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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2353 ▼
1 amerikai dollár 3,0156 ▲
100 magyar forint 1,5345 ▼

Pozsony újra magyarkártyázik

Amerikai diplomaták szerint nemcsak
Robert Fico volt szlovák kormányfõ alat-
tomossága, hanem a szlovákiai magyar
politikusok retorikája is negatívan befolyá-
solta a szlovák–magyar kapcsolatokat. A
pozsonyi amerikai nagykövetség jelentése-
it a WikiLeaks portál tette közzé.

Vezércikk 3

Fotók a vízbefúlásról

„Egy négyszáz éves történet megírása
nem lehetséges, de szükséges” – jelentette
ki Szávai Géza Budapesten élõ erdélyi
magyar író tegnap, a brassói Szépmûvé-
szeti Múzeumban, ahol Székely Jeruzsálem
címû esszéregénye képanyagát mutatta be
Hidak a toleranciáért címen. 

Aktuális 2

Gazdaság 6

Markó – 60
Azt folytatja, amit közeli vagy távoli ér-
telmiségi elõdei ezzel a szóval fogalmaz-
tak meg: közszolgálat. És ebben a köz-
szolgálatban vált Markó Béla olyan erdé-

lyi magyar személyiséggé,
akinek nem csupán neve,
hanem szava van a kultú-
rában, a politikában, a
közéletben, akinek a véle-
ményét még akkor sem
lehet megkerülni, ha saját
döntése alapján lépett vis-

sza a felszín minden-
napi küzdelmeitõl. Székedi Ferenc

Szóló szõlõ, mosolygó szüret

A szokásosnál szárazabb nyárnak és vele
a kevesebb kártevõnek köszönhetõen gaz-
dag szüret vár a gazdákra Erdély-szerte. A
korai fajták többfelé már puttonyba, ko-
sárba kerültek. Szakértõk szerint odafigye-
léssel idén kiváló minõségû bor készülhet.

Kultúra 8

A lakosságnak a jövõben ne-
hezebb lesz hitelhez jutni, a

devizában felvett kölcsönöket
pedig sokkal nagyobb önrészhez
kötik, ha érvénybe lép a Román

Nemzeti Bank tervezett hitelpi-
ac-korlátozó szabálya. Banká-
rok szerint ez az ügyfelek szá-
mára lesz a leghátrányosabb. 
6. oldal 

Korgó gyomrú diákok
Önkormányzati mulasztás: több erdélyi iskolába nem jut el az ingyenes tej és kifli 

Cs. P. T.

Változtat jelöltállítási stratégi-
áján az RMDSZ, miután bi-

zonyossá válik, hogy nem április-
ban, hanem egy késõbbi, õszi idõ-
pontban tartják jövõre a helyható-
sági választásokat. „Természetes,
hogy újragondoljuk a stratégián-
kat, hiszen a választások eltolódá-
sával nyerünk legalább fél évet.
Ám elõbb meg kell várnunk,
hogy kiderüljön a szavazás pon-
tos dátuma” – válaszolta tegnap
Kovács Péter, az RMDSZ fõtitká-
ra arra a kérdésünkre: hogyan
érinti a szövetséget, ha 2012-ben
egy napon tartják majd a helyha-
tósági és a parlamenti választáso-
kat. Folytatása a 3. oldalon 

Stratégiát vált 

az RMDSZ
Csak a 43. helyre sorolta Emil
Boc miniszterelnök a kor-

mány prioritási listáján az
RMDSZ által szorgalmazott ki-
sebbségi törvényt. A jogszabályt
eredetileg a tavaszi parlamenti
ülésszak végéig el kellett volna fo-
gadnia a törvényhozásnak. „Mi
úgy értelmezzük, hogy a doku-
mentumban szereplõ összes pont
prioritásnak számít, és ez csak
egy felsorolás, nem egy fontossá-
gi sorrend” – magyarázta az Új
Magyar Szónak Máté András Le-
vente, az RMDSZ képviselõházi
frakcióvezetõje. Hozzátette: ha
viszont ez nem így van, és a ki-
sebbségi törvény mégis a 43. he-
lyen van fontossági szempontból,
akkor nagy baj van. 3. oldal 

Felsorolás vagy 

prioritási sorrend?

Nem mindenki lakhat jól. Akad olyan település, ahol nem is írtak ki közbeszerzési eljárást az ingyenes tej és kifli biztosítására Fotó: Mediafax

A csábító ajánlatok ellenére nehezebb lesz hitelhez jutni

Szigorúan ellenõrzött hitelek

Bár a pénzkeret megvolna rá, több erdélyi településen azok az ovódások és iskolások sem
jutnak hozzá a jövõ heti iskolakezdéskor az évek óta megszokott ingyenes tej és kiflihez,
akik valóban rászorulnának az uzsonnára. Maros megyében a késõre kiírt közbeszerzési el-
járás eredményének megfellebbezése miatt legalább három hetet csúszik a kifli-tej-program
beindítása, Nagyváradon pedig bizonytalan ideig koplalhatnak majd az iskolások. A bihari
megyeszékhelyen egymásra mutogat a helyi és a megyei önkormányzat. 7. oldal 

Fotó: Tofán Levente
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Röviden

Marosvásárhelyen az SZKT

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi el-
nöke 2011. szeptember 17-én délelõtt 10
órára, a Maros Mûvészegyüttes székházá-
ba összehívta a Szövetségi Képviselõk Ta-
nácsának (SZKT) ülését. A napirenden a
következõ pontok szerepelnek: a szövetségi
elnök politikai beszámolója; a Szövetségi
Szabályzat-felügyelõ Bizottság, a Szövetsé-
gi Ellenõrzõ Bizottság és a Szövetségi Eti-
kai és Fegyelmi Bizottság tagjainak megvá-
lasztása; Magyari Tivadar oktatási fõtitkár-
helyettes megerõsítése; az SZKT állandó
bizottságának megválasztása; az Országos
Önkormányzati Tanács mûködési szabály-
zatának elfogadása. Az Egyeztetõ
Kerekasztal ugyanaznap 9 órától ülésezik a
Maros Mûvészegyüttes székhelyén.

Feltöltötték a CSM-t

A szenátus plénuma igazolta a Legfelsõ Bí-
rói Tanács (CSM) utolsó három tagját, akit
a szakmai szövetségek választottak meg az
alkotmánybíróság által tavaly elutasított há-
rom tag helyére. A bírói szakmai szövetsé-
gek által a Legfelsõ Bírói Tanácsba megvá-
lasztott három tag: Mona Pivniceru, Flo-
rentina Gavadia és Alina Nicoleta Ghica.
A Legfelsõ Bírói Tanács három új tagjának
mandátuma hat évre szól, de ezt attól az
idõponttól számítják, amikor a tanács többi
tagját is megválasztották

Igen várható Schengen-ügyben

Kompromisszumos megoldást remél az
EU soros elnökségét ellátó Lengyelország
belügyminisztere a határellenõrzést mellõ-
zõ schengeni rendszerhez való román, illet-
ve bolgár csatlakozás idõzítésében. Jerzy
Miller tegnap Brüsszelben az Európai Par-
lament rendezvényén úgy vélekedett, hogy
az uniós belügyminiszterek szeptember 22-i
ülésükön valószínûleg rábólinthatnak a
kompromisszumra.

Schwarzenberg nosztalgiázik

Sajnálatosnak nevezte az európai politika
jelenlegi színvonalát a cseh külügyminisz-
ter egy osztrák lap tegnapi számában meg-
jelent interjúban. „Bruno Kreisky osztrák

és Helmut Kohl nyugatnémet kancellár ese-
tében még más volt a helyzet. Jelenleg nin-
csenek igazán tehetséges emberek” – fogal-
mazott Karel Schwarzenberg (képünkön) a
Kuriernak. A cseh diplomácia arra a kér-
désre, hogy mi a véleménye a magyaror-
szági „nacionalista tendenciákról”, azt fe-
lelte: „az a nyugtalanító, hogy összeurópai
trendrõl van szó”.

Robbantásos merényletek

Két nagy erejû robbanás történt az észak-
nyugat-pakisztáni Kvetta városában egy
kormányzati épületnél. Öngyilkos me-
rénylõk robbantották fel magukat, 21-en
meghaltak, és több mint 40-en megsebe-
sültek. Indiában közben 11-re nõtt az új-
delhi bíróságnál elkövetett merénylet áldo-
zatainak a száma. 

Peking támogatja Palesztinát

Kína a független palesztin állam létrehozá-
sa mellett áll, és támogatni fogja a paleszti-
nok kérelmét az ENSZ-ben – tudatta a kül-
ügyminisztérium szóvivõje útján tegnap a
kínai kormány. „A független állam elidege-
níthetetlen, törvényes joga a palesztin nép-
nek” – szögezte le Csiang Jü.

Hírösszefoglaló

A Fidesz elnöksége támogatá-
sáról biztosította a kormány

politikáját az államadósság csök-
kentésének fontosságára való te-
kintettel – közölte Szijjártó Péter,
a miniszterelnök szóvivõje Haj-
dúszoboszlón. A magyar kor-
mánypárt vezetõ testülete tegnap
egyetértett azzal, hogy az intézke-
dések az euróválság Magyaror-
szágra gyakorolt hatásainak kivé-
dése szempontjából eredménye-
sek lesznek; támogatják a kor-
mány törekvéseit az adósságállo-
mány csökkentése, ezzel az or-
szág szuverenitásának visszaszer-
zése érdekében, s azt, hogy to-
vábbra is nemet mond a megszo-
rítások politikájára – mondta a
szóvivõ.

Az ellenzéki MSZP szerint
a kormány egy nappal korábban
ismertetett intézkedései alkal-
matlanok arra, hogy befoltozzák
az idei költségvetésben a vártnál
alacsonyabb gazdasági növeke-
dés miatt keletkezett százmilliárd
forintos lyukat. Mesterházy Atti-
la, a szocialista párt elnöke teg-
nap azt mondta: a jövedéki adók
emelésébõl az év utolsó két hó-
napjában aligha folyik be a várt
tízmilliárdos bevétel, ráadásul a
jövedékiadó-emelés, ha nem pá-
rosul szigorúbb ellenõrzéssel, a
feketegazdaságot erõsíti. A gáz-

olaj jövedéki adójának emelését
úgy értékelte, hogy az áremelke-
déshez és így a fogyasztás csök-
kenéséhez vezethet. Kétségesnek
nevezte azt is, hogy sikerül-e az
adóbehajtás hatékonyságának
növelésével még az idén 40 milli-
árd forint többletbevételhez jut-
nia a költségvetésnek.

Az MSZP elnöke szerint szem-
fényvesztés, dilettantizmus és te-
hetetlenség jellemzi a kormány

gazdaságpolitikáját. Megjegyez-
te: nem ismert, hogyan orvosolná
a kormány a jövõ évi költségvetés
várható problémáit. Bár a kabinet
szeptember elsejéig meg kellett
volna, hogy küldje a Költségveté-
si Tanácsnak a 2012-re szóló bü-
dzsé alapelveit és fõbb számait, ez
nem történt meg. Mesterházy At-
tila azt feltételezi, hogy az ellátó-
rendszerek önfenntartóvá tétele
érdekében a kormány tandíjat ve-

zet be, fizetõssé tesz bizonyos
egészségügyi ellátásokat, és áttér
a svéd nyugdíjmodellre. Szavai
szerint a tehetetlenség jele, hogy
a kormány nem tud mit kezdeni a
munkanélküliséggel. Ezzel kap-
csolatban leszögezte, nem az ál-
lamadósság jelenleg tapasztalha-
tó mértékû csökkentése, hanem a
munkahelyteremtés és a gazda-
ságélénkítés volna a kormány leg-
fontosabb feladata. 

Kövér László házelnök megérkezik a frakcióülésre. Az ellenzék szerint a kormány intézkedései elhibázottak

ÚMSZ

Hírek szerint megszökött Lí-
biából Moammer el-Kadha-

fi. A felkelõk azt hitték, körbe-
zárták a diktátort szülõvárosá-
ban, a hét elején azonban el-
hagyta Líbiát egy katonai kon-
voj, amely állítólag Kadhafit is
kimenekítette. A több mint két-
százötven harckocsiból álló
konvoj lépte át  a líbiai határt,
hogy a szomszédos Nigerbe
hajtson. Legutóbb Agadez váro-
sában látták az autókat, ame-
lyek a hírek szerint Kadhafi leg-
hûségesebb katonái, a tuareg
törzs mellett magát a megbukott
diktátort is kimenekítették az
országból. A francia titkosszol-
gálat egyik tisztje azt mondta a

Reuters hírügynökségnek, hogy
Kadhafi és fia, Szaif is csatlako-
zott a csapathoz. Kadhafit
Tripoli két héttel ezelõtti bevéte-
le óta nem látták.

A szökés igazi vereség volna
az egyébként már gyõztesnek te-
kinthetõ felkelõk számára, akik
azt hitték, hogy sikerült bekeríte-
niük a diktátort szülõvárosában,
Szirtében. Az elmúlt napokban
egyébként már több Kadhafi-hû
katona menekült Nigerbe a meg-
torlások elõl. A konvoj az útvo-
nal alapján Burkina Fasóba tart,
az afrikai ország nemrég mene-
dékjogot ajánlott fel Kadhafinak.
Niger a hírek szerint engedélyt
adott az átvonulásra, és biztosí-
totta a katonákat, hogy nem tar-
tóztatják fel õket.

Sehol nem találják Kadhafit

Fotó: MTI

A Fidesz támogatja magát
A szocialisták tehetetlenséggel vádolják a magyar kormányt

MTI

Amerikai diplomaták szerint
nemcsak Robert Fico volt

szlovák kormányfõ alattomossá-
ga, hanem a szlovákiai magyar
politikusok retorikája is negatí-
van befolyásolta a szlovák–ma-
gyar kapcsolatokat. Ez derül ki a
pozsonyi amerikai nagykövet-
ségnek a közelmúlt kétoldalú
kapcsolatait elemezõ jelentései-
bõl, amelyeket a WikiLeaks por-
tál tett közzé – írta tegnapi szá-
mában az Új Szó címû pozsonyi
magyar napilap. Az összeállítás
szerint a nagykövetség 2006-tól
összesen 14 jelentést írt a két or-
szág közötti kapcsolatokról. Kü-
lön foglalkoztak Malina Hedvig,
a 2006-ban Nyitrán megvert ma-
gyar diáklány ügyével, Sólyom
László magyar államfõ Szlováki-
ából való kitiltásával, és azzal is,
hogyan formálják a két ország
kapcsolatát a szlovákiai politiku-
sok kijelentései.

Egy 2007-ben írt jelentés sze-
rint Robert Fico akkori minisz-
terelnök bárkit megtámad, csak
hogy elfeledtesse azokat a bírála-
tokat, amelyeket pártja a Szlovák
Nemzeti Párttal (SNS) alkotott
koalícióért kapott. „Ezen a téren
kapóra jöhet számára a sajtó, az
ellenzék, a nonprofit szerveze-
tek, de az úgynevezett mag-

yarkártya is (...) Azzal, hogy az
SNS-t kormányszintre emelte,
maga is egy korrupt idegengyû-
lölõ szerepét vállalta fel” – olvas-
ható az érzékeny minõsítésû je-
lentésben. A nagykövetség
ugyanebben a táviratban még
„bölcs politikusnak” nevezte
Csáky Pált, a Magyar Koalíció
Pártjának (MKP) elnökét, de je-
lezte, amióta pártelnök lett, rend-
kívül kockázatos politikát foly-
tat. Egy 2008-as jelentés már ar-
ról számol be, hogy Csáky a
szlovák politikusokat provokálja
olyan tabutémák éltetésével,
mint a Benes-dekrétumok és az
autonómia. A nagykövetség egy
2009-es táviratban pedig már
egyetértett azokkal a vélemé-
nyekkel, amelyek szerint Ján
Slota SNS-elnöknek ugyanolyan
szüksége van Csákyra, mint
Csákynak Slotára – írja a lap.

Az egyik amerikai távirat kitért
Sólyom László magyar államfõ-
nek a komáromi határhídról tör-
tént visszafordítására is. Ezzel
kapcsolatban a diplomaták egyet-
értettek azzal, hogy azt az irány-
elvet, amelynek alapján Sólyom
Lászlót nem engedték be az or-
szágba, fejlett európai államok-
ban „nem érvényesítik államfõk-
kel szemben, hanem bûnözõk és
problémás focidrukkerek távol-
tartására használják”. 

