
A szelektív hulladékgyûjtés és a környezetvédelem fontosságára igyekszik felhívni a fi-

gyelmet a „Zöld sarok az én iskolámban” címû országos kampány, amelyet tegnap ismer-

tettek és indítottak el Bukarestben. A fõvárosi tanintézményben tartott sajtótájékoztatón

részt vett Borbély László környezetvédelmi és Daniel Funeriu tanügyminiszter is, az álta-

luk vezetett szaktárcák ugyanis a környezetvédelmi akció támogatói. A szelektív hulla-

dékgyûjtés iránti igény jelentõsen megugrott az utóbbi idõkben, Marosvásárhelyen azon-

ban éppen a helyi önkormányzat hátráltatja az elkötelezett civileket. 7. oldal 

új magyar szó
2011. szeptember 28., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3112 ▲
1 amerikai dollár 3,1897 ▼
100 magyar forint 1,4965 ▲

MTVA: újjászületõ közmédia

Pár nap múlva újjászületik a magyaror-
szági közmédia. Október 1-jétõl az m1 és
a Duna TV új mûsorokkal rukkol elõ, a
Duna Autonómia nevet változtat, a Kossuth
rádió pedig gyorsulással veszi fel a kesz-
tyût a hírversenyben. 

Vezércikk 3

Elhunyt Makovecz Imre

Életének 76. évé-
ben tegnap el-
hunyt Makovecz
Imre nemzetközi
hírû mûépítész.
„Az építészet klas-
szikus értelemben
vett vonalát követ-
te, emberléptékû
életteret álmodott
és valósított meg”
– írja közleményé-
ben Kelemen Hu-
nor kulturális mi-
niszter.

Média 9

Aktuális 2

Hófehérkébõl 
vasorrú bába
A szavazatgyûjtéshez már a Hófehérke-
párt eredeti elgondolásának újabb meg-
erõszakolása kell. Így történhet meg,

hogy a hírek szerint a Népi
Mozgalom nyitott a jobbol-
dalinak korántsem nevezhetõ
UNPR-re, emellett Gigi
Becali pártjára, az OTV-s

Dan Diaconescu nemrégi-
ben bejegyzett alakulatá-
ra, s még Vadim Tudo-

rékra sem monda-
nának nemet. Cseke Péter Tamás

Romaellenes 
tüntetések Bulgáriában

Véres összecsapások törtek ki Bulgáriában
egy roma család és a bolgárok között. A
lázongások azután kezdõdtek, hogy a
múlt héten a többségében romák lakta
Katunica faluban az uralkodó cigány csa-
lád egyik tagja elütött egy 19 éves fiatalt,
aki belehalt sérüléseibe.

Kultúra 8

Több mint százötvenen fo-
gadták tegnap Bukarestben a

Hadsereg Háza elõtt Florin Su-
ciut és Sebastian Muscalut, az
Arany útja nevû projekt két részt-

vevõjét, akik szeptember 19-én in-
dultak el gyalog Bákóból, hogy a
300 kilométeres út során felhívják
a figyelmet a verespataki bánya-
terv negatívumaira. 3. oldal 

Zöld sarokba szorítva
Új iskolai ökobarát programot indított el a környezetvédelmi minisztérium

Cs. P. T.

Két hét múlva ismét megcsap-
pan az RMDSZ képviselõhá-

zi frakciójának létszáma: Lakatos
Pétert tegnap a parlament a
Számvevõszék vezetõtanácsi tag-
jává nevezte ki, és a tisztségek
összeférhetetlensége miatt a Bihar
megyei politikus kénytelen meg-
válni törvényhozói mandátumá-
tól. A frakció létszáma Pálffy Zol-
tán Mózes Kolozs megyei képvi-
selõ halála miatt augusztusban
már megfogyatkozott, jelenleg 21
RMDSZ-es képviselõ ül a parla-
mentben. Lakatos Péter már teg-
nap este letette a hivatali esküt az
új posztján. Lapunknak elmond-
ta, várhatóan tizenöt napon belül
adja be lemondását a parlament-
ben. Folytatása a 3. oldalon 

RMDSZ: 

fogy a frakció

A zöld emberkék már sok helyre elkísérték Borbély László minisztert, aki a tegnapi bemutatón az ökoegyesület kabalafiguráival jelent meg

A verespataki bányaterv ellen tüntettek tegnap Bukarestben

Fotó: Tofán Levente

Fotó: Tofán Levente

ÚMSZ

A PwC Románia bérpolitiká-
kat vizsgáló piackutatásának

adatai azt bizonyítják, hogy a ha-
zai cégek többsége átesett azon a
recesszióra jellemzõ üzleti szem-
léleten, hogy pusztán a túlélésre
és anyagi javak konzerválására
összpontosítson. A cégek körébe
visszatérõ óvatos optimizmus
eredményeként idén átlagban 5,6
százalékkal  növekedtek a fizeté-
sek. Bár az arány elmarad a tavaly
év végén tervezett 6,8 százalékos
növekedéstõl, a vállalatvezetõk
nem tettek le abbeli szándékuk-
ról, hogy jövõre közel hét száza-
lékkal többet költsenek javadal-
mazásra. Szakértõk szerint a bér-
növekedés üteme együtt mozdul
az infláció alakulásával. 6. oldal

Béremelés – 

csak módjával
Aranyat vittek Bãsescunak
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Röviden

Kerekasztal a népszámlálásról

Markó Béla miniszterelnök-helyettes, Szé-
kely István politológus és Kapitány Balázs,
a magyarországi Népességtudományi Kuta-
tóintézet tudományos titkára részvételével
szervez a Kós Károly Akadémia Alapítvány
kerekasztal-beszélgetést a népszámlálás
fontosságáról pénteken a marosvásárhelyi
Bernády Házban. A beszélgetést az Erdélyi
Magyar Televízió élõ adásban közvetíti.

Rongálás a magyar kultúrházban

Ismeretlen tettesek a hét végén betörtek
az újvidéki Petõfi Sándor Magyar Mûvelõ-
dési Központba, és súlyosan megrongálták
az épület nagytermét. A behatolók össze-
törték a zongorát és a rádiót, a csillárokat
székekkel zúzták szét, a balkonról ledobál-
ták a virágcserepeket, az ajtókon betörték
az üveget, az emlékfolyosón felállított Pe-
tõfi-mellszobrot pedig virágcserepekkel
dobálták meg.

Elõrehozott választások lesznek

Feloszlatta a spanyol parlamentet a kor-
mányfõ, megnyitva az utat a novemberi
elõre hozott választások elõtt. José
Rodriguez Zapatero (képünkön) még júli-
usban jelentette be az elõre hozott válasz-
tások kiírását, de csak most írta alá a par-

lament feloszlatásáról szóló rendeletet. A
kormányfõ azt is közölte: nem indul újra
a posztjáért.

