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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2822 ▲
1 amerikai dollár 3,1451 ▲
100 magyar forint 1,5081 ▼

Párbeszéd a színház nyelvén

Székely Csaba díjnyertes drámájával, a
Bányavirággal nyitja az évadot holnap dél-
után a marosvásárhelyi Yorick Stúdió. 
Az interkulturális párbeszéd éve jegyében
elkezdett projekt folytatásaként Székely
darabja mellett Carmen Dominte Bye, bye,
America-ját is bemutatja a társulat.

Vezércikk 3

Újszülöttek várólistákon

Négyszáz bölcsõdét ígért tavaly a Boc-kor-
mány a gyes-törvény módosulása miatt
munkába kényszerülõ anyák számára,
ám egyet sem épített. Túlzsúfoltak a hazai
gyermekgondozó intézetek: van, ahol már
csak a 2013-as tanévre lehet jelentkezni,
az újszülöttek várólistákra kerültek.

Kultúra 8

Aktuális 2

Háború és béke
Annyi bizonyos: a nemzet peremvidékén
senki nem várja azt, hogy Magyarország
önmagába roskadjon, hanem azt szeret-

né, hogy végre-valahára
önmagára találjon, szûn-
jön meg a mindennapi há-
borús hangulat és legyen
béke. A harci kiáltások he-
lyét vegye át az a gazdaság-
és társadalomszervezés,
amely képes jólétet, meg-

bízható jövõt biztosíta-
ni a polgárainak.Székedi Ferenc

Kihallgathatják Gyurcsányt

Felfüggesztette Gyurcsány Ferenc volt mi-
niszterelnök mentelmi jogát a Magyar Or-
szággyûlés, amely a rendszerváltozás óta
elõször adott ki a nyomozóhatóságnak egy
korábbi kormányfõt. Az ügyészség hivatali
visszaélés gyanújával kívánja kihallgatni.

Társadalom 7

Juttatás csúsz(tat)ásokkal
Budapest szerint már elkezdték az oktatási-nevelési támogatások folyósítását

ÚMSZ

Csupán abban sikerült tegnap
megegyeznie a kormánykoa-

líciónak, hogy az Európai Ügyek
Minisztériumát Leonard Orbanra
bízzák: a választási törvény mó-
dosításának kérdésében nem kö-
zeledtek az álláspontok. Fekete
Szabó András szenátusi frakció-
vezetõ az egyeztetések után kije-
lentette: az RMDSZ csupán ak-
kor ért egyet a helyhatósági és a
parlamenti választások összevo-
násával, ha a választási törvény
módosítása is megfelel a szövet-
ségnek. Szerinte a koalíció szint-
jén legkésõbb decemberig dûlõre
kell jutni ebben a kérdésben ah-
hoz, hogy a választásokat jövõre
már az új elõírások szerint tart-
sák. 3. oldal 

Koalíció: Orban

az új miniszter
ÚMSZ

A pályáztatás elindulását kö-
vetõ harmadik napon or-

szágszerte már több mint félezer
kis- és közepes vállalkozás (kkv)
adta le hiteltámogatási igénylé-
sét a Kogãlniceanu-program ke-
retében, amely a legalább két éve
mûködõ kisebb cégeket juttatja
likviditáshoz. Az RMDSZ által
kezdeményezett gazdaságösz-
tönzõ intézkedés közvetlenül se-
gíthet a munkahelyteremtésben
és a problémás cégek feltõkésíté-
sében, ezen túl közvetve az ál-
lamkassza bevételeire is jóté-
kony hatást gyakorolhat. Az ál-
lamilag garantált kölcsönfelvéte-
li lehetõség, illetve kamattámo-
gatás külön elõnye, hogy fellen-
dítheti a hitelpiacot is. 6. oldal 

Vállalkozásból

„hiteles”

Rakétapajzsot érõ kézfogás: Traian Bãsescu találkozott Barack Obamával

Az oktatási-nevelési támogatás kedvezményezettjei a romániai magyar kisiskolások is: szüleik még nem tudják, mikor jutnak hozzá a pénzhez

Bár a Bethlen Gábor Alap vezérigazgatója tegnap közleményben azzal „dicsekedett”,
hogy Budapest már elkezdte az oktatási-nevelési támogatások átutalását, a pályázatot 
Erdélyben lebonyolító Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) errõl még csak
nem is tudott. Az RMPSZ elnöke, Burus János Botond szerint Budapest a támogatásra
jogosult erdélyi szülõk listáját sem hagyta még jóvá. A Bethlen Gábor Alap kommuniká-
ciós igazgatóhelyettese, Papp-Váry Borbála szerint „sorozatos félreértésekrõl” van szó, 
ám nem kívánta részletezni, milyen félreértésekre utalt. 7. oldal 

Soron kívül fogadta tegnap az
Ovális Irodában Traian

Bãsescu román államfõt Barack
Obama amerikai elnök, akinek a
Fehér Ház honlapján közzétett
hivatalos programjában nem sze-

repelt találkozó a bukaresti ven-
déggel. Az elnöki delegáció wa-
shingtoni tartózkodása alatt aláír-
ták az amerikai rakétapajzs romá-
niai elemeinek telepítésérõl szóló
szerzõdést is. 3. és 4. oldal 

Bãsescu „befért” Obamához

Fotó: Tofán Levente
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Röviden

Schengen: 99 százalék

Kilencvenkilenc százalékosra teszi Romá-
nia esélyeit a schengeni övezethez való
csatlakozásra Traian Igaº közigazgatási és
belügyminiszter, véleménye szerint ugyanis
az ország teljesítette az összes erre vonatko-
zó feltételt. „Össze kell zárnunk sorainkat,
mivel szeptember 21–22-én Brüsszelben
meg kell gyõznünk európai partnereinek ar-
ról, hogy már az idén felkészültünk a csat-
lakozásra” – fogalmazott Igaº. Hozzátette:
azért ad „csak” 99 százalékos esélyt a bõví-
tésre, mert „az életben mindig kell hagyni
kiutat, csak Ceauºescu idején teljesítették a
feladatokat százszázalékosan”. A schen-
geni zóna tagságának ideiglenes felfüggesz-
tését is lehetõvé tenné az Európai Bizottság
e héten ismertetendõ javaslata a Financial
Times címû brit napilap tegnap közzétett ér-
tesülése szerint. Az Európai Unió brüsszeli
végrehajtó szerve pénteken ismerteti javas-
latait, hogy miként lehetne javítani a belsõ
határellenõrzések nélkül mûködõ, 25 orszá-
gos zóna külsõ határainak felügyeletét.

Esélylatolgatás a BT-tagságról

A magyar külügyminisztériumban többen
komoly esélyt adnak a magyar BT-tagság-
nak – erre utalt tegnap Martonyi János, a
tárca vezetõje, hozzátéve, nehéz megjöven-
dölni az októberi szavazás eredményét. A
2012–13-as nem állandó BT-tagsági helyért
folytatott magyar kampány össznemzeti
ügy, hiszen a siker mindenképpen növelné
az ország súlyát – jelentette ki a miniszter.
Magyarország elvi álláspontot képvisel a
palesztin államiság kérdésében, az ENSZ
Közgyûlésében benyújtandó palesztin hatá-
rozati javaslattal kapcsolatos döntésére nem
lehet hatással a BT-tagsági kampány, ezzel
ugyanis „elveszítenénk tartásunkat” – jelen-
tette ki Martonyi.

A hágai fõügyész Belgrádot dicséri

Serge Brammertz, a hágai Nemzetközi
Törvényszék fõügyésze szerint a háborús
bûnökkel vádolt Ratko Mladics és Goran
Hadzsics elfogásával és kiadatásával Szer-
bia befejezte a Hágával való együttmûkö-
dés legfontosabb szakaszát. A bujkáló bû-
nösök elfogása „nem lett volna lehetséges,
ha Szerbia nem tanúsít megfelelõ politikai
támogatást” – mondta Brammertz tegnap
Belgrádban a Boris Tadics szerb elnökkel
tartott közös sajtóértekezletén.

Komorowski „több Európát” akar

Az Európai Unión belüli együttmûködés
mélyítését, „több Európát” tart fontosnak
az EU soros elnökségét betöltõ Lengyelor-
szág államfõje a nemzetközi gazdasági vál-

ság leküzdése érdekében. Bronislaw
Komorowski (képünkön) az Európai Parla-
ment strasbourgi plenáris ülésén tegnap el-
mondott beszédében rámutatott, hogy a
válság politikai és társadalmi kihívásokat is
okozott több EU-tagállamban.

Több börtönhely 
lesz Franciaországban

Franciaország a jelenlegi csaknem 60 ezer
mellé 30 ezer új börtönférõhelyet alakít ki
2017-ig, valamint katonai jellegû átnevelõ
helyeket hoz létre a fiatalkorú bûnözõk szá-
mára – jelentette be tegnap Nicolas
Sarkozy államfõ a Párizs közeli Réau októ-
berben megnyíló büntetés-végrehajtási inté-
zetében tett látogatásán. 

ÚMSZ

Václav Klaus cseh köztársasá-
gi elnöknek meggyõzõdése,

hogy az államnak határozottan
be kell avatkoznia Észak-Csehor-
szágban, és véget kell vetnie a he-
lyi lakosság, valamint a betelepü-
lõ romák közötti zavargásoknak.
Az államfõ szerint azonban ez
csak rövid távú megoldás, és elsõ-
sorban azt kell megakadályozni,
hogy roma gettók alakuljanak
ki. Az észak-csehországi Varns-
dorf, Rumburk és Novy Bor kör-
nyékén már hosszabb ideje konf-
liktusok vannak a helyi lakosság
és a betelepülõ romák kö-
zött. Varnsdorfban szombaton a
romaellenes tüntetés erõszakba és
a rendõrséggel való összecsapá-
sokba torkollott. A hosszú távú
megoldás Klaus szerint csak az le-
het, hogy meg kell akadályozni az
olyan gettók kialakulását, ame-
lyek lakói nincsenek bekapcsolva
a társadalom normális vérkerin-
gésébe. A helyi lakosság és a régi-
óba az utóbbi két-három évben
nagy számban betelepült romák
közötti feszültség augusztusban
azt követõen mérgesedett el, hogy
cigány fiatalok csoportjai kések-
kel, üvegekkel felszerelkezve helyi
fiatalokat bántalmaztak. Csehor-
szágban a 2001-es népszámlálás-
kor csak alig 11 ezer ember vallot-
ta magát roma nemzetiségûnek,
nem hivatalos kimutatások sze-
rint azonban számuk meghaladja
a 250 ezret. 

Zavargások
Csehországban

Hírösszefoglaló

Korai még végleges véleményt
nyilvánítani a hétfõn bejelen-
tett magyar tervekrõl, de az
Európai Bizottságnak elsõ rá-

nézésre aggodalmai vannak azzal
kapcsolatban, hogy a terv a devi-
zahitelek egyösszegû, a mostani
piacinál alacsonyabb árfolyamú
törlesztésének elfogadására köte-
lezné a bankokat – mondta az Eu-
rópai Bizottság egyik szóvivõje
tegnap. Amadeu Altafaj Tardio
úgy vélte: miközben egy ilyen in-
tézkedés valóban csökkentheti a

háztartások válságnak való kitett-
ségét, negatív hatása lehet a bank-
rendszerre. A gazdaságra is nega-
tívan hathat, ha a bankok szigo-
rúbb hitelpolitikára kényszerül-
nek – tette hozzá.

Amadeu Altafaj Tardio beszélt
arról is, hogy a bizottság rendsze-
res kapcsolatban áll a magyar ha-
tóságokkal a tervezett intézkedé-
sek tárgyában. Elmondta, hogy a
testület tanulmányozni fogja a be-
jelentett intézkedések összhangját
az uniós szabályokkal. A felvetõ-
dõ kérdések között említette a tõ-
ke szabad mozgására vonatkozó

elõírásokat, illetve az állami tá-
mogatással kapcsolatos szabályo-
zást.

Ausztria megvizsgálja, hogy
mennyiben jogszerû a devizahite-
lek rögzített árfolyamon való elõ-
törlesztésérõl szóló magyar kor-
mányzati javaslat – jelentette ki
tegnap az osztrák kancel-
lár. Werner Faymann az osztrák
kormány szokásos heti ülése után
közölte: õ és Michael
Spindelegger alkancellár számos
beszélgetést folytattak a magyar
féllel az osztrák bankoknak a ter-
vet érintõ aggodalmairól. 

Aggodalmai vannak az uniónak

MTI

Felfüggesztette Gyurcsány Fe-
renc volt miniszterelnök men-

telmi jogát a Magyar Országgyû-
lés hétfõn, késõ este. A parlament
a rendszerváltás óta elõször adott
ki a nyomozóhatóságnak egy ko-
rábbi kormányfõt. A képviselõk
306 igen szavazattal, 52 nem elle-
nében hagyták jóvá a mentelmi
bizottság indítványát. Igennel
szavaztak a kormánypártok, a
Jobbik és az LMP képviselõi,
nemmel a szocialisták. Gyur-
csány Ferenc korábban mentelmi
jogának felfüggesztését kérte, a
szavazáson azonban nem nyo-
mott gombot.

A volt kormányfõ mentelmi jo-
gának felfüggesztését az ügyész-
ség kezdeményezte azért, hogy
hivatali visszaélés gyanúsítottja-
ként hallgassa ki a szocialista po-
litikust a sukorói kaszinó-
beruházással összefüggésben. A
szavazás elõtt elmondott beszédé-
ben Gyurcsány politikai leszámo-
lásnak minõsítette az ellene in-
dult eljárást. Azt mondta: az
ügyészség valótlant állít, hazudik,
gyanúsításának egyetlen szava
sem helytálló. Beszédét folyama-
tos közbekiabálások kísérték, a
kiadásáról szóló döntést pedig
taps fogadta az igennel szavazó
frakciók padsoraiból.

Gyurcsány Ferenc mentelmi
jogának felfüggesztését az

ügyészség kezdeményezte azért,
hogy hivatali visszaélés gyanúsí-
tottjaként hallgassa ki õt. A Leg-
fõbb Ügyészség szerint a volt mi-
niszterelnök túllépte hatáskörét,
amikor a befektetõkkel folytatott
2008. májusi tárgyalásán „eldön-
tötte, hogy az (...) állami tulaj-
donban lévõ ingatlanegyüttes tu-
lajdonjogát a befektetõk megsze-
rezhetik, és kizárólag a cserét ha-
tározta meg az értékesítés lehetsé-
ges módjaként”.

A szocialista politikus ellen
2009 októberében Schiffer And-
rás – az LMP jelenlegi frakcióve-
zetõje – tett feljelentést arra hi-

vatkozva, hogy a sukorói King’s
City-beruházást kiemelt jelentõ-
ségûvé nyilvánító jogszabály elõ-
készítésekor megszegték a nyil-
vánosságra és az állampolgárok
bevonására vonatkozó törvényi
rendelkezéseket. Gyurcsány a
Népszava szombati számának
adott interjújában úgy fogalma-
zott: „mivel a Fidesz uralma ki-
terjed az igazságszolgáltatás bi-
zonyos területeire is”, nem biz-
tos benne, hogy sikerül ártatlan-
ságát bizonyítania, ám abban
igen, hogy a vele nem szimpati-
záló közvélemény is meg fogja
érteni: ártatlan. 

ÚMSZ

Kína hétfõn hivatalosan be-
jelentette: elismeri a líbiai

Átmeneti Nemzeti Tanácsot
(ÁNT) mint az ország kor-
mányzó hatóságát és a líbiai
nép képviselõjét – adta hírül
Hszinhua hírügynökség. „Kína
tiszteletben tartja a líbiai embe-
rek választását, nagy fontossá-
got tulajdonít az ÁNT szerepé-
nek, és közeli kapcsolatot tart
fenn vele” – hangoztatta közle-
ményében Ma Csao-hszü kül-
ügyminisztériumi szóvivõ. Pe-
kingnek jelentõs üzleti érdekelt-
ségei vannak Líbiában. Kína az
ENSZ Biztonsági Tanácsában
Oroszországgal, valamint Bra-
zíliával, Németországgal és In-
diával együtt tartózkodott a Lí-
bia feletti légtérzárról rendelke-
zõ határozat megszavazásakor,
vagyis a BT állandó tagjaként
nem élt vétójogával. Késõbb
azonban újra és újra csalódott-
ságát és aggodalmát fejezte ki a
koalíciós erõk támadásaival
kapcsolatban, és azt hangsú-
lyozta, hogy a repüléstilalmi
zóna biztosításának a polgári
személyek védelmét kell szol-
gálnia. A Malév október 23-tól
– az európai légitársaságok kö-
zül elsõként – járatokat indít
a líbiai fõvárosba. A tervezett
járat hetente ötször közlekedik
majd Tripoli és Budapest kö-
zött. A légitársaság megjegyzi,
hogy a tripoli repülõtér egyelõ-
re még zárva van, de a Malév
más európai légitársaságokhoz
hasonlóan arra számít, hogy
két hónapon belül ismét megin-
dulhat a polgári légiközlekedés
Líbiában. 

Kihallgathatják
Gyurcsány Ferencet

Magyar repülõk
Tripoliba

A volt kormányfõ a Parlamentben. Hivatali visszaéléssel gyanúsítják Fotó: MTI

Orbán Viktor és gazdasági minisztere, Matolcsy György. Tegnap tovább zuhant a forint árfolyama Fotó: MTI
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Az igazság az, hogy a Kár-
pát-medencében, a nemzet
peremvidékén és más orszá-

gok határain belül élõ ma-
gyarok nagyon szeretnék,
ha a nemzet központjában,
a jelenlegi magyarországi

határok között egyszer
már béke lenne. De

hát nincs béke sem az almafák alatt, sem
a szõlõtõkék árnyékában, sem a kukoricák
és napraforgók között, a hivatalokról nem
is beszélve. Magyarország ugyanis az
utóbbi több mint másfél évtizedben állan-
dóan harcban áll. 
Ha nem volt elég az, hogy több, egymást
követõ nemzeti ünnepen könnygáz höm-
pölygött végig a pesti utcákon, vagy ezt kö-
vetõen a szavazófülkék lángoltak a forra-
dalmi hevülettõl, majd az országadósság
és a munkanélküliség ellen kellett csatasor-
ba állni, az uniónak pedig megmutatni,
hogy nem akármilyen fából faragták a
bajvívásra mindig kész magyar vitézt,
most az országot kell megvédeni az olyan
alattomos támadók ellen, akik a  „deviza-
hitel”, „uzsorakamat”,  „létbizonytalan-
ság“, „csökkenõ életszínvonal” feliratú
fegyvereket vonszolják magukkal. És a
nemzet peremvidékén, a más országok ha-
tárain belül élõ magyaroknak pedig mind-
erre fel kellene nézniük, hiszen mégiscsak
Magyarországon dobog a magyar nemzet
szíve. De vajon mire nézhetnek fel?  
Arra a legutóbbi két évtizedre, amelyben a
magyarországi politikai erõknek megada-
tott a függetlenség, a demokrácia, a fejlõ-
dés, a nyugodtabb és gyümölcsözõbb élet
megteremtésének a lehetõsége országuk
minden polgára számára és még sem tud-
tak élni vele, ahogyan azt megtette mond-
juk Csehország, Lengyelország vagy akár
Szlovákia? Vagy arra legyenek büszkék,
hogy miközben tíz-tizenöt esztendõvel ez-
elõtt majd mindenki arról beszélt, hogy
Románia útja Budapesten keresztül vezet
Európába, most a Duna partjáról egyre
inkább a bukaresti kormányzati példákat
hozzák fel követendõ mintának? Vagy
csukják be a szemüket, hogy ne lássák: mi-
közben néhány esztendõvel ezelõtt még
csak Ausztriába járogatott át dolgozni a
magyarországi polgár, most már a szlovák
és a román határ mente is felkerült a min-
dennapos, megélhetési úticélok közé? Ne-
tán lelkesedjen azon, hogyan szürkültek el
és fuldokolnak önmaguk ismétléseiben az
egykor olyannyira várt magyarországi te-
levíziós adások? Vagy tapsolja meg, hogy
a felszín alatt és nemegyszer fölött olyan
nacionalista áramlatokat érez, amelyek
szigetként szeretnék körbevágni Magyaror-
szágot a világtól és annak demokratikus
intézményhálózatától? 
Annyi bizonyos: a nemzet peremvidékén
senki nem várja azt, hogy Magyarország
önmagába roskadjon, hanem azt szeret-
né, hogy végre-valahára önmagára talál-
jon, szûnjön meg a mindennapi háborús
hangulat és legyen béke. A harci kiáltá-
sok helyét vegye át az a gazdaság- és tár-
sadalomszervezés, amely képes jólétet,
megbízható jövõt biztosítani a polgárai-
nak, mert egy nemzet nagyságának ez az
igazi ismérve. Ha úgy tetszik, a hitele.
Amit nem kell visszafizetni sem forint-
ban, sem valutában.

Háború és béke

Székedi Ferenc

Soron kívül fogadta tegnap az
Ovális Irodában Traian

Bãsescu román államfõt Barack
Obama amerikai elnök, akinek a
Fehér Ház honlapján közzétett hi-
vatalos programjában nem szere-
pelt találkozó a bukaresti vendég-
gel. Az elnöki találka volt Bãsescu
washingtoni programjának legbi-
zonytalanabb eleme, ugyanis fél-
órával a négyszemközti tárgyalás
elõtt sem lehetett még tudni, hogy
az amerikai elnök szorít-e idõt ro-
mán kollégája számára. A
Realitatea hírtelevízió kiküldött tu-
dósítója szerint a román elnöki hi-
vatal munkatársai csak akkor tájé-
koztatták a sajtót a végül mintegy
huszonöt perces, zárt ajtók mö-
gött zajló Obama–Bãsescu-talál-
kozó létrejöttérõl, amikor az már
meg is kezdõdött. A titkolózás
hátterében az állhat, hogy az
amerikai elnök az utolsó pillana-
tig nem tudta eldönteni, hogy az
Ohio állambeli Columbusba uta-
zása elõtt iktassa-e be a kelet-euró-
pai régióban leghûségesebb szö-

vetségesének számító Románia el-
nökével való találkozót is. A „biz-
tonság kedvéért” a reggeli órák-
ban Bãsescut fogadta Joe Biden is.
„Isten hozott barátom! De nekem
úgy tûnik, hogy egészséges vagy”
– fogalmazott kissé hitetlenkedve
az amerikai alelnök, amire a ro-
mán államfõ úgy replikázott, nem
csak annak tûnik, hanem valóban
egészséges is. 

A román államfõ washingtoni
útja alkalmával Hillary Clinton
amerikai és Teodor Baconschi ro-
mán külügyminiszter aláírta az
amerikai rakétavédelmi rendszer
részét képezõ romániai radarállo-
mások telepítésérõl szóló szerzõ-
dést, amelynek életbelépéséhez
szükség lesz a parlamenti ratifiká-
cióra is. A nap folyamán Bãsescut
fogadták az amerikai kongresszus
román érdekcsoportjának képvi-
selõi, majd Mihai Rãzvan
Ungureanu külföldi és George
Maior belföldi hírszerzõ fõnök
társaságában találkozott David
Petraeusszal, a Központi Hírszer-

zõ Ügynökség (CIA) vezetõjével.
A Pentagonnál tett látogatása elsõ
mozzanataként a román delegá-
ció elhelyezte a kegyelet virágait a
2001. szeptember 11-i terrortáma-
dás áldozatainak tiszteletére
emelt emlékmûnél, majd szemé-
lyesen felügyelte, amint Leon
Panetta amerikai és Gabriel
Oprea román védelmi miniszter
aláírta a két ország katonai
együttmûködésérõl szóló egyez-
ményt, valamint a NATO égisze
alatt megvalósuló, de amerikai
kezdeményezésû rakétapajzs
alapdokumentumát. Washingtoni
látogatása végén Traian Bãsescu
találkozott az amerikai fõváros-
ban élõ román közösség képvise-
lõivel. 

Az elsõ hírek nem szóltak ar-
ról, hogy Traian Bãsescunak si-
került-e kicsikarnia ígéretet arra,
hogy Románia odaadó katonai
segítségéért cserébe Washington
törölje a román állampolgárok
vízumkötelességét. Mint ismere-
tes, az EU-tagállamok közül csu-

pán Lengyelország és Bulgária
polgárainak kell vízumért folya-
modniuk tengerentúli útjuk elõtt.
Az amerikai hatóságok minded-
dig azért nem voltak hajlandóak
Romániára is alkalmazni a Visa
Waiver programot, mert az elõ-
írások szerint csak azon államok
polgárai élvezhetnek kedvezmé-
nyes beutazást az Egyesült Álla-
mokba, ahol a visszautasított ví-
zumkérelmek aránya nem halad-
ja meg a három százalékot. Ro-
mánia esetében ez az arány jelen-
leg mintegy 25 százalékra tehetõ.
Mark Gitenstein amerikai nagy-
követ szerint Obama elnök egy
olyan törvénymódosítást tervez,
amely szerint a jövõben nem a
visszautasított vízumkérelmek
arányát, hanem a legális tartóz-
kodást jogalap nélkül „meghosz-
szabbítók” arányát vennék alapul
a vízummentességet élvezõ or-
szágok listájának összeállításá-
nál. Ez jelentõsen növelné Ro-
mánia esélyeit a Visa Waiver
programba való felvételre. 

Román lapszemle

Az iskolakezdés alkalmával az ország
több pontján divatbemutató helyszínévé
változtak az oktatási intézmények: az év-
nyitóra érkezõ családok az öltözködési
cikkek és méregdrága tanszerek mellett
büszkén vonultatták fel autóikat is
(Romania liberã). Franciaországban a ro-
mán bûnözõk a telefon- és pénztárcalo-
pásban, bankcsalásban és koldulásban je-
leskednek leginkább – derült ki a Le Figaro
napilap statisztikájából, amely térképet is
közölt a Franciaországban mûködõ ro-
mán bûnszervezetekrõl (Evenimentul Zilei).

Bãsescu befért Obamához

ÚMSZ

Ma továbbítja a parlament-
nek Emil Boc kormányfõ a

koalíciós alakulatok tegnap ho-
zott döntését, miszerint az Euró-
pai Ügyek Minisztériumát
Leonard Orbanra bíznák. A kor-
mányfõ elmondta, a kormány
mai ülésén elfogadják az új tárca
létrehozásáról szóló törvényter-
vezetet, amelyet azonnal továb-
bítanak a parlamentnek. Az Eu-
rópai Bizottság többnyelvûségért
felelõs volt biztosát várhatóan
hétfõn meghallgatják az illetékes
parlamenti szakbizottságok és
kedden a plénum is bizalmat sza-
vazhat neki. „Nem új kormány-
ról van szó, hanem az alkotmány
85-ös cikkelyének 2-es és 3-as be-
kezdése alapján kiegészül a
struktúra egy új minisztérium-
mal, az Európai Ügyek Minisz-
tériumával, amelynek fõ feladata
az uniós alapok lehívása és az
európai ügyek kezelése” –
mondta Boc. A kormánykoalíció
számításai szerint az új tárca lét-
rehozásához és Orban kinevezé-

séhez 236 voksra van szükség.
Leonard Orban európai

ügyekkel megbízott államfõi ta-
nácsos megkapta a koalíciós pár-
tok jóváhagyását arra, hogy az
uniós alapok lehívását koordiná-
ló tárcát vezesse. 

Orban részt vett a koalíció teg-
napi ülésén, amelyen szó esett az
új tárca hatásköreirõl. Egy nap-
pal korábban Emil Boc minisz-
terelnökkel tárgyalt Orban.

Leonard Orban 2001 és 2004
között Románia uniós csatlako-
zási tárgyalóbiztos-helyettese
volt, 2004 decemberétõl 2005 áp-
rilisáig pedig fõ tárgyalóbiztos.
Az Európai Integrációs Minisz-
térium államtitkáraként Leonard
Orban az EU aktív megfigyelõi
státusának koordinátora volt,
2006 júniusától az Európai Gaz-
dasági Közösséggel folytatott tár-
gyalásokat irányította. 2007 ja-
nuárja és 2010 februárja között
többnyelvûségért felelõs európai
biztosként tevékenykedett. 2010
márciusa óta Leonard Orban eu-
rópai ügyekkel megbízott állam-
fõi tanácsadó. 

Döntött a kormánykoalíció: 

Orban az új miniszter
Cs. P. T.

Az RMDSZ csupán akkor ért
egyet a helyhatósági és a par-

lamenti választások összevonásá-
val, ha a választási törvény módo-
sítása is megfelel a szövetségnek –
jelentette ki lapunknak Fekete
Szabó András szenátusi frakció-
vezetõ. A politikust a koalíciós
pártok tegnapi egyeztetésérõl kér-
deztük, amelyen – mint kiderült –
nem közeledtek az álláspontok a
választási törvény módosításának
kérdésében. A frakcióvezetõ tájé-
koztatása szerint a felek abban ál-
lapodtak meg, hogy ki-ki saját
pártjában egyeztet még a kialakí-
tandó álláspontról. „Az RMDSZ
álláspontja már rég kialakult:
egyéni választókerületes rend-
szert szeretnénk országos kom-
penzációs listával. Ha nem sikerül
érvényesítenünk ezt az igényt, a
választások összevonásával sem
értünk majd egyet” – fogalmazott
Fekete Szabó András.

A politikus szerint a koalícióban
legkésõbb év végéig dûlõre kellene
jutni a választási törvény módosí-
tásának kérdésében. Mint mond-
ta, csak így lehetséges, hogy a feb-
ruári téli ülésszak elején új jogsza-

bály szülessen a választásokról.
„Ha legkésõbb márciusig nem je-
lenik meg az új törvény, akkor ki-
futunk az idõbõl” – magyarázta.

Mint ismert, a koalíció szintjén
bizottság alakult, amelynek az a
feladata, hogy a választási tör-
vény módosítási változatairól
egyeztessen. A testület eddig egy
alkalommal ülésezett, a múlt hé-
ten, s azt sem tudni, mikor ül
össze újra. „Megtörténhet, hogy
ezen a héten nem is ülésezünk. A
többi kormánypártban még belsõ
vita zajlik a módosítási változa-
tokról” – mondta lapunknak Már-
ton Árpád képviselõ, a bizottság
egyik RMDSZ-es tagja.

Kelemen Hunor szövetségi el-
nök a Mediafaxnak tegnap szintén
arról beszélt, hogy nincs egyetér-
tés a koalícióban a választási
rendszer módosításával kapcsolat-
ban. Elmondta: míg a PDL követ-
kezetesen kitart az egyéni kerüle-
tes rendszer mellett, addig az
RMDSZ és a kisebbségek frakció-
ja a német modellt tartja elfogad-
hatónak. A német választási rend-
szerben a képviselõk egy részét
egyéni választókerületes, más ré-
szét arányossági elv alapján, listás
szavazással választják. 

Feltéleket szab az RMDSZ

Traian Bãsescu román államfõ (balra) és Barack Obama amerikai elnök a Fehér Ház Ovális Irodájában tárgyalt egymással Fotó: presidency.ro
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Bogdán Tibor 

A román államfõ Barack
Obama elnöki mandátu-

ma alatt elsõ ízben látogatott
el az Egyesült Államokba.
Legutóbb 2005-ben járt Wa-
shingtonban, amikor is talál-
kozott George W. Bush, ak-
kori amerikai elnökkel is.
Most Barack Obamával volt
alkalma rövid eszmecserét
folytatni.

A „szürke övezetben”

Románia és Washington
kapcsolatai korántsem vol-
tak felhõtlenek. Azok még
Ceauºescu idején megrom-
lottak, amikor az amerikai
adminisztráció letett elkép-
zelésrõl, hogy a román dik-
tátor segítségével megbont-
hatja a szovjet tömb egysé-
gét. Mi több, a kommunista
diktátor emberi jogokat sem-
mibe vevõ intézkedései nyo-
mán Washington megvonta

Romániától a legnagyobb
kedvezmény elvét is.

A kétoldalú viszony az
1989. évi rendszerváltás
után sem javult számottevõ-
en, Washingtont óvatossá
tették Bukarest szószegései.
Románia a „szürke övezet-
ben marad”, ha nem követ-
kezik be az Egyesült Álla-
mok elleni 2001. szeptember
11-i terrortámadás, ami
geostratégiai szempontból
fontossá tette Romániát az
amerikai adminisztráció
számára. Így válhatott aztán
az ország a NATO tagjává,
bár korábban nem sok esélye
volt rá.

A következõ években Ro-
mánia az Egyesült Államok
rendelkezésére bocsátotta a
Konstanca melletti, kogal-
niceanui repülõteret, a kon-
stancai kikötõt, a babadagi,
sinki és smardani lõteret;
nemrégiben rábólintott arra
is, hogy Deveseluba telepít-
sék az amerikai rakétapajzs

egy részét. Nemzetközi for-
rások szerint tavaly 60, Izra-
elbe tartó amerikai F16-os
repülõgép szállt fel Románia
területérõl, egy Irán elleni
támadás forgatókönyvének
kidolgozása részeként.

Románia legutóbb elfo-
gadta az amerikai rakéta-
pajzs egyes elemeinek az or-
szág területére történõ tele-
pítését. 

Politikai megfigyelõk sze-
rint Bukarest egyik ütõkár-
tyája az, hogy segítségével
(is) a NATO és az Egyesült
Államok ellenõrzése alatt
tarthatja Oroszországot, va-
lamint az iráni fejleménye-
ket; ez most kiváltképpen
fontos, miután Teheránnak
sikerült kifejlesztenie a 2000
kilométeres hatósugarú, Ro-
mánia mellett Bulgáriát,
Görögországot és Törökor-
szágot is elérõ Shabab-3 ra-
kétát.

Gondokozó problémák

A két ország kapcsolatai
most sem felhõtlenek. Azo-
kat megterheli az F-16os re-
pülõk Románia általi felvá-
sárlása körüli bizonytalan-
ság, Bár a román kormány
tavaly nyáron, pénzhiányra
hivatkozva, „jegelte” a tervet,
az Egyesült Államok buka-

resti nagykövete, Mark
Gitenstein tavaly októberben
arról beszélt, hogy a 24 gép
vásárlásáról, az 1,3 milliárd
dolláros üzletrõl rövid idõn
belül újraindulhatnak a tár-
gyalások. 

Gondokat okoz a két or-
szág között az észak-erdélyi
autópálya felépítését felválla-
ló amerikai nagyvállalat, a
Bechtel helyzete is. A román
állam jelentõsebb összegek-
kel tartozik a cégnek, az
adósság miatt az építõ több
alkalommal is leállt a mun-
kálatokkal, így hét évvel a
szerzõdés megkötése után
alig félszáz kilométer készült
el a több mint 500 kilométe-
resre tervezett sztrádából. A
Bechtel nemrégiben bejelen-
tette, rövidesen kivonul az
üzletbõl.

Az amerikai felet komo-
lyan aggasztja a romániai
infrastruktúra állapota is; a
korszerû utak hiánya vissza-
fogja számos amerikai nagy-
vállalat – közöttük a Ford –
romániai fiókjának tevékeny-
ségét. Ilyen körülmények kö-
zött érthetõ, hogy a Wa-
shingtonnak gondot okoz az
autósztráda építésének félbe-
szakadása. 

Bukarest viszont a román
állampolgár vízumkényszere
miatt neheztel a tilalom felol-

dására egyelõre nemigen haj-
ló Washingtonra.

Traian Bãsescu mostani
amerikai útját hosszas elõké-
szítés elõzte meg. Az ügy ér-
dekében lobbizók egyike Ge-
orge Maior, a Román Hír-
szerzõ Szolgálat igazgatója
volt, aki több megbeszélést is
folytatott amerikai illetéke-
sekkel a „kétoldalú stratégiai
partnerség” javításának fon-
tosságáról. Az államfõ mos-
tani útját a külügyi és honvé-
delmi minisztérium tárcakö-
zi küldöttsége is elõkészítette
két, washingtoni megbeszélé-
se alkalmával.

Az említett gondok hozzá-
járultak ahhoz, hogy
mindennek ellenére csak egy
munkalátogatást sikerült
„összehozniuk”. Az ennél
magasabb rangú hivatalos, il-
letve állami látogatással
szemben a munkalátogatás
alacsonyabb szintû proto-
kollt igényel, idõtartama rö-
vid. Az államfõt nem fogadja
a repülõtéren kollégája, és
nem tesz tisztelgõ látogatást
annak székhelyén, a program
kétoldalú megbeszéléseket
ölel fel.

Elnöklátogatások

Román államfõ eddig
még nem tett állami látoga-

tást az Egyesült Államok-
ban.

1989 után mindhárom
román államfõ, Ion Iliescu,
Emil Constantinescu és
Traian Bãsescu csupán hi-
vatalos látogatásra érkezett
Washingtonba. Elõbbi ket-
tõ egy-egy alkalommal,
1998 júliusában és 2003 ok-
tóberében, utóbbi pedig két
ízben, 2005 márciusában,
illetve 2006 júliusában tar-
tózkodott hivatalos látoga-
táson az óceánon túli nagy-
hatalom fõvárosában. 

Az amerikai elnökök kö-
zül 1997 júliusában Romá-
nia NATO-felvételének el-
halasztása után amolyan
vigaszlátogatásra Bukarest-
be utazott Bill Clinton, ez
alkalommal született meg a
kétoldalú stratégiai part-
nerség. 2002 novemberé-
ben George W. Bush keres-
te fel a román fõvárost; ek-
kor jelent meg az amerikai
elnökben mély benyomást
tevõ szivárvány a bukaresti
Forradalom tere fölött.

Bush elnök legközelebb
hat év után, 2008 áprilisá-
ban látogatott ismét Romá-
niába, a NATO-csúcs alkal-
mából, egy évre rá pedig
Joseph Bident, az Egyesült
Álamok alelnökét fogad-
hatta Bukarest.

USA: hullámzó román kapcsolatok

Gy. Z.

Felix Habsburg (Felix
von Habsburg-Loth-

ringen) 1916. május 31-én
született Bécsben, a schön-
brunni kastélyban a trón-
örökös pár negyedik gyer-
mekeként. Miután 1952-ben
megházasodott, Mexikóban
élt, bankárként tevékenyke-
dett. Hét gyermeke szüle-
tett, négy lány: Maria del
Pilar, Kinga, Marie
Adelheid és Viridis, vala-
mint három fiú: Carl
Philipp, Raimund (Ramón)
és István. A névválasztás
magyarországi kötõdésére is
utal, ezt bizonyítja Kinga és
István. Habsburg Ottó júliu-
si halálát követõen Felix
(egészen pontosan: Felix
Friedrich August Maria
vom Siege Franz Joseph
Peter Karl Anton Robert
Otto Pius Michael Benedikt
Sebastian Ignatius Marcus
d’Aviano) volt az utolsó,
még életben lévõ gyermeke
az egykori királyi és császá-
ri párnak. Neve visszaidézte

a Habsburgok egykori jel-
mondatát: „Arma gerunt
alii, tu felix Austria nube!”
(„Háborút viseljenek má-
sok, te, boldog Ausztria, há-
zasodj!”)

Széthulló monarchia

Életkora miatt Felix nem
élvezhette a császárság-ki-
rályság elõnyeit, annál in-
kább a hátrányait. Miután
meglátta a napvilágot, 1916.
június 8-án az osztrák–ma-
gyar trónörökös, Károly és
Zita Bourbon-pármai her-
cegnõ gyermekét a schön-
brunni palotában másod-
nagybátyja, I. Ferenc József
császár és király jelenlétében
megkeresztelték (keresztapja
Szászországi III. Frigyes
Ágost király volt, nagyanyja,
Szászországi Mária Jozefa
hercegnõ fivére). Az oszt-
rák–magyar uralkodó azon-
ban még azon év novembe-
rének 21. napján elhunyt, így
Felix apja lépett a trónra,
császárként I., királyként IV.
Károly néven. Károlyt 2004-

ben II. János Pál pápa bol-
doggá avatta.

Felix mindössze három-
éves volt, amikor Auszt-
ria–Magyarország – elveszt-
vén az elsõ világháborút –
összeomlott. A két, egymás-
tól immár szétválasztott or-
szágban 1918-ban kikiáltot-
ták a köztársaságot (Magyar-
országon csupán rövid idõre:
1920-ban ugyanis létrejött a
király nélküli királyság, Hor-
thy Miklós kormányzásá-
val), a család számûzetésbe

kényszerült. Eredetileg
Svájcban kívántak megtele-
pedni, de a magyarországi
két sikertelen királypuccs
után Madeira szigetére
számûzték õket. Károly
1922. április 1-jén elhunyt.

„Kivéve Ausztriát”

A fõherceg 1937 õszén en-
gedélyt kapott, hogy belépjen
Ausztria területére, és beirat-
kozzék a bécsújhelyi katonai
akadémiára, a Theresia-

numba. Így õ volt az elsõ
Habsburg, aki a monarchia
összeomlása után katonatisz-
ti karrierre kapott lehetõséget
az osztrák hadseregben.
Ausztria Németországhoz
történt csatolásakor azonban
õ, valamint nõvére, Adelheid
fõhercegnõ és fivére, Jenõ
(Eugen) fõherceg Csehorszá-
gon át elmenekült. A máso-
dik világháború idején testvé-
rével, Károly Lajossal az
amerikai 101. számú gyalo-
gos zászlóalj (az úgynevezett
Szabad Ausztria Zászlóalj)
kötelékében szolgált önkén-
tesként.

Bátyjával, a nyáron ugyan-
csak elhunyt trónörökössel,
Ottóval ellentétben Felix so-
ha nem mondott le az oszt-
rák trónhoz fûzõdõ jogairól,
arra hivatkozva, hogy az ér-
vényben lévõ trónfosztó tör-
vény sérti az õ és családja
emberi jogait. Ennek követ-
keztében örökre kitiltották
Ausztria területérõl, és az
említett törvény hatályát is
csak egyszer függesztették fel
három napra, hogy 1989-ben
részt vehessen édesanyja, Zi-
ta császárné-királyné bécsi
temetésén, a Kapucinusok
kriptájában. A hivatalos in-
doklás szerint „emberiességi
okokból”. A következõ alka-
lom 1996. március 10-én kö-
vetkezett el, miután Ausztria
csatlakozott az Európai Uni-
óhoz, és megszûnt a határel-
lenõrzés az ország és a többi
EU-tagállam között: Német-
országon keresztül beutazott
egykori hazájába, ahol más-
nap sajtóértekezletet tartott

illegális útjáról. A bécsi kor-
mány ekkor figyelmeztette: a
következõ alkalommal rövid
úton ki fogják toloncolni, út-
levelébe pedig bepecsételték:
„A világ összes országára ér-
vényes, kivéve Ausztriát”.
Végül 1996-ban az osztrák
kormány engedélyezte az õ
és fivére, Károly Lajos szá-
mára, hogy hivatalosan is az
ország területére léphessen,
ami annak volt köszönhetõ,
hogy Thomas Klestil akkori
államfõ egyértelmûen kiállt
az engedély megadása mel-
lett. Egyébként a Habsburgo-
kat sújtó törvényt is hatályon
kívül helyezték, bár elkob-
zott javaikat nem kapták vis-
sza, noha Felix hosszú éve-
ken át küzdött értük – halá-
láig hiába.

Temetés Svájcban

Számûzetése idején Felix
Portugáliában, Belgiumban,
Mexikóban és az Egyesült
Államokban élt. Végül a me-
xikói San Ángelben telepe-
dett le. A dél-amerikai or-
szágban marketingtanács-
adóként kereste meg a népes
család kenyerét.

Bátyja, Ottó bécsi temeté-
sén – mint a korábbiakból ki-
derült – már hivatalosan is
részt vehetett volna, egészsé-
gi állapota azonban megaka-
dályozta ebben. Temetésére a
svájci Muri 1970-ben fölszen-
telt kolostorának kriptájában
kerül sor; ott, ahol 1971-ben
apja, valamint 1989-ben
édesanyja szívurnáját elhe-
lyezték. 

Boldog Ausztria, boldogtalan királyfi

Felerészben teljesült Traian Bãsescu
hõn óhajtott kívánsága: ellátogatha-
tott ugyan Washingtonba, útja azon-
ban csak munka-, és nem az annál jó-
val rangosabb állami látogatásnak
minõsül. 

A mexikói San Ángelben elhunyt
Felix Habsburg, az utolsó magyar ki-
rály és osztrák császár harmadik fia,
az uralkodó pár utolsó életben maradt
gyermeke. Kilencvenöt esztendõs volt.
A Bécsben kiadott gyászjelentés Felix
Habsburgot Ausztria fõhercegének,
Magyarország királyi hercegének és
Bar hercegének titulálta.

Felix Habsburg, aki soha nem mondott le az osztrák trónról



Hiába kongatták sokszor és sokan a vész-
harangot, sok száz diák nem hitte el, hogy
a tudásnak, még a minimális ismeretek
megszerzésének is egyetlen módszere a ta-
nulás. Õk nemrég levizsgáztak…
Hétfõn becsengettek. Megszólaltak az osz-
tálytermekben ismét a vészharangok: ta-
nulni, tanulni, tanulni – kongatják még
sokáig a pedagógusok. Kongatni is kell, s
már az ötödik osztályban! Mert nem biz-
tos, hogy egyetlen év vagy akár a középis-
kolai évek elegendõek arra, hogy a kongó
nebuló fejek megteljenek elegendõ tudo-
mánnyal, legalább annyival, hogy az érett-
ségire jelentkezõ diáknak ne legyenek szö-
vegértési gondjai.
Való igaz, hogy az Oktatási Minisztérium

illetékesei jól elbántak az
idei érettségizõkkel! Mi-

után évekig analfabétán
is el lehetett végezni a
tizenkettedik osztályt,
hirtelen bekeményítet-
tek, és megakadályoz-
ták a csalást. Kiderült,

a sokat dicsért román
oktatási rendszer csõ-

dös, színvonala a hiva-

talos és hiteles felmérések szerint is a Bur-
kina Fasó-i iskolákéval egyenértékû. Az
Oktatási Minisztérium nem elsõ ízben kö-
vetett el galádságot: menet közben változ-
tatta meg a követelményrendszert, a lebo-
nyolítás módszerét. Az idén végzett tizen-
kettedikeseknek is joguk-
ban állt volna tudni, és
már kilencedikes koruk-
ban, hogy milyen szigorú
feltételek mellett, kame-
rákkal felügyelve kell
majd érettségi bizonylatot
szerezniük. Mert közel húsz éve immár
csak formalitás volt az érettségi vizsga,
nem csak az szerzett átmenõ jegyet ma-
gyar vagy román irodalomból, aki egyet-
len regényt, novellát, sõt, verset sem olva-
sott el a tizenkét év alatt, hanem az is, aki
félanalfabétává vált az évekig tartó iskolai
semmittevése alatt.
Az Oktatási Minisztérium hirtelen beke-
ményítése csak abban az esetben fogadha-
tó el, ha az idei vizsgaeredményekbõl le-
vonják a megfelelõ következtetéseket, és
meghozzák a szükséges reformintézkedé-
seket, ha segítik a diákokat, hogy valóban
hasznosítható tudásra tegyenek szert, az

anyagilag is megbecsült pedagógusok irá-
nyításával. A hagyományos képzési mód-
szerek (az elõadás, a kikérdezés, amelynek
során az oktató nem arra kíváncsi, hogy
mit tud, hanem arra, hogy mit nem tud a
diák) alacsony motivációhoz, a tanulás

iránti érdektelenséghez
vezetnek.  Az Európai
Uniós javaslatok szerint
az oktatási folyamat min-
den szintjén elõtérbe kel-
lene helyezni az innovatív,
interaktív és kreatív mód-

szereket, amelyek javítják és fejlesztik a
diákok készségeit, újszerû távlatokat nyit-
nak meg világszemléletükben, s a tanulók
egyéniségét is kibontakoztatják. Igaz, nem
utolsó sorban politikai hajlandóság is kel-
lene arra, hogy több támogatást kapjon az
oktatás.
Az orvosolandó gondokat talán fölösleges
is lenne tovább sorjázni. Azok nem mai
keletûek. Megírta már kora miniszteréhez
címzett levelében Benedek Elek is. A leg-
nagyobb gond, hogy nagyapáink magol-
tak, apáink magoltak, mi magoltunk, s
most õk is, gyerekeink is magolnak. A na-
gyobb gond, hogy a tankönyvek akkor is

rosszak voltak, ma is azok. Mert a tanter-
vek kidolgozói, a tankönyvek írói folya-
matosan abban a balhitben élnek, hogy a
tanítás eredményét csak úgy lehet fokoz-
ni, ha minél több képletet, tételt, szabályt,
adatot verünk a gyerek fejébe. Pedig már
az ókor nagy tanítómesterei is figyelmez-
tettek arra, hogy a betû öl, a lélek az,
amely megelevenít.
A cél tehát ez lenne: csökkenteni a tanítás
anyagát, s abba, ami megmaradt, lelket
önteni! Amit ily röviden le lehet írni, azt
csak hosszú távon lehet megvalósítani, de
el kell kezdeni, különben gyerekeinkbõl a
világ legtudatlanabb, legélhetetlenebb fel-
nõttjei válnak, lexikális tudásuk hamar be-
gyepesedik, s csak gazt, dudvát növeszte-
nek.
… Hétfõn becsengettek. A tanulók idén
láthatták az érettségi vizsgán történteket,
így rájöhettek, hogy nincs más választá-
suk: tanulni kell! A szülõknek és diákok-
nak pedig becsülniük kell azokat a peda-
gógusokat, akik – noha megalázta õket,
nemzet napszámosi sorból szinte rabszol-
gasorba taszította a politikai hatalom –
lelküket öntik a tanításba. Becsülnünk kell
õket mint ritka embereket!

A francia kultúra és a francia politikusok viszonya oly fonák,
hogy csak humorizálni lehetne felette, ha nem volna a dolog-
nak olyan keserû mellékíze. Waldeck-Rousseau bizonyos gya-
korlati kézügyességgel fogalmazta meg az egyházpolitikai küz-
delmek eredményeit és kétségkívül felvilágosodott, józan em-
ber volt. Mégis, mikor unokaöccse bevonult a katonaságtól,
olyan parainezissel tisztelte meg, amelyre büszkén hivatkozott
a nacionalizmus legszélsõbb árnyalata.
A levélben csak egy gyanús mondat található: az államférfiú
elmondja, hogy azért írja le tanácsait, mert élõszóban szé-
gyellné õket elõadni. Ha nem is egy egész nagy embernek, ha-
nem csak egy Neckernek ma kedve és módja lehetne az or-
száglásra, akkor az általános lefegyverzés egyszeriben kilépne
az utópiák sorából és a józan állampolitika megvalósítható és
megvalósítandó feladatává változna és nem kellene többé klad-
deradatschra számítani, arra, hogy a már elviselhetetlen fegy-
veres béke majd egy napon egyszerre katasztrofálisan roppan
össze.
Magyarországon kissé kedvezõbb ebben a tekintetben a hely-
zet, mint Nyugat-Európában. A szellemi élet egyik fontos
szervének hiánya következtében egy másik szerv hasznosíthat-
ja a helyezetlen erõket. A politika-csömör sehol sem lehet erõ-
sebb, mint nálunk és mégis, gyõzhet felette a kötelességérzés, a
használni-tudás ösztökélése, mert nincsen tudományos vilá-
gunk, amelyben elhelyezkedve megtalálhatná a kötelességtelje-
sítés kielégülését egy Andrássy Gyula vagy egy Szabó Ervin.

Feleky Géza: Szabó Ervin: Tõke és munka, Nyugat, 1911, 17. szám 

Becsengettek, kongatnak
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Lehet-e röviden írni arról a tíz évrõl, amely az
ikertornyok megtámadása és az arab vilpolitikai
arculatát átszabó forrongáshullám között eltelt,
esetleg kissé leegyszerûsítve és enyhe al-Kaidás
szemellenzõvel? 
Ha igaz, hogy az ismert és mégis mind kevésbé
„tudott” arab világ percenként változik, hogy
szekuláris birodalmak omlanak össze, akkor az is
valós, hogy az al-Kaidának ritka alkalma adódott,
hogy kifejtse szélsõséges iszlámista impériumte-
remtõ szándékát. Az épp felszámolt világias rezsi-
mek mély hatalmi lövészárkai által látszólag örök-
re felosztott Közel-Keleten, Észak-Afrikában, egy,
a fenti „bund” által vezérelt dzsihád árnyékállam-
szerûségnek ugyanis létesélye sem volt. 
Ha viszont a gyengülési folyamatot nézzük, amely
fõleg bin-Laden halálával vált nyilvánvalóvá, egy
ilyen, a régiót meghatározó harcos kalifátus létre-
hozásának sansza ismét a távolba vész. Persze a
szétesés, vagy egy meghatározó, ám az utóbbi idõ-
ben már visszahúzó erejû frontember eltûnése a
kényszerû, de kényszerítõ erejû megújulás lehetõ-
ségét is jelenti.
A szélsõséges iszlámista törekvéseknek adódott
már ilyen lehetetlengyanús lehetõség: a hideghá-
ború olvadásakor, az oroszok afganisztáni eltûné-
se után érezhették a dzsihhádisták úgy, hogy a
szovjetek megfutamításával megoldották egy
szekuláris hatalomakadályozó hatásának gondját.
Ám színre lépett Amerika, eldöntve, hogy vala-
hogy megoldja a Szaddám-gubancot, s erre azt
látta jónak, hogy talpig fegyverben megjelenjen a
Közel-Keleten. Ami ott, azóta történt, az inkább
róluk szólt, mint a hatalmi ûrök betöltésére sietõ
al-Kaidáról, vagy a hasonló „ideológiai anyuká-
tól” származó képzõdményekrõl, mondjuk a Mu-
zulmán Testvériségrõl. 
És itt vétett nagyot az al-Kaida, ha leszámítjuk,
hogy épp egy szuperhatalmat támadó, még musz-
limok által is elítélt terrorakció révén remélte el-
érni azt a kváziforradalmat, amely régióvezérként
tömegek élére állította volna. Megvetették a ha-
sonló elveket valló szervezeteket (amilyen a Mu-
zulmán Testvériség), amelyek viszont politikai té-
ren akartak „élettérhez” jutni. A bin-Ladeneknek
derogált ideaközösséget alkotni olyanokkal, akik
Amerika-barát államokon belül, azok politikai
szövedéke részeként, mondjuk választások által

reméltek eredményességet. 
Fináléra vissza a kiinduláshoz: hely-
ben toporgás. Tíz év alatt Amerika

eljutott a sosem iszlámofíliától az
iszlámofóbiáig, s bár próbál a

kényszerpályáról letérni, ez még el-
tart vagy tíz évig; az al-Kaida pedig

elérte, hogy újra ki kell találnia
önmagát: ahogy egy évtizede

tette, de másképpen.Ady András

Lap-top
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Nagyapáink magoltak,
apáink magoltak, mi ma-
goltunk, s most õk is,
gyerekeink is magolnak 

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Mindig van valami nevetséges azok fájdalmá-
ban, akiket már nem szeretünk..” 

Oscar Wilde 

Rossz elõérzet

Kötelességteljesítés

Generáltopogás
A nap címe. A régi gárda látni sem akarja a
zöldet a kampányban, Gândul

Magyarázat. A nyilvánosságba nem régen
bedobott tervet a fõ kormánypárt jelképes szí-
nének megváltoztatásáról narancssárgáról
zöldre hûvösen fogadták a régi motoros pedá-
losok. Vasile Blaga volt pártfõtitkár szerint az
önkormányzati választottak nem örülnének a
színváltásnak. Nem tartozik szorosan a témá-
hoz, de Radu Berceanu a váltás kapcsán el-
mondta, hogy a Népi Mozgalom nevû kezde-
ményezés – amely a PDL-t, az UNPR-t és a
PNL egy részét tömörítené –: Traian Bãsecu
találmánya. (Szinte gondoltuk, miután Oana,
a nagyobbik lánya kísérletezik a bejegyzésé-
vel.) Ötletei aztán vannak az öreg tengerész-
nek, de ki fogja neki elhinni, hogy új életet
kezdhet? 

Szebbnek látszani. Kampányok elõtt gyakori
a pártok imázsának megszépítése, illetve az
arra való törekvés. Az Adevãrul egy érdekes
„történelmi” példát elemez: amikor 2004-ben
a PSD és minden idõk talán legjobb román
miniszterelnöke, Adrian Nãstase igyekeztek
kitalálni valami újat. (Amúgy biztosak voltak
a gyõzelemben, és más kérdés, hogy milyen
„rendhagyó” módszerekkel gyõzött mégis
Traian Bãsescu...) Elég az hozzá, hogy a
PSD fiatalított: Viorel Hrebenciuc és Ioan
Mircea Paºcu helyét Cristian Diaconescu és
Titus Corlãþean váltotta fel, Nãstase belsõ
elõválasztásokat rendelt el a pártban (talán az
RMDSZ mintájára) a parlamenti jelöltlisták
véglegesítése céljából – és itt ütött be a krach.
Ugyanis mintegy feltételes reflexként a
„választások” szónak már a hallatára bein-
dultak a csalás gépezetei. Voltak jelöltek, akik
több szavazatot kaptak, mint ahányan össze-
sen voksoltak (például Octav Cozmâncã
Suceavában 18 ezer szavazat fölött, jóllehet
16 ezren sem szavaztak). A PSD ennek elle-
nére a parlamenti választásokat megnyerte,
Nãstasét azonban a narancs dagály elsodorta.
Lehet, hogy – még csak nem is hazai földön
– éri a visszatérése? 

A nap álhíre. Nincs mese: a Nemzeti Aréna
pályáján a fû klimatikus viszonyok – fõleg a
nedvesség és a gyönge szellõ hiánya – miatt
nem nõ; tehát azért, hogy nõjön, le kell bon-
tani a lelátó keleti szárnyát (lehet, hogy az
északit is). Ezt a gyep mestere jelentette be. 



Röviden

Baloga-Tamás Erika

A pályáztatás elindulá-
sát követõ harmadik na-

pon már több mint félezer
kis- és közepes vállalkozás
(kkv) adta le hiteltámogatási
igénylését a Kogãlniceanu-
programra. Az RMDSZ ál-
tal kezdeményezett gazda-
ságösztönzõ intézkedésre a
kormány idén 24 millió lejt
különített el, ami jövõre 70
millióra, 2013-ban pedig 71
millióra emelkedik majd.

„Dobogós” ösztönzés

„Az intézkedésnek köz-
vetlen hatása lesz a részt ve-
võ cégek mûködésére, ha se-
gít a problémákkal küszkö-
dõ vállalkozások feltõkésíté-
sében, illetve új cégek és
munkahelyek létrehozásá-
ban. Közvetett eredményei
közé pedig az így piacra ke-
rülõ új termékek sorolha-
tók, amelyek révén több
pénz jut majd az államkasz-
szába is” – magyarázta
Ovidiu Nicolescu, a Kis- és
Közepes Vállalkozások Or-
szágos Tanácsának elnöke. 

A hivatalos programnyi-
tón jelen levõ Emil Boc mi-
niszterelnök hangsúlyozta,
hogy Románia jelenleg elsõ
helyen van az Európai Uni-

óban a befektetésre szánt
összegek GDP-arányos
nagyságát tekintve, kormá-
nya pedig mindent megtesz
annak érdekében, hogy ezt
a pozícióját megõrizze. Boc
emlékeztetett: a tavalyi 33
milliárd lejhez képest a ka-
binet idén 36 milliárdot kü-
lönített el beruházásösztön-
zésre – mindezt pedig jövõ-
re 43 milliárd lejre emelnék.

Elõzetes számítások sze-
rint idén mintegy négyezer
cég részesülhet ebben az ál-
lami támogatásformában,
ezek aránya azonban 2013-

ig meghétszerezõdhet, elér-
ve a 28 ezres számot is. A
kormány által 80 százalék-
ban garantált hitelekre, illet-
ve a kedvezményes kamattá-
mogatásra sikeresen pályá-
zó cégek tíz hazai bankkal
szerzõdhetnek: az Alpha
Bank, Román Fejlesztési
Bank (BRD), Bancpost,
CEC Bank, Carpatica Ke-
reskedelmi Bank, Garanti
Bank, OTP Bank, Procredit
Bank, Transilvania Bank, il-
letve az Unicredit Tiriac ki-
rendeltségeinél. Az intézke-
dés a hitelpiacra is ösztön-

zõleg hat, mint Aurel
ªaramet, a pályáztatás lebo-
nyolításával megbízott kkv-
ügynökség (AIPPIMM) ve-
zetõje rámutatott: a prog-
ram segítségével lehívott és
a gazdaság vérkeringésébe
„fecskendezett” kölcsönök
összege elérheti a 2,5-3 mil-
liárd eurót is az elkövetkezõ
három év alatt.

Igyekvõ székelyek

„Hargita megyében teg-
nap délig 25-en jelentkeztek
pályázataikkal, az érdeklõ-

dõk mintegy fele, 12
udvarhelyszéki. Országos
viszonylatban ez nagyon jó
aránynak számít” – tájékoz-
tatta lapunkat Fancsali Kál-
mán, a Kis- és Közepes Vál-
lalkozások Programjait és
Pályázatait Lebonyolító
Ügynökség szaktanácsadó-
ja. Az illetékestõl megtud-
tuk, hogy az eddig iratko-
zottak zöme, azaz valamivel
több, mint 60 százalék a
szolgáltatás területén tevé-
kenykedik, míg az érdeklõ-
dõk másik rétege a termelõ
ágazatból érkezett. Fancsali
megjegyezte: az eddigi ér-
deklõdõk nagy száma alap-
ján minden bizonnyal meg-
sokszorozódik a pályázatok
aránya, hiszen a tapasztalat
azt mutatja, hogy a térség
vállalkozói igencsak nyitot-
tak az újra, és élnek minden
olyan lehetõséggel, amely
az üzletet elõbbre viheti.

Mint korábban beszámol-
tunk róla, az államilag tá-
mogatott hitelkonstrukció a
legalább két éve mûködõ
vállalkozásokat juttatja
olyan kis összegû kölcsö-
nökhöz, amelyekkel elsõ-
sorban likviditási problémá-
ikat kezelhetik. A kérelmek
elbírálása az online felirat-
kozás sorrendjének alapján
történik. 
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Vállalkozásból „hiteles”
Három nap alatt félezren igényeltek hiteltámogatást a Kogãlniceanu-terv keretében

Hírösszefoglaló

Élesen bírálta és a leg-
határozottabban vissza-

utasította a görög állam-
csõd lehetõségével kapcso-
latos spekulációkat a né-
met kancellár. Angela
Merkel tegnap reggeli rá-
diónyilatkozatában közvet-
ve megfeddte gazdasági
miniszterét, aki felvetette a
rendezett görög államcsõd
lehetõségét, ezzel súlyos
megrázkodtatásokat okoz-
va a pénzpiacokon.

Merkel tegnap hangsú-
lyozta, hogy az euró sorsa
egyben Európa jövõjét is
meghatározza, „ezért a je-
lenlegi helyzetben minden-
kinek rendkívül óvatosan
kell mérlegelnie szavait“.
Mivel szerinte a nemzetkö-
zi pénzpiacokon épp elég
nagy a bizonytalanság,
nem szabad további nyug-
talanságot szítani. „A gaz-
dasági és pénzügyi politika
ötven százalékban amúgy
is pszichológia“ – fogalma-
zott a német kancellár.

A görög államcsõdöt vi-
zionálókkal szemben a
kancellár azt hangsúlyozta:
Athén számára az jelenthe-
ti az igazi segítséget, ha
spekulációk helyett inkább
bátorítjuk vállalt kötele-
zettségeinek teljesítésére.
Merkel figyelmeztetett, ha
nem erõsödik meg az
eurótérség politikai össze-
tartása, nagyon gyors do-

minóhatásokkal kell szá-
molnunk. 

A Reuters hírügynökség
meg nem erõsített informá-
ciói szerint tegnap Merkel
telefonbeszélgetést folyta-
tott Nicolas Sarkozy fran-
cia államfõvel a görög ügy-
rõl annak érdekében, hogy
közös álláspontot alakítsa-
nak ki és csillapítsák a bi-
zalmi válságot Athénnal,
illetve az eurózónával kap-
csolatban – idézte a
Portfolio.hu. A görögök
melletti elkötelezettséget
sugalló sajtóinformáció ha-
tására az euró határozott
erõsödésbe kezdett a dol-
lárral szemben, illetve a ve-
zetõ részvényindexek is
megugrottak, a német
DAX-index ismét a pozitív
tartományba jutott.

Ugyanakkor a görög
Kathimerini lap információi
szerint a görög kormány
részleges kifizetési tilalmat
léptetett hatályba (amely
nem vonatkozik a dolgozói
fizetésekre és a nyugdíjak-
ra), mivel elõrejelzései sze-
rint október közepére ki-
fogyhat pénzébõl az állam.
A lap egyébként úgy tudja:
a nemzetközi hitelezõk
szombaton arról tájékoz-
tatták a görög kormányt,
hogy nem fognak visszatér-
ni Athénba, ha a kormány
nem lépteti életbe az újabb
költségvetési megszorító
intézkedéseket, beleértve a
fizetéscsökkentéseket is.

Német–francia egyezség 

a görögök megmentéséért

Költözik a Sandero

Mioveni-bõl Marokkóba köl-
tözteti a Sandero gépkocsití-
pus gyártásának egy részét
az Automobile Dacia, hogy
a romániai egységben több
kapacitás maradjon a Duster
modell összeszerelésére – je-
lentette be tegnap Jacques
Chauvet, a Dacia igazgató-
tanácsának elnöke. A cégve-
zetõ nem erõsítette meg, ám
nem is zárta ki annak a lehe-
tõségét, hogy a Renault
elektromos vagy hibrid típu-
sú Dacia jármûvek gyártásá-
ba kezdene.

IT-támogatás multiknak

Több információtechnológi-
ai és számítástechnikai óri-
áscég, mint például az IBM,
Ericson, Dell vagy Oracle
érdeklõdik befektetési céllal
Románia iránt, ez pedig arra
sarkallta a Távközlési és In-
formációs Társadalom Mi-
nisztériumát, hogy beruhá-
zásösztönzõ programokat
dolgozzon ki számukra – je-
lentette ki a Mediafaxnak
Valerian Vreme távközlési
miniszter, aki szerint az or-
szág ezen a téren ezzel lé-
péselõnybe kerülhet a régió
más országaival szemben.

„Szociális” terhelés

Két-három éven belül Ro-
mánia többet fog költeni
szociális kiadásokra, mint
Görögország, Spanyolország
vagy Olaszország, amely ál-
lamok nehéz helyzetük mi-
att rövid idõn belül jelentõ-
sen lecsökkentik szociális
büdzséjüket – jelentette ki
tegnap a szenátus munkaülé-
sén Sebastian Lãzãroiu
munkaügyi miniszter.

„Résen a hitelezéssel“

A romániai lakosság jelen-
tõs eladósodottsága veszí-
tett ugyan növekedési üte-
mébõl tavaly, illetve az idei
év elsõ felében, ennek
szintje még mindig nagyfo-
kú odafigyelést igényel,
adott esetben pedig olyan
lépéseket, amelyek majd
enyhítik a kölcsönfelvétel
által okozott problémákat –
derült ki a Román Nemzeti
Bank által készített stabili-
tási jelentésbõl, amelyet a
Mediafax idézett.

Idõs nõk alkalmazása

Enyhíthetne az Európai
Unió munkaerõgondjain, ha
nagyobb arányban sikerülne
a munkaerõpiacon tartani
vagy oda bevonni a nyugdíj-
korhatárhoz közeledõ nõk
rétegét – állapította meg egy
tegnap elfogadott európai
parlamenti jelentés. A doku-
mentum szerint az 50-es
éveikben járó nõknek több-
szörös diszkriminációval
kell szembenézniük: gyak-
ran éri õket hátrányos meg-
különböztetés nemük és ko-
ruk miatt is. Meg kell aka-
dályozni azt is, hogy a nõk
hátrányt szenvedjenek az
anyaság miatt, vagy azért,
mert gondoskodnak rászo-
ruló családtagjukról.

GDP-arányosan Románia költ a legtöbbet befektetésekre – hangsúlyozta Emil Boc a program indulásakor

HIRDETÉS
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Röviden

Antal Erika, Baloga-Tamás Erika

Egyetlen bölcsõde sem
épült fel abból a négy-

százból, amelyet a Boc-kabi-
net a gyes módosításakor ta-
valy ígért meg a hazai csalá-
dok számára. Mint arról la-
punk korábban beszámolt,
tavaly a kormány eredetileg
egy évre kívánta csökkenteni
a gyermeknevelési szabadság
idõtartamát, majd késõbb vá-
laszthatóvá tette az anyák
számára: kitöltik-e a két évet,
vagy egy évvel a szülés után
újra munkába állnak. A ko-
rábban munkát vállaló kis-
gyermekes nõknek azt ígér-
ték, már 2011-ben elkészül
az a bölcsõdehálózat, amely
a 3 évnél fiatalabb, tehát nem
óvodaérett gyerekek számára
biztosít megfelelõ ellátást,
míg õk dolgoznak. Jelenleg
14 ezer bölcsõdei hely betölt-
hetõ országszerte, holott 630
ezer  gyerek elhelyezésérõl
kellene gondoskodni. Az ere-
deti tervek szerint a fejleszté-
si minisztérium külön alapjá-
ból finanszírozzák a rend-
szerváltás óta példátlan be-
fektetést, az Elena Udrea ál-
tal vezetett szaktárca tájékoz-
tatása szerint azonban az
utóbbi hetekben csak a beru-
házásokat elõkészítõ ver-
senytárgyalások kezdõdtek
meg: a beruházások pontos
menete még ismeretlen. Így
legkorábban, jóval az új gyes-
törvény életbelépése után,
2012-ben készülhetnek el az
elsõ gyermekgondozó intéz-
mények. A kormány „vigasz-
talásul” azt ígéri, nem 400,
hanem 635 bölcsõde épül fel,
ezeknek azonban csak a
2013-ban érkezõ babák szülei
örülhetnek.

Várólistás embriók

Marosvásárhelyen beletö-
rõdõ derûvel anekdotáznak

az anyák a bölcsõdei helyhi-
ány nehézségeirõl. „Jófor-
mán meg se fogan a gyerek,
és már érdemes elmenni böl-
csõdei és óvodai helyet fog-
lalni neki, rendkívül hosszú-
ak a várólisták” – meséli ta-
pasztalatait a Somostetõi ját-
szótéren egy háromgyerme-
kes anyuka. Dr. Ferencz
Emõke, a marosvásárhelyi
önkormányzat bölcsõdei
igazgatóságának vezetõje la-
punk érdeklõdésére biztató-
an nyilatkozta: felépült és ha-
marosan át is adják az Egye-
sülés negyedi bölcsõdét, ahol
negyven kisgyerek számára
tudnak helyet biztosítani.
„Most ismerkedünk a kisma-
mákkal és próbáljuk úgy
megoldani a problémát,
hogy azok a gyerekek kezd-
hessék meg a bölcsõdét, akik-
nek édesanyja októberben
megy vissza dolgozni” –
mondta az igazgató, aki sze-
rint az elhelyezés iránti igény
a kétszerese a betölthetõ he-
lyek számának. A gyerekek
felvétele általában úgy mûkö-
dik, hogy a gyereknevelési

szabadságról munkába visz-
szatérõ édesanyák elõre jel-
zik, hogy mikortól tartanak
igényt a szolgáltatásra és rö-
vid szoktatási periódus után
válik rendszeressé az ellátás.
Ha például valaki tudja,
hogy márciustól munkába
áll, január-februárban napi
kétórás programra viszi a
gyerekét, aki így fokozatosan
szokhat hozzá a bölcsõdei
körülményekhez. „Nálunk
nincs évkezdés vagy évzárás,
mi januártól decemberig fo-
lyamatosan fogadjuk a kérel-
meket” – tudtuk meg Fe-
rencz Emõkétõl.

Felvétel 
csak két év múlva

A tavalyi adatokhoz képest
változatlan a bölcsõdei he-
lyek száma Hargita megyé-
ben. A több mint 325 ezer lel-
ket számláló megyében
mindössze 154 bölcsõdei
hely áll a kisgyermekes szü-
lõk rendelkezésére, a széke-
lyudvarhelyi intézmény 50, a
csíkszeredai 44, míg a széke-

lykeresztúri gyermekgondo-
zó 60 kisgyerek fogadására
képes. „A helyek száma ta-
valyhoz képest változatlan, a
várólistások sora pedig igen
hosszú. Már 2012 õszére is
be vagyunk telve” – tájékoz-
tatta lapunkat Bartus Eszter,
az udvarhelyi bölcsõde veze-
tõje. „Sajnos úgy néz ki,
hogy a hamarosan változó
gyes hatására csak nõ a túl-
zsúfoltság” – figyelmeztet az
illetékes. A sokak által ost-
romlott intézmény helyzete a
túljelentkezés ellenére is bi-
zonytalan. A bölcsõde jelen-
legi épülete nem a város tu-
lajdona, így hamarosan köl-
töznie kellene a gyermekgon-
dozónak. A városvezetés ter-
vei szerint a bölcsõde az egy-
kori „mûveseközpont” épü-
letét kaphatja meg. Ez azon-
ban sokak szerint alkalmat-
lan a célra, mert kisebb a be-
fogadóképessége és udvara
sincs. 

Keresztúron „nagyjából”
le tudják fedni az igényeket,
de ez azt jelenti, hogy sokkal
több gyerek jár bölcsõdébe,

mint ahány hely van. A 60 fé-
rõhelyen 80 gyerek osztozik. 

Jövõre vagy azután

Csíkszeredában abban
bíznak, hamarosan megol-
dódik a helyzet, hisz a város
önkormányzata nemrégiben
sikeresen pályázott egy eu-
rópai uniós kiíráson. A be-
ruházás azonban itt is csak
bõ egy év késéssel kezdõd-
het el. „Egy, már meglévõ
épület felújítására és kibõví-
tésére nyertünk pénzt, a fi-
nanszírozási szerzõdést alá-
írtuk, jelenleg a Központi
Fejlesztési Régiótól várjuk a
jóváhagyást a közbeszerzés
elindítására. Terveink sze-
rint a munkálatoknak jövõ
tavasszal neki is tudunk fog-
ni” – nyilatkozta lapunknak
Antal István, Csíkszereda
alpolgármestere. Az új in-
tézményt hatvan férõhelyes-
re tervezik. Az elöljáró hoz-
zátette, a fejlesztési minisz-
térium által meghirdetett
programra is pályáztak, így
esély van további helyek biz-
tosítására. Csíkszereda két
épülettel szerepel a kor-
mányprogramban. A széke-
lyudvarhelyi önkormányzat
a jelenleg akuttá váló hely-
hiányt szintén  az Udrea-
tárca „késõn érõ” program-
jával kívánja orvosolni. A
minisztérium támogatásá-
val a város legfiatalabb lakó-
negyedében épül majd, ha
épül, gyermekgondozó. A
Csereháton  szintén hatvan
kisgyereket tudnak majd el-
látni,  tájékoztatott Puskás
Katalin, a polgármesteri hi-
vatal beruházási osztályá-
nak vezetõje. Azt azonban,
hogy a pályáztatásnak, a
közbeszerzési eljárásoknak,
végül a beruházásoknak mi-
kor lesz pontosan vége, sen-
ki sem tudta pontosan meg-
mondani. 

Büntetik 
az „orvosverõket”

Drasztikus büntetésre szá-
míthatnak a jövõben azok,
akik erõszakosan lépnek fel
a közhasznú feladatot ellátó
egészségügyi személyzettel
szemben. Az Egészségügyi
Minisztérium tegnap közvi-
tára bocsátotta azt a tör-
vénytervezetet, amely szigo-
rítja az eddig érvényben lévõ
büntetési tételeket. A tervek
szerint már a verbális agresz-
szió esetén is 6 hónaptól 2
évig terjedõ szabadságvesz-
téssel illetve pénzbírsággal
sújtható az elkövetõ. Fizikai
erõszak esetén akár tizenkét
évet is kaphat a tettes attól
függõen, hogy milyen mérté-
kû sérülést okoz. 

Hétfõn kötelezõ himnusz

A tervek szerint minden hét-
fõn eléneklik a hazai közok-
tatási intézményekben az or-
szág himnuszát, a zászlót
jól látható helyre, a tábla fö-
lé kell kifüggeszteni az osz-
tálytermekben. Daniel Fu-
neriu tanügyminiszter sze-
rint azért van erre szükség,
hogy a hazai ifjúság ismerje
a nemzeti szimbólumokat. 

Egyre több az erdõtûz

Az utóbbi hetekben tapasz-
talható szárazság miatt egy-
re több az erdõtûz, a napok-
ban a Bucegi hegységben
lobbantak fel a lángok. Az
országos tûzoltó-parancs-
nokság figyelmeztetése sze-
rint a katasztrófákat legtöbb-
ször emberi hanyagság okoz-
za: rendkívüli károkat okoz-
nak a tarlóégetõk, valamint
azok a turisták, akik felelõt-
lenül gyújtanak tüzet a sza-
badban. Vrancea megyében
egyetlen hónap alatt 48 er-
dõtûzhöz riasztották a tûzol-
tókat és a katasztrófavéde-
lem embereit. A kárbecslés
jelenleg is folyik.

Újszülöttek várólistákon

Csak azoknak a gyerekeknek jut bölcsõdei ellátás, akik évek óta várólistán vannak Fotó: Tofán Levente

B. T. E., Cs. P. T., P .B.

Bár a budapesti Bethlen
Gábor Alap (BGA) ve-

zetõjének tegnapi közlemé-
nye szerint már a múlt hét
végén elkezdték az idei ok-
tatási-nevelési támogatások
folyósítását, továbbra is ho-
mály fedi azt az informáci-
ót, hogy mikor jut el a pénz
az erdélyi szülõkhöz, és mi-
ként férhetnek majd hozzá
az összeghez. Lélfai Kop-
pány vezérigazgató errõl
csak annyit közölt: a jutta-
tásokat az erdélyi jogosul-
tak „várhatóan Erdélyben is
még az idén megkaphat-
ják”, banki átutalással.

Még az RMPSZ 
is meglepõdött

A homályt csak növeli,
hogy a pályáztatás lebonyo-
lítását magára vállaló Ro-
mániai Magyar Pedagógus
Szövetség (RMPSZ) még
csak nem is tudott arról,

hogy Budapest elkezdte a
támogatások folyósítását.
Az RMPSZ elnöke, Burus
Siklódi Botond tegnapi
megkeresésünkre meglepet-
ten reagált a BGA közlemé-
nyére. Elmondta, a támoga-
tási kérelmek elbírálása je-
lenleg is zajlik, tudomása
szerint a budapestiek még
nem hagyták jóvá a támoga-
tásra jogosultak listáját, így
szó sem lehet arról, hogy az
erdélyi szülõk a közeljövõ-
ben megkapják a pénzt. „Az
utalás csak azután történhet
meg, ha kiértesítjük a ked-
vezményezetteket. Ehhez
azonban elõbb meg kell
kapnunk Budapestrõl a jo-
gosultak listáját” – hangsú-
lyozta Burus Siklódi Bo-
tond. Tájékoztatása szerint
az RMPSZ által szétkülden-
dõ kiértesítõ levelek tartal-
mazzák majd azokat az in-
formációkat is, hogy milyen
úton jutnak hozzá a kedvez-
ményezettek a támogatá-
sokhoz.

A szülõket 
nem kérdezték

Az általunk megkérdezett
szülõk csalódottan reagáltak
az oktatási támogatás körüli
bizonytalanságokra. „Tõ-
lem senki sem kért bank-
számlaszámot, senki sem tá-
jékoztatott semmirõl. Lehet,
hogy a héten elkezdik folyó-
sítani ezt az összeget, de fo-
galmam sincs, hogy az én
gyerekemet hogy találja
majd meg” – nyilatkozta egy
marosvásárhelyi anya. „Az
óvoda megkezdõdött, de
minket senki sem értesített
arról, hogy mikor mehetünk
a bankba kivenni a pénzt” –
mondta el lapunknak egy ko-
lozsvári apuka, aki a sajtóban
olvasta, hogy az OTP Bank
romániai hálózatán keresztül
juttatják el a támogatást. Ar-
ról  azonban nem kapott tájé-
koztatást, hogy személyesen
kell számlát nyitnia, vagy
„hivatalból” kap egyet min-
denki a BGA-tól.

Nem válaszolnak

Lapunk tegnap szerette
volna szembesíteni a Bethlen
Alap Zrt. illetékeseit azzal a
ténnyel, hogy miközben a ve-
zérigazgató a pénzátutalások
elkezdésérõl beszél, a pályá-
zati program erdélyi lebo-
nyolítói még azt sem tudják,
kik azok az erdélyi szülõk,
akik a támogatásra jogosul-
tak. Az alapkezelõ kommu-
nikációs igazgatóhelyettese,
Papp-Váry Borbála felveté-
sünkre csak annyit mondott:
„sorozatos félreértésekrõl
van szó”. Az igazgatóhelyet-
tes nem kívánta részletezni,
milyen félreértésekre utalt.
Lapunkat arra kérte, fogal-
mazzuk meg levélben az ok-
tatási támogatással kapcsola-
tos kérdéseinket, s „ha egy
mód van rá”, lapzártánkig
válaszolni fog.

Papp-Váry Borbála vála-
sza már jóval a lapzártánk
elõtt megérkezett. Ebben ez
állt: „Kérem, hogy a további-

akban Lukács Bence Ákos
fõosztályvezetõ-helyettes úr-
hoz forduljon a KIM Nem-
zetpolitikai Államtitkársá-
gán, akinek továbbítottam a
kérdéseit.” Lukács Bence
Ákos válasza lapzártánkig
nem jutott el a szerkesztõsé-
günkbe. A fõosztályvezetõ-
helyettest sem az irodájában,
sem mobil telefonján nem le-
hetett elérni.

Száztízezer 
család várja

A BGA vezetõjének tegna-
pi közleménye szerint Er-
délybõl mintegy 110 ezer tá-
mogatási kérelem érkezett,
míg Felvidékrõl 48 ezer, Vaj-
daságból közel 25 ezer, Kár-
pátaljáról 20 ezer, Horvátor-
szágból több mint ezer, Szlo-
véniából pedig közel 400 ké-
relmet regisztráltak. A támo-
gatásokat az OTP-n keresz-
tül utalja a tervek szerint az
alapkezelõ egy „közelmúlt-
ban kötött” megállapodás-

nak köszönhetõen. Így Lélfai
Koppány szerint a juttatások
direkt módon, költséghaté-
konyan és követhetõen jut-
nak el az érintettekhez.
„Azért választottuk a banki
átutalást, mert megfelel a
XXI. századi kihívásoknak;
egyszerûbb és olcsóbb, mint
az eddigi postai vagy kész-
pénzes megoldás” – fogalma-
zott az alapkezelõ közelmúlt-
ban hivatalba lépett vezetõje. 

Új seprû rosszul seper?

Mint ismert, a Bethlen Gá-
bor Alap mûködése körüli
bizonytalanságok augusztus-
ban váltak nyilvánvalóvá,
amikor váratlanul és indok-
lás nélkül lemondott az in-
tézmény korábbi vezetõje,
Ulicsák Szilárd, és az igazga-
tótanács több tagja. A veze-
tõváltás után „egyszemé-
lyes” irányítás alá rendelték
az intézményt. Lélfai Kop-
pány vezérigazgató egy hete
lépett hivatalába. 

Magyarországi juttatás csúsz(tat)ásokkal
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Antal Erika

„Az interkulturális pár-
beszéd jegyében szín-

padra állított eddigi darab-
jainkat – Tasnádi István
Paravarieté, Láng Zsolt Téli-
kert, Geanina Cãrbunariu
Stop de tempo címû alkotá-
sait – érdeklõdéssel fogadta
a közönség, ezért is láttam
érdemesnek tovább foglal-
kozni a projekttel” – fogal-
mazott a marosvásárhelyi
Yorick Stúdió tegnapi saj-
tótájékoztatóján lapunk ér-
deklõdésére Sebestyén
Aba. A társulat vezetõje ar-
ról tájékoztatta az újságíró-
kat, hogy az interkulturális
párbeszéd éve jegyében az
idei évadban Székely Csa-
ba Bányavirág és Carmen
Dominte Bye, bye, America
címû drámáit állítják szín-
padra. A román rendezõ
színmûvét egyébként Szé-
kely Csaba fordította ma-
gyarra.

„Rokon drámák” 
duettje

A marosvásárhelyi vár
Mészárosok bástyájában
mûködõ, kortárs darabokat
játszó kísérleti színház veze-
tõje elmondta, igazából „ro-
kon drámákról” van szó,
mindkét alkotás olyan kérdé-
sekkel foglalkozik, amelyek
a ma emberét egyre inkább
foglalkoztatják. Mint el-
mondta, Székely Csaba a fa-
lun élõ, megélhetési lehetõ-
ség hiányával küszködõ tár-
sadalmi réteget mutatja be,
amely saját gyávaságának
foglya, mert ha volna benne
kellõ bátorság és kezdemé-
nyezõkészség, túlléphetne
pillanatnyi szerencsétlensé-
gén. Dominte hasonló hely-
zeteket tár fel, csak a városi
emberrõl, a társadalom pere-
mére szorult, alkoholizmus-
sal, kiábrándulással sújtottak
rétegérõl beszél. „A párbe-
széd azt jelenti, hogy más-

más tájegységen élõ kortárs
fiatal szerzõk elmondják,
megfogalmazzák azokat a
gondolataikat, amelyek leg-
inkább foglalkoztatják õket,
azt, ahogyan a mai világot
látják. A célunk az volt ezzel
a projekttel, hogy színházi
nyelven, színpadi eszközök-
kel beszéljünk minderrõl” –
hangsúlyozta a Yorick Stú-
dió vezetõje.

Székely 
szerencsétlenjei

A Bányavirág címû dráma
– amely egy színházi work-
shopon született – bányász-

vidéken játszódik, egy olyan
településen, ahol bezárt a bá-
nya, mindenki munkanélküli
lett, az emberek nem talál-
nak kiutat a nehézségekbõl, s
vagy az öngyilkosságot vá-
lasztják, vagy az alkoholba
menekülnek. Székely Csaba
a lapunknak adott interjúban
korábban úgy fogalmazott,
„a Bányavirág szerencsétlen-
jei saját akaratukon kívül
olyan helyzetbe kerültek,
hogy bármilyen irányú erõfe-
szítésük csak rossz irányba
vezethet. Úgy élnek, aho-
gyan nem lehet túlélni. Ezek
a figurák azzal áltatják ma-
gukat, hogy van kitörés, ez a

dráma pedig azt érzékelteti,
hogy ha van is megoldás, ak-
kor az nagyon távoli. A sze-
replõk pedig nem elég erõsek
ahhoz, hogy megtegyék az
elkerülhetetlen lépéseket a
megoldás felé.” A darabban,
amelyet egyébként a hónap
végén Csizmadia Attila ren-
dezésében Budapesten is be-
mutatnak, a vásárhelyi Tom-
pa Miklós Társulat mûvészei
– Bányai-Kelemen Barna,
Nagy Dorottya, Kovács Bo-
tond – mellett Viola Gábor, a
Kolozsvári Állami Magyar
Színház mûvésze és a sza-
badúszó Gulácsy Zsuzsa lép
közönség elé. 

Röviden

Vonaton kezd 
a Szigligeti Színház

David Greig skót drámaíró-
rendezõ Európa címû elõ-
adásával nyitja meg ma dél-
után 17 óra 20 perckor idei
évadját a nagyváradi Szigli-
geti Színház. A darabot a
Nagyvárad és Félixfürdõ kö-
zött közlekedõ vonaton, il-
letve az állomáson mutatja
be a magyar társulat. A for-
mabontó elõadás utazásra
invitálja a közönséget, még-
pedig az egyre kiélezettebb
kérdések „helyszínére”: mit
kezdünk a be nem teljesült
„európai álommal”, a biz-
tonság, az irányok elveszíté-
sével, a mögötte leselkedõ
(idegen)gyûlölettel? 

Meghosszabbított 
szerzõi jogok

Meghosszabbította hétfõn a
zenei producerek és elõadók
szerzõi jogainak védelmét az
Európai Unió, az eddigi 50
helyett 70 évig él a védelem.
A döntéssel az Európai Unió
gondoskodni akart arról,
hogy a mûvészek egész éle-
tükben biztosítva legyenek,
és kései éveikben ne kelljen
jövedelmük csökkenésével
szembesülniük. A hangle-
mezkiadók világszövetsége
üdvözölte a döntést, ami
Plácido Domingo, a szerve-
zet elnöke szerint  „nagysze-
rû hír az elõadók számára”,
mert „egész életükben élvez-
hetik munkájuk hasznát”.

Székely Csaba (balról a második) Bányavirágját holnap mutatja be a Yorick Stúdió

Párbeszéd a színház nyelvén

HIRDETÉS

Kovács Zsolt

„A hagyományokhoz és
saját kultúránkhoz való

visszafordulást, valamint a
mester és tanítványa viszony
fontosságát tanítottuk és ta-
nultuk a harmadik thaiföldi
turnénkon” – fogalmazott a
sepsiszentgyörgyi Osonó
Színházmûhely tegnapi saj-
tótájékoztatóján Fazakas
Misi. A társulatvezetõ Bar-
tha Lóránd és Mucha Osz-

kár színészekkel együtt a na-
pokban tért haza a három-
hetes thaiföldi turnéról, ahol
helyi színészekkel közösen a
Karnevál címû produkciót
mutatták be. Fazakas Misi
rendezésében egy hét alatt
készült el a darab, amelyet a
bangkoki Mûvészeti Köz-
pontban tartott bemutató
után iskolákban és egyete-
meken is elõadták. „A Kar-
nevál a keleti színház válto-
zatos mozgáskultúráját

használja, az Osonóra jel-
lemzõ expresszionizmussal
és stilizációval keverve” –
magyarázta Fazakas Misi.
Az elõadás bemutatóját
megtekintette Endreffy Lo-
ránd, Magyarország thaiföl-
di fõkonzulja is, aki egyedü-
li európai nézõként úgy ítél-
te meg, hogy az alkotóknak
sikerült nem európai és nem
is thaiföldi, hanem minden-
hol érthetõ színházi elõadást
készíteniük. 

Hazatért az Osonó társulata

A szerzõ felvétele

Székely Csaba díjnyertes drámájával,
a Bányavirággal nyitja az évadot hol-
nap délután a marosvásárhelyi Yo-
rick Stúdió. Az interkulturális párbe-
széd éve jegyében elkezdett projekt
folytatásaként Székely darabja mel-
lett Carmen Dominte Bye, bye,
Americáját is bemutatja a társulat.

ÚMSZ

Az Országos Szellemi
Örökség Bizottság tegnap

délután megszavazta azt a ja-
vaslatot, amely szerint az
RMDSZ Fõtitkárságának
támogatásával a csíksomlyói
búcsút felterjesztik a világ-
örökség státusz elnyerésére.
Mint ismeretes, Kelemen
Hunor kulturális és örökség-
védelmi miniszter már man-
dátuma kezdetén hangsú-
lyozta, kulturális tárcavezetõ-
ként egyik legfontosabb cél-
kitûzése a csíksomlyói búcsú
felvétele az UNESCO szelle-
mi világörökség listájára.

„A csíksomlyói pünkösdi
búcsú az összmagyarság
legjelentõsebb vallási és
nemzeti ünnepségeinek egyi-

kévé vált, minden évben
majd félmillióan zarándo-
kolnak ide Erdélybõl, de
szerte a világból is. Az
UNESCO világörökségéhez
tartozva a csíksomlyói bú-
csú fokozottabb védelmet is
kapna, ugyanakkor méltó
elismerést jelentene a szé-
kelység több mint 500 éves
hagyományának” – hangsú-
lyozta Kelemen Hunor. 

A kulturális és örökségvé-
delmi miniszter szerint a za-
rándoklat egyike azon kultu-
rális hagyományoknak, ame-
lyek meghatározóak a Kár-
pát-medencei magyarság éle-
tében, ezért kellene a búcsú-
nak felkerülnie az UNESCO
szellemi világörökségi listájá-
ra. Románia elsõ alkalom-
mal terjeszt az UNESCO elé

ilyen jellegû, kulturális örök-
ségre vonatkozó javaslatot. A
jelölési iratcsomót jövõ év
februárjáig kell véglegesíteni-
ük a szakembereknek, bizott-
ság végleges döntése akár
két évbe is telhet. A kegy-
hely búcsúkiváltsága 1444-
bõl származik, de a kegy-
helyre történõ tömeges za-
rándoklatok még régebbiek.
IV. Jenõ pápa búcsúkivált-
ságról szóló pápai bullája
szerint „Csíksomlyóra na-
ponta nem szûnik meg ös-
szeseregleni a vallásos nép”. 

A kegytemplom kiemel-
kedõ mûvészi és vallási
értékû eleme az 1510-1515
táján készült Mária-kegy-
szobor, amely Európa leg-
nagyobb fából készült góti-
kus Mária-szobra. 

Kelemen: világörökség része

lehet a csíksomlyói búcsú



3D-s mozi nyílt Csíkszeredában

Új moziteremben várja nézõit a Cinema 3D
csíkszeredai mozi. Ezentúl rendszeres vetíté-
si programmal, alacsonyabb jegyárakon fog
mûködni a jobb hang- és képminõségû él-
ményt nyújtó filmszínház – írja a Pénzcsina-
lók.ro. A nyár folyamán kísérleti jelleggel ve-
títettek 3D-s mozifilmeket Csíkszeredában a
Petõfi Sándor 38. szám alatti épületben. A
Cinema 3D elindítója elmondta, az elmúlt
hónapokban az új moziterem kialakításán
dolgoztak, ezentúl kényelmesebb székekben,
jobb vetítési technológiával és alacsonyabb
jegyárakkal várják nézõiket ugyanannak az
épületnek a földszintjén. A terem felszerelé-
se 30-40 ezer lej közti összeget emésztett fel,
a technikai rész beüzemelése pedig 50 ezer
lejbe került. A költségeket az üzemeltetõ
Fidelitas Egyesület saját forrásból fedezte.

ÚMSZMÉDIA2011. szeptember 14., szerda   www.maszol.ro 9

Röviden

F. I.

Legtöbbször sutáknak, bu-
táknak, bosszúállóknak vagy

erõszak áldozataiként ábrázolja
a nõket a hazai média, és legfel-
jebb a vonzerejük jelenik meg
pozitív tulajdonságként, de sok-
szor tûnnek fel a férfiigények ki-
szolgálóiként is. A média nega-
tív nõképe mellett az Altfem
projekt elemzése szerint az is
csorbít a nõk esélyegyenlõségén,
hogy a hazai írott és audiovizu-
ális sajtóban túlságosan alulrep-
rezentáltak.

Itthon tombol 
a férfiuralom

Az elemzés azt is megemlíti,
hogy a férfiak sokkal többet

szerepelnek a televíziók képer-
nyõin, mint a nõk – a talk-
show-k szereplõinek csak 12
százaléka tartozik a gyengébbik
nemhez. Az Altfem munkatár-
sai azt is hangsúlyozzák, hogy
a meghívott nõk a szórakozta-
tóipar vagy a modellszakma
képviselõi, azonban valódi
szakemberek, akik komoly té-
mákhoz szólhatnak hozzá, nem
kapnak megnyilvánulási teret.
A szórakoztató mûsorokban
egyenlõ arányban jelennek meg
nõk és férfiak, a hangsúly azon-
ban itt a meghívottak vagy egy
harmadik fél magánéletén van.
Vezetõ beosztású nõk csak ak-
kor kerülnek a média figyelmé-
nek középpontjába, ha valami-
lyen botrányba keverednek. A
médiaelemzés arra is kitér,

hogy az írott sajtóban még ke-
vésbé jelennek meg a gyengéb-
bik nem képviselõi, mint a tele-
víziós mûsorokban. Az újsá-
gokban az elemzõk szerint átla-
gosan háromszor több férfit
„szerepeltetnek”, mint nõt,
utóbbiak leginkább a tabloid la-
pok vagy a nõknek szóló folyó-
iratok hasábjain jelennek meg.
Nem kímélik a nõket a reklá-
mok sem, amelyekben fõként
háziasszonyként vagy vásárlás-
mániás pénzköltõként szerepel-
nek. Emellett az új elektronikus
média is sztereotip, szexista és
gyakran megalázó képet mutat
a nõkrõl. „A videojátékok több-
sége – az elemzés szerint – a
nõkkel szembeni megkülönböz-
tetõ sztereotípiák újratermelé-
sének olyan újabb eszköze,
amely fenntartja a nõk emberi
jogainak megsértését, és azt ba-
nálissá teszi.”

Máshol is elnyomják 
a nõket

A helyzet azonban a világ
többi országában sincs más-
képp, nemrégiben például a

Föld 108 országában egyetlen
napon végeztek sajtószemlét,
azt figyelve, hogy az adott mé-
diumokban milyen arányban
szerepelnek nõk. Bár a helyzet
némiképp javult az elmúlt évek-
hez képest, a nõk világszinten is
alulreprezentáltak a médiában.
A vizsgált, több mint 1200 tele-
vízióban, rádióban, nyomtatott
és internetes lapban megjelenõ
szereplõ mindössze negyede
volt nõ, s õk is leginkább anya-
ként, diákként vagy áldozati
szerepben tûntek fel. Az adott
napon a megszólaló szakér-
tõknek 80, a szóvivõknek pedig
81 százaléka volt férfi. Viszont
nemcsak a hírek szereplõi, tu-
dósítói között alacsonyabb a
nõk aránya, minél fontosabb
egy téma, annál nagyobb való-
színûséggel tudósít róla férfi.
Míg a politikai, gazdasági té-
mákban sokkal nagyobb a férfi-
ak aránya, a könnyedebb témá-
kat inkább nõk készítik. A poli-
tikai és gazdasági hírek harma-
dát, míg a hírességekkel, a mû-
vészetekkel és sporttal kapcso-
latos anyagok közel 70 százalé-
kát készítették nõk. 

Elgondolkodtató az a hír, mely szerint
Umberto Eco újraszerkesztett kiadásban adta
közzé A rózsa neve címû, 1980-ban megjelent
regényét. Az olasz író most nem „gyöngít” re-
gényén, hanem azt teszi, amit kell: újraolvassa,
újraértelmezi, középkori auktorok szellemében
„újrakompilálja” azt, tehát legitim gesztust
hajt végre. Ám még így is mérhetetlenül na-
gyobb intellektuális erõfeszítés, utánaolvasás és
érdeklõdés kell a megértéséhez, mint egy Bie-
ber-videoklip megnézéséhez, vagy egy Lady
Gaga-féle, tudatosan polgárpukkasztó tett tu-
domásulvételéhez. Ha én kedvelném a misztéri-
um-detektívregény divatának szörnyszülötteit
(Dan Brown&Co.), és/vagy Gyõzike-rajongó
lennék, nagyon rettegnék. Nem holnap fog mû-
sorrácsot váltani az összes kereskedelmi tévé, de
kívánom nekik, hogy egy nap alatt egy „felújí-
tott” Eco-lap csak egyetlen képernyõbambulót
raboljon el tõlük – a Jó és az Igaz számára!

(prier)

Kettõs tükör 
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Negatív a média nõképe
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Európai Filmdíjra nevezték
Tarr Béla A torinói ló címû

filmjét és Cãtãlin Mitulescu
Loverboy címû alkotását, a rangos
elismerésre azonban a kritikusok
szerint Jerzy Skolimowski ma-
gyar koprodukcióban készült
munkája, az Essential Killing címû
film is esélyes. A nevezésekrõl az
Európai Filmakadémia (EFA)
legtöbb tagját tömörítõ húsz or-
szág tagsága döntött közvetlen
szavazással. A nevezett 45 film
közül az EFA csaknem 2500 tag-
ja választja majd ki az egyes kate-
góriák jelöltjeit. A jelöléseket no-

vember elején, a sevillai filmfesz-
tiválon hozzák nyilvánosságra –
tájékoztatott az MTI. A nevezet-
tek között szerepel az Egy jobb vi-
lág címû dán dráma, amely idén
elvitte a legjobb idegen nyelvû
film Oscar-díját, a négy Oscar-dí-
jas A király beszéde címû brit pro-
dukció, Aki Kaurismäki Cannes-
ban a kritikusok díját elnyert Le
Havre címû drámája, Lars von
Trier Melankólia címû munkája,
Pedro Almodóvar A bõr, amelyben
élek címû thrillere és a belga
Dardenne testvérek Srác a bicikli-
vel címû filmje is. Az Európai
Filmdíjakat december 3-án adják
át Berlinben. 

Indul a harc az EFA-díjért
Használt, német–osztrák, vegyes -

tüzelésû kazánok (25kw–60kw),

puffertartályok, valamint bojlerek

eladók. Érdeklõdni: 0756-800 356.

Eladó Bösendorfer versenyzongora,

20. század eleji faragott hálószoba

bútor, velencei tükrös szekrénnyel.

Telefon: 0749-140 101.

Apróhirdetés
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Tyler Perry vezeti a Forbes cí-
mû gazdasági lap számításai

szerint a szórakoztatóipar leg-
jobban keresõ sztárjainak listá-
ját. A House of Payne és a Meet
the Browns címû sorozatok írója,
rendezõje és színésze
2010–2011 között 130 millió
dollárt keresett. A második he-
lyet A Karib-tenger kalózai produ-
cere, Jerry Bruckheimer foglalja
el, 113 millióval. Steven
Spielberg rendezõ-producer a
harmadik helyre szorult 107
millió dollárral. Elton John leg-
utóbbi turnéjával 204 millió dol-
lárt hozott össze, õ maga 100
millió dollárt keresett, így éppen
csak megelõzi Simon Cowellt,
az American Idol beszólásairól
ismert zsûritagját, az X-faktor
kitalálóját, aki 90 millió dollárt
keresett. A lista egy érdekes sze-
replõje James Patterson, aki
csak az elmúlt évben közel húsz
sikerkönyvet írt. A hetedik he-
lyen Oprah Winfrey kedvence,
Dr.Phil áll 70 millióval. Leonar-
do DiCaprio az egyetlen színész
a listán, a Viharszigetben és az

Eredetben játszott fõszerepet, a
két film 1,1 milliárdot hozott.
Hetvenhét millió dollárt keresett
2010-ben. Hamarosan J. Edgar
Hooverként indul versenybe az
Oscar-díjért. A lista végén 76
millió dollárral Howard Stern,
az utolsó helyen 75 millióval

Tiger Woods áll, akinek 2009-
ben elég sok baja volt a magán-
életében. A Forbes egy júliusban
megjelent listája szerint a legjob-
ban fizetett színésznõk Angelina
Jolie és Sarah Jessica Parker,
akik 2010 és 2011 májusa között
30 millió dollárt kerestek. A két

színésznõt Jennifer Aniston és
Reese Witherspoon követi egy-
aránt 28 millió dolláros kereset-
tel. A szórakoztatóipar legjob-
ban keresõ nõi szereplõje Lady
Gaga, aki a gazdasági lapok sze-
rint az elmúlt évben 90 millió
dollárt keresett. 

Perry a showbiz pénzeszsákja

A romániai média nõképe hemzseg a 

hagyományos és szexista sztereotípiáktól, 

a gyengébbik nem vitatott szerepben 

tûnik fel, gazdasszonytól csábító démo-

nig mindent ráaggatnak – mutat rá egy

friss médiaelemzés.    

Tyler Perry színész-rendezõ-forgatókönyvíró a Forbes szerint a szórakoztatóipar legjobban keresõ sztárja

Nem tanultak az érettségizõk

Lapunk internetes olvasói szerint az idei pó-
térettségin azért lettek még a nyárinál is
gyengébb eredmények, mert nem tanultak a
diákok. A Maszol.ro szavazógépén feltett leg-
utóbbi kérdésünkre (Ön szerint miért teljesítet-
tek gyengén az õszi érettségin a maturandusok?)
válaszoló olvasóink kilencven százaléka  véli
úgy, hogy a gyenge érettségi jegyek a tanu-
lók felkészületlenségének következményei.
A válaszadók öt-öt százaléka véli úgy, hogy
a tételek nehézségével, illetve a diákokat za-
varó megfigyelõkamerákkal hozható össze-
függésbe a diákok gyenge teljesítménye.

E heti kérdésünk:
Ön szerint a világörökség részévé fogja nyilvání-
tani az UNESCO a csíksomlyói búcsút?
1. Igen.
2. Nem.
3. Nem tudom.



7.40 Múltidéző (ism.)
8.05 Magyar elsők
8.30 Híradó
8.40 Család-barát (ism.)
9.35 Teleki Sámuel útján
10.05 Az utolsó mohikán
10.35 MacGyver
(am.-kan. sor.) (ism.)
11.25 Derrick (krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.55 A világ felfedezése
16.50 Az állatok nyelve
17.20 Halld Izrael!
17.50 Duna anzix
18.10 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.50 Öregberény 
(sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 Az utolsó kalandor
(francia filmdráma, 2.
rész, 2001)
23.35 Dunasport
23.45 Edvin Marton élő
koncert
0.55 Nőnek születtek
1.55 Közbeszéd (ism.)
2.30 Arcélek (ism.)
2.45 Kalando-Zoo a Kifu-
tók mögött
3.10 “Szalmába szőtt re-
mény”

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Csodaországban
(am. filmdráma) 13.05 Az
agyfürkész totál kész (am.
vígjáték) 14.45 Ember a
Holdon (angol-német-ja-
pán vígjáték) 16.55 Kö-
nyörtelen hajsza (am. ak-
ciófilm) 18.30 Pusztító
szélvihar (am. katasztrófa
film) 20.10 Dűne (am.-
kanadai-német sci-fi)
22.10 Mocskos zsaruk
(am. akciófilm) 0.15 Ver-
senyben az idővel (am. ak-
ciófilm)

7.30 Családi történet (tö-
rök sorozat) 9.30 Tele-
shopping 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 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 Ha ügyes vagy
pénzt nyerhetsz 22.30
Cancan TV 0.30 Kanal-D
Hírek (ismétlés)

9.30 Útmutató, ismétlés
10.00 A gyakornok 10.30
Átjáró 16.00 Híradó 16.15
Hitélet, ismétlés 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendárium
17.50 Egészséges percek
17.55 Könyvajánló 17.57
Életképek 18.00 Reggeli
terefere 18.30 Híradó
19.00 Erdélyi Kávéház, is-
métlés 19.30 Híradó
20.00 A Jazz születésétől
napjainkig 21.30 Híradó
22.00 Átjáró

8.15 Ananlia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.45 Láza-
dó szerelem (sorozat)
14.30 Clase 406 (sorozat)
15.30 Amor real (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Vad szív (sorozat)
18.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 19.30 A csábítás
földjén (sorozat) 20.30 A
szerelem győzelme (soro-
zat) 22.00 Éjszakai törté-
netek 22.30 Auróra (am.
sorozat) 23.30 Szerelem-
könnyek (ssorozat
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Pro Tv, 10.00
A púpos

Lagardere, az ifjú kardforgató ismer minden kis stiklit, de a
vágyai netovábbja, hogy ellesse Nevers herceg kivédhetet-
len cseles döfését. A véletlen úgy hozza, hogy némi csetepa-
té után Nevers felfogadja maga mellé, sőt lovaggá is üti. Így
amikor a herceget hatalmas vagyonáért unokafivére, Gon-
zague megöleti, Lagardere-re hárul a feladat, hogy bizton-
ságba helyezze Nevers kislányát.

Prima Tv, 20.30
Hat nap, hét éjszaka

Quinn kemény, ámde csöppet sem ambíciózus pilóta, aki roz-
zant teherszállító gépén fekete fuvarokat vállal egyik trópu-
si szigetről a másikra. Kényelmes életén esze ágában sincs
változtatni. Robin: sikerorientált és céltudatos nő, egy New
York-i magazin szerkesztője, aki újdonsült vőlegényével nya-
ral egy egzotikus déltengeri szigeten.

TVR 1, 21.10
Az utolsó adás

A minnesotai kisváros színházából több mint harminc éve hét-
ről hétre élőben közvetítik a WLT rádió szórakoztató műsorát.
Ám az esős szombat esti előadás más, mint a többi, ugyanis
ez az utolsó. A rádiócsatornát az épülettel együtt felvásárolta
egy cég, és a vezetőség döntése értelmében mindkettőt fel-
számolja. A műsor házigazdája és állandó énekese, G.K.

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 Srpski Ekran
11.40 Unser Bildschirm
12.05 Kutyafül-Mac-
skanyelv
12.30 Az én Budapestem
13.01 Híradó délben
13.20 Kárpát Expressz
13.45 Záróra
14.15 Napló
14.20 Iskolapélda
15.10 Vigyázz, kész, rajt!
15.40 Vizsgálat, lépj be!
16.00 Rocca parancsnok
(sor.)
16.50 Elit gimi 
(drámasor.)
17.45 A hangszerkészítés
mesterei
8.10 Magyar retro
19.10 Szabadlábon 
Erdélyben
19.35 Esti mese
20.05 Két zsaru egy pár
(krimisor.)
21.00 Híradó este
21.30 Hogy volt!?
22.55 24 (am. sor.)
23.40 Záróra 
23.35 Angyali érintés (sor.)
0.20 Szerelemhajó (sor.)
1.05 Montalbano felügye-
lő (sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Törzsutas (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mexikói sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő 
- Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.15 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
17.20 A szív útjai 
(török sor.)
18.20 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf
Ki viheti el a milliókat?
21.10 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.45 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.20 20 CSI: 
Miami helyszínelők  
(am. krimisor.)
23.15 ValóVilág - Besza-
vazó show (2011) (élő)
23.55 Holtak hálójában
(angol-am. thriller, 2000)
Utána: RTL-hírek
1.50 Reflektor 
- Sztármagazin
2.00 Infománia
Multimédia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli 
magazinműsora
10.00 Mokka habbal
10.40 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.30 Született kémek
(am. rajzfilm sor.)
12.55 A préri gyermekei
(am. western, 2008)
14.30 EZO.TV
15.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
16.30 Psych 
- Dilis detektívek 
(amerikai krimisor.)
17.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
19.30 Tények
20.20 Aktív
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 A katedrális 
(német-kan. drámasorozat)
0.35 Aktív extra
0.40 Elsőszámú ellenségem
(am. akció sor.)
1.40 Tények Este
2.10 EZO.TV
2.45 Mentőhelikopter 
(német akció sor.)
4.35 Segíts magadon!
(ism.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
10.30 Retrográd (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Iskolapélda (ism.)
12.05 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
12.30 Ősök tere (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Versus (ism.)
15.30 Sportré (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Ázsia (ism.)
17.05 BBC Click
A BBC informatikai maga-
zinja
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.20 Globál
19.45 Tíz perc
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Versus (ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

9.15 Nyomtalanul (soro-
zat) 10.05 Cinikus hekus
(am. filmdráma) 12.35
Zabagépek 13.50 Fe-
leségcsere 14.50 Őran-
gyal (sorozat) 15.50 Dok-
tor House (ism.) 16.45
Nyomtalanul (sorozat)
17.40 Gyilkos számok
(sorozat) 19.30 Jóbará-
tok (sorozat) 20.25 Két
pasi (ism.) 21.25 Doktor
House (sorozat) 22.25
Aranypart 22.55 CSI:
(sorozat) 23.55 Terepen
(krimisorozat)   

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Örüljünk a focinak!
14.00 Sport.ro Hírek
(live) 15.10 Pontos
sportidő (live) 16.00
Sport.ro Hírek 16.30
Örüljünk a focinak!
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk
20.00 Europa League:
Lazio - Vaslui (live)
22.00 Wrestling WWE
PPV Wrestlemania XXVII

TV2
6.29 Kárpát Expressz
6.56 Ma Reggel
10.00 Kalandozó
11.00 Magyar népmesék
11.10 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
12.05 A szerelem diadala
(olasz sor.)
13.00 Híradó
13.20 Kárpát Expressz
13.50 Slovenski Utrinki
14.20 Együtt
14.50 Tesz-vesz
15.20 Angkor unokája
15.55 Bűvölet 
(olasz sor.)
16.55 Liszt Ferenc 
(magyar-német-olasz sor.)
17.25 Kisváros 
(magyar sor.)
18.00 Robbie, a fóka 
(német sor.)
18.50 Angyali érintés
(amerikai sor.)
19.40 Szerelemhajó
(amerikai sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Déltenger kincse
(auszt.-francia sor.)
22.00 Linda 
(magyar sor.)
22.55 Az Este
23.30 Titkok és szolgála-
tok (olasz sor.)
0.30 ARCpoétika 
- Vukán György
0.55 Sporthírek
1.05 Ma Reggel (ism.)

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 Gól gól után 
(ism.)
12.15 Pro Patria
12.45 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Lottó 5 /40, 
Lottó 6/49
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sorozat)
20.30 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Az utolsó adás
(amerikai zenés vígjáték,
2006)
23.00 Dr. House 
(amerikai sorozat)
0.40 Tina Turner koncert
1.40 Percy, Buffalo Bill 
és én 
(svéd kalandfilm, 2005)
3.05 Sport (ism.)
3.20 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, Könyvbemutató
10.00 A púpos 
(francia-olasz-német ka-
landf., 1997)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, sport
14.00 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.00 Europa League:
Hapoel Tel Aviv-Rapid lab-
darúgó mérkőzés (live)
22.00 Europa League:

Steaua - Schalke labdarú-
gó mérkőzés (live)
0.00 Odaát 
(amerikai akció sor.)
1.00 A púpos 
(francia-olasz-német ka-
landf., 1997) (ism.)
3.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
-  Răzvan és Dani
szórakoztató műsora mű-
sora (live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.00 Nyerj 60 
másodperc alatt 
- szórakoztató műsor
(ism.)
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 Next Top Model
by Cătălin Botezatu
22.00 Nárcisz: 
Törvénytelen szerelmek
(sor.)
23.15 Híradó, Sport
23.50 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.15 Jackie Chan: 
Ikerhatás 
(hongkongi akció-vígjáték,
2003) (ism.)
3.00 A simlis és a szende
(amerikai sorozat)

7.00 Titkos szerelmek 
(telenovella) (ism.)
8.00 Stílustitkok (ism.)
8.30 Levintza bemutatja
(ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 NCIS
(amerikai krimisor.)
11.30 Családban 
(román sorozat) (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Timon és Pumbaa
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Családban 
(román sorozat)
16.00 A cseresznye 
a tortán - reality show
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
- reality show
20.30 Hat nap, hét éjsza-
ka (amerikai akció-vígjá-
ték, 1998)
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
(ism.)
23.45 NCIS 
(amerikai krimisor.)
1.00 Hírek (ism.)

6.30 Szétépítők
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Fiat 500
9.00 Hogyan csinálják?
Pilkington üveg, acél, 
cipzár, plazmatévé 
10.00 Hogyan készült
11.00 A túlélés törvényei
- Patagónia 2
12.00 Amcsi motorok 
- NY Yankees motor
13.00 Autókereskedők 
- Range Rover
15.00 Állítólag... 
- James Bond különkiadás
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- NY Yankees motor
18.00 Autókereskedők 
- Frogeye Sprite
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- Franklin sárkánya
21.00 Hogyan készült?
22.00 Halálos fogás 
- Fordulópont
23.00 Licitvadászok 
- Vajon valódi?
0.00 Autókereskedők 
- Land Rover Defender
1.00 Autókereskedők 
- Frogeye Sprite
2.00 A túlélés törvényei
- Szahara

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

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, műsorismertetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek
16.15 Rejtett világok 17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

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

CSÜTÖRTÖK
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Ma Szeréna napja van.
A Szeréna a Szerénusz fér-
finév nõi párja. A Szeré-
nusz latin eredetû, jelenté-
se: derûs, nyugodt.
Holnap az Enikõ, Katalin,
Loránd (Lóránt) nevûek
ünnepelnek.

Évforduló
• 1866 – George K. Ander-
son feltalálja az írógépsza-
lagot.
• 1872 – Kitör Magyaror-
szágon az utolsó nagy ko-
lerajárvány. A halálos ál-
dozatok száma 250 ezer.
• 1944 – Brit-amerikai légi-
támadás éri a Budapesti
Közlekedési Múzeumot. A
repülõgép-gyûjtemény tel-
jesen megsemmisül. A ki-
emelkedõen értékes (1:5
léptékû) vasútikocsi-model-
lek nagy része elpusztul.

Vicc
Barátnõk beszélgetnek:
– Képzeld, a harmadik
emeletet már elhagytuk,
amikor a lift megállt áram-
szünet miatt. Két órát ros-
tokoltam a fülkében.

– Az semmi! Én tegnap öt
órát álltam a mozgólépcsõn
áramszünet miatt.

Recept
Kínai csirke
Hozzávalók: 1 kg csirkemell,
30 dkg ananász, 15 dkg ubor-
ka, 3 paradicsom, 1 közepes
hagyma, 3 gerezd fokhagy-
ma, másfél ek ketchup, 1 ek
cukor, 1 ek kínai fûszer, 1 ek
liszt,1 dl víz, 2 ek olaj, só.
Elkészítése: Az olajon meg-
pirítjuk az összezúzott fok-
hagymát, hozzáadjuk a csí-
kokra vágott csirkehúst, 5
percig kevergetjük, utána rá-
szórjuk a kínai fûszert és a
sót. Beleöntünk egy deci vi-
zet és befedjük. Ha már
majdnem puha a hús, hozzá-
adjuk a kockára vágott ana-
nászt, uborkát, hagymát, pa-
radicsomot, cukrot, ketchu-
pot, összekeverjük, és továb-
bi 10 percig fõzzük, amíg az
uborka meg nem puhul. Vé-
gül 3-4 kanál ananászlével si-
mára keverjük a lisztet, és ezt
is az ételhez adjuk, jól meg-
keverjük, s 3 perc múlva kész
is van.

2011. szeptember 14., szerda   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ne essen pánikba, ha elsõ nekifu-
tásra nem sikerül valami. Le-
gyen taktikus, ne szalassza el a
kínálkozó lehetõségeket. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Gyors döntésekre, és átgondolt
lépésekre lesz szüksége, ha el
akarja érni a céljait. Meggondo-
latlanul ne mondjon véleményt.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Számos kreatív ötlete van, ame-
lyeket sorra megvalósíthat. Érde-
kes beszélgetések, információk a
segítségére lesznek. Tartós barát-
ságot építhet ki.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ma nagyon kedves és mosolygós,
szeretetre méltó lesz. Önállóan és
találékonyan oldja meg a felada-
tait, döntési helyzetben nem fog
kételkedni.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Takarékoskodik, ahogyan tud.
Tegyen félre pénzt, de azért gyõ-
zõdjön meg arról is, hogy a ruha-
tára nem szorul-e frissítésre. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Egyénisége szinte karizmatikus,
ezt a környezete is észreveszi, de
ne bízza el magát. A csillagok
különleges adományával nem il-
lik dicsekedni. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A sors eléggé kíméletlenül bele-
szól ügyeibe. Nem szabad érzé-
kenykedni, ne legyen görcsös.
Igyekezzen könnyedebben venni
a kellemetlenségeket.
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

Az õsz magasabb jövedelemmel
köszönt be. Napról napra egyre
jobban gazdálkodik energiáival.
Segít és védelmez másokat, de
közben saját érdekei szerint irá-
nyítja is õket.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Sajnos, van esélye arra, hogy
megrontsa szerelmi kapcsolatát,
vagy akár a szakításig vigye a
dolgot. Legyen mértékletes.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Határtalan jókedve van, ami
nem is csoda, hiszen kalandok-
kal teli napja van, és örömteli
perceket tölt egy kellemes társa-
ságban. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ha egy komoly döntést kell meg-
hoznia, bátran vágjon bele, a
csillagok segítõ támogatására
számíthat. Józan ítélõképességé-
re szükség van.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Optimizmusa és pozitív élet-
szemlélete hajlamossá teszi arra,
hogy a szokásosnál nagyobb koc-
kázatot vállaljon. 
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Minden nagy felfedezés egy
hibát vagy tévedést elõzött
meg és hívott életre. Nincs
semmi, amitõl jobban fél-
nénk, mint a tévedés, és még-
is sokszor éppen ez vezet ben-
nünket a helyes irányba.
Azért van ez, mert a tévedés is
egy út, amin járni lehet, csak-
hogy azt elõzetes gondolkozás
és mérlegelés után elvetettük,
mint olyant, amin nem aka-

runk járni. És mivel nem va-
gyunk tévedhetetlenek, ezért
sokszor a tévedés tekintetében is
tévedünk. Csak kivételes esetek-
ben lehetünk eleve biztosak
döntéseink helyességében, a leg-
több esetben csak azok következ-
ményei igazolnak és nyugtat-
nak meg minket. Ezért nem árt
mindig számítani a tévedés
lehetõségére is. Az alázatos em-
ber ritkábban téved. 

Gondolatjel Visky István rovata



Labdarúgás

ÚMSZ

Egy-egy hazai, illetve
vendégsiker és hét gól

született a labdarúgó-Liga-1
hatodik fordulójának hétfõ
esti mérkõzésein. Ploieºti-en
a Petrolul nem tudta kihasz-
nálni közel egy félidõs em-
berelõnyét: Gafiþa kiállítása
után a vendég Ceahlãul játé-
kosai rendezték jobban sorai-
kat, s a 74. percben Stana a
gyõztes gólt is megszerezte.
Második gyõzelmének kö-
szönhetõen immár a Piatra
Neamþ-i gárda áll a legjob-
ban az öt újonc közül.  

A késõ esti zárómérkõ-
zésen, Târgu Jiuban, a „pan-
dúrok” ellenfeleik minden
védelembeli megingását ki-
használva, bõ egy óra után

már 3-0-ra vezettek, s a CS
Mioveni végül 5-1-es vereség-
gel tért haza Gorj megyébõl.
A gyõztesek góljain Stro-
majer, Lemnaru (2), Pintilii
(11 m) és Viera osztozott, az
újonc becsületgólját Sãndu-
lescu fejelte a 63. percben.
Idei harmadik sikerükkel a
„pandúrok” felzárkóztak a
hármas élboly nyomába.     

A hatodik fordulóban há-
rom hazai és két vendégsiker
mellett négy döntetlen is szü-
letett, a 30 gól közül 13-at pe-
dig a látogató csapatok sze-
reztek. A 41 sárga lapos fi-
gyelmezetés mellett a galaci
Silviu Ilie, a rapidos Bozovici
és a Piatra Neamþ-i Gafiþa ju-
tott a kiállítás sorsára. 

A fordulót egyébként já-
tékvezetõi szarvashibák jelle-
mezték. Ovidiu Haþegan a
Rapid–Brassó, Alexandru

Tudor pedig a Gaz
Metan–Steaua-találkozón
bakizott, a legnagyobb hibát
azonban Robert Dumitru kö-
vette el a Vaslui–Dinamo-
rangadón. A sípmester
továbbot intett a 2. percben,
amikor a vasluii Farkas há-
tulról gáncsolta el a büntetõ-
területen belül kapura törõ
Marius Niculaét – így nem-
csak a napnál világosabb
büntetõ, hanem a moldvai
hátvéd kiállítása is elmaradt.
A nagy góllehetõségtõl meg-
fosztott dinamósoktól aztán
a szerencse is elpártolt, hi-
szen a 74. percben, 2-1-es
Vaslui-vezetésnél, Dãnciules-
cu lövése a kapufán csattant.   

A Dinamo már nem veret-
len, a Concordia Chiajna vi-
szont még mindig nyeretlen,
bár legutóbb sikerült pontot
szereznie az élbolyhoz tarto-

zó Kolozsvári U vendége-
ként. A hétvégi 7. forduló
mûsorából kiemelkednek a
Dinamo–Rapid- és CFR
1907– Vaslui-rangadók, de
érdekesnek ígérkezik több
más találkozó is. A mûsor és
a tévéközvetítések: pénteken:
Mioveni–Sportul Studenþesc
(20.15 óra, GSP Tv), Ceah-
lãul–Chiajna (21:30 óra, Di-
giSport 1); szombaton: Sze-
ben-Oþelul (17 óra DigiSport
1), Astra–Gaz Metan (19 óra,
Dolce Sport/TVR 1), Bras-
só–Petrolul (21.30 óra, Digi-
Sport 1); vasárnap: Stea-
ua–Pandurii (19 óra, Digi-
Sport 1), Dinamo-Rapid
(21.30 óra, DigiSport 1); hét-
fõn: Marosvásárhely–Ko-
lozsvári U (19 óra, DigiSport
1), Kv. CFR 1907-SC Vaslui
(21.30 óra, DigiSport 1). 
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RövidenDobogóközelbe került
a „pandúrcsapat” 

Döntetlen Besztercén 

A Gloria és a Temesvári Poli
Besztercén csapott össze hét-
fõn este a labdarúgó-Liga-2
4. fordulójának utolsó mér-
kõzésén. A második csoport-
ban a FC Argeº (10 pont,
10-4) vezet a Poli (10p, 8-4)
és a Gloria (8p, 9-4) elõtt. 

Elõször nyert a Fradi 

Hiába vezetett az elsõ 20
perc végén 2-0-ra, a Steaua
Rangers végül harmadik
mérkõzését is elvesztette a
magyar–román jégkorong-
bajnokságban, a MOL Ligá-
ban: 4-7 Pesterzsébeten a Fe-
rencvárossal. A bukarestiek
góljait Timaru (2), Butucs-
nov és Nicolescu ütötte.
Gyõzelmével a Fradi ötödik
a táblázaton, a Steaua Ran-
gers pedig  pont nélküli se-
reghajtó.    

Vereséggel kezdtek 

Románia rögbiválogatottja
tisztes vereséggel rajtolt az
új-zélandi Világkupán: csak
34-24-re kapott ki Skóciától,
miután tíz perccel a befeje-
zés elõtt még 24-21-re veze-
tett. A tölgyfalevelesek leg-
közelebb Argentínával ját-
szanak, szombaton. A romá-
nok B csoportjában Anglia
13-9-re verte Argentínát. 

Piteºti-i siker 

A rendezõ BCM U Piteºti
nyerte a férfi kosárlabda-Pi-
teºti-kupát, miután 76-66-ra
nyert a CSU Ploieºti és 83-
63-ra a CS Otopeni ellen, s
csak a Bukaresti CSM-tõl
kapott ki 82-75-re. További
eredmények: Ploieºti–Otope-
ni 90-85, Ploieºti–CSM 90-
88, Otopeni–CSM 79-73.  

Kosárlabda 

Turós-Jakab László

Hétfõn este zárult a má-
sodik csoportkör a Litvá-

niában zaljó 37. férfi kosár-
labda-Európa-bajnokságon.
Az F csoport legfontosabb
összecsapásán a szlovénok
67-60-ra verték a finneket, s
így õk jutottak a legjobb
nyolc közé. Tét nélküli mér-
kõzésen a görögök 73-60-ra
verték a grúzok, de így sem
tudtak elõrébb lépni a harma-
dik helynél. Az orosz–mace-
dón párharc a csoportelsõ-
ségrõl döntött – elõbbiek ja-
vára. A végig szoros, ádáz
küzdelemben az exjugoszlá-
vok az utolsó másodpercig
vezettek (61-60), de Szergej

Monyja dudaszóban szerzett
triplája vereségüket jelentette
(61-63). A 28 éves orosz be-
dobó másodszor mentette
meg csapatát a vereségtõl, hi-
szen a szlovénok ellen is az õ
hárompontosa pecsételte
meg a 65-64-es gyõzelmet.   

Az F középdöntõcsoport
végeredménye: 1. Oroszor-
szág 10 (355-310), 2. Mace-
dónia 9 pont (338-313), 3.
Görögország 8 (348-336), 4.
Szlovénia 7 (337-337), 5.
Finnország 6 (338-372), 6.
Grúzia 5 (329-377). 

Tegnap pihent a nyolc to-
vábbjutó, s ma már indul is a
negyeddöntõ sorozata. Dél-
után 6 órától spanyol–szlo-
vén, 21 órától pedig lit-
ván–macedón párharcokat
rendeznek a legjobb négy kö-
zé jutásért. Csütörtökön fran-
cia–görög (18 óra) és orosz–
szerb (21 óra) mérkõzésekre
kerül sor, a Sport 1 mind a
négy negyeddöntõrõl élõben
számol be. A negyeddöntõ
vesztesei csütörtökön és pén-
teken (mindannyiszor 15.30
órától) játszanak az 5–8. he-
lyekért. Az elõdöntõ mérkõ-
zéseit pénteken, a bronzmec-
cset és a nagy finálét pedig
vasárnap rendezik meg a ha-
talmas Kaunas Arenában. 

Eb: megmentõ Monyja

A táblázaton
1. Dinamo 6 5 0 1 13-4 15
2. Rapid 6 4 1 1 9-4 13
3. CFR 1907 6 4 0 2 14-5 12
4. Pandurii 6 3 2 1 10-5 11
5. Kv. U 6 3 2 1 8-5 11
6. Steaua 6 3 1 2 10-7 10
7. Vaslui 6 3 1 2 9-7 10
8. Gaz Metan 6 3 0 3 11-11 9
9. Ceahlăul 6 2 2 2 6-7 8
10. Astra 6 2 2 2 5-6 8
11. Petrolul 6 2 1 3 6-6 7
12. Brassó 6 2 1 3 6-7 7
13. Szeben 6 1 4 1 5-7 7
14. Oţelul 6 2 1 3 5-8 7
15. Vásárhely 6 1 2 3 5-8 5
16. Sportul 6 1 2 3 6-13 5
17. Mioveni 6 1 0 5 5-15 3
18. Chiajna 6 0 2 4 1-10 2

Lemnaru 10 perc alatt két gólt is lõtt a Mioveni-nek, amely ötgólos vereséggel tért haza

Bohóc ül a trónon 
Tenisz

Hírösszefoglaló

A második helyen ki-
emelt spanyol Rafael

Nadal nem tudta megvéde-
ni a címét az amerikai nyílt
teniszbajnokságon: a hétfõ
éjszakai, New York-i döntõt
Novak „Nole” Djokovics
(1.) nyerte meg 6-2, 6-4, 6-7
(3), 6-1 arányban, 250 per-
ces küzdelem után. A szerb
Melbourne és Wimbledon
után harmadszor nyert idén
Grand Slam-versenyt, míg a
US Openen ez az elsõ dia-
dala. 

A két rivális idén most
csapott össze hatodszor
döntõben, s akárcsak Indian
Wellsben, Miamiban, Mad-
ridban, Rómában és Wimb-
ledonban, ezúttal is a szerb
világelsõ nyert. Egy híján 30
találkozó után egymás elle-
ni mérlegükben továbbra is
Nadal vezet, de már csak
16–13-ra. 

Az egy nappal korábban
megrendezett nõi fináléban
az ausztrál Samantha
Stosur (9.) 6-2, 6-3-ra nyert
az amerikai Serena Willi-
ams (28.) ellen, s pályafutá-
sa elsõ Grand Slam-

diadalát jegyezte Flushing
Meadows kemény borítású
pályáin. Utoljára 1973-ban
nyert ausztrál játékos ame-
rikai nyílt teniszbajnoksá-
got, a legendás Margaret
Smith Court.  

A találkozó után a 13-szo-
ros Grand Slam-gyõztes Se-
rena nem fogott kezet Eva
Aszderaki görög mérkõzés-
vezetõvel, aki korábban
hangos szemrehányásának
célpontja lett egy ítélete mi-
att. A sportszerûtlen meg-
nyilvánulásért Serena
Williamset 2000 dollárra
büntették, miután Brian
Early, a US Open fõbírója
szerint kirohanása csak sza-
vakban mutatkozott meg,
ezért viselkedése nem érte el
azt a szintet, hogy komo-
lyabb büntetést szabjanak ki
ellene.

Az idei US Openen nõi
párosban a Liezel Huber–
Lisa Raymond amerikai
duó, férfi párosban Jürgen
Melzer (osztrák) és Philipp
Petzschner (német) diadal-
maskodott. A vegyes párost
amerikaiak nyerték, Me-
lanie Oudin és Jack Sock. A
junioroknál az amerikai
Grace Min és a brit Oliver
Golding nyert. 

Labdarúgás 

T. J. L. 

A labdarúgó-Bajnokok
Ligája 2011/12-es idé-

nyének abszolút újoncaként
a Galaci Oþelul idegenben
mutatkozik be ma este a leg-
rangosabb kupasorozatban: a
román bajnok az FC Bázel
vendége lesz, a 21. 45 órakor
kezdõdõ mérkõzésrõl a TVR
1 számol be élõben. Dorinel
Munteanu edzõ óvatos nyi-
latkozatokkal vág neki a
sportágtörténeti elsõ galaci
BL-kalandnak, és titkon 9
pont megszerzésében re-
ménykedik. Bár a csapat
idény eleji szereplése nem a
legjobb, Munti bízik abban,
hogy tanítványai összeszedik
magukat, és nem vallanak
szégyent az európai kupapo-
rondon. Nagy formában, a
svájciak 4-0-ra nyerték leg-
utóbbi bajnoki mérkõzésüket
a Servette genfi otthonában.
Nyolc forduló után az FC
Bázel a negyedik a Super
League-ben, hat pontra a lis-
tavezetõ FC Luzerntõl. Az
FC Bázel–Oþelul-mérkõzé-
sen skótok fújják a sípot, élü-
kön William Collummal, aki
a CFR 1907–AS Róma BL-
csoportmérkõzésen is bírás-
kodott. A C csoport másik
mérkõzésén a Manchester
United és a Benfica csap
össze. Szintén ma este Man-
chester City (angol)–SSC
Napoli (olasz) (A csoport),
Villarreal (spanyol)–Bayern
(német) (A), OSC Lille (fran-
cia)–Moszkvai CSZKA
(orosz) (B), Internazionale
(olasz)–Trabzonspor (török)
(B), Zágrábi Dinamo (hor-
vát)–Real Madrid (spanyol)
(D), Ajax Amsterdam (hol-
land)–Olympique Lyon
(francia) (D) mérkõzéseket
rendeznek. 

Galaci premier

Sznúker 

T. J. L. 

Az angol Mark Selby a
sanghaji sznúkermester-

tornát, s sikerének köszönhe-
tõen már vezetni fogja az ok-
tóber 3-ától érvényes világ-
ranglistát. A Shanghai Mas-
ters díjalapja 350 ezer angol
font volt, abbõl a gyõztes 65,
a döntõs pedig 32 ezret vitt el. 

A sorsolás szeszélye foly-
tán Selby honfitársakkal ta-
lálkozott a döntõig, ahol a
még pár napig világelsõ wale-
si Mark Williamsszel ját-
szott. A legjobb 32 között Ni-
gel Bondot (5-3), a nyolcad-
döntõben Jamie Cope-ot (5-
0), a negyeddöntõben Shaun
Murphyt (5-4), az elõdön-
tõben pedig Mark Kinget (6-
0) gyõzte le a Leicesteri Bo-
hóc, aki Murphy ellen 2-4-rõl
fordított. 

A döntõben is töretlen küz-
dõszelleme vitte gyõzelemre,
hiszen Williams nagyn felké-
szült a nagy megmérettetés-
re. A walesi 5-7-rõl 9-7-re for-
dított, és nagyon közel állt a
végsõ sikerhez. Selbynek
azonban hihetetlen lökések
sikerültek, és 10-9-re nyerte a
finálét.   

Az idei Sanghai Mastersen
aratott siker csak a második
Selby pályafutásában miután
2008-ban Walesi Opent
nyert honfitársa, a legendás
Ronnie O’Sullivan legyõzé-
sével. A 28 éves Mark Selby
két mestertornát is nyert,
2008-ban és tavaly, s 2007-
ben világbajnoki döntõben
maradt alul a skót John
Higginsszel szemben. A kí-
nai világvárosban Selbynek
sikerült visszavágnia Wil-
liamsnek az idén februárban,
Berlinben elszenvedett vere-
ségért –  a German Masters
döntõjét ugyanis a walesi
nyerte 9-7-re.    

Mark Willimsnek a kínai
siker a 19. címet jelenthette
volna … 

Október 3-ától az alábbi
Top10 lép majd életbe a hiva-
tásos sznúkerjátékosok világ-
rangsorában: 1. Mark Selby
68365 pont, 2. Mark
Williams 68020, 3. John
Higgins 60420, 4. Ding
Junhui (kínai) 56660, 5. Neil
Robertson (ausztrál) 56100,
6. Shaun Murphy 49905, 7.
Stephen Maguire (skót)
47880, 8. Ali Carter (angol)
47740, 9. Judd Trump (an-
gol) 45710, 10. Graeme Dott
(skót) 44290. 

„Nole” oktatta Nadalt 

Monyjat ünneplik társai

Fotó: Mediafax
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