
HIRDETÉS

A konvenciók lebontása

A bukaresti Odeon Színház volt a Kolozs-
váron zajló Interferenciák fesztivál vendége
tegnap este. Pyramus & Thisbe 4 You címû
Shakespeare-feldolgozásukat kétszer adták
elõ a magyar színház stúdiótermében. 

új magyar szó
2010. december 8., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3006 ▼
1 amerikai dollár 3,2179 ▼
100 magyar forint 1,5457 ▲

Brüsszelben 
az ÚMSZ-verseny nyertesei

Véget ért Brüsszelben a Fiatal riporterek a
szegénység ellen elnevezésû verseny döntõ-
je. Az  Európai Fejlesztési Napok mûhely-
munkáján részt vett az Európai Újságíró-
központ és az Új Magyar Szó közös riportpá-
lyázatának két romániai nyertese is. 

Kultúra 8

Média 9

Vezércikk 3

Aktuális 2
Emlékezés Brandt vezeklésére

Senki sem számított rá negyven évvel eze-
lõtt: Willy Brandt akkori kancellár térdre bo-
rult a varsói gettó emlékmûvénél. Az évfor-
duló alkalmából Christian Wulff német köz-
társasági elnök tegnap Varsóba látogatott.

Cseberbõl vederbe
Határon innen és határon túl egyaránt
tévedtek. Nem gondoltak arra, hogy a
két országban reformok helyett a kor-

mányzati pénzügyi megol-
dások határtalanok, és
mindig azokat sújtják leg-
fõképpen, akik eddig is az
ágak alatt görnyedtek.
Nézzünk csak szét: van
még valahol valamilyen
közös pénz? Akkor holnap

reggelre ott jön a kö-
vetkezõ adó...Székedi Ferenc

Az RMDSZ nem fogadja el a
gyereknevelési szabadság idõ-

tartamának csökkentését, és min-
den lehetõség nyitva áll a tárgya-
lások elõtt az Emil Boc miniszter-
elnök által bejelentett szabadság-
csökkentés kapcsán, mivel az er-
rõl szóló sürgõsségi kormányren-
delet még nem létezik – jelentette
ki tegnap Markó Béla kor-
mányfõhelyettes. Hozzátette: a
költségek csökkentése céljából a
szövetség hajlandó tárgyalni a
gyereknevelési segély felsõ, 3400
lejes határának csökkentésérõl. 
3. oldal 

A nyáron a nyugdíjasok nyugdíjaik csökkentése ellen tiltakoztak. Azt akkor végül megúszták, de a járulékbefizetést ezúttal aligha fogják

Gyes: mindent

cáfol az RMDSZ
Irreális bevételekre alapoz a
kormány által hétfõ este elfo-

gadott költségvetés tervezete,
amely 1,5 százalékos gazdasági
növekedéssel számol – véleked-
nek a Pénzügyi Tanács szakem-
berei. A jogszabály tegnap már el-
jutott a szakbizottságokhoz, vitá-
ja hamarosan elkezdõdik a parla-
mentben. Az RMDSZ-nek nem
áll szándékában módosító javas-
latokat benyújtani. Emil Boc de-
cember 21-ig szeretné elfogadtat-
ni a törvényt, ám ez Erdei D. Ist-
ván képviselõ szerint „csak egy
álom”. 6. oldal 

Fotó: ÚMSZ/archív

Kispénzûek újabb terhe 
Háborognak az egészségügyi hozzájárulás befizetésére kötelezett nyugdíjasok

Jövõre húzódhat
a büdzsé vitája

Õrizetbe vették a WikiLeaks-botrány fõhõsét, Julien Assange-t. 2. oldal 

„Ez az egyik legnehezebb intézkedés, amit eddig meg kellett hoznunk” – nyilatkozta tegnap
Cseke Attila egészségügyi miniszter a nyugdíjjárulékok fizetésére vonatkozó változásokkal
kapcsolatosan. Mint arról hírt adtunk, a kormány sürgõsségi kormányrendelettel szélesíti ki
a járulékfizetõk körét, a megnövekedett terhek jelentõs részben a kisnyugdíjasokra hárulnak.
Tegnap egyébként a nyugdíjkorhatárról is szavaztak a parlamentben: az új törvény szerint a
nõk 63, a férfiak 65 éves korban vonulhatnak majd nyugállományba. 3. és 7. oldal 

Feladta magát a „közellenség”
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Röviden

Átadják az RMDSZ Ezüstfenyõ díjait

December 18-án, szombaton 12 órakor a
marosvásárhelyi Kultúrpalota Tükörter-
mében adják át az RMDSZ Ezüstfenyõ
díjait, Gyarmathy János és Kiss Levente
marosvásárhelyi képzõmûvészek alkotá-
sát. A szövetség minden évben azoknak a
személyeknek adományoz Ezüstfenyõ Dí-
jat, akik kiemelkedõ munkát végeztek a
„szülõföld visszaszerzése”, valamint az
RMDSZ programjának megvalósítása ér-
dekében.

Monica Iacob Ridzi megmenekült

Nem hagyta jóvá tegnapi zárt ülésén a
képviselõház jogi bizottsága az ügyészség-
nek azt a kérését, hogy átkutathassák a
hivatali visszaéléssel vádolt Monica Iacob
Ridzi volt miniszter korábban lefoglalt
számítógépét. A vádhatóság kérése ellen
14-en szavaztak a testület 21 tagjából. Az
egészségügyi gondokkal küszködõ
Monica Iacob Ridzi nem volt jelen az ülé-
sen. A honatyák Máté András Levente
képviselõ javaslatára szavaztak zárt ajtók
mögött. Az RMDSZ-es politikus azzal ér-
velt, hogy a sajtó jelenléte „veszélyeztetné
a bûnvádi eljárás lefolytatását”.

Váltás az egyházpolitikában

A kormány paradigmaváltást kíván vég-
rehajtani az egyházpolitikában – jelentet-
te ki Szászfalvi László magyar egyház-
ügyi államtitkár tegnap Budapesten, a
Márton Áron erdélyi püspökrõl rendezett
tanácskozáson. A konferenciát levélben
köszöntötte Schmitt Pál köztársasági el-
nök: „Márton Áron életmûve sokáig épp
olyan elbánásban részesült, mint annak
idején maga a nagy hatású püspök. El-
hallgatás, megnyomorítás, ellehetetlení-
tés” – írta az államfõ.

Összetett feladat a honosítás

Új ügyfélszolgálati iroda fogadja az egy-
szerûsített honosítási kérelmeket január 3-
ától Budapesten. Répás Zsuzsanna ma-
gyar nemzetpolitikai helyettes államtitkár
tegnap kiemelte: azt szeretnék segíteni az
új irodával, hogy sorban állás és hosszas
várakozás nélkül lehessen beadni a kérel-
meket. Megjegyezte: ilyen összetett fel-
adat elõtt még nem állt a magyar állam-
igazgatás.

Mladic továbbra is szökésben

Jobb együttmûködést vár Belgrádtól Serge
Brammertz, a hágai Nemzetközi Tör-
vényszék fõügyésze (képünkön), aki helyi
idõ szerint hétfõn az ENSZ Biztonsági

Tanácsának ülésén értékelte Szerbia
együttmûködését a háborús bûnökkel vá-
dolt Ratko Mladic volt boszniai szerb ka-
tonai parancsnok és Goran Hadzic volt
horvátországi szerb vezetõ felkutatásában.

Pénteken adják át a Nobel-békedíjat

A meghívott országok többsége ott lesz a
Nobel-békedíj pénteki oslói átadóünnep-
ségén – közölte tegnap Geir Lundestad, a
Nobel Bizottság titkára, cáfolva a kínai
vezetés közlését, miszerint a többség nem
megy el az eseményre. A Nobel Intézet
szerint a Kína által folytatott példátlan el-
lenkampány dacára 44 követség erõsítette
meg részvételét az ünnepségen.

ÚMSZ-összeállítás

A Magyar Országgyûlés tit-
kos szavazással döntött a leg-

fõbb ügyész személyérõl: 271
igen és 91 nem ellenében, 3 ér-
vénytelen voks mellett a decem-
ber 13-án hetvenedik életévét be-
töltõ, ezért nyugállományba vo-
nuló Kovács Tamás megüresedõ
helyére az 55 esztendõs Polt Pé-
tert választották meg. A magyar
fõvádló, aki 2000 és 2006 között
egyszer már betöltötte ezt a tiszt-
séget, heves politikai viták köze-
pette az eddigi hat helyett egy, a
napokban történt alkotmánymó-
dosításnak köszönhetõen kilenc
évig töltheti be a tisztséget. Az új
szlovák fõügyész megválasztását
viszont tegnap a négypárti kor-
mánykoalíció akadályozta meg a
pozsonyi parlamentben. Ezzel
megakadályozták, hogy a titkos
szavazáson többséget kaphasson
az ellenzék jelöltje. A legutóbbi
szavazási körben ugyanis a koalí-
ció néhány képviselõje Dob-
roslav Trnka ellenzéki jelöltet tá-
mogatta Jozef Centés koalíciós
jelölt ellenében. 

Magyar igen,
szlovák nem

Gy. Z.

Ha nem rendeltek volna el a
hatóságok fürdési tilalmat az

Egyiptomhoz tartozó Sínai-fél-
sziget déli csücskénél található
Sarm es-Sejkben, a Vörös-tenger
vizébe akkor sem merészkedik
senki. Egy hete, kedden és szer-
dán három orosz és egy ukrán
turistát ért cápatámadás, s bár a
veszélyes vízi ragadozókat elfog-
ták, vasárnap már emberélet is
áldozatul esett: egy hetvenegy
éves német asszonyt téptek szét. 

A cápák nemcsak emberélete-
ket fenyegetnek: valóságos csa-
pást jelentenek a külföldi turis-
tákból élõ vörös-tengeri idegen-
forgalomra is. A filmbe illõ tá-
madások nyomán nemcsak a
strandok, hanem a szállodák is
elnéptelenednek, a decemberi
nyarat élvezni szándékozók
szinte fejvesztve menekülnek
haza. A repülõjáratok máris
túlzsúfoltak, várakozni kell,
hogy valaki gépre szállhasson,
ugyanakkor az utazási irodák-
nál egyre többen mondják le
foglalásukat. Az elsõ esetekért a
feltételezések szerint két óceáni

fehérfoltú cápa a felelõs – faj
egyedei normális esetben nem
merészkednek a sekély vizekbe.
Hogy mi történhetett az álla-
tokkal, csak feltételezések van-
nak, mind közül is a legfurcsáb-
bik szerint a mekkai zarándo-
kok által leölt birkák véres tete-
mei kerülhettek a tengerbe, és

ez csalogatta oda a ragadozó-
kat. A búvárparadicsom turista-
iparáért aggódók a helyi hivata-
losságok részérõl még olyan
földtõl elrugaszkodott elméle-
teknek is hangot adnak, hogy a
cápákat az izraeli titkosszolgá-
lat, a Moszad engedte szabadon
a partoknál. 

Gyilkos cápák a Vörös-tengerben

ÚMSZ

Senki nem számított negy-
ven esztendõvel ezelõtt a vá-

ratlan eseményre: Willy Brandt
akkori nyugatnémet kancellár
térdre borult a lengyel fõváros
egykori gettójának bejáratánál
felállított emlékmû lépcsõjén.
Fél percig maradt így a nedves
kövön. Az évforduló alkalmá-
ból Christian Wulff német köz-
társasági elnök tegnap Varsóba
repült, hogy lengyel kollégájá-
val, Bronislaw Komorowskival
közösen megkoszorúzza a hely-
színt, majd pedig a Friedrich
Ebert Alapítvány szervezésében
konferencián vegyen részt.
Wulff a néhai kancellár kiemel-

kedõ szerepét méltatta a két nép
kiegyezésében, bár nem hallgat-
ta el azt sem, hogy Brandt vallá-
sos áhítattól átitatott gesztusát
sokáig hevesen bírálták mindkét
oldalon.

A varsói zsidó gettó felkelésé-
nek emléket állító mûalkotást
megkoszorúzó német államfõ
1970-ben mindössze tizenegy
éves volt. Politikailag elkötele-
zett szülõi házban nevelkedvén
azonban már akkor megérintet-
te õt a kancellár viselkedése:
„Ezáltal egészen más kép telje-
sedett ki a németekrõl, új kép
egy másik Németországról, egy
szabad, demokratikus és béke-
szeretõ Németországról, amely
a megbékélést keresi a szomszé-

daival” – hangsúlyozta az ala-
pítvány konferenciáján.

Mielõtt Wulff lengyel kollé-
gájával, Komorowskival közö-
sen mutatkozott volna, a régi
királyi palotában is sok szó
esett arról, hogy a német társa-
dalom soraiban mennyi vitát
váltott ki a megbékélés ikonja-
ként a történelembe is bevonult
kancellári gesztus. „A térdre
borulás azonban – hangsúlyoz-
ta Varsóban Wulff – jelentõség-
teljessé vált, lerázta magáról a
Varsóval és Moszkvával kötött
megállapodásról kirobbant ak-
kori keserû vita nyûgét, és végül
elfogadtatta a szociálliberális
szövetségi kormány új keleti
politikáját.” 

Varsói emlékezés
Brandt vezeklésére
Negyven év után is idõszerû a térdre borulás gesztusa

Két cápát sikerült kifogni, de egy társuk folytatta a támadásokat

Hírösszefoglaló

A Julian Assange ügyében
eljáró londoni bíróság teg-

nap elvetette, hogy óvadék elle-
nében szabadlábra helyezze
Julian Assange-t, akit a nap fo-
lyamán vettek õrizetbe. A
WikiLeaks hírportál alapítóját a
bíróság határozata szerint leg-
alább december 14-éig, követ-
kezõ meghallgatásáig fogva
tartják. A brit rendõrség svéd
kezdeményezésre, nemzetközi
elfogatóparancs alapján vette
õrizetbe az ausztrál férfit, akit
Svédországban nemi erõszak-
kal gyanúsítanak, amit As-
sange cáfol. Az Egyesült Álla-
mok örömmel vette tudomásul
az õrizetbe vételt. A 39 éves
ausztrál férfi feladta magát: a
„találkozót” ügyvédje szervez-
te meg közte és a rendõrség kö-
zött. Mark Stephens hétfõn kö-
zölte: felhívták a Scotland
Yardról, és arról értesítették,
hogy megkapták a Svédország
által kiadott új nemzetközi el-
fogatóparancsot és a kiadatási
kérelmet. „A brit rendõrség
nem vádolja semmivel, csak
szeretné kihallgatni a WikiLeaks
portál alapítóját és vezetõjét” –
mondta az ügyvéd a BBC-nek.
Hozzátette, hogy ügyfele kész
önként találkozni a rendõrség-
gel, és „belátható idõn belül”
„brit földön” sor is kerül erre.
Amíg Assange vizsgálati fog-
ságban van, internetes oldala
addig sem „tétlenkedik”: a plat-
form aktivistái tegnap bejelen-
tették, hogy folytatják a mun-
kát. Sõt, még több leleplezést
helyeztek kilátásba. A Mediafax
tudósítása szerint 2008 február-
jában az amerikai külügymi-
nisztérium táviratot kapott a
berlini nagykövetségétõl, mi-
szerint egy német vállalat Hor-
vátországon, Oroszországon és
Románián keresztül tiltólistán
szereplõ berendezéseket – raké-
tahajtómûveket – kíván eladni
Iránnak. A titkos diplomáciai
jelentést szintén a WikiLeaks
hozta nyilvánosságra. 

Feladta magát 
a „közellenség”

Christian Wulff (jobbra) és Bronislaw Komorowski közösen koszorúzott a varsói gettóbeli emlékmûnél



Cseke Péter Tamás, 
Moldován Árpád Zsolt

„A kormányrendelet nem lé-
tezik, minden lehetõségrõl tár-

gyalhatunk” – bírálta felül tegnap
Markó Béla miniszterelnök-he-
lyettes „felettesét”, Emil Bocot,
aki egy nappal korábban jelentette
be, hogy a kabinet kettõrõl egy év-
re csökkentette a gyereknevelési
szabadság idõtartamát. Az
RMDSZ elnöke azt követõen nyi-
latkozott a román társadalmat na-
pok óta „tûzben tartó” témában,
hogy a szövetség képviselõházi és
szenátusi frakciói délelõtt rendkí-
vüli gyûlésen bírálták a kormány-
fõ bejelentését a gyereknevelési
szabadság egy évre való csökken-
tésével kapcsolatban. Markó sze-
rint az RMDSZ egyetért azzal,
hogy a jelenlegi gyereknevelési
szabályozásokat módosítani kell,
azt azonban ellenzi, hogy a két-
éves szabadságot egy évre csök-
kentse a kormány. A szövetség
ugyanakkor hajlandó tárgyalni a
gyereknevelési segély felsõ határá-
nak a csökkentésérõl, tette hozzá
az RMDSZ elnöke.

Olosz a nõkre bízná

„El nem tudjuk képzelni, mi
történhetett. A hétfõi koalíciós
egyeztetéseken még úgy álltunk
fel az asztaltól, hogy a kérdés nyi-
tott marad, mert az RMDSZ nem
értett egyet a gyes idõtartamának
csökkentésével” – mondta la-
punknak Olosz Gergely. A képvi-
selõházi frakcióvezetõ nem tu-
dott tájékoztatni arról, miként
történhetett meg, hogy a kisebbik
koalíciós párt ellenkezése dacára
Emil Boc kiállt, és bejelentette,
megszületett a döntés a gyes új
szabályozásáról. „Az RMDSZ az
erdélyi magyar közösség demog-
ráfiai adataira is megpróbált te-

kintettel lenni. A koalíciós tárgya-
lásokon végig azt képviseltük,
hogy a segély összegérõl még tár-
gyalhatunk, a gyes idõtartamán
azonban ne rövidítsünk. A kis-
mamák munkába állását ösztön-
zõ fizetéspótlék bevezetését is tá-
mogattuk, de az anyákra kell bíz-
ni a döntést, hogy visszamennek-
e dolgozni, vagy sem” – magya-
rázta Olosz. 

Nem Bãsescu volt?

A koalíciós pártoknak vasár-
nap már sikerült megegyezniük
abban, hogy a gyes idõtartama
két év marad. Felvetésünkre, mi-
szerint ezt az egyezséget a hétfõi
koalíciós tárgyalásokon jelen lé-
võ államfõ borította fel, Olosz el-
mondta: Traian Bãsescu valóban
a gyes lerövidítését szorgalmaz-
ta, ám nem ragaszkodott „foggal,
körömmel” ehhez az intézkedés-

hez. „Számítások szerint a gyes
lerövidítése éves szinten 110 mil-
lió eurós megtakarítást jelent.
Ezt az összeget máshonnan is elõ
lehet teremteni” – tájékoztatott a
frakcióvezetõ. Olosz tegnap este
még nem tudta, mikor tárgyal-
nak újból a koalícióban a gyes
szabályozásáról. „Bízunk abban,
hogy ki tudunk egyezni” – jelen-
tette ki.

A PD-L-seknek sem tetszik 

Amúgy a gyes megrövidítésének
„véglegességét” tegnap több de-
mokrata-liberális politikus is két-
ségbe vonta. Sulfina Barbu, a
Demokrata-Liberális Párt (PD-L)
nõi tagosztályának elnöke szerint
az egyeztetések nem zárultak le, és
a koalíción belül tárgyalni fognak
az RMDSZ kifogásairól is, mivel a
vonatkozó jogszabály még nem lé-
tezik. Cezar Preda PD-L-alelnök

szintén a tárgyalások folytatásáról
beszélt, szerinte mindenképpen
megállapodás születik majd errõl a
kormányerõk között, ellenkezõ
esetben a koalíció nem mûködik.

Boc partizánakciója?

Emil Boc miniszterelnök hétfõn
este a kormányülést megszakítva
tartott rendkívüli sajtótájékozta-
tót, ahol bejelentette: 2011. január
1-jétõl kettõrõl egy évre rövidül a
gyermeknevelési szabadság. To-
vábbá a gyes összege változatlan
maradna: legkevesebb 600, leg-
több 3400 lej. A kismamák a má-
sodik évben egy év fizetés nélküli
szabadságra lesznek jogosultak, a
munkahelyükre visszatérõ nõket
pedig egy éven keresztül 500 lejes
fizetéspótlék illeti meg. Az intéz-
kedések nem érintenék a jelenleg
gyermeknevelési szabadságukat
töltõ személyeket. 
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Hát ezt gyorsan lezavar-
ták! Alighanem ezt érezte
az utca embere, aki késõ

este nem nézett tévét, és az-
zal a tudattal hajtotta
álomra a fejét, hogy ma-
rad a kétéves gyermekneve-

lési szabadság, sõt
még két-három hét, és

nemsokára a fizetése is nõ egy icipicit.
Hogy kedd reggelre kiderüljön: nemcsak
hogy a gyes lett egyesztendõs, egy kis mun-
kahelyre visszatérési cukorkával megédesít-
ve, hanem újabb mozdulattal sikerült még
egyszer megrázni a nyugdíjas társadalmat
is: ezután már nem csupán az ezer lej
nyugdíj fölöttiek, hanem a hétszáznegyven
lejt meghaladók is fizetnek egészségügyi
biztosítási járulékot. 
Mindez kellemetlen meglepetésként érte a
koalíciós tárgyalások után még a kétéves
gyest ígérõ RMDSZ-t is. Ami pedig a
nyugdíjak újabb megnyirbálását illeti, ar-
ról már a szervezet véleményét sem lehetett
hallani, hiszen egészségügyi minisztere
nem a tulipán, hanem a kormány nevében
beszélt. Ha pedig a nyugdíjasoknak lenne
még kedve számolni – szinte biztos, hogy
nincs –, akkor csakhamar kiderítenék: né-
hány héttel ezelõtt hiába örültek annak,
hogy havi létfenntartó keretösszegük meg-
menekült a csökkentéstõl, hiszen az árufor-
galmi adó növekedése és a bevezetett
egészségyügyi biztosítási járulék miatt cse-
berbõl vederbe, vagy inkább vederbõl mos-
dótálba kerültek. És mindez olyan körül-
mények között, amikor nemzetközi statisz-
tikák arról beszélnek, hogy a társadalom-
biztosítási járulékok szintjét tekintve Ro-
mánia a negyedik helyen áll a világon fel-
mért mintegy kilencven ország között, azaz
csak három államban, Franciaországban,
Belgiumban és Görögországban rónak ki
ennél magasabb terheket a munkaadókra
és munkavállalókra. 
Nem nehéz párhuzamot vonni a magyar-
országi helyzettel: a magyarországi kor-
mányzat a magánnyugdíjpénztárak meg-
csapolásával pótolja a költségvetési hiányo-
kat, a romániai kormányzat pedig szintén
onnan vesz el, ahol még egy összegben van
a pénz, azaz ki sem kell adni, hanem egye-
nesen át lehet irányítni az összedõlés szélé-
re jutott egészségügyi biztosítási alapba.
Magyarország leendõ nyugdíjasai úgy
gondolták, idõs korukra majd jól jön a
magánnyugdíjpénztárakba félretett kis
pénz, a romániai nyugdíjasok pedig mind-
eddig meg voltak gyõzõdve, hogy több évti-
zedes munkájuk során az általuk bármikor
felhasználható egészségügyi biztosításokat
már nem is egyszer, hanem legalább tíz-
szer-tízenötször kifizették. 
Határon innen és határon túl egyaránt té-
vedtek. Nem gondoltak arra, hogy a két or-
szágban a megfontolt és lépésrõl lépésre vég-
hez vihetõ szerkezetátalakító reformok he-
lyett a kormányzati pénzügyi megoldások
határtalanok, és mindig azokat sújtják leg-
fõképpen, akik eddig is az ágak alatt
görnyedtek. Nézzünk csak szét: van még va-
lahol valamilyen közös pénz? Akkor holnap
reggelre ott jön a következõ adó...

Román lapszemle

Cseberbõl vederbe

Székedi Ferenc

Kemény nemzetközi bírálatokra számít-
hat Románia, ha a roma etnikum hivata-
los megnevezését cigányra változtatja a
kormány – vélekedik Marian Preda, az
elnöki hivatal demográfiai kockázatokat
elemzõ bizottságának vezetõje. (Eveni-
mentul zilei) Több mint 100 milliárd
dollár értékben nyomtatott hibás bankje-
gyeket az amerikai kincstár. A bankók
egy részén fehér, más részén szürke csí-
kok jelennek meg, így nem kerülhetnek
forgalomba. A pénzt jelenleg egy széf-
ben tárolják. (Gândul) Bukarest elsõ
kerületi polgármestere azzal vádolja a
fõváros prefektusát, Mihai Atãnãsoaeit,
hogy támogatja a drogkereskedõket.
(Jurnalul naþional)

Gyes: cáfol az RMDSZ
Markóék továbbra is ellenzik a gyes idõtartamának megfelezését

Nem ültek tétlenül. Az RMDSZ képviselõházi frakciója visszakozásra kényszerítheti a kormányt

ÚMSZ

Politikai nyilatkozatban tilta-
kozott Korodi Attila

RMDSZ-es képviselõ az új tan-
ügyi törvény elfogadásának kés-
leltetése, valamint a Román Aka-
démia Etnikai Problémákat Kuta-
tó Európai Tanulmányi Központ-
ja által közzétett jelentés magyar-
ellenes tartalma miatt. „Csaló-
dottsággal és szomorúsággal ta-
pasztalom, hogy a politikum el-
lenséget faragott a magyar kisebb-
ségbõl. Nagyon sok román ehhez
az elképzelt, tulajdonképpen nem
létezõ ellenséghez viszonyítva ha-
tározza meg nemzeti identitását.
Ez a tény nem teszi románabbá a
románokat – hangsúlyozta a Har-
gita megyei politikus. Korodi arra
kérte a románságot, hogy a nem-
zeti ünnep szellemében alakuljon
vissza azzá a közösséggé, amely
elfogadta a gyulafehérvári nyilat-
kozatot. „1918. december 1-je egy
nagyon fontos, örömre okot adó
momentum a románok történel-
mében. A tanügyi törvény egy eu-
rópai jogszabály, amelyet a gyula-
fehérvári nemzetgyûlés minden
bizonnyal megszavazott volna” –
összegezte a képviselõ. 

ÚMSZ

Két hónapra volt szüksége a
parlamentnek ahhoz, hogy

elfogadja a módosított nyugdíj-
törvényt. Ezzel a honatyák eleget
tettek Traian Bãsescu államfõ ké-
résének, aki azért küldte vissza a
törvényhozásnak a jogszabályt,
hogy a nõk esetében 63 évre
csökkentsék a nyugdíjkorhatárt.
A nyugdíjtörvény módosítására
172 honatya voksolt, a név sze-
rinti szavazáson a koalíciós pár-
tok példás egységrõl tettek tanú-
bizonyságot, ezzel próbálva fe-
ledtetni a jogszabály korábbi elfo-
gadásakor történteket. 

Mint ismeretes, az ellenzéki
alakulatok hónapok óta bojkot-
tálják a képviselõház plenáris ülé-
seit, ha a munkálatokat Roberta
Anastase házelnök vezeti. Felhá-
borodásuk a nyugdíjtörvény ko-
rábbi elfogadásához fûzõdik –
Anastase ugyanis annak ellenére
állapította meg, hogy összegyûlt
a jogszabály elfogadásához szük-
séges 170 voks, hogy a kormány-
párt honatyái közül száznál is ke-
vesebben voltak jelen az ülésen,
és szavaztak a törvényre.

A tegnapi szavazás után Ioan
Botiº munkaügyi miniszter azzal
próbálta megnyugtatni az érintet-
teket, hogy az öregségi járandósá-
gok jövõre semmiképpen nem
csökkennek. „Felelõs döntést hoz-
tunk, ugyanis a törvény biztosítja
a nyugdíjrendszer fenntarthatósá-
gát” – mondta el a PD-L-s minisz-
ter, majd az ellenzéki padsorok-
ban ülõkhöz fordulva szerénytele-
nül kijelentette, meg fogják neki
köszönni ezt a jogszabályt, ami-
kor elérik a nyugdíjkorhatárt. 

A nyugdíjtörvény azért került
vissza a parlamentbe, mert Traian
Bãsescu méltánytalannak tartotta
a nõkre és férfiakra egyaránt érvé-
nyes 65 éves nyugdíjkorhatárt. Az
elnök érvelése szerint a nõk nyug-
díjkorhatárát azért kell két évvel
elõre hozni, mert „társadalmi
helyzetük nehezebb a munkahely
és a háztartásvezetés kettõs terhe
miatt”. Bãsescu arra is felhívta a
figyelmet, hogy az új jogszabály a
férfiak esetében csupán három év-
vel tolta volna ki a nyugdíjazási
korhatárt, a nõknek hét évvel töb-
bet kellett volna dolgozniuk. Az
eddigi nyugdíjkorhatár férfiaknál
62 év, a nõk esetében 58 év volt. 

Módosított nyugdíjtörvény:

két év „ajándékba” a nõknek
ÚMSZ

„Egyezséget ajánlok Mircea
Geoanának: ha õ megfogadja,

hogy többé nem hazudik rólam,
akkor én is vállalom, hogy nem
mondom el az igazat róla” –
üzent elõdjének Victor Ponta szo-
ciáldemokrata pártelnök. A két
politikus azt követõen keveredett
nyilvános szóváltásba, hogy a ta-
valyi elnökválasztáson vesztes
Geoanã azzal vádolta pártbeli
utódját, hogy az elnökjelöltek vi-
tájának elõestéjén szóvivõként azt
tanácsolta neki, hogy tagadja le a
Sorin Ovidiu Vântu üzletember-
nél tett látogatást. Ponta szerint a
„jacuzzis látogatás” részleteit
csak a két résztvevõ ismeri, és két-
ségeit fogalmazta meg azzal kap-
csolatban, hogy valaha is kiderül,
miért ment Geoanã SOV-hoz fel-
frissülni a televíziós vita elõesté-
jén. „A következõ jelöltünk nem
megy oda. Tanulnunk kell hibá-
inkból, és abból, hogy sem az el-
lenzéki pártok összefogása, sem a
civil társadalom ellenkezése nem
tudta megakadályozni Bãsescu
visszaválasztását” – fogalmazott
Ponta, meggyõzõdésének adva
hangot, hogy az „államfõ embe-
rei” nem tudják még egyszer be-
csapni az embereket. 

Elõd-utód harc 

Fotó: ÚMSZ

„Képzelt ellenség
a magyarság”
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Bogdán Tibor 

Jóllehet Traian Bãsescu
államfõ szerint Romá-

nia gazdasági-pénzügyi
helyzete „látszólag jó”, az
Országos Statisztikai Hiva-
tal szakemberei korántsem
osztják az államelnöki de-
rûlátást.

Hajtómotor nélkül

Gazdasági szakértõk kö-
zött szinte teljes az egyetér-
tés abban, hogy az ország
gazdaságának hajtómotor-
jai gyakorlatilag leálltak. A
lakosság jövedelmeit érintõ
megszorítások nyomán ter-
mészetszerûen csökkent a
belsõ kereslet, amely úgy-
szintén 2,5 százalékkal volt
kisebb a tavalyinál. A fo-
gyasztást nem kis mérték-
ben fogták vissza a soroza-
tos áremelkedések is, ame-

lyek nyomán az ármutatók
7,5 százalékkal voltak ma-
gasabbak, mint egy eszten-
dõvel korábban. Mindebben
jelentõs szerepe volt a hoz-
záadottérték-adó ötszázalé-
kos emelésének, amivel az
állam drágításra kénysz-
erítette mind a termelõket,
mind pedig a kereskedõket.
Az árakra gyakorolt negatív
hatása mellett azonban a
hozzáadottérték-adó meg-
emelésének voltak elõnyei
is. A Ciorbea-kormány volt
reformügyi minisztere, Ilie
ªerbãnescu kedvezõ jelnek
tekinti azt, hogy bár az ille-
tékes hatóságok elõzetes
becslése szerint az intézke-
désnek  nagyjából négyszá-
zalékos részaránnyal kellett
volna megmutatkoznia a
bruttó hazai termék mutató-
iban, ehelyett viszont mint-
egy 7,5 százalékos rész-
aránnyal volt jelen. Ez

ugyanis azt jelenti, hogy a
hozzáadottérték-adó növe-
lése által kiváltott drágulás-
hullám már „kifutotta ener-
giáját”, így aligha várható
újabb inflációs hullám. A
veszélyt viszont az jelenti,
hogy Romániában az inflá-
ció strukturálisnak tekinthe-
tõ, a pénzromlás tehát nem
tartható ellenõrzés alatt és
nem küzdhetõ le monetáris
politikával. 

A bankok ráadásul nem
mûködnek megfelelõen, az
elbocsátások sora folytató-
dik, és egyelõre kilátás sincs
jelentõsebb számú új munka-
hely létrehozására, fogyasz-
tást növelõ bér- és nyugdíj-
emelésre még kevésbé. 

A romlás számadatai

Az Országos Statisztikai
Hivatal legújabb adatainak
megfelelõen az idei év folya-
mán, így a legutóbbi, har-
madik évnegyedben is szin-
te minden tevékenységi te-
rületen visszaesés mutatko-
zott. A bruttó hazai termék
az utolsó elõtti évnegyedben
136,6 milliárd lejre zsugoro-
dott, ami 2,5 százalékos
visszaesést jelent az elõzõ
esztendõ hasonló idõszaká-

hoz, és 0,7 százalékos csök-
kenést a második évnegyed-
hez képest. 2010 viszonyla-
tában ez a mutató abszolút
értékben kifejezve nem egé-
szen 350 milliárd lejnek felel
meg, ez reálértékben majd-
nem 2 százalékkal kevesebb,
mint 2009 januárja és szep-
tembere között volt.  A ko-
rábban húzóágazatnak szá-
mító építkezéseknél csak-
nem 15 százalékkal szûkült
be a tevékenység, a mezõ-
gazdaságban közel 8 száza-
lékkal esett vissza a termelés
értéke, a szállítások, a táv-
közlés volumene 6,5 száza-
lékkal csökkent. Mindennek
következtében a fõ gazdasá-
gi és kereskedelmi tevékeny-
ségekbõl származó nettó
adóbevétel 3,3 százalékkal
volt kevesebb, mint egy év-
vel korábban. 

Pozitív elemnek tekinthe-
tõ viszont az a tény, hogy
némiképpen csökkent a ke-
reskedelmi deficit, miután a
javak és szolgáltatások ex-
portja közel 15 százalékkal
emelkedett, a nem egészen
12 százalékos importnöve-
kedéssel szemben. Ez ked-
vezõen befolyásolta a bruttó
hazai termék alakulását is.
Enyhe, mindössze 2,6 szá-

zalékos növekedés mutatko-
zott a pénzügyi tevékeny-
ség, az ingatlanértékesítés,
valamint a vállalkozásokat
ellátó szolgáltatások eseté-
ben is. 

Jövõ – kérdõjelekkel

Mindez erõteljesen meg-
kérdõjelezi a kormány szá-
mításait, amelyek értelmé-
ben másfél százalékos gaz-
dasági gyarapodás várható.
Az általánosnak mondható
vélemény szerint jövõre nul-
la százalékos növekedéssel
kell számolnunk, ami ko-
rántsem jelenti azt, hogy ja-
vul a lakossági életszínvo-
nal, csupán azzal kecsegtet,
hogy sikerül elejét venni a
további romlásnak. 

A gazdasági-pénzügyi
válság kihatásait tehát min-
den valószínûség szerint jö-
võre is megérzi az ország.
2011-ben komoly veszélyt
jelenthet a nemzeti valuta
értékvesztése. Pénzügyi és
bankszakértõk a nyár elején
4,1-4,15 lejes euróár-
folyamot jeleztek elõre év
végére, az Economist
Intelligence Unit munkatár-
sai még a bukaresti illetéke-
seknél is derûlátóbbak vol-

tak, és nem tartották kizárt-
nak az euró értékének 3,97
lejre történõ csökkenését
sem. Ezek a számok már
nem idõszerûek. A
Raiffeisen International
becslésének megfelelõen az
európai közös valuta értéke
év végére akár a 4,4 lejt is el-
érheti, az ING Bank szak-
emberei 4,3 lejrõl beszélnek.

A Reuters felmérése sze-
rint hosszabb távon a lej fel-
értékelõdhet. Ennek mérté-
ke a következõ 12 hónap so-
rán akár 3,2 százalékos is le-
het, így nem kizárt, hogy az
euró árfolyama 4,16 lejre
esik vissza.  Az ING Bank
és a Raiffeisen International
2011 végére 4,25 lejes
euróárfolyammal számol. 

Románia jövõ évi gazda-
sági kilátásait illetõen a
nemzetközi elõrejelzések
egyre borúlátóbbak. A
World Economic Outlook
áprilisban még a bruttó ha-
zai termék 5,1 százalékának
megfelelõ gazdasági növe-
kedésrõl beszélt. A Nemzet-
közi Valutaalap romániai
küldöttsége augusztusban
már csak 2 százalékos, no-
vemberben pedig alig 1,5
százalékos  gyarapodást tar-
tott valószínûnek. 

Románia: hanyatlás minden vonalon

Gy. Z.

Willy Brandt szociálde-
mokrata nyugatnémet

kancellár a lengyel fõváros-
ban 1970. december 7-én úgy
döntött, hogy nemcsak ko-
szorút helyez el „a gettó hõ-
seinek emlékmûvénél”, ha-
nem engesztelésül térdre is
borul elõtte. Spontán jött az
ötlet, magyarázta késõbb
Brandt; olyan gesztus volt
mégis, amely az európai em-
berek kollektív gondolkodá-
sát évtizedekig foglalkoztat-
ta. Németországban magát a
cselekedetet saját, háború
utáni történelmük legfonto-
sabb pillanatai között emle-
getik. De vajon hogyan fo-
gadták annak idején Varsó-
ban, és mennyire veszik tu-
domásul napjaink Lengyel-
országában?

„A hidegháború 
kérge”

A válasz egyenesen ijesztõ.
Az esemény után a lengyel
lapok megvágták a fotót, ne
látszódjék, hogy Brandt tér-
del. Csak napokkal késõbb
jelentette meg a zsidó Folks
Sztyme (magyarul: Népszava),
és közölte a televízió a való-
ságos képeket. Az akkori

naplókban és emlékiratok-
ban a letérdelés a határok el-
ismerésének, az erõszakról
való lemondásnak, valamint
a Bonn és Varsó közötti kap-
csolatok normalizálásának
árnyékában szinte el is tör-
pült. (Akkoriban az immár
két partnerország nagykövet-
ségeket sem mûködtetett egy-
más országaiban.) Cyrankie-
wicz miniszterelnök, az egy-
kori auschwitzi fogoly, aki az
együttmûködési megállapo-
dást aláírta Brandttal, a negy-
ven évvel ezelõtti eseményt
Európa számára fontos eny-
hülést hozó lépésként értékel-
te, amely segít abban, hogy
„a hidegháború kérgét” meg-
törhessék – a megjegyzés
igencsak talált.

Wladyslaw Gomulka, a
kommunista pártfõnök azon-
ban, aki a cselekedetet a saját
számlájára könyvelhette vol-
na el, Cyrankiewiczcsel
együtt még karácsony elõtt
megbukott. Az élelmiszer-
árak drasztikus emelése kö-
vetkeztében mindenekelõtt a
gdanski hajógyár munkásai
körében zavargások törtek ki
az ifjú Lech Walesa vezetésé-
vel. A biztonsági erõk lever-
ték a tüntetéseket, halottak
tucatjait hagyva hátra. Len-
gyelországban egyik pillanat-

ról a másikra fontosabb téma
is akadt a térdre borulásnál.

„Fasizmuselmélet”

A keleti blokk többi orszá-
gában is mindent elkövetett a
sajtó, hogy a „gonosz
NSZK-ból” jött „jó német-
nek” ezt a kellemetlenné vált
gesztusát eltussolja. Legfõ-
képpen pedig az NDK-ban
történt így. Brandt cselekede-
te ugyanis szöges ellentétben
állt az ottani kommunista
párt vezérének, Walter
Ulbrichtnak a „fasizmusel-
méletével”, amelyre gyakor-
latilag országának a létét ala-
pozta. Rendszerének min-
denképpen szüksége volt egy

„ellenségre”. A varsói gettó
emlékmûvénél teendõ láto-
gatást Bonn csupán az ese-
mény elõtt három nappal vet-
te föl a hivatalos programba
– Varsó tiltakozása ellenére.
Ez utóbbiban szerepet játsz-
hatott, hogy a lengyel vezetés
1968-ban antiszemita fel-
hangokkal szennyezett, pisz-
kos kampányt folytatott.
Mindemellett a szocialista
országokban történelempoli-
tikai „hittétel” volt, hogy a
náci áldozatokat összessé-
gükben „antifasisztákként”
emlegették, de anélkül, hogy
a zsidók megsemmisítésérõl
említést tettek volna.

Lengyelországban mind a
mai napig élénken él a köztu-

datban a kérdés: vajon kit is
szolgálhatott valójában Willy
Brandt azzal, hogy térdre
hullott? A holokauszt áldo-
zatainak az emlékét-e, vagy a
nemzetiszocializmus minden
lengyelországi áldozatáét?
Stefan Meller korábbi varsói
külügyminiszter – maga is
holokauszt-túlélõ – számon
is kéri: 1989 óta Németor-
szág nem gyakorolt Lengyel-
országgal szemben a térdre
borulással egyenértékû gesz-
tust. Ugyanakkor Wladyslaw
Bartoszewski, aki egy idõben
szintén a varsói diplomácia
vezetõje volt, s egykoron
megjárta a koncentrációs tá-
borokat, legújabb könyvében
hatalmas tettként értékeli a

negyven évvel ezelõtti ese-
ményt: „Olyan cselekedetnek
tartom, amely méltó egy ál-
lamférfihoz” – írja. „De nem
minden áldozat emléke elõtt
hajtott térdet” – teszi hozzá.

„Piszkos munka”

A történelem – persze –
nem fekete-fehér. A varsói
gettó felkelése véres megtor-
lásba fúlt. Pedig a Vörös
Hadsereg már elérte a Visz-
tula túlpartját, de Moszkva
parancsára megálltak, noha
menetbõl bevehették volna a
várost. Ma már tudjuk: szán-
dékosan hagyták, hogy a né-
metek elvégezzék a „piszkos
munkát”, s amikor vége volt,
azonmód megindultak. Ez is
hozzátartozik a történelmi
tényekhez, akárcsak jelenko-
runk történései. Európa is-
mét kezd jobbra tolódni, s
ezzel együtt hangosabbá vál-
nak az antiszemita felhang-
ok is. Ez – persze – nem azt
jelenti, hogy sûrûn akadná-
nak, akik napi rendszeres-
séggel olvassák a Mein
Kampfot, de a Székely Gár-
dától a Magyar Gárdáig, a
kódolt beszédtõl a „New
York–Tel-Aviv–Amszter-
dam” tengely emlegetéséig, a
gazdasági bajokban a „nem-
zetközi zsidó tõke” hibázta-
tásáig megannyi olyan jelen-
ség üti fel a fejét, amely soka-
kat a vészterhes idõkre emlé-
keztet. Nem mentség, hogy a
másik oldalon a palesztinok-
kal szemben alkalmazott iz-
raeli politika hibáztatására
készek máris „antiszemita
indíttatást” kiáltani. 

Egy történelmi térdre borulás

Retrospektíva 2010

A Országos Statisztikai Hivatal leg-
újabb adatainak megfelelõen az idei
év folyamán, így a legutóbbi, harma-
dik évnegyedben is szinte minden te-
vékenységi területen visszaesés mutat-
kozott Romániában. 

Willy Brandt negyven esztendõvel 
ezelõtti varsói gesztusa zavart oko-
zott a keleti blokk országaiban, sajtó-
juk alig akarta közölni a világhíressé
vált fotót. A térdre borulást még ma
is sok bírálat éri.

Willy Brandt volt nyugatnémet kancellár „történelmi térdeplése” Varsóban



„Viszont a román igazgatóval és pedagó-
gus kollégákkal jól megértjük egymást! ” 
Ezzel a mondattal kezdte felszólalását
Négyfalu egyik iskolájának magyar aligaz-
gatónõje azon a találkozón, amelyen az
Oktatási Minisztérium RMDSZ-es államtit-
kárának jelenlétében kerestek megoldást a
barcasági csángó város tornyosuló és az is-
kolahálózat megszûnésével fenyegetõ prob-
lémáira. Akinek szíve van, azt megütötte,
akinek füle van, az kihallotta: a város önál-
ló magyar középiskolájának vezetõivel, ta-
nítóival, tanáraival már korántsem felhõt-
len, sõt, ugyancsak viharos a kapcsolat.
A város, ahogyan a neve is mutatja, négy
korábbi falu összeolvadásából jött létre, de

a faluközösségek közti év-
százados fagyos viszony
nem enyhült. Pedig most
összefogást sürgetnek az
idõk! Egyre kevesebb a
magyar gyermek, veszély-

be került az önálló ma-
gyar középiskola léte,
s ha az megszûnik, az
elemi oktatásnak sem

lesz hosszú távon

perspektívája. A román iskola magyar ta-
gozatának képviselõjeként kinevezett al-
igazgató ezt szemmel láthatóan és füllel
hallhatóan nem érti. Nemes versengésnek
tartja az önálló magyar iskola és a román
iskola magyar tagozatának
háborúját, üdvösnek a lé-
tért való küzdelmet, amely
szemléletében akkor válik
teljesen sikeressé, ha a ma-
gyar tagozat megöli az
önálló magyar intézményt
és megkaparintja a gyere-
kek nagy részét. Egy részét, fûzném hoz-
zá, mert sokan iratkoznának át a közeli ro-
mán iskolába, vagy vállalnák az ingázást a
közeli nagyváros, Brassó önálló magyar
középiskolájába. 
Szûk történelmi idõt lát át csupán az aligaz-
gató. Az elmúlt kilencven évet. Azt mondja:
„A helyi magyar oktatás jövõjét nem a meg-
lévõ és sok évtizedes múlttal rendelkezõ ta-
gozatok megszüntetésében látjuk.” És mond-
ja meggyõzõdéssel. Elfelejti, hogy ha a tago-
zatok sok évtizedes múlttal rendelkeznek,
akkor az önálló erdélyi magyar iskolák sok
évszázados múlttal. 

A brassói szász reformátor Honterus már az
1544-es vizitációja során iskolákat talált a
Brassó környéki falvakban, igaz, ezek akko-
riban latin nyelven oktattak, de Apáczai Cse-
re János reformjainak is köszönhetõen, ha-

mar elterjedt az anyanyelvi
oktatás. Az 1949-es államo-
sításig Négyfaluban 25
önálló iskola mûködött, az
államosítás, a kommunisták
hatalomátvétele és a totali-
tárius rendszer kialakulása
vezetett oda, hogy meg-

szûntek és mindenütt román állami iskolákat
hoztak létre, magyar tagozattal, de a hata-
lom szigorú ellenõrzése alatt. Aki tehát a ta-
gozatok sok évtizedes múltjára hivatkozik,
az a kommunista rendszer érvrendszerét
használja: a magyar diáknak a legjobb, ha
román iskolába jár. Hogy szem elõtt legyen.
Õ is, a tanára is.
Ezt furcsamód meg is fogalmazta a négy-
falusi román iskola magyar tagozatának ta-
nítónõje, aki kijelentette, az önálló magyar
iskola veszélyes lehet, s õ nem szeretné, ha a
gyerekét azért bántanák, mert az iskolából
hazafele jövet magyarul beszél. 

Ezek után nem csoda, ha a megyei RMDSZ
elnöke is elvörösödött, s kezdte megérteni,
nem kedélyes élcelõdés volt, amikor a ta-
nácskozás kezdete elõtt megkérdezték tõle,
mit keres itt, miért akar õ, a megyei elnök
megoldást keresni egy olyan problémára,
amely a helyi közösségre, tulajdonképpen a
román iskola magyar tagozatára tartozik.
Ám ha a megyei RMDSZ-elnök csak elvörö-
södik, az újságírót elönti a pulykaméreg:
Nem, hölgyeim, uraim! A magyar oktatás
kérdése nem egy iskola tagozatának magán-
ügye! A tanító, aki az anyanyelvben a poten-
ciális veszélyt látja, válasszon a hivatás he-
lyett munkát magának. A magyar aligazga-
tót pedig, aki az önálló magyar oktatás ellen
küzd, váltsa le a magyar fõtanfelügyelõ-he-
lyettes. Ne tegyünk úgy, mintha nem lenne
igaz: õt azért nevezték ki aligazgatónak,
mert magyar, mert a magyar oktatás érdekeit
szolgálhatja, kellene hogy szolgálja. 
A mémelmélet szerint rendkívül veszélyes,
ha a négyfalusi aligazgató és a tanító állás-
pontja mintává válik megye- és Erdély-szer-
te. Csak az a közösség tud fennmaradni,
amely intoleráns az ilyen eltévelyedésekkel
szemben, és határozottan fellép ellenük. 

Winston a „régi számok”-at tárcsázta a teleképen, és kérte a Times
megjelölt számait. Ezek néhány perc múlva ki is pottyantak a csõ-
postából. A kapott utasítások olyan cikkekre vagy hírrészletekre vo-
natkoztak, amelyeket valamilyen okból szükségesnek tartottak meg-
változtatni, vagy, ahogy hivatalosan kifejezték, helyesbíteni. A Ti-
mes március 17-i számából például kitûnt, hogy Nagy Testvér elõ-
zõ napi beszédében azt jósolta: a dél-indiai front nyugodt marad,
de rövidesen eurázsiai elõnyomulás indul meg Észak-Afrikában.
Ehelyett az történt, hogy az eurázsiai fõparancsnokság Dél-Indiá-
ban indította meg offenzíváját, Észak-Afrikában pedig minden ma-
radt a régiben. Ezért aztán úgy kellett átírni Nagy Testvér beszédé-
ben egy szakaszt, mintha azt jósolta volna meg, ami történt. Vagy:
a Times december 19-i számában hivatalos becslések jelentek meg
a fogyasztási javak különbözõ kategóriáinak várható termelési ered-
ményeirõl 1983 negyedik negyedében. A mai számban viszont je-
lentést tettek közzé a tényleges termelésrõl, s ebbõl kiderült, hogy a
becslések minden téren tévesek voltak. Winston feladata az volt,
hogy a decemberi adatokat a késõbbi adatoknak megfelelõen he-
lyesbítse. Ami a harmadik üzenetet illeti, az egy nagyon egyszerû
tévedésre vonatkozott, amelyet néhány perc alatt helyre lehetett
igazítani. Nemrég, februárban a Bõség-minisztérium szavatolta,
hogy 1984 folyamán nem fogják csökkenteni a csokoládéadagot.
Ám a csokoládéadagot, a hét végén harminc grammról húsz
grammra csökkentik. (...) 

George Orwell: 1984, Fordította: Szíjgyártó László 

Legyünk intoleránsak!
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Bennünket kisnépeket, töredékhazák lakóit, honta-
lan patriótákat folyton azzal cukkolnak a világ-
nagyságok, hogy nem beszélünk idegen nyelveket.
Hogy csak a miénkkel élünk, holott mennyivel
szebb és jobb lenne a világ, mennyivel harmoniku-
sabban érne a világbéke és a nyári barack, ha min-
denki tudna angolul, németül, franciául, oroszul
vagy kínaiul. Nem lenne antiszemitizmus, ha min-
denki beszélne arabul és héberül stb. Csak ezek a
nagy nyelvek merülnek fel, mert ezeken születnek
meg a nagy mûvek, a feltalálmányok, ezeken be-
szél az emebriség döntõ része, a földkerekség (bol-
dogabb) valahányada.
A dolgok elsõ látásra valóban így festenek, de ha
közelebb hajolunk, akkor látnunk kell, hogy az em-
beriség jelentõsebb része, ha nem mindenki, mégis-
csak anyanyelvén beszél a legszívesebben, kivéve az
önkéntesen magukat feladókat, az asszimiláns si-
mulékonyakat, a megfélemlítetteket és megtévesz-
tetteket, azokat, akik azt hiszik, hogy kiszakadva
otthonról másutt boldogabbak lesznek, ha nem ke-
nyérnek ejtik a rizset. Volt a történelemben néhány
példa, amikor egész közösségek vesztették el nyel-
vüket és ma világnyelvet beszélnek, sõt tanítják
azokat azoknak, akik az istennek sem akarnak le-
szokni a kisnyelvekrõl. Például szerb nagynénémet
San Franciscóban egy asszimiláns japán oktatta
nankingi kínaira, engem pedig egy skót-görög-ír
british-englishre.
Háborúkat vívtak ám egymással azonos nyelvet be-
szélõk (polgárháború), elkeseredett harcot folytat-
nak egymással rendõrök és tüntetõk, a jelszavakat
mindenki érti a téren és az utcákon, egy nyelvet be-
szélnek legtöbbször a börtönõrök és -töltelékek, a
Fradi és az Újpest szurkolói, a parlament, kormány-
párt és ellenzék. Azonos volt az igeragozás Cae-
sarnál és Antoniusnál, s kegyelték egymás híveit. 
Ámbátor én maradok az anyanyelv (magyar) min-
denhatóságánál. mert otthont ad. És olykor szeren-
csét is hoz. Nem úgy, mint annak a román idegen-
légiós csodalábú csatárnak/hátvédnek a
Bundesligában, szegény Marica (grófnõnek), aki
egy nemrégen lejátszott mérkõzésen a német bírót
németül seggfejnek titulálta. A Goethe nyelvén ej-
tett becézetet amaz megértette és nemzeti és etni-
kai síp-gavalléri becsületét ösztönösen védve,
Maricát ahelyett, hogy megölelte volna a nyelvi
bravúrért, beköpte, miért is a magas fórum 50 ezer

euróra vágta le. 
Erre mondták Marica latin õsei: si

tacuisses philosphus mansisses. (Ha
hallgattál volna, bölcs maradtál vol-
na.) És gazdagabb, hiszen szidhatta
volna románul is vagy más balkáni

nyelveken, kivéve a törökül, mert
azon ma minden német szól.

Fordítva nehezebben elképzel-
hetõ…Sebestyén Mihály
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A tanító, aki az anya-
nyelvben a potenciális
veszélyt látja, válasszon
a hivatás helyett munkát
magának.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az ember bármilyen messze jut is ismeretei-
vel, akármennyire is objektíven ítéli meg ön-
magát, végül egyebet nem nyer az egészbõl, 

csupán tulajdon életrajzát.” 
Friedrich Nietzsche

Népszámlálás

A valóság átírása

Nyelveken szólni
A nap címe. Az európaiak Hargita már-
kájú házakba költöznek, Gândul.

Magyarázat. A lap a PRO TV riportere-
inek szenzációs utánajárását ismertetik,
akik megismertették nézõiket a székely
mesterek faházaival. A modern épüle-
teknek óriási a sikerük külföldön, a
Gyergyói-medencében több mint negy-
ven üzemben gyártanak már faházakat
külföldi megrendelésre (Anglia, Fran-
ciaország, Németország, Ausztria,
Olaszország, Görögország, Hollandia,
Dánia, Norvégia, Izrael, Magyarország,
Svájc). Teljesen készen egy ilyen ház
négyzetméterenként mintegy három-
száz, fõ típusa mintegy 40 ezer euróba
kerül. Hajrá, székelyek! Jó lenne Romá-
niában is jobban terjeszkedni, a hagy-
makupolás honfoglalás mintájára el-
özönleni Olténiát és elárasztani ilyen fa-
házakkal?

Élesedõ osztályharc. Az Evenimentul
zilei szerint a PD-L azt tervezi (már-
mint, valószínûleg, a jelenlegi hatalma-
sok csapata), hogy félreállítják – kere-
setlenebb kifejezéssel kirúgják – Cristian
Predát a pártból. A neves politológus,
európai parlamenti képviselõ, volt elnö-
ki tanácsos egy ideje a párt amolyan
megmondóemberének számít, de nem
másoknak mond meg és oda, hanem a
sajátjainak. Az Evenimentul zilei szerint
legutóbb azzal váltotta ki a PD-L veze-
tõségének a haragját és méltatlankodá-
sát, hogy kijelentette: a PD-L-ben) „bár-
milyen korrupciót megbocsátanak an-
nak, aki a választásokon hatékony”. Az
Azi ismerteti a demokrata-liberálisok
üdvöskéjének, Udrea miniszternek a vé-
leményét is, aki szerint azok, akik bírál-
ják a pártot, elõször a belsõ fórumokon
kellene ezt tegyék. „Nagyon óvatosnak
kell lennünk, amikor ilyen szavakkal do-
bálózunk”, állapította meg bölcsen az
idegenforgalmi tárcavezetõ, a fõ kor-
mánypárt bukaresti szervezetének elnöke. 

A nap álhíre. Elena Udrea elárulta,
hogy szlogenében – „EU iubesc B.” („I
love B.”, „Én szeretem B-t”) – a B. nem
Bocot jelöli, hanem… Budapestet. 
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HIRDETÉS

Cs. P. T.

Elfogadta a kormány a
jövõ évi költségvetés-ter-

vezetet, amely 1,5 százalé-
kos gazdasági növekedéssel
és a bruttó össztermék
(GDP) 4,4 százalékát kitevõ
államháztartási hiánnyal
számol. Gheorghe
Ialomiþianu pénzügyminisz-
ter tájékoztatása szerint a
tervezetben ugyanazok a sa-
rokszámok szerepelnek,
amelyekrõl a kormány ko-
rábban megállapodott a
Nemzetközi Valutaalappal
(IMF). Így a kormánynak az
idei évre várható 6,8 száza-
lékos GDP-arányos állam-
háztartási hiányt 4,4 száza-
lékra kell csökkentenie,
2012-ben pedig 3 százalékos
deficitet terveznek.

Ialomiþianu elmondta,
hogy a jövõ évi költségvetés
a személyi és a mûködési ki-
adások csökkentését irá-
nyozza elõ, így 2011-ben is
érvényben marad az az elv,
miszerint a közszférában
csak minden hetedik meg-
üresedõ poszt után lehet al-
kalmazni új embert, ami
gyakorlatilag számos állami
intézményben létszámsto-
pot jelent. A költségvetés-
tervezet korlátozza a szociá-
lis kiadásokat és az állami
szubvenciókat, másrészt nö-
veli a beruházásokra és az
európai támogatások lehívá-

sához szükséges önrészre
fordítandó összeget. A
pénzügyminiszter közölte,
hogy a jövõ évben 35,1 mil-
liárd lejt  fordítanak beruhá-
zásokra az idei 33,9 milliárd
lej helyett.

Irreális adatok?

A függetlent szakembe-
rekbõl álló Pénzügyi Tanács
máris bírálja a büdzsé terve-
zetét. A Nemzetközi Valuta-
alap kérésére létrehozott
szakértõi testület szerint a
költségvetés tervezete irreá-
lis adatokra alapoz. A szak-

értõk számításai szerint a tár-
sadalombiztosítási hozzájá-
rulások jövõre távolról sem
érik majd el azt az összeget,
amellyel a kormány tervez.
Kijelentésüket arra alapoz-
zák, hogy ez az összeg a ta-
valyi évhez képest idén csök-
kent. „A makrogazdasági
keret jövõre sem változik
olyan mértékben, hogy a
trend megforduljon” – álla-
pította meg közleményében
a Pénzügyi Tanács. A szak-
emberek azt is kifogásolják,
hogy a kormány „rögtönöz-
te” a jövõ évre vonatkozó
adópolitikáját. 

Erdei: Boc álmodozik

A tervezet szakbizottsági
vitája hamarosan elkezdõdik,
az RMDSZ-nek azonban
nem áll szándékában módo-
sító indítványokat benyújta-
ni. „Szívem szerint kipótol-
nám az Egészségügyi Minisz-
térium költségvetését, mert
jelentõsen lefaragták. Szíve-
sen segítenék a környezetvé-
delmi minisztériumon is,
mert Borbély Lászlóék sem
lubickolnak pénzben. Ám a
koalíció tagjaként az
RMDSZ elfogadja a kor-
mány javaslatait, ezzel is

gyorsítjuk a tervezet elfoga-
dását” – magyarázta lapunk-
nak Erdei D. István, a képvi-
selõház költségvetési bizott-
ságának tagja. A politikus tá-
jékoztatása szerint a módosí-
tó indítványt benyújtó hon-
atyának meg is kell indokol-
nia, honnan vegye el a kor-
mány azt az összeget, amely-
lyel az elõterjesztõ egy adott
intézmény büdzséjének ki-
egészítését javasolja. „Számí-
tok arra, hogy több kollegám
ide-oda tologat majd az intéz-
mények között néhány ezer
lejeket. Ez csak hátráltatja
majd a vitát” – jelentette ki. 

Erdei D. István fontosnak
tartja azt, hogy a 4,4 százalé-
kos céldeficitet elérje a kor-
mány, ám ehhez a szociális
kiadások nem haladhatják
meg a tervbe vett értéket.
„Tudjuk, hogy nincs pénz.
Szerintem azonban továbbra
is az okozza a legnagyobb
gondot, hogy a kormánynak
nem sikerült visszaszorítani a
fekete gazdaságot. A pénz
nagy része ebben a fekete
lyukban tûnik el” – mondta a
politikus.

A képviselõ irreálisnak
tartja a miniszterelnöknek azt
az elképzelését, hogy a parla-
ment december 21-ig elfogad-
ja a 2011-es költségvetést. „A
múltbeli tapasztalatokból ki-
indulva ez csak egy álom. A
vita valószínûleg jövõre hú-
zódik” – jósolta Erdei. 

Röviden Elhúzódhat a büdzsé vitája
Év végéig nem
gyengül a lej

Elemzõk arra számítanak,
hogy az euró a jelenlegi ár-
folyamon marad az év végé-
ig. Pesszimistább elõrejelzé-
sek szerint tavasszal pénz-
ügypiaci feszültségek leérté-
kelhetik a lejt, de az euró így
sem haladja majd meg a
nyáron elért történelmi árfo-
lyamot, a 4,4 lejt, írja a
Ziarul Financiar. Az euró je-
lenleg a 4,31 lejes árfolyam
körül mozog olyan körülmé-
nyek között, hogy a kocká-
zatosnak ítélt befektetések
iránti ellenszenv ismét ma-
gas. Az árfolyam-emelkedést
a piaci szereplõk azon félel-
me is korlátozza, hogy a
központi bank a túlzottan
nagy kilengéseknél egyéb-
ként is közbelépne.

Kincstárjegyek
csökkenõ hozammal

Románia a terveknek megfe-
lelõ összegért értékesített 6
hónapos kincstárjegyet hét-
fõn, az elõzõ árveréshez ké-
pest alacsonyabb hozammal.
A pénzügyminisztérium 1
milliárd lej értékben kínált
eladásra kincstárjegyeket.
Az átlagos hozam 6,88 szá-
zalék lett. A bankok 3,2 mil-
liárd lej értékben vásároltak
volna rövid lejáratú adósság-
papírokat, de a pénzügymi-
nisztérium elutasított min-
den, évi 6,95 százalék fölötti
hozamajánlatot. Utoljára
november 15-én értékesítet-
tek Romániában 6 hónapos
kincstárjegyeket, akkor
791,4 millió lej értékben, a
mostaninál magasabb, 6,96
százalékos átlaghozammal.

Leminõsítették
Magyarországot

Egyszerre két fokozattal, a
befektetésre ajánlott kategó-
ria alsó határára minõsítette
vissza Magyarország deviza-
és forintadósi besorolásait
hétfõn a Moody’s Investors
Service. Maga a leminõsítés
nem lepte meg az elemzõ-
ket, akik ugyanakkor nem
számítottak arra, hogy az or-
szág besorolása két fokozat-
tal is romlik. Az indoklásá-
ban a Moody’s azt írta, hogy
a leminõsítés elsõdleges oka
a magyar kormány pénzügyi
erejének „fokozatos, de je-
lentõs” eróziója, mivel a hi-
telminõsítõ szerint a kor-
mányzati stratégia jórészt át-
meneti intézkedéseken, sem-
mit fenntartható költségveté-
si konszolidációs politikán
alapszik. 

Két éves csúcson 
a kõolaj ára

Két év óta elõször emelke-
dett kilencven dollár fölé a
kõolaj ára tegnap, mert
gyengült a dollár, s az Eu-
rópa egyes részein, vala-
mint az Egyesült Államok-
ban uralkodó hideg idõjárás
miatt megugrott a fûtõolaj
kereslete. A nyugati félte-
kén irányadó amerikai
nyersolaj ára 80 centtel
90,18 dollárra emelkedett
januári szállításra.

Jóváhagyták az íreknek
szánt mentõcsomagot
Hírösszefoglaló

Hivatalosan is jóváhagy-
ták tegnap az uniós or-

szágok pénzügyminiszterei
az Írország megsegítésére ki-
dolgozott 85 milliárd eurós
pénzügyi mentõcsoma-
got. A konstrukciót egy hét-
tel ezelõtt dolgozták ki, a
mentõakcióban részt vesz a
Nemzetközi Valautaalap
(IMF) is. Az írek a pénz je-
lentõs részét a válságos hely-
zetbe került bankrendszerük
megszilárdítására fordítják
majd. Tíz milliárd eurót
azonnal banki feltõkésítésre
használnak fel, 25-öt pedig a
bankszektor esetleges továb-
bi pénzügyi „injekciózásá-
nak” céljára tesznek félre. Az
ír bankok a korábbi években
eszközölt, nagyon kockáza-
tos hitelkihelyezéseik követ-
keztében jutottak a tönk szé-
lére.

Az uniós pénzügyminisz-
terek tegnapi tanácskozása
elõtt hétfõ este az euróval fi-
zetõ országok pénzügyi tár-
cavezetõi elõzetes megbeszé-
lést tartottak. Arra a közös
következtetésre jutottak,
hogy nincs szükség az „euró-
pai pénzügyi stabilitási esz-
közként” emlegetett mentõ-
keret bõvítésére, a készenlét-
ben álló pénz elég a nehéz
pénzügyi helyzetbe kerülõ
országok megsegítésére.
„Nem hoztunk új döntése-
ket” – közölte Jean-Claude
Juncker luxemburgi kor-

mányfõ, az úgynevezett
eurócsoport elnöke a késõ
estébe nyúlt brüsszeli eszme-
csere utáni sajtótájékozta-
tón. Elõzõleg elhangzottak
olyan feltételezések, hogy a
görög, majd az ír mentõcso-
mag elfogadása nyomán fel
kell tölteni a mentõkeretet,
és ezzel kell bátorító jelzést
adni a pénzügyi veszélyzó-
nába került, vagy ahhoz kö-
zelítõ további országoknak.
Fõként Portugáliát emlege-
tik ebben az értelemben.
Az euróövezeti pénzügymi-
niszterek azonban most nem
azt a megoldást választották,
hogy a pénzügyi piacok
megnyugtatása végett az ed-
diginél is robusztusabbá te-
gyék a készenlétbe helyezett
mentõkeretet, hanem – az
ülésrõl kiszivárgott értesülé-
sek szerint – inkább azt,
hogy bírálatokat fogalmaz-
zanak meg Lisszabon címé-
re, mondván, a kormány
egyelõre nem tett meg min-
den tõle telhetõt a költségve-
tési és versenyképességi gon-
dok kezelése érdekében.

A mentõkeret – elsõsorban
Belgium által szorgalmazott
– bõvítésének ötlete mellett
az elõzõ napon az is felme-
rült, történetesen éppen
Juncker, valamint Giulio
Tremonti olasz pénzügymi-
niszter részérõl, hogy páneu-
rópai kötvényeket lehetne ki-
bocsátani. Az eurócsoport
ülésén azonban ettõl is elzár-
kóztak. 

GYÛJTÉST SZERVEZ AZ

ERDÉLYI MAGYAR

TELEVÍZIÓ

A DÉVAI SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY

GYERMEKEI SZÁMÁRA

Az ünnepek közeledtével az Erdélyi Magyar Televízió idén is szeret-
ne a gyerekek szívébe egy kis örömet lopni. Ezért jótékonysági akciót
szervez a karácsonyi ünnepkörben, és Erdély több nagyvárosában –
Marosvásárhely, Csíkszereda, Kézdivásárhely, Gyergyószentmiklós,
Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár, Székelyudvarhely – gyûjtést rendez. Az
adományok begyûjtésére, az adott települések római katolikus fões-
peresi hivatalait kérte fel az Erdélyi Magyar Televízió.

A beérkezett adományokat a szovátai Szent József Gyermekvédel-
mi Központ lakóihoz viszik el a tévé munkatársai.   

Ugyanakkor, a Mikulás elõfutáraként, december 4-én Böjthe Csaba
ferences rendi szerzetes által vezetett egyik központot is meglátogatták
Újfalun, ajándékokkal megrakodva.

Ezeket nagylelkû támogatók segítségével sikerült összegyûjtenie a
televíziónak. 

Remélve, hogy nemcsak karácsony közeledtével nyernek  értelmet
Gary Chapman mottóként választott szavai: „Amire a legtöbb gyerek-
nek szüksége van az a szeretet.” 

A további felajánlásokat is várják a televízió székhelyén Marosvásár-
hely, Predeal utca 12 szám alatt, vagy a fent említett városok belvárosi
plébániáin. Bõvebb információért hívhatják a 0265-266.352-es telefon-
számot.

Szabó Éva, ETV

Intézmény 2010 2011 Növekedés/
csökkenés

Elnöki hivatal 24,1 millió 25,2 millió +
Szenátus 90,5 millió 86,6 millió -
Képviselõház 225,8 millió 209,4 millió -
Munkaügyi és Szociális Minisztérium 29,4 milliárd 33,58 milliárd +
Oktatási Minisztérium 8,6 milliárd 8,55 milliárd -
Egészségügyi Minisztérium 7,14 milliárd 4,4 milliárd -
Szállításügyi Minisztérium 11,53 milliárd 11,57 milliárd +
Mezõgazdasági Minisztérium 10,2 milliárd 11,6 milliárd +
Pénzügyminisztérium 20,22 milliárd 25,08 milliárd +
Belügyminisztérium 10,4 milliárd 9 milliárd -
Védelmi Minisztérium 6,7 milliárd 4,7 milliárd -
Igazságügyi Minisztérium 2,4 milliárd 2,1 milliárd -
Regionális Fejlesztési Minisztérium 2,77 milliárd 2,78 milliárd +
Környezetvédelmi Minisztérium 1,79 milliárd 2,3 milliárd +
Külügyminisztérium 808 millió 530 millió - 
Gazdasági Minisztérium 2,08 milliárd 1,4 milliárd -
Legfõbb Ügyészség 690 millió 573 millió +
Kulturális Minisztérium 771 millió 720 millió -
Távközlési Minisztérium 293 millió 192 millió -

Az intézmények költségvetése 2010-ben és 2011-es büdzsétervezet (lej)

Forrás: Pénzügyminisztérium



Baloga-Tamás Erika

„Ez az egyik legnehezebb
intézkedés, amit eddig

meg kellett hoznunk” – nyi-
latkozta tegnap Cseke Attila
egészségügyi miniszter a
nyugdíjjárulékok fizetésére
vonatkozó, frissen napvilágot
látott változásokkal kapcso-
latosan. Mint arról tegnapi
lapszámunkban hírt adtunk,
a kormány sürgõsségi kor-
mányrendelettel szélesíti ki a
járulékfizetõk körét: január
elsejétõl többen, többet fizet-
nek az Országos Egészség-
ügyi Alapba az egészségügyi
reform részeként. A meg-
növekedett terhek jelentõs
részben a kisnyugdíjasokra
hárulnak. Rajtuk kívül járu-
lékfizetésre kötelezi a kor-
mány azokat a házastársa-
kat, jövedelem nélküli szülõ-
ket is, akiket biztosítással ren-
delkezõ házastársuk, gyer-
mekük tart el. 

„Túl sok a kivétel”

Cseke Attila tárcavezetõ
azzal indokolta az intézke-
dést,  hogy a biztosítási rend-
szer 1997-es bevezetése óta a
kivételezett csoportok száma
6-ról 13-ra növekedett.
„2010-ben az ország 21,5
millió lakosából 10.732.616
mentességet élvez a járulékfi-
zetés alól. Jelenleg 6.729.264
személy fizet egészségügyi
járulékot, a járulékfizetõk kö-
zül ötmillió van alkalmazás-
ban. A kivételezett kategóri-
ák számának csökkentése
már régen idõszerû volt, hi-
szen az egészségügyi rend-
szer fenntartása is pénzbe ke-
rül, ettõl nem tudunk a to-
vábbiakban eltekinteni” –
magyarázta a megszorító in-
tézkedést a tárcavezetõ. 

Hasonlóan indokolta Mar-
kó Béla kormányfõ-helyettes
is a döntés szükségességét.
„Gondoljanak bele: az or-
szág 22 millió lakójából alig
ötmillióan fizetnek egészség-
biztosítást. Valamit tenni kel-
lett annak érdekében, hogy
áthidaljuk ezt az aránytalan-
ságot” – jelentette ki tegnap
újságírói kérdésre válaszolva
a nyugdíjasokra kirótt új já-
rulékról Markó Béla. A mi-

niszterelnök-helyettes ered-
ménynek tartja, hogy sikerült
elérni: az átlagnyugdíjaknál
alacsonyabb juttatásból élõk-
re nem érvényes a megszorí-
tó intézkedés.

Ami a „kivételek” kategó-
riát illeti, továbbra is járulék-
befizetés nélküli egészségbiz-
tosítást élveznek a gyerme-
kek, a jövedelem nélküli
egyetemisták és az inasisko-
lások, 26 éves korukig. Jöve-
delmük 5,5 százalékát kitevõ
járulékot fizetnek azonban
január elsejétõl a 740 lejnél
magasabb nyugdíjjal rendel-
kezõk, valamint a forradal-
márok (kivételt képeznek vi-
szont továbbra is azok, akik
megsebesültek az 1989. de-
cemberi események során).
Az intézkedés összesen
2.067.764 személyt érint, kö-
zülük 2.055.545 nyugdíjas. A
740 és 782 lej közötti nyugdí-
jak esetében a járulék aránya
kisebb lesz, hogy a befizetõ
jövedelme ne essen 740 lej
alá. Az intézkedést követõen
az egészségügyi járulékot be-
fizetõk száma a tárca számí-
tásai szerint 8.797.028 lesz,
míg a mentességet élvezõk
(biztosítást nem fizetõk) szá-
ma 2011 januárjától
8.664.852. A megszorító in-
tézkedés bevezetõi abban bíz-
nak, hogy az intézkedés nyo-
mán 1,4 milliárd lej jövede-
lemmel egészül ki az Orszá-
gos Egészségügyi Alap. Eb-
bõl az összegbõl a szaktárca

1 milliárd lejt az ingyenes és
ártámogatott gyógyszerek fi-
nanszírozására, 400 millió
lejt pedig a kórházak költsé-
geinek fedezésére fordít.

Háborgó nyugdíjasok 

Az intézkedés léptékét jól
jelzi, hogy a rendelet Hargita
megyében például 31 ezer
nyugdíjast érint. A megyé-
ben összesen 73.841 állami
és 7984 mezõgazdasági
nyugdíjas van, a járulék beve-
zetése csak az elõbbiekre ér-
vényes, utóbbiak közül
ugyanis senkinek sem halad-
ja meg a 740 lejt a járandósá-
ga, amint azt lapunk Boros
Ágnestõl, a Hargita Megyei
Nyugdíjpénztár ügyvezetõ
aligazgatójától megtudta. 

A nyugdíjasokat felháborí-
totta az intézkedés. Bálint Ist-
ván zetelaki nyugdíjas „aljas-
ságnak” tartja a szigorítást.
„Harminc évet dolgoztam,
miközben természetesen fi-
zettem a biztosítást. A nyug-
díjam nem éri el a 850 lejt, de
ahhoz elég, hogy én is belke-
rüljek a járulékfizetõk sorá-
ba. Nem értem, most újabb
bõrt akarnak lehúzni rólunk?
Hová lett az eddig kifizetett
pénzünk? Elkeserítõ, hogy
ilyeneken törik a fejüket, és
még jobban megnyomoríta-
nák azokat, akik egyik napról
a másikra élnek” – méltatlan-
kodott Bálint István. Czen-
czer Klára libáni nyugdíjas

450 lejes havi járandóságá-
nak megfelelõen mentességet
élvez a járulékbefizetés köte-
lezettsége alól, mégis igaz-
ságtalannak tartja a rendelke-
zést. „Miért fizettük hosszú
évtizedeken keresztül az
egészségügyi járulékot, ha
öreg korunkban is követelik a
pénzt? Ráadásul a befizetett
járuléktól függetlenül amúgy
is mindenhol fizetni kell, ha
az egészségügyi ellátást aka-
runk” – háborgott a lapunk-
nak nyilatkozó idõs asszony. 

Az érdekvédõk 
is mozgolódnak

A nyugdíjasokat képviselõ
érdekvédelmi szervezetek
tegnap bejelentették: orszá-
gos tiltakozó akcióra készül-
nek a megszorító intézkedés
ellen. Az Országos Nyugdí-
jas Szakszervezet (FNSPR)
elnöke, Viorel Copil szerint
más módszerekkel is pótolha-
tó volna az egészségügyi be-
vételek hiánya, ez az intézke-
dés pedig „gúnyt ûz” a kisjö-
vedelmûekbõl. A szakszerve-
zeti vezetõ arra figyelmeztett,
nem nyugszanak bele a dön-
tésbe, demonstrálni fognak a
kormány épülete, valamint a
megyei PD-L-szervezetek
székházai elõtt. Copil el-
mondta: nyílt levélben kérik
Emil Boc miniszterelnököt és
Traian Bãsescu államfõt, lép-
jenek a rendelet hatályon kí-
vül helyezése érdekében. 
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Röviden

Vizsgálat a kórházban

Vizsgálatot folytat a csíksze-
redai Megyei Kórház vezeté-
se, hogy kiderítse, kik kezde-
ményezték a november fo-
lyamán lezajlott spontán til-
takozásokat. Amint arról la-
punk is beszámolt a dolgo-
zók elmaradt élelmiszer-utal-
ványaik és 2009-ben esedé-
kes, de még ki nem fizetett
13. havi bérük miatt tartot-
tak tiltakozó akciót. A kór-
házvezetés állásfoglalást kért
a Sanitas helyi tagszerveze-
tétõl. Az érdekvédõk jelez-
ték: bár nem õk állnak a til-
takozások mögött, tartanak
a megtorló intézkedésektõl.

Lovaskúra Szatmáron

Európai finanszírozásból lo-
vas pedagógiai program in-
dul 350 szatmári és máté-
szalkai gyerek számára.
Szatmárnémeti Polgármeste-
ri Hivatala a mátészalkai
Tiszavarázs Egészségvölgy
Egyesülettel közösen nyert
pályázatot a Lovagolás hagyo-
mánya határok nélkül
Szatmáron címû program-
mal. A kezdeményezés ré-
vén egészséges és fogyaték-
kal élõ gyermekek számára
nyújtanak lehetõséget a pi-
henésre, gyógyulásra, vala-
mint a lovas kultúrával való
ismerkedésre.  

Válságban 
a hõszolgáltató

Lemondott a marosvásárhe-
lyi távhõszolgáltató igazga-
tója, Bauer Andrea. A válla-
latvezetõ személyes okokra
hivatkozva kérte felmenté-
sét, a városvezetés egyelõre
tanácstalan az Energomur
jövõjét illetõen, és kormány-
zati vizsgálóbizottság érke-
zését várja. Az önkormány-
zat jelezte: jelentõs átszerve-
zésre van szükség a folya-
matosan fizetési gondokkal
küzdõ vállalatnál, mert az
eddigi beavatkozások nem
jártak eredménnyel.  A pol-
gármesteri hivatal májusig
visszamenõleg minden
adósságát – vagyis 21 millió
lejt – kifizette a cégnek, ám
a megyei pénzügyi igazgató-
ság az azóta felhalmozott
tartozások miatt zárolta az
Energomur számláit.

Kispénzûek újabb terhe

HIRDETÉS

Munkatársunktól

Egy pénzzel teli bank-
automatát loptak el is-

meretlen tettesek tegnap
hajnalban Brassóban. A két
álarcos elkövetõ a Carfil
ipartelepre hatolt be, a rab-
lás elõtt mozgásképtelenné
tették a helyszínen szolgála-
tot teljesítõ õrt és mûszakve-
zetõt. Liviu Naghi, a brassói
rendõrség szóvivõje az eset
kapcsán elmondta: a tette-
sek megkötözték a két áldo-
zatot, és míg az egyikük el-
vontatta a bankautomatát, a
másikuk a két fogva tartot-
tat õrizte. Személyi sérülés-
sel járó tettlegességre, a
rendõrség tájékoztatása sze-

rint nem került sor. Az ak-
ció rendkívül gyors volt, a
sikeres végrehajtáshoz az is
hozzájárult, hogy egy régi
típusú, könnyen eltávolítha-
tó pénztárolót loptak el a
tolvajok. Az automatát a
hét elején töltötték fel 110
ezer lejjel, de nem tudni,
hogy a rablás idõpontjáig
mennyi készpénzt vettek ki
a kártyatulajdonosok, így
azt sem, hogy mennyit vit-
tek el az álarcos tolvajok. 

Liviu Naghi azt is el-
mondta: a brassói rendõrség
feltételezi, hogy a két elkö-
vetõt több tettestársa is segí-
tette, de egyelõre nem tudni,
hogy kit vagy kiket gyanúsí-
tanak a rablásban való rész-

vétellel. A nyomozást nehe-
zíti, hogy az ipartelep biz-
tonsági rendszerét utoljára
több mint egy évvel ezelõtt
ellenõrizték, a bankautoma-
ta környékén pedig nem vol-
tak biztonsági kamerák tele-
pítve. A rendõrség munka-
társai figyelmeztetnek arra,
egyre több a hasonló jelle-
gû, bankautomaták ellen in-
tézett támadás, ezért a hazai
bûnüldözés a biztonsági elõ-
írások szigorítását szorgal-
mazza. Az európai orszá-
gok többségében például
rablás esetén vészjelzésre
robbanó festékpatronok je-
lölik meg a bankjegyeket,
amelyek így használhatat-
lanná válnak. 

Bankrablás Brassóban

Eddigi legnehezebb döntését hozta meg a kormány Cseke Attila egészségügyi miniszter szerint

Hírösszefoglaló

A régiófejlesztés, uniós
pályázatírás, térségi ér-

dekképviselet lehetõségeit is-
merhették meg azok a fiata-
lok, akik részt vettek az Épít-
jük Erdélyt 18 hónapos kép-
zés második, székelyföldi
szakaszán. Az RMDSZ Ügy-
vezetõ Elnöksége és a Ma-
gyar Ifjúsági Értekezlet által
szervezett program elõadása-
it Csíksomlyón hallgathatták
meg a résztvevõk. „Elméleti
és gyakorlati tudásra, ismere-
tekre tehettek szert a résztve-
võk: az Építjük Erdélyt pro-
jekt a mindennapi munkához
nyújt segítséget, a magyar kö-
zösség épül sikeresebben en-
nek köszönhetõen” – nyilat-
kozta a népszerû kezdemé-
nyezéssel kapcsolatban Ko-
vács Péter. Az RMDSZ ügy-
vezetõ alelnöke elmondta,
hosszú távra terveznek, ezért
kerül sor egy újabb képzési
szakaszra: alapos felkészítés-
rõl van szó, a résztvevõknek
lehetõséget nyújtanak szemé-
lyes kapcsolataik építésére, ta-
pasztalatszerzésre és az is-
merkedésre is. „Meggyõzõ-
désünk, hogy a közösségi ve-
zetõképzõ harmadik, januári
szakaszának lejártával egy
igazi összeszokott csapat tá-
vozik a programunkról, mely
a jövõben is képes lesz haté-
konyan együtt dolgozni Szé-
kelyföldön” – fogalmazott
Kovács. A közösségi vezetõ-
képzõn Veres Tímea projekt-
menedzser, pályázatíró Prog-
ram-politika-projekt címû elõ-
adásán az EU-s támogatási
rendszereket ismertette, ki-
emelve ezek struktúráját és
követelményeit. A résztvevõk
saját, pályázatokkal kapcsola-
tos tapasztalataikat is meg-
osztották egymással, és gya-
korlati útmutatót kaptak a ha-
tékony felkészülésre, a hason-
ló projektek lebonyolítására.
A délutáni órákban Alulról jö-
võ építkezés a településfejlesztés-
ben címmel Máté Péter, a
Szeged térségében mûködõ
Déli Napfény Nonprofit Kft.
ügyvezetõje tartott elõadást.
A bemutatón a hallgatóság a
Leader programok fogalmá-
val ismerkedhetett. „Ez egy
olyan közösségi kezdemé-
nyezést jelent – hangzott el
Csíksomlyón –, amely a vi-
déki gazdaság fejlesztéséért
jön létre.” 

Erdélyt építik

Fotó: gov.ro
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A bukaresti Odeon Szín-
ház volt a kolozsvári In-

terferenciák fesztivál vendége
tegnap este. Pyramus & Thisbe
4 You címû Shakespeare-fel-
dolgozásukat kétszer adták
elõ a magyar színház stúdió-
termében. 

Shakespeare-remix

Az Odeon Színház pro-
dukciójában Alexandru Da-
bija, napjaink egyik legdina-
mikusabb rendezõje meg-
négyszerezi a Szentivánéji
álom-beli mesterek híres szín-
ház a színházban jelenetét.
Mindegyik rész más regisz-
terben ábrázolja a klasszikus
jelenetet, a kortárs romániai
színház több irányzatát is pa-
rodizálva. Az elsõ változat-
ban csak nõk játszanak, a má-
sodikban a bigott kísérletezõ
mûvészek világát tárja a nézõ
elé, a harmadik egy magyar
színész szembesítése egy ma-
roknyi unott moldvaival, míg
az utolsó változat színpadra
állítja a színház technikusait.
„Amit Dabija ajánl, az a kon-
venció iskolapéldája. Minden
jelenete a konvenció mecha-
nizmusaitól való megszaba-
dulás tanulmányává válik. A

paródia mint az élvezet rafi-
nált módja, a heccelés mint
mûvészet Dabija esetében
több mint stilisztikai eszköz...
Egy Tarantino-szerû nevetés
gurgulázik végig minden jele-
neten” – nyilatkozta az elõ-
adásról Mihaela Michailov
színházkritikus. A darabbal
Alexandru Dabija elnyerte a
2009-es év Legjobb Rendezõ
UNITER- (Román Színházi
Szövetség) díját.

Woyzeck táncol

Ugyancsak a tegnap este a
franciaországi Nagy József
Társulat Woyzeck, avagy a szé-
dület karcolata címû mozgás-
mûvészeti elõadását láthatta
az a kevés nézõ, aki bejutott
az új stúdió termébe. Az ér-
deklõdés meglehetõsen nagy
volt, hiszen az elõadás több
évvel ezelõtt készült, és híre
eljutott a színházkedvelõk-

höz. A táncelõadás Büchner
Woyzeckjének szabad interp-
retációja, melyet burleszkes
hangulat ural: a szûkös helyi-
ségben összezárt, alaktalan,
alig emberformájú lények ke-
gyetlen játékokat ûznek vala-
miféle ünnepi dallamocska
hangjaira. Az elõadás rende-
zõje, az Európa-díjas Nagy
József 1957-ben született a
délvidéki Magyarkanizsán.
Párizsban Marcel Marceau-
nál majd Eugene Decraux-
nál tanult, 1987-ben mutatta
be elsõ önálló rendezését, a
Pekingi kacsát, amellyel felkel-
tette a színházi világ érdeklõ-
dését. A két elõadás között,
18 órától bemutatták Darvay
Nagy Adrienne Stief Magdá-
ról szóló kötetét a színház
elõcsarnokában.

A nyolcadik nap

Ma, az Interferenciák 2010
fesztivál nyolcadik napján 19
órától a sepsiszentgyörgyi
Tamási Áron Színház pro-
dukcióját – Witold Gombro-
wicz Yvonne, burgundi herceg-
nõ címû darabját a Kolozsvá-
ri Magyar Színház nagyszín-
padi stúdiójában játsszák.
Az elõadás Gombrowicz da-
rabjának ambivalens, színes
és gazdag jelentésvilágát kí-

nálja. „Bocsárdi László ren-
dezése nem csak a társadal-
mi szerepeket töri meg
Yvonne-on, és teszi nevetsé-
gessé az etikett-koreográfiá-
kat, de a bûn problémáját is
felveti: benne-általa kivétel
nélkül mindenki meglátja a
saját gaztetteit, hibáit, és en-
nek elviselhetetlensége mos
medret a hallgatólagos meg-
egyezésen alapuló összees-
küvésnek a lány ellen” – írja
Varga Anikó az Ellenfényben.
Az elõadás számos díjat
nyert eddig, többek közt az
Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium Nagydíját a Ha-
táron Túli Magyar Színhá-
zak Fesztiválján. Pálffy Ti-
bor és Kicsid Gizella szín-
mûvészek külön kitüntetése-
ket kaptak a darabban nyúj-
tott alakításukért.

Az elõadást megelõzõen,
délelõtt 11 órától újból a
Tranzit Ház ad otthont a
Woyzeck és az Yvonne, burgun-
di hercegnõ elõadások alkotó-
ival sorra kerülõ beszélgetés-
nek. Közvetlenül a beszélge-
tés után újabb könyvbemuta-
tót tartanak. Myriam
Bloedé: Nagy József síremlékei
címû mûve a kortárs világ-
színház egyik legizgalma-
sabb alkotójának a mûvésze-
tét elemzi.

Nagy József táncszínházra fordította Büchner Woyzeckjét

Röviden

Látó-nívódíjasok

Kenéz Ferenc (vers), Hor-
váth Elõd Benjámin (debüt),
Mihály Emõke (esszé) és
Márton Evelin (próza) kapja
2010 Látó nívódíjait. Hu-
szadik alkalommal osztja ki
a kitüntetéseket a Látó szép-
irodalmi folyóirat szerkesz-
tõsége; azokat a szerzõket
jelölik, akik a lapban publi-
káltak. Az elmúlt 19 év alatt
több mint 50 alkotó vehette
át a vers, próza, esszé és
debüt kategóriában az elis-
merést. A díjakat a Látó Iro-
dalmi Színpad keretében de-
cember 11-én, szombaton
adják át a Marosvásárhelyi
Mûvészeti Egyetemen. Lau-
dációt mond: Demény Pé-
ter, Kovács András Ferenc,
Szabó Róbert Csaba és Vida
Gábor.

A kultúra nemzeti napja
Eminescu születésnapja

Traian Bãsescu államfõ teg-
nap aláírta azt a törvényt,
amelynek értelmében január
15-e a kultúra nemzeti napja
lesz. A törvényt, melyet a
szociáldemokrata párt ter-
jesztett elõ, a parlament már
korábban elfogadta. Január
15-e Mihai Eminescu szüle-
tésnapja, az ezen a napon
szervezett rendezvényeket
támogatni fogják az állam-
kasszából, a kulturális mi-
nisztérium ajánlásai alapján.

Markó-est
Marosszentgyörgyön 

Holnap este 6 órakor a
marosszentgyörgyi római
katolikus plébánia tanácster-
mében a Kolping Család
szervezésében Markó Béla
idén megjelent köteteit (Tu-
lajdonképpen minden és Út a
hegyek közt) Kovács András
Ferenc Kossuth-díjas költõ
mutatja be a jelenlevõknek.
Közremûködik a Kolping
Család énekkara, verset
mondanak gyerekek és fel-
nõttek; a Szent Cecília
együttes és Szántó Árpád
megzenésített Markó-
verseket ad elõ. 

Lukács György-díjakat 
adtak át Budapesten

Átadták a Lukács György-
díjakat tegnap Budapesten,
az elismerést idén Poszler
György akadémikusnak, va-
lamint Krausz Tamás és
Radnóti Sándor egyetemi ta-
nárnak adományozták.
Agárdi Péter, a Lukács
György Alapítvány kuratóri-
umának elnöke az ünnepsé-
gen azt mondta: a kitüntetet-
tek egyike sem Lukács
György marxista filozófus
„szolgai tanítványa”, õk
„azt szimbolizálják, hogy a
baloldali, liberális társada-
lomtudományban kell hogy
legyen szellemi kohézió”.
Agárdi azt is elmondta,
hogy „rossz idõk járnak a
demokratikus baloldali szel-
lemiségre és a kultúrára, va-
lamint a mûvészetre”.  A 20
éves alapítvány azonban
most is aktívan foglalkozik
egyebek mellett folyóiratok
és könyvek kiadásával. 

Sike Lajos

„Hosszú éveken át taní-
tottam a zeneiskolában,

tavaly az egyház visszakapta,
és eljöttünk onnan, fájlaltam
az elválást. Aztán láttam,
hogy hónapokon át ott áll az
épület üresen. Mondtam
Korda Zoltánnak, a Láncos-
templom lelkipásztorának:

ha nem tudnák eldönteni, mit
kezdjenek vele, lenne egy öt-
letem: legyen a szatmári ma-
gyar hagyományápolás há-
za” – részletezte lapunknak a
legfrissebb szatmári mûvelõ-
dési kezdeményezés hátterét
Bertók Béla helyi zenetanár.

Miután az ötlet nemcsak
Korda Zoltán lelkipásztor-
nak, hanem a gyülekezet

presbitériumának is tetszett,
tegnap létre is jött a szervezet,
Bartók Béla Hagyományõrzõ
Mûvelõdési Egyesület néven,
amely a volt zeneiskolát élet-
tel hivatott megtölteni. Az új
kulturális szervezet tegnapi
alakuló ülésén a város értel-
miségének képviselõi jelentek
meg: Fejér Kálmán zenetanár
és népzenekutató, Enyedi Ist-
ván néprajzos, Szarvas Kár-
oly néptáncoktató, valamint
Tamás Tibor zenész. Az
összejövetelen több elhatáro-
zás is született a város kultu-

rális életének fellendítésére
vonatkozóan, a névadó nagy
magyar zeneszerzõ szellemi-
ségében. A megbeszélések-
nek megfelelõen még ezek-
ben a hetekben beindul a nép-
táncoktatás, népdaléneklés,
népi hangszerek tanfolyama,
ezt követi aztán a táncház, az
énekkar is. Külön tanítják
majd a népi hímzést és a fara-
gást. A tervezett programok
támogatásaképpen a refor-
mátus egyház, az ingatlan tu-
lajdonosa, nem kér bérleti dí-
jat az egyesülettõl. 

Magyar hagyományok háza

A konvenciók lebontása
Folytatódik az Interferenciák 2010 Nemzetközi Színházi Fesztivál Kolozsváron 

Esszépályázat 

iskolásoknak
ÚMSZ

Filozófiaiesszé-pályáza-
tot hirdet a kolozsvári

Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem filozófia tanszékcso-
portjának magyar tagozata.
A pályázaton észt vehetnek a
2010–2011-es tanév XI. és
XII. osztályos tanulói. A 3-5
oldal terjedelmû, kinyomta-
tott és jeligével ellátott pálya-
mûveket postai úton a Bolyai
Társaság címére április 29-ig
(postai bélyegzõ dátuma)
küldhetik a diákok. A pálya-
munkákat kidolgozott sza-
bályzat alapján a tagozat ok-
tatóiból álló bizottság 1-tõl
100-ig terjedõ ponttal értéke-
li. Az elbírálás szempontjai
között egyaránt szerepel az
íráskészség, valamint az,
hogy a pályázó hogyan gon-
dolja végig a környezõ világ-
gal kapcsolatos megfigyelése-
it, hogyan tudja érvényesíte-
ni a rendelkezésére álló filo-
zófiai ismereteket a minden-
napi tapasztalatok elemzése
és értelmezése során, men-
nyire képes egy világos, ös-
szefüggõ gondolatmenetet
felépíteni és érvekkel alátá-
masztani. A pályamunkákat
díjazzák; a legalább 70 pon-
tot elért írások szerzõi a fel-
vételi versenyen kívüli beirat-
kozási lehetõséget kapnak a
BBTE-re, a filozófia szak ma-
gyar tagozatán meghirdetett,
államilag támogatott (tandíj-
mentes) helyekre, a rendelke-
zésre álló helyszám, vala-
mint a kapott pontszám sor-
rendje függvényében. A volt szatmárnémeti zeneiskola épületében mûködik tegnaptól a Bartók Béla Hagyományõrzõ Mûvelõdési Egyesület A szerzõ felvétele

Bartók Béla Hagyományõrzõ Mûve-
lõdési Egyesület néven jött létre új
kulturális szervezõdés Szatmáron.



Díjat kapott a New York-i rendõrség
egérölésért, mármint azért, hogy kicserél-
te csapdáit lassú helyett hirtelen halált
okozókra. A könyörületdíjat a PETA ál-
latvédõ szervezet adományozta a rendõr-
ségnek, amiért a régebbi ragacscsapdák
helyett agyoncsapósak állnak egy ideje
szolgálatban a manhattani fõkapitánysá-
gon. A korábbi csapdák az egereknek
nagy kínokat okoztak, legtöbbször az éh-
ség, a szomj és a kifáradás végzett velük.
A civil szervezet elõzõleg grafikonokkal is
ábrázolta, miként szenvednek hosszasan
a ragasztóban vergõdõ egerek, és alapo-
san illusztrált érvelésével sikerült jobb be-
látásra bírnia a rend szigorú ám könyö-
rületes õreit.
Szolgálati macska nem jöhet szóba, hi-
szen azok jó ideig eljátszanak az egérrel
annak elfogyasztása elõtt. 

(szûcs el) 
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„Az elmúlt napokban szárny-
ra kelt Heltai Péter körüli

sajtóhíresztelések negatívan be-
folyásolják a társaságnál végzett
munkáját” – áll a magyarországi
Class FM-et tulajdonló Advenio
Zrt. hétfõ esti lapzártánk után
kiadott közleményében, mely-
ben jelezték, hogy az Erdélybõl
származó médiaszemélyiség an-
nak érdekében, hogy elkerüljék,
hogy „jelenléte a társaság terhé-
re váljon”, nem kívánja betölte-
ni pozícióját „a híresztelések
tisztázódásáig”. 

Prima(díjas) ügynök

Heltai Péter filozófus-újságíró,
a Prima Primissima-díjra jelölt,
Prima-díjas médiaszemélyiség
Hegel fedõnéven a Szekuritáté
ügynöke volt. Ezt  bizonyítja leg-
alábbis az a napokban nyilvános-
ságra hozott dokumentum, ame-
lyet Gáll Tibor, Berlinben élõ er-
délyi magyar képzõmûvész meg-
keresésére adott ki a Szekuritáté
Irattárát Vizsgáló Országos Ta-
nács (CNSAS). A pár soros,
internetre is felkerült szöveg azo-
nosítja a Hegel fedõnevû ügynö-
köt: „megállapította a Hegel fe-
dõnevû ügynök személyazonos-
ságát Heltai Péter András (...)
személyében”. 

A Hírszerzõ információi szerint
a Szekuritáté Magyarországon is
be akarta vetni Hegel nevû infor-

mátorát a 80-as évek végén. A
besúgót Szõcs Géza baráti társa-
ságára akarták ráállítani, hogy
„zavart keltsen” a budapesti el-
lenzéki társaságban. Az inter-
netes portál megkeresésére
Heltai Péter úgy nyilatkozott:
Romániában kapcsolatban állt
ugyan az állambiztonsággal, de
soha nem teljesítette a rá kirótt
feladatokat. Hozzátette ugyanak-
kor: „elõfordult, hogy leírtam
dolgokat az elém tett papírra”. A
Népszava megkeresésére elmond-
ta: „semmilyen alapja nincs an-
nak, hogy õ besúgó volt és jelen-

téseket írt volna”. Szerinte in-
kább fordított a helyzet, hiszen
annak idején õt hurcolták meg a
román szervek.

Támadás a „leleplezés”?

A Népszavának nyilatkozó
Heltai úgy vélte, ez „egy idõzí-
tett támadás ellene”. A média-
személyiség azt gyanítja, hogy
egyesek így akarják megvétózni
a Prima Primissima díj-ra való
jelölését – amelyet a magyar saj-
tó kategóriában meg is kapott.
Közölte: fontolgatja, hogy pert
indít CNSAS ellen.

Szõcs Géza, a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztérium kultúráért
felelõs államtitkára a hir-
szerzo.hu-nak azt mondta, az õ
megfigyelési dossziéjában is
rendszeresen feltûnik egy Hegel

fedõnevû ügynök neve. Úgy fo-
galmazott: ugyan még nem kap-
ta meg az álnevet felfedõ okira-
tot, de „végtelenül szomorú és
csalódott” lenne, ha Heltaival
azonosítanák a róla jelentéseket
készítõ Hegel-t. Egy 1987-es je-
lentés szerint Hegel már nem
volt a Szekuritáté informátora,
de további feladatokkal akarták
megkeresni. Többek között
a„célpontjai” között szerepelt
még Ara-Kovács Attila, Tóth
Károly, Keszthelyi András és
Tamás Gáspár Miklós is.

Heltai 1987-ben települt Ma-
gyarországra, 1987-tõl az MTA
Szociológiai Intézete munkatár-
saként, 1990-tõl 2000-ig a Ma-
gyar Televíziónál mûsorigazgató-
ként, fõszerkesztõként dolgozott.
Nyár óta felügyelõbizottsági tag-
ja a Magyar RTL Zrt.-nek. 

Száz szó

Röviden

Végleg megbukott 
Silviu Prigoanã sajtótörvénye

Egyhangúlag elutasította a szenátus mûve-
lõdési szakbizottsága tegnap Silviu
Prigoanã demokrata-liberális képviselõ saj-
tótörvényt érintõ törvénymódosítási javas-
latát, melyet október 6-án a képviselõház
is leszavazott. Prigoanã tervezetének –
amint arról lapunkban beszámoltunk –
egyik lényeges pontja, hogy az írott és
online médiára is kiterjesztette volna az
audiovizuális törvény licenckötelezettségi
elõírásait, mi több a sajtóvétséget elkövetõ
médiumok ellen szankcióként a licencek
felfüggesztését illetve visszavonását is kilá-
tásba helyezte. Szász Attila az Országos
Audiovizuális Tanács tagja korábban kije-
lentette: „Még az újságok és folyóiratok
honlapjai sem képezhetik az audiovizuális
médiaszabályozás tárgyát – arról nem is
beszélve, hogy alkalmazhatatlan lenne”.

Radu Moraru botrányt okozott 
az audiovizuális tanácsnál

Botrányba torkollt az Országos
Audiovizuális Tanács (CNA) tegnapi vitá-
ja, amelyen az RCS&RDS kábeltelevíziós
társaság tévéadójának, a 10 TV-nek a licen-
sz-kérelmérõl tárgyaltak. Cristina Trepcea
CNA-tag azt kifogásolta, hogy a televízió
indítását december 10-re harangozták be a
tulajdonosok, annak ellenére, hogy még
nem volt birtokukban a mûködtetéshez
szükséges engedély. „Ennyire biztosak
önök abban, hogy megkapják a licencet?
Az egész város tele van reklámplakátok-
kal, hogy tízedikén indul a 10 TV. Miért
hazudnak a népnek? Ha nincs meg az en-
gedély, nem indulhat az adó” – fakadt ki
Cristina Trepcea. Radu Moraru a televiyíó
képviselõjeként elmondta, hogy az egész
egy reklámfogás, hogy megnyerjenek egy
befektetõt. Az adó végül megkapta a mû-
ködési engedélyt.

Lemondott a szekus Heltai 
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Lemondott a Class FM-et tulajdonló cég

igazgatóságában betöltött tagságáról Heltai

Péter, azonban nem ismerte be, hogy a

Szekuritáté ügynöke lett volna. 

„Elõfordult, hogy leírtam dolgokat az elém tett papírra” – vallja Heltai Péter, de nem tartja magát besúgónak

F. I.

A Click! és a Libertatea címû
tabloid lapok, illetve az

Adevãrul vezetik a romániai napi-
lapok eladási listáját – derül ki a
Romániai Példányszám-auditáló
Hivatal harmadik negyedévre vo-
natkozó jelentésébõl, mely sze-
rint az összes központi napilap-
ból kevesebb fogyott mint egy év-
vel ezelõtt. A listavezetõ Click!-
bõl július-szeptember között átla-
gosan napi 193 182 példány kelt
el, szemben a tavaly eladott 201
369-es átlaggal. Az Adevãrul
Holding által kiadott lapot a
Ringier tröszt Libertateája követi

napi 126 508 eladott lappal (2009
hasonló idõszakában az átlag
186 526 volt). A quality-lapok
közül a harmadik negyedévben
az Adevãrul-ból fogyott a legtöbb,
napi 90 911 darab, míg egy évvel
ezelõtt 113 936-on állt az eladási
mutató. Második helyen az
Intact tröszt által kiadott Jurnalul
Naþional áll, feleannyi eladott
lapszámmal, mint az Adevãrul.
Az idei év harmadik negyedében
nap 46 074 példány kelt el belõ-
le, 2009 hasonló idõszakában
pontosan tízezerrel több. Har-
madik helyezett a România liberã,
40 308 eladott példánnyal (tava-
lyi átlaga 45 133), negyedik az

Evenimentul zilei melybõl 2009
július-szeptembere között átla-
gosan 32 234 példány fogyott,
míg idén 19 999. A sportlapok
piacát továbbra is a Gazeta
Sporturilor vezeti, ám ez is jócs-
kán veszített fizetõképes olvasó-
táborából az idei harmadik ne-
gyedévben napi 44 531 példányt
sikerült eladnia, szemben a tava-
lyi 60 552-vel. A Pro Sport eladá-
si mutatói július-szeptember kö-
zött 38 528-an álltak, míg 2009-
ben 40 065-ön. A gazdasági la-
pok piacát a Ziarul Financiar ve-
zeti, napi 12 225-ös átlaggal, ta-
valy több mint háromezerrel töb-
bet sikerült értékesítenie. 

Zuhannak a példányszámok

Brüsszelben az ÚMSZ-verseny
ÚMSZ

Véget ért Brüsszelben a Fiatal
Riporterek a Szegénység El-

len elnevezésû verseny döntõje.
Az Európai Fejlesztési Napok
mûhelymunkáján tudósítóként
részt vett az Európai Újságíró-
központ és az Új Magyar Szó kö-
zös riportpályázatának két
romániai nyertese is. A Bukares-
ti Egyetemen újságírást tanuló
Gabriela Ionela Mihaela Motroc
és a politikatudomány szakos
Doris Manu kedden kell leadja
pályamunkáját. A tét egy hely-

színi látogatáson való részvétel a
Bizottság egyik afrikai partner-
országában. Az Európai Unió
27 tagállamának harminchárom
résztvevõje, köztük a két románi-
ai nyertes is, egy-egy beszámolót
kell írjon a brüsszeli mûhely-
munka eseményeirõl. A zsûri a
legjobban megírt riportot, a leg-
jobb rádióriportot és a legerede-
tibb hírt díjazza. A nyertesek ne-
vét januárban hozzák nyilvános-
ságra. „Az Európai Fejlesztési
Napok mérföldkövet jelentõ ese-
mény az Unió fejlesztésügyi
naptárában, és egyúttal a fejlesz-

tési kérdésekrõl folytatott párbe-
széd és eszmecsere kiemelkedõ
európai platformja” – mondta a
találkozó kapcsán Andris Pie-
balgs, a Bizottság fejlesztési
ügyekért felelõs tagja.

A José Manuel Barroso és
Andris Piebalgs vezetésével
megtartott 2010. évi Európai
Fejlesztési Napok programjá-
ban 15 magas szintû pódiumvi-
ta és 30 mûhelytalálkozó szere-
pelt. Utóbbiak olyan, gyakran
kényes témákkal foglalkoztak,
mint a fejlesztés helye a Lissza-
boni Szerzõdés által elõírt in-

tézményi keretekben, a kor-
mányzás kérdése, a fejlesztési
együttmûködés jövõje, az ener-
giához való hozzáférés, a „glo-
bális egészségpolitika”, a termé-
szeti erõforrások kezelése stb. A
fejlesztési napokat számos ki-
egészítõ esemény, díjátadás,
publikációs bemutató kísérte.
Ezek két fénypontja a Lorenzo
Natali-újságíródíj átadási ün-
nepsége valamint a Fiatal Ri-
porterek a Szegénység Ellen ri-
portpályázathoz hasonló Zene
a szegénység ellen verseny díjki-
osztója volt. 
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
9.45 Derrick 
(német krimisor.)
10.45 Egy kis művészet
11.00 Család-barát
11.55 A világ konyhái
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.25 Gorontalo 
- Elrejtett éden
16.00 Fejezetek Magyar-
ország közlekedéstörténe-
téből
16.25 Szőke Tisza Nem-
zetközi Táncverseny 
- Szeged
17.25 Univerzum
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Teréz anya 
- A sötétség szentje
21.00 Híradó 
- Nemzeti Krónika
21.15 Közbeszéd
21.40 Eszembe jutottál
(magyar film, 2010)
23.15 Sport - Esti
23.20 Váltó
23.35 A kék angyal 
(német filmdráma, 1930)
1.05 EtnoKlub (ism.)
2.15 Kikötő - Friss (ism.)
2.30 Híradó (ism.)
3.00 Talpalatnyi zöld
(ism.)

TV2, 22.20
Üvegtigris 2.

Ha minden jól megy, a dolgok gyakran rosszra fordulnak. Az
Üvegtigrisnél akkor is rosszra fordulnak, ha előtte se ment
jól. Lalit, a büfést és simlis, fél-bűnöző vagy csak félkegyel-
mű barátait komoly veszély fenyegeti. Érzik, hogy itt az idő,
cselekedniük kell! De nem teszik, mert mindig közbejön vala-
mi: egy esküvő, egy temetés, egy meteor, egy térkép, egy
gazdáját beköpő Trabant.

m1, 22.35
Egy mukkot se!

A színész Jan Henrik Stahlberg írta a forgatókönyvét és
játssza a főszerepét ennek a metsző, finoman és kegyetlenül
vicces szatírának, melyet Marcus Mittermeier nagy maga-
biztossággal rendezett meg. A főszereplő, Mux az igazság
önjelölt harcosa, lobogó világjobbító tervekkel. „Isten halott,
a világ szörnyű hely, és a változtatás kínzó igénye miatt
szükség van az olyan emberekre, mint Mux”.

DUNA Tv, 23.35
A kék angyal

A kisvárosi angol tanár tanítványaitól elkobzott képeken lát-
ja meg először Lolát, „A kék angyal” mulató táncosnőjét. Di-
ákjai után nyomozva jut el a mulatóba, ahol rabul ejti Lola iz-
gató szexualitása. Feleségül kéri, s hivatását, szülővárosát,
emberi méltóságát elhagyva Lola rabszolgája lesz. A han-
gosfilm történetének egyik első jelentős sikere.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLÓZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Srpski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
10.55 Körzeti magazin
11.45 Magyarország 
barlangjai
12.15 Retrock: 
Szűcs Judith
12.30 Most a Buday!
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Öt perc próza
14.50 Sírjaik 
hol domborulnak...
15.15 Körhinta
15.45 Ösvény 
a Viharsarokban
16.10 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
16.55 Színészpalánták
(olasz sor.)
17.45 Bűvölet (olasz sor.)
18.15 Magyar retro
19.10 Átjáró 
19.35 Esti mese
20.05 Életcélok-hitvallások
20.10 Therese nővér.com
(francia sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok 
(ír sor.)
22.25 Musical slágerek
23.15 Záróra
0.05 India 
- Álmok útján (sor.)
0.55 A Silla királyság ék-
köve (sor.)

7.00 ittHON (ism.)
Belföldi utazási magazin
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő 
- Magazin a legjobb 
történetekkel
15.20 112 - Életmentők
(német akció sor.)
16.20 Mindörökké 
szerelem (mex. sor.)
17.10 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
18.20 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág (2010)
(élő)
21.10 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sor.)
Közben: RTL-hírek
22.20 Gálvölgyi-show -
December Paródiashow
23.05 Kész Átverés!
Utána: RTL-hírek
0.05 Házon kívül 
- Heti magazin
0.40 PokerStars.net 
- Big Game
1.40 Reflektor
1.55 Infománia

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz 
- Telefonos játék
11.20 Teleshop
12.35 Árvíz (angol-dél-af.-
kan. akcióf., 2. rész,
2007)
14.25 Kvízió 
- Telefonos játék
15.50 Megamánia (ism.)
16.25 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.30 Marina (mex. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 A 40 milliós 
játszma
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.20 Üvegtigris 2. 
(magyar vígj., 2006)
Közben: Kenósorsolás
0.35 Megamánia 
(talk show)
1.05 Divatkreátor 
(magyar f.)
1.35 Tények Este
2.05 EZO.TV - Jósok, 
látók, médiumok!
3.00 Bostoni halottkémek
(am. krimisor.)
3.50 Életfogytig zsaru
(am. krimisor.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
11.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai 
magazinja
11.30 Negyedik (ism.)
12.05 Vonalban
Interaktív politikai 
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
15.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
16.05 Vetítő (ism.)
17.05 Arcok a liftben
(ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.05 Sziluett (ism.)
0.05 BBC Híradó (ism.)
0.30 A vidék magazinja

9.00 Gyilkos sorok 10.00
Egy kórház magánélete (is-
métlés) 10.55 Tuti gimi
(sorozat) 11.55 Gyerekes
szerelem (am. vígjáték) (is-
métlés) 14.10 Monk (soro-
zat) 16.05 CSI (sorozat)
17.00 A médium (krim-
isor.) 18.00 Feleségcsere
(reality show) 19.00 Egy
kapcsolat szabályai (soro-
zat) 19.55 A dadus (soro-
zat) 21.00 Jóbarátok (víg-
játék sorozat) 21.30 CSI
(sor.) 0.25 Nyomtalanul
(krimisorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) Beldie műsora
12.00 Sport.ro Hírek
(live) 13.10 Pontos sport-
idő 14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Komolyan (live)
17.00 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Informá-
ciók (live) 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Local Kom-
bat Superstars 22.10
Wrestling WWE PPV Sur-
vivor Series

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

8.05 A tűz hegye (új-zélan-
fi-amerikai film) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.05
Akit Buldózernek hívtak
(olasz-NSZK vígjáték)
15.15 Add a lóvét, öreg-
anyám! (amerikai vígjá-
ték) 16.55 Sose veszítsd
el a reményt! (kan. film-
dráma) 18.35 Ezüstsó-
lyom (hongk. akciófilm)
20.30 Karátos védelem
(am. akciófilm) 22.10 Far-
kasok birodalma (fr. ak-
cióf.) 0.35 A Da Vinci-rej-
tély (am. thriller)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 9.30 Teleshop-
ping 10.00 Menyet anyá-
nak 5 12.30 Hírek 13.15
Légy az enyém 15.00
Teleshopping 15.15 1001
éjszaka (sorozat) 16.45
Célpontban 18.45 A nap
híre 19.00 Hírek 19.45
Menyet anyának 5 20.30
Ha ügyes vagy pénzt nyer-
hetsz 22.00 Ezel (török
sorozat) 23.30 Holtak
földje (amerikai horror)
1.30 Painkiller Jane (so-
rozat)

10.00 Terhes torna 10.30
Teleshop 11.00 Zodiákus
13.00 Teleshop 14.30
Business-mix 15.00
Szentföldi szent helyek
üzenete 15.30 Viva Natu-
ra 16.00 Zodiákus 18.00
Biztonsági Zóna 18.30 In-
fománia 19.00 A megre-
gulázott fény 19.30 Lép-
tünk koppan ódon köveken
20.00 Virágzó Magyaror-
szág 20.30 Tűzoltók
(sorozat) 21.35 Hírháló
22.00 Kínai Hercules
(hongk. akciófilm)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Üdítő
10.55 Nappali
13.01 Híradó
13.18 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Slovenski Utrinki
15.05 Együtt
15.35 Átjáró
16.05 Magyarország
“apróbetűs” története
16.35 Pablo Ruiz Picasso
- A matador alászáll
(dokumentumf.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.35 A Silla királyság
ékköve 
(dél-koreai sorozat)
19.35 India 
- Álmok útján (brazil-indiai
kaland sorozat)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Jelfogó
22.05 Az Este
22.35 Egy mukkot se!
(német filmszat., 2004)
0.10 Barangolások öt kon-
tinensen
0.40 Prizma
0.55 Hírek
1.00 Sporthírek
1.05 Ma reggel (ism.)
2.55 Összhang
A Kárpát-medence zenéje

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 100%-ban garan-
tált (ism.)
11.00 Nagy emberek a
TVR-ben
11.15 UEFA (ism.)
12.45 A palota legendái:
Jumong herceg (ism.)
13.55 Beteljesült remé-
nyek (ism.)
14.00 Hírek
14.45 A Delta emberei
14.55 Nagy emberek a
TVR-ben
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Közérdek
17.30 Egy könyv minden
hétre
17.45 Loto 5 /40, Loto
6/49 és Noroc sorsolás
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 Eurovision
21.10 Ítéld meg te!
22.00 CSI: A helyszínelők
(sor.)
22.55 Nagy emberek a
TVR-ben (ism.)
23.10 Őrangyallal, védte-
lenül (am. krimi)
1.00 Professzionisták
(ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
Könyvbemutató
10.00 Csapda a hó alatt
(amerikai katasztrófa f.,
2002) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Molly és Emily

(amerikai filmdráma,
2006)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour – szó-
rakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Tor-túra (amerikai
vígjáték, 2005)
22.15 Az örökség (román
vígjáték sorozat)
23.30 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 Dexter (amerikai so-
rozat)
1.00 Tor-túra (amerikai
vígjáték, 2005) (ism.)
2.30 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badeaval
11.15 Magma: 
Tűz a mélyből 
(amerikai filmdráma,
2005)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Egy rémrendes
család (am. sor.)
14.30 Kikezdesz 
a szőkékkel? (ism.)
16.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés – Simona 
Gheorghe műsora
19.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
20.30 A nagy győztes –
(reality show)
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Magma: 
Tűz a mélyből 
(amerikai filmdráma,
2005) (ism.)
3.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés 
(ism.)
3.45 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorghe 
műsora (ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Specialisták 
– talk show (ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Tűzcsapda 
(amerikai katasztrófa
film, 2001) (ism.)
11.30 Mondenii Show
12.00 Ház, építés, design
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Szép remények 
(am. rom. film, 1998)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
(ism.)
18.00 Hírek, sport
19.00 Fókusz Sport,
időjárásjelentés
19.30 A cseresznye 
a tortán 
(reality show)
20.30 A skorpió
megszelidítése 
(reality show)
21.30 Focus Monden
(ism.)
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
23.00 Mondenii Show
23.30 Zsarubosszú
(amerikai akciófilm,
1998)
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Lököttek 
(sor.) (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Motorkerékpár-
építő VB 
- Detroit Bros és Jason
Kangas
8.00 Újjáépítők
9.00 Halálos fogás 
- Úszóklub
10.00 Piszkos munkák 
- Acélművek
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Darien Lake motor
13.00 A túlélés 
törvényei 
- A túlélés művészete
14.00 Állítólag...
15.00 Piszkos munkák
16.00 Hogyan készült?
Anatómiai modell  
Zenegép 
Tortilla chips 
Gyújtógyertya 
Újabb hétköznapi
17.00 Halálos fogás 
- Sarki kutatás
19.00 Túlélés törvényei
20.00 Állítólag...
21.00 Hogyan készült?
21.30 Halálos fogás
23.30 A túlélés törvé-
nyei - Európai Alpok
0.30 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
Mérges gáz  
Égő ember
1.30 Fekete arany
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Wild Cart 
(amerikai sorozat)
7.55 Győztesek
8.10 Tonomat DP 2 
– szórakoztató műsor
10.00 Szabad 
a szembejövő sáv 
(ism.)
11.00 Vallomások
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra 
(ism.)
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Wild Cart 
(amerikai sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 Bazár
19.00 Biznisz óra
20.00 Szabad 
a szembejövő sáv
21.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
21.35 Kézilabda Európa
Bajnokság, női (live)
Románia-Dánia mőrkőzés
23.20 Kézilabda Európa
Bajnokság, stúdió (live)
23.40 Lehet, hogy nem
tudtad
0.00 IT zon@ (ism.)
0.30 Különleges 
hadműveletek (ism.)
1.00 Vallámások (ism.)
2.00 Biznisz óra 
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorismer-
tetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Rejtett világok
17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 EU információs magazin

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó, Hitvi-
lág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Hír-
adás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55 A
nap hírei röviden

CSÜTÖRTÖK
2010. december 9.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek
15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15 Ma-
gánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó éj-
szakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.00 Krónika

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma a Máriák és az Emõ-
kék ünnepelnek.
A Mária bibliai eredetû
nõi név. Eredeti héber for-
mája Mirjam volt, ez a gö-
rög és latin bibliafordí-
tásokban módosult.
Az Emõke név régi ma-
gyar személynévbõl szár-
mazik, az emõ szó 19. szá-
zadi felújítása -ke kicsinyí-
tõképzõvel. Jelentése: szo-
pó, csecsemõ. 

Évfordulók
• 1609-ben Milánóban
megnyitják Európa máso-
dik nyilvános könyvtárát, a
Biblioteca Ambrosianát.
• 1854-ben IX. Piusz papa
kinyilatkoztatja, hogy
Szûz Mária bûn nélkül fo-
gant, így az eredendõ bûn-
tõl mentes (szeplõtelen fo-
gantatás).

Vicc 
– Mi az abszolút nehéz?
– Egy decemberben szüle-
tett gyereknek bemagya-
rázni, hogy õt is a gólya
hozta!

Recept
Baklava – görög sütemény
Hozzávalók: 1 kg vékony
réteslap, 800 g durvára ap-

rított mandulabél, másfél-két
csésze morzsa, másfél csésze
olvasztott vaj, 3 ek. cukor, 3
kk. fahéj, 1 kk. szegfûszeg-
por; a sziruphoz: 1/2 kg cu-
kor, 1 csésze víz, 1 citrom le-
ve, 1/2 csésze konyak. (A
mandulát dióbéllel lehet he-
lyettesíteni.)
Elkészítés: Egy tálban össze-
kavarjuk a mandulabelet, a
cukrot, morzsát, fahéjat és
szegfûszeget. A tepsi alját ki-
kenjük olvasztott vajjal, rá-
tesszük az elsõ réteslapot,
megkenjük olvasztott vajjal,
majd rátesszük a következõ
lapot, összesen 4 lap kerül a
tepsi aljába. Ráterítünk egy
réteg tölteléket. Erre két lap
kerül egymás között megva-
jazva, majd erre megint tölte-
lék. Addig folytatjuk amíg el-
fogy a töltelék. Legfelül 4 lap
legyen, megvajazva. Éles
késsel bevágjuk a kocka ala-
kú szeleteket. Kicsit meglo-
csoljuk vízzel, és forró sütõbe
toljuk. 15 percig 200 fokon
sütjük, majd lehúzzuk 160
fokra és pirosra sütjük. A szi-
ruphoz a hozzávalókat 5-7
percig fõzzük, a végén bele-
öntjük a konyakot. Ahogy a
pirosra sült baklavát kives-
szük a sütõbõl rögtön le is
öntjük a sziruppal.

2010. december 8., szerda   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A bolygók állása nem kedvez a
fontos döntések meghozatalára.
Hamarosan rendezõdnek az
esetleges félreértések.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ma a hangulatától tegye függõvé,
hogy mit tesz. A gondokat felejtse
el, az egészségét õrizze meg.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Terveit csak azzal ossza meg,
akiben megbízik, és akit a legkö-
zelebb érez magához. Magánéle-
tére szánjon több idõt.

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Nélkülözhetetlen téma lesz az
ajándékozás. Álljon ellen a kísér-
tésnek, hogy olyasmit is megvá-
sároljon, amire nincs szüksége.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A telefonja folyamatosan cseng,
sok az elintéznivalója. Szívós és
kitartó, de most úgy érzi, eljutott
a teljesítõképessége határáig.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Gyermeke miatt aggodalmai
nem csökkennek. Hallgassa meg
annak is a véleményét, aki kívül-
állóként tisztábban látja a hely-
zetet. Jövõre elmúlnak a kétségei.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Gyermeke vagy kedvese olyan
ajándékozási ötlettel áll elõ,
amelytõl égnek áll a haja. Itt az
ideje meggyõzni õket, hogyan jö-
hetnének ki kevesebbõl.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Nem biztos, hogy karácsony
elõtt kopogtat ajtaján a pénzes
postás, de anyagi téren nem lesz
oka panaszra.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ha eddig a házát és más értéke-
sebb ingóságait nem látta el kel-
lõ védelemmel, itt az idõ, hogy
megtegye.

BAK (XII. 22.–I. 20.)

A Bakban a Hold, és Ön bizo-
nyára boldog és kiegyensúlyo-
zott. Érdekes esemény és élmény
várja a mai napon.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Magánéletében számos változás
állhat be a közeljövõben. Álljon
pozitívan a dolgokhoz, hiszen
úgysem tud semmit tenni az ér-
zelmek ellen.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Feszült ma, ennek ellenére szá-
mos kellemes meglepetés éri. Ez
vonatkozik a munkahelyére , és
az otthoni légkörre is.

Horoszkóp
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

A labdarúgó-Liga 1 18.
fordulója egyben a 2010.

esztendõ utolsója is volt, hi-
szen a mostoha idõjárási vi-
szonyok miatt 14 csapat a ha-
lasztást sürgette, a Román
Labdarúgó-szövetség végre-
hajtó bizottsága pedig helyt
adott a kérésnek. 

A hétfõi alsóházi rangadón
a házigazda Unirea Urziceni
nem bírt a „pandúrokkal”, az
1-1-es döntetlen pedig egyik
csapatnak sem kedvez.  

Az esti zárómérkõzésen a
Steaua 3-0-ra nyert az idény
végére kifulladt Kolozsvári
Universitatea ellen. A buka-
resti csapat góljain Martino-
vici (22.), Bilaºco (67.) és
Stancu (90.) osztozott. Gyõ-

zelmével a Steaua pontszám-
ban és gólkülönbségben is be-
érte a Dinamót, de az egy-
más elleni eredmény (2-1)
utóbbinak kedvez. Kereken
10 pontra a listavezetõ gala-
ciaktól, a Steaua és a
Dinamo is legfeljebb a csodá-
ban reménykedhet a hátrale-
võ 16 fordulóban.  

A 18. fordulóban egyéb-
ként egyetlen vendégsiker
sem született, a házigazdák
mindössze három mérkõzé-
sen tudták érvényesíteni a
pályaelõnyt. A 27 gólból 16-
ot a vendéglátók szereztek,
egynél több gólt idegenben
csak a Temesvár (3), a
Brãneºti (2) és az Astra (2)
tudott szerezni.

A gólok száma 415-re nõtt,
a fordulónkénti átlag alig
több, mint 23. A 390. gólt a
brãneºti-i D. Popa, a 400-at a

besztercei Velcovici, a 410-et
pedig a rapidos Herea lõtte.
A két megítélt büntetõt Ilyés
(Brassó) és Cãtãlin Muntea-
nu (Dinamo) értékesítette. 

A gólvágók versengésében
továbbra is a steauás Bogdan
Stancu vezet 13 találattal. A
medgyesi Eric 10 góllal ma-
radt, a temesvári Zicu és a a
rapidos Herea egyformán 9-
nél, a brãneºti-i Olariu és a
besztercei Moraes pedig
egyaránt 8-nál tart. Hét gólt
lõtt a rapidos Cassio, Cl.
Niculescu (Kv. U), Adrian
Cristea (Dinamo) és Traoré
(Kv. CFR 1907), hatot pedig
a Sportul játékosai, Varga és
Bãlan.  

Ebben a fordulóban 43
sárga lapot mutattak fel, eb-
bõl 27-et a vendég csapatok
labdarúgói kaptak. Két játé-
kost állítottak ki második

sárga lapja miatt, a craiovai
Ciucát és a temesvári
Burcãt. 

A sportszerûtlenségi lista
élén az 52 sárga lapot össze-
szedett Marosvásárhelyi
MFC áll, a másik véglet a
Victoria Brãneºti és az Uni-
rea Urziceni, egyformán 29
figyelmeztetéssel. 

A 19. forduló mérkõzései-
nek idõpontját december 20-i
ülésén dönti el az RLSZ vég-
rehajtó bizottsága, a 2010-
–11-es pontvadászat záró-
napja május 21. maradt.   

Az új esztendõ elsõ fordu-
lójának mûsora: Maros-
vásárhely–FC Vaslui (õsszel:
1-1), Astra–Gloria (1-1),
Rapid–Un. Urziceni (0-0),
Sportul–Dinamo (3-5), Univ.
Craiova–Steaua (1-2), Ko-
lozsvári U–Brassó (1-3),
Brãneºti–Kv. CFR 1907 (0-
2), Temesvár–Gaz Metan (2-
2), Pandurii–Oþelul (0-2). 

Nem lazít a vidék Guti ittasan vezetett 

Ittas vezetés miatt õrizetbe
vették José Maria
Gutierrezt, azaz Gutit, a
Real Madrid korábbi és a tö-
rök Besiktas jelenlegi futbal-
listáját. A 34 éves spanyol
középpályást egy isztambuli
közlekedési baleset után
szondáztatták meg a rend-
õrök, majd megbüntették és
ideiglenesen elvették a jogo-
sítványát. A balesetben senki
sem sérült meg.

Kelendõ a nõi futball 

Közel 400 ezer belépõ már
elfogyott a jövõ évben, Né-
metországban sorra kerülõ
noi labdarúgó-világbajnok-
ságra. A szervezõbizottság
szerint a csoportbeosztás
kisorsolása, azaz múlt
szerda óta 50 ezer jegy ta-
lált gazdára, s összesen
700 ezer tikettet árulnak a
32 mérkõzésre. A június
26-án sorra kerülõ Német-
ország– Kanada nyitóösz-
szecsapásra már 45 ezer
belépõt megvásároltak, s
élénk az érdeklodés a bra-
zil és az amerikai váloga-
tott találkozói iránt is. A
2007-es kínai tornát a né-
metek nyerték meg.

Olimpia Dél-Afrikaban?

Jacques Rogge, a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság
(NOB) elnöke szerint a Dél-
afrikai Köztársaság „nagyon
jó” nyári játékokat tudna
rendezni, s az ország esetle-
ges pályázata jó eséllyel in-
dulna, a kontinensen ugyan-
is eddig még nem volt ötka-
rikás esemény. 

Röviden

Labdarúgás

T. J. L. 

Az angol labdarúgó-Pre-
mier League 16. fordu-

lójának hétfõ esti zárómér-
kõzésén a Liverpool 3-0-ra
nyert az Aston Villa ellen, a
gólokat Ngog (14.), Babel
(16.) és Maxi Rodriguez (55.)
szerezte. Gyõzelmükkel a
Kormoránok négy helyet ja-
vítva léptek elõre a nyolcadik
helyre, de még mindig tíz
pontra vannak a listavezetõ
Ágyusoktól. Az Arsenal (32
pont) vezet az egy mérkõzés-
sel kevesebbet játszott Man-
chester United (31), Chelsea
(30), a Manchester City (29)
és a Tottenham Hotspur (26)
elõtt. Az olasz Serie A 15.
fordulójának hétfõ esti
zárómérkõzésén Christian
Maggio 95. percben szerzett
góljával az SSC Napoli 1-0-
ra nyert az US Palermo ellen.
A bajnokságban továbbra is
az AC Milan (33) vezet a La-
zio (30), a Juventus (27, 29-
15), az SSC Napoli (27, 24-
17), az Internazionale (23,
20-14), a Sampdoria (23, 18-
12) és az US Palermo (23,
25-20) elõtt. A spanyol
Primera División 14. fordu-
lójának hétfõi zárómérkõ-
zésén a Deportivo La Co-
runa 1-0-ra verte az újonc
Herculés Alicantét. Sikerével
a SuperDepor legyõzõttje elé
ugrott a táblázaton s most 17
ponttal a 12. A Barcelona
(37) vezet a Real Mad-
rid (35), a Villarreal (30), az
Espanyol (28) és a Valencia
(24) elõtt. 
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Újabb vesztegetési bot-
rány körvonalazódik a

Nemzetközi Labdarúgó-szö-
vetségben (FIFA), ezúttal a
múlt csütörtöki szavazás kö-
rül, melynek során eldõlt,
hogy a 2018-as világbajnok-
ságot Oroszország, a 2022-
est pedig Katar rendezi.

A New York-i Wall Street
Journal beszámolója szerint
a katari pályázati bizottság
egy korábbi tagja azt javasol-
ta, hogy fizessenek 79 millió
dollárt az argentin szövetség-
nek, melynek vezetõje, Julio
Grondona egyben a FIFA
végrehajtó bizottságának is a
tagja. Ez a testület döntött a
vb-házigazdákról Zürichben.
Az argentin FIFA-alelnök
csak annyit fûzött az értesü-
léshez: „Lassan 80 éves le-
szek, nem foglalkozom az
ilyen hírekkel.”

A helyszínkijelölések kap-
csán Arsene Wenger is meg-
szólalt, az Arsenal vezetõ-
edzõje szerint a módszer
megérett a változtatásra. A
francia szakember, aki a
2018-as vb-ért zajló verseny-
ben az angolok pályázatát
támogatta, a múlt csütörtöki
bukást, az elsõ körös kiesést

követõen úgy fogalmazott,
hogy számára egy kicsit kö-
zépkorinak tûnik az eljárás,
amelyben az emberi tényezõ
túl fontos szerepet játszik.
„Meg lehetne állapítani pél-
dául száz különbözõ fontos-
ságú szempontot, az ezekkel
kapcsolatos ajánlásokat, vál-
lalásokat be lehetne táplálni
egy számítógépbe, amely ki-
adná a legjobbat” – véli
Wenger, aki szerint még a
gyanú árnyékának sem sza-
badna egy ilyen súlyú szava-
zásra vetülnie. A szakember
nem érti, miként kaphatott
mindössze két szavazatot a
22 végrehajtó bizottsági tag-
tól az elõzetesen az egyik
legjobbnak minõsített angol
pályázat.

Ugyanakkor londoni saj-
tóértesülések szerint az An-
gol Labdarúgó-szövetség
(FA) megpróbál „lázadást
szítani“ Joseph Blatter
FIFA-elnök eltávolítására,
miután úgy érzik, hogy a
FIFA bosszút állt Anglián a
nemzetközi szövetséget kor-
rupció gyanújával illetõ so-
rozatos brit médiariporto-
kért. Több brit lapban meg-
jelent az az értesülés, amely
szerint Blatter közvetlenül a
szavazás elõtt külön emlé-
keztette a küldötteket ezekre
a sajtóbeszámolókra. Az FA

most úgy próbál visszavág-
ni, hogy igyekszik megnyer-
ni a 2018-ra, illetve 2022-re
szintén pályázó, ám alulma-
radt országokat, Spanyolor-
szágot, Portugáliát, az Egye-
sült Államokat és Ausztráli-
át. Az FA is elismeri ugyan-
akkor, hogy Blattertõl nehéz
lesz megszabadulni, mivel a
FIFA elsõ embere „erõs ha-
talmi bázist“ épített ki, mió-
ta 1998-ban elõször megvá-
lasztották. 

Ogura Jundzsi, a FIFA
végrehajtó bizottságának ja-
pán tagja szerint az angol pá-
lyázat azért bukott el a 2018-
as világbajnokság rendezési
jogáért vívott versenyben,
mert a brit média robbantotta
ki a szervezet körüli korrup-
ciós botrányt. A sportvezetõ
szerint az afrikai országok
képviselõi rendkívül dühösek
voltak, mivel a Sunday Times
úgy nevezett meg gyanúsítot-
takat, hogy semmilyen konk-
rét bizonyítékot nem tudott
felmutatni. Emiatt az emlí-
tett tagok azt fontolgatják,
hogy beperlik a lapot. Az an-
golok már a szavazás elsõ kö-
rében elvéreztek, ugyanis a
22 tagú végrehajtó bizottság-
ból mindössze ketten voksol-
tak rájuk. Az egyik az angol
Geoff Thompson, a másik
pedig Ogura volt. 

Ismét pellengéren a FIFA

A jövő évi folytatásig:  
1. Oţelul 18 123 3 23-14 39
2. Temesvár 18 8 10 0 30-21 34
3. Vaslui 18 9 5 4 25-18 32
4. Rapid 18 8 6 4 28-12 30
5. Gaz Metan 18 8 6 4 23-16 30
6. Dinamo 18 8 5 5 40-31 29
7. Steaua 18 8 5 5 25-16 29
8. CFR 1907 18 7 6 5 30-24 27
9. Astra 18 4 9 5 19-20 21
10. Craiova 18 5 5 8 23-21 20
11. Gloria 18 5 5 8 21-26 20
12. Brassó 18 4 8 6 16-22 20 
13. Vásárhely18 5 5 8 19-28 20
14. Kv. U 18 5 5 8 21-33 20
15. Brăneşti 18 4 6 8 24-32 18 
16. Pandurii 18 4 6 8 17-25 18
17. Urziceni 18 4 6 8 12-22 18
18. Sportul 18 3 1 1419-34 10

Gyõzött és
elõre lépett 
a Liverpool
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A labdarúgó-Bajnokok
Ligája csoportküzdelme-

inek utolsó fordulójában, a
mai játéknap nem túl sok iz-
galommal kecsegtet, ugyan-
akkor néhány csapatnak az
ilyenkor legnehezebb, kötele-
zõ utolsó lépést kell megten-
nie a továbbjutáshoz.

Az E csoportban a már
biztos nyolcaddöntõs Bayern
München a Bázelt fogadja,
míg az AS Róma a CFR
1907 kolozsvári otthonába
látogat. Az olaszoknak adott
esetben még a vereség is to-
vábbjutást érhet, ehhez azon-
ban a svájciaknak pontot kell
veszíteniük Münchenben.
Kolozsvárott skótok fújják a
sípot, élükön Williams Col-
lummal, a 21.45-kor kezdõ-
dõ mérkõzésrõl a TVR 1 szá-
mol be élõben. 

A F csoportban már az
elõzõ körben kialakult a
végsõ sorrend, így az Olym-
pique Marseille (2) és a
Chelsea (1.), valamint a Zi-
lina (4.) és a Szpartak
Moszkva (3.) összecsapásá-

nak sincs tétje. Hasonló a
helyzet a G jelû négyesben,
igaz, az Ajax Amsterdam
még azért hajthat az AC
Milan otthonában, hogy el-
érje a 3. helyet, s így az Eu-
rópa-ligában folytathassa.
Igaz, nagy valószínûséggel a
hollandoknak még a vereség
is beleférhet, ugyanis a cso-
portelsõ Real Madrid fogad-
ja a jelenleg negyedik Aux-
erre-t. Amennyiben a spa-
nyol sztárcsapat szerez egy
gólt, akkor az elsõ olyan
klub lesz a sorozat történe-

tében, amely eléri a 300 ta-
lálatot.

A H csoportban az ukrán
Sahtar Donyeck vezet, és
csak abban az esetben eshet
ki, ha otthon legalább négy
góllal kikap a Bragától, s köz-
ben az Arsenal legyõzi hazai
pályán a Partizan Beogradot.
Érdekesség, hogy ha a portu-
gálok gyõznek Ukrajnában –
de nem legalább négy góllal –
akkor az elsõ olyan csapat
lesz a BL-történetében,
amely a csoportkör után 12
ponttal búcsúzik. 

Bajnokok Ligája: nem ígér

izgalmakat a papírforma

Az UEFA fellebbviteli bizottsága enyhítette a José
Mourinhóra, a Real Madrid portugál vezetõedzõjére ki-
rótt két mérkõzésre szóló eltiltást, illetve a királyi gárda
120 ezer eurós pénzbüntetését 100 ezer eurósra csökken-
tette. A trénert eredetileg két összecsapásra érvényes eltil-
tással sújtották, amibõl csak egyet kell letöltenie, a mási-
kat három évre felfüggesztették. Utóbbit a bizottság eltö-
rölte, a szakember 40 ezer eurós pénzbüntetését pedig 30
ezresre mérsékelte. Mourinhót azért tiltották el, mert az
Ajax Amsterdam elleni, november 23-i BL-mérkõzésen a
vád szerint rávette Xabi Alonsót és Sergio Ramost, hogy
szándékosan állíttassák ki magukat. A két játékos, vala-
mint az edzõi utasítást nekik közvetítõ kapusok, Iker
Casillas és Jerzy Dudek pénzbírságán nem módosítottak,
elõbbi kettõnek 20-20 ezer, utóbbi kettõnek pedig 10 és 5
ezer eurót kell kifizetnie.

Enyhítenék Mourinho büntetését

A Steaua játékosai könnyedén lehengerelték a szezon végére kifulladó kolozsváriakat Fotó: Mediafax
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