lapzárta után fogadta az
orosz Csehovszki Medvegyit a C
jelû szextett keretében. 

A KEK-ben a Resicabányai
UCM nem kis izgalom árán jutott
tovább miután a hazai 34-30-at
követõen 26-23-ra kikapott ide-
genben a lengyel Wisla Plocktól.
A Balatonfüred jelentõs elõnyt
szerzett a moldovai HC Olimpus
gárdájával szemben, 27-16. A

visszavágót lapzárta után szintén
Balatonfüreden rendezték meg,
mivel a kisinyoviak lemondtak pá-
lyaválasztói jogukról.

Az EHF Kupában a pályavá-
lasztói jogáról lemondó Dunaferr
37-27-re kikapott a Porto ottho-
nában. A visszavágót tegnap ren-
dezték, ugyancsak Portóban. A
legjobb 16 közé jutott viszont a
Tatabánya, amely az idegenbeli
25-23 után hazai közönsége rlõtt
is legyõzte a bosnyák Borac
Banja Lukát, 29-21. A Challenge
Kupában a ªtiinþa Dedeman
Bacãu kettõs gyõzelemmel jutott a
legjobb 16 közé, miután a belgiu-
mi 33-25 után szombaton hazai
pályán is legyõzte az Initia Hasselt
együttesét, 31-29. A pályaválasztói
jogát feladó Steaua az elsõ lissza-
boni találkozón súlyos vereséget
szenvedett a Benficától (29-43), a
visszavágó lapzárta után fejezõ-
dött be. A KEK-ben, az EHF Ku-
pában és a Challenge Kupában
holnap sorsolják ki a nyolcaddön-
tõk párosítását. 

Továbbjutott a Veszprém

RövidenÚszónemzet diadala
Tenisz

Turós-Jakab László

A világ két legjobb tenisze-
zõje, Rafael Nadal és Roger

Federer vívta lapzárta után a
Londonban zajló, 2,6 millió
euró összdíjazású tenisz Meste-
rek Kupája döntõjét. 

Az elõdöntõben a spanyol óri-
ási csatában kerekedett felül a
skót Andy Murray-on: 7-6 (5), 3-
6, 7-6 (6), 3 óra és 11 perc után.
A másik ágon az egykori világel-
sõ svájcinak könnyebb dolga volt
Novak Djokovic-csal. Igaz, re-
mekül játszott, s esélyt sem ha-
gyott a szerbnek: 6-1, 6-4. Nadal
elõször jutott be az idényzáró
torna döntõjébe, Federer pedig
ötödször. A 29 éves bázeli kivá-
lóság korábban négy alkalom-
mal nyerte meg a Mesterek Ku-
páját, 2003-ban, 2004-ben, 2006-
ban és 2007-ben. Az ellenfelénél
öt évvel fiatalabb Nadal azonban
14-et megnyert eddigi 21 párhar-
cukból. Az utolsó eredmények a
csoportokból: Roger Federer
(svájci, 2.)–Robin Söderling
(svéd, 4.) 7-6 (5), 6-3, Andy
Murray (skót, 5.)–David Ferrer
(spanyol, 7.) 6-2, 6-2, Rafael Na-
dal (spanyol, 1.)–Tomas Berdych
(cseh, 6.) 7-6 (3), 6-1, Novak
Djokovic (szerb, 3.)–Andy Rod-
dick (amerikai, 8.) 6-2, 6-3. A pá-
rosok döntõjét a második, illetve
harmadik kiemelt duó játszotta,
a Daniel Nestor–Nenad Zi-
monjic kanadai–szerb páros és a
Mahesh Bhupathi–Max Mirnyi
indiai–fehérorosz kettõs. Az elõ-
döntõben Nestor és Zimonjic az
elsõ számú favoritot, a Bob
Bryan-Mike Bryan amerikai ket-
tõst búcsúztatta (6-3, 3-6, 12-10),
míg Bhupathi és Mirnyi a
Fyrstenberg–Matkowski lengyel
párost (6-4, 6-4). 

Álomdöntõ
Londonban

Jégkorong

T. J. L.

A magyar–román közös jég-
korongbajnokság, a MOL Li-

ga pénteki játéknapján a Fenes-
tela 68 gólarányt javított a sereg-
hajtó Újpesti TE ellenében: 11-2.
A brassói gólokon Szõcs Szabolcs
(4), Vitalij Kiricsenko (3), Antal
Zsombor (2), Zsók Levente és
Sikó Szilárd osztozott. További
eredmények: Dab.Docler Duna-
újváros–Miskolci Jegesmedvék 5-
3 és Vasas HC–Sapa Fehérvár
AV19 7-2. 

A Steaua Rangers–Ferencváros
találkozóra végül nem került sor,
miután a Magyar Jégkorong Szö-
vetség nem járult hozzá, hogy a
Ferencváros betegségekre és sérü-
lésekre hivatkozva elhalassza
pénteki és vasárnapi, romániai
mérkõzéseit. A zöld-fehér vezetés
végül úgy döntött, hogy a csapat
nem  jelenik meg Bukarestben, vi-
szont vasárnap lejátssza brassói
meccsét. A Steaua Rangers tehát
5-0-lal kapja a pénteki meccs 3
pontját, az FTC pedig 2000 eurós
bírságot fizet. A Fradi vezetõsége
arról is döntött, hogy az eddigi
rossz teljesítmény miatt több ho-
kisnak is félpénzt ad az idény hát-
ralévõ részére. Aki ezt a szerzõ-
dés-módosítást nem fogadja el,
szabadon távozhat, négyen pedig
élnek ezzel a lehetõséggel, míg a

többiek további gondolkodási
idõt kértek. A csapatnál ebben az
idényben már kétszer volt edzõ-
váltás, jelenleg az utánpótlásban
dolgozó, 24 esztendõs Fekti Bá-
lint irányítja az együttest. 

A Fenestela 68-Ferencváros
mérkõzés mellett tegnap Steaua
Rangers-Újpesti TE, Sapa Fehér-
vár AV19-Vasas HC és Miskolci
JJSE-Dab.Docler találkozókra
került sor. Holnap az alábbi mû-
sor szerint játszanak: Sapa Fehér-
vár AV19-Csíkszeredai HSC, Új-
pesti TE-Vasas HC, Ferencváros-
Dab.Docler. 

Gondok gyötrik a Fradit 

A táblázaton
1. Csík. 26 21 0 5 141-57 61
2. Dab.Docler 26 19 0 7 136-69 57
3. M. JJSE 27 18 0 9 136-81 55
4. Vasas HC 26 17 0 9 111-60 50
5. Brassó 27 13 0 14 96-86 43    
6. FTC 26 12 0 14 95-98 37
7. Fehérvár 28 11 0 17 85-130 29 
8. Steaua 27 7 0 20 81-129 22
9. Újpest 25 1 0 24 48-219 3 
A győzelemért 3 pont jár. Ha büntetők
vagy hosszabbítás után születik, 2-1 arány-
ban oszlik a győztes és vesztes között.  

A Sapa Fehérvár AV19 bün-
tetõkkel 3-2-re kapott ki pén-
teken este a listavezetõ Kla-
genfurttól a jégkorong oszt-
rák ligában.

Nõi Euroliga: Taranto (olasz)-Pécs 68-40. nõi Európa Kupa:
SCM CSS Craiova–Horizont Minszk (fehérorosz) 46-78,
Gyõr–Saarlouis (német) 69-51, Gran Canaria (spanyol)–Szeged
83-48. nõi CEWL: Aradi BC ICIM–Slovanka Mlada Boleslav
(cseh) 87-50. férfi EuroChallenge: Steaua Turabo–Antwerp
Giants (belga) 80-75. férfi Balkánliga: Marosvásárhelyi BC
Mureº–BC Balkan Botevgrad (bolgár) 90-83. férfi CEBL:
Nyíregyháza–Medgyesi Gaz Metan 99-110. 