Leváltották a pénzügyminisztert

Dmitrij Medvegyev orosz államfõ hétfõn
felmentette Alekszej Kudrin pénzügymi-
nisztert, miután korábban távozásra szólí-
totta fel a minisztert, egyben miniszterel-
nök-helyettest. Miután szombaton bejelen-
tették, hogy Vlagyimir Putyin lesz az el-
nökjelölt, s Medvegyev az elnökválasztás
után kormányfõ lesz, Kudrin Washington-
ban kijelentette: a nézeteltérések miatt nem
dolgozhat majd Medvegyev kormányában.

Palesztin export az EU-ba

Az Európai Parlament tegnap Strasbourg-
ban jóváhagyta az unió és a Palesztin Ha-
tóság közötti megállapodást, amelynek
alapján a jövõ évtõl a Jordán folyótól nyu-
gatra esõ (ciszjordániai), valamint a gáza-
övezeti palesztin területekrõl közvetlenül –
tehát Izrael közbeiktatása nélkül – lehet
mezõgazdasági és halászati termékeket ex-
portálni. A Palesztin Hatóság jelenleg a
legkisebb volumenû kereskedelmet bonyo-
lítja le az unióval a déli mediterrán térség
országai közül: 2009-ben a forgalom értéke
mindössze 56,6 millió euró volt, amibõl
50,5 milliót az EU-export tett ki.

Baleset a sanghaji metrón

Egymásba rohant a sanghaji metró két sze-
relvénye tegnap délután. A balesetben 262
utas sérült meg, húsz ember súlyosabban.
A baleset azt követõen történt, hogy a jel-
zõrendszer kisebb hibája miatt kézi, azaz
telefonos irányításra tértek át a vonatok. A
hiba miatt lassításra kényszerültek az alag-
útban a szerelvények, s ez okozta a balese-
tet: a Laohszimen és a Jüjüan állomások
között rövid ideig megálló egyik szerel-
vénybe hátulról belefutott a következõ, s
tolta maga elõtt egy darabon az elsõt. 

Hírösszefoglaló

Az euróövezet adósságválsága
újabb válságba taszíthatja az

egész világ gazdaságát, így az
Egyesült Államoknak sem mind-
egy, születik-e végre az ügyben
megoldás. Az amerikai elnök
azonnali összefogást sürget.

Barack Obama az egész világ
számára ijesztõ fejleménynek ne-
vezte a görög válság megoldat-
lanságát, és arra biztatta az
eurózóna tizenhét tagállamát,
hogy minél gyorsabban segítse
meg azokat a régiókat, ahol a
bankok még nem tértek teljesen
magukhoz a 2008-ban bekövetke-
zett pénzügyi válságból, és most
a görög kormány adósságválsága
miatt szenvednek. „Próbálnak fe-
lelõsségteljesen cselekedni, de
ezek a cselekedetek nem zajlanak
eléggé gyorsan” – állapította meg
Obama egy Kaliforniában mon-
dott beszédében. 

Washingtonban a múlt héten
tartottak együttes ülést az IMF, a
Világbank és a G20 országai. Az
Európai Unió illetékesei hétfõn
állították, hogy dolgoznak az
eurózóna pénzügyi rendszerének
reformján, illetve azon, hogy az
adósságválság elterjedésének ele-
jét vegyék, egyelõre azonban még
semmi jele annak, hogy a tizen-
hét ország konszenzusra jutna.

Nem sokan merik kimondani
– és Obama sem mondta ki –

azt, amit európai pénzügyi ille-
tékesek név nélkül egyre gyak-
rabban nyilatkoznak a sajtónak:
ha Európa nem amputálja a fi-
nanciális értelemben teljesen el-
üszkösödött, a gyógyulásért ten-
ni semmit nem hajlandó végtag-
ját – azaz nem teszi ki Görögor-
szágot az eurózónából –, akkor
nemhogy a közös fizetõeszköz
nem marad meg, de éveken be-
lül maga az unió is megszûnik
funkcionálni. Ez a Római Biro-
dalom bukásához hasonló folya-
matokat indíthat el – azaz akár

ezredévekben mérhetõ vissza-
esést az egész világ számára. 

Az Európai Unió kézzelfog-
ható közelségbe került gazda-
sági és pénzügyi megroppaná-
sa rendkívüli aggodalmat vál-
tott ki, Európa heves kritikákat
kapott az Egyesült Államoktól
és a világgazdaság más szerep-
lõitõl is, amiért képtelen szem-
benézni a valósággal, cseleked-
ni sem hajlandó, ezért félõ,
hogy az eurózóna gyengébb
gazdaságai – a portugál, a spa-
nyol, a görög, az ír – hetek

vagy hónapok leforgása alatt
követhetik a görög utat. 

A görögök veszni hagyására
eddig elsõsorban az ország fõ fi-
nanszírozója, Németország aka-
ratából nem került sor, miután
Berlin kitart korábbi elvi politiká-
ja mellett, hogy egy görög csõd
megrengetné az euróba vetett hi-
tet. Egyre nyilvánvalóbb azon-
ban, hogy a csõdöt Athén eddig
nem az eurónak, hanem a német
– valamint a finn, a holland, a
dán – adófizetõknek köszönhetõ-
en kerülte el. 

Obama félti Európát
Összefogást sürgetett az amerikai elnök az euró védelmében

ÚMSZ-összeállítás

Futótûzként terjed az erõszak
Bulgária déli részén, ahol hét-

fõn véres összecsapások törtek ki
egy roma család és a többségi bol-
gárok között. A lázongások azu-
tán kezdõdtek, hogy a múlt héten
a többségében romák lakta Katu-
nica faluban az uralkodó cigány
család egyik tagja elütött egy 19
éves fiatalt, aki belehalt sérülései-
be, és nem sokkal ezután az áldo-
zat barátja is életét vesztette. A
bolgárok elõször csak Katunicá-
ban lázadtak fel a cigány család
ellen, hétfõ estére azonban az or-
szág több városában is romaelle-
nes tüntetések voltak, így Szófiá-
ban, Plovdivban, Várnában és
Burgaszban is. A tüntetõk a rend-
õrökkel is összecsaptak, és emiatt
több száz embert letartóztattak. 

Katunica faluban a 19 éves fia-
talember halálra gázolásán feldü-
hödve szülei és barátai rárontottak

a cigánykirály, Kiril Raskov
(„Kiro cár”) házára, betörték az
ablakait, és belül tüzet okoztak,
amelyet azonban sikerült gyorsan
eloltani. A gázoló vezetõ közben
elmenekült. A verekedésben két
rendõr és három civil sérült meg, s
eszméletét vesztette egy szívbeteg-
ségben szenvedõ 16 éves fiú, aki
kórházba szállítása után meghalt.

Ezt követõen nagy számú
csendõrt vezényeltek a feszült lég-
körû faluba. Mintegy száz lakos

beadványt írt, amelyben követeli
a Raskov család elköltöztetését a
településrõl. Az állami rádiónak,
illetve tévének nyilatkozó helybe-
liek elmondták, hogy „Kiro cár és
családja arrogáns, basáskodik” a
lakosokkal. Követelték, hogy a
hatóságok vizsgálják ki Kiril
Raskov vagyonának eredetét,
mert szerintük „nem fizet adót a
milliói után”. Sajtóinformációk
szerint a cigánykirály illegális pá-
linkafõzdét üzemeltet. 