Pozsony és a magyar kártya

Kadhafi korábban amazonokkal vette körül magát. Ismeretlen helyen tartózkodik

Pozsonyi igenre vár az euró

A második eurós mentõcsomagról szóló keretszerzõdéshez tar-
tozó új kiegészítést fogadott el tegnap a szlovák kormány. A ki-
egészítés célja, hogy növelje a mentõcsomag rugalmasságát és
jogköreit. Az intézkedésrõl júliusi csúcstalálkozójukon egyeztek
meg az euróövezet miniszterelnökei. Az euróövezet tagállamai
közé tartozó Szlovákia eddig még az elsõ kiegészítést sem hagy-
ta jóvá. A pozsonyi kormány júniusban ugyan igent mondott,
de a parlament még nem tûzte napirendjére a kérdést.
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Tanár, költõ, szerkesztõ, mû-
fordító, publicista, RMDSZ
elnök, miniszter és minisz-

terelnök-helyettes – azaz
politikus. És ennyi meg
ennyi könyvcím és kitünte-
tés. Az életpálya legkülön-

bözõbb állomásait
rögzítik a lexikonok,

de van amirõl nem beszélnek, pedig a hat-
vanadik születésnapról szólva mindenek-
elõtt erre kell figyelni: Markó Béla erdélyi
magyar értelmiségi és erdélyi magyar sze-
mélyiség. Ha úgy tetszik, a szó legklasszi-
kusabb és legkonzervatívabb értelmében. 
Erdélyi magyar értelmiségi: azaz a magyar
nyelv és kultúra, annak minden rezdülése
elkíséri egész életét. De ugyanakkor nyitott
marad nem csupán az erdélyi népek, ha-
nem más népek kultúrája és annak majd
minden áramlata iránt. Miközben mindvé-
gig érzékeny saját erdélyi magyar népének
minden rezdülésére és általában az emberi
sokszínûségre, és ahol lehet, ahogyan lehet,
ott és úgy próbál segíteni kisebb és nagyobb
közösségeken vagy egyéneken, függetlenül
címtõl és rangtól, életkortól és minden más-
tól, amellyel a könnyebb kezelhetõség ked-
véért be szoktuk skatulyázni egymást. Vol-
taképpen azt folytatja, amit közeli vagy tá-
voli értelmiségi elõdei ezzel a szóval fogal-
maztak meg: közszolgálat. És ebben a köz-
szolgálatban vált Markó Béla olyan erdélyi
magyar személyiséggé, akinek nem csupán
neve, hanem szava van a kultúrában, a po-
litikában, a közéletben, akinek a vélemé-
nyét még akkor sem lehet megkerülni, ha
saját döntése alapján lépett vissza a felszín
mindennapi küzdelmeitõl. 
Hogyha bármilyen távolra is pillantunk
vissza a történelembe, rögtön rájövünk,
hogy az erdélyi magyaroknak minden kor-
ban megvoltak a maguk személyiségei; Tri-
anon után, kisebbségi sorsban pedig még
inkább szükség volt arra, hogy legyen akik-
re felnézni, legyen akikhez igazodni. Noha
manapság látszólag megváltozott a világ,
és különbözõ tisztségeket betöltõ hivatalno-
kok vagy oly könnyedén magukat politi-
kusnak nevezõ vagy neveztetõ személyek je-
lennek meg és tûnnek el a közélet színpadá-
ról, a kisebbségi létnek ez az alapvetõ pa-
rancsa mit sem változott: továbbra is nagy
szükség van erdélyi magyar személyiségek-
re. Akiknek meg van a maguk szilárd meg-
gyõzõdésen alapuló, máról-holnapra meg
nem változtatható hitvallása, akik soha
nem mondják a feketére azt hogy fehér, a
fehérre pedig azt, hogy fekete, akik képesek
nem csupán megragadni, hanem meg is fo-
galmazni, tovább is adni a korra jellemzõ
közgondolkodás lényegét, és akik az egyéni
és csoportos érdekek kusza szövevényében is
képesek egyetlen alapérdeket követni: az er-
délyi magyarság jelenének és jövõjének,
megmaradásának és itthon maradásának a
legfontosabb érdekeit. 
Markó Béla a hetedik X-be lépve is ilyen
értelmiségi és ilyen személyiség marad és
csak azt lehet kívánni: mások is lépjenek a
nyomába.

Markó - 60

Székedi Ferenc
M. Á. Zs., S. M. L.

Csak a 43. helyre sorolta Emil
Boc miniszterelnök a kor-

mány prioritási listáján az
RMDSZ által szorgalmazott ki-
sebbségi törvényt. A jogszabályt a
Demokrata Liberális Párttal
(PDL) kötött koalíciós egyezség
értelmében eredetileg a tavaszi
parlamenti ülésszak végéig el kel-
lett volna fogadnia a törvényho-
zásnak. A szövetség vezetõi több-
ször is hangsúlyozták, hogy a ki-
sebbségi törvény el nem fogadása
a koalícióból való kilépéssel jár-
hat. Ennek ellenére a parlamenti
vakáció elõtt az RMDSZ két ok-
ból is megkönnyebbülten vette tu-
domásul a 2005 óta benyújtott

törvénytervezet vitájának elha-
lasztását. Egyfelõl a szakbizott-
ságban a koalíciós honatyák hat-
hatos hozzájárulásával a magyar
kisebbség számára hátrányos mó-
dosításokat vittek be a szövegbe,
másfelõl pedig félõ volt, hogy a
PDL által kezdeményezett me-
gyésítés megtorpedózása miatt a
nagyobbik kormánypárt sem sza-
vazza meg a jogszabályt.

„Mi ezt a szöveget úgy értel-
mezzük, hogy a dokumentum-
ban szereplõ összes pont priori-
tásnak számít, és ez csak egy fel-
sorolás, nem egy fontossági sor-
rend” – magyarázta az Új Ma-
gyar Szónak Máté András Leven-
te, az RMDSZ képviselõházi
frakcióvezetõje. Máté szerint

„ha viszont ez nem így van, és a
kisebbségi törvény mégis a 43.
helyen van fontossági szempont-
ból, akkor nagy baj van”. „De
szerintünk ezt nem képzelheti
így a koalíciós partner sem” –
tette hozzá a frakcióvezetõ, aki
szerint a PDL régióátalakítási el-
képzelését viszont az RMDSZ
nem tekinti prioritásnak, és sem-
milyen formában nem támogatja
napirendre tûzését ebben az ülés-
szakban.

„Az RMDSZ-nek az õszi ülés-
szakban is a PDL kedvében kell
járnia, ha azt akarja, hogy a ki-
sebbségi törvény ne bukjon meg”
– vonta le a következtetést Dan
Motreanu, a képviselõház liberá-
lis háznagya. 

Román lapszemle

A sikertelen õszi érettségi után a diákok
valósággal lerohanják a posztliceális kép-
zést biztosító iskolákat, ahová diploma
nélkül is felvételt nyernek. A kurzusok el-
végzése után egészségügyi asszisztensek,
gyógyszerészsegédek vagy idegenvezetõk
lehetnek, a hatóságok által elismert diplo-
mával. (Adevãrul) A szenátus tanügyi
bizottsága elutasította Cezar Preda de-
mokrata liberális képviselõ azon törvény-
javaslatát, amely az I-VIII osztályosok
számára elõírta volna az egyenruha beve-
zetését. (Curentul) A Demokrata Libe-
rális Párt szerint a Szociál-Liberális Szö-
vetség azt híresztelve, hogy a kormány
megvonja a fûtéstámogatást, csak pánikot
akar kelteni. A PDL tagjai tájékoztatják a
lakosságot az új fûtéstámogatási rend-
szerrõl. (Evenimentul zilei) 

Felsorolás vagy 
prioritási sorrend?

M. Á. Zs.

Andreea Paul Vass, a kor-
mányfõ gazdasági tanácsadó-

ja tegnap bejelentette, hogy meg-
pályázza a Demokrata Liberális
Párt (PDL) nõszervezetének elnö-
ki tisztségét.„Elérkezett az én ge-
nerációm ideje. Hiszek abban,
hogy vezetésemmel a PDL nõ-
szervezete oda fejlõdhet, hogy a
2012-es választások alkalmával
biztosítsa azt a pluszt, amivel a
többi pártot magunk mögé tudjuk
utasítani” – fogalmazott Vass.
Hozzátette: örül annak, hogy Tra-
ian Bãsescu államfõ is úgy látja,

hogy nõszervezet megerõsítésé-
nek jelentõs részét kell képeznie a
nagyobbik kormánypárt reformjá-
nak. Arra az újságírói felvetésre,
miként vélekedik az államfõ azon
kijelentésérõl, hogy a PDL-nek
meg kell találnia a maga Margaret
Thatcher kaliberû vezetõjét, a kor-
mányfõ tanácsadója lefordította
románra leánykori nevét, sugall-
va, hogy névanalógia is fennáll a
Vaslady-ként ismert brit minisz-
terelnökkel. A nagyobbik kor-
mánypárt nõszervezetében októ-
ber 15-én tartanak tisztújítást. A
funkciót jelenleg Sulfina Barbu
PDL-s képviselõ tölti be. 

Vass lenne a PDL vasladyje

A kormány csak a negyvenharmadik helyre sorolta be prioritási listáján a kisebbségi törvényt Fotó: gov.ro

M. Á. Zs.

Visszaküldeti a munkaügyi
szakbizottságba Emil Boc

kormányfõ a 740 és 1000 lej kö-
zötti nyugdíjakra fizetendõ köte-
lezõ 5,5 százalékos egészségbizto-
sítási járulékról szóló sürgõsségi
kormányrendeletet, amelyet teg-
nap a testület – több kormánypár-
ti honatya hiányzása miatt – 9-8
arányban elvetett. A Demokrata
Liberális Párt (PDL) elnöki tiszt-
ségét is betöltõ Boc leszögezte,
Románia nem engedhet meg ma-
gának semmiféle „túlkapást”, ami
a költségvetési kiadások egyen-
súlyban tartását veszélyeztetheti.
„Meggyõzõdésem, hogy a koalí-
ciós alakulatok megtalálják a
módját annak, hogy a sürgõsségi
kormányrendeletet visszaküldjék
a munkaügyi bizottságba. Bár-
mennyire is kényelmetlen kérdés-
rõl van szó, nem térhetünk le arról
az útról, amelyen elindultunk” –
fogalmazott a miniszterelnök. A
szakbizottság tegnapi jelentése a
képviselõház plénuma elé kerül,
amelynek szavaznia kell róla. „A
kötelezõ 5,5 százalékos egészség-
biztosítási hozzájárulás kivetése
7,4 és 10 millió régi lej közötti
nyugdíjakra közel kétmillió olyan
öreget érint, akikrõl nem mond-
ható el, hogy nagyon szép életet
élnek. A munkaügyi bizottság ma
9-8 arányú szavazattal elutasító je-
lentést adott ki. A plénumban sza-
vazásra bocsátjuk a bizottság el-
utasító jelentését” – számolt be a
bizottsági ülés után Ludovic
Orban liberális képviselõ. Megje-
gyezte, a parlamenti eljárásnak
megfelelõen, melyet „mélyen al-
kotmányellenesnek” minõsített,
valamely sürgõsségi rendelet ak-
kor is érvényben maradhat, ha azt
a parlament nem fogadja el. 

Boc levonatna 

a nyugdíjakból

ÚMSZ

„Közszájon forog” Cristian
Preda demokrata liberális

EP-képviselõ szerint a választási
törvényhez egy olyan módosító
javaslat, amely két jelölt számára
biztosítana befutó helyet egy-egy
egyéni választási körzetben.
Blogbejegyzésében a kormány-
párti politikus történelmi áttekin-
tést nyújtott az 1831-tõl napjain-
kig életbe léptetett 19 választási
törvényrõl, megjegyezve, hogy
egy jogszabály átlagos „élettarta-
ma” nem érte el a tíz évet. Az
EP-képviselõ szerencsétlen hib-
ridnek nevezte a  jelenleg is ér-
vényben levõ választási törvényt,
amelyet annak ellenére rontottak

el a törvényhozásban, hogy az
eredeti javaslat jó volt. Mint is-
meretes, a Pro Democraþia Egye-
sület kezdeményezését tette ma-
gáévá az akkor kormányon levõ
Nemzeti Liberális Párt (PNL).
Eszerint a mandátumok felét az
egyéni körzetekben gyõztesek
kapták volna, a többit arányosan
osztották volna szét a pártok kö-
zött. Cristian Preda sajnálatos-
nak nevezte, hogy végül Anghel
Stanciu képviselõ zavaros javas-
latát is beleépítették a törvénybe,
amely azt az abszurd helyzetet
eredményezte, hogy sok esetben
az egyéni választókerületek má-
sodik, harmadik vagy negyedik
helyezettei jutottak be a gyõztes
rovására. 

Két bejutó egy kerületbõl?

Folytatás az 1. oldalról

Mint ismert, a szavazások össze-
vonásáról a koalíció szintjén már
elvi egyezség született.

Az is körvonalazódik, hogy a
helyhatósági választások idõpont-
ját tolják õszire, nem a parlamen-
tit hozzák elõre. Ez utóbbi válto-
zat ugyanis csak akkor lehetséges,
ha a kormány lemond és az ál-
lamfõ feloszlatja a parlamentet.

Mint ismert, a Szövetségi Ál-
landó Tanács a nyár elején felszó-
lította az RMDSZ területi és helyi
szervezeteit, hogy a „stratégiailag
fontos” megyékben és települése-
ken – ahol a magyarság számará-
nya legalább húsz – szeptember
végéig hozzanak elvi döntést a

helyhatósági jelöltjeikrõl. „Az elvi
döntés azt jelenti, hogy a szerve-
zetek próbáljanak konszenzusra
jutni a megyei tanácselnök-jelölt,
polgármester-jelölt személyérõl.
A formális döntést ráér késõbb
meghozni, a jelölés szabályzatát a
Szövetségi Képviselõk Tanácsa
várhatóan a téli ülésén dolgozza
ki” – magyarázta Kovács. A fõtit-
kár elmondta, az RMDSZ nem
ûzte ki az elõválasztás intézmé-
nyét a szabályzatból. Hozzátette:
várhatóan a területi szervezetekre
bízzák majd annak eldöntését,
hogy elõválasztások révén állíta-
nak-e majd jelöltet.

Mint ismert, a nyár folyamán
több RMDSZ-es önkormányzati
vezetõ bejelentette már, hogy a jö-
võ évi helyhatósági választásokon
újabb mandátumért szállna ver-
senybe. Közéjük tartozik Borboly
Csaba Hargita megyei, Tamás
Sándor Kovászna megyei tanács-
elnök, illetve Antal Árpád sepsi-
szentgyörgyi polgármester. Érte-
süléseink szerint az is bizonyos-
nak tûnik, hogy Ráduly Róbert
csíkszeredai polgármester is újra
megpályázza a tisztséget.

Háromszéken közvélemény-ku-
tatások segítségével mérték fel,
kik a legesélyesebb polgármester-
jelöltek. Eszerint Kovásznán
Lõrincz Zsigmond jelenlegi pol-
gármestert, Kézdivásárhelyen pe-
dig Bokor Tibor szenátort indítja
a városvezetõi tisztségért a hely-
hatósági választásokon a Ko-
vászna megyei RMDSZ. 

Stratégiát vált az RMDSZ

Kovács Péter Fotó: Tofán Levente



ÚMSZHÁTTÉR www.maszol.ro   2011. szeptember 8., ccssüüttöörrttöökk4

Bogdán Tibor

A Részvételi Demokrá-
cia Európai Intézete, a

Qvorum 2009 és 2011 júliusa
közötti idõszakot vizsgáló
felmérése szerint Románia
európai parlamenti küldött-
sége hullámzó teljesítményt
nyújtott.

Sógor – a ritka 
kivételek között

Így például 86,93 százalé-
kos jelenléttel a 25. helyen
áll, és ilyen tekintetben csak a
86,47 és a 86,03 százalékot
összesítõ Olaszország és
Nagy-Britannia honatyái
szerepelnek rosszabbul a ro-
mán honatyáknál. A legszor-
galmasabb honatyáknak az
ausztriai, a luxemburgi és a
finnországi küldöttségek tag-
jai bizonyultak, 95,01, továb-
bá 93,82, illetve 93,36 száza-
lékos jelenléttel.  A román
európai parlamenti képvise-

lõk azonban az idei esztendõ
elsõ hat hónapjában lényege-
sen javítottak teljesítményü-
kön: 89,43 százalékos jelen-
léttel sikerült a 16. helyre fel-
tornázniuk magukat.

Ami a román küldöttsé-
gekben képviselt pártok hon-
atyáinak jelenlétét illeti,
mandátumuk kezdetekor a
Szociáldemokrata Párt és a
Konzervatív Párt koalíciója
vezetett, ám fokozatosan te-
ret veszített a jelenlétüket fo-
lyamatosan javító demokrata
liberális honatyákkal szem-
ben, akik az idei év elsõ felé-
ben, 95 százalékkal az élhely-
re kerültek. Az RMDSZ po-
litikusai egyenletes teljesít-
ményt nyújtottak, a plenáris
ülések 90 százalékán vettek
részt, és alig maradtak el a
kezdeti, 69 százalékos jelen-
létüket valamivel 90 százalék
fölé javító nemzeti liberálisok
mögött.

Az üléseken való részvétel
szempontjából a Nagy-Ro-

mánia Párt Corneliu Vadim
Tudor pártelnökbõl és Gigi
Becaliból álló küldöttsége 45
százalék alatti teljesítmény-
nyel messze az utolsó helyet
foglalja el. 

A román honatyák közül
csak igen kevesen vettek részt
kivétel nélkül valamennyi
ülésen. Ezért különösképpen
örvendetes, hogy a ritka kivé-
telek – a demokrata liberális
Iosif Matula és Cezar Preda
– között szerepel az RMDSZ
színeit képviselõ Sógor Csa-
ba, de pártbeli kollégája,
Winkler Gyula is 97 százalék
körül mozog. Az RMDSZ
európai parlamenti választási
listájának elsõ helyérõl beke-
rült Tõkés László viszont
egyre kisebb hangsúlyt fordí-
tott a jelenlétre, míg mandá-
tuma elején részvétele még
megközelítette a 78 százalé-
kot, az idei esztendõ elsõ fe-
lének végére ez az arány-
szám alig haladta meg a 75
százalékot. 

Az államfõ kisebbik lánya,
a demokrata liberális képvi-
selõk sorába tartozó Elena
Bãsescu ugyan 90 százalék
alatti szintrõl indult mandá-
tuma elején, mostanra azon-
ban már 98 százalékos jelen-
létet mondhat magáénak. A

legtöbbet – az ülések 26 szá-
zalékáról – a demokrata libe-
rálisok politikusai közül
Radu Niculescu hiányzott.

Beszédes románok 

A Qvorum természetesen
azt is megvizsgálta jelentésé-
ben, milyen tevékenységet
folytattak az üléseken a ro-
mániai honatyák. Ennek so-
rán egyebek között az általuk
szerkesztett jelentések, jelen-
tés-kiegészítések, az Európai
Bizottság és az Európa Ta-
nács képviselõinek feltett kér-
déseik, írásbeli nyilatkozata-
ik, felszólalásaik, határozat-
javaslataik számát vették fi-
gyelembe. 

A román küldöttség ilyen
tekintetben jól áll: tagjainak
mindegyikére 0,82 jelentés
jut, amellyel az ország a 11.
helyet foglalja el; ezzel négy
helyet javított 2009. júliusá-
hoz képest. Mi több, a romá-
niai küldöttség az írásos nyi-
latkozatok fejezeténél Auszt-
ria és Litvánia után egyene-
sen a harmadik helyen áll
1,09 nyilatkozattal, a felszó-
lalások esetében pedig az
ötödik.

Pártokra lebontva a román
küldöttségen belül a jelenté-

sek számának tekintetében a
szociáldemokrata honatyák
vezetnek, tagonkénti 1,09,
majd a nemzeti liberálisok
következnek fejenként 1 je-
lentéssel, a demokrata liberá-
lisok és az RMDSZ honatyá-
inak mindegyikére átlagosan
0,71 jelentés jut. A Nagy-Ro-
mánia Párt az utolsó – nulla
jelentéssel. 

Az Európai Bizottsághoz
és az Európa Tanácshoz in-
tézett interpellációk számát
illetõen szintén a szociálde-
mokraták állnak az elsõ he-
lyen, átlagosan tagonkénti
38,91 kérdéssel, õket köve-
tik 23,93 interpellációval a
demokrata liberálisok és az
RMDSZ honatyái, a nem-
zeti liberálisok fejenként át-
lagosan 23,4, a Nagy-Ro-
mánia Párt képviselõi pedig
1,5 kérdést tettek fel. A fel-
szólalások esetében is a szo-
ciáldemokratáké az élhely,
106 hozzászólással, majd
ugyancsak a demokrata li-
berális és RMDSZ-es hon-
atyák következnek 102 fel-
szólalással, a Nagy-Romá-
nia Párt itt végre már nem
kullogó, 6 hozzászólással
elõzi meg a 30 alkalommal
megszólaló nemzeti liberáli-
sokat.

Egyezõ és 
eltérõ vélemények

Érdekesek a Qvorum meg-
állapításai annak kapcsán is,
hogy miként viszonyulnak a
romániai képviselõk más or-
szágbeli társaik véleményé-
hez a fõbb kérdések esetében.
Ezek szerint a román küldöt-
tek leginkább a mezõgazda-
ság és a falufejlesztés kérdés-
körében alkottak különvéle-
ményt a többi küldöttséghez
képest. Hasonlóképpen gya-
koriak voltak a nézeteltérések
az ipar, a kutatás és az ener-
getika területén is. Az euró-
pai néppárti frakcióban a ro-
mán képviselõk érdekes mó-
don elsõsorban magyarorszá-
gi kollégáik támogatására
számíthattak a legtöbb eset-
ben (a mezõgazdasággal ösz-
szefüggõ egyes problémák ki-
vételével), a legkevésbé pedig
az olasz küldöttekkel egye-
zett meg a véleményük. A
szocialista frakcióban a ro-
mán honatyák a németekkel
mûködtek együtt a legjobban,
az ellenkezõ végletet a britek
jelentették; a liberálisok cso-
portjában úgyszintén a német
küldöttek bizonyultak a leg-
jobb partnernek, míg a franci-
ák a legrosszabbnak. 

Romániai honatyák Európában 

Gy. Z.

Kisrepülõgépekre vonat-
kozó terrorfigyelmezte-

tést adott ki az elmúlt hét vé-
gén az amerikai Szövetségi
Nyomozó Iroda (FBI) és a
belbiztonsági minisztérium.
A hatóságok ugyan nem tud-
nak konkrét fenyegetésrõl, de
elõvigyázatosságból egész
Amerikában szigorítják a
biztonsági intézkedéseket.
Az al-Kaida még az idén is
tanulmányozta, hogyan kö-
vethet el repülõgéppel ismét
terrortámadást. Az FBI sze-
rint terroristák magángépe-
ket bérelnének, és megrak-
nák robbanószerrel.

Osama készülõdött

Tekintettel a 2001-ben el-
követett terrortámadások kö-
zelgõ évfordulójára, az ame-
rikai belbiztonsági miniszté-
rium és az FBI munkatársai
intenzív konzultációba kezd-
tek helyi rendvédelmi szer-
vek képviselõivel a potenciá-
lis veszélyrõl. A hasonló
megbeszélések rutinszerûvé
váltak az elmúlt évtized so-
rán, de mint arra korábban
Barack Obama elnök és
Janet Napolitano belbizton-
sági miniszter rámutatott: ha
csekély is egy nagyobb terror-

akció valószínûsége, nem
zárható ki, hogy egy-egy
„magányos farkas” merény-
lettel próbálkozzék meg a ke-
rek évforduló alkalmából. A
szövetségi és a helyi biztonsá-
gi szervek között az informá-
ciócsere már két hónapja
megkezdõdött, és elsõsorban
a terror csaknem háromezer
áldozatára való megemléke-
zésre összpontosít.

Osama bin Laden likvidá-
lása után olyan adatok kerül-
tek elõ a terroristavezér pa-
kisztáni rejtekhelyérõl, ame-
lyek szerint 2010 februárjá-
ban azon törte a fejét, milyen
merényleteket kellene végre-
hajtani 9/11 jubileumán.
Amerikai biztonsági szakér-
tõk szerint ezek az elképzelé-
sek, amelyek elsõsorban a
vasúti hálózatra vonatkoz-
nak, nem jutottak túl a terve-
zés fázisán. Az azonban már
korábban is nyilvánvaló volt
a titkosszolgálatok számára,
hogy a terroristák elsõsorban
az amerikai ünnepekre és
nemzeti megemlékezésekre
idõzítve kívánnak merényle-
teket elkövetni. Clark
Stevens fehér házi szóvivõ
szerint John Brennan, Ba-
rack Obama elnök terror-el-
hárítási tanácsadója a biz-
tonsági szolgálatok csúcsve-
zetõivel már négy hónappal

ezelõtt megkezdte az egyez-
tetéseket 9/11 évfordulójá-
val kapcsolatban. Stevens
szerint ezek a konzultáci-
ók szeptember 11-ét követõ-
en is folytatódnak majd.

Fáradt Amerika

„Kockázat mindig van” –
jelentette ki a CNN-nek mi-
nap adott interjújában Ba-
rack Obama. Az elnök sze-
rint az amerikai biztonsági
szolgálatok, amelyek folya-
matosan figyelemmel kísérik
az eseményeket, és elemzik
az adatokat, az évforduló
környékén a megszokottnál
is nagyobb készültségben
lesznek. Kérdésre válaszolva
az elnök nem tudta határo-
zottan kizárni egy nagyobb
terrorcselekmény veszélyét,
de õ is hangsúlyozta, hogy az

al-Kaida terrorszervezetet az
elmúlt években sikerült jelen-
tõsen meggyengíteni. 

Az Egyesült Államok
amúgy „belefáradt” a hábo-
rúkba, és középtávon ez fog-
ja meghatározni a nemzetkö-
zi válságokkal kapcsolatos,
várhatóan sok esetben csak a
háttérbõl nyújtott segítségre
szorítkozó amerikai szerep-
vállalást – áll a legnagyobb
londoni politikai-stratégiai
kutatómûhely kedden ki-
adott éves világjelentésében.
A Stratégiai Tanulmányok
Nemzetközi Intézetének
(IISS) 417 oldalas idei hely-
zetértékelése, a Strategic
Survey 2011 szerint az ame-
rikai politikai köztudatban a
„külföld” mára az „ingo-
vány” szinonimájává vált, és
most már a hazai terep kap
elsõbbséget.

Vége 
a beavatkozásnak

Az átfogó elemzés szerint
az Afganisztánnal kapcsola-
tos legutóbbi amerikai dönté-
sek is azt jelzik, hogy „vége
az évtizedes amerikai inter-
venciós politikának”. Az
Egyesült Államok Líbia ese-
tében is úgy döntött, hogy
csak segíti az arab támoga-
tással végrehajtott, alapjában
véve európai hadmûvelete-
ket. Mindez „olyan korszak
hajnalát jelzi”, amelyben az
amerikai stratégiai gondolko-
dás központi elemévé a „re-
gionális problémákra regio-
nális megoldások” válnak. A
vezetõ londoni kutatómû-
hely tanulmánya szerint bi-
zonytalan, hogy a jövõben ki
tölthet be nemzetközi vezetõ
szerepet kulcsfontosságú

stratégiai ügyek felmerülése
esetén. Az Egyesült Államok
most már nem akar minden
esetben az élre állni, a szövet-
ségesek közül Európából pe-
dig Franciaország és Nagy-
Britannia sem. Az így kiala-
kult környezetben nagyobb
mozgástérhez jutnak saját
céljaik megvalósítására „a la-
tor államok”, azt pedig csak
találgatni lehet, hogy ponto-
san kitõl várható segítség – és
az is milyen hatásfokú volna
–, ha mindez már globális ká-
rokat kezd okozni.

Az évforduló természete-
sen az európai közvéleményt
is foglalkoztatja. Ma valószí-
nûleg lehetetlen volna a tíz
évvel ezelõttihez hasonló,
nagyszabású, bonyolult, ma-
gas fokú szervezettséget
igénylõ terrorcselekmény-so-
rozat végrehajtása – véleke-
dik Gilles de Kerchove, az
EU terrorellenes koordináto-
ra. Szerinte ma sokkal jobb
a terror-elhárítási felkészült-
ség szintje, mint volt tíz évvel
ezelõtt. Az al-Kaida terror-
szervezet nagyon meggyen-
gült, de továbbra is komoly
veszélyt jelentõ terrorcsopor-
tok mûködnek például Je-
menben, a Szahel-övezet-
ben, Afganisztánban, illetve
Pakisztánban – jelentette ki.
A koordinátor úgy véli: a té-
nyek azt bizonyítják, hogy
az al-Kaida retorikája telje-
sen hatástalannak bizonyult
a demokráciavágyat tükrözõ
„arab tavasz” által érintett
országokban. Hosszú távon
az észak-afrikai országokban
tapasztalható változások se-
gíthetik a terrorizmus leküz-
dését. 

9/11: veszélyhelyzet és óvatosság

Románia 33 képviselõvel rendelkezik
az Európai Parlamentben, ami az
össz-tagság 4,48 százalékát jelenti. 
Ezzel az ország a hetedik helyet 
foglalja el a 27 tagállam sorában.

Bár az amerikai hatóságok nem tud-

nak konkrét fenyegetésrõl, elõvigyáza-

tosságból az egész országban megszi-

gorították a biztonsági intézkedéseket.

Vasárnap lesz a szeptember 11-ei ter-

rortámadások tizedik évfordulója.



Olvasom erdélyi magyar napilapunk öles cí-
mében, hogy „meglepõ eredményeket ho-
zott az a kutatás, amely az erdélyi magya-
rok identitástudatát, a többséghez, valamint
a magyarországi közösséghez való viszo-
nyát vizsgálta.”
A cím láttán – mi tagadás – összeszorult a
szívem. Szóval eljutottunk odáig, ahová, re-
méltem, néhány évig, évtizedig még nem
érünk el. A gazdasági válság, a kettõs állam-
polgárság lehetõsége lám-lám oda vezetett,
hogy újrafogalmazta státusát az erdélyi ma-
gyarság; egy része bizonyára a beolvadást,
másik része a kivándorlást tartja elfogadha-
tó megoldásnak. Bizonyára fájdalmas lesz
az eredmények értékelése, feldolgozása –
gondoltam –, de újságírói kötelességem érte-
sülni a veszedelemrõl, amelyet elõrejelez a

felmérés. Ezért tovább olvas-
tam a cikket...
Kiderült, a kutatókat legin-
kább az lepte meg, hogy a
megkérdezett erdélyi ma-
gyarok többsége nemcsak a

román anyanyelvûektõl, ha-
nem a magyarországi

közösségtõl is elkülöní-
ti magát. Otthonuk-

ként a legtöbben Erdélyt nevezték meg, Ro-
mánia csupán ennek a régiónak a kiterjesz-
tése. Ennek ellenére azonban sokan az erdé-
lyi magyarok közül úgy gondolják, hogy a
kisebbség az ország lakosságának szerves és
egyenrangú része.
Hát kérem, ez legalább ak-
kora meglepetést okozhat
egy valamire való társada-
lomkutatónak, mint a bio-
lógusnak, aki rájön, hogy a
tehén nem hímnõs, hanem
emlõs állat, és a borját táp-
lálja azzal a tejjel, amelyet mi a tégladobo-
zokból töltünk ki a reggelinél.
Mert milyen identitása legyen egy erdélyi-
nek, ha nem transzilván? Katalán? Bácskai?
Matyó? Macsó? Netán rommagyar? Szenzá-
ciós felfedezésként tálalja a lap, hogy „tuda-
ti szinten erõsõdik a regionalitás, valamint
egy sajátos erdélyi magyar identitás van ki-
alakulóban.” Félretéve azt, hogy az erdélyi
magyar értelmiség egy részénél, amikor ír,
sajátos és sajnálatos germanizmus van visz-
szaalakulóban, hadd kockáztassam meg,
hogy tévednek a társadalomkutatók. A sajá-
tosan erdélyi tudat nem most alakul ki.
Transzilvanista volt Kós Károly, Tamási

Áron, Áprily Lajos és késõbb a Budapesten
alkotó, de Brassóba, Erdélybe mindvégig
visszavágyó Sánta Ferenc is.
A sajátos erdélyi tudat tehát csak erõsödhet.
Erõsödik annak eredményeként, hogy az er-
délyi magyarok identitástudatában a

kultúrnemzeti kötõdés mel-
lett az állampolgári hova-
tartozás is fontos szerepet
kap. A többség számára
nem jelent problémát a ket-
tõsség, és a megkérdezettek
közül csak kevesen tartják

úgy, hogy hátrányokkal jár magyarnak lenni
Romániában. 
De erõsödik amiatt is, hogy a magyarorszá-
gi magyarok jelentõs hányadának lekezelõ
magatartását nem tûri el az erdélyi magyar,
aki húsz éve gyógyíthatja nyugat-magyaror-
szági betegeit, máig „a román orvos” ma-
radt. Az erdélyi magyar életforma és a ma-
gyarországi létforma között lényegi különb-
ségek vannak, amelyet nem kell letagadni,
netán szégyenleni. Az erdélyi magyarság
fennmaradása – bármennyire is közhelyes –
a család-iskola-templom háromszögelésében
vált lehetségessé. 
A felmérésbõl az is kiderül, hogy az erdélyi

magyarok többségének fontosak ezek a kon-
zervatívnak tartott értékek: a család, a mû-
veltség, a hit. (Ezt az eredményt kommen-
tálva egy másik erdélyi magyar lap újságíró-
ja elcsodálkozik azon, hogy bár az erdélyiek
a leginkább templombajárók, ezzel szemben
kevésbé hisznek a reinkarnációban. Én meg
azon csodálkozom, hogy olyan félmûveltek
mondhatnak ítéletet ma lapjainkban a hit
kérdésérõl, akiknek fogalmuk sincs arról,
hogy a kereszténység és a reinkarnáció any-
nyira egyeztethetõ össze mint a fagylalt és a
grillezés...) A felmérésbõl kiderül a magyar-
országiak életében a legkevésbé fontos a hit,
amely az erdélyi magyarok életében még a
románokénál is fontosabb. Ez szintén a hitét
vesztett magyarországi azonosságtudattól el-
különítõ tényezõ!
Számomra semmi sem meglepõ a felmérés
tapasztalatai közül. Ellenkezõleg: természe-
tes eredménye az elmúlt éveknek. S ami a
legfontosabb: tíz százaléknál is kisebb azok-
nak az erdélyi magyaroknak az aránya,
akiknél konfliktushelyzetet teremt a kisebb-
ségi magyarságtudatnak a román állampol-
gársággal való egyeztetése. 
Talán megmaradhat az erdélyi magyarság!
Meglepõ lenne? 

Fogalmazhatnék úgy is, hogy több mint egy évtizeddel a rendszer-
váltásnak becézett, szabadrablásos komédia után, a kapitalizmus-
sal rokonított parlamenti demokrácia látszólag teljes dicsõsége
idején a magyar kultúrában, paradox módon, gyõzött a proletár-
diktatúra, amely hosszú korszakaiban soha nem volt képes az iga-
zán jelentõs alkotókat és a magukat szellemi lényként definiáló
befogadókat maga alá gyûrni. Igaz lenne, ha ezt mondanám, de
mégsem egészen pontos: Magyarország ugyanis, kicsi ország lé-
vén, soha nem volt önelvû, és most sem az; ki van szolgáltatva a
hatalmas világáramlatoknak mind gazdaságilag, mint politikailag,
mind szellemileg; a kulturális proletárdiktatúrát nem a kommunis-
tának nevezett rendszer vezette be nálunk végül, hanem a világka-
pitalizmus.
Kertész Imre Nobel-díját, a díjat messzemenõen megérdemlõ al-
kotón kívül, olyan magyar politikai rendszer is kapta, amelyet a
díjat odaítélõ nemzetközi – nyugati – közösség ebben a pillanat-
ban éppen – átmenetileg – elfogad.
Hiába voltak nekünk hatalmas alkotóink korábban: Ady, Babits,
Kosztolányi, József Attila, Krúdy, Radnóti vagy Móricz Zsig-
mond, nem részesülhettek az õket méltán megilletõ díjból, mert a
nyugatiak vagy az Osztrák–Magyar Monarchiát, vagy a Horthy-
rendszert semmiképp sem akarták elismerésben részesíteni; azt is
mondhatnám, hogy ahol lehetett, büntették. És nem akarták elis-
merésben részesíteni az ötvenhatos, a Nyugat által példaszerûen
cserbenhagyott magyar szabadságharcot leverõ Kádár-rendszert
sem, következésképpen a bevezetõben említett nagy-nagy alkotók
sem kaphattak Nobel-díjat.

Spiró György: A Szellem, 2002

Semmi sem meglepõ
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Szeptember egyik legnagyobb globálpolitikai hopp-
ja a palesztin állam létrejöttére vonatkozó szavazás,
s kérdés, hogy tiszteletben lesznek-e tartva a kellõ
árnyalatok egy állam létrejöttének kinyilatkoztatása
és egy új állam létrehozása között. A palesztinok-
nak mindenek felett joguk van nemzetként fellépni,
azon egyszerû oknál fogva, hogy nemzetnek tekin-
tik magukat, s a nációformáláshoz a történelmi fel-
tételeik sem hiányoznak. Az Egyesült Nemzetek
Szövetségének krédója, hogy minden nemzetnek jo-
ga van államhoz, országhoz, s hogy ennek az ala-
kulatnak helye van az ENSZ-en belül vagy a glóbu-
szon. A voks tehát elméletileg nem kellene hogy
problémákba ütközzön. 
Az egyik fõ akadályt leginkább maguk a paleszti-
nok gördítik önmaguk elé: a Hamász, illetve Fatah
által meghatározott tömegeket ugyanis nehéz egy
nációként elképzelni. 
A Fatah a Ciszjordán területek ura, és – Izrael irán-
ti tárgyalóképessége, mérséklete, valamint szekula-
rista beállítottsága miatt – egy, a Nyugat által is
jobban aggreált képzõdmény, de eredetét illetõen
gyenge lábakon áll. Mindent el lehet mondani, de
azt nem, hogy az idei arab tavasz-nyár-õsz kedve-
zett volna a múlt század hatvanas, hetvenes éveit
meghatározó pánarab törekvéseknek. (Elég a nassz-
eri ötleteket folytató Mubarak-rezsim bukására, az
Asszad-államstruktúra ingadozására, vagy a már
nem Kadhafi által fémjelzett Líbiára gondolni.)
A gázaura-Hamász ezzel ellentétben egy mindig
megújuló iszlámista mozgalom tömegbázisának te-
kinti a palesztinokat, s a jövõ államában a Hamász
játszaná a folyamatos intifáda-gyúerõt. A Fatah
erõt jelent, de egy aggkori elgyengülésben szenve-
dõt, amely épp önfenntartóan védekezik – a
Hamász viszont sokkal „trendibb” törekvéseket,
amelyek offenzív jellegükkel régióuralomra töre-
kednek. 
Egy dolog állítható tehát bizonyossággal: egyik
frakció sem mondhatja magáról, hogy minden
egyes palesztint képvisel, ez viszont ellentmond
(szintén elméletice) az egységes nemzet követel-
ményeinek. Az arab világ forrongása miatt is, a
szomszédoknak, már ha van idejük erre koncent-
rálni az aktuális gondok mellett, mindenképpen az
Abbász képzõdménye jelentene nyugalmas part-
nerséget, az Irán- és Szíriabarát Hamásszal szem-
ben, amelyhez minden esetben hozzá kell számíta-

ni a másik régiós bajkeverõt, a libano-
ni Hezbollahot.
Ebben a konstellációban alig esett
szó az új államban érdekelt másik

félrõl, Izraelrõl. Mi lesz a helyzet ve-
le? Tényleg mi, hiszen durván egy-

szerûsítve, Tel-Aviv helyett az
ENSZ fog dönteni, s mint isme-

retes õk nem tartják kósernek
a helyettük hozott végzéseket.Ady András 
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Az erdélyi magyarok
többségének fontosak
ezek az értékek: a csa-
lád, a mûveltség, a hit.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Vallás: a Remény és Félelem testvére, amely
kifejezi az ismeretlen természetével szembeni tel-

jes érdektelenséget.” Ambrose Gwinnett Bierce

Forradalom

Akik megérdemelték

Elméletileg
A nap címe. Nagyon jó eredmények az
érettségin, Mircea Vasilescu, Adevãrul

Magyarázat. Visszatérünk, s megmagya-
rázzuk, miért tekinthetõk jónak...

Szépen hangzik, ám a rögvalóság... Sepp
Blatternek, a Nemzetközi Labdarúgó Szö-
vetség elnökének Emil Boc azt mondta: be-
látja egy futballcsapat menedzselésének ne-
hézségeit, hiszen neki csupán tizenhat mi-
nisztert kell irányítania, és mégis milyen
nehéz õket egységben, „csapatban” tartani.
(A Curierul naþionalban olvastuk.) Még sze-
rencse, hogy nem kell gólt rúgniuk Udrea
asszonyéknak vagy a taccsvonalon kívül
várakozniuk másoknak, amíg a bíró (igaz
is, ki a játékvezetõ?) visszaengedi õket a
pályára. És apropó, pálya: ilyen krumpli-
földön a gall kakas (avagy az „afrikai válo-
gatott”, ahogy Gigi Becali õket nevezte)
még nem kukorékolt. Remek volt nézni a
jeleneteket, amikor a pálya lelassította a
labdát és a játékosokat; az pedig, hogy
Marcel Pavel képtelen volt rendesen elõad-
ni a nemzeti himnusz dallamát és szövegét,
szintén a rossz pálya miatt volt!

Nem elég, hogy buták... A Részvételi De-
mokrácia Európai Intézete szerint az Euró-
pai Parlament legaktívabb, legkreatívabb és
legbefolyásosabb román képviselõi Marian
Jean Marinescu (PDL), Adina Vãlean
(PNL) és Renate Weber (PNL). Ezzel
szemben Corneliu Vadim Tudor és George
Becali ott is csak szégyent hoznak szeretett
hazájukra. Még jó, hogy a szavazók nem
küldtek oda népdalénekeseket, pópákat és
hasonlókat, mint a kis különbejáratú parla-
mentünkbe a kezdetekkor.

HIBAIGAZÍTÁS!!! Rettenetes elírás tör-
tént egyik tegnapi jegyzetünkben: Pilinszky
János helyett Pilinszky László jelent meg!
A szerzõ feltehetõen felsorolás közben
Nagy László nevével vonta össze (és töröl-
te véletlenül a János és Nagy neveket).
Szégyellheti magát, és verheti a fejét a fal-
ba a rovatszerkesztõ és az olvasószerkesztõ
is a hiba miatt. Elnézést kérünk. Ilyenkor
persze nem történik semmi különös, csak
összeomlik a világ, gyorsan megfogadjuk,
hogy soha többé le nem írunk semmit – az-
tán folytatjuk... 
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Bár a hivatalos állásfog-
lalás még nem készült el,

máris vitát váltott ki a Ro-
mán Nemzeti Bank (BNR)
azon szabálytervezete, amel-
lyel a pénzintézetek számára
jelentõsen szigorítanák a la-
kossági hitelnyújtás feltétele-
it. Így például fogyasztási ja-
vakra maximum ötéves fu-
tamidõre adható majd köl-
csön (a jelenlegi 20 éves lefu-
tás helyett), amelyre ráadá-
sul az ügyfelektõl 133 száza-
lékos kezességet követelnek
meg – áll a Mediafax által
már nyár elején, a jegybank
honlapján pedig most közzé-
tett dokumentumban. Újí-
tást jelentene még az, hogy a
záloggal rendelkezõ fogyasz-
tási hiteleket ezentúl semmi
sem különbözteti majd meg
a zálog nélküli fogyasztási
kölcsönöktõl, illetve az,
hogy a bankokat szerzõdés-
kötéskor még komolyabb
vészforgatókönyvek készíté-
sére köteleznék. 

A készülõ szabály legvita-
tottabb pontja azonban a lej-
ben, illetve valutában felvett
ingatlanhitelek közötti óriási
különbségtétel. Eszerint
azok, akik ingatlanvásárlási
céllal lejt kölcsönöznének, 15
százalékos önrészt kell fel-
mutatniuk, szemben azok-
kal, akik valutában adósod-
nának el: számukra 30 száza-
lék lenne a kötelezõ önrész.   

Merõ óvatosságból

A bankárok bíznak abban,
hogy a szigorítások még ár-

nyalhatóak, habár hivatalo-
san egyelõre alig foglaltak
állást az ügyben. A „nyilat-
kozatstopot” tegnap a
Volksbank alelnöke, Lucian
Cojocaru törte meg, aki a
Mediafaxnak úgy fogalma-
zott: a jegybanki tervezet
szabályozása elõvigyázatos-
sági szempontból korrekt,
bár a bankokra nézve semle-
ges hatással lesz – mivel a hi-
telpiac „amúgy is halott” – a
potenciális klienseket azon-
ban fel fogja háborítani.

A körvonalazódó szigorí-
tás egész sor változáson es-
het át, miután a Romániá-
ban jelenlevõ pénzintézetek
már jelezték, dolgoznak a
módosítási indítványokon –
írta banki információkra hi-
vatkozva a HotNews.ro. A
portálnak nyilatkozva Radu
Gheþea, a Román Bankszö-
vetség elnöke mindössze
annyit árult el, hogy az ügy-
ben már egy éve húzódnak a
tárgyalások a jegybankkal.
A szakember szerint a BNR
részérõl nem annyira a valu-
tahitelezés adminisztratív
feltételeinek megnehezítésé-
rõl van szó, mint inkább
„óvatoskodásról”. A BNR
név nélkül nyilatkozó illeté-
kesei viszont csupán annyit
erõsítettek meg, hogy a „hi-
telszigor” nem érinti majd a
vállalkozásokat. 

Míg a tervezet ellenzõi
azzal érvelnek: az ügyfe-
leknek nem lehet elõírni,
hogy milyen pénznemben
kívánnak eladósodni,
pénzpiaci szakemberek úgy
látják, ezzel az intézkedés-
sel nem lehet megoldani az
országra jellemzõ túlzott
eladósodás és körbetarto-
zás problémáját.  

Már rég késõ?

Az elemzõk szerint a ter-
vezett devizahitelezési szi-
gorítások két éves késésben
vannak, miután – emlékez-
tetnek – a fejlett európai or-
szágok, mint például Né-
metország, Franciaország,
Svájc, Ausztria már évekkel
korábban bevezették a saját
pénznemüket védõ hitelpia-
ci restrikciókat.

Radu Golban gazdasági
elemzõ, politológus és jo-
gász a HotNews.ro honla-
pon megjelent írásában ar-
ra is rámutat, hogy a lejhi-
telekre való szoktatás ezen
módja nem egészen „hite-
les” olyan körülmények kö-
zött, amikor a fogyasztási
cikkek, a szolgáltatások,
sõt, az ingatlanpiac árai-
nak zöme euróban – vagy
legalábbis az ahhoz igazí-
tott árfolyamon – van meg-
adva. 

Röviden

Romló versenyképesség

Tavalyi helyezéséhez képest
idén tíz fokozattal romlott
Románia a versenyképesség
szempontjából – derült ki a
Világgazdasági Fórum által
készített felmérésbõl. A vizs-
gált 142 állam rangsorában
Bukarest most a 77. helyet
foglalja el, az uniós országok
között csupán görögországot
elõzve meg. A globális ver-
senyképesség bajnoka az
elõzõ két évhez hasonlóan
ismét Svájc lett.

Indul a „Kogãlniceanu”

Holnap indul az RMDSZ ál-
tal kezdeményezett Kogãl-
niceanu kormányprogram,
amely a romániai mikro-,
kis- és középvállalkozások
fejlesztését hivatott ösztö-
nözni, állami támogatású hi-
telkonstrukción keresztül. A
program a legalább két éve
mûködõ vállalkozásokat jut-
tatja olyan kis összegû köl-
csönökhöz, melyekkel elsõ-
sorban likviditási problémái-
kat kezelhetik.

„Zöld” energiadrágulás

Tíz százalékkal nõhetnek jö-
võ évtõl az energiaárak Ro-
mániában amiatt, hogy egy-
re több szélenergia-termelõ
egységet helyeznek mûkö-
désbe, amelyek üzemeltetése
köztudottan drágább a ha-
gyományos energiaforrá-
sokénál – jelentette ki Nagy-
Bege Zoltán, az Országos
Energiaügynökség energia-
hatékonyságért felelõs szak-
osztályának vezérigazgatója.

Irakba tart a Romgaz

Közel ötven más céggel
együtt a Romgazt is bevá-
lasztotta az iraki kormány
azon vállalkozások körébe,
amelyek indulhatnak a kö-
zel-keleti ország kõolaj- és
földgáztartalékainak kiakná-
zására kiírt liciten – írta a
Mediafax vállalkozásközeli
információkra hivatkozva.

Alkotmányos segítség

A német kormány megköny-
nyebbüléssel fogadta az al-
kotmánybíróság szerdai ha-
tározatát, amely – a korábbi
aggodalmak ellenére – nem
nyilvánította alkotmányelle-
nesnek a tavaly elfogadott
görög-, illetve euróövezeti
mentõcsomagot. Az esetle-
ges bírósági elutasítás kiszá-
míthatatlan politikai, illetve
pénzügyi lavinát indíthatott
volna el egész Európában.

Engedett az ENI

Csökkent az olasz ENI része
a Déli Áramlat gázvezeték-
ben, miután a Gazprom
megállapodott az olasz vál-
lalattal. A megegyezés értel-
mében Moszkváé 50 száza-
lék, az ENI része pedig 20
százalékra csökkent, miután
korábbi részébõl 15-15 szá-
zalék a francia EdF-hez, il-
letve a német Wintershall-
hoz kerül – írta tegnap a
Kommerszant címû orosz üz-
leti lapra hivatkozva az MTI.

Sike Lajos

Minthogy a szõlõ min-
den más gyümölcsnél

jobban szereti a napfényt, a
meleget, a szokásosnál szá-
razabb nyárnak és vele a ke-
vesebb kártevõnek köszön-
hetõen gazdag szüret vár a
gazdákra Erdély-szerte. A
korai fajták többfelé már
puttonyba, kosárba kerültek
– akárcsak Avasújváros kör-
nyékén. 

„A zalagyöngye kivétele-
sen jól sikerült idén, a must
cukorfoka eléri a 21 százalé-
kot, így nincs miért tovább
várni – mondta el lapunknak
Ludróczki Sándor, az avas-
újvárosi Bakator Hegyköz-
ség elnöke, aki megkeresé-
sünkkor szüretelt. – A többi-
vel viszont nem sietünk, még
várunk egy-két hetet, leg-
alább jut idõ, hogy mindent
jól elõkészítsünk.” A szak-
ember fontosnak tartja a hor-
dók alapos kimosását - elõ-
ször forró, aztán többször is
hideg vízzel – mivel, mint
mondja, nincs kellemetle-
nebb ital, mint a hordóízû bor.

„Ilyenkor nem kénezem
ki a hordót, ellenben a must-
ba teszek egy kis kénport,

száz literhez egy kiskanál-
lal. Ahol csak lehetõség van
rá, bogyózzuk le a szõlõt,
mert a bedarált kocsány
rontja a bor minõségét” – ta-
nácsolta Ludróczky.

Leiher Géza, az ismert
krasznabélteki borász és
szõlõsgazda más tanácsokat
is ad az ÚMSZ olvasóinak,
például azt, hogy ne szedjék
a termést mûanyagzsákba és
fõleg ne hagyják sokáig ben-
ne, mert befülled és sokat
romlik a minõsége. „Ha iga-
zán jó bort akarunk, akkor a
tiszta edény mellett arra is
vigyázzunk, hogy ne ku-
tyuljunk mindent össze, va-
gyis fajta szerint válogassuk
a szõlõt, már amennyire a
mennyiség megengedi,
hogy többféle bort érlel-
jünk” – fogalmazott, hozzá-
téve, a mostani kiváló minõ-
ség erre ritka alkalmat kínál.
Leiher gazda attól is óv,
hogy túl gyorsan kiforrjon a
bor, szerinte a lassú forrás
jobban kiadja az ízeket, a
zamatokat - erre pedig a 13-
14 fokos pincehõmérsékle-
tet tartja megfelelõnek. 

Egy tapasztalt színér-
váraljai kertész, Menyhárt
Zsuzsánna viszont arra int,

hogy, ha visszatér a jó idõ,
hagyjuk még tõkén, huza-
lon a szõlõt, mert az elmúlt
napokban kapott esõ duz-
zasztotta a szemeket, több
lesz a must, zamatosabb a
bor. Szerinte ha egy kicsit is
odafigyelünk, olyan baka-
tort, kabernetet, otellót,
muskotályt, cserszegi fûsze-
rest készíthetünk, hogy pár-
ját ritkítja. 

A jegybank közbelépne, hogy ingünk is rá ne menjen a hitelre
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Július végi adatok szerint a romániai pénzintézeteknek
összesen 137,7 milliárd lejnek megfelelõ valuta-, illetve
80,1 milliárd lejhitele volt kihelyezve – eszerint a deviza
alapú kölcsönök aránya 72-szer nagyobb volt a lejkölcsö-
nöknél. A valutakölcsönökbõl 67,7 milliárd lejnek megfe-
lelõ összeg volt a lakosságnál, amelybõl 37,5 milliárd lej-
nyit fogyasztási hitelek, 28,9 milliárdnyit pedig ingatlanhi-
telek tettek ki. A lejben felvett kölcsönöknek azonban már
sokkal nagyobb arányát fordítja fogyasztási cikkek vásár-
lására a lakosság: a kihelyezett 35,4 milliárd lejbõl 26,2
milliárdot áldoztak erre a célra. (Ziarul Financiar)

Hitelek – milliárdos magasságban

Romániában az év elsõ hét hónapjában 10,8 milliárd lejt
tett ki a problémás – legalább egy napos késést szenvedett
– valutahitelek összege, amely az összes devizakölcsön
7,53 százalékát jelenti. A hátralékos lejkölcsönök is ehhez
hasonló magasságba, 8,9 milliárd lejre emelkedtek.

Dagadó feketelista

Szigorúan ellenõrzött hitelek
A Román Nemzeti Bank korlátozná az amúgy is „halott” hitelpiacot

Szóló szõlõ, mosolygó szüret 

Nótás kedvre deríti a gazdákat, ha olyan jó szõlõtermés levét kell hordóba szûrni, mint amilyen az idei

Tele pince a Cotnarinál is

Több mint 12 millió kiló szõlõtermésre számít az idén a
Cotnari, a hazai borászat egyik legfontosabb szereplõje –
ami azt jelenti, hogy az idei szüret 50 százalékkal halad-
ná meg a tavalyi 8 millió kilogrammos szõlõhozamot. A
borpalackozó cég képviselõinek elmondása szerint a
2011-es év az eladások szempontjából is sikeresnek ígér-
kezik, mert a tavalyihoz képest 6 százalékos növekedés
körvonalazódik. A pozitív tendencia az italexport növe-
kedésében is megfigyelhetõ. (Ziarul Financiar)
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Röviden

Antal Erika, Kovács Zsolt,
Baloga-Tamás Erika

Koplalni fog jövõ héttõl
számtalan erdélyi diák,

ha szüleik nem gondoskod-
nak az uzsonnájukról: nem
várja õket az évek óta meg-
szokott ingyen tej és kifli az
iskolapadon. Ennek oka,
hogy több megyében vagy te-
lepülésen a helyhatóságok
késve vagy egyáltalán nem ír-
tak ki közbeszerzési eljárást
az élelmiszer leszállítására,
pedig a kormány már év ele-
jén kiutalta a szükséges pénz-
keretet. Akad olyan megye is,
ahol közbeszerzési eljárás
megfellebbezése miatt ma-
radnak le az iskolák a tej-
kifli-programról.

Maros megye:
három hét csúszás

Ez történik Maros megyé-
ben, ahol elõreláthatóan he-
tekig nem jut ingyen tej és
kifli a diákoknak, mert a
közbeszerzési eljárásban
résztvevõ cégek egyike meg-
óvta az eredményt. Szabó
Árpádtól, a megyei tanács
alelnökétõl megtudtuk, tan-
évkezdéskor, azaz hétfõn
kellett volna véglegesíteni a
kiírás eredményét, de ezt ép-
pen a tegnap fellebbezte meg
a Freesland cég. „A fellebbe-
zés elbírálása legkevesebb
húsz nap, csak azután dõl el,
hogy jogos volt-e, vagy sem,
újabb versenytárgyalást kell-
e hirdetnünk, vagy sem” –
mondta Szabó. 

Maros megyében a tej-kifli
programot nem a helyható-
ságok, hanem a megyei ön-
kormányzat bonyolítja le.
Tavaly történt kísérlet arra,
hogy  a helyi önkormányzat-
okra bízzák a feladatot, ám
ez nem járt sikerrel. Szabó
Árpád szerint a polgármeste-
rek túl bonyolultnak, nehéz-

kesnek, szinte megvalósítha-
tatlannak tartották a prog-
ram lebonyolításának körül-
ményeit. „Túl sok az elõírás,
a szabály, túl sok mindennek
kell eleget tenni, ezért alig
akadt olyan település, amely
elvállalta volna a feladatot” –
fogalmazott az alelnök. Pe-
dig Szabó Árpád szerint az
önkormányzat ezzel pénz-
hez jutna, akárcsak a helyi
vállalkozók is. 

Bihar megye: 
bábák közt a gyermek

Bihar megyében már feb-
ruárban eldöntötte a megyei
tanács, hogy a helyi önkor-
mányzatokra bízza a prog-
ram lebonyolítását. A telepü-
lések többség ezt vállalta is,
kivéve a megyeszékhelyt,
Nagyváradot. „A nagyváradi
önkormányzat közölte, hogy
nem vállalja a közbeszerzési
eljárás megszervezését. Pedig
a beszerzéshez szükséges
pénzt is biztosította a megyei
tanács” – mondta lapunknak
Szabó Ödön megyei taná-
csos. Tájékoztatása szerint a
megyei testület azért utalta a
helyhatóságok hatáskörébe a
program lebonyolítását, mert
az iskolák többségét is a helyi
önkormányzatok adminiszt-
rálják.

Delorean Gyula helyi ta-
nácsostól megtudtuk: a nagy-
váradi önkormányzat Ilie
Bolojan polgármester javas-
latára szavazta le a feladat át-
vállalását. Az elöljáró arra
hivatkozott, hogy a megyei
tanács kilenc éve szervezi a
programot, és megvan hozzá
az apparátusa. Azzal is ér-
velt, hogy a tej-kifli-program
populista fogás, ami helyett
inkább a rászoruló gyerekek
szüleinek kellene pénzt adni.
„Ezt én személyesen buta-
ságnak tartom, mert a helyi
tanácsnak is megvan a szük-

séges apparátusa. És lehet,
hogy nem minden gyerek
szorul rá az ingyen kiflire, de
Nagyváradon akad bõven is-
kolás, aki örülne neki” – ma-
gyarázta a tanácsos. Delo-
rean Gyula nem tudott vá-
laszt adni arra a kérdésünkre,
mi az esélye annak, hogy a
megyeszékhely iskolásai is
megkapják az ingyen uzson-
nát. Lapzártánkig sem Ilie
Bolojant, sem Biró Rozália
alpolgármestert nem tudtuk
elérni.

Hargita megye: 
decentralizáltak

Hargita megyében már
harmadik éve helyi terme-
lõktõl származó tejet és kiflit
fogyaszt tízóraira a kisisko-
lások zöme. „A Hargita Me-
gyei Tanács által kitûzött
célt, mely szerint évrõl évre
arra kérjük a megyebeli ön-
kormányzatokat, hogy a le-
hetõségekhez mérten helyi

termelõkkel kössenek szer-
zõdést, nagyjából minden
évben sikerült teljesíteni, re-
méljük, hogy ez idén sem
lesz másként” – mondta  la-
punknak Borboly Csaba me-
gyei tanácselnök. Tájékozta-
tása szerint a megyei tanács
már augusztus közepén az
összes önkormányzathoz le-
velet juttatott el, amelyben
arra kérte a település vezetõ-
it, hogy lehetõség szerint a
közbeszerzési eljárások so-
rán a helyi termelõket része-
sítsék elõnyben. „Két oka is
van a program decentralizá-
lásának: egyrészt a gyerekek
asztalára kerülõ termékek
minõsége, másrészt a helyi
termelõk felkarolás” – ma-
gyarázta Borboly. 

A megyei tanács már le-
osztotta a programra szánt
pénzeket az önkormányzat-
oknak. „Ahol idõben neki-
fogtak, ott bizonyára már
megköttettek a szerzõdések a
termelõkkel” – fejezte ki re-

ményét Borboly. Bár a me-
gyevezetõ abban reményke-
dik, hogy hétfõtõl minden di-
ák asztalán ott lesz a tej és a
kifli, Székelyudvarhelyen
egyelõre még a közbeszerzési
eljárás zajlik. Mint megtud-
tuk, az ajánlatok leadási ha-
tárideje hétfõig tart, remélik,
hogy akadálymentesen zajlik
majd a folyamat, és néhány
napon belül, már az udvarhe-
lyi gyerekek is friss kiflit és jó-
ízû tejterméket ehetnek.

Háromszék: 
mindenhol megoldva

A hétfõi iskolakezdéskor
várhatóan minden három-
széki diák kap iskolatejet és
kiflit – mondta el lapunk ér-
deklõdésére Henning László.
A Kovászna megyei tanács
alelnökének tájékoztatása
szerint idén a megyei önkor-
mányzat csak az iskolatej be-
szerzését vállalta, erre már
megszervezték a versenytár-
gyalást, és meg is kötötték a
szerzõdést a Dorna céggel.
Ugyanakkor úgy határoztak,
hogy az iskolakiflit minden
település önkormányzata
maga szerzi be. Ezzel az in-
tézkedéssel egyrészt közelebb
hozták a döntést a helyi ön-
kormányzatokhoz, másrészt
segítik a helyi pékségeket, hi-
szen a nagy cégek nem érde-
kelõdnek ilyen licitek iránt,
mivel kis mennyiséget tud-
nak értékesíteni. „Az intéz-
kedés révén a diákok is nyer-
nek, hiszen az eddiginél fris-
sebb, minõségibb kiflit kap-
nak” – magyarázta Henning
László. Kérdésünkre el-
mondta: a kiflik ára nem tér
el jelentõsen településenként,
hiszen a versenytárgyalás
szabályzójában meghatároz-
ták a péktermék maximális
árát, így mindenhol valami-
vel az alatt szerzik be a diák-
ételt. 

Orvosnál, csak ha fáj

A romániaiak több mint fele,
58 százaléka nem megy el
évente a szûrõvizsgálatokra,
csak akkor fordul orvoshoz,
ha már egészségügyi pana-
szai vannak – derül ki az
IMAS felmérésébõl. A vá-
laszadók 45 százaléka
mondta, hogy nem volt szû-
rõvizsgálaton az utóbbi két
évben, míg 6 százalékuk kö-
zölte, hogy soha életében
nem vette igénybe ezt az or-
vosi szolgáltatást. A bukares-
tiek vigyáznak legjobban az
egészségükre, 55 százalékuk
évente kivizsgáltatja magát,
míg a vidékiek esetében ez
az arány nem haladja meg a
42 százalékot.

Vasutassztrájk?

Sztrájkkal fenyegetõznek a
vasutasok, amiért a kor-
mány ötrõl négy napra csök-
kentené heti munkaidejüket.
Gheorghe Frãþicã, a vasúti
szakszervezet elnöke szerint
az intézkedés 20 százalékos
fizetéscsökkentést jelent. „A
Román Vasúttársaság veze-
tõsége azt állítja, nem tud-
nak beilleszkedni a 2011-es
fizetéskeretbe, nem elég a
pénz az év végéig. Semmi-
lyen újabb csökkentést nem
fogadunk el” – mondta a
szakszervezeti vezetõ.

Pánikgomb 
az iskolákban

Az idei tanévkezdésre már
valamennyi kolozsvári isko-
lában mûködõképes lesz az
úgynevezett pánikgomb,
amelynek jelzése egy-két
másodpercen belül eljut a
rendõrség valamely diszpé-
cserirodájába – közölte
Sorin Apostu. Kolozsvár
polgármestere elmondta: a
pánikgomb GPRS-rendszer-
rel mûködik, 24 órán keresz-
tül, akkor is, ha esetleg meg-
szûnik az áramszolgáltatás.

Korgó gyomrú kisdiákok

A diákok nagy része rendszeresen elfogyasztja a kiflit

Hírösszefoglaló

Nem módosultak jelen-
tõsen az óvások elbírálá-

sa után az õszi pótérettségi
eredményei. Hargita megyé-
ben például mindössze
egyetlen diákkal szaporodott
a sikeresen vizsgázók listája
a dolgozatok újrajavítása
után – tudtuk meg Bartolf
Hedvig tanfelügyelõtõl. Tá-
jékoztatása szerint vasárnap
estig 159 diák fellebbezte
meg a jegyeit, 104 dolgozat
esetében az újrajavítás után
sem módosult a korábban
adott osztályzat. A fennma-
radó 55 dolgozat jegye mó-
dosult ugyan, de mindössze
kilenc diáknál játszott döntõ
szerepet az újraosztályozás,
azaz megkapták az átmenõ
vagy annál nagyobb minõsí-
tést. „Ezzel szemben nyolc
diák öngólt rúgott” – fogal-
mazott Bartolf, hisz az addig
átmenõ ötös, vagy annál na-
gyobb jegye az újrajavítást
követõen kisebb lett, így

megbukott a pótérettségin.
Mint ismert, a Hargita me-
gyei diákok az országos át-
lagnál – tizenhat százalék –
is gyengébb eredményeket
értek el a pótérettségin,
mindössze 12,2 százalékuk-
nak sikerültek a vizsgáik. 

A fellebbezések elbírálása
után további hét háromszéki
pótérettségizõ diák szerzett
diplomát – mondta el la-
punknak Farkas Csaba. A
Kovászna megyei érettségi
megszervezéséért felelõs tan-
felügyelõ szerint némileg
módosult a pótérettségi ered-
ménye, hiszen eredetileg
18,69 százalékos volt az át-
menési arány, ami a fellebbe-
zések után 18,80 százalékra
változott. Ez az arány vi-
szont így is az eddigi legrosz-
szabbnak mondható, hiszen
az õszi megmérettetésre
1120-an iratkoztak fel, 157-
en nem jelentek meg, és
mindössze 181-en szerezték
meg az érettségi oklevelet.
Keresztély Irma Kovászna

megyei fõtanfelügyelõ csaló-
dott, elmondása szerint leg-
alább 30 százalékos átmenési
arányra számított. 

Az oktatási tárca egyéb-
ként a pótérettségi-eredmé-
nyek felülvizsgálatára készül

a Mehedinþi megyében, ahol
az ország legmagasabb átme-
nési arányát jegyezték. A me-
gyében vizsgázó diákok 52,9
százaléka sikeresen érettségi-
zett, míg országos szinten ez
az arány 16,06 százalék.

„Úgy tudom, hogy a tanárok
felkészítõket tartottak az õszi
vizsgaidõszak elõtt, ennek el-
lenére a minisztérium kivizs-
gálja a történteket” – mondta
Daniel Funeriu oktatási mi-
niszter. 

Pótérettségi: maradt a gyenge átlag

Fotó: Mediafax

Az óvások nem módosították jelentõsen a pótérettségizõ diákok átmenési arányát Fotó: ÚMSZ

ÚMSZ

Az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár

(CNAS) tevékenységi tervét,
évi pénzügyi jelentését, ki-
adásait és jogszabályjavasla-
tait ezentúl az egészségügyi
minisztériumnak is jóvá kell
hagynia – írja elõ a kormány
által tegnap elfogadott sür-
gõsségi rendelet, amely a
szaktárca és a biztosító jogi
viszonyát szabályozza. Mint
ismert, korábban a CNAS
autonóm intézmény volt, a
miniszternek nem volt joga
beleszólni a költségvetésébe
és rendelkezéseibe. Ritli
László egészségügyi minisz-
ter tegnapi tájékoztatása
szerint ezentúl a szaktárca
ellenõrizheti a gyógyszerek-
re kiírt közbeszerzési eljárá-
sokat, a tárcavezetõ részt ve-
het a biztosító vezetõtaná-
csának ülésein. A rendelet
értelmében a biztosító
tobábbra is fõhitelutalvány-
ozó marad. 

Biztosító:

Ritli koordinál



ÚMSZKULTÚRA www.maszol.ro   2011. szeptember 8., csütörtök8

HIRDETÉS

Bartha Réka

„Egy négyszáz éves tör-
ténet megírása nem lehet-

séges, de szükséges” – jelen-
tette ki Szávai Géza Buda-
pesten élõ erdélyi magyar író
tegnap a brassói Szépmûvé-
szeti Múzeumban, ahol Szé-
kely Jeruzsálem címû esszére-
génye képanyagát mutatta be
Hidak a toleranciáért címen.
Szávainak a bözödújfalusi
„székely zsidókról” írt köny-
ve egy négyszáz éves identi-
tás pusztulását taglalja, azt a
folyamatot, amely a második
világháborús deportálások-
kal kezdõdött és a Ceauºes-
cu-rezsim idején Bözödújfalu
elárasztásával ért véget. A
Székely Jeruzsálem képeit lát-
hatta már a közönség Buda-
pesten, Frankfurtban és Bécs-
ben, Brassó után pedig (ahol
szombatig lehet megtekinte-
ni) Brüsszelben kerülnek be-
mutatásra.

„Befejezetlen” 
esszéregény

A Székely Jeruzsálem a ma-
gyar mellett román és francia
nyelven is olvasható, a szer-
zõ szerint azonban – brassói
szemszögbõl – mûve csupán
akkor lesz „befejezett”, ami-
kor német nyelvû fordítása is
elkészül. A fotókiállítás ötle-
te Bartha Árpád képzõmû-
vésztõl, a Szépmûvészeti
Múzeum igazgatójától szár-
mazott, aki a tárlatnyitón el-
mondta: a kiállított felvéte-
lek nem csupán kordoku-
mentumok, hanem „mûvé-
szi, lelki fotók” is, amelyek
jelképes módon éppen a
többnemzetiségû Brassóban
kerültek kiállításra. Ioan
Bogdan Lefter irodalomkriti-
kus a brassói eseményen azt

hangsúlyozta, a tragikus,
megejtõ és jobbára ismeret-
len bözödújfalusi történet fo-
tóit egy olyan dokumen-
tarista tárta a nyilvánosság
elé, aki könyvében a vallá-
sos, nemzeti és kulturális to-
lerancia mellett emelt hangot
történetírói, újságírói és
szépírói szempontból egy-
aránt hiteles alkotásában.

Markó: felvállalni 
a választott identitást

„Ezek a fotók azt tanúsít-
ják, hogy nemcsak embere-
ket, hanem épületeket, kul-
túrákat is fulladásos halálra
ítélhet egy diktatórikus
rendszer” – méltatta Markó
Béla miniszterelnök-helyet-
tes annak a szerzõnek a fo-
tóit, akihez négy évtizedes
barátság fûzi. Markó szerint
Szávai azt a továbbra is

megoldatlan, Erdélyben is
folyamatosan felbukkanó
dilemmát hozza elõtérbe,
hogy a közös Európának
egyetlen identitásba kell-e
összeforrnia, vagy egyedi
identitások „mozaikjából”,
egymásmellettiségébõl kell
kiépülnie. „Ez a tragikus és
felemelõ történet arról a fel-
ismerésrõl szól, hogy az
identitás nem föltétlenül ve-
lünk született adottság,
identitásunk az, amelyet vá-
lasztunk és felvállalunk. Az
ehhez való jogunk a szabad-
ságjogok egyike” – tette
hozzá Markó Béla.

A kiállításon a víz borítot-
ta, kihalt faluról és az „apo-
kalipszis elõtti”, csendes és
nyugalmas Bözödújfaluról is
láthatunk felvételeket. Ez
utóbbiak történetét is ismer-
tette a szerzõ: tizenhárom
évesen, egy Smena fényképe-

zõgéppel „felfegyverkezve”
szinte méterrõl méterre do-
kumentálta a Bözödújfalu és
Székelykeresztúr közötti út-
vonalat, hiszen a Messiás új-
ra eljövetelérõl készült detek-
tívregényt írni. „Úgy képzel-
tem akkor, hogy a Messiás
nem a Székely Jeruzsálembe
fog visszajönni, hanem – két-
ezer év tapasztalatából tanul-
va – a Székely Betlehemben
fog újra megjelenni. Ezt a he-
lyet kerestem gyermekfejjel”
– mesélte Szávai, aki az olva-
só fantáziájára bízta annak
elképzelését, milyen volna
könyve, ha a jelenlegi fekete-
fehér helyett színes fotók il-
lusztrálnák, „ahogy ez a tör-
ténet megérdemelné”. A fo-
tókiállítást követõen a szerzõ
a magyar Evangélikus Egy-
házközösség gyûléstermében
a brassói olvasókkal beszél-
getett. 

Röviden

Antal Erika

Szakmai tanfolyamot
szerveznek szeptember

közepétõl a színfalak mö-
gött tevékenykedõ színpadi
dolgozók számára – a
Scenart program elsõ 448
tanóráját szeptember folya-
mán tartják Marosvásárhe-
lyen. A Milánói Scala Aka-
démia oktatói többek között
színpadi technikust, világo-
sítót, hangosítót, szabót,
kellékest, sminkest képez-
nek, a színház munkatársa-
it, akik korábban is ebben a
szakmában dolgoztak, de
sokkal nagyobb energiát,
több idõt fordítva arra a
munkára, amelyet a korsze-
rû technika segítségével
könnyebben is el lehet vé-
gezni. A projektben a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház, a bukaresti Metropolis
Színház, valamint a Brassói
Opera, a konstancai Oleg
Danovski Nemzeti Operett
és Balett Színház vesz részt.
„Mondhatni középkori esz-
közökkel dolgozunk, ami
nem feltétlenül jelenti azt,

hogy az rossz, de idõ- és
energiaigényes” – fogalma-
zott a tegnapi sajtótájékoz-
tatón Gáspárik Attila. A
Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház vezérigazgatója, a
projekt helyi koordinátora
elmondta, jelenleg a szín-
házban egy elõadás elõké-
szítése a világosító számára
3-4 órát vesz igénybe, a fé-
nyek, reflektorok beállítása
azonban egy új program se-
gítségével sokkal idõtakaré-
kosabb, a korszerû techniká-
val jelentõsen több idõ ma-
rad a felkészülésre, vagy a
pihenésre. „Eddig apáról fi-
úra szállt a színpadi mester-
ség, ezen már ideje változ-
tatni és szervezett formában
tanítani” – szögezte le a
színházvezér.  Gáspárik el-
mondása szerint a technika
már most létezik a vásárhe-
lyi színháznál, viszont eddig
csak alig a 60 százalékát
használták az intézmény
dolgozói. „Vannak olyan
reflektorok, amelyek évek
óta itt állnak, még ki sincse-
nek csomagolva” – tette
hozzá Gáspárik. 

Scenart Vásárhelyen

MTI

A kortárs európai kultú-
ra fejlõdésének távlatai-

ról és lehetséges forgató-
könyveirõl folytatnak eszme-
cserét mától vasárnapig a
Wroclawban rendezendõ
Európai Kulturális Kong-
resszuson. A 2011. második
félévi lengyel EU-elnökség
egyik legfontosabb rendezvé-
nyére mintegy hat és fél ezer
résztvevõt várnak, kulturális
minisztériumok vezetõ tiszt-
ségviselõit, kulturális intéz-
mények képviselõit, mûvé-
szeket, alkotókat és kultúra-
szervezõket, kulturális egye-
sületek, szervezetek küldöt-
teit, újságírókat, pedagógu-
sokat, egyetemi hallgatókat,
középiskolásokat és máso-
kat. A kongresszus program-
ját Zygmunt Bauman lengyel
szociológus, filozófus, esszé-
író, a posztmodernizmus
koncepciójának egyik megte-
remtõje gondolatai köré épí-
tették. A rendezvény kereté-
ben sor kerül több mint 20
ország kulturális vezetõinek
nem hivatalos találkozójára
is, amelyen egyebek között
audiovizuális témák, szerzõi
jogok lesznek terítéken. A ro-
mániai kulturális ágazatot
Alina ªerban színésznõ, Ma-
gyarországot pedig Lovas
Lajos, a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium Digitális Ar-
chívum Fõosztályának veze-
tõje képviseli az eseményen.
A kongresszust a Max Berg
tervei alapján 1911–1913-
ban expresszionista stílusban
épített Évszázad Csarnoká-
ban rendezik, amelyet, mint
a XX. századi építészet egyik
legjelentõsebb, úttörõ jelentõ-
ségû alkotását 2007-ben fel-
vették az UNESCO világ-
örökségi listájára. Lesznek
rendezvények az épülettel
szomszédos Játékfilmgyár-
ban és a Négy Kupola Pavi-
lonban is. 

Kongresszus

Wroclawban
Néptánctalálkozó
Bogdándon

Mintegy tizenöt-húsz
együttest várnak vasárnap
Bogdándra, a 21. Nemzeti-
ségi Néptánctalálkozóra. A
találkozót a Szatmár me-
gye szilágysági részein lévõ
hagyományõrzõ község
egykori kultúrigazgatója,
Sipos László kezdeményez-
te, ennek elismeréseként a
rendezvény a rávaló emlé-
kezéssel, a Sipos nevét vi-
selõ tájháznál kezdõdik.
Ezt követõen a település
központjában felállított
színpadon több órán át
ropják a táncot – a híres
helybeli Rozsmalint tánc-
csoport mellett többek kö-
zött a magyarremetei, a
várfalvai, zilahi, selymesi-
losvai, sámsoni, doma-hidi,
csanálosi, nagykárolyi ma-
gyar táncosok. A határon
túliakat egy kárpátaljai
együttes képviseli.

Szerepcserék Stohl 
börtönbüntetése miatt

A Nemzeti Színház nyolc
elõadásában veszik át a
börtönbüntetésre ítélt Stohl
András szerepét kollégái,
az Úri muri címû darabot
pedig egyelõre nem tûzi
mûsorra a színház. Amint
arról lapunkban beszá-
moltunk, Stohl Andrást
kedden ítélte jogerõsen tíz
hónap letöltendõ börtön-
büntetésre a Pest Megyei Bí-
róság; az ittas vezetés miatt
elítélt színész-mûsorvezetõ
csak a büntetés felének le-
töltése után helyezhetõ fel-
tételesen szabadlábra. A
Nemzeti Színház már az
ítélethirdetést követõen jelez-
te: tudomásul veszik a szí-
nész ügyében hozott jogerõs
bírósági ítéletet, és meghoz-
zák a színház zökkenõmen-
tes mûködéséhez szükséges
változtatásokat.

Szávai Ilona (balra), Szávai Géza felesége, a Székely Jeruzsálem kiadója is jelen volt Brassóban
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Fotók a vízbefúlásról
Szávai Géza fotókiállítása és könyvbemutatója Brassóban
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Röviden

Postafiók

F. I.

Dan Voiculescu 40 millió
euróért megvásárolja a

ProSiebenSat.1 tulajdonában levõ
Prima TV és Kiss TV mellett a cég
rádióadóit is, így a Kiss FM,
Magic FM és Rock FM is az Intact
tröszthöz kerülhet – írja a Curen-
tul címû napilap. A médiaelem-
zõk szerint a tranzakcióval a
Konzervatív Párt vezetõjeként is
ismert Grivco-s „mogul” trösztje
nézettségben megelõzheti a mos-
tani piacvezetõ Mediapro-t, ami
jelentõsen megerõsítené a tulaj-
donos politikai befolyását.

A manipuláció a tét? 

A GfK Piackutató Intézet leg-
frissebb nézettségi jelentése sze-
rint a Mediapro tröszt, amelynek
égisze alá a PRO TV, Acasã, Pro
Cinema, Sport.ro és az MTV Ro
tartozik, naponta átlagosan 591
ezer nézõt ültet képernyõ elé. Az
Intact, amelyhez jelenleg az
Antena1, Antena2, Antena3, Eufo-
ria és GspTV tartozik, átlagosan
500 ezer nézõvel büszkélkedhet.
A Prima TV-t naponta mintegy
131 ezren nézik, míg a Kiss TV-t
23 ezren, így ha azokat megvásá-
rolja Voiculescu, trösztje naponta
654 ezer nézõt számlálhat.  Jelen-
tõs erõre tehet szert a „mogul” rá-
diós fronton is – a tulajdonába
tartozó Radio ZU-nak 1 073 100

hallgatója van (a rádióhallgatók
14,84 százaléka), a ProSiebenSat1
három adója – Kiss FM, Magic
FM és Rock FM – pedig együtte-
sen 2 697 600 (a hallgatók 35,92
százaléka) hallgatót szólít meg.
Ezzel az Intact tröszt meghárom-
szorozhatja hallgatói számát, így
Voiculescu elérné a rádiót hallga-
tó lakosság 50,76 százalékát – ez
az arány Bukarestben 64,41 szá-
zalékos lenne. Elemzõk szerint
Voiculescu a ProSiebenSat.1 médi-
umainak felvásárlásával a hazai
audiovizuális média nagyhatal-
mává tenné trösztjét.

Intact-kölcsön 
a Realitateának?

Sajtóinformációk szerint az
Intact tröszt terjeszkedése a kon-
kurens Realitatea Media trösztöt
is elérte, amely jelentõs pénzhi-
ánnyal küzd. Amint arról la-
punkban már beszámoltunk, a
többségi tulajdonos Elan
Schwartzenberg fizetésképtelen-
né akarja nyilvánítani az ország
vezetõ hírtévéjét, a Realitatea Tv-
t is birtokló céget, amely „zárolt
bankszámlák és lefoglalt felsze-
relések mellett kénytelen mû-

ködni”. A konkurencia azonban
mellé állt: az Intact-tulajdonos
lánya, Camelia Voiculescu tele-
fonon kínált segítséget a Reali-
tateának. „Elan, ha bármiben se-
gíthetek nyugodtan szólj. Ha le-
foglalták a felszerelésetek, köl-
csönadjuk a miénket, vagy akár
anyagokat is átadunk. Bármi-
lyen természetû segítségre van
szükséged, a rendelkezésedre ál-
lok” – fogalmazott Elan Schwar-
tzenberg szerint Voiculescu lá-
nya, azt azonban nem árulta el,
hogy igényli-e az Intact tröszt se-
gítségét. 

A japánok kezdik megunni a televíziózást –
ez derül ki legalábbis a Bunka Tsushin hír-
ügynökség felmérésébõl. A Felkelõ Nap orszá-
gának lakói a múlt század hetvenes éveiben
napi öt órát is el-elüldögéltek a bunkítódoboz
elõtt, a televízió társaságában eltöltött idõ
azonban mára alig éri el a napi három órát.
Úgy tûnik, hogy a japánok átpártoltak az in-
teraktív, netes multimédiához. Európa
Északkelet-Balkánja még mindig csak szívja
magába a kereskedelmi tévé mocskát. A sza-
murájok utódainak közel negyven év kellett,
hogy a központilag irányított hírözönbõl ki-
emeljék az orruk hegyét, és maguk járjanak
utána az õket érdeklõ dolgoknak. Idehaza –
figyelembe véve a kulturális és infrastrukturá-
lis elmaradottságot is, még cirka ugyanennyi
idõ kell a médiafogyasztók tudatosodásához.
Új közmondás bevezetését javasoljuk: „A tü-
relem és a gazdag kulturális hagyomány inte-
raktív, személyreszabott médiát teremt!”. 

(prier)
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„Ki kell egészíteni a Szavazógépet”

Tisztelt szerkesztõség! Az országos közéle-
ti magyar napilapunk Szavazógép rovatának
e heti kérdésében a 2011-es gyenge érettsé-
gi okairól kérnek olvasói véleményt. Úgy
gondolom, hogy a kérdés Ön szerint miért
teljesítettek gyengén az õszi érettségin a matu-
randusok? kapcsán a felsorolt három megál-
lapítás mellé – amelyek közül választha-
tunk – (Nem tanultak, Túl nehezek voltak
a  tételek, A kamerák miatt), negyedikként
mindenképp odakívánkozik az is, hogy
Nem tanították, nem készítették fel õket
megfelelõképpen!

Veress Dávid, Csíkszereda

Az alaptörténetünk mindenki szá-
mára ismerõs – még akkor is, ha
2011-ben vannak még olyan lako-
sok Romániában, akik megdöbben-
ve hallgatják hírtévéink riportereit,
akik közlik velük: meghalt Ceauºes-
cu – a romániai származású Frank
Timiº által alapított Roºia Monta-
na Gold Corporation több mint tíz
éve kampányol azért, hogy Veres-
patakon megnyithassa Európa leg-
nagyobb külszíni fejtésû aranybá-
nyáját. Az évek során több mint há-
romszázmillió eurót pumpált a pro-
jektbe (különbözõ mintavételi fúrá-
sok, épület- és telekvásárlások, régé-
szeti feltárás, engedélyek stb.),
amelybõl a média is megkapta a
maga jussát. 2007 és 2010 között a
cég, ratingarányosan 12,089 millió
eurót osztott szét a hazai televíziók,
rádiók, online és offline lapok kö-
zött, reklámszerzõdések címszó alatt.

A reklámok mellett az egyes médiu-
mok csak úgy ontották és ontják a
mai napig is magukból a bányapro-
jektet támogató illetve ellenzõ kép- és
hangsorokat, írásokat. Nagyjából
egy évvel ezelõtt az RMGC meghí-
vására a nagyobb romániai televízi-
ók, online és nyomtatott lapok, élet-
mód-magazinok újságírói „luxuski-
rándulásra” utaztak Új-Zélandra.
A beruházónak tehát sikerült meg-
nyernie a legnagyobb közvélemény-
formálót, a médiát, így Romániá-
ban eddig talán soha nem tapasz-
talt piárhadjárat indult, mely során
a legtöbb muníció (értsd: pénz) az
aranypártiak zsebében van. A lát-
ványos médiakampány azonban
még nem hozta meg az igazi ered-
ményt – egyelõre nagyobb az zöldek
hangja, akik a projekt ellen foglal-
nak állást. Az RMGC talán ott hi-
bázott, hogy túl sok a titkolózás a

projekt körül, és a nagybányai cián-
szennyezés által traumatizált lakos-
ság – amelyet az eset körüli média-
felhajtás befolyásolt – ezért ellenzi
oly vehemensen a ciánprojektet. A
cég azonban folytatja az állammal
és a média által manipulált közvéle-
ménnyel való sziszifuszi hercehurcát,
amelynek eddig semmiféle RMGC-
mestervágás, semmiféle politikusi
botlás nem tudott véget vetni. Úgy
tûnik, amíg a bányaterv mellett
lobbizó társaság nem áll elõ a rossz
emlékezetû ciánszennyezésnél egyér-
telmûbb és pozitívabb töltetû mé-
diaüzenettel, amely az Alburnus
Maior kezdeményezéséhez hasonló
mértékû, de ellentétes irányú sajtó-
hullámot indítana el, addig a köz-
vélemény valószínûleg a lelõhely ki-
aknázása ellen teszi le majd a vok-
sát. Az eddigi próbálkozások azon-
ban gyalázatosan gyengék és etikát-

lanok. Az újságírók „luxuskirán-
dultatása” és a média eurótízezrek-
kel való „meghintése” mellett meg-
említhetünk egy saját kiadású „pro-
pagandalapot” is, az ingyenesen
terjesztett Ziarul de Apuseni-t, illet-
ve a Mediafax hétvégén manipulált
szavazógépét, amelyre százasával
érkeztek a bányatervet támogató
névtelen szavazatok. A jelenleg PR-
bakit PR-bakira halmozó RMGC
népszerûségindexe tehát minden-
képp felfelé kellene íveljen ahhoz,
hogy népszerûséghajhászó politiku-
saink egyértelmûen felvállalják a
verespataki bányatervet. Mert bár-
milyen furcsán is hangzik, az arany-
bánya elsõszámú vájárja a média,
amelynek „jóváhagyása” nélkül a
politikusok nem adják áldásukat a
projektre. 

Farkas István

Médiagnózis

Piárkoszorú Verespatak médiasírján 
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Eddie Murphy (képünkön) le-
het a 2012 februárjában meg-

rendezendõ Oscar-gála házigaz-
dája – állította vasárnap inter-
netes oldalán a The Los Angeles
Times. Noha hivatalos döntés
még nincs a kérdésben, a lap sze-
rint a fekete vígjátékmester a lis-
tavezetõ a számba vehetõ jelöltek
között. Murphy megbízása azt
jelentené, hogy az Oscar-gála
vissza akar térni a sikeres eredeti
formátumához, amikor egy ko-
mikus szólóban vezette le a mû-
sort, a két színészre , vagy két ko-

mikusra épülõ elképzelések
ugyanis a nézettségi adatok sze-
rint kudarcot vallottak. Noha
Murphy a 80-as években televízi-
ós mûsorvezetõként is megcsil-
logtatta improvizáló képességét,
élõ showban csaknem egy ne-
gyedszázada nem foglalkoztat-
ták. A színész a novemberben be-
mutatandó Tower Heist és a va-
lószínûleg januárban premierre
kerülõ A Thousand Words címû
filmjeivel kerül ismét a nagykö-
zönség elé. Eddy Mur-phy mel-
lett Billy Crystal és Jerry Seinfeld
neve is felmerült a lehetséges há-
zigazdajelöltek között. 

Murphy vezetné az Oscar-gálát

Használt, német–osztrák, vegyestüzelésû kazánok

(25kw–60kw), puffertartályok valamint bojlerek el-

adók. Érdeklõdni: 0756-800 356.

Apróhirdetés

Mûholdra költözik a Duna

A tervek szerint október 24-étõl kettõ he-
lyett egy mûholdról sugározza mûsorait a
Duna Televízió, így egy parabolaantennával
az összes közszolgálati mûsor elérhetõ
lesz – tájékoztatta a Médiaszolgáltatás-tá-
mogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) az
MTI-t. „A döntést a párhuzamosságok
megszüntetése és a nézõk kényelmének
biztosítása indokolja” – hangsúlyozta a
közlemény. Mint írták, a Duna TV és Duna
II Autonómia jelenleg két mûholdról érhetõ
el: a Eurobird 9A ésThor mûholdról. A jö-
võben a Thor mûholdon megszûnik a Du-
na TV kódolatlan sugárzása. 

Dan Voiculescu, a CNSAS szerint Felix álnéven jelentõ volt besúgó Románia audiovizuális nagyhatalmát építené fel



8.05 Magyar elsők
8.30 Híradó - Reggel
8.40 Család-barát
9.35 Mesterek, 
műhelyek, tanítványok
10.05 Az utolsó mohikán
(anim. sor.)
10.35 Korea, Kína 
és Japán kultúrájának
története
11.25 Derrick 
(német krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 “...filléres emléke-
im...”
16.00 Magyar elsők
16.20 Tálentum
16.55 Arcélek
17.10 Építészet XXI
17.40 Duna anzix
18.00 A világ felfedezése
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.10 (magyar sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 Tanulmány 
a nőkről 
(magyar vígj., 1967)
23.30 Dunasport
23.40 Liszt Ferenc Nem-
zetközi Zongoraverseny
0.35 A zárdán túl 
. f. dráma, 2006)
2.20 Közbeszéd (ism.)
2.50 Dunáról fúj a szél
(ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Az Északi-tenger ka-
lózai (spanyol-német ka-
landfilm, 1-2. rész) 14.40
Könyörtelen hajsza (am.
akciófilm) 16.15 Rajzás 2.
(kanadai akciófilm) 17.55
Szuperzsaru (amerikai-
spanyol-olasz vígjáték)
20.05 Az arany markában
(amerikai-kan. akciófilm)
22.10 Ong-bak - A thai
boksz harcosa (thai. akció-
film) 0.10 Chok-Dee - Az új
évezred harcosa (francia
akciófilm)

7.30 Családi történet
(sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 A szív úrnője
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 A szülők pénzén
22.30 Cancan TV 0.30
Delta Force: Tiszta célpont
(amerikai akciófilm) 2.30
Kanal-D Hírek

7.00 Napraforgó 9.00 Er-
délyi Kávéház, ismétlés
16.00 Délutáni Híradó
16.15 Erdélyi Kávéház, is-
métlés 16.35 Kárpát Exp-
ressz 17.00 Átjáró 17.30
Híradó 17.50 Egészséges
percek 18.00 Reggeli te-
refere, ismétlés 18.30 Hír-
adó 19.00 Kultúrcsepp
19.30 Híradó 20.00
Többszemközt 20.30 Ze-
ne 21.00 Kultúrcsepp
21.30 Híradó 22.00
Többszemközt, ismétlés
22.30 Híradó   

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 Amor real (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Vad szív (sorozat)
18.30 Szerelemkönnyek
(sorozat) 19.30 Az örökö-
sök (sorozat) 20.30 A sze-
relem győzelme (mex.
sorozat) 22.00 Auróra
(sorozat) 23.30 Clase 406
(sorozat) 0.30 Igaz törté-
netek (sorozat)
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DUNA Tv, 22.00
Tanulmány a nõkrõl

Zsuzsa, Éva és Jolán elhatározzák, hogy elválnak a férjeiktől.
Ügyvédjük, a fiatal Vera, az első ügy lendületével keresi föl a
férjeket. A vérmes Pétert, az anyagias Sándort és a tunya
Bálintot csak egy pillanatra háborítja fel asszonya szándéka,
mindhárman egy csapásra beleszeretnek a bájos jogásznőbe.
Gegucz, az öreg kormányos elkottyantja otthon az igazságot.

TV2, 22.25
Félholt 2.

A nagy sikerű Félholt ütős folytatásában a pankráció nagy-
ágyúja, Bill Goldberg, és a Dogg Pound hip-hop duó tagja, Ri-
cardo “Kurupt” Brown, találják magukat egy élethalálharc
középpontjában. Twitch, a szigorú Creighton Fegyintézet új
lakója éppen látogatót vár, amikor két rivális banda össze-
csap a börtön irányításáért. Twitch megpróbál összebarát-
kozni a csendes Burke-kel.

VIASAT3, 22.25
Get Carter

A Las Vegasban tevékenykedő Jack Carter egész életében
másoknak dolgozott: adósságot hajtott be, büntetést foga-
natosított. Egyedül volt és mindig távolságtartó volt minden-
kivel. Ám amikor értesül róla, hogy bátyja, Ritchie meghalt
egy balesetben, hazatér. A családhoz, melyet elhagyott, az
adósságokhoz, melyeket soha nem fizetett ki, és egy rejtély-
hez, ami a lelke mélyéig hatol.

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 Szót kér 
a természet
11.15 Hrvatska kronika
11.40 Ecranul nostru
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.20 Kárpát Expressz
13.45 Záróra
14.10 Öt perc próza
14.20 Iskolapélda
15.10 Vigyázz, kész, rajt!
15.35 Vizsgálat, lépj be!
16.00 Maupassant film-
klasszikusok (sor.)
17.00 Elit gimi 
(drámasor.)
17.55 Kalandozó
18.20 Magyar bulizene
19.15 Szabadlábon 
Erdélyben
19.45 Esti mese: 
20.10 A zseniális 
Darwin
21.00 Híradó
21.25 Sporthírek
21.30 Hogy volt!?
22.55 Rózsaágy (sor.)
23.50 Maupassant
történeteiből (sor.)
0.20 Gyász 
Jeruzsálemben
1.15 Angyali érintés (sor.)

7.00 Infománia (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mexikói sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.20 Paris Hilton 
- A papírhercegnő 
(kan. vígj., 2008)
17.15 A szív útjai 
(török sor.)
18.20 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf
Ki viheti el a milliókat?
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.20 CSI: 
Miami helyszínelők 
(am. krimisor.)
23.15 Vámpírnaplók
(amerikai kaland sor.)
0.25 A főnök 
(amerikai krimisorozat)
1.20 Reflektor 
- Sztármagazin
1.35 Törzsutas (ism.)
2.05 Ments meg! 
(amerikai sor.)

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli 
magazinműsora
10.00 Mokka habbal
10.35 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.405Teleshop
12.20 Született kémek
(rajzf. sor.)
12.45 Winnetou 3. 
- Winnetou halála 
(német-jug.-olasz kalandf.)
14.30 EZO.TV
15.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
16.30 Psych 
- Dilis detektívek 
(am. 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 Félholt 2. 
(am. akcióf., 2007)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív Extra
0.25 Hősök (am. sor.)
1.25 Tények Este
2.00 EZO.TV
3.00 Eureka
(am. sci-fi sor.)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 Ikon (ism.)
10.30 Balaton Bike Fest 5
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
12.05 Panaszkönyv (ism.)
12.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Felfedező
17.05 BBC Reporters
A BBC riportműsora
17.30 BBC Hard Talk
18.00 Híradó
18.30 Európai híradó (ism.)
19.05 Civil kaszinó
Húsbavágó kérdések
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
23.00 Híradó
23.30 Riasztás (ism.)
0.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat

11.00 A múlt árnyai (né-
met romantikus film)
12.50 Két pasi (sorozat)
13.20 Egy kapcsolat sza-
bályai (sorozat) 13.50 (re-
ality show) 14.50 Őran-
gyal (sorozat) 15.50 Dok-
tor House (ism.) 16.45
Nyomtalanul (sorozat)
17.40 Gyilkos számok (so-
rozat) 19.30 (sorozat)
20.25 Két pasi (ism.)
20.55 Vérmes négyes (so-
rozat) 21.25 Mike és Mol-
ly (sorozat) 21.55 Két pasi
(sorozat)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Külön kiadás (live)
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Pontos sport-
idő (live) 19.05 Informá-
ciók 20.00 European Pok-
er Tour 21.00 Wrestling
RAW 23.00 Sport.ro Hí-
rek 23.10 Gladiators UK,
Showtime 0.00 Sport.ro
Hírek

TV2
6.56 Ma Reggel
10.00 Kalandozó
11.00 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
12.00 A Faragó...
12.40 Útravaló
13.01 Híradó délben
13.20 Kárpát Expressz
13.50 Fimfárum
(anim. sor.)
14.50 Háttértudomány
15.25 A nagyenyedi refor-
mátus templom sorsa
15.55 Bűvölet (olasz sor.)
16.55 Liszt Ferenc 
(magyar-német-olasz soro-
zat)
17.25 Kisváros 
(magyar sor.)
18.05 Robbie, a fóka 
(német sor.)
18.50 Angyali érintés
(am. sor.)
19.40 Szerelemhajó 
(am. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 A régi nyár 
(színházi felv.)
22.45 Az Este
23.20 A főnökök főnöke
(olasz sor.)
0.15 Záróra fiataloknak 
- Aczél Balázs
0.40 Sporthírek
0.50 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás-jelentés

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 Disney klub
12.20 Egy nyár 
Schopennel
12.40 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sor.)
14.00 Hírek
14.45 e-FORUM (live)
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti pártok
fóruma (ism.)
16.00 Románia 
parlamentje
17.00 Beaver mindent
megold 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
18.00 Hírek
18.25 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10 Oroszország-ház
(amerikai thriller, 1990)
23.20 Úri passziók 
(angol krimi, 1987)
1.15 Barátnő rendelésre
(amerikai filmdráma,
2009)
2.30 Az amerikai terrorista

4.00 Sötétben 
(francia katasztrófa f.,
2009) (ism.)
6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Top secret 
(amerikai-angol akció-víg-
játék, 1984)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, sport
14.00 A skacok 
meg a kukacok 
(amerikai vígjáték, 2006)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Tessék parancsolni!
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 

sport, időjárásjelentés
20.30 Legenda vagyok
(amerikai thriller, 2007)
22.45 A vér szava 
(am. akcióf., 1989)
1.00 Legenda vagyok
(am. thriller, 2007) (ism.)
2.45 A vér szava 
(am. akcióf., 1989) (ism.)

4.45 A simlis és a szende
(amerikai sorozat)
6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés (live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Menyasszony 
a fiamnak – reality show
11.30 Columbo: Két de-
tektív, egy gyilkosság
(amerikai krimi, 1976)
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 Menyasszony 
a fiamnak – reality show
1.00 Dzsungelláz 
(amerikai filmdráma,
1991) (ism.)
Sz.: Wesley Snipes, 
Halle Berry, Annabella

Sciorra, Tim Robbins,
Samuel L. Jackson
3.30 Columbo: 
Két detektív, egy gyilkosság
(am. krimi, 1976) (ism.)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 Egy hisztérika 
feljegyzései 
(am. vígj.) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 Eladó lányok 
(román sorozat) (ism.)
11.15 Apák és kicsik 
(román vígj. sor.)
11.30 Ízek, három sza-
kács (ism.)
12.00 Timon és Pumbaa
12.30 Teleshopping
13.00 Sport, diéta és egy
sztár
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat)
15.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
16.00 Huckleberry Finn
kalandjai 
(amerikai kalandfilm,
1993)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Tökös csaj 
(amerikai vígjáték, 2002)
22.30 Emlékek nélkül
(amerikai thriller, 2008)
0.30 Hírek 
(ismétlés)
1.30 Emlékek nélkül
(amerikai thriller, 2008)
(ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Mini 1000 City
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 A túlélés törvényei
- Panama, 1. rész
12.00 Amcsi motorok
13.00 Autókereskedők 

- Volvo P1800S, Audi
Quattro
15.00 Állítólag... 
- Kalózok 2
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- NAPA Drag motor, 2. rész
18.00 Autókereskedők
- Subaru Impreza WRX
19.00 A túlélés törvényei
- Panama
20.00 Ki ad többet? 
- Rózsaszín Cadillac
21.00 Hogyan készült?
22.00 Megrázó történe-
tek - Arcdaganat
23.00 Stan Lee 
bemutatja: szupermenek a
valóságban - Halálos ütés
0.00 Ez csak üzlet
- A vakmerő
1.00 Autókereskedők 
- Subaru Impreza WRX
2.00 A túlélés törvényei 
- Panama
3.00 Állítólag

6.00 Hírek (ism.)
8.00 A Simpson család
(am. anim. sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
9.30 Jamie vendéglője
10.00 Mesék a vadonból
10.30 Dobro urban 
(ism.)
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek, időjárásje-
lentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Tenisz 
- Ropharma 
- Challenger turné, Brassó
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.25 Remix
18.30 Vívás 
- Senior Nemzeti Bajnok-
ság, férfiak
19.35 Három királyság
(kínai sorozat)
20.30 Biznisz óra
21.30 Csavargó halász
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik - szórakoztató
műsor (ism.)
0.00 Három királyság 
(kínai sor.)
0.55 Mile High 
(angol vígjáték sorozat)
1.50 Vallomások (ism.)
2.50 Remix (ism.)
3.50 Légy formában!
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.15 Hangoló 9.30
Cifra palota 9.50 Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hí-
rek, rendezvényajánló 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-óra
17.30 Operettparádé 17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
Délutáni váltás 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00
Híradás 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden

PÉNTEK
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Ma Adrienn és Mária nap-
ja van.
Az Adrienn név az
Adriana franciás alakja. Je-
lentése: (a Velence tarto-
mányban levõ) Hadria vá-
rosából való. 
A Mária bibliai eredetû nõi
név. Eredeti héber formája
Mirjam volt, ez a görög és
latin bibliafordításokban
módosult. Jelentése meg-
fejtetlen, minden magyará-
zata vitatott.
Holnap az Ádám nevûek
ünnepelenk.

Évforduló
• Az Írástudatlanság Elle-
ni Küzdelem Nemzetközi
Napja (1965 óta).
• 1636 – Megalakul a Har-
vard Egyetem.
• 1846 – Megnyílik a Mis-
kolci Nõnevelõ Intézet, az
elsõ magyar felsõbb leány-
iskola.
• 1853 – Megtalálják a
Szemere Bertalan minisz-
terelnök által 1849. au-
gusztus 23-án Orsova mel-
lett elásatott Szent Koro-
nát.
• 1866 – Elõször születnek
dokumentáltan hatosikrek.

Vicc
Igor és Szása vesznek egy
üveg vodkát.
– Most a hátam mögé teszem
a vodkát, és ha eltalálod, me-
lyik kezemben van, akkor
megisszuk, ha nem, akkor
összetörjük. Na, melyik ke-
zemben van?
– Bal!
– Gondolkozz, Szása! Gon-
dolkozz!

Recept
Kaporszósz recept
Hozzávalók: kb. 8-10 csokor
kapor, 1 közepes fej hagyma,
4 dl fõzõtejszín, 1 teáskanál
liszt, vaj, tej, só.
Elkészítés: A kaprot és hagy-
mát apróra összevágjuk. A
hagymát kevés vajon meg-
dinszteljük, és megsózzuk.
Beletesszük a kaprot, de 2
evõkanálnyit félreteszünk.
Fedõ alatt kb. 15 percet
dinszteljük. Ezután egy teás-
kanál lisztet csomómentesre
keverünk a fõzõtejszínnel, és
a kaporhoz öntjük. Ha na-
gyon besûrûsödik, tejjel lehet
higítani.  Ha rottyant egyet,
levesszük a tûzrõl, és bele-
tesszük a félretett 2 evõkanál-
nyi kaprot. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Váratlan események, hirtelen
változások következnek be. Izgal-
mas feladatok várják, amit más-
kor kifejezetten élvez, de most fá-
rasztják ezek az események. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Remek formában van, és a sikert
szinte magához vonzza. Energiá-
it a munkára fordítja, s ezáltal
mindenkit le tud körözni. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Vágyik a sikerre, a gazdagságra,
de nincs elég bátorsága ahhoz,
hogy kockáztasson. Mindig a
biztonságot választja. Kisebb lé-
pésekkel, de így is halad elõre.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Visszafogottan költekezik. Végre
olyan vágyai vannak, amelyek
megvalósítása csak önön múlik.
Néhány beszélgetés hozzásegíti
álmai megvalósításához.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Átmeneti gondok nyomasztják,
de csak azért, mert érzelmi ala-
pon közelített meg egy kérdést.
Legyen kitartó és következetes. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A jövõbe tekintve egyre maga-
sabbra helyezi a mércét. Megle-

põdve azt tapasztalja, hogy az ál-
mai igenis elérhetõk.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Kicsit hazardírozhat. Nem kell
az összes szakvéleményt a mér-
legre tenni, mert akkor sohasem
tud dönteni.
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

Visszatér az életébe valaki, akivel
futó barátságot kötött. A Skor-
pió-jegyû szeret álmodozni. Le-
gyen célratörõ.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ön most fontos átalakulási idõ-
szakot él át. Igent mond egy me-
rész lehetõségre, amelyet sokan
õrültségnek tartanak. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Remek egészségi állapotban van.
Azonban ügyelnie kell energiájá-
nak túlzott igénybevételére, ami
tudjuk, hogy az idegrendszerre
van hatással. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Kerülje az olyan helyzeteket,
amelyek egészségét veszélyeztetik.
Legyen hûséges és õszinte azzal,
akit szeret.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Tele van energiával, visszatér
minden a régi kerékvágásba. Ne
engedjen meg magának olyan
dolgot, ami árthat.

Horoszkóp
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Furcsa emberek a történetírók.
Sokszor olyan kérdésekre kere-
sik a választ, amelyet senki
nem tett fel. A bölcs történész
mindig azt keresi, miképpen
taníthatná a jelent a múlt hi-
báinak elkerülésére. Minden
embernek van története, van
múltja. Szeretünk foglalkozni
a saját történetünkkel. Csak-
hogy legtöbbször éppen azt
tesszük, amit a történészek: vá-

laszokat keresünk a múltunkban
olyan kérdésekre, amelyek már a
legkevésbé sem fontosak.  Az a
bátor ember, aki fel meri ismerni
múltjának tévedéseit, majd a
múltból tanulva változtatni is
tud rajtuk. Aki így éli le életét,
annak az élet nem csak vándor-
lás, de elõre haladás is. Aki pedig
újra és újra elköveti ugyanazokat
a hibákat, annak az élete értel-
metlen körbejárás. 

Gondolatjel Visky István rovata



Labdarúgás 

Turós-Jakab László

Bár több helyzetet dolgo-
zott ki, mint rangos el-

lenfele, a román labdarúgó
válogatott nem tudta legyõz-
ni a francia csapatot a jövõ
évi Eb selejtezõi keretében és
a 0-0 miatt már csak nagyon
halvány elméleti továbbjutási
esélyekkel számolhat. Ta-
maº, Mutu és Torje után
Cristian Sãpunaru lett a ne-
gyedik hiányzó alapembere a
Piþurcã-gárdának, a jobbhát-
véd a bemelegítésen sérült
meg. Helyette a dinamós
Srdjan Luchin ugrott be, aki
a másik újonccal, Vlad
Chiricheº-sel együtt csöppet
sem vallott szégyent. Az
egyesek szerint krumpliföld-
höz hasonlító gyep minden
másra alkalmas volt, kivéve a
futballt, a „vakondtúrások”
keményen próbára tették a
labdarúgókat – a játék minõ-
ségének róvására. 

Piþurcã Tãtãruºanu – Lu-
chin, Goian, Chiricheº, Raþ –
Nicoliþã, Bourceanu, Cociº,
C. Lazãr (43. perc B. Stancu),
Tãnase – Marica (90.+1 perc
G. Bucur) tizeneggyel szere-
pelt, a másik oldalon nem hi-
ányzott Lloris, Sagna, Abi-
dal, Evra, Ribery és Benze-
ma sem. 

Miután a D csoport másik
két kedd esti találkozóján a
bosnyákok hajrágóllal verték
a fehéroroszokat (1-0), a lux-
emburgiak pedig 2-1-re az al-
bánokat, a román tovább-
jutási esélyek minimálisra
csökkentek. Az októberi
mérkõzéseket megelõzen a
sorrend: 

1. Franciaország 17
pont/8 mérkõzés (11-3), 2.
Bosznia-Hercegovina 16/8
(11-7), 3. Románia 12/8 (10-

6), 4. Fehéroroszország 12/9
(6-5), 5. Albánia 8/8 (6-9), 6.
Luxemburg 4/9 (3-16). 

Magyar gyõzelem 
Kisinyovban 

A magyar válogatott 2-0-ás
gyõzelmet aratott Kisinyov-
ban Moldova felett, ami azt
jelenti, hogy életben tartotta
reményeit a második hely
megszerzését illetõen. Van-
czák hét perccel a kezdés
után, Rudolf pedig ugyan-
annyival a lefújás elõtt zör-
gette meg Gaiduchevici háló-
ját, Egervári Sándor magyar
szövetségi kapitány szerint a
siker kulcsa a fegyelmezett
játék volt. 

Az E csoport másik két
mérkõzésén nem borult a pa-
pírforma, a hollandok 2-0-ra
verték Helsinkiben a finne-
ket, a svédek pedig 5-0-ra ide-
genben San Marinót. 

A csoport állása: 1. Hollan-
dia 24 pont/8 mérkõzés (34-
5), 2. Svédország 18/8 (26-8),
3. Magyarország 18/9 (22-
14), 4. Finnország 9/8 (15-
14), 5. Moldova 6/8 (8-15), 6.
San Marino 0/9 (0-49).

Az olasz labdarúgó-válo-
gatott kedden Giampaolo
Pazzini hajrában szerzett
góljával hazai pályán 1-0-ra
legyõzte Szlovéniát, ezzel
megnyerte Európa-bajnoki
selejtezõcsoportját, azaz ki-
jutott a jövõ évi, lengyel-uk-
rán közös rendezésû konti-
nensviadalra. Ugyanígy cse-
lekedett a Liechtensteint el-
gázoló Spanyolország is. Az
angolok Wales legyõzésével
nagy lépést tettek az Eb-
részvétel felé, ugyanakkor a
franciák a romániai döntet-
lenükkel mindössze egyet-
len ponttal elõzik meg fe-
héroroszokat legyõzõ bos-
nyákokat. Szlovákia súlyos,
4-0-s vereséget szenvedett
hazai pályán Örményor-
szágtól.

További eredmények 
és az állások 

A csoport: Ausztria–Tö-
rökország 0-0, Azerbaj-
dzsán–Kazahsztán 3-2. Az
állás: 1. Németország 24
pont/8 mérkõzés, 2. Török-
ország 14/8, 3. Belgium
12/8, 4. Ausztria 8/8, 5.

Azerbajdzsán 7/8, 6. Ka-
zahsztán 3/8.

B csoport: Macedónia–
Andorra 1-0, Szlovákia–Ör-
ményország 0-4, Oroszor-
szág–Írország 0-0

Az állás: 1. Oroszország
17 pont/8 mérkõzés, 2. Íror-
szág 15/8, 3. Örményország
14/8, 4. Szlovákia 14/8, 5.
Macedónia 7/8, 6. Andorra
0/8.

C csoport: Szerbia–Feröer-
szigetek 3-1, Észtország–
Észak-Írország 4-1, Olaszor-
szág–Szlovénia 1-0.

Az állás: 1. Olaszország 22
pont/8 mérkõzés, 2. Szerbia
14/8, 3. Észtország 13/9, 4.
Szlovénia 11/9, 5. Észak-Ír-
ország 9/8, 6. Feröer-szige-
tek 4/10.

F csoport: Horvátország–
Izrael 3-1, Lettország–Gö-
rögország 1-1, Málta–Grú-
zia 1-1.

Az állás: 1. Horvátország
19 pont/8 mérkõzés, 2. Gö-
rögország 18/8, 3. Izrael
13/9, 4. Grúzia 10/9, 5.
Lettország 8/8, 6. Málta 1/8

G csoport: Svájc–Bulgária
3-1, Anglia–Wales 1-0.

Az állás: 1. Anglia 17
pont/7 mérkõzés, 2. Monte-
negró 11/6, 3. Svájc 8/6, 4.
Bulgária 5/7, 5. Wales 3/6

H csoport: Dánia–Norvé-
gia 2-0, Izland–Ciprus 1-0.

Az állás: 1. Portugália 13
pont/6 mérkõzés (15-7), 2.
Dánia 13/6 (9-4), 3. Norvé-
gia 13/7 (7-6), 4. Izland 4/7,
5. Ciprus 2/6

I csoport: Skócia–Litvánia
1-0, Spanyolország–Liech-
tenstein 6-0.

Az állás: 1. Spanyolország
18 pont/6 mérkõzés, 2.
Csehország 10/6, 3. Skócia
8/6, 4. Litvánia 5/7, 5.
Liechtenstein 4/6.

Eddig öt válogatott biztos
résztvevõje a 2012-es, len-
gyel-ukrán közös rendezésû
labdarúgó Európa-bajnok-
ságnak, Lengyelország (ren-
dezõ), Ukrajna (rendezõ),
Németország, Olaszország
és  Spanyolország. 
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A román válogatott Costin Lazãr meg is sérült, miután megbotlott egy „vakondtúrásban”

RövidenDöntetlen a krumpliföldön

Fotó: Mediafax

Katasztrófa
Oroszországban 

Tegnap odaveszett a Loko-
motiv Jaroszlav jégkorong-
csapatának egy része, miu-
tán gépük két kilométerre a
jaroszlavi repülõtértõl lezu-
hant. Az elsõ jelentések sze-
rint egyetlen személy maradt
életben a repülõgép 37 utasa
közül. Egyelõre nem tudni,
hogy mely hokisok voltak a
szerencsétlenül járt gépen, a
Lokomotiv idei keretében a
szlovák Pavol Demitra, a
cseh Jan Marek, Karel Ra-
chunek és Josef Vasicek, a
német Robert Dietrich, a
svéd Stefan Liv és a fehér-
orosz Ruszlan Szalei neve
volt fellelhetõ. 

Hengereltek 
a tengerpartiak 

Tegnap megkezdõdött a férfi
kézilabda Nemzeti Liga
2011/12-es idénye, a kon-
stancai nyitómérkõzésen a
címvédõ HCM 38-23-ra
nyert a Szatmárnémeti CSM
ellen. Ma Krassó-Szörény
HC–Bukaresti CSM-találko-
zót rendeznek, szombaton
Székelyudvarhelyi KC–Ste-
aua-, Dinamo Cãlãraºi–Tor-
dai Potaissa-, CSU Suceava–
Kolozsvári U-Transilvania-
és Temesvári U-Poli–CSM
Ploieºti-meccseket. Vasárnap-
ra marad a Bákói ªtiinþa–
Energia Târgu Jiu-találkozó.  

Kikaptak a csíkiak 

Vereséggel kezdett a HSC
Csíkszereda a magyar-ro-
mán jégkorongbajnokság, a
MOL Liga 2011/12-es idé-
nyének keddi nyitómérkõzé-
sén: a címvédõ szétlövéssel
kapott ki 4-3-ra idegenben a
Sapa Fehérvár AV19-tõl. A
székelyek góljait Péter Le-
vente és Molnár Zsolt (2)
szerezte, a gyõztes találatot
pedig Tóth Adrián a 65.
percben. Ma Miskolci JJSE–
Ferencvárosi TE, Sapa Fe-
hérvár AV19–Bukaresti
Steaua Rangers és Dab.Doc-
ler–Brassói Corona Fenes-
tela mérkõzésekkel folyató-
dik a pontvadászat. 

Argentin reváns 

Visszavágott a június elsejei
súlyos vereségért (1-4) az ar-
gentin válogatott, amely
Bangladesben 3-1-re gyõzött
Nigéria ellen. További barát-
ságos mérkõzések eredmé-
nyei: Csehország–Ukrajna 4-
0, Belgium–Egyesült Álla-
mok 1-0, Lengyelország–Né-
metország 2-2. 

Javítottak a spanyolok 

A Litvániában zajló 37. férfi
kosárlabda Európa-bajnok-
ság középdöntõ-csoportjai-
nak elsõ mérkõzésein: Spa-
nyolország–Németország 77-
68 és Franciaország–Török-
ország 68-64. A Sport 1 min-
den nap egy mérkõzést, a
legérdekesebbnek tûnõt köz-
vetíti élõben. Ma a Szlové-
nia–Görögország- (21 óra),
holnap pedig a Litvánia–
Franciaország- (21 óra) talál-
kozó követhetõ figyelemmel.   

Mihai Cristian Atanasoaiei bukaresti prefektus 5000 lejes
pénzbüntetést helyezett kilátásba Marcel Pavel énekesnek
és a Román Labdarúgó-szövetségnek, miután elõbbi szán-
dékosan mellõzte a román himnuszból a „Triumfãtor în
lupte, un nume de Traian!” verssort. A mûvész azzal ma-
gyarázott, hogy nem akart politikai hátteret adni, s azzal
védekezett, hogy bizonyos RLSz-illetékesek tudtával cse-
lekedett. Egy hivatlos közlemény megjelenéséig Paul
Zaharia RLSz-sajtófõnök máris határozottan cáfolt. Ko-
moly büntetésre számíthat Moldova is, miután a
szurkolók egy része Magyarországot sértõ transzparense-
ket feszített ki „Szar Magyarország” és „Gyûlölünk tite-
ket” feliratokkal. Bár a Magyar Labdarúgó-szövetség nem
tervez válaszlépést, a büntetés nyilvánvalóan nem marad
el, hiszen az UEFA ellenõrei értesültek a transzparensek
tartalmáról, és amúgy is petárdák repültek a pályára, sõt
egy szurkoló is befutott a játéktérre.

5000 lej büntetés az „eredeti” himnuszért

Kézilabda 

ÚMSZ

Marian Cozmára, az
MKB Veszprém és a ro-

mán kézilabda-válogatott
volt játékosára emlékeznek
ma Veszprémben. A kivéte-
les képességû beállós szep-
tember 8-án lenne 29 éves.

Remport Csaba, a Veszp-
rém Kézilabda Fan Club el-
nöke tegnap az MTI-t arról
tájékoztatta, hogy a 2009.
február 8-án hajnalban a
veszprémi Patrióta lokál elõtt
meggyilkolt sportoló szobrá-
nál – a Veszprém Aréna elõtt
– 13 órakor helyezik el a
megemlékezés, a kegyelet ko-
szorúit a város képviselõi,
élükön Porga Gyula polgár-
mesterrel, valamint a szurko-
lói klub vezetõi, tagjai. Fõ-
hajtással, mécses gyújtásával
emlékeznek a Veszprémben

nagy népszerûségnek örven-
dett egykori kézilabdázóra,
csendes megemlékezés lesz,
beszédek nem hangzanak el.
Ma egész nap virágok, ko-
szorúk, emléktárgyak helyez-
hetõk el Marian Cozma
szobránál és lehet gyertyákat
is gyújtani. Aki nem tudja a
szobornál leróni a kegyeletét,
az jelképesen gyertyát gyújt-
hat a mariancozma.com inter-
netes oldalon.

Marian Cozma gyilkosait
idén júniusban ítélte el elsõ
fokon, nem jogerõsen a
Veszprém Megyei Bíróság.
Raffael Sándor elsõ- és Né-
meth Gyõzõ másodrendû
vádlott életfogytig tartó fegy-
házbüntetést kapott – legha-
marabb 30 év múlva szaba-
dulhatnak –, míg Sztojka
Iván harmadrendû vádlott-
nak 20 évet kell fegyházban
letöltenie. 

Szomorú születésnapozás
Öttusa

Hírösszefoglaló 

Harmincöt ország csak-
nem 200 versenyzõje in-

dul a ma kezdõdõ moszkvai
olimpiai kvalifikációs öttusa-
világbajnokságon, amelyen a
nyolctagú magyar csapat
nemcsak az érmekért száll
harcba, hanem a londoni
kvótákért is, nemenként há-
romért.

Pálvölgyi Miklós magyar
szövetségi kapitány szerint a
célkitûzés ezúttal is több
érem, közte legalább egy
arany begyûjtése, de talán
még ennél is fontosabb a kvó-
taszerzés. Az összeállítás
ugyanaz, mint a júliusi angli-
ai Eb-n - ahol három arany és
egy ezüst volt a termés - , az-
az a férfiaknál Marosi Ádám,
Demeter Bence, Kasza Ró-
bert és Tibolya Péter, a nõk-
nél Gyenesei Leila, Kovács

Sarolta, Tóth Adrienn és
Cseh Krisztina indul.

A magyarok közül Kaszá-
nak, Kovácsnak és Tóthnak
már van olimpiai részvételi
joga. Egy országból mindkét
nemnél ketten indulhatnak
jövõre Londonban, de a kvó-
ta névre szól – ezért fontos,
hogy a férfiaknál és a nõknél
is minél többen szerezzenek
ötkarikás részvételi jogot. A
vb-n alapesetben az érmesek
jutnak olimpiai indulási lehe-
tõséghez, de ha ezeken a he-
lyeken már kvótát szerzett
versenyzõk végeznek, akkor
az utánuk következõk léphet-
nek elõre. 

A program csütörtökön a
nõi selejtezõvel kezdõdik,
pénteken a férfiakéval folyta-
tódik, szombaton lesz a nõi,
vasárnap a férfi döntõ. Hét-
fõn a vegyesváltó, kedden a
nõi váltó küzdelmeit rende-
zik, szerdán a férfiak váltó-
versenyével zárul a vb. 

Olimpiáért is öttusáznak

A veszprémiek mindig kegyelettel emlékeznek Marian Cozmára 
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