Kosárlabda-eredmények az európai kupa-porondon 

Fehérvári hokivereség

Verrasztó Evelyn, Biczó Bence és Mutina Ágnes a hollandiai rövidpályás úszó-EB-n szerzett érmeiket mutatják Fotó: MTI
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Turós-Jakab László

A lapzárta utáni Ste-
aua–CFR 1907-rangadó,

valamint a mai mérkõzések –
Besztercei Gloria–Victoria
Brãneºti és Medgyesi Gaz
M e t a n – U n i v e r s i t a t e a
Craiova – eredményeitõl füg-
getlenül már eldõlt a labdarú-
gó Liga 1 õszi dobogója,
amelyen kizárólag vidéki csa-
patok állnak, az Oþelul
Galaþi (36 pont), a Temesvá-
ri FC (33) és az FC Vaslui. 

A 17. forduló pénteki nyi-
tómérkõzésén a két utolsó
csapott össze Urziceni-ben,
az Unirea és a Sportul
Studenþesc. A fõvárosiak
egy furcsa találattal szerez-
tek vezetést a 18. percben,
amikor a rosszul kirúgó
Cernea kapus gólpasszt
adott Bãlannak, 0-1. A bãrã-
ganiak szünet után fordítot-
tak, Maftei egyenlített (47.
perc), Semedo pedig a gyõz-
tes gólt szerezte a 72. perc-
ben, 2-1. 

Vasluiban szûk nyolc perc
alatt négyszer is zördültek a
hálók, a házigazdák 3-1-re
nyertek a Pandurii Tg. Jiu el-
len. Góljaikat Wesley (40.),
Bello (45.) és Raul Costin
(48.) szerezte, a Gorj megye-
iekét pedig Voiculeþ (48.). 

Szombaton a galaciak hoz-
ták a papírformát: az Oþelul
2-1-re nyert az Astra ellen és
megõrizte vezetõ pozícióját
az élvonalban. Antal (5. perc,
11 m) és Pena (58.) góljaira
csak egy ploieºti-i válasz ér-
kezett Tigoianu (64.) révén. 

Totó-gyilkos eredmény
született a Cenk alatt, ahol a
Brassói FC 2-0-ra verte a baj-
noki álmokat dédelgetõ

Rapidot. A szépségdíjas gó-
lokat Adr. Rusu (11.) és
Chipciu (27.) szerezte, a
giuleºtiek pedig kettõs em-
berhátrányban fejezték be a
mérkõzést miután Cassio
(40.) és C. Lazãr (75.) is a ki-
állítás sorsára jutott.

A kiélezett média-háború
utáni késõ esti rangadón nem
született gól, a Dinamo 0-0-
ra végzett a Temesvári FC-

vel, amely így veretlenül zár-
ta az õszi idényt. 

Tegnap délután, Gyulafe-
hõrváron, a Kolozsvári Uni-
versitatea 1-1-re mérkõzött a
Marosvásárhelyi MFC-vel.
Vagner (5.) a vendégeknek
szerzett korai vezetést, a 28.
percben pedig Claudiu Nicu-
lescu remekbeszabott sza-
badrúgás-góllal mentett pon-
tot a fekete-fehéreknek. 

Õszi bajnok az Oþelul

Labdarúgás 

T. J. L.

A labdarúgó Liga 2.
Nyugati csoportjában a

hét végén a 14. forduló mér-
kõzéseit rendezték meg.
Szombaton a vendégek
egyetlen pontocskát tudtak
szerezni, az Aradi ACU
Tordán remizett az Arieºullal
(0-0). Az eredmények ismét
átrendezték a felsõház sor-
rendjét. A Nagyszebeni Vo-
inþa 2-1-re nyert a Poli Iaºi el-
len és õszi elsõ lett, mind-
amellett, hogy megõrizte ve-
retlenségét. 

Az UTA Alexandru Ca-
pãtã duplájával gyûrte le a
Gyulafehérvári Unirea
együttesét, a korábbi listave-
zetõ Dacia Mioveni pedig si-
ma vereséget szenvedett
Craiován, 0-3 a Gaz Metan
CFR-vel. Piteºti-en és Déván
is 2-1 volt a végeredmény, a
FC Argeº a Szilágysomlyó, a
Mureºul pedig a CSM
Râmnicu Vâlcea ellen gyûj-
tötte be a három pontot. 

Tegnap, Ploieºti-en a Pet-
rolul 1-0-ra nyerte a Bihar FC
elleni rangadót, a találkozó
egyetlen gólját Daniel Opriþa
szerezte az 5. percben. Gyõ-
zelmükkel a prahovaiak fel-
kapaszkodtak a tabella máso-
dik helyére, két hosszal a
meglepõ listavezetõ Voinþa
mögé, a nagyváradiak pedig
helyet cseréltek az aradi „tex-
tilgyáriakkal”.  Az ALRO
Slatina szabadnapos volt, mi-

után lupényi ellenfele vissza-
lépett. A Minerul eredmé-
nyeit törölték. 

A Keleti csoportban:
Ceahlãul Piatra Neamþ–
Concordia Chiajna 1-0, Fa-
rul Constanþa–FC Snagov 2-
1, Viitorul Constanþa–Delta
Tulcea 1-0, FC Botoºani–
Steaua II 3-1, CS Oto-
peni–Gloria Buzãu 2-2, Ju-
ventus Bukarest–Sãgeata Nã-
vodari 0-2 (a mérkõzés a 87.
percben megszakadt miután
egy hazai szurkoló megverte
Eduard Constantinescu já-
tékvezetõt), Dunãrea Galaþi–
Dinamo II 2-0, CF Brãila–
Astra II Giurgiu 1-2. Az él-
mezõny: 1. (és õszi bajnok)
Ceahlãul 34 (34-10), 2. Nã-
vodari 31 pont (25-9), 3.
Concordia 28 (21-12), 4.
Viitorul 23 (23-21), 5.
Dunãrea 22 (26-14), 6.
Botoºani 22 (24-16). 

Liga 2: meglepõ éllovas

a Nagyszebeni Voinþa Labdarúgás

T. J. L. 

A német labdarúgó
Bundesliga 14. fordulójá-

nak szoimbati mérkõzésén a
Hamburger SV 4-2-re nyert a
VfB Stuttgart ellen. Ciprian
Marica, a vendégek csatára a
9. percben gólt lõtt, hét perc-
cel késõbb pedig piros lapot
kapott Wolfgang Stark játék-
vezetõ inzultálásáért. A gó-
lokban gazdag forduló továb-
bi eredményei: FSV Mainz
05-1. FC Nürnberg 3-0, Ba-
yern München–Eintracht
Frankfurt 4-1, 1899 Hofen-
heim–Bayer Leverkusen 2-2,
Hannover 96–SC Freiburg 3-
0, 1. FC Kaiserslautern–FC
Schalke 04 5-0, Borussia
Dortmund–Borussia Mön-
chengladbach 4-1. Tegnap:
Werder Bremen–FC St. Pauli
3-0. Az 1. FC Köln–VfL
Wolfsburg-ta1álkozó lapzárta
után ért véget. 

Az angol Premier League
15. fordulójában hengerelt a
Manchester United, amely
Berbatov (5!), Park és Nani
góljaival 7-1-re verte a
Blackburn Roverst. Birmin-
ghamben nyert az Arsenal, a
bajnokjelölt 4-2-re verte a há-
zigazda Aston Villát. További
eredmények: Bolton Wan-
derers–Blackpool 2-2, Ever-
ton–West Bromwich Abion
1-4, Fulham–Birmingham
City 1-1, Stoke City–Man-
chester City 1-1, West Ham
United–Wigan Athletic 3-1,
Wolverhampton Wande-
rers–Sunderland 3-2. Tegnap:

Newcastle United– Chelsea
1-1, Tottenham Hotspur–FC
Liverpool 2-1.  

A Juventus 1-1-es döntet-
lent játszott a vendég
Fiorentinával az olasz Serie
A 14. fordulójának szombat
esti mérkõzésén. A firenzei-
ek Motta korai öngóljával
szereztek vezetést, Pepe a
82. percben mentett pontot a
torinóiaknak. További ered-
mények: Sampdoria–AC
Milan 1-1, Internazio-
nale–Parma 5-2, Bari–Ce-
sena 1-1, Brescia–Genova 0-
0, Cagliari–Lecce 3-2,
Lazio–Catania 1-1, Udi-
nese–Napoli 3-1. A B-
logna–Chievo-mérkõzéset
elhalasztották, a Palermo–
AS Róma meccs pedig lap-
zárta után fejezõdött be.  

Kizálólag vendégsikerek
születtek a spanyol Primera
División 13. fordulójának
szombat esti mérkõzésein:
Sevilla–Getafe 1-3, Real Za-
ragoza–Villarreal 0-3, Atlé-
tico Madrid–Espanyol 2-3.

Tegnap hat mérkõzést bonyo-
lítottak le, az örök csúcsrang-
adóra, az FC Barcelona és a
Real Madrid El Clasicójára
ma este kerül sor. 

Azt követõen, hogy a Baj-
nokok Ligájában biztosította
helyét a legjobb 16 között, a
francia Ligue 1-ben is reme-
kelt az Olympique Marseille,
amely a 15. forduló szombati
játéknapján 4-0-ra verte a
HSC Montpellier-t. További
eredmények: AS Monaco–
OGC Nice 1-1, Lorient–Sta-
de Rennes 2-0, AS Nancy–
Saint-Etienne 1-1, Valenci-
ennes–Arles-Avignon 3-0,
Girondins Bordeaux–OSC
Lille 1-1. A Stade Brest–RC
Lens meccset a pálya hasz-
nálhatatlansága miatt elha-
lasztották. Tegnap AJ
Auxerre–Toulouse, SM Ca-
en–Sochaux, Olympique Ly-
on–Paris Saint-Gemain talál-
kozókat rendeztek. Ezeket
megelõzõen a Marseille (25
pont) vezetett a Lille (24) és a
Montpellier (24) elõtt.  

Marica: gól és kiállítás

Motoroshalál Dubajban 

Néhány másodperccel azu-
tán, hogy gyõztesen haladt
át a célvonalon, halálra gá-
zolták a svájci Pascal Gros-
jeant a motoros Sportsbike
bajnokság pénteki futamán,
Dubajban. A címvédõ 39
éves versenyzõ célba érését
követõen lelassított, hogy
ünnepeljen, de a harmadik
helyen érkezõ Tony Jordan
200 km/órás sebességgel el-
ütötte õt. Az óriási ütközés
következtében mindkét spor-
toló lerepült motorjáról, és
nagy erõvel az aszfaltnak
csapódott. A baleset után
Grosjeant és Jordant is kór-
házba szállították, ám elõb-
bin már nem tudtak segíteni,
utóbbi pedig azóta is kritikus
állapotban van.

Elhunyt Pavel Lednyev 

Hatvanhét éves korában el-
hunyt Pavel Lednyev, akit
Balczó András mellett a leg-
eredményesebb öttusázóként
tartanak számon. Az orosz
sportember e héten bekövet-
kezett halálának hírét a nem-
zetközi sportági szövetség, a
UIPM közölte. Lednyev
négy olimpián indult, ezeken
két arany-, két ezüst- és há-
rom bronzérmet szerzett. Vi-
lágbajnokságokon hatszor
volt aranyérmes úgy, hogy
négyszer egyéniben állt a do-
bogó legmagasabb fokán.
Emellett egyszer a második,
kétszer pedig a harmadik he-
lyen végzett. Sikereinek több-
ségét – szovjet válogatottként
– a 70-es években aratta.

Osztrák siker síugrásban

Osztrák siker született szom-
baton a szezon elsõ csapat-
versenyén, a síugrók finnor-
szági Kuusamóban rendezett
Világkupa-viadalán. A Tho-
mas Morgenstern, Wolfgang
Loitzl, Andreas Kofler, Gre-
gor Schlierenzauer összeállí-
tású osztrák csapat 1231,4
pontot gyûjtött, míg a nor-
vég kvartett (Björn Einar
Romören, Anders Bardal,
Anders Jacobsen, Tom
Hilde) 1163,4-et, a japán
(Sohej Tocsimoto, Noriaki
Kaszaj, Taku Takeucsi,
Daiki Ito) pedig 1121,3-at.  

Berki új lovat kap 

Legkésõbb február elején
olyan szert kap Berki Kriszti-
án világbajnok magyar tor-
nász, amelyhez hasonlón a
jövõ októberi olimpiai kvali-
fikációs világbajnokságon is
versenyezni fog majd
lólengésben. A magyar tor-
naszövetség csütörtöki tájé-
koztatása szerint Magyar
Zoltán alelnök ígéretet ka-
pott arra vonatkozóan, hogy
a Magyar Olimpiai Bizottság
segítségével, állami forrásból
szerzik be a lovat, és legké-
sõbb január végén vagy feb-
ruár elején Berki már tesztel-
heti is. Azért nem elõbb,
mert a nemzetközi szövetség
versenyzõi panaszok miatt a
szer fogójára, az úgynevezett
kápára vonatkozó szabályt
még a holtszezonban módo-
sítani fogja.

Röviden

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A címvédõ Debrecen to-
vábbra is nyeretlen ide-

genben a magyar labdarúgó
Monicomp Liga mostani idé-
nyében, miután a 16. forduló
pénteki nyitómeccsén 1-1-es
döntetlent ért el Pápán. Nem
született gól az esti Budapest
Honvéd–Vasas mérkõzésen:
0-0. Az õszi bajnok Videoton
az elsõ tavaszi fordulóban
gyõzött: a fehérváriak szom-
baton hazai pályán az újonc
Siófokot gyõzték le 2-0-ra. A
Kecskemét – az elsõ félidõ-
ben mutatott eredményes tá-
madójátékával – biztosan
gyõzött az MTK ellen, 3-0.
Bár már az elsõ percben ve-
zetést szerzett Kaposváron, a
listavezetõ Vidit üldözõ Zala-
egerszeg 2-1-re kikapott a Rá-
kóczitól. Szombathelyen a
Haladás 3-1-re nyert a Szol-
noki MÁV ellen. A pálya
használhatatlansága miatt el-
maradt szombaton a Paksi
FC–Ferencváros mérkõzés.
A játékteret a péntek éjszakai
havas esõzés tette tönkre. Ezt
az illetékesek szombaton reg-
gel jelezték a magyar szövet-
ségnek, amelynek versenybi-
zottsága úgy döntött, hogy a
találkozóra november 30-án,
kedden kerül sor. Lapzárta
után Gyõri ETO-Újpest FC
találkozót rendeztek. 

„Tavaszi” rajt

az NB 1-ben

Az őszi végeredmény:  
1. Szeben 13 7 6 0 14-4 27
2. Petrolul 13 8 1 4 23-12 25
3. Mioveni 13 7 4 2 17-10 25
4. UTA 13 7 2 4 27-20 23
5. Bihar FC 13 7 2 4 16-11 23
6. Poli Iaşi 13 6 2 5 20-12 20
7. Slatina 13 5 4 4 17-14 19
8. GM Craiova 13 4 5 4 16-17 17
9. R. Vâlcea 13 5 1 7 19-19 16
10. Torda 13 4 3 6 10-16 15
11. FC Argeş 13 4 2 7 15-20 14
12. Déva 13 3 4 6 10-17 13
13. Aradi ACU 13 3 4 6 9-16 13
14. Gyulaf. 13 3 3 7 8-18 12
15. Silvania 13 3 1 9 9-24 10

A Dinamo (vörös mez) és a Temesvári FC közötti döntetlen döntött végül a galaciak javára Fotó: Mediafax

Angyal és ördög. A csatár eksztázisból agóniába kergette szurkolóit
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