Etnikai villongások Bulgáriában
MTI

A jövõ évi költségvetést ismer-
tette Orbán Viktor magyar mi-

niszterelnök és Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter a
Fidesz–KDNP-frakciószövetség
tegnap délutáni ülésén. A kor-
mányfõ és a tárcavezetõ együtt
érkezett nem sokkal három óra
után a Képviselõi Irodaházba, a
várakozó újságíróknak azonban
egyikük sem nyilatkozott. Az ér-
kezõ Lázár János Fidesz-frakció-
vezetõ arra a kérdésre, hogy amit
eddig ismernek a 2012. évi bü-
dzsébõl, támogatják-e, azt vála-
szolta: természetesen. Hozzátette
ugyanakkor, a decemberi elfoga-
dásig egészen biztosan várhatók
változások. Járai Zsigmond, a
Költségvetési Tanács elnöke az
elmúlt pénteken azt közölte,
hogy a tanács egyetértett a kor-
mány jövõ évi költségvetési terve-
zetével, de az jelentõs kockázato-
kat hordoz. A miniszterelnök sû-
rû programja miatt félórás csú-
szással elkezdõdött tanácskozá-
son Orbán nagyjából háromne-
gyed óráig beszélt, elsõsorban az
irányokról, számok kevésbé je-
lentek meg az elõadásában. A jö-
võ évi költségvetési tervezet 1,5
százalékos GDP-növekedéssel,
2,5 százalékos államháztartási
hiánnyal (ez „kõtáblába van vés-
ve”) számol, az inflációt 3,4 szá-
zalék helyett 4,2 százalékra be-
csüli – mondta másfél hete Ma-
tolcsy György a sarokszámokat
ismertetõ kormányszóvivõi tájé-
koztatón, ahol többek között az
is elhangzott, hogy két százalék-
ponttal megemelik az áfát. 

Készül Orbánék 

új költségvetése

ÚMSZ

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa
ma kezdi meg a konzultáció-

kat a palesztinok ENSZ-tagfelvé-
teli kérelmérõl – jelentette be hét-
fõn Navaf Szalám, a BT soros el-
nöki tisztségét betöltõ Libanon
ENSZ-nagykövete.

Szalám eredetileg helyi idõ sze-
rint hétfõ délután három órára
tûzte ki az elsõ megbeszélés idõ-
pontját a témában, ezt azonban
elhalasztották, okára a diplomata
nem adott magyarázatot. Késõbb

kiderült: elsõsorban jogászokból
álló bizottságot hoznak létre,
amely megvizsgálja, hogy a felvé-
teli kérelem megfelel-e a követel-
ményeknek, továbbá Palesztina
mindannak, ami egy állammal
kapcsolatban elvárható.

Minden nemzetközi nyomás-
gyakorlással dacolva Mahmúd
Abbász palesztin elnök a múlt
pénteken, ENSZ-közgyûlési be-
széde elõtt átadta Ban Ki Mun
ENSZ-fõtitkárnak a tagfelvételi
kérelmet, bár az általa államként
elismertetni remélt palesztin terü-

let nagy részét Izrael megszállva
tartja, az Egyesült Államok pedig
a kérelem biztonsági tanácsi meg-
vétózásával fenyegetõzött.

A palesztinok azt remélik,
hogy a tizenötbõl legalább ki-
lenc szavazatot megszereznek.
Ahhoz, hogy az ENSZ elismer-
jen és tagjai közé fogadjon egy
új országot, a Biztonsági Ta-
nácsnak kell ajánlást tennie a
Közgyûlésnek, amely dönt a ké-
résrõl. Az ajánláshoz pedig leg-
alább kilenc támogató szavazat
szükséges a BT-ben. 

Bonyolódik a palesztin helyzet

Újabb illegális cigánytelepet számolt fel tegnap a francia rendõrség
Marseille-ben: a táborban mintegy kétszáz romániai roma élt. A
dél-franciaországi város északi negyedeiben 150 rendõrt és csend-
õrt mozgósítottak reggel 6 órakor a táborhely kiürítésére, ami fel-
háborodást váltott ki a romákat támogató segélyszervezetek részé-
rõl. Közlésük szerint a mintegy kétszáz roma – köztük nõk, gyere-
kek és idõsek – lakókocsikban és összetákolt viskóban élt egy vas-
úti sínek közötti közterületen. A kiürítés után megkezdõdött a ba-
rakktábor felszámolása. Az év eleje óta mintegy tíz hasonló, ille-
gális cigánytábort számoltak fel a városban. 

Újabb romatelepet számolt fel a rendõrség Marseille-ben

Barack Obama szerint az egész világ számára ijesztõ fejlemény az euróövezet válsága
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Alig egy éve, a 2010-es szep-
temberi kormányátalakítás
elõtt osztotta meg elõször a
nyilvánossággal jóslatait egy
blogbejegyzésében az akkor

még elnöki tanácsadó
Sebastian Lãzãroiu a

hazai politikai élet hama-
rosan felbukkanó új sze-
replõjérõl. Mivel az ala-

kulat képzeletbeli volt, nevét a mesevilágból
kölcsönözte: Hófehérke-pártra keresztelte.
Egy évre rá, az elnöki hivatalból történõ tá-
vozása és rövid minisztersége alatt ugyanaz a
Lãzãroiu pontosította tavalyi jóslatait: nem
pártra, hanem mozgalomra gondolt, amely-
nek létrehozásában szerepet is vállalna. Kis-
vártatva a Demokrata Liberális Párt vezetõi
bejelentették: már szervezik is a Népi Mozga-
lomnak nevezett politikai erõt, amelynek ne-
vét Traian Bãsescu államfõ nagyobbik lánya
védette le a szabadalmi és védjegyhivatalnál.
A kör így bezárulni látszik: az elnök bizal-
masa új politikai szereplõ megjelenését vetíti
elõre, majd egy évre rá, Traian Bãsescu véd-
nöksége alatt megalakul a Népi Mozgalom.
Csakhogy az eltelt esztendõ alatt a sokat em-
legetett Hófehérke-párt metamorfózison ment
keresztül.
Sebastian Lãzãroiu egy éve még arra hivat-
kozott, a szavazók teljesen új arcokat felvo-
nultató párt megjelenését igénylik, mert az
eddigi politikusoktól megcsömörlöttek. Ehhez
képest a Népi Mozgalomról eddig csak any-
nyit lehet biztosan tudni: középpontjában a
Demokrata Liberális Párt áll, amely – a
PDL egyik alelnöke, Gheorghe Flutur meg-
fogalmazása szerint – maga köré gyûjti „az
ország reformját, a korszerû állam megte-
remtését célul kitûzõ jobboldali erõket: párto-
kat, alapítványokat, civil szervezeteket, szak-
szervezeteket, magánszemélyeket”. Ha pedig
Flutur szavait komolyan vesszük, akkor a
Népi Mozgalom olyan – egyelõre homályos
– politikai konglomerátum, amelyben a már
ismert PDL-s arcok mellé többé-kevésbé is-
mert parasztpártiak, zöldek, jobboldali gon-
dolkodású bloggerek, publicisták sorakoznak
fel. Csakhogy a Népi Mozgalmat az államfõ
és pártja bevallottan azért hozza létre, hogy a
hangzatosan jobboldali platformnak nevezett
politikai erõ le tudja gyõzni a baloldalinak
titulált ellenzéki szövetséget, az USL-t. A
Flutur-féle felállásban azonban a mozgalom
szavazatgyûjtésre nem, legfennebb csak arra
jó, hogy a kormányzásban megtépázott PDL
paravánjául szolgáljon, eladhatóbbá tegye a
régi arcokat.
A szavazatgyûjtéshez már a Hófehérke-párt
eredeti elgondolásának újabb megerõszakolá-
sa kell. Így történhet meg, hogy a legfrissebb
hírek szerint a Népi Mozgalom nyitott a
jobboldalinak korántsem nevezhetõ UNPR-
re, emellett Gigi Becali pártjára, az OTV-s
Dan Diaconescu nemrégiben bejegyzett ala-
kulatára, s még Vadim Tudorékra sem mon-
danának nemet. Sebastian Lãzãroiu pedig
egy blogbejegyzésében talán még azt is meg-
ideologizálja: miért jobb a vasorrú bába,
mint Hófehérke. 

Hófehérkébõl
vasorrú bába

Cseke 
Péter Tamás

Folytatás az 1. oldalról

Tájékoztatása szerint a képviselõ-
ház házbizottsága megüresedett-
nek nyilvánítja a mandátumát. A
kormánynak a mandátum meg-
üresedéstõl számított kilencven
napon belül kell kiírnia az idõkö-
zi választásokat a Bihar megyei 2-
es számú kerületben, amelyet
2008-ban Lakatos nyert meg. A
Számvevõszék vezetõtanácsi tag-
jainak mandátuma hét évre szól.
A testületnek Lakatoson kívül
van még egy RMDSZ által dele-
gált tagja: a szintén Bihar megyei
Pete István volt szenátor, akinek
még négy éve van hátra a mandá-
tumából. 

Tegnapi együttes ülésükön a
képviselõk és szenátorok más, a
parlamentnek alárendelt intézmé-
nyekben megüresedett helyek be-
töltésérõl is döntöttek. Így meg-
szavazták azt, hogy a kormány-
pártok jelöltje, Gheorghe Iancu
vezesse a nép ügyvédje intézmé-
nyét. Az új ombudsmanról, akár-
csak a többi tisztségrõl az ellen-
zék hiányában szavazott a parla-
ment. A Szociál-Liberális Szövet-
ség politikusai kifogásolták, hogy
a jelölésekrõl szóló szakbizottsági
jelentések elfogadásakor nem volt
meg a kvórum a testületekben.
Kifogásaikat az ülésvezetõ Ro-
-berta Anastase nem vette figye-
lembe, így az ellenzék kivonult a

terembõl. A nép ügyvédje intéz-
ménye vezetõi tisztségének a poli-
tikai pártok számára azért van je-
lentõsége, mert az ombudsman-
nak jogában áll megtámadni az
Alkotmánybíróságon a törvénye-
ket és a kormány rendeleteit.
Gheorghe Iancu ellenjelöltje az
ellenzék által javasolt Valer
Dorneanu korábbi képviselõházi
elnök volt.

Az új ombudsman a nép ügy-
védje intézménye eddigi vezetõje,
Ion Morariu helyettese volt,
emellett két egyetemen jogot ta-
nít. Korábbi sajtócikkek szerint
Iancut azzal vádolták meg a diák-
jai, hogy kenõpénzeket kért az el-
nézõ vizsgáztatásért. 

Román lapszemle

A román királyi család mintegy kétszáz
személyes tárgyát, karórákat, kitünteté-
seket, okleveleket, festményeket bocsá-
tanak árverésre Bukarestben. (Adevãrul)

A Nemzetközi Valutaalap számításai
szerint Románia évi 50 millió eurót ve-
szít csak amiatt, hogy nincsen Brassót
Bukaresttel összekötõ autópálya.
(România liberã) A kedvezõ idõjárás-
nak köszönhetõen idén, hosszú idõ után
elõször valósággal megszállták a turis-
ták, jobbára sporthorgászok a Duna-del-
tát. (România liberã) Míg évekkel ez-
elõtt tartályszámra lopták munkahely-
ükrõl az üzemanyagot a fõvárosi köz-
szállítási vállalat dolgozói, ma kisebb
mûanyag palackokban csempészik ki.
(Evenimentul Zilei)

Fogy a frakció

A képviselõk és szenátorok sorra megszavazták a kormánypártok jelöltjeit az alárendelt intézményekbe

Farkas István

Több mint százötvenen fo-
gadták tegnap Bukarestben a

Hadsereg Háza elõtt Florin
Suciut és Sebastian Muscalut, az
Arany útja nevû projekt két részt-
vevõjét, akik szeptember 19-én
indultak el gyalog Bákóból, hogy
a több mint háromszáz kilométe-
res út során felhívják a közvéle-
mény figyelmét a verespataki bá-
nyaterv negatívumaira. „Traian
Bãsescu úgy gondolja, hogy a
Verespatakról kitermelt arany
menti meg Romániát. Szerintünk
azonban az államnak nagyon ke-
vés fog maradni. Éppen ezért mi
hoztunk aranyat az államfõnek,
tegye be az államkincstárba, és ne
engedélyezze a ciántechnológiás
aranykitermelést” – nyilatkozta
az Új Magyar Szónak Florin
Suciu. A két fiatal aktivista a

Hadsereg Háza elõtt tartott rövid
pihenõ után a Cotroceni-
palotához indult, hogy átadják az
államfõnek az útjuk során össze-
gyûjtött aranyat. „Az arany mel-
lett átadjuk még a román nép
üzenetét is az államfõnek, ami
nagyon tömör: Verespatak nem
eladó” – mondta Muscalu. Hoz-
zátette: útjuk során egyre inkább
meggyõzõdtek arról, hogy a
Verespatakra tervezett aranybá-
nya csak a politikum érdeke. „Ro-
mániában még igenis él a civil el-
kötelezettség szelleme, vannak
még olyan emberek, akik nem en-
gedik, hogy a politikusok sárba ti-
porják jogaikat. Verespatak nem
az államfõ tulajdona, ezért az ál-
lampolgárok véleményét is ki kell
kérnie, mielõtt döntene” – fogal-
mazott lapunknak Suciu mielõtt
a 150 fõs tömeg élén a Cotroceni-
palota felé indult volna. 

Aranyat vittek Bãsescunak
M. Á. Zs.

Magyarázatot vár Traian
Bãsescu államfõtõl az Orszá-

gos Diszkriminációellenes Tanács
(CNCD) a királyi ház esetleges fo-
gyatékos leszármazottaival kap-
csolatos megjegyzésére. Az állam-
fõt egy civil szervezet és Lia
Olguþa Vasilescu szociáldemokra-
ta szenátor panaszolta be az Asz-
talos Csaba vezette testületnél,
amely jövõ hétre idézte be Traian
Bãsescut. Ha az államfõ nem kí-
ván személyesen megjelenni, kép-
viseltetheti magát ügyvédjével,
vagy küldhet írásos magyarázatot
is nyilatkozatára. Az államfõ a B1
kereskedelmi televíziónak adott
múlt heti interjúban a következõ-

képpen kommentálta a 90 éves
Mihály király tiszteletére a parla-
mentben összehívott ünnepi ple-
náris ülést: „Meggyõzõdésem,
hogy az emberek 80 százaléka azt
kívánja, hogy õ választhassa meg
az államfõt. Jót vagy rosszat, de
tudják, hogy lehetõségük van a le-
váltására. De mit kezdesz egy
olyan vezetõvel, akinek a tisztsége
egy életre szól, és még örökösei is
vannak? Mi történik, ha valame-
lyik örökös fogyatékos lesz? A
nyakadon marad államfõként?” A
civilek szerint az államelnök kije-
lentése sérti az esélyegyenlõség, il-
letve a törvények elõtti egyenlõség
alkotmányos elvét, amely nincs
tekintettel a polgárok esetleges fo-
gyatékosságaira. 

A CNCD beidézte az államfõt

Antal Erika

Vizsgálatot indított Kerekes
Károly RMDSZ-es és Ioan

Cindrea szociáldemokrata kép-
viselõk ellen az Országos Fedd-
hetetlenségi Ügynökség (ANI),
amely azzal vádolja a két hon-
atyát, hogy rokonaikat alkal-
mazták képviselõi irodájukban.
Ioan Cindrea feleségét, Amalia
Cindreát foglalkoztatta 2009. ok-
tóber 5. és 2011. február 1. kö-
zött nagyszebeni irodájában, Ke-
rekes Károly pedig marosvásár-
helyi körzeti hivatalában fiát,
Kerekes Szilárdot 2006–2010 kö-
zött és feleségét, Kerekes Zsu-
zsanna Ildikót 2004–2009 között
alkalmazta. Cindrea felesége
35.061 lejt keresett, Kerekes Ká-
roly családtagjai pedig összesen
99.083 lejt kaptak szolgálataikért.
Kerekes Károly az Új Magyar Szó
érdeklõdésére elmondta, semmi-
lyen törvény nem tiltja az ilyen-
szerû alkalmazást, sem a képvise-
lõk státusára vonatkozó törvény,
sem a érdekkonfliktusokra vonat-
kozó jogszabály. „Azonkívül én
csak javaslatot teszek az alkalma-
zásra, a tulajdonképpeni munka-
adó a parlament fõtitkársága. Bi-
zalmi állásról lévén szó, a munka-
társaimat én választom meg. A
politikai tevékenység nem akár-
milyen munka, nem lehet akárki-
re rábízni” – mondta lapunknak a
képviselõ, hozzátéve, ha lezárul
az ügy és az õ megítélésén csorba
esik miatta, akkor kártérítést kér
az ANI-tól. Korábban Máté And-
rás Levente Kolozs megyei képvi-
selõ ellen is ügyészségi feljelentést
tettek, mivel feleségét alkalmazta
képviselõi irodájában. 

Az ANI rászállt 

Kerekesre is 

ÚMSZ

„Nem ellenezzük Románia
és Bulgária csatlakozását a

Schengen-övezethez, csak úgy
véljük, hogy korai lett volna most
még errõl dönteni” – indokolta
országa elutasító álláspontját
Ulla Marianna Vaisto, Finnor-
szág bukaresti nagykövete. Hoz-
zátette: Helsinki azt várja a két
balkáni EU-tagállamtól, hogy
meggyõzõbb eredményeket mu-
tasson fel a korrupció leküzdésé-
ben és az igazságszolgáltatási
rendszer tisztaságának biztosítá-
sában. A Radio France Internatio-
nale-nak adott tegnapi interjúban
a skandináv diplomata elismerte,
hogy Románia és Bulgária „tulaj-

donképpen” teljesítette a schen-
geni csatlakozáshoz szükséges
technikai feltételeket, de leszö-
gezte, hogy Finnországnak ez
nem elég. Vaisto elmondta, meg-
érti a román kormány csalódá-
sát, de Bukarestnek a mûszaki
felszereltségen túl garantálnia
kell azt is, hogy a határõrök és
vámosok nem korruptak, nem
fogadnak el csúszópénzt. Paivi
Rasanen finn belügyminiszter
korábban arról beszélt, hogy
2012-ben térnek vissza Románia
és Bulgária csatlakozásának kér-
désére. Ezzel ellentétben, Traian
Bãsescu román államfõ már az
Európai Tanács október végi ple-
náris ülésén ki szeretné csikarni a
csatlakozás dátumát. 

Fotók: Tofán Levente

Schengen: a finnek igényesek

Bukarestben ért véget a moldovaiak aranygyûjtõ zarándoklata
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Bogdán Tibor 

A posztkommunista ro-
mániai dzsungelkapita-

lizmusban ha valami nem
politika, akkor az pénz. A fo-
ci – miután Ceauºescu idején
többé-kevésbé még az elõbbi
kategóriába tartozott – ma
már egyértelmûen csak pénz-
forrást jelent – legalábbis egy
szûk érdekcsoport számára. 

Sport és üzlet

Éppen ezért a mostani
újabb botrány, nem csupán a
sportág illetékeseit – elsõsor-
ban a játékvezetõ testületet –
érinti, de üzleti körökre is át-
terjedt. Így Vasile Avram, a
romániai Központi Játékve-
zetõ Bizottság elnöke mel-
lett Ioan Sorin Þerbea üzlet-
embert, a marosvásárhelyi
FCM támogatóját is õrizet-
be vették. A vád szerint az
üzletember 19 ezer eurót fi-
zetett Avramnak azért, hogy

„megfelelõ játékvezetõket”
küldjön a marosvásárhelyi
együttes 2011–2012. évi baj-
noki mérkõzéseire.  Igazság-
szolgáltatási források szerint
kihallgatják majd a történtek
kapcsán a Professzionista
Labdarúgóliga és a Román
Labdarúgó-szövetség elnö-
két, Miticã Dragomirt és
Mircea Sandut is. Hírek sze-
rint a botrányban benne van
Claudiu Maior marosvásár-
helyi alpolgármester is, aki
az összeget megelõlegezte a
Þerbea köztisztasági vállala-
ta által a város számára el-
végzendõ munkák ürügyén. 

Beindult a kivizsgálás az
üzletemberhez közel álló
Nicolae Iacobescu és
Vasile Constantin ellen is,
mindkettõjükkel szemben a
bûnrészesség gyanúja me-
rült fel a megvesztegetések
kapcsán. 

Az üzletember nem hiába
fizetett: a bajnoki mezõny
egyik leggyengébb csapatá-

nak számító marosvásárhelyi
tizenegy hét fordulóban egy
gyõzelmet aratott, három
döntetlent ért el és mindössze
három ízben szenvedett vere-
séget, olyan csapatoktól, mint
a Steaua, a Dinamo és Ko-
lozsvári CFR – amikor a szín-
vonalbeli különbség miatt a
játékvezetõ nem sokat tehe-
tett „védenceiért”.

Avram egyébként külön-
bözõ pénzösszegek fejében
rendszeresen beleavatkozott
a bíróküldésekbe, amivel
közvetett módon számos
meccs végeredményét befo-
lyásolta.

Nincs remény?

Ioan Sorin Þerbea sport
iránti érdeklõdése nem új ke-
letû. Korábban az idõközben
feloszlott CS Torpi férfi röp-
labdacsapatot finanszírozta,
õ az elnöke a marosvásárhe-
lyi City’us teremfoci-bajnok-
ságnak, tagja a Román Lab-

darúgó-szövetség ügyvezetõ
bizottságának. De köze van
a sportélethez a tulajdoná-
ban lévõ President csoport-
nak, amely a marosvásárhe-
lyi FCM focicsapat partnere,
valamint a Salubriserv válla-
latnak is, amely nem csak
Marosvásárhely, de a megye
28 más településének köz-
tisztaságát biztosítja. 

Þerbeát a politika sem
hagyja hidegen, a narancsvö-
rös hatalom érdekszférájába
tartozik; õ volt az, aki a
2008. évi választások alkal-
mával elkobozta az ismert
operatõr, Katyi Antal kame-
ráját, mivel a tévés lencse-
végre kapta a voksolás nap-
ján is kampányoló demokra-
ta liberálisokat. Katyi ekkor
bûnvádi feljelentés tett az üz-
letember ellen, a perbõl vi-
szont azóta sem lett semmi. 

A román labdarúgás veze-
tõinek hozzáállása alapján
aligha remélhetõ, hogy be-
látható idõn belül lényeges
változás történne a hazai
labdarúgás berkeiben. Mir-
cea Sandu például egyálta-
lán nem hisz Avram bûnös-
ségében – jóllehet az ügyé-
szeknek konkrét bizonyíté-
kaik vannak a megvesztege-
tésre, a Corleone névre is
hallgató Miticã Dragomir
pedig csak azt furcsállta,
hogy 19 ezer euróról – és

nem kerek összegrõl volt
szó. Feltehetõen igaza lesz a
Craiovai Universitatea tulaj-
donosának, Adrian
Mititelunak, aki szerint a
Mircea Sandu által bársony-
székbe ültetett valamennyi
tisztségviselõ elõbb-utóbb
rács mögé kerül majd.

Vasile Avram egyébként
nem az elsõ vezetõje a labda-
rúgó-testületnek, akit letar-
tóztattak. A korábbi bírói
megvesztegetési botrány, a
hírhedett Penescu-ügy kap-
csán 2009 tavaszán rács mö-
gé került a játékvezetõi bi-
zottság akkori elnöke,
Gheorghe Constantin is, akit
akkor néhány játékvezetõ is
követett a börtönbe. Nem
járt különbül utóda, Marcel
Licã sem, aki úgyszintén
több játékvezetõt magával
rántott. Igaz, jelenleg már
valamennyien szabadlábon
védekezhetnek – ám nincs
mi ellen, mivel pereik vége-
érhetetlenül elhúzódnak.

A Penescu-botránynak
politikai szálai is voltak, így
elõzetes letartóztatásba he-
lyezték az Argeº Megyei
Tanács elnökét, Constantin
Nicolescut és Craiova pol-
gármesterét, Antonie
Solomont. Természetesen
ma már õk is szabadlábon
vannak, mi több, tisztségeik-
ben maradtak.

Meccsdöntõ csalások

Sportszakértõk szerint a je-
lenlegi bajnoki idény elsõ
hetven mérkõzésébõl leg-
alább tíz meccs eredményét
befolyásolták a játékvezetõk.
Az elsõ fordulóban például a
Dinamo úgy nyert egy-nullra
a Marosvásárhelyi  FCM el-
len, hogy a „gólnál” a labda
nem haladt át a gólvonalon.
A hatodik fordulóban az FC
Vaslui úgy bizonyult jobbnak
a Dinamónál, hogy a buka-
resti csapatnak nem ítéltek
meg büntetõt, és nem állítot-
ták ki a vasluiak durva bele-
menést elkövetõ egyik játéko-
sát. A hetedik fordulóban a
Kolozsvári U-t két jogos bün-
tetõtõl fosztották meg, a ma-
rosvásárhelyiek egyik játéko-
sa nem kapta meg a megér-
demelt piros lapot, a kolozs-
váriak csatárját pedig gól-
helyzetben állították meg –
nem létezõ les miatt. A Ma-
ros mentieknek így sikerült
döntetlent kicsikarniuk. A
kolozsvári vasutasegyüttes
vasluiak elleni két gólos gyõ-
zelmét egy meg nem érde-
melt büntetõ megítélésének
köszönheti, amelyet ráadásul
az a játékos ért el, akit koráb-
ban ki kellett volna állítani.
Mindemellett a játékvezetõ
nem adta meg a vasluiak tel-
jesen szabályos gólját. 

Botrányos foci – focibotrányokkal 

Gy. Z.

Nem örülnek a gyenge
Oroszországban érdekel-

tek, ugyanis 2012-tõl újra a
keménységérõl ismert Vla-
dimir Putyin lehet Oroszor-
szág elsõ számú vezetõje, mi-
után a jelenlegi hatalmi erõ,
az Egységes Oroszország
Párt õt javasolja elnökjelölt-
nek. Putyin 2000-tõl 2008-ig,
két cikluson át volt államfõ,
az alkotmány értelmében
egymás után háromszor nem
indulhatott. A négyéves kor-
mányfõi munka után azon-
ban visszatérhet az ország
élére – akár újabb két ciklus-
ra –, miután közben az or-
szág alaptörvénye négyrõl
hat évre emelte föl az elnök
ciklusi idejét, a jelenlegi ál-
lamfõ, Dmitrij Medvegyev
pedig ahelyett, hogy újraje-
löltette volna magát, elegán-
san hátralépett.

„Egyszerû” 
alkotmánymódosítás

Putyin már korábban is je-
lezte visszatérési szándékait

(igaz, a hatalomtól soha nem
is távolodott el), ráadásul a
lakosság 74 százaléka támo-
gatja õt, ezért a kormánypárt
mind a parlamenti, mind az
elnökválasztáson biztos si-
kerre számíthat. Szombaton,
az Egységes Oroszország
(Jer) párt ülésén kiderült,
hogy a decemberi parlamen-
ti választáson a jelenlegi ál-
lamfõ, Dmitrij Medvegyev
indul a miniszterelnöki posz-
tért. A mostani miniszterel-
nök Vlagyimir Putyin vi-
szont a jövõ márciusban ese-
dékes államfõválasztáson
fogja megmérettetni magát.
Ezzel gyakorlatilag helyet
cserélnek a hatalomban,
mint ahogy azt tették 2008-
ban is. Akkor Medvegyev
úgy módosította az alkot-
mányt, hogy az államfõi
posztot hat, a miniszterelnö-
kit öt évig lehessen betölteni.

„Mi tagadás, ez elég ócska
színjáték volt. Medvegyev,
pillanatnyilag még elnök, de
2012 tavaszától megint mi-
niszterelnök, amiképp Pu-
tyin korábbi elnöksége idején
is volt, késõbb õszintén elis-

merte, hogy a »rosálást« õk
ketten már régen eldöntötték
egymás között”  – írta a Nép-
szabadság jegyzetírója, hozzá-
téve: „Oroszországot immár
bõ tíz éve Vlagyimir Vlagyi-
mirovics Putyin irányítja,
hívják õt bár elnöknek vagy
miniszterelnöknek. Ezzel pe-
dig nemhogy az állampárt
tagjai és küldöttei, hanem az
orosz emberek is mindig tisz-
tában voltak.” 

Nem voltak ellentétek

Mégis: soha hamisabb lát-
szat nem létezett a világpoliti-
kában, mint hogy a Putyin–
Medvegyev-tandemet belsõ
ellentétek feszítenék. Mindig
Putyin diktált, és régi péter-

vári szolgája csak annyiban
élt elnöki hatalmával,
amennyire ezt õ akarta vagy
engedte. Egyetlenegy esetet
leszámítva – amikor is a Líbia
elleni NATO-támadáskor
Putyin keresztes hadjáratot
emlegetett, és a jó modorra ér-
zékenyebb Medvegyev gyor-
san helyesbített – kettejük kö-
zött még verbális nézeteltérés
sem fordult elõ soha. Putyin is
csak azért engedett szabad fo-
lyást a dühének, mert tudta,
hogy Kadhafi bukásával
Oroszország hatalmas hadi
megrendelésektõl esik el;
Medvegyev meg azt tudta,
hogy a csalódást egy világha-
talmi szerepre pályázó or-
szágnak egyszerûen nem illik
nyilvánosan megvallania.

„Szeretne ön az elnökének
egy ereje teljében lévõ, ötve-
nes – egészen pontosan: jö-
võre hatvan éves (szerk. megj.)
– férfit, aki meghétszerezte
országa gazdasági erejét,
megtízszerezte a jövedelme-
ket, és visszaadta hazája
nagyhatalmi arcát? Lehet er-
re nemet mondani? Oroszor-
szágban semmiképpen” – ír-
ja az elemzõ. 

Kell egy cár

Bár sokszor hibás egyetlen
momentummal jellemezni
egy nemzet karakterét, az
oroszok igenis szeretik az
olyan vezetõt, akiben a „cár
atyuska” reinkarnációját lát-
hatják. Putyin stabilitást te-

remtett. Elõször is politikait:
véget vetett annak, hogy az
orosz belügyeket Borisz Jel-
cin éppen esedékes delíriu-
mának hõfoka befolyásolja.
Putyin rendszere ellenõrzött,
befolyásolt és irányított, ép-
pen ezért kiszámítható. Per-
sze, ha ezt a nyugati demok-
ráciaideálhoz mérjük, elkese-
rítõ eredményt kapunk.
Putyin választói azonban az
elmúlt évtizedeket nem
brüsszeli kávéházakban de-
mokráciadiagramokat barká-
csolva töltötték. Nekik jelen-
leg a kiszámíthatóság és a
stabilitás többet ér a minden-
ható politikai pluralizmus-
nál. Amikor Jelcintõl átvette
a kormányrudat, az orosz
GDP kétszázmilliárd dollár
körül mozgott, amikor 2008-
ban kiköltözött a Kremlbõl, a
nemzeti össztermék 1500
milliárdra emelkedett.

Egyes megfigyelõk szerint
mindazonáltal köze volt eh-
hez az egyre dráguló olajnak
is, de Putyin egy irányba
kezdte terelni „az országot
széthordó” oligarchákat.
Hogy mindezt korbáccsal tet-
te (lásd Hodorkovszkij), az
összességében megfelelt
azoknak, akik megtarthatták
az addig kapott mézeskalács-
ok zömét (lásd Abramovics).
Putyin elnöksége alatt az
oroszok jövedelme a korábbi-
nak a tízszeresére nõtt. Per-
sze átlagosan, messze nem
mindenkié, és fõleg messze
nem mindenhol. A Jelcin
alatti hónapokig késõ fizeté-
sek rémálma már a múlté. 

Helycserés „támadás” a Kremlben

A román labdarúgás immár hosszú évek óta botrányok 
végeérhetetlen láncolata. A megvesztegetéseknek, meg-
bundázott mérkõzéseknek igen nagy szerepük van abban,
hogy a hazai labdarúgás története mélypontjára jutott, 
az utóbbi idõben botrányosan focizó román válogatott 
a világranglistán az 57. helyen szerepel, egyebek között
Algéria és Litvánia csapata mögött.

A két politikus közül egyiknek sem

szokatlan a másik szerepköre, hiszen

egyszer belekóstolt már korábban is.

Az ezredforduló napján a leköszönõ

Borisz Jelcin akkori orosz államfõ mi-

niszterelnökét, Putyint ajánlotta utód-

jának, és Medvegyev is kormányfõ

volt, mielõtt beköltözött a Kremlbe.

Vladimir Putyin és Dmitrij Medvegyev. Az arcukon látszik, hogy a tét több, mint egy teniszgyõzelem



Az ország schengeni csatlakozását vétójuk-
kal megakadályozó hollandok elleni retorzi-
ók és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetemen (illetve körülötte) zaj-
ló eseményekben van egy feltûnõ hasonló-
ság, amely a román hatalmat a nemzetállam
kialakításának pillanatától jellemezte: a ha-
talommal való gátlástalan és gyakorta szé-
gyentelen visszaélés. 
Még az sem véletlen, hogy a román retorzi-
ók nem a finneket sújtják. Rajtuk nehezebb
fogást találni, az alapvetõen baloldali sajtó
által dominált európai közvéleményben
ugyanis a finn jobboldal választási sikere
sokkal kisebb mértékben verte a ki a biztosí-
tékot, mint a holland, ahol a szélsõjobb kor-
mányzati befolyása is erõteljesebb. Márpe-

dig a hatalommal való
viszszaélés kedvenc tár-
gyai mindig a gyengéb-
bek, azok, akik a közvé-
lemény védelmére sem
számíthatnak. 

Az alapvetõ kérdés
természetesen az,
hogyan engedheti
meg magának a ro-

mán állam, hogy egy

olyan városban, amelynek lakói még ma is
körülbelül felerészben románok és magya-
rok, illetve egy olyan egyetemen, amelynek
diákjai felerészt románok és magyarok, egy-
oldalú és megkérdõjelezhetetlen román ura-
lom, illetve román oktatói túlsúly alakulhas-
son ki... 
A válasz egyszerû: úgy,
hogy a kisebbségeket sújtó
hatalmi visszaéléseket a
nemzetközi közvélemény-
ben soha senki nem teszi
szóvá. Hogy miért? Mert
mindenkinek van némi vaj a fején. Ha nem
is ennyire agresszíven és szégyentelenül, de
nyugaton is elõszeretettel élnek vissza a ha-
talommal, ha önmagukat megvédeni nem
képes kisebbségekrõl van szó.
Jelesül a hollandok, a finnek, de a számunk-
ra kedvezõ döntést ellenzõ franciák és a né-
metek is. Egy kisebbség miatt, amely éppen
az általuk is jó évszázada tolerált kelet euró-
pai kisebbségellenesség miatt választja a
nyugati államokat, hajlamosak válogatás
nélkül minden román állampolgárt inkrimi-
nálni. Fittyet hányva a diszkriminációmen-
tesség fennen hirdetett elveinek. Ami pedig
a romákat illeti, azok fõként a mi kisebbség-

ellenességre szocializált kelet-közép európai
társadalmainkban váltak azzá, amik, olyan
állampolgárokká, akik úgy érezhetik, hogy a
többség erkölcsi normái rájuk nem vonat-
koznak, lévén maguk is merõben erkölcste-
lenek. Ezeknek a normáknak az elfogadása

ugyanis számukra a társa-
dalomból való kirekesztés
önkéntes igenlését jelente-
né. Korántsem véletlen,
hogy ezekben a közössé-
gekben kialakulhatott egy-
fajta közösségi konszenzus,

miszerint bûnözni nem gyalázat, hanem
egyfajta betyárvirtus.
A hollandok (hivatalosan), a franciák és a
németek (jobbára nem hivatalosan) joggal
háborodnak föl a román eljárás miatt, látni-
uk kéne azonban, hogy ami történik, az java
részt az õ számlájukra írható, annak a nem-
zetállami mentalitásnak a számlájára,
amelytõl – egy ideig úgy tûnt – Nyugat-Eu-
rópa szeretne eltávolodni, de amelyhez egy
ideje mintha mind eltökéltebben visszatérne.
A multikulturalizmus bukására vonatkozó
merkeli, sarkói, cameroni tézisek arról ta-
núskodnak, hogy Nyugat-Európa nagyha-
talmú államainak vezetõi úgy vélik: minek

utána bebizonyosodott, hogy az álságos
(mert csupán a kulturális sokféleség szá-
mukra megnyugtató látszatait toleráló) mul-
tikulturalizmus nem váltotta be a hozzá fû-
zött „reményeket”, ezeknek az államoknak
a politikai nyilvánossága immár leplezetle-
nül visszatérhet az integrációnak átkeresz-
telt asszimiláció egykor oly diadalmas gya-
korlatához. 
Azt jóformán senki nem hajlandó észreven-
ni, hogy ezzel azokat az elõítéleteket és ki-
rekesztõ reflexeket melegítik fel, amelyek el-
kerülhetetlenül magának az uniónak a szét-
eséséhez vezetnek. A nemzetállamok kiala-
kításának nacionalista korszakában felhal-
mozott hagyományaink nevében közösen
verhetjük szét azt az Európai Uniót, ame-
lyet az európai gondolat idealistái épp en-
nek a veszélynek az elhárítása végett hoztak
tetõ alá.
Az Európai Parlamentben sem ártana meg-
pendíteni a kérdést, mit szólnak hozzá a
kollégák: ha a román hatalom egy szuverén
állam védelmét élvezõ polgárokkal szemben
megengedi magának azt, amit megenged,
mit engedhet meg saját állampolgáraival
szemben? 
A marosvásárhelyi példa kapóra jönne.

Megint csak a magasabb fokon való visszatérés mutatkozik, a
mai fehér emberiség történetében is, fejlõdési törvény gyanánt.
Az elején, az akkori mûveltségnek, a vallásnak katolicizmusá-
ban, nagyjában egységes volt. Attól fogva egész fejlõdése mind
erõsebb széttépõdésekbõl állt – s a legerõsebb ily széttépõ a
nemzetiség volt. De már ez egyúttal egységesítõ hatalommal is
kezdett hatni, s ami a szárnya alatt mûveltség kifejlõdött, mind
egy új összefogásba – a, hogy úgy nevezzem, kultúrkatoliciz-
musba szorítja az emberiséget. Ellenállhatatlanul. Az eszperan-
tó esete mutatja ezt igen érdekesen.
Mint minden egyes embernek: minden egyes fajnak, törzsnek,
nemzetnek, s ezzel együtt nyelvnek és dialektusnak megvan a
maga életre való joga. Mindenképpen, de különösen az egyéni-
ség birodalmában: a mûvészetben. Nemcsak a szépmûvészet,
hanem a tudomány is, mely velejében szintén megálmodás, te-
hát szintén mûvészet, nagy hasznát látta a nemzeti hatásoknak.
A filozófiában elébb a francia, aztán az angol, majd a német
egyéniség maga-kiélése, s talán ugyanilyen sorban egyebütt, pél-
dául a természeti tudományokban: egy-egy hatalmas fejlõdõ fo-
kát jelentik az emberiség e lelki tartományainak. És így tovább
– de amily fokban fontossá és számbaveendõvé kezd válni min-
den, ami akár költészet, akár tudomány a világ bármely sarká-
ban terem, annál nyomasztóbb, gátlóbb és terhesebb mindezek-
nek a nyelvhez való kötöttsége. Már ma is ott tartunk, hogy egy
mûvelt olvasónak s különösen egy mindenfelé figyelni köteles
tudósnak egy csomó nyelvet kellene, ha lehetne, tökéletesen
tudnia. 

Ignotus: Eszperanto, Nyugat, 1911, 18. szám 
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Az mégsem lehet, hogy egy békemisszió kellõs köze-
pén áldozatokkal járó összetûzésre kerüljön sor –
vagy lehet, de az azért megengedhetetlen, hogy
mindössze fehér fegyverekkel orrba-szájbavágósdit
játszó civilekre villámló botot fogjon pár talpigszaki
kommandós. (Miután visszavették a társuk eltulajdo-
nított oldalfegyverét.) Az hallatlan, hogy Izrael nem
hajlandó fegyverrel és bunker-betonnal ellátni a
Hamászt, s ha incidenst szerveznek neki: nem kér
ezért bocsánatot. 
Komolyan: végül is ostobaság volt, hogy a török civi-
lek elhalálozása miatt Tel-Aviv nem kért elnézést An-
karától. Mibe került volna, ha a büszke makacskodás
miatti hosszas világhördülést egy állami bocsánatké-
réssel megelõzik? Az önjelölt erkölccsõszök nem len-
nének többen, mélyebben Ankara-pártiak és mindha-
lálig anti-telavivisták, s az is elkerülhetõ lett volna,
hogy a török miniszterelnökbõl fehérlovas pánarab
aktivista váljon. Mi több, Törökország nem félné,
hogy tán szaván fogja magát a miniszterelnök, és na-
szádokkal kísér egy reanimált Gáza-flotillát. Ettõl
ugyanis a NATO és USA azonnal „hát mi immár kit
válasszunk”-politikai tudathasadást kapna, s nem le-
hetne mást tenni, mint behajózva az anyázó zsidók
és türkök közé, elválasztani õket. 
Netanjahu-ország Izrael bocsánatkérésének elmara-
dása, illetve a szpáhi hévvel megsuhogtatott fenyege-
tés azonban kimondottan jól hozott a törökök
globálpolitikai boszorkánykonyhájára: Erdogan mi-
niszterelnököt burnuