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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2510 ▲
1 amerikai dollár 2,9992 ▼
100 magyar forint 1,5413 ▲

Orbán Viktor „meglepetései”

Októberben és no-
vemberben Magyar-
ország visszafizet
két lejáró hitelt – je-
lentette be Orbán
Viktor magyar kor-
mányfõ. Az állam-
adósság négy száza-
lékkal csökken.
Ugyanakkor né-
hány adónem emel-
kedni fog. Elemzõk
szerint a bejelenté-
sek nem okoztak
meglepetést.

Vezércikk 3

Börtönbe kerül Stohl András

Jogerõsen tíz hónap letöltendõ börtönbün-
tetésre ítélte Stohl Andrást kedden a Pest
Megyei Bíróság; az ittas vezetés miatt elítélt
vádlott feltételes szabadlábra csak a bünte-
tés felének letöltése után helyezhetõ. A szí-
nész-mûsorvezetõt mellékbüntetésként a
jármûvezetéstõl öt évre tiltották el.

Aktuális 2

Kultúra 8

Funeriu tükre
Addiktológusok állítják: a szenvedélybe-
teg elsõ lépése a felépülés útján, amikor
elismeri, hogy baj van. Amikor lerombol-

ja a hazugságokból és önáltatás-
ból épülõ falat, amit maga
köré épített; amikor a valós-
sággal szembesül. Hasonló
folyamat zajlik jelenleg a ha-

zai tanügyben is: Daniel
Funeriu miniszter szín-
vallásra késztetette a pe-

dagógusokat és di-
ákokat egyaránt. Cseke Péter Tamás

Színházi évadrajt a végeken

A temesvári és a szatmárnémeti színház
társulata is felkészült már a 2011/2012-es
évadra. A bánsági város társulata szerbiai
turnéval indítja a színházi évet, amely alatt
több premier-elõadást ígér. A partiumiak
kiegyensúlyozott évadtervvel rukkolnak
elõ, amelyben a klasszikusoktól a vígjáté-
kokig minden mûfaj megtalálható.

Média 9

Új székhelyre költözik szep-
tember 14-tõl az Amerikai

Egyesült Államok romániai nagy-
követsége: a legnagyobb bukaresti
külképviselet új ingatlanát tegnap

nyitották meg a sajtó számára. Az
ingatlanegyüttes a fõváros északi
végében, a Bãneasa negyedben,
Bukarest központi részétõl jelen-
tõs távolságra található. 7. oldal

Az üzlet (in)diszkrét bája
Egy friss felmérés szerint megnõtt a nõk munkavállalási és vállalkozói kedve

M. Á. Zs.

Már nem kívánja az ellenzék
oldalára csalogatni az

RMDSZ-t Victor Ponta szociál-
demokrata elnök, aki tegnap, a
szövetség vezetõivel folytatott tár-
gyalás után elmondta: fel sem ve-
tette a kérdést. Az ellenzéki
Szociál-Liberális Szövetség (USL)
társelnöki tisztségét is betöltõ
Ponta ezzel a nyilatkozatával
„visszavonta” azt az ajánlatot,
amelyet liberális kollégája, Crin
Antonescu tett néhány nappal ko-
rábban, amikor a koalícióból való
kilépésért cserében 2016-ig szóló
kormányzati szerepvállalást ígért
az RMDSZ-nek. 
Folytatása a 3. oldalon

Nem udvarolnak 

az RMDSZ-nek
S. M. L.

Idõközi választásokra kerül-
het sor november végén a csí-

ki szenátori körzetben, amennyi-
ben Traian Bãsescu államfõ és
Emil Boc miniszterelnök nem fo-
galmaz meg ellenvéleményt azzal
kapcsolatban, hogy Gyerkó Lász-
ló RMDSZ-es szenátor a Verseny-
tanács tagjává váljon. Mivel a ver-
senytanácsi tagság és a felsõházi
mandátum összeférhetetlen egy-
mással, így Gyerkónak le kell
mondania jelenlegi pozíciójáról.
Gyerkó László a Transindex meg-
keresésére elmondta, az RMDSZ-
nek van egy megüresedõ helye a
Versenytanácsnál, amit megpályá-
zott. Folytatása a 3. oldalon 

Csík: idõ elõtt 

választanak?

Zsúfolt határidõnapló. A nõk zöme tisztában van azzal, hogy a magánélet és munka összeegyeztetése nem mindig zökkenõmentes Grafika: ÚMSZ

Mark Gitenstein a nagykövetség új székhelyén

Zöld mezõben zöld jenkik

Több mint nyolc óra munka, ötszáz euró fölötti fizetésért „cserében” egyre jobban kitolódó
családalapítás és gyermekvállalás – ezzel jellemezhetõ régiónk nõi munkavállalóinak helyzete,
ahogyan az a Nõi Üzleti Egyesület munkacsoport friss felmérésébõl kiderül. Bár a túlhajszolt-
ságért nem kell a szomszédba menniük, a hölgyek szakmailag aktívabbak, mint valaha: ka-
paszkodnak a ranglétrán és önálló vállalkozásban gondolkodnak. Mindennek messzemenõ de-
mográfiai következményei lehetnek – hacsak cégvezetõk és politikai döntéshozók nem lépnek
annak érdekében, hogy a nõk számára fel ne billenjen a munka és család egyensúlya. 6. oldal

Fotó: Salamon Márton László
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Röviden

Külügy: alaptalan a CIA-as vád

Románia tegnap alaptalannak minõsítette
az Európa Tanács emberi jogi biztosának
állítását, amely szerint 2003-ban a CIA Bu-
karest közelében is illegális titkos börtönö-
ket mûködtetett a terrorizmus elleni harc
jegyében. A Mediafax hírügynökség jelenté-
se szerint a külügyminisztérium cáfolja
Thomas Hammarbergnek, a strasbourgi
székhelyû – fõként emberi jogi kérdésekkel
foglalkozó – összeurópai szervezet biztosá-
nak hétfõn tett megállapításait. Eszerint a
CIA Európában három országban – Len-
gyelországban, Romániában és Litvániá-
ban – tartott fenn titkos börtönöket.

Képíró halála „kis gyõzelem”

Az igazságszolgáltatás „kis gyõzelmének”
nevezte tegnap egy Facebook-bejegyzésben
Efraim Zuroff azt, hogy hozzájárulhatott
Képíró Sándor volt csendõr százados
egészségének romlásához az ellene folyta-
tott per. A náci háborús bûnösök felkutatá-
sával foglalkozó jeruzsálemi Simon Wie-
senthal Központ igazgatójának megfogal-
mazása szerint „talán az egyetlen vigasz
Képíró borzasztóan frusztráló halálával
kapcsolatban – amely azelõtt következett
be, hogy a fellebbezés megmásíthatta volna
a botrányos felmentõ ítéletet –, hogy az
ügyvédje szerint az ellene folytatott per
rossz hatással volt az egészségére”.

Sztrájk bénította meg Olaszországot

Az olasz kormány megszorító intézkedé-
sei ellen tegnap délelõtt kezdõdött sztrájk
szinte teljesen megbénította Olaszország
életét. A legnagyobb szakszervezet, a hat-
millió tagot tömörítõ CGIL felhívására
sztrájkolnak a tömegközlekedési dolgo-
zók, beleértve a légi, a vasúti, valamint a
kompközlekedést is.

Megkezdõdött Chirac pere

Távollétében kezdték meg a volt francia ál-
lamfõ, Jacques Chirac (képünkön) elleni pert
Párizsban. Franciaország korábbi köztársa-

sági elnökét azzal vádolják, hogy Párizs fõ-
polgármestereként törvénytelenül finanszí-
rozta az Egyesülés a Köztársaságért nevû
pártját. A most 78 éves Chirac tagadja a
vádakat, és leromlott egészségi állapotára
hivatkozva nem jelent meg a bíróságon.

Kiadható Gyurcsány Ferenc

A mentelmi bizottság azt javasolja a ma-
gyar Országgyûlésnek, hogy függessze fel
Gyurcsány Ferenc mentelmi jogát, akit hi-
vatali visszaélés miatt hallgatna ki gyanúsí-
tottként az ügyészség a Sukoró-ügyben.
Bár korábban a volt miniszterelnök is azt
kérte, adják ki az ügyészségnek, a mentel-
mi bizottság szocialista tagjai – mint mond-
ták – lelkiismereti okból nemmel szavaztak
a felfüggesztést kezdeményezõ indítványra,
amit a két kormánypárt mellett a Jobbik és
az LMP is támogatott.

Hágában elítélték Perisicset

Huszonhét év börtönre ítélte Momcsilo
Perisics egykori jugoszláv vezérkari fõnö-
köt a volt Jugoszlávia területén elkövetett
háborús bûnöket vizsgáló Nemzetközi Tör-
vényszék kedden. Az szerint a vádlott a ki-
lencvenes évek elsõ felében, a délszláv há-
borúk idején szerepet játszott Szarajevó ost-
romában, a Zágráb elleni szerb támadás-
ban, és felelõs a boszniai Szrebrenicánál el-
követett háborús bûnök egy részéért is.

Hírösszefoglaló

Októberben és novemberben
Magyarország visszafizet két

lejáró hitelt úgy, hogy nem veri
magát újabb adósságba. Hogy
hogyan? Például nõ a cigaretta és
a szeszesitalok jövedéki adója. Ez
azt jelenti Orbán Viktor magyar
kormányfõ szavai szerint, hogy
77 százalékról 73 százalékra
csökken az államadósság. A rész-
letekrõl szólva annyit mondott: a
jelenlegi adósságcsökkentés 4
milliárd eurót érint. Ehhez 3 mil-
liárd eurót az MNB- tartalékból,
1 milliárd eurót a nyugdíjpénzek-
bõl vesz a kormány.

Elõrehozzák a jövedékiadó-
emeléseket: a játékadót 50, a do-
hány jövedéki adóját 7, az alko-
holos termékek jövedéki adóját
5, az aromázott szeszes italok jö-
vedéki adóját 50 százalékkal
emelik meg. A gázolaj adóját 97
forintról 110 forintra emelik.
Matolcsy György nemzetgazda-
sági miniszter azt mondta, a jö-
vedéki adóemelések összesen 10
milliárd forint többletbevételt je-
lentenek. A magán-nyugdíjpénz-
tári rendszer megtakarításainak
államosításából pedig 10 milli-
árd forint osztalékbevétele szár-
mazik a magyar államnak.

Orbán Viktor arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a 2012. évi költség-
vetés elkészítésében nem léphet-
nek vissza a középosztályt meg-
erõsítõ és az adósságot csökkentõ

politikától. Mint mondta, ma
Magyarországon félmillió ember

él 28 és félezer forintból. Azt sze-
retnék elérni, hogy a ciklus végé-

re 300 ezer ember élhessen havi
nettó 48 ezer forintból a Start
munkaprogram révén.

A miniszterelnök szerint az ál-
lamadósság Európában egyszerre
oka és következménye a válság-
nak, ami azt jelenti, hogy azok az
államok, amelyeknek nõ az adós-
ságuk, megállíthatatlan spirálba
kerültek, és csak azoknak van esé-
lyük a lassuló növekedés mellett
is sikeressé válniuk, amelyek ké-
pesek megtörni a spirált, és a
mély örvénybõl képesek a felszín-
re úszni. „Arra az országra,
amely nem tud kiszabadulni a
csapdából, sötét és nehéz évek
várnak” – fogalmazott, hozzáté-
ve, hogy mivel Magyarország
nem kíván ezekhez az országok-
hoz tartozni, továbbra is az állam-
adósság-csapdából való kiszaba-
dulás az elsõ számú célja a kabi-
net gazdaságpolitikájának.

A magyar kormány – a Fidesz-
KDNP háromnapos hajdúszo-
boszlói frakcióülése után – vasár-
nap is egész nap tanácskozni fog,
hogy a hétfõn kezdõdõ parla-
menti ülésszak elsõ napján meg
tudják tenni a további szükséges
bejelentéseket.

Nem okoztak meglepetést a
tegnapi kormányzati bejelenté-
sek az elemzõk szerint, akik úgy
vélik, hogy az idei költségvetést
érintõ intézkedések a vártnak
megfelelõek, és megjegyezték,
hogy a jövõ év lesz az „igazi ki-
hívás”. 

Adót növel, adósságot csökkent. Bejelentései nem lepték meg az elemzõket

Gy. Z.

Vlagyimir Putyin orosz kor-
mányfõ nyitotta meg a gáz-

csapot, amikor tegnap megkez-
dõdött a Németországba menõ
Északi Áramlat vezeték elsõ vo-
nalának feltöltése földgázzal –
jelentette az AGI gázipari hír-
ügynökség. Putyin a kompresz-
szorállomás vezérlõtermében
számítógépen „nyitotta meg” a
gázcsapot.

Az úgynevezett technikai gáz
bevezetése a csõvezetékbe a Ke-
leti-tenger partján lévõ oroszor-
szági Viborgban kezdõdik el –
közölte Vlagyimir Putyin mi-
niszterelnök. A „technikai gáz”
bevezetése megteremti a csõve-
zetékben történõ szállításhoz

szükséges nyomást. A valódi
gázszállítások várhatóan novem-
ber elején kezdõdnek el Oroszor-
szágból Európa felé az Északi
Áramlaton.

„Lépésrõl-lépésre megszaba-
dulunk a tranzitállamok diktátu-
mától” – hangoztatta Putyin, cé-
lozva az Ukrajnával legutóbb tá-
madt heves vitára. Az 1224 kilo-
méter hosszú Északi Áramlaton
keresztül a jövõben évente 55
milliárd köbméter gázt szállíta-
nak majd a Szentpétervár közeli
Viborgból a németországi
Greifswaldba. A Keleti-tenger
mélyén húzódó csõvezeték finn,
svéd és dán felségvizeken is átha-
lad. Putyin megfogalmazása sze-
rint Oroszország számára ablak
Európára.

A Voice of Russia összefoglalója
szerint érthetõ, hogy Moszkva
mihamarabb üzembe akarja állí-
tani a csõvezetéket, amely az eu-
rópai gázkereslet negyedét képes
kielégíteni. A Nemzeti Energia-
biztonsági

Alaptívány szakértõje, Alek-
szandr Paszecsnik úgy látja: az
Északi Áramlatnak köszönhetõ-
en többé nem fordulhat elõ, hogy
egy tranzitállam miatt fennaka-
dás alakul ki az európai gázellá-
tásban.

A beruházás fontosságát növe-
li, hogy a német atomstop hatásá-
ra a gáz még fontosabb energia-
hordozóvá vált, hiszen a villany-
áram termelését fõként gázmoto-
ros erõmûvek veszik át a leállított
atomerõmûvektõl. 

Északon már áramlik a gáz
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Orbán „meglepetései”
Csökkentik a magyar államadósságot, de nõnek az adóterhek

ÚMSZ

A hatalmától megfosztott
Moammer el-Kadhafi líbiai

vezetõ nem utazott azon a páncé-
lozott jármûvekbõl álló konvojon,
amely hétfõn lépett át Líbiából
Niger területére – jelentette teg-
nap az al-Arabíja hírtelevízió. A lí-
biai felkelõket irányító Átmeneti
Nemzeti Tanács korábban azt kö-
zölte, hogy Kadhafihoz hû sze-
mélyek 200 jármûbõl álló gépko-
csioszloppal Nigerbe utaztak. A
jármûveken volt állítólag Kadhafi
és egyik fia is. A konvoj a közle-
mény szerint aranyat és kész-
pénzt is szállított. Az utóbbi a lí-
biai jegybank szirti fiókjából szár-
mazik. A líbiai lázadók soraiban
harcoló dzsihádisták megpróbál-
ják megdönteni a Kadhafi-rezsi-
met követõ tripoli kormányt,
hogy egy vallási elõírások szelle-
mében igazgatott államot hozza-
nak létre – állította hétfõi számá-
ban amerikai hírszerzési források-
ra hivatkozva a The Washington
Times. „Több fórum résztvevõi
azt javasolták, hogy az átmeneti
idõszak után a harcot a szekuláris
lázadók és az Átmeneti Nemzeti
Tanács ellen kell folytatni” –
hangzik egy, a múlt héten nyilvá-
nosságra hozott amerikai kor-
mányzati jelentés, amely nem
tudta meghatározni, hogy volta-
képpen mekkora befolyással is
rendelkeznek a dzsihádisták. A
szövetkezés egybeesett a mosta-
nában Abdel-Hakim Belhadzs né-
ven emlegetett Abu Abdalláh al-
Szadik gerillavezér Tripoliban tör-
tént felbukkanásával. 

Nem tudni, 

hol lehet Kadhafi

Putyin virtuális gombnyomása. Oroszország egyelõre tesztüzemmódban megkezdte a közvetlen gázszállítást
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Addiktológusok állítják: a
szenvedélybeteg elsõ lépése
a felépülés útján, amikor
elismeri, hogy baj van.
Amikor lerombolja a ha-

zugságokból és önálta-
tásból épülõ falat,
amit maga köré épí-
tett; amikor a valós-
sággal szembesül.

Hasonló folyamat zajlik jelenleg a hazai
tanügyben is: Daniel Funeriu miniszter
színvallásra késztetette a pedagógusokat és
diákokat egyaránt. 
Mintha a tárcavezetõ maga is az addik-
tológia eszköztárához nyúlt volna, ami-
kor szigorította az idei érettségi lebonyolí-
tását: tükröt állított a rendszer elé, a vizs-
gák eredményeit, amelyek maszatolatlan
képet nyújtanak a hazai oktatás állapotá-
ról. Augusztusban, az iskolabezárások és
az érettségi kapcsán úgy is fogalmazott:
„a valósággal történõ szembesülés fájdal-
mas ugyan, de ki kell lépnünk a hazugsá-
gokból”.
Miért volt képes Funeriu lerántani a leplet
a hazai tanügyrõl? Talán azért, mert nem
foglya a felsõoktatási érdekcsoportoknak,
mint amilyenek a korábbi miniszterek,
Andronescu, Marga, Adomniþei voltak.
Talán azért, mert az elmúlt húsz év java
részét külföldi tanulmányutakon, fejlett
oktatási rendszerû államokban, Franciaor-
szágban, Németországban, Angliában és
Japánban töltötte. Talán azért, mert párt-
tag ugyan, de nem vezényszóra haptákba
álló pártkatona. (Emlékezetes, hogy a
nyári érettségi eredmények közzétételekor
több demokrata liberális politikus a fejét
követelte.) Talán azért, mert az új tanügyi
törvény alapelveit lefektetõ Mircea Miclea
professzor mellett inasoskodott az államel-
nöki hivatalban. Talán azért, mert ma-
kacs és következetes...
Az oktatási miniszternek mindenesetre sok
ellensége lett az elmúlt hónapokban. Elsõ-
sorban az érettségin kudarcot valló diákok,
akik némi joggal kérdezhetik: miért pont
õk az „áldozati generáció”? A bukott diá-
kok szülei, akik csemetéik jövõjéért aggód-
nak, s nem értik, ha évekig jó jegyekkel
ment haza a gyerek, miért hasalt el a vizs-
gákon? Az ellenzéki politikusok, akik
hisztérikusan követelik a lemondását, tit-
kon abban reménykedve, hogy így meg-
kapják az idei érettségi kárvallottainak
szavazatait. És persze a pedagógusok egy
része, elsõsorban azok, akik a szintén szi-
gorított vizsgakörülmények miatt idén
nem juthattak végleges állásokhoz.
Daniel Funeriu küldetése természetesen
nem érhet véget azzal, hogy lerombolta a
hazai oktatás állapotához fûzõdõ illúzió-
kat: alapjaiban kell újraépítenie a rend-
szert. Ezt a célt szolgálja az új tanügyi tör-
vény is, amelynek legtöbb elõírása a hétfõn
kezdõdõ tanévben lép él életbe. A mini-
szternek nem árt óvatosnak lennie.
Addiktológusok állítják: a szépen gyógyuló
szenvedélybeteg is bármikor visszaeshet.

Funeriu tükre

Cseke 
Péter Tamás

Folytatás az 1. oldalról

„Eljönnek majd a választások, és
ha mi nyerünk, akkor a PDL kivé-
telével mindegyik ellenzéki alaku-
lattal, beleértve az RMDSZ-t is,
tárgyalni fogunk” – fogalmazott
Ponta, hangsúlyozva, hogy ha-
sonlóképpen a szövetséghez, õk is
tisztességes partneri viszonyt tar-
tanak majd fenn a jövendõbeli el-
lenzékkel, hiszen „az RMDSZ is
tiszteletet mutat irányunkban
most, amikor kormányon van”. 

Kelemen Hunor, az RMDSZ
szövetségi elnöke, a találkozó
után arról számolt be, hogy nem
sikerült közelíteni az állásponto-
kat a jövõ évben esedékes helyha-
tósági és parlamenti választások
összevonásáról. Míg a PSD-s poli-
tikusok határozottan elutasították
a két voksolás egyidejû megszer-

vezését, addig az RMDSZ amel-
lett érvelt, hogy az összevonás
mind a pártokra, mind a társada-
lomra nézve elõnyös lenne. A két
fél ugyanakkor egyetértett abban,
hogy a nemzeti kisebbségek szá-
mára biztosítani kell a számará-
nyos parlamenti képviseletet. „El-
fogadhatatlan, hogy a két milliós
létszámú magyar kisebbség ne
képviseltesse magát a törvényho-
zásban, vagy az csak 2-3 képvise-
lõre zsugorodjon” – fogalmazott
Victor Ponta a nagyobbik kor-
mánypárt által szorgalmazott
többségi választási rendszer apro-
póján. Kelemen Hunor szerint ezt
a célkitûzést több módszerrel is el
lehet érni, az RMDSZ a vegyes
választási rendszert támogatja,
amely az egyéni körzetekben
mandátumot nyert honatyák mel-
lett pártlistáról is bejuttatna képvi-

selõket és szenátorokat a törvény-
hozásba. 

Az RMDSZ elnöke arról is be-
szélt, a szintén a PDL által szor-
galmazott alkotmánymódosítás
nem valósítható meg a jelenlegi
parlament mandátuma alatt, mert
a kormányoldalnak nincs kéthar-
mados többsége. Ponta is leszö-
gezte: a jelenlegi parlament nem
módosíthatja az alkotmányt.
Hozzátette: a  találkozón a nem-
zeti kisebbségek jogai is szóba ke-
rültek. Leszögezte: a kisebbségi
jogokat a parlamentben elfoga-
dott törvényekkel kell szavatolni,
olyanokkal, amelyek akkor is ha-
tályban maradnak, ha az
RMDSZ nincs kormányon. Kö-
zölték, hogy a PSD részérõl
konstruktív hozzáállást várnak el
a kisebbségi jogok kapcsán, amire
az ellenzéki párt ígéretet is tett. 

Román lapszemle

Biztos pusztulás vár az ország egyik fon-
tos természetvédelmi területére, a Csalhó
Nemzeti Park egy jelentõs részére, ha
megépítik az oda tervezett sípályát.
(Jurnalul Naþional) Valósággal megroha-
mozták a nagylaki határátkelõt a Nyugat-
Európába tartó illegális emigránsok.
(România Liberã) Míg Romániában alig
van érdeklõdés a brassói Roman teherau-
tógyár termékei iránt, a Pentagon novem-
berben újabb szerzõdést köt a vállalattal,
360 katonai jármûvet vásárol az amerikai
hadsereg számára. (Curierul Naþional) 
Sereghajtó Románia a túlsúlyos emberek
tekintetében: Svájc és Olaszország mellett
európai viszonylatban itt található a leg-
kevesebb elhízott személy, a lakosságnak
mindössze 7,9 százaléka – derült ki a
Nemzetközi Egészségvédelmi Szervezet
adataiból. (Capital)

Nem udvarolnak...

ÚMSZ

„Függetlenként, egészen biz-
tosan az USL jele nélkül”, de

az ellenzéki pártszövetség támo-
gatásával indul újabb fõpolgár-
mesteri mandátumért Sorin Op-
rescu. A bukaresti városgazda ez-
zel a bejelentésével zárta le az el-
lenzéki pártszövetség  több hete
tartó udvarlását. A Szociál-
Liberális Szövetség társelnökei,
Crin Antonescu és Victor Ponta
mindent elkövettek annak érdeké-
ben, hogy a rendkívüli népszerû-
ségnek örvendõ Oprescut a ma-
guk oldalára állítsák és az USL je-
löltjeként indítsák a polgármesteri

megmérettetésen. „Saját kam-
pánystábom lesz, saját választási
stratégiám, és ami még fontosabb,
saját projektjeim. Természetesen
javaslatokat elfogadok az USL ré-
szérõl a partnerségi szerzõdés ér-
telmében” – szögezte le Sorin Op-
rescu. A fõpolgármester dicsérõ
szavakkal illette az USL két társel-
nökét, szerinte Ponta „mély gon-
dolkodású és tisztességes”, Anto-
nescu pedig „olvasott és harcos”.
Az egyezség nyilvánosságra hozá-
sát követõen a PSD bejelentette,
hogy a jelölt-rangsorolás érdeké-
ben tartott közvélemény-kutatás-
okon senkit sem „tesztelnek” a fõ-
polgármesteri tisztségért. 

Oprescu „kicsit független”

Victor Ponta a magyar kisebbség arányos képviseletét garantálta Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek Fotók: Tofán Levente

Cs. P. T.

Politikai vita bontakozott ki
tegnap a képviselõházban a

kormánypártok és az ellenzék
között a verespataki aranybá-
nya kapcsán, amikor a demok-
rata liberális ülésvezetõ, Ioan
Oltean az ülés napirendjét is-
mertette. Az elutasításra java-
solt jogszabályok között szere-
pelt ugyanis az a szociáldemok-
raták által elõterjesztett tör-
vénymódosító indítvány is,
amelynek értelmében a nemes-
fémeket, drágaköveket és radio-
aktív anyagokat csak állami
többségû bányavállalatok ter-
melhetik ki. Az ellenzék azt
szerette volna, hogy a képvise-
lõk küldjék vissza a tervezetet a
szakbizottságokhoz. Relu Fe-
nechiu liberális honatya azzal
érvelt: a kormány és az államel-
nöki hivatal is elismeri, hogy a
román állam elõnytelen szerzõ-
dést kötött a Verespatakra
aranybányát tervezõ kanadai
befektetõkkel, akik 80 százalék-
ban birtokolják a kitermelési li-
cenccel rendelkezõ Rosia
Montana Gold Corporation cé-
get. Az ülést vezetõ Ioan
Oltean, az alsóház demokrata-
liberális alelnöke nem fogadta
el a javaslatot. Mint ismert, a
képviselõházban heves vita vár-
ható annak a törvénymódosító
tervezetnek a kapcsán is, amely
lehetõvé teszi, hogy a magán-
kézben lévõ bányavállalatok is
sajátíthassanak ki ingatlanokat
azokon a területeken, amelyek-
re a licencük szól. A tervezetet
egy ellenzéki és egy kormány-
párti szenátor terjesztette elõ. A
módosító indítványt a szenátus
már elfogadta, jelenlegi a képvi-
selõház ipari szakbizottsága vi-
tatja. 

Verespatak-vita a

képviselõházban

ÚMSZ

Bár a koalíciós alakulatok
között nincs egyetértés, az

ország területi-adminisztratív új-
raosztásának kérdésében Emil
Boc kormányfõ tegnap reményét
fejezte ki, hogy a következõ idõ-
szakban sikerül közelíteni az ál-
láspontokat. A Demokrata Libe-
rális Párt (PDL) elnöki tisztségét
is betöltõ Boc elmondta, alakula-
ta kész elfogadni a 10 megyés
változatot is. „Nem ragadunk le
a nyolc megyés változatnál, nyi-
tottak vagyunk a tíz régióra való
felosztásra is” – fogalmazott
Emil Boc. Hozzátette: az

RMDSZ-nek „a magyar kisebb-
ség sajátosságai” miatt vannak
fenntartásai a területi-adminiszt-
ratív felosztással kapcsolatban,
de a szövetség vezetõinek is meg
kell érteniük, hogy az újram-
egyésítés Románia érdekét szol-
gálja és nem helyes a tisztségüket
féltõ megyei tanácselnökök mi-
att megakadályozni a projektet.
A kormányfõ szerint a jövõ év-
ben esedékes helyhatósági és
parlamenti választások összevo-
nása 2012 novemberében azt a
célt is szolgálja, hogy elég idõt
biztosítson a hatóságoknak a te-
rületi-adminisztratív reform élet-
be léptetésére. 

Ismét napirenden a régiósítás

Folytatás az 1. oldalról

„A tisztség elfoglalásának feltétele,
hogy a miniszterelnök és az állam-
fõ elfogadja az RMDSZ által jelölt
személyt. Pozitív döntés esetén le
kell mondanom mandátumom-
ról” – vázolta a szenátor. Arra a
kérdésre, hogy az RMDSZ kit in-
dítana az idõközi választáson,
Gyerkó elmondta: még nem szüle-
tett döntés, de Tánczos Barna, az
agrártárca államtitkára jelezte, õ
indulna a szenátori székért. 

„Amennyiben megürül a szená-
tusi hely, valóban megpályáznám”
– erõsítette meg lapunknak
Tánczos Barna a sajtóhíreket. A
mezõgazdasági államtitkár az
ÚMSZ-nek elmondta, a kormány-
zási, végrehajtói tevékenység után
kihívásként tekintene a törvényho-
zási munka elé, mégha csak egy
csonka mandátum erejéig is. „Az
egyik legfontosabb célunk a tago-
sítási törvény módosítása, ehhez
járulhatnék hozzá döntõ módon a
szenátusban” – ecsetelte lapunk-
nak Tánczos. Az államtitkár sze-
rint „bemelegítõ idõszak” lehetne
számára az az egy év, amennyi a
jelenlegi törvényhozási ciklusból
még hátravan, és jövõre ismét in-
dulna a szenátori helyért, „ha meg
nem változnak idõközben a játék-
szabályok”. Gyerkó László esetle-
ges utódját a csíki területi
RMDSZ-nek kell jelölnie; Tán-
czos egyelõre nem tud arról, hogy
rajta kívül volna még érdeklõdõ a

jelöltség iránt az RMDSZ-en be-
lül. „ Ha verseny is lesz, állok
elébe” – tette hozzá az államtitkár.
Ami az agrártárcánál általa jelen-
leg betöltött tisztség sorsát illeti,
Tánczos szerint még korai utódje-
löltekrõl beszélni, minthogy az
esetleges idõközi választást legha-
marabb januárban tarthatják.

A Versenytanács eddigi
RMDSZ-es tagja, Neményi Jó-
zsef 14 évig töltötte be funkcióját,
a tanács elõdjének, a Versenyhiva-
talnak is tagja volt. Mivel mandá-
tuma ebben a hónapban lejár, az
RMDSZ-nek új tagot kell jelölnie.
Gyerkó László erre a tisztségre
pályázik, jelölését a szövetség hét-
fõi frakcióülésén is támogatta. 

Mint ismeretes, Pálffy Mózes
Zoltán RMDSZ-es képviselõ halá-
lával Kolozs megyében is megüre-
sedett egy alsóházi hely. Míg Har-
gita megyében minden valószínû-
ség szerint kiírják a választásokat
a Gyerkó lemondásával megürese-
dõ szenátori hely betöltésére, ad-
dig Kolozs megyében úgy tûnik,
erre nincs politikai akarat. Petru
Cãlian PDL-s képviselõ hétfõn ar-
ra kérte a képviselõházi kollégáit:
ne vegyék tudomásul a múlt héten
elhunyt Pálffy halálát, amíg kéz-
hez nem kapták a halotti bizonyít-
ványt. Máté András Levente, az
RMDSZ képviselõházi frakcióve-
zetõje korábban lapunknak nem
zárta ki annak a lehetõségét, hogy
a képviselõi mandátum egyelõre
betöltetlen marad. 

Idõközi választások Csíkban?
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Bogdán Tibor

A kommunizmus idõ-
szakának már-már a le-

targiával hasonlatos, unal-
mas választási menetei után
Románia nyomban 1990-
ben, az elsõ szabad(abb) vá-
lasztások alkalmával meg-
kóstolhatta a nyugati de-
mokrácia ízét.

Az „amerikai minta”

Az újdonsült politikai osz-
tály már az 1990. évi májusi
választások alkalmával rá-
tért az „amerikai mintára”,
a kampány idején immár a
politikai piackutatás eszkö-
zeivel is élt. A színes, az ere-
deti szándék szerint ötletes-
nek szánt választási plaká-
tok mellett megjelentek az
apró mütyüröket tartalmazó
nejlontasakok is. Politológu-
sok szerint az Angliából fris-
sen hazatért parasztpárti po-
litikus, Ion Raþiu vezette be

Romániában az urnákhoz
járuló szavazók megajándé-
kozását. 

Ekkor még valóban ártat-
lan tárgyakról volt szó,
amelyek inkább a figyelem-
felkeltést szolgálták, mint a
lekenyerezést. Ion Raþiu
még csak olcsó golyóstolla-
kat, zsebnaptárakat, a pa-
rasztpárti jelöltet ábrázoló
színes fényképecskéket, a
párt programját tartalmazó
füzetecskéket osztogatott
pártja potenciális szavazói-
nak.

A parasztpártiak az 1990.
évi államfõ-választások al-
kalmával nyíltan fel is vál-
lalták az értéktelen ajándé-
kok osztogatását (akkoriban
még egy üres nejlonzacskó
is megtette): sárga mû-
anyagtasakjaikon ugyanis
ott állt az elnökjelöltjüket
népszerûsítõ, a mozgósító-
nak nem igen nevezhetõ, ba-
nális felhívás: „Szavazz Ion
Raþiura”.

Ruhanemû – 
pártszínekben

A választási ajándékozás
„fejlõdéstörténetét” nyomon
követõ szociológusok a nej-
lonzacskók tartalmának vál-
tozásait elemezve arra a fö-
löttébb érdekes következte-
tésre jutottak, hogy – a lát-
szat ellenére – a romániai
politikusok igencsak jól is-
merik a lakosság igényeit,
anyagi helyzetét, szükségle-
teit, mi több, a voksolás kö-
zeledtével még érzékenyen is
reagálnak rájuk. Az életszín-
vonal rohamos romlásával
egyidõben ugyanis a „válasz-
tási tasakok” mélyén már né-
hány olcsóbb, alapvetõ élel-
miszer – kiló szemesbab, ku-
koricaliszt – is meglapult.
Késõbb már étolaj, liszt, cu-
kor, rizs is került a zacskók-
ba, fénykorában a Társadal-
mi Demokrácia Pártja még
szalámit és (olcsó) bort is
osztogatott, a nagyobb váro-
sokban a szerencsés választó
még ananászkonzervet is ki-
foghatott.

Késõbb, amikor a betevõ
falatra ugyan még jutott, ru-
hanemûre azonban már ke-
vésbé futotta a szegénysorsú
szavazónak, a nejlonszaty-

rokban megjelentek az elsõ
ruhadarabok is: trikók, sálak,
sapkák, kezeslábasok. Sõt,
olyan helyeken, ahol a politi-
kai pártok valamelyike gör-
csösen igyekezett magának
híveket toborozni, a kam-
pánystábok nadrággal, dzse-
kivel is megajándékozták a
kedves választót, akit az sem
zavart, hogy a ruhanemûnek
– a szó szoros értelmében is –
erõsen „pártszínezete” volt. 

Mindez egyébként a 2004.
évi parlamenti és elnökvá-
lasztások „nagy találmánya”
volt, amikor is az ország több
települése is megtelt piros il-
letve kék színbe öltözött
„párthívekkel”.

Voks – tûzifáért

Az országos méreteket öl-
tõ nyomor fokozódásával
már mindenféle holmi meg-
felelõ „választási ajándék-
nak” bizonyult: így a vokso-
lásra csábítandó választó es-
ernyõtõl és mûanyagvödör-
tõl kezdve a mosóporon és a
seprûn át az öngyújtóig,
zseblámpáig, ingyenes tûzifá-
ra feljogosító utalványig a
legváltozatosabb ajándéko-
kat vihette haza.

A politikai pártok egyben

elõrelátóbbnak is bizonyul-
tak: már nem csupán a kam-
pány napjaiban „kedvesked-
tek” a választóknak, de nem-
zeti ünnepeken is „partikat”
rendeztek számukra. Ebben
elsõsorban a szociáldemok-
raták jeleskedtek, akik – min-
denekelõtt május elsején, a
„munka nemzetközi ünne-
pén” – invitálták a manélé
hangjai mellett ingyen
mititéjre és sörre majdani
szavazóikat, akiknek azon-
ban végig kellett hallgatniuk
néhány üresjáratú politikusi
szónoklatot. Néhányan el-
ájultak – a tûzõ naptól, az éh-
ségtõl vagy az unalomtól: ez
soha nem derült ki.

A bankó két fele

A technikai fejlõdés nyom-
ta rá a bélyegét a 2008. évi
választások szatyrainak tar-
talmára. Így – fõleg az idõ-
sebbek – ámulva nézték
memory-stick névre hallgató
furcsa ketyerét, tanácstalanul
forgatták a számítógépes já-
tékok dvd-lemezeit, a szeren-
csésebbek karórát vagy egye-
nesen kártyával ellátott mo-
biltelefonokat találtak a zacs-
kók mélyén – utóbbiakat –
az ajándékozók szerint – „a

jelölttel való kapcsolattartás”
okán.

A „nagy bombát” azonban
a 2009. évi államfõ-választás
alkalmával megjelent mû-
anyag esõkabát jelentette; a
jelöltek nevével feliratozott
narancssárga pelerinekért oly
nagy volt a tolongás, hogy a
bukaresti Titan-parkbeli osz-
togatáson a szépreményû vá-
lasztók még ölre is mentek
miatta. 

Immár évek óta nagy di-
vatja van a választási turiz-
musnak is. Ebben az esetben
a „kortesek” a pártjaik által
bérelt autóbuszokkal több vá-
lasztási körzetben is megsé-
táltatják a szavazót – több-
nyire kisnyugdíjast –, akinek
minden esetben voksolnia
kell. A „formaságról” termé-
szetesen a „kortesek” gon-
doskodnak, akik a „túra” vé-
gén némi pénzmaggal is ho-
norálják a többszörösen bizo-
nyított „választói hûséget”.
És mivel a politikus takaré-
kos ember, nem egy esetben
a „szavazóturista” a „körút”
elején csak egy fél bankjegyet
kapott, a második felét akkor
vehette át, amikor a „szerve-
zõk” meggyõzõdhettek róla,
hogy a kívánalmaknak meg-
felelõen pecsételt. 

Voksok rizsért és golyóstollakért

Gy. Z.

A jelenlegi német kor-
mányfõ – aki apjának kö-

szönhetõen ily módon az el-
sõ keletnémet születésû kan-
cellárként vonult be a német
történelembe – a Merkel ne-
vet elsõ férje, Ulrich Merkel
után vette fel, akivel 1977 és
1982 között élt házasságban.
Azt pedig még kevesebben
tudják, hogy a második ke-
resztnév, a Dorothea – a gö-
rög Dorotheosz latin nõiesí-
tése – Isten ajándékát jelenti.

A „vörös Kasner”

Horst Kasner 85 esztendõs
volt. Berlinben született, de
lelkészi pályáját Hamburg-
ban folytatta, itt érte a máso-
dik világháború vége is. Né-
hány esztendõ múltán, 1949-
ben létrejött a két Németor-
szág, bár a megosztás még
kevés ideig átjárható maradt.
Önmaga döntött úgy 1954-
ben, hogy családjával az egy-
kori keletnémet kommunista
államba költözik át. Többen
azt vetették a szemére, hogy
a szocializmus meggyõzõdé-
ses barátjaként döntött az
NDK-ba való átköltözés mel-
lett. Pedig amit tett, küldetés-
tudatból tette: a Német De-
mokratikus Köztársaság

ugyanis lelkészhiánnyal
küszködött. Sõt: a fennma-
radt iratok szerint a kommu-
nista hatóságok az elsõ idõ-
szakban Merkel édesapját „a
munkás és paraszt állam el-
lenségeként” tüntették fel,
késõbb azonban már minde-
nütt „a vörös Kasnerként”
szerepelt. Ebben az idõszak-
ban egyébként az egyházat
már kifejezetten üldözték az
NDK-ban, a hívõket kifeje-
zetten megbélyegezték.

A keletnémet hatóságok-
tól Horst Kasner elõször a
Brandenburg tartományban
lévõ, mindössze háromszáz
lelket számláló Quitzow tele-
pülésen kapott lelkészi állást.
Új otthonába azonban egye-
dül érkezett meg: a család
bútorait 1954. július 16-án
szállították Hamburgból
Quitzowba, a hamburgi
Elim kórházban pedig egy
nappal késõbb jött a világra
Horst és Herling Kasner elsõ
gyermeke – az atya tehát így
nem lehetett jelen leánya
születésekor –, egy kislány,
aki a keresztségben az Angela
Dorothea nevet kapta.

A csodálatos táj

A család 1957-ben az
ugyancsak brandenburgi
Templinbe költözött át, ahol

az édesapa teológusok to-
vábbképzését célzó papi is-
kolát alapított. A krónikák
szerint azok közé tartozott,
akik az önálló keletnémet
egyházért küzdöttek, de nem
törekedtek semmifajta szer-
vezeti vagy tartalmi kötõdés-
re a nyugati egyházhoz.
Kasner – mint a feljegyzé-
sekbõl kitûnt – azon igyeke-
zett, hogy közelebb hozza
egymáshoz a kereszténysé-
get és a szocializmust. Ebbõl
a szempontból – mint abban
az idõben sokan mások –
konformistának számított,
aki mindig tudta, hol a határ,
azt nem kérdõjelezte meg,
soha nem tartozott az NDK
bírálói közé, és minden konf-
liktust került. Angela
Dorothea – a késõbbi Angela

Merkel kancellár – fiatal ko-
rában maga is tagja volt az
akkori keletnémet kommu-
nista párt, az NSZEP ifjúsá-
gi szervezetének, az FDJ-
nak. Késõbb azonban – test-
véreitõl eltérõen – egyre in-
kább a rendszert bíráló kö-
rök felé fordult.

Öccse, Marcus, és négy év-
vel fiatalabb húga, Irene,
már itt, Templinben szüle-
tett. Angela, akit nemsokára
„Kasi” becenéven emleget-
nek, szívesen emlékezik visz-
sza az itt töltött idõkre:
„Csodálatosan szép táj vett
körül” – szokta mondani,
amikor gyermekkoráról be-
szél, és megemlíti az erdõk-
ben kékellõ áfonyabokrokat,
a tavakban úszkáló méretes
pontyokat.

Az „istentelen” NDK

Angela viszonya édesany-
jával, a korábban tanítónõ-
ként tevékenykedõ Herlind
Kasnerrel kiváló volt, a csa-
lád életét mégis elsõsorban
rendkívül szigorú és tekin-
télyelvû nevelést alkalmazó
édesapja befolyásolta. So-
kak szerint ez volt az egyik
oka annak, hogy a fordulat
után az akkor már Merkel
nevet viselõ Angela a ke-
reszténydemokrata CDU-
nál kötött ki, ami egyben
egyfajta, a szülõi háztól való
„politikai emancipációt” is
jelentett a számára. Feltûnõ
volt az is, hogy Merkel –
már kancellárként – ifjúsá-
gára és szüleire visszaemlé-
kezve mindig elsõsorban

édesanyjáról beszélt. A tör-
ténészek, illetve az életrajz-
írók szerint az egyházelle-
nes NDK-ban a jelenlegi
kancellár édesapja egyfor-
mán törekedett arra, hogy
az egyház hû szolgája, egy-
ben pedig a kommunista ál-
lam lojális polgára legyen.
Az egyházi tanácskozáso-
kon rendszerint olyan állás-
pontot képviselt, ami össz-
hangban volt a kommunista
párt hatalompolitikai érde-
keivel. A fordulat után az
édesapa semmilyen párttal
nem keresett kapcsolatot, a
késõbbi kancellár édesanyja
viszont a szociáldemokra-
táknál kötött ki.

Amikor Horst Kasner a
családjával együtt átköltözött
az NDK-ba, döntése elõtt so-
kan értetlenül álltak. Hat esz-
tendõvel ezelõtt így magya-
rázta akkori elhatározását:
„Kötelességemnek éreztem.
Berlinbõl származom. Teoló-
giai tanulmányaim végezté-
vel tértem vissza, hogy az
NSZEP államának ateista és
istentelen propagandája ellen
harcoljak.”

Horst Kasner – az édes-
anyával ellentétben – távol
maradt attól az ünnepségtõl,
amelyet a CDU 2004-ben az
akkor 50 esztendõs (még
csak pártelnök) Angela
Merkel tiszteletére rende-
zett. Viszont 2005 novembe-
rében az egész család helyet
foglalt a Bundestag tisztelet-
beli páholyában, amikor Né-
metország elsõ nõi – és mint
írtuk, keletnémet nevelkedé-
sû (bár hamburgi születésû)
kancellárját – beiktatták a
hivatalába. 

Aki Angela Merkel életútját egyengette

Eredetileg „amerikai modellnek” szán-
ták, ám végül is balkáni gyakorlattá
vált, azaz választási reklámból válasz-
tási megvesztegetéssé lett a voksolás
elõtti apróbb ajándékok osztogatása. 

A napokban hunyt el Horst Kasner

evangélikus lelkész, Angela Merkel

édesapja. A hír nyomán ismét fellán-

goltak a viták arról, hogy családi hát-

tere miként befolyásolta a német kan-

cellár politikai pályafutását.

Angela Merkel német kancellár evangélikus lelkész apjával és szocdemekhez csatlakozott édesanyjával



Kertész Ákos Amerikai Népszavában meg-
jelentetett, botrányt keltõ levelével nem az
a probléma, hogy a magyarságot gyalázza.
Ezt sûrûn megtették elõtte mások is. Ber-
zsenyitõl Adyig és tovább. Magától Adytól
Kertésznél is durvább sértéseket tallózhat-
nék.
Kertész Ákos azonban úgy sértegeti a ma-
gyart, hogy magyar íróként és állampolgár-
ként önmagát és a magyar társadalom –
hallgatólagosan vele egy nézeten lévõnek te-
kintett – tagjait nem tekinti magyaroknak. A
maradék magyar nép – szavaiból ítélve –
„genetikailag” lelkiismeretlen és szolgalelkû.
Magyarán: nem az egymást követõ politikai
agymosások tették olyanná, amilyen. Ha
olyan. Azaz, Kertész Ákos szövege nem-
magyar oldalról pontosan azt a jelenséget

produkálja, amelyet magyar
oldalon meg szeretne bé-
lyegezni: a fajelméletet.
Ami, lényege szerint most
is, mint mindig, pusztán a

politikai ellenfél gyû-
löletét hivatott meg-
alapozni. 
Ezzel azonban Ker-
tész nem csak a ma-

gyar zsidóságot rekeszti ki a magyar népbõl
és a magyar nemzetbõl, hanem a nem zsidó
származású magyarok (írók, filmrendezõk,
színészek, oktatók) azon tömegeit is, akik
írásban, szóban és tettben õszintén szembe-
néztek a holokauszt tényével (is). A román
értelmiség túlnyomó több-
ségével ellentétben például.
Azt még megérteném,
hogy Kertész gyanakszik a
zsidóságot megkövetõ vagy
az antiszemita uszítással
szemben nyilvánosan meg-
védelmezõ Kövér Lászlóra vagy Lázár Já-
nosra. Valóban nehéz ugyanis eldönteni,
hogy az õ gesztusaikat mennyiben vezette
õszinte megbánás, illetve a zsidó honfitársa-
ikkal való együttérzés, és mennyiben politi-
kai számítás. Nem könnyû ugyanis elfeled-
ni, hogy az azóta fényes karriert befutott jel-
szó, miszerint „Magyarország legyen végre
a magyaroké”, a Fidesz – akkor még liberá-
lis, de a konzervatív fordulatot akkor már
tervezgetõ – elnökétõl származik. 
Ámbár egy „is”-sel megtoldva, ama jelszó
sem nélkülözött volna minden alapot. Az a
liberális ideológia ugyanis, amely a népet
és a nemzetet az állampolgárok közösségé-

vel – és csak azzal! – tekintette azonosnak,
önmagukat magyarnak érzõ emberek milli-
óit rekesztette volna ki a kulturális nemzet-
bõl is, s nyilvánította nacionalistának, sõt
irredentának azokat, akik a határon túli
magyarokat is a nemzet (mindkettõ) részé-

nek szerették volna tekin-
teni. 
Kertész – szélsõjobboldali
ellenfeleivel maradéktalan
egyetértésben – nem csak
õket, hanem például Pi-
linszky Lászlót, Antall Jó-

zsefet, Göncz Árpádot, Esterházy Pétert,
azaz (ha jelenthet ez egyáltalán valamit)
származásuk tekintetében is magyar politi-
kusok és értelmiségiek tömegeit radírozza
ki a magyar nemzetbõl. Ezek után a ma-
gyar nép „természetszerûen” apad a Jobbik
legelvetemültebb képviselõire, akiket aztán
prófétai dühvel lehet sárba tapodni. Aho-
gyan azon sem csodálkozhatunk, hogy a
magyar népbõl kitaszított milliók mind
erõteljesebben elhidegülnek attól az ideoló-
giától, amelyben a jelek szerint Kertész és
– az ügyet pusztán felfújt balhénak tituláló
– elvbarátai sem hittek soha, legfeljebb úgy
tekintették, hogy politikai céljaiknak, illet-

ve értelmiségi ambícióiknak ez felelhetne
meg a leginkább. 
S azt hiszem, itt van a kutya elásva. Mivel
ez az ideológia, amelyet a hatalom korábbi
birtokosai egyetlen lehetséges világlátás-
ként próbáltak a teljes magyar nyilvános-
ságra ráerõltetni, fokozatosan leleplezõ-
dött, s a magyar választók egy másik – úgy
tûnik nem kevésbé kizárólagos – ideológiá-
ra adták voksukat. Kertész és elvbarátai
azonban ahelyett, hogy a kiegyezés útjait
keresnék, megpróbálnak bosszút állni azo-
kon, akiket lényegében õk maguk hajszol-
tak bele a kétharmados hatalomba. 
A két ideológia, a kozmopolita és a nemze-
ti, „sajnos” együtt igaz – ahhoz, hogy az
emberek a nemzetek fölött találhassanak
egymásra, létezniük kell a nemzeteknek, s
ahhoz, hogy virágzó nemzetek létezhesse-
nek, olyan embereknek kell létezniük, akik
képesek túllépni a szûk értelemben vett
nemzeti célokon és szempontokon. Egészsé-
ges politikai és kulturális élet csak e két el-
lentétes politikai nézetrendszer és világkép
szabad és tisztességes versengésén alapulhat. 
Az egymást hajtûkanyarokba hajszoló ki-
zárólagosságok csak nemzeti karambolok-
ba torkollhatnak.

Elszigetelt, magányos hõsök hozták létre ezt az irodalmat Ma-
gyarországon a hatvanas–hetvenes években, szemben az iparosí-
tott ideológiai szeméttel, és bizonyosan nem gondolták, hogy az
ideológiai szemetet majd az üzleti szemét váltja fel a kilencvenes
évektõl kezdve. Aligha gondolták, sõt bizonyosan nem gondolták,
hogy maga az irodalmi mû olvasása lesz majd iparilag visszavon-
va az új évezred küszöbére, mert ha gondolták volna, a mûveiket
nem képesek létrehozni. Nem is gondolhatták, hiszen évezredes
tapasztalat szólt még amellett, hogy a mûveltség elterjedése, de-
mokratizálása és államosítása újabb és újabb értõ olvasókat szerez
az irodalomnak. Hittek a fejlõdésben, és visszatekintve azt kell
mondanom, hogy idõlegesen jogosan.
Magyarország el volt vágva a világtól, amikor eme nagy íróink a
nagy mûveiket írták; nagyon nehezen, mindenféle idióta cenzurá-
lis korlátozásokat kijátszva jutottak csak hozzá ahhoz, amit a vi-
lág – elsõsorban Európa – ebben az idõben, sõt a korábbi idõkben
is létrehozott, és az örök magyar fáziskésést éppen azon a módon
igyekeztek behozni, ahogyan kétszáz éve minden tisztességes és
tehetséges magyar szerzõ tette.
Nem gondolhatták, hogy a XXI. század elejére a maradék ma-
gyar irodalom olyasmit fog mûvelni, immár teljesen európaiként,
ami Nyugaton mára már kihalt: azt a hagyományosan „európai
kultúrának” nevezhetõ valamit, amit a nagy személyiségeket al-
kalmazott iparmûvésszé lefokozó, szalagmunkássá, részbeszállító-
vá bedaráló újkori kapitalizmus testületileg kivet magából.

Spiró György: A Szellem, 2002

Hajtûkanyarok
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A nyolcvan éves Juliska néni is kiült a kapuba éjfél
tájban, hogy életében elõször élõben láthasson tûzi-
játékot. Öt percig tartott az egész, ám neki elég volt
ahhoz, hogy a kis avasi magyar falu megbecsülését
lássa benne. 
Kõszegremetén, amely Erdély elsõ és sajnos mind
máig egyetlen szabadtéri Széchenyi-emlékmûvérõl
nevezetes, gondolni se mertek arra, hogy valaha
ilyen megtiszteltetés éri õket. Ennek legfõbb oka az,
hogy a korábban hét faluból összegyúrt, Avasújváros
székhelyû községet hosszú idõn át olyanok vezették,
akik jó ha morzsákat szórtak a magyar lakosságú te-
lepüléseknek. Sok évi küzdelem után, egy sikeres
népszavazást követõen, az RMDSZ kormányzati je-
lenlétének segítségével a közigazgatási egységet ez
év tavaszán „megfelezték” és Avasújváros most már
egy magyar többségû közösség központja lett. A he-
lyi tanács és Ludróczki Sándor polgármester meg
akarta mutatni, hogy egyenlõ mércével mér: ha egy
héttel korábban Újváros ünnepén volt tûzijáték, ak-
kor Remetén is kell hogy legyen! Annál inkább, mert
ott az ünnepség központjában a 220 éve született
Széchenyi István, a magyar haladás emblematikus
személyisége állt.
Markó Béla sokak által ismert versében arra figyel-
meztet, hogy itt miénk a tér! Pontosabban a miénk
is! Nem csak történelmileg, de jogilag is. Éljünk hát
a lehetõséggel, vegyük át, népesítsük be a teret. Húz-
zuk ki magunkat és ne bújjunk el fásultságunk füg-
gönye mögé, elvégre egy uniós ország polgárai va-
gyunk, amely lám, a magyar állampolgárság meg-
szerzését sem akadályozza! Ne hebehurgyán, hanem
okos megfontoltsággal, mások jogainak, kulturális
értékeinek tiszteletével ugyan ,de sajátért ékeink fel-
mutatásával.
Biztató: mind többen érzik, hogy ott kell lennünk a
téren, sõt a fõtéren, s nem csak szavakban, de tény-
legesen is meg kell mutatnunk a többségieknek,
hogy sokan vagyunk, nagy értékeink vannak és szé-
pen, európai módon tudunk ünnepelni, szórakozni,
örülni. 
Mint ahogy nemrég a kolozsváriak és a szatmárné-
metiek is megmutatták. A szatmáraik, mint Ilyés
Gyula polgármester a Partiumi Magyar Napok meg-
nyitóján hangsúlyozta, büszkék rá, hogy egy közös-
ségéért felelõsséget érzõ, helyi civil ember, Bódi Atti-
la ötlete nyomán pontosan tíz éve éppen itt rendez-
tek elõször Erdélyben magyar napokat. Most az év-

fordulós ünnep annyira sikerült, hogy a
100 Tagú Cigányzenekar koncertjén
többen voltak a szatmári új fõtéren,
mint Ceausescu bukásának örülni.
Ám a teret meg is kell tartani. Csak
összefogással, egymásba-kapaszko-
dással lehet. A korábbi összevissza
szavazással az újvárosi és remetei

magyarság is kemény árat fize-
tett a fõtér visszahódításáért! Sike Lajos
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Az egymást hajszoló 
kizárólagosságok csak
nemzeti karambolokba
torkollhatnak.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Szentírás: szent vallásunk szent könyve, meg-
különböztetve más vallások hibás és szentségtörõ

alapkönyveitõl.” Ambrose Gwinnett Bierce

Bonyolult

Európaiként

Fõtér
A nap címe. A PDL átvette a brit konzer-
vatívok színeit, Puterea

Magyarázat. Már-már hivatalos: a fõ kor-
mánypárt alapjaiban újul meg: a narancs-
színrõl (-sárgáról? – vörösrõl?) végleg le-
mond, és új vizuális identitással, kék-zöld
színekben jelentkezik. Elena Udreának tet-
szett az ötlet, Emil Boc az ifjú pedálosok
tengerparti találkozójára egyenesen
zöld(b)en jelent meg. Egy brit konzervatív
tanulmány szerint ez a két szép szín fehér
alapon érvényesül, ezért a pedálos fiatalok
a tengerparton falfehér(b)en jelentek meg.
Amirõl eszünkbe jut a kedves vicc: a gyer-
mek kérdi az anyukájától, hogy a meny-
asszonyok miért öltöznek fehérbe; azért,
kisfiam, mondja az anya, mert a fehér a
tisztaság és a remény színe; a krapek pedig
ebbõl megérti azt is, hogy a võlegények mi-
ért öltöznek feketébe. Egyébként Eforién –
a politikai egyensúlytartás jegyében – az
államfõ is megjelent, és értékes tanácsokat
adott válogatás nélkül minden színnek. 

Egyetem ömlesztve. Romániában annyi
(magán)egyetem van, hogy ennek alapján
a legtöbb Nobel-díjasa kellene hogy legyen
az országnak. A intézmények képében
mûködõ üzleti vállalkozások a válság kö-
rülményei között (amikor ráadásul a kö-
zépiskolát érettségivel elvégezni nehezebb,
mint az egyetemet diplomával) a rektorok
sok helyen folyamodtak árleszállításhoz.
Az Evenimentul zileibõl megtudjuk például,
hogy – miután idén közel negyven száza-
lékkal kevesebben jelentkeztek felvételre,
mint tavaly, a bejutott diákok (vagyis
mind) ajándékokat kapnak, a szebeni rek-
tor pedig az árleszállításnak azt a formáját
választotta, hogy a negyven évnél idõsebb
jelentkezõknek, illetve rokonaiknak ala-
csonyabb a tandíj. Megy az ember beirat-
kozni az egyetemre az anyósával és a
nagybátyjával... 

A nap álhíre. Emil Boc megvilágosodás-
szerûen rájött, hogy a legolcsóbb az or-
szágnak az, ha nem is rendeznek választá-
sokat. „Az ellenzék sem veszítené el a po-
zícióit, amelyek szavazatszámlálásunk ese-
tén ugyancsak veszélybe kerülnének, s a
pénzünk is megmaradna” – érvelt a kiváló
alkotmányjogász.
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HIRDETÉS

Szakács Zsuzsanna

Eltökéltség a túlterhelt-
ség dacára – ezzel jelle-

mezhetõ régiónk nõi mun-
kavállalóinak helyzete,
ahogyan az a Nõi Üzleti
Egyesület munkacsoport
frissen készült, hiánypótló
felmérésébõl kiderül. A
Nõk az üzleti életben címû
munka részletekbe menõen
göngyölítette fel azt, hogy
milyen problémákkal szem-
besülnek a nõk a magán-
élet-karrier összeegyezteté-
se, illetve munkájuk során,
erre pedig milyen megoldá-
si lehetõségeik vannak. 

Demográfiai a tét

Az adatok több mint fél-
ezer, zömében Romániában
és Magyarországon élõ nõ
véleményét tükrözik. „Már
az elsõ elemzésekbõl lát-
szik, hogy hasonló a minta
a két országban, vagyis a
legtöbb téma esetében regio-
nális jellemzõkrõl lehet be-
szélni” – hangsúlyozta la-
punk megkeresésére a kez-
deményezõk egyike, Votis-
ky Petra. A pszichológusi
végzettséggel is rendelkezõ
humánerõforrás szakértõ
hangsúlyozta: nagyon jó
lenne, ha a hazai cégveze-
tõk, vagy akár politikai dön-
téshozók is figyelembe ven-

nék a nõi munkavállalókra
vonatkozó sajátosságokat.
„Ez mindkét oldal számára
egyaránt elõnyös lenne, hi-
szen a nõk, mint munkaerõ-
piaci potenciál egyre fonto-
sabb tényezõkké válnak az
elöregedõ társadalomban. A
nõkre ugyanakkor egy má-
sik, társadalmi szempontból
éppilyen fontos feladat is
hárul, a reprodukció. Kelet-
közép Európában még nem
foglalkoznak a cégvezetõk
ezzel a kérdéssel” – muta-
tott rá Votisky.

A válaszadók több mint
háromnegyede házasság-
ban vagy kapcsolatban él,
ugyanakkor több mint fele
gyermektelen. „A gyerek-
vállalás életkorának kitoló-
dása látható az eredmé-
nyekbõl. A 34 év átlagélet-
korú válaszadók körülbelül
felének nincs gyereke, 80
százalékuknak nincs vagy
csak egy gyereke van.
Ugyanakkor az összes
résztvevõ 70 százaléka leg-
alább egy gyereket szeret-
ne” – összegezték a felmé-
rés készítõi, ami jól tükrözi,
hogy a rendszerváltás után
a Kelet-európai országok-
ban is eltolódott a demográ-
fiai vonal.

Az eredmények között
szembetûnõ, hogy a válasz-
adók zöme nem volt olyan
élethelyzetben, amikor

szüksége lett volna a mun-
kaadók nagyobb rugalmas-
ságára. Felvetésünkre Votis-
ky Petra úgy vélekedett, ez
inkább az információ hiá-
nyával magyarázható – va-
gyis a nõk nagy része kész
tényként kezel olyan dolgo-
kat, amelyeken lehetne vál-
toztatni. „A hölgyek inkább
megpróbálnak többfelé sza-
kadni és mindenhol teljesí-
teni, miközben (több mint
80 százalékban) túlterhelt-
ségrõl panaszkodnak, mert
nem ismerik jogi-, szakmai
lehetõségeiket, vagy nem

merik kockáztatni állá-
sukat” – mondta, hangsú-
lyozva egy felvilágosító
kampány szükségességét.

A felmérésben résztvevõk
átlagéletkora 34 év, a válasz-
adók több mint háromne-
gyede egyetemi végzettség-
gel rendelkezik. A diplomá-
sok felülreprezentáltsága, il-
letve többéves munkatapasz-
talata a fizetések megoszlá-
sában is megjelenik: a vá-
laszadók kétharmadának
havi nettó jövedelme 500
euró fölött van. (Itt megjegy-
zendõ, hogy a legtöbben –

62,4 százalék – a fõvárosban
élnek és dolgoznak, ami ele-
ve magasabb fizetést feltéte-
lez.) A legnépesebb csoport,
28,3 százalék 500 és 1000
euró közötti összeget visz
haza havonta. Az eredmé-
nyekbõl ugyanakkor az is ki-
tûnik, hogy a nõk nagyobb
része, 62,2 százaléka teljes
munkaidõben – napi nyolc
óránál is többet – dolgozik. 

„Hívogató” ranglétra

A legtöbb válaszadó (kö-
zel 60 százalék) a jelenlegi-

nél magasabb beosztásban
látja magát öt év múlva.
Kérdésünkre, hogy érvé-
nyes-e ez a romániai mun-
kavállaló társadalom egé-
szére is, a szakértõ elmond-
ta, az eredményekbõl egyér-
telmûen visszaköszön a
napjainkban normává vált
igazság, hogy akkor értékes
valaki, ha a munkájában
„letesz valamit az asztalra”,
felfelé halad a ranglétrán –
ez pedig férfiak és nõk eseté-
ben egyaránt érvényes.

Ehhez a témához kapcso-
lódik, hogy a következõ há-
rom évben önálló vállalko-
zást fontolgató nõk aránya
elég magas ( 31,1 százalék),
akárcsak azoké, akik nyitva
hagyják (és nem utasítják
el) ezt a kérdést (37,4 szá-
zalék). 

Votisky ugyanakkor rá-
mutatott: az önállósodási
szándék magas ugyan, de
nem annyira, mint például
Nyugat-Európában. „Egy
dolgozó nõ számára sokkal
nagyobb rugalmasságot
biztosít, ha saját vállalkozá-
sában dolgozik, mivel
könnyebben tudja össze-
egyeztetni munkáját a ma-
gánélettel és önállóbb
lehet” – fogalmazott a
szakértõ, hozzátéve: ennél
sokkal fontosabb lenne bá-
torítani õket, növelni vállal-
kozó kedvüket. 

Röviden

Erõs ipar és agrárium

Az ipar mellett a mezõgaz-
daság volt a legjobban telje-
sítõ román gazdasági szek-
tor a második negyedévben:
elõbbi tevékenysége 4,9 szá-
zalékkal, utóbbié pedig 3,4
százalékkal növekedett az
egy évvel korábbi szinthez
képest – derült ki az Orszá-
gos Statisztikai Intézet friss
adataiból. Legnagyobb visz-
szaesést az építõipar (1,9
százalékos) és a szolgáltatá-
sok (5,5 százalék) szektorá-
ban könyvelték el.

Milliárdos hátralék

Annak ellenére, hogy az el-
múlt év folyamán 10 milli-
árd eurós forgalmat bonyolí-
tottak le, a tíz legnagyobb,
állami kézben levõ vállalat-
nak mégsem sikerült profitra
szert tennie, miután adóssá-
guk megközelíti az 500 mil-
liárd eurót – írta a Ziarul
Financiar.

Épülhet a kifutópálya

Az utolsó jogi akadály elhá-
rulta után holnap kezdõd-
hetnek a Kolozsvári Nem-
zetközi Repülõtér fel- és le-
szállópályájának meghosz-
szabbítási munkálatai – je-
lentette be tegnap Alin Tiºe,
Kolozs Megye Tanácsának
elnöke. A munkálatokat há-
rom cégbõl összeállt konzor-
cium végzi el, amely az el-
következõ hat hónap alatt
egy 2100 méteres pályát épít.

Hírösszefoglaló

Világszerte zuhanásnak
indult a svájci frank árfo-

lyama, miután az alpesi or-
szág jegybankja (SNB) köz-
belépett és minimális 1,20
eurós árfolyamcélt határo-
zott meg. Romániában a
frank az utóbbi két hónap
legalacsonyabb szintjére
esett vissza, a Román Nem-
zeti Bank tegnap 3,53 lejes
átváltást jelentett be – esze-
rint a svájci fizetõeszköz
mindössze egy nap alatt 7,3
százalékot vesztített értéké-
bõl a lejjel szemben.

Amint a vg.hu emlékeztet
rá, a svájci jegybank au-
gusztusban kezdte verbális
intervencióval gyengíteni a
nemzeti fizetõeszközt, mi-
vel a frank az euró paritásá-
nak a közelébe került, és
erõsödése már-már megfoj-
totta a gazdaság növekedé-
sét. Elõször nullára csök-
kentette a három hónapos
megcélzott kamatszintet és
likviditásfokozással próbál-
ta gyengíteni a frankot. 

Késõbb azt is felvetették a
jegybanki tisztségviselõk,
hogy az euróval szemben
árfolyamcélt állapítanak
meg, vagyis rögzítik a frank
árfolyamát. Ez idegességet
okozott a piacon, azonban
nem gátolta meg teljesen a
frank erõsödését, a negatív
globális hangulatban to-
vábbra is frankba menekül-
tek a befektetõk.

Az SNB közleményt
adott ki arról, hogy a frank
erõsödése veszélyt jelent a

gazdaságra, és felveti a „def-
lációs” kockázatokat, ezt
követõen pedig bejelentette
a minimális euró- frank át-
váltási árfolyamot – aminek
következtében az árfolyam
1,1 közelébõl 1,2-re emelke-
dett, amely közel 10 száza-
lékos változásnak felel meg.

„A lépést a frank elmúlt
napokban kiújult erõsödése
válthatta ki, ami annak elle-
nére következett be, hogy a
jegybank korábban figyel-
meztetett, a frank durván
túlértékelt, és ez komoly
kockázatokat hordoz a sváj-
ci gazdaságra nézve” – ma-
gyarázta a Világgazdaság
megkeresésére Kondrát
Zsolt, az MKB bank vezetõ
közgazdásza. A szakértõ
hozzátette, az Európai Köz-
ponti Bank (EKB) kiadott
közleménye alapján az SNB
egyoldalú lépést tett. Ez azt
jelenti, hogy a késõbbiekben
(ha például az eurozóna
szuverén adósságválsága el-
mérgesedik) újra megjelen-
het a piaci nyomás a svájci
frankon, ami az 1,20-as
szinten végrehajtott hatal-
mas devizapiaci intervenci-
ók formájában jelenne meg.
„Ez óriási devizatartalék
felépüléséhez vezetne, ame-
lyen komoly mértékû vesz-
teségek keletkezhetnek.
Ugyanakkor úgy látjuk,
hogy egy éves idõszakban
ezek a veszteségek eltörpül-
nének a paritásközeli euró-
frank árfolyam svájci gazda-
ságra gyakorolt negatív ha-
tásai mellett” – fogalmazott
az elemzõ. 

Míg a hölgyek több mint 90 százaléka elvárja a segítséget a háztartásban, nem mond le a karrierrõl sem

Az üzlet (in)diszkrét bája

Svájci frank: „leszorítva”
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Röviden

Salamon Márton László

Új székhelyre költözik
szeptember 14-tõl az

Amerikai Egyesült Államok
bukaresti nagykövetsége: a
legnagyobb bukaresti külkép-
viselet új ingatlanát tegnap
nyitották meg a sajtó számá-
ra. A román fõváros északi
végében, a Bãneasa városne-
gyedben „zöld mezõs beru-
házással” megépült modern
épületkomplexum megköze-
líthetõségben jelenthet hát-
rányt az eddigi, a fõváros
„nulladik kilométerkövénél”
elhelyezkedõ székhellyel
szemben: az új nagykövetsé-
gi ingatlanegyüttes Bukarest
központi részétõl jelentõs tá-
volságra található.

„Ökodiplomácia”

„A legszigorúbb nemzet-
közi környezetvédelmi elõ-
írásoknak megfelelõ ingat-
lankomplexum 4,5 hektáron
terül el, tízezer négyzetmé-
ternyi beépített területtel.
Kétszáz fát ültettünk el a bel-

sõ udvarban, a kevésbé víz-
igényes fajtákból: japán cse-
resznyefa, ezüst nyírfa, le-
pényfa. A két és fél évig tartó
munkálatok során 1500 al-
kalmazottat foglalkoztat-
tunk, akiknek összesen 2,2

millió munkaórát fizettünk
ki. A teljes befektetés megha-
ladja a százmillió amerikai
dollárt, amibõl mintegy hat-
vanmillió közvetlenül a ro-
mán gazdaságba került be” –
sorolja a statisztikai adatokat
Jorge Vasquez projektmene-
dzser. Vasquez a zöld beru-
házások fontosságát hangsú-
lyozza, amit épületgépészeti-
leg is tökélyre fejlesztettek.
„Hihetetlen, hogy egy köz-
épületben mennyi víz megy
kárba. Mi ezt tekintetbe vet-
tük, és igyekeztünk a pocsé-
kolást minimálisra csökken-
teni – a csapok percenként
két literes hozamra vannak
beállítva, és mozgásszenzo-
rok segítségével kerüljük el a
fölösleges mûködést. A vécé-
kagylóknál is az igényeknek
megfelelõen állítható be a fel-
használt vízmennyiség,

ugyanakkor zuhanyzók áll-
nak a biciklivel közlekedõ al-
kalmazottak rendelkezésére,
természetesen szintén éssze-
rûsített vízfelhasználással” –
magyarázza a kamerák
kereszttüzében a projektme-
nedzser.

Igazi erõdítmény

Igazi erõdítmény – állapít-
juk meg, miközben körbeve-
zetnek a magas falakkal kö-
rülvett területen. Mint meg-
tudjuk, amerikai tengerész-
gyalogosok õrzik majd a
komplexumot szeptember
14-ét követõen, amikor lejár
a jelenleg még szolgálatot tel-
jesítõ román biztonsági cég
megbízása. A közlés után ha-
tározottan értésünkre is ad-
ják, hogy a biztonsági kérdé-
sekkel kapcsolatos informá-

ciók szolgáltatása ezzel véget
is ért. A konzulátusi ügyfél-
fogadásra szánt kisebbik épü-
letbõl, ahol megtekinthettük
az egyszerre száz személy be-
fogadására alkalmas váróter-
met, valamint a napi 250 in-
terjú lebonyolítását lehetõvé
tevõ ablakrendszert – és ahol
biztosítottak arról, hogy a
korszerûsítés révén az átla-
gos várakozási idõt egy óra
alá sikerül csökkenteni – át-
vezetnek a fényûzõen beren-
dezett nagykövetségi épület-
be. Ennek egyik szárnyában
helyezkedik el Mark
Gitenstein nagykövet irodá-
ja, a másikban a többi alkal-
mazott – referensek, tanácso-
sok, attasék, az õket kiszolgá-
ló személyzet. A falakon ro-
mán mûvészek mûvei – fõleg
iparmûvészeti alkotások
vagy a romániai falusi vilá-
got ábrázoló mûvészfotók. 

Kicsomagol 
a nagykövet is

A médiaesemény csúcs-
pontjaként Mark Gitenstein
köszöntõje következik, a
nagykövetségi fõépület föld-
szinti halljában. A lépcsõsor-
ok alatt, a falak mellett kicso-
magolatlan kartondobozok
sorakoznak – a kicsomagolás
java még hátravan. Az ameri-
kai diplomata a széles már-
ványlépcsõn „száll alá” a vá-
rakozó sajtósok közé, és rö-
vid protokollbeszédet tart,
majd sietõsen elköszön:
mennie kell, csomagolni. Az
újságírók is szedelõzködnek:
az anyagot le kell írni, meg
kell vágni, és a szerkesztõség
innen jó messze van: bent, a
városközpontban. 

Zöld könyv 
az autósoknak

Borbély László környezetvé-
delmi miniszter tegnap beje-
lentette, hogy a jövõ év má-
sodik felétõl vagy 2013 elejé-
tõl megszüntetik a regisztrá-
ciós adót, a gépjármûvek
környezetszennyezési beso-
rolást igazoló zöld könyvet
kapnak. Hozzátette, hogy az
Európai Bíróság döntése kö-
vetkeztében ki kellett iktatni-
uk a közvetett diszkrimináci-
ót, amelynek eredményeként
2008-ban egy ideig a regiszt-
rációs adót csak azokra a
gépkocsikra kellett fizetni,
amelyeket külföldrõl hoztak
be az országba. Borbély el-
mondása szerint ezt csak
úgy tudták megszüntetni,
hogy a 2007 elõtt bejegyzett
gépkocsik elsõ eladásakor
kell kifizetni a regisztrációs
adót. Akik pedig többet fi-
zettek, visszakapják a kü-
lönbséget. 

Háromszék: 
sok a számlálóbiztos

Háromszéken túljelentkezés
volt a számlálóbiztosi mun-
kára, így minden települé-
sen sikerül biztosítani a jövõ
hónap végén zajló népszám-
lálás zavartalan lebonyolítá-
sát – mondta el sajtótájékoz-
tatóján Illés Andrea. A
Kovászna megyei Statiszti-
kai Hivatal igazgatója sze-
rint mintegy 1300 számláló-
biztosra lesz szükség, hogy
az egy fõre jutó 80-100 ház-
tartásban lakókat 12 nap
alatt meg tudja kérdezni. Il-
lés Andrea hozzátette: az
október 20. és 31. között
zajló népszámlálás elõtti na-
pokban minden számláló-
biztos „elõlátogatást” tesz,
azaz felkeresi a körzetébe
tartozó összes lakost.

Zöld mezõben zöld jenkik
Nyílt napot tartottak az amerikai nagykövetség új bukaresti székhelyén

Liviu Librescu utca 4-6.

Az egyébként csak a nagykövetséget kiszolgáló, a Buka-
restet Ploieºti-tel összekötõ mûútról leágazó utcát romá-
niai származású amerikai személyiségrõl nevezték el:
Liviu Librescu professzorról. Róla azt kell tudni, hogy
Romániában született, 1978-ban vándorolt ki Izraelbe,
majd Amerikába költözött, ahol a Virginia Mûszaki
egyetemen tanított. 2007-ben, 75 éves korában a tante-
remben gyilkolta meg egy lövöldozõ ámokfutó. A túlélõk
szerint a tanár élete árán mentett meg több diákot, mivel
testével zárva tartotta a terem ajtaját, miközben több diák
a második emeleti ablakon kiugorva menekült el. A tá-
madó megpróbált behatolni a terembe, de mivel ez nem
sikerült, több lövést is leadott az ajtóra. A professzort, ak-
it 2000-ben avatott díszdoktorrá a Bukaresti Mûszaki
Egyetem, a petrokémia egyik atyjának tekintik. 

Az Egyesült Államok bukaresti nagykövetségének ingatlana százmillió dollárba került

Cs. P. T.

Tizenkét felsõoktatási in-
tézmény – köztük négy

kolozsvári – került be a leg-
elõkelõbb hazai egyetemek
csoportjába, ezek kiemelt ál-
lami támogatásban részesül-
nek az új tanévben – közölte
tegnap az oktatási miniszter.
Daniel Funeriu a romániai
felsõoktatási intézmények
rangsorát ismertette, amelyet
a tárca felkérésére az Európai
Egyetemek Szövetsége állí-
tott össze szigorú kritériu-
mok alapján. Az intézmé-
nyeket három „súlycsoport-
ra” osztották. Az elsõbe ke-
rültek azok, amelyekben ma-
gas színvonalú oktatás és tu-
dományos kutatómunka zaj-
lik. Ezek az egyetemek a
mesterképzés mellett doktor-
képzést is megszervezhetnek.
A középsõ kategóriába sorolt
intézmények csak mesterkép-
zést szervezhetnek, doktorit
nem, míg a harmadik, legal-
só súlycsoportba kerülõk csu-
pán az alapoktatást biztosít-
hatják.

A kolozsvári Babes-Bolyai
Egyetem, a Mûszaki Egye-

tem, a Mezõgazdasági és Ál-
latorvosi Egyetem, az Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem
a legmagasabb színvonalú in-
tézmények közé került négy
bukaresti, három iaºi-i és egy
temesvári egyetem mellett.

Az oktatási miniszter köz-
lése szerint ezek a felsõokta-
tási intézmények a tavalyinál
húsz százalékkal több mes-
terképzõi és doktorképzési
helyet biztosíthatnak a hall-
gatóknak, s ehhez megkap-
ják a megfelelõ állami támo-
gatást. Hozzátette, a románi-
ai doktoriskolai helyek 85
százalékát ezek az egyete-
mek hirdethetik meg. 

A második súlycsoportba a
katonai képzést biztosító fel-
sõoktatási intézmények, a
mûvészeti egyetemek, illetve
további tizenöt (köztük több
erdélyi) egyetem került. Ebbe
a kategóriába rangsorolták a
Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemet
(MOGYE) is. Funeriu el-
mondta, ezek az intézmé-
nyek a tavalyival azonos szá-
mú mesterképzõi helyet, illet-
ve a tavalyinál kisebb számú
doktoriskolai helyet hirdet-

hetnek a következõ tanév-
ben, és az állami támogatá-
suk is csökken.

A harmadik kategóriába
az összes többi hazai akkre-
ditált egyetem került. Ezek
csak korlátozott számban
hirdethetnek mesterképzõi
helyeket, doktori képzést pe-
dig csak kivételes esetekben

szervezhetnek (a doktorisko-
lai helyek 1,6 százalékát kap-
ják meg).

Funeriu örülne 
a konzorciumoknak

Daniel Funeriu közölte, az
új tanügyi törvény elõírásai-
nak megfelelõen járt el a mi-

nisztérium az egyetemek
rangsorolásakor. Szerinte ez
hozzájárul majd ahhoz, hogy
a hallgatók, a szülõk és a
munkaadók jobban tudjanak
tájékozódni a felsõoktatási
intézmények kínálatában.
„Az adófizetõk számára a
rangsorolás azt üzeni: a pén-
zük a valóban minõségi okta-
tást biztosító egyetemekhez
kerül” – mondta az oktatási
miniszter.

Funeriu arra biztatta a fel-
sõoktatási intézményeket,
hogy tömörüljenek konzorci-
umokba, mert ezt az új tan-
ügyi törvény is lehetõvé te-
szi. Megjegyezte, hogy az
egyetemek rangsorolása nem
végleges; az intézmények az
évek során – teljesítményük
függvényében – más súlycso-
portba kerülhetnek át.

Mint ismert, a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem nem kerülhetett be
egyik súlycsoportba sem,
mert az intézmény még nem
kapta meg az akkreditációt.
Dávid László lapunknak ko-
rábban arról panaszkodott,
hogy ez a Sapientia számára
nagy hátrányt jelent. 

MOGYE: 
szigorú feltételek

A MOGYE vezetõinek ko-
rábbi nyilatkozataiból már
kiderült, hogy a felsõoktatási
intézmény nem fûzött nagy
reményeket a rangsorolás-
hoz. Jung János professzor,
az egyetem doktori iskolájá-
nak vezetõje augusztusban a
Népújságnak arról beszélt: na-
gyon szigorú feltételeket kell
teljesíteniük ahhoz, hogy a
legelõkelõbb súlycsoportba
bekerüljenek. „Ezeket nem
lehet egyik napról a másikra
teljesíteni” – mondta a pro-
fesszor, aki elismerte, hogy a
MOGYE oktatói közül keve-
sen közöltek úgynevezett
impakt faktoros cikkeket.

A felsõoktatási intézmé-
nyeket az Európai Egyete-
mek Szövetsége az oktatás-
minõség, a tudományos ku-
tatás, a kapcsolatrendszer, a
megújulásra való képesség
alapján pontozta. A tudomá-
nyos kutatás terén fontos kri-
térium volt,  hogy az egye-
tem oktatóinak eredményeit
rangos szaklapok közöljék, s
ezekre hivatkozzanak is. 

Kolozsvári egyetemek a „top tizenkettõben”

A szerzõ felvétele

Daniel Funeriu oktatási miniszter
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A temesvári és a szatmár-
németi színház társulata

is felkészült már a 2011/
2012-es évadra, elkezdõdtek
az elõadások próbái, beindul-
tak a jegy- és bérletárusítá-
sok, hamarosan új elõadáso-
kat mutatnak be a színház
szerelmeseinek.

Bábturnéval indít 
Temesvár

Szerbiai és temes megyei
turnéval indul a temesvári
Csíky Gergely Színház társu-
latának 2011/2012-es évadja.
A bánsági színészek Zián &
Kopik címû bábelõadásukat
mutatják be, amelyet a bemu-
tatót követõen számos helyen
játszottak már vendégszerep-
ként, illetve a 64. Avignoni
Színházi Fesztiválon is szín-
padra vittek. Balázs Attila
igazgató elmondása szerint
elsõként Németh Ákos kor-
társ magyar drámaíró Devian-
cia címû drámáját viszi színre
a temesvári magyar társulat a
színház stúdiójában, rendha-
gyó módon a szerzõ rendezé-
sében. Az elsõ produkció
próbái már el is kezdõdtek,
az elõadás bemutatójára pe-
dig október közepén kerül
sor. Az évad elsõ nagyszínpa-
di bemutatója a Párizsban
élõ, romániai származású
Alexandre Colpacci rendezé-
sében kerül bemutatásra. A

neves-, több díjat is nyert ren-
dezõ Thomas Bernhard ko-
médiáját, az Immanuel Kan-
tot viszi színre a temesvári
társulat színpadán. Az egyik
legeredetibbnek számító
osztrák szerzõ drámáját no-
vemberben láthatja a közön-
ség. A soron következõ évad
másik nagyszínpadi produk-
ciója a Furnitur címû darab
õsbemutatója lesz. Vinnai
András egyike a legtehetsé-
gesebb kortárs magyar dra-
maíróknak, darabját Göt-
tinger Pál rendezésében lát-
hatja a közönség februárban.
„Az új évad repertoárjának
egyik gyöngyszeme Henrik
Ibsen Peer Gynt címû világhí-

rû klasszikusa, amelyet a te-
mesvári színház a budapesti
Fortedanse Társulattal közö-
sen mutat be” – jelentette ki
az igazgató. A koprodukció
rendezõje, a Fortedanse ve-
zetõje Horváth Csaba. Az in-
tézményvezetõ tájékoztatása
szerint az új bemutatók mel-
lett továbbra is mûsoron ma-
radnak a korábbi évadok leg-
népszerûbb és legsikeresebb
produkciói, ugyanakkor a
színház ebben az évadban is
készül vajdasági-, magyaror-
szági- és erdélyi turnékra, ha-
zai- és nemzetközi fesztivá-
lokra. A hónap végén a Zián
& Kopik elõadás Veszprém-
ben lesz látható,  nagy siker-

rel játszott és több díjat is
nyert mady-baby Szegeden, a
Prahot pedig a nagyváradi
Rövid Dráma Fesztivál kere-
tében kerül közönség elé.

Kiegyensúlyozottság  
Szatmáron

Kiegyensúlyozott évad-
tervvel rukkolnak elõ õsztõl
a szatmáriak, a Harag
György Társulat repertoár-
jában a klasszikusoktól a
gyerekdarabokon át a vígjá-
tékokig minden mûfaj meg-
található. A társulat Füst
Milán Boldogtalanok címû
drámájával indítja az éva-
dot, Radu Afrim rendezésé-

ben. A darab a tavalyi évad
utolsó elõadása lett volna,
amelynek bár a próbáit el-
kezdték, a pénzhiány nem
tette lehetõvé, hogy be is
mutassák. Ezt követõen a
társulat új rendezõje, Balogh
Attila mutatkozik be, a Vala-
hol Európában címû darab-
bal. Szilágyi Regina rende-
zésében színpadra állítják
Fenyõ Miklós és Tasnádi Ist-
ván: Made in Hungáriáját, il-
letve Rákosi Péter és Bornai
Tibor A mumus címû darab-
ját. Keresztes Attila, Wil-
liam Shakespeare Szenti-
vánéji álom címû  drámáját
viszi színre. A társulat da-
rabjai mellett vendégelõadá-
sokat is láthat a közönség,
Keresztes Attila a nagyvára-
di Szigligeti Színház mûvé-
szeivel Szigligeti Ede
Liliomfiját állítja színpadra,
míg a a gyergyószentmiklósi
Figura Stúdió Színház Nagy
Bandó András A kiskalácsai
királyság címû meseregénye
alapján Dézsi Szilárd A titok
címû elõadását mutatja be.
A klasszikus színházi elõ-
adások mellett felolvasószín-
ház (Petõfi Sándor: A helység
kalapácsa, rendezõ: Galló
Ernõ) és bábelõadások (Kõvé
vált királyfi, rendezõ: Szil-
ágyi Regina, A három kisma-
lac, rendezõ: Bandura Eme-
se) is szerepel a társulat
évadtervében, de felújított
elõadásokat is láthat a kö-
zönség. 

Színházi évadrajt a végekenRöviden

Baloga-Tamás Erika

Elkezdõdött tegnap Gyer-
gyóalfaluban a Faludy

György tiszteletére alapított
irodalmi fesztivál. A szomba-
tig tartó rendezvény elsõdle-
ges célja a szervezõk szerint
„a kortárs magyar irodalom
és kultúra megismertetése a
diákokkal”. 

Farkas Wellmann Endre,
a rendezvény szervezõje la-
punk kérdésére elmondta,
az irodalmi fesztivál olyan
oktatási és pedagógiai szem-
pontokat tart szem elõtt,
amelyek érvényesítésére az
iskolai oktatás keretei nem
adnak lehetõséget. „Mivel a
hazai iskolák tanterveiben
eléggé háttérbe szorul a kor-
társ magyar irodalom, min-
den Hargita megyei iskolát
értesítettünk a rendezvény-
rõl” – tette hozzá Farkas
Wellmann. 

„Faludy Györgyhöz sze-
mélyes barátság fûzött,
emellett pedig úgy gondo-
lom, hogy költészete tartal-
mazza azt a frissességet és
szellemiséget, amely köze-
lebb hozhatja az ifjúságot az
irodalomhoz” – avatott be a
fesztivál létrejöttének a tör-
ténetébe a szervezõ, aki el-
mondta, a rendezvény má-
sodik kiadását Pilinszky Já-
nos és Nemes Nagy Ágnes
emlékének ajánlják. A teg-
napi nyitónapon fiatal kuta-
tók, Albert Zsuzsa és Szeke-
res Rita tartottak elõadást
Rafi Lajos költészetérõl, az

est folyamán pedig Farkas
Wellmann Endre beszélge-
tett a költõvel, majd Baricz
Gergely és Bagossy László
koncertezett. 

Ma Kolcsár József maros-
vásárhelyi színmûvész lép fel
J. D. Salinger Zabhegyezõ cí-
mû regényébõl készült elõ-
adásával. A gyergyóalfalui
Petõfi Sándor Mûvelõdési
Házban ideiglenesen beren-
dezett Faludy Caféban
egyébként a fesztivál minden
napján színházi elõadások,
író-olvasó találkozók, kiállí-
tás, vetélkedõk és koncertek
várják az érdeklõdõket. 

A zárónapon dr. Elek Ti-
bor József Attila-díjas iroda-
lomtörténész, mûkritikus, a
Bárka folyóirat fõszerkesztõje
tart elõadást Nemes Nagy
Ágnes és Pilinszky János
munkásságáról, majd
Vidovenyec Edina Boldogság,
gyere haza címû kávéházi mû-
sora következik. Márkus
Barbarossa János író, költõ,
zenész, performer, képzõmû-
vész a  rendezvény zárónap-
ján eddig nem publikált fény-
és mozgóképekkel, élmény-
beszámolóval idézi meg
Faludy György alakját. A
szombati író-olvasó találko-
zó vendége Kelemen Hunor
kulturális miniszter lesz. „Az
RMDSZ-es politikus irodal-
márként vesz részt a
Faludyfeszten, irodalmi estet
tart, a résztvevõkkel a költé-
szetrõl beszélget majd” – je-
lentette ki Farkas Wellmann
Endre.  

Elkezdõdött a Faludyfeszt 

Meghalt Salvatore Licitra

Belehalt sérüléseibe hétfõn a
napokban súlyos balesetet
szenvedett Salvatore Licitra
operaénekes, akit Luciano
Pavarotti méltó utódaként
tartottak számon – írta az
MTI. A 43 éves tenort egy
szicíliai kórházban ápolták,
de sérülései olyan súlyosak
voltak, hogy nem tudtak raj-
ta segíteni. Szerveit felaján-
lották transzplantációra, a
döntést a mûvész édesanyja,
Paola Licitra hagyta jóvá.
Az operaénekest augusztus
27-én Ragusa közelében érte
baleset, robogójával falnak
ütközött. 

Késik a Cannes-i 
Filmfesztivál

A francia elnökválasztás
miatt a tervezettnél egy hét-
tel késõbb kezdõdik a jövõ
évi Cannes-i Filmfesztivál.
A filmes seregszemle erede-
tileg 2012. május 9-én kez-
dõdött volna, de a szerve-
zõk május 16-ra módosítot-
ták a fesztivál nyitónapját.
Május elsõ fele tele van a
sajtó számára érdekes ese-
ményekkel, és emiatt elõfor-
dulhat, hogy a cannes-i
fesztivál esetleg nem kapja
meg a neki kijáró médiafi-
gyelmet – közölték. A film-
fesztivál eredetileg kitûzött
kezdõ idõpontja elõtt há-
rom nappal rendezik Fran-
ciaországban a 2012-es el-
nökválasztás második, dön-
tõ fordulóját.

A temesvári Csíky Gergely Színház a Zián & Kopik címû bábelõadás turnéjával kezdi az évadot

Hírösszefoglaló

Magyarországi turnéval
indítja a 2011/2012-es

idényét a Hargita Nemzeti
Székely Népi Együttes. Az
Erdélyben már bemutatott
Örökség címû táncjátékot
szeptember 9-15. között hat
magyar településen tekintheti
majd meg a közönség. Az
Örökség táncjátékban a törté-
nelmi Csík vármegye fellelt
hagyományai elevenednek
fel. Az összeállítás egy ember
életén és sorsán keresztül
egy-egy közösség szokásait
bontakoztatja ki – énekben,
zenében, táncban és prózá-
ban, példát adva egy régi kor
emberi hitvallásáról, segítsé-
gül hívva önéletrajzi írásokat
– olvasható a táncegyüttes
honlapján. A turné elsõ állo-
mása Solymár, ahol a Hargi-
ta együttes a solymári búcsú
meghívottjaként szeptember
9-én lép fel. Másnap, 10-én
Hajdúnánáson látható az
elõadás. Budapesten, a Mil-
lenáris Parkban az Évnyitó
gyermekprogram keretében
szeptember 11-én, majd 12-
én Egerszalókon, 13-án Eger-
ben, 14-én ismét Budapesten,
a Hagyományok Házában
szerepelnek a táncosok. A
magyarországi turné utolsó
helyszíne Cegléd, ahol szep-
tember 15-én a Kossuth To-
borzó ünnepség megnyitó
eseménye a Hargita együttes
mûsora. 

Táncturnén 

a székelyek
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Ma tárgyalja a Bukaresti Bíró-
ság a Realitatea Media ellen

kért fizetésképtelenségi eljárást,
amelyet Elan Schwarzenberg ro-
mán–izraeli üzletember, a média-
társaság tulajdonosa nyújtott be.
A Sorin Ovidiu Vîntu „média-
mogul” sajtótrösztjének húzóere-
jét, a Realitatea TV-t is mûködtetõ
Realitatea Media égisze alá a hír-
tévé mellett a The Money Channel,
a Realitatea FM és a Radio
Guerrilla tartozik.  

Számottevõ veszteség

Schwarzenberg, aki májusban
vált a Realitatea Media fõrész-
vényesévé, a napokban adott saj-

tónyilatkozatában kijelentette,
elégedetlen a cég gazdasági hely-
zetével, amely a pénzügyminisz-
térium adatai szerint tavaly 20
millió eurós veszteséget halmo-
zott fel. Médiaértesülések szerint
azonban a cég pénzügyi helyzete
még aggasztóbb, az adósságok ál-
lítólag 73 millió eurót tesznek ki. 

Mint ismeretes, a tröszt mene-
dzseléséért a Sebastian Ghiþã tu-
lajdonában levõ Asesoft felel,
amely egy évvel ezelõtt azt vállal-
ta, hogy öt esztendõ alatt 75 mil-
lió eurót fog befektetni a
Realitatea TV mûszaki fejlesztésé-
be. Sebastian Ghiþã az Adevãrul
címû napilapnak tegnap azt nyi-
latkozta, tudott arról, hogy Elan
Schwarzenberg fizetésképtelen-
nek nyilváníttatja a Realitatea

Mediát. A napilapnak úgy fogal-
mazott, „a Realitatea TV igazi tu-
lajdonosa nem Swarzenberg, ha-
nem a nézõk; az Asesofttal kötött
menedzseri szerzõdés továbbra is
érvényben marad, a fizetésképte-
lenség nem ijeszt meg minket”.
Médiaelemzõk szerint a Reali-
tatea Media fizetésképtelenné
nyilvánítása igazából hadicsel
Elan Schwarzenberg részérõl, aki
így szeretne megszabadulni Se-
bastian Ghiþã menedzsertõl.
Schwarzenberg tegnapi sajtótájé-
koztatóján úgy fogalmazott, „a
felhalmozott adósságok miatt
mindenképp meg kell tisztítani a
Realitateát az utóbbi évek problé-
máitól”. „A mostani menedzs-
mentnek nem sikerült rendeznie
az elmaradt számláinkat. Zárolt
bankszámlák és lefoglalt felszere-
lések mellett mûködünk, amin
mindenképp változtatni kell” –
hangsúlyozta Schwarzenberg. 

Viszontagságos 
menedzsment

Amint arról lapunkban beszá-
moltunk, tavaly októberben Sorin

Ovidiu Vîntu öt évre a Sebastian
Ghiþã tulajdonában levõ Asesoft
vállalatra bízta a Realitatea Me-
dia menedzselését. Az Asesoft
ugyanakkor kötelezte magát arra
is, hogy átvegye és kifizesse a
Realitatea Media több mint 10
millió eurós adósságát. 

Idén áprilisban viszont eléggé
felforrósodott a hangulat a
Realitatea TV körül – Sorin
Ovidiu Vîntu üzletember kije-
lentette: Sebastian Ghiþã többé
már nem a hírtelevíziót mûköd-
tetõ cég menedzsere, emellett pe-
dig állítólag halálosan megfe-
nyegette és zsarolta az Asesoft
tulajdonosát. 

Április 2-án Vântu testõrei
megszállták a Realitatea szerkesz-
tõségét, és különbözõ nyomás-
gyakorlási eszközökkel megpró-
bálták átvenni a televízió feletti
irányítást, késõbb a médiatulaj-
donost letartóztatták. Májusban
azonban Sorin Ovidu Vântu túl-
adott a hírtévéje többségi rész-
vénycsomagján, amelyet az orvos
végzettségû román-izraeli üzlet-
ember, Elan Schwarzenberg vá-
sárolt meg. 

Újra „öngyilkossági láz” söpör végig ha-
zánk bulvárvilágában. A sajtó szájába ezút-
tal egy ifjú került, aki elbukta az érettségit,
és ezután önszántából véget vetett az életé-
nek. Számunkra kissé furcsa, hogy egyes
sajtótermékek ilyen etikátlanul akarják fo-
kozni az amúgy is negatív szenzációt okozó,
országszégyene-érettségi utórezgéseit. Úgy
tûnik, hogy hazánk bulvármédiája olyan
viselkedési minták bemutatására helyezi a
hangsúlyt, melyek sem méltóságban, sem
ésszerûségben nem szabad követendõ példák
legyenek – ámbátor Románia híriparának
paparazzói azt is kellene tudják, hogy
amennyiben kellõ értelmezés és kontextus
nélkül tálalják véres híreiket, a beavatatla-
nok (fõleg iskolázatlanok vagy kiskorúak)
akár példaként is felfoghatják a Mindenha-
tó Tévé értesítéseit. Javaslat: újra kellene
érettségiztetni a Bulvármédia alkalmazotta-
it is. Legfõképp a Deontológia és a Jóérzés
tantárgyakból. 

(prier)

Kettõs tükör 

Tisztogat a Realitatea
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A Kiss FM rádió bizonyult
Románia leghallgatottabb ke-

reskedelmi rádiójának – az idei
május–augusztus közötti idõsza-
kában mért adatok szerint a
Scandinavian Broadcasting Sys-
tem (SBS) médiacég tulajdoná-
ban levõ adó mind Bukarestben,
mind pedig az ország többi váro-
sában vezeti a hallgatottsági listá-
kat. A rádiónak a fõvárosban a
jelzett idõszakban átlagosan 230
200 hallgatója volt, míg az ország
többi városában 1,9 millió. Buka-
restben a második leghallgatot-
tabb rádiónak, 222 ezer hallgató-

val az Intact tröszt tulajdonában
álló Radio ZU bizonyult, amely
országos szinten a harmadik he-
lyen szerepel, 1 073 100 hallgató-
val. A fõvárosi lista harmadik he-
lyén a szintén SBS-tulajdonban
levõ Magic FM, 161 ezer hallgató-
val – az adó országos szintén ötö-
dik (523 800). Negyedik az
Europa FM, 121 100 hallgatóval,
a Lagardere tulajdonában levõ
adó országos szinten a második
leghallgatottabb rádiónak bizo-
nyult, 1 089 000 hallgatóval. Az
országos lista negyedik helyezett-
je, a Pro Fm (886 ezer), amely a
fõvárosi lista 119 700 hallgatóval
az ötödik helyen áll. 

A Kiss FM a leghallgatottabb
Használt, német–osztrák, vegyes-

tüzelésû kazánok (25kw–60kw),

puffertartályok valamint bojlerek el-

adók. Érdeklõdni: 0756-800 356.

Debrecenben a Kondors lakóparkban

két teljesen közmûvesített építkezés-

re alkalmas telek eladó. Irányár: 1006

nm, 12 millió FT, 1225 nm 14 millió

FT. Telefon: 0036-302517727,

0266-315184.

1945 elõtt megjelent, jó állapotú,

magyar nyelvû könyveket vásárolnék.

Telefon: 0746-404 318.

Apróhirdetés

Hírösszefoglaló

Jogerõsen tíz hónap letölten-
dõ börtönbüntetésre ítélte

Stohl Andrást kedden a Pest Me-
gyei Bíróság; az ittas vezetés mi-
att elítélt vádlott feltételes szabad-
lábra csak a büntetés felének le-
töltése után helyezhetõ. A szí-
nész-mûsorvezetõt mellékbünte-
tésként a jármûvezetéstõl öt évre
tiltották el – ebbe bele kell számí-
tani az elsõfokú ítélet óta eltelt
idõt. A bíróság az elsõfokú ítéle-
tet – két év négy hónap börtön –
azért enyhítette, mert a baleset
súlyosan megsérült áldozata ese-
tében a maradandó egészségká-
rosodás kétséget kizáróan nem
volt megállapítható. Stohlnak a
börtönön felül 600 ezer forintot,
az eljárási költségek egy részét
kell megfizetnie. A teljes költség
800 ezer forint volt, a maradékot
az állam állja. 

A bírónõ azzal indokolta a bör-
tönbüntetést, hogy Stohl nem
elõször követett el hasonló bûn-
cselekményt, és azt is mondta,
nem bizonyítható, hogy drogos
állapotban történt-e, de az biztos,
hogy fogyasztott az este drogo-
kat. Figyelembe vették, hogy elég

sokat vezetett ittas állapotban,
mire karambolozott. A baleset
utáni viselkedésére azt mondják,
tudatbeszûkült állapotban volt,
de azt nem tudják, hogy az alko-
hol vagy a fejsérülése miatt-e. A
Velvet helyszíni tudósítója szerint

Stohl az ítélet után idegesen fü-
työrészve távozott a bíróságról.
Amint arról lapunkban beszá-
moltunk, Stohl András 2010. má-
jus 8-án hajnalban, a Budapestrõl
Fót felé vezetõ úton gépkocsijá-
val áttért a szemközti sávba és ott

összeütközött két szabályosan
közlekedõ autóval. A balesetben
négyen sérültek meg, az egyikük
súlyosan. A baleset után a színész
elhagyta a helyszínt, ezért a rend-
õrök, még aznap, otthonából elõ-
állították. 

Börtönbe kerül Stohl András

Távozik az Index fõszerkesztõje

Távozik az Indextõl Uj Péter fõszerkesztõ,
aki saját elhatározásból, közös megegye-
zéssel szeptember 30-tól hagyja ott a ma-
gyarországi portalt. Uj Péter 1999-ben az
Index egyik alapítója volt, 2000 februárja
óta vezette a szerkesztõséget. A távozó fõ-
szerkesztõ szeptember 30-a után is tagja
marad az Index.hu Zrt. igazgatóságának.
Ismerõseihez eljuttatott levelében Uj Péter
úgy fogalmazott, hogy a szerzõdésében
rögzített kényszerpihenõ után újrakezdi az
újságírói munkát – tette közzé az Origo
szerkesztõségi blogján. A saját távozását
pár nappal a fõszerkesztõé elõtt bejelentõ
Tóta W. Árpád publicista a napokban a Fi-
gyelõnek adott interjújában azt nyilatkozta:
az Indexet is éri kormányzati befolyás, és
„bõven volt rá sansz”, hogy politikai ok
miatt kerüljön le cikke, blogbejegyzése az
Index címlapjáról.

Zuhanórepülésben 
az amerikai sajtó

Elkeserítõ lélektani határhoz érkezett az
Egyesült Államok sajtópiaca: az idei má-
sodik negyedév zárásával immár öt teljes
éve csökken a lapok fõ pénzforrásának
számító reklámbevétel. Az idei április és
június közötti idõszak volt sorozatban a
huszadik olyan negyedév, amikor az ame-
rikai újságok reklámbevételei csökkentek
a megelõzõ év azonos idõszakához ké-
pest – közölte az AP az amerikai sajtó-
szövetség (Newspaper Association of
America, NAA) adataira hivatkozva.
Idén 7 százalékkal költöttek kevesebbet
sajtóhirdetésekre az USA hirdetõi, mint
tavaly ugyanekkor. Az újságok leginkább
a még mindig gyengélkedõ gazdaság mi-
att az olcsóbb digitális technológiák felé
forduló hirdetõk és olvasók miatt állnak
rosszul. 

Hadicsel lehet Elan Schwarzenberg részé-

rõl a Realitatea Media fizetésképtelenné

nyilvánítása – vélik a médiaelemzõk, akik

szerint az ország vezetõ hírtévéjét birtokló

cég fõrészvényese így szeretne megszaba-

dulni Sebastian Ghiþã menedzsertõl.

Stohl Andrást (balra) ittas vezetés miatt tíz hónap letöltendõ börtönbüntetésre ítélte a bíróság Fotó: MTI



7.35 Múltidéző (ism.)
8.05 Magyar elsők
8.30 Híradó
8.40 Család-barát (ism.)
9.35 Mesterek, 
műhelyek, tanítványok
10.05 Az utolsó mohikán
10.35 Korea, Kína 
és Japán kultúrájának tör-
ténete
11.25 Derrick 
(krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.45 Felelet az életnek
16.15 Virágzó Magyaror-
szág
16.40 A világ felfedezése
17.35 Duna anzix
17.55 Mussolini és én,
Galeazzo Ciano (sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.15 Robog az úthenger
(magyar sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 A három királyok
(francia vígj., 2001)
23.40 Dunasport
23.45 Kormorán 
- Farkasok éneke
0.45 Henryk Slawik 
- A lengyel Wallenberg
(dok. f.)
1.45 Közbeszéd (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Tuti seft (am. vígj.)
12.50 Mi kell a nőnek?
(amerikai romantikus
vígjáték) 15.10 Egy bal-
eset anatómiája (kanadai
akciófilm) 16.55 Perzselő
vihar (kan. akciófilm)
18.40 Könyörtelen hajsza
(am. akciófilm, 2010)
20.15 Dűne (amerikai-
kan.-német sci-fi, 2. rész,
2000) 22.10 Tüske (am.
thriller, 2008) 23.45 Ve-
szélyeztetett faj (amerikai
thriller, 2002)

7.30 Családi történet (tö-
rök sorozat) 9.30 Tele-
shopping 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping 15.15
A szív úrnője (török
sorozat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 20.00
Akarsz milliomos lenni? –
verseny show 21.00 Ha
ügyes vagy pénzt nyer-
hetsz 22.30 Cancan TV
0.30 Kanal-D Hírek (is-
métlés)

9.00 Hitélet 16.00 Hír-
adó 16.15 Hitélet ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.50 Egész-
séges percek 17.55 Könyv-
ajánló 17.57 Életképek
18.00 Reggeli terefere
18.30 Híradó 19.00 Erdé-
lyi Kávéház, ism. 19.30
Híradó 20.00 Benkó Sán-
dor: A Jazz születésétől
napjainkig 21.00 Erdélyi
Kávéház, ism. 21.30 Hír-
adó 22.00 Átjáró

8.15 Ananlia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.45 Láza-
dó szerelem (sorozat)
14.30 Clase 406 (sorozat)
15.30 A csaló (sor.) 16.30
Igaz történetek 17.30 Vad
szív (sorozat) 18.30 Szere-
lemkönnyek (sorozat)
19.30 Az örökösök (kol.-
am. sorozat) 20.30 Kas-
sandra (venez. sorozat)
21.30 Éjszakai történetek
22.30 Auróra (amerikai
sorozat) 23.30 Clase 406
(mexikói ssorozat
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Prima Tv, 20.30
Egy hisztérika feljegyzései

New York City pörgős, divatos belvárosának egyik középisko-
lájában a tinédzser Lola a legnépszerűbb csaj. Nem örül tehát
a hírnek, hogy a családja New Jersey csendes, álmos külvá-
rosába költözik és neki is új suliba kell járnia. A vidéki iskolá-
ban természetesen már foglalt a legmenőbb csaj posztja, így
Lola csak második lehet a népszerű Carla Santini mögött.

DUNA Tv, 22.00
A három királyok

Gáspár, Menyhért és Boldizsár újra megjelenik, ám napjaink-
ban. A küldetésük azonban a régi, felkutatni a gyermeki Jé-
zust. Ám valamiért Párizsba viszi őket a sors, ahol egy ha-
lom viszontagságon át igyekeznek felvenni a harcot a mo-
dern kultúrával és annak vívmányaival. Segítségük persze
itt is akad, egy diáklány és egy csibész fiú személyében.

RTL Klub, 22.20
Nyerõ páros

Jack Quinn terroristaelhárító vissza akar vonulni. Ám a szer-
vezet nem hajlandó elengedni, és új feladattal bízza meg:
Stavros, a világ legveszedelmesebb terroristája egy minden
eddiginél veszélyesebb akcióra készül. Quinn az egyetlen
ember, aki megfékezheti. A veszélyes küldetésben csak sa-
ját eszére és erejére számíthat, no meg egy izgága, kétméte-
res kolosszusra.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.56 Ma Reggel
10.00 A rejtélyes 
XX. század
10.25 Barangolások 
öt kontinensen
10.50 Emberek 
a természetben
11.10 Zenelánc
11.15 Srpski Ekran
11.40 Unser Bildschirm
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.10 Retrock
14.20 Iskolapélda
15.10 Vigyázz, kész, rajt!
15.40 Vizsgálat, lépj be!
16.05 Caterina 
és a lányok (sor.)
17.00 Elit gimi 
(olasz drámasorozat)
17.50 Kalandozó
18.15 Magyar retro
19.15 Szabadlábon 
Erdélyben
19.40 Esti mese
20.05 Két zsaru egy pár
(olasz krimisor.)
21.00 Híradó este
21.30 Hogy volt!?
22.55 24 (am. sor.)
23.40 Záróra
0.05 Angyali érintés 
(am. sor.)
0.50 Szerelemhajó 
(am. sor.)
1.35 Borneo foglyai (am.
háborús filmdráma, 1950)

6.30 Top Shop
7.00 Törzsutas (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mexikói sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő 
- Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.15 Repül a haverom
(am. családi film, 1986)
17.15 A szív útjai 
(török sor.)
18.20 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf
Ki viheti el a milliókat?
21.10 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.45 Barátok közt 
(magyar sor.)
Utána: RTL-hírek
22.20 Nyerő páros 
(am. akcióf., 1997)
Utána: RTL-hírek
0.20 Kemény zsaruk
(amerikai akció sor.)
1.20 Reflektor 
- Sztármagazin
1.35 Infománia
Multimédia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel 
- Hírmagazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli 
magazinműsora
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.35 Babapercek
10.40 Teleshop
12.15 Michou története
(francia vígjáték, 2007)
14.30 EZO.TV
15.25 Seherezádé 
(török drámasor.)
16.30 Psych 
- Dilis detektívek 
(amerikai krimisor.)
17.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Seherezádé (török
drámasor.)
19.30 Tények
20.20 Aktív
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 A katedrális 
(német-kan. drámasorozat)
0.25 Aktív extra
0.30 Elsőszámú ellensé-
gem (am. akció sor.)
1.30 Tények Este
2.00 EZO.TV
2.35 Mentőhelikopter 
(német akció sor.)
4.25 Segíts magadon!
(ism.)
4.50 Animációs filmek

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Balaton Bike Fest
4 (ism.)
10.30 Retrográd (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Iskolapélda (ism.)
12.05 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
12.30 ?sök tere (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Ikon (ism.)
15.30 Retrográd (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.05 BBC Click
A BBC informatikai maga-
zinja
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.20 Globál
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

9.50 Nyomtalanul (soro-
zat) 10.45 A Bourne-csap-
da (am.-német akcióthrill.)
12.50 Két pasi (sorozat)
13.20 Egy kapcsolat sza-
bályai (sorozat) 13.50 Fe-
leségcsere 14.50 ?rangyal
(sorozat) 15.50 Doktor
House (ism.) 16.45 Nyom-
talanul (sorozat) 17.40
Gyilkos számok (sorozat)
19.30 Jóbarátok (sorozat)
20.25 Két pasi (ism.)
21.25 Doktor House
(sorozat) 22.25 Aranypart
22.55 CSI (sorozat)   

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
(live) 15.10 Pontos sport-
idő (live) 16.00 Sport.ro
Hírek 16.30 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Pon-
tos sportidő 19.05 Infor-
mációk 20.00 Pontos
sportidő (live) 20.05
Örüljünk a focinak! 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling WWE 

TV2
6.29 Kárpát Expressz
6.56 Ma Reggel
10.00 Kalandozó
10.55 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
11.55 Drága doktor úr
(vígj. sor.)
13.00 Híradó
13.20 Kárpát Expressz
13.50 Együtt 
- Levél húgomnak
14.45 Kulturális 
karanténsziget
15.40 Gyerekjáték 
az online szolgáltatás
15.55 Bűvölet (olasz sor.)
16.50 Liszt Ferenc 
(magyar-német-olasz sor.)
17.20 Kisváros 
(magyar sor.)
18.00 Robbie, a fóka 
(német sor.)
18.50 Angyali érintés
(amerikai sor.)
19.40 Szerelemhajó
(amerikai sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Déltenger kincse
(auszt.-francia sor.)
22.00 Linda 
(magyar sor.)
22.55 Az Este
23.30 A főnökök főnöke
(olasz sor.)
0.25 Ránki Dezső
1.20 Sporthírek
1.30 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor

7.00 Reggeli híradó
8.00 Nyár, lányok és sztá-
rok (live)
9.50 George Enescu nem-
zetközi Fesztivál 2011
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sorozat)
11.25 Az összeillő pár
12.20 Egy nyár Schopen-
nel
12.40 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Lottó 5 /40, Lottó
6/49
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sorozat)
20.30 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Az elnök 
(francia filmdráma, 2006)
23.00 Grey anatóniája
(amerikai dráma sorozat)
0.40 Patricia Kaas kon-
cert
1.40 Közérdek 
– talk show
2.05 Az összeillő pár
(ism.)
3.15 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, Könyvbemutató
10.00 Sötétben 
(fr. katasztrófa f., 2009)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, sport
14.00 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Túl mindenen 
(am. akciófilm, 2003)
22.30 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
23.00 Odaát 
(amerikai akció sor.)
0.00 Túl mindenen 

(amerikai akciófilm,
2003) (ism.)
1.30 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés (ism.)
3.00 Odaát 
(am. akció sor.) (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
-  Răzvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Menyasszony 
a fiamnak – reality show
11.30 Chirita Iasi-ban 
(román vígjáték)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak – reality show
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés

- Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 A megmentő 
(amerikai akcióf., 2004)
22.00 Nárcisz: Törvényte-
len szerelmek (sor.)
23.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.55 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora 
1.15 A megmentő 
(am. akcióf., 2004) (ism.)
3.00 A simlis és a szende
(amerikai sorozat)

7.00 False Witness 
(angol-ausztrál sorozat)
(ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 Eladó lányok 
(román sorozat)
11.15 Apák és kicsik 
(román vígjáték sorozat)
(ism.)
11.30 Ízek, három sza-
kács (ism.)
12.00 Timon és Pumbaa
12.30 Teleshopping
13.00 Timon és Pumbaa
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása 
(indiai sorozat)
15.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek
(román sorozat)
18.00 Hírek
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye
a tortán
20.30 Egy hisztérika 
feljegyzései 
(amerikai vígjáték, 2004)
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
(ism.)
23.45 Bármicvó 
(amerikai vígjáték, 2006)
2.00 Hírek 
(ismétlés)

6.30 Szétépítők
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Ferrari 308 GT4
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült
11.00 A túlélés törvényei
- Szahara
12.00 Amcsi motorok 
- Gilette motor
13.00 Autókereskedők 
- Land Rover Defender
15.00 Állítólag... 
- Hordóban halat lőni
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok
- NAPA Drag motor
18.00 Autókereskedők 
- Volvo P1800S
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- Papír íjpuska
21.00 Hogyan készült?
22.00 Halálos fogás 
- Veszélyes vizek
23.00 Licitvadászok 
- Ton coltja
0.00 Autókereskedők 
- Bond Bug
1.00 Autókereskedők
- Volvo P1800S
2.00 A túlélés törvényei 
- Panama

8.00 A Simpson család
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
9.30 Jamie vendéglője
10.00 Mesék a vadonból
10.30 Testvérség 
a borban
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra
13.30 Miért ABC
14.00 Ragadós 
történetek
14.35 Együtt Európában
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 Hírek
17.25 Remix
18.30 Jamie vendéglője
18.55 Adio
19.00 Mesék a vadonból
19.35 Három királyság
(kínia sor.)
20.35 Biznisz óra
21.30 Dobro urban 
(ismétlés)
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Csillagközi romboló
(amerikai-angol akció
sorozat)
23.55 Három királyság
(kínia sorozat) (ism.)
0.50 Tomboló öklök
(amerikai kaland sorozat)
1.45 Győztesek (ism.)
1.50 Vallomások (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport  8.10 Hangoló 9.50
Hírek, műsorismertetés 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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Hit-
világ, 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
2011. szeptember 8.
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Ma a Reginákat köszönt-
jük.
A Regin nõi név latin ere-
detû, eredeti jelentése ki-
rálynõ. A keresztény név-
adásban Máriára, a meny-
nyek királynõjére utalt.
Holnap az Adriennek és
Máriák ünnepelnek.

Évforduló
• 1566 – A Szigetvár török
ostromában a döntõ roha-
mok napja. Másnapra a
vár tarthatatlan helyzetbe
jut, Zrínyi Miklós horvát
bán maradék katonái élén
kirohanva, a védõk nagy
részével együtt hõsi halál
hal.
• 1812 – A borogyinói csa-
ta: Moszkva elõtt 110 km-
re. I. Napóleon francia csá-
szár a csatát követöen,
szeptember 14-én elfoglalja
Moszkvát.
• 1888 – Edith Eleanor
McLean az elsõ csecsemõ,
akit inkubátorba helyeznek
születése után.
• 1970 – Varahagiri Venkata
Giri, India köztársasági el-
nöke rendeletet ad ki,
melyben megfosztja kivált-
ságaiktól a maharadzsákat.

Vicc
– Fõúr kérem – szól a vendég
a pincérnek –, hozzon nekem
egy fél pohár sört!
– Sajnálom uram, de mi fél
pohárral nem szolgálunk ki.
– Nem? Érdekes, mert az
elõbb is annyit hozott,
amikor rendeltem. 

Recept
Citromtorta
Hozzávalók a tésztához: 20
dkg liszt, 1 kk sütõpor, 20
dkg cukor, 20 dkg puha vaj, 4
tojás, 2 citrom reszelt héja,  2
ek citromlé. Az öntethez: 2
citrom leve, 15 dkg porcukor,
1 citrom lehámozott héja.
Elkészítése: A liszthez hoz-
záadjuk a sütpport, a cukrot,
a vajat és a kissé felvert tojá-
sokat. Addig keverjük, amíg
krémes masszát kapunk.
Ezután beletesszük a citrom-
levet és a citromok reszelt
héját. Kikent, kilisztezett
tortaformába simítjuk, elõ-
melegített sütõben, 160°C-
on 75-90 percig sütjük. Tûz-
próbával ellenõrizzük. Vé-
gül az öntethez valókat jól
elkeverjük, és a megsült
torta tetejére locsoljuk. A
formában hagyjuk kihûlni.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Szereti az esztétikus dolgokat, az
eleganciát. Önnek most minden
jó összejön, csupán elõvigyáza-
tosnak kell lennie.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Az égiek kegyesek önhöz. Eléri
mindazt, amire vágyakozik.
Azonban elõvigyázatosnak és
ébernek kell lennie.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A bolygók befolyására megtelik
életörömmel, amellyel ellensú-
lyozhatja feszültségeit és szoron-
gásait, amelyek uralták lelkét. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Mindig arra törekszik, hogy
megtalálja énjének jobbik felét.
Törekedjen arra, hogy elkerülje a
negatív kölcsönhatásokat.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Rendkívüli erõfeszítést kell ten-
nie, ez a nap parancsa. Van egy
elõmenetelre kidolgozott terve,
amit igyekszik megvalósítani. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A Szûz idõszakában szeretné
megszilárdítani a házasságát.
Ha nincs senkije, ráébred, mi-
lyen fontos egy társ, ezért elhatá-
rozza, hogy megkeresi a párját.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Szereti, ha van látszata a mun-
kájának. Legutóbbi munkái kéz-
zelfogható változást eredményez-
nek. Egy ilyen vidám napon ke-
rülje a hivatalokat.
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

Már kora reggel érzi, hogy van
valami a levegõben. Legyen tü-
relmes és ne akarjon az esemé-
nyek elé menni. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Sokkal érzékenyebb, mint más-
kor, dicséretre és bírálatokra egy-
aránt. Befele tekint, s valószínû-
leg azon lesz, hogy javítsa külsõ
megjelenését.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Munka területén ön ma precíz és
összeszedett. Rendkívül komo-
lyan veszi a dolgokat, az apró
részletekre is tüzetesen figyel. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Szellemi energiája a csúcson
van. Egyszerre több dolgot is tud
intézni, észben tartani. Tele van
ambícióval, és mire észreveszi,
már túl is van a munka nehezén.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Egy ritka égi hatás jótékony be-
folyását élvezheti, amely teljes
egészében megváltoztathatja ed-
digi életét. 
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és a Szabad Sajtó Alapítvány

Az embertársaink ellen elkö-
vetett legnagyobb bûnünk
nem a gyûlölet, hanem a kö-
zöny. Sok hibánk van, de
ezek legtöbbje nem bûn, ha-
nem vétek. A vétek olyan
rossz, amit nem szándékosan
követünk el. Türelmetlensé-
günk, tévedéseink és gyenge-
ségeink emberi esendõségünk-
bõl fakadnak. A bûn más. A
bûn szándékosan elkövetett

gonoszság. Bûneink közül legel-
sõ a közöny. Azért mérhetetlen
gonoszság ez, mert ilyenkor em-
bertársunk létezését tagadjuk.
A közönyös ember halottnak,
nem létezõnek tekinti a mási-
kat, aminél gonoszabb sértés élõ
lelket nem érhet. Aki gyûlölni
tud, annak még van reménye a
szeretetre. A közönyös ember pe-
dig él ugyan, de valójában már
halott.  

Gondolatjel Visky István rovata



Kosárlabda

Turós-Jakab László

Tegnap pihent a csapa-
tok egy része a Litvániá-

ban zajló 37. férfi kosárlabda
Európa-bajnokságon, 12 vá-
logatott számára azonban
már hétfõn este véget ért a
baltikumi kaland. 

A panavezysi A csoport
utolsó mérkõzésén a litvánok
keményen elpáholták a por-
tugálokat (98-69). Továbbju-
tott Spanyolország (9 pont,
404-354, Litvánia ( 9p, 429-
374) és Törökország (8p,
385-335), míg Nagy-Britan-
nia (7p, 372-410), Lengyelor-
szág (7p, 401-424) és Portu-
gália (5p, 344-430) elbúcsú-
zott a további küzdelmektõl. 

A siauliai B csoport utolsó
mérkõzése a veretlenek
rangadója volt. A rendes já-
tékidõ végén jegyzett 80-80
után a franciák egy ponttal
többet dobtak a hosszabbí-
tásban és 97-96-ra verték a
szerbeket. Utóbbiak 11 trip-
lája kevésnek bizonyult az
elnyûhetetlen Tony Parker
(24 pont, 6 szerzett labda)
vezette franciákkal szem-
ben. Franciaország (10 pont,
438-391, Szerbia (9p, 432-

386) és Németország (8p,
377-357) jutott a középdön-
tõbe, míg Izrael (7p, 399-
448), Olaszország (6p, 380-
405) és Lettország (5p, 385-
424) kiesett. 

A kétségkívül legkiegyen-
súlyozottabb (alytusi) D cso-
portban csak az utolsó talál-
kozó végén dõltek el a to-
vábbjutók: a macedónok 75-
63-ra verték a bosnyákokat és
9 ponttal (362-337) nyerték a
csoportot az ugyanannyit
gyûjtött görökök (360-324) és
a 7 pontos finnek (373-366)
elõtt. Kiesett Horvátország
(7p, 396-404), Bosznia-Her-
cegovina (7p, 380-409) és
Montenegró (5p, 357-388).  

Az ukránoknak a belgák
elleni 74-61-es gyõzelme vé-
gül is nem borított papírfor-
mát, bár három csapat is azo-
nos pontszámmal végzett. A
legjobb 12 közé jutott Orosz-
ország (10 pont, 371-321),
Szlovénia (9p, 356-324) és
Grúzia (7p, 352-343), míg
Bulgária (7p, 339-357), Uk-
rajna (7p, 322-327) és Belgi-
um (5p, 304-372) elbúcsú-
zott. 

Az eredeti sorsolás szeszé-
lye folytán az E középdöntõ-
csoportba a tán legerõsebb
csapatok jutottak, míg a F be-

tûjelû szextettben szinte bár-
mi megtörténhet az erõ-
egyensúly miatt.  

Innen folytatják: E cso-
port: 1. Franciaország 4 pont
(173-161), 2. Szerbia 3 (171-
161), 3. Spanyolország 3
(148-144), 4. Törökország 3
(133-132), 5. Litvánia 3 (154-
159), 6. Németország 2 (129-
151).

F csoport: 1. Macedónia 4
pont (144-128), 2. Oroszor-
szág 4 (130-122), 3. Szlové-
nia 3 (151-140), 4. Görögor-
szág 3 (139-133), 5. Grúzia 2
(133-152), 6. Finnország 2
(131-153). 

Ma az E csoportban játsza-
nak az alábbiak szerint: Né-
metország–Spanyolország
(15.30 óra), Törökország–
Franciaország (18 óra), Szer-
bia–Litvánia (21 óra, Sport 1
élõ). Az F csoportban, hol-
nap, szintén a vilniusi Sie-
mens Arenában: Grúzia–
Macedónia (15.30 óra),
Finnország–Oroszország (18
óra), Szlovénia–Görögor-
szág (21 óra, Sport 1 élõ). A
csoportok elsõ négy helye-
zettje jut az egyenes kieséses
rendszerben sorra kerülõ ne-
gyeddöntõbe, a legjobb nyolc
szeptember 18-án kezdi meg
sorozatát. 
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Tony Parker 23 pontos mérkõzésátlaggal vág neki a középdöntõnek 
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Kézilabda 

T. J. L. 

Tizenhat csapat mérkõ-
zött meg a férfi kézilab-

da Bajnokok Ligája cso-
portjainak négy üres helyé-
ért és kialakult az EHF Ku-
pa második fordulójának
párosítása is. 

A bécsi második BL-selej-
tezõcsoportban az Aon Fi-
vers 32-23-ra kikapott a fe-
hérorosz Dinamo Minszk-
tõl, majd 37-33-ra a török
Besiktas JK-tól és csoport-
utolsóként átkerült az EHF
Kupába. Az osztrák bajnok
a román bajnoki ezüstér-
mes Székelyudvarhelyi KC-
vel játszik a második fordu-
lóban, november 8-án vagy
9-én hazai pályán és egy
héttel késõbb idegenben. 

A BL-selejtezõcsopor-
tokat a szerb RK Partizan
Belgrád, svéd IK Sävehof, a
macedón HC Metalurg
Szkopje és a lengyel KS
Vive Targi Kielce nyerte, õk
egészítik ki a BL 24 csapa-
tos mezõnyét. A selejtezõ-
csoportok második és har-
madik helyezettjei az EHF
Kupa harmadik fordulójá-
ban kapcsolódnak be, a
nyolc gárda a portugál FC
Porto Vitalis, a görög Athé-
ni AEK, a Dinamo Minszk,
a Besiktas JK, a norvég
Haslum HK, az izlandi FH
Hafnarfjördur, a német
Rhein-Neckar Löwen és a
spanyol Cuatro Rayas BM
Valladolid. 

Kiegészültek a nõi BL se-
lejtezõcsoportjai is, mégpe-
dig a holland, a portugál, a
szerb és a cseh bajnokkal. A
négy csoportba osztott 16
csapat egy-egy továbbjutó

helyért játszik szeptember
17-én és 18-án. Az elsõ cso-
portban a Kolozsvári U-
Jolidon a szerb bajnok RK
Zajecar ellen kezd, és ha
nyer, az orosz Rosztov-Don
és a dán HK Viborg mérkõ-
zés gyõztesével küzd meg
az egyetlen továbbjutó he-
lyért. Ha összejön nekik a
bravúr, a kolozsváriak a BL
B betûjelû csoportjába ke-
rülnek a címvédõ norvég
Larvik HK, a szlovén RK
Krim Mercator Ljubljana és
a horvát HC Podravka
Koprivnica mellé. A harma-
dik kvartettben a magyar
Debreceni VSC a portugál
bajnok Gil Eanes Lagos-
szal vív „elõdöntõt”, és ha
nyer, a német Buxtehuder
SV és a lengyel KGHM
Metraco Zaglebie Lubin
párharc gyõztesével játszik.
Ha mindkétszer nyernek, a
hajdúságiak az Oltchim D
betûjelû csoportjába kerül-
nek a spanyol Grupo Asfi
Itxako Navarra és az orosz
Dinamo Volgográd mellé.
A magyar bajnok Gyõri
Audi ETO KC a C csoport
tagja, s az osztrák Hypo
Niederösterreich-val, a
francia Metz Handballal, és
a 4. selejtezõcsoport gyõz-
tesével vív oda-vissza ala-
pon körmérkõzést. A 4. se-
lejtezõcsoportban a dán
Randers HK, a norvég
Tertnes Bergen, a svéd IK
Sävehof és a holland MiZu-
WaAi Dalfsen csatázik a to-
vábbjutó helyért.       

Az elõselejtezõcsoportok
3. és 4. helyezettjei (a görög
Ormi Loux Patras, a svájci
LC Brühl Handball, a török
Üsküdar B.S.K. és a szlovák
Iuventa Michalovce) a
KEK-ben folytathatják. 

SZKC: osztrák ellenfelek

Visszalépett a Steaua 

A klubvezetés hivatalosan
is közölte a szakszövetség-
gel a Bukaresti Steaua
Turabo férfi kosárlabda-csa-
patának visszlépését az A
osztály 2011/12-es idényé-
tõl. A román kosárlabda
második legeredményesebb
csapata anyagi gondok mi-
att nem vállalhatja a sze-
replést az élvonalban, vi-
szont indulna a másodosz-
tályban. A Román Kosár-
labda-szövetség a Politeh-
nica Iasi együttesével egé-
szítené ki az október elsején
rajtoló bajnokság 16-os me-
zõnyét, de a moldvai alaku-
lat még nem adott végleges
választ a felkérésre. 

Polgár kikapott 

Polgár Judit világossal
vesztette elsõ nyolcaddön-
tõs mérkõzését az oroszor-
szági Hanti-Manszijszkban
zajló, kieséses rendszerû
sakk Világkupán. A ma-
gyar nagymester a 46. lé-
pésben adta fel a keddi par-
tit a kubai Leinier Domin-
guez Perez ellen. A vissza-
vágóra ma kerül sor,
amennyiben Polgár egyen-
líteni tud, csütörtökön rá-
játszás következik. A torna
elsõ három helyezettje vi-
lágbajnok jelölt lesz.

Nem enyhítették
Wenger büntetését

Az UEFA elutasította az
Arsenal fellebbezését, így
érvényben marad a londoni
csapat vezetõedzõje,
Arséne Wenger két mérkõ-
zésre szóló eltiltása. A
francia szakembert azért
büntették, mert megszegte
azokat a korlátozásokat,
amelyek egy korábbi eltiltá-
sával jártak. A tréner az
Udinese elleni selejtezõn
csak a VIP szektorban fog-
lalhatott helyet azonban
mobiltelefonon kommuni-
kált, és a mellette ülõ Boro
Primorac edzõ segítségével
sms-üzeneteket juttatott el
a kispadra. Wenger kényte-
len kihagyni csapata elsõ
két Bajnokok Ligája-fõtáb-
lás csoportmeccsét, a Dort-
mund és az Olimpiakosz
ellen.

A házigazdával 
egy csoportban

A magyar nõi válogatott a
házigazda lengyelekkel, a
szlovákokkal és a szerbek-
kel került egy csoportba az
asztalitenisz Európa-baj-
nokság csapatversenyének
hétfõi sorsolásán. A
Harczi Zsolt irányította
magyar férfiak is a legma-
gasabb osztályban szere-
pelnek majd az Eb-n, õk a
fehéroroszokkal, az oro-
szokkal és az angolokkal
kerültek egy négyesbe. A
csoportokból a körmérkõ-
zések után az elsõ két vá-
logatott jut a kieséses sza-
kaszba. Az Eb-re október
8. és 16. között kerül sor
Gdanskban, az egyéni tor-
na sorsolása a helyszínen
készül majd el.

Tenisz

Hírösszefoglaló

A legjobb nyolc közé ju-
tás volt a tét az amerikai

nyílt teniszbajnokság nyolca-
dik játéknapján. 

A nõi világelsõ nem kis iz-
galmak után lett negyeddön-
tõs: a dán Caroline Wozni-
acki (1.) úgy gyõzte le 6-7 (6),
7-5, 6-1-re a 2004-ben US
Open-bajnok Szvetlana Kuz-
nyecovét (15.), hogy az orosz
már 4-1-re vezetett a második
játszmában. Wozniacki kö-
vetkezõ ellenfele a német
Andrea Petkovic (10.) aki 6-
1, 6-4-re verte a spanyol
Carla Suárez Navarrót. 

Némi meglepetésre az
orosz Anasztaszija Pavlju-
csenkova (17.) 5-7, 6-3, 6-4-re
nyert az olasz Francesca
Schiavone (7.) ellen. A nyolc
között Pavljucsenkova a ko-
rábbi háromszoros gyõztes
(1999, 2002, 2008), hazai kö-
zönség elõtt szereplõ Serena
Williams-szal (28.) találko-
zik, aki a nyolcaddöntõben
6-3, 6-4-re verte a szerb Ana
Ivanovicot (16.). 

Továbbra is nagy formá-

ban teniszezik a volt világel-
sõ Roger Federer: a harma-
dik helyen kiemelt svájci 80
perc alatt gyõzte le 6-1, 6-2,
6-0-ra az argentin Juan Mo-
nacót. A nyolc között a báze-
li a Jo-Wilfried Tsongával ját-
szik, aki idén már kétszer is
legyõzte õt. A 11. helyen ki-
emelt francia nagyot csatá-
zott az amerikai Mary Fish-
sel (8.), aki sérülten fejezte be
a mérkõzést. Ertedmény 6-4,
6-7 (5), 3-6, 6-4, 6-2 Tsonga
javára. 

Szerb párharc alakult ki
egy másik negyeddöntõben:

a 20. helyen kiemelt Janko
Tipsarevic világelsõ honfitár-
sával, Novak Djokovic-csal
játszik a legjobb négy közé
jutásért. Tipsarevic elõször
jutott be egy Grand Slam-
torna negyeddöntõjébe az-
zal, hogy 7-5, 6-7 (3), 7-5, 6-
2-re verte a spanyol Juan
Carlos Ferrerót. Djokovic
majdnem 30 percig tartó rö-
vidítésben, négy szettlabdát
hárítva nyerte az elsõ szettet
az ukrán Alexandr Dolgo-
polovval szemben, aki végül
6-7 (), 4-6, 2-6 arányban ma-
radt alul. 

Bemutatkoztak a juniorok
is. Egyedüli románként Ele-
na-Teodora Cadar nagy csa-
tában – 6-1, 6-7 (4), 6-7 (7) –
vesztett az amerikai Kyle S.
Phillips-szel szemben. Cadar
már párosban is elbúcsúzott
a japán Nao Hibino oldalán. 

Lapzárta után a 7. helyen
kiemelt Robert Lindstedt–
Horia Tecãu svéd–román pá-
ros a legjobb négy közé jutá-
sért lépett pályára, a háló
túlodalán olaszok álltak,
Simone Bolelli és Fabio Fog-
nini. 

Schiavone is elbúcsúzott

A világranglista-vezetõ Caroline Wozniacki és a volt világ-
elsõ Marija Sarapova kvalifikálta magát a nõi teniszezõk
évzáró viadalára, a WTA-világbajnokságra – közölte hét-
fõn a hölgyek versenyeit szervezõ WTA. A dán és orosz
játékos az elsõ, aki jogot szerzett az indulásra a szezon leg-
jobb nyolc teniszezõjének tornáján, amelyre Isztambulban
kerül sor október végén. Wozniacki sorozatban harmad-
szor, Sarapova pedig 2007 óta elõször szerepelhet majd a
viadalon. A férfiak londoni Mesterek Kupájának is van
két újabb résztvevõje: a címvédõ svájci Roger Federer és a
brit Andy Murray. Mindketten a New Yorkban zajló US
Openen elért eredményüknek köszönhetõen kvalifikálták
magukat a novemberi tornára. A világelsõ szerb Novak
Djokovic és a spanyol Rafael Nadal már korábban kihar-
colta a részvétel jogát.

Haton már továbbjutottak 

Anasztaszja Pavljucsenkova legyõzte Francesca Schiavonét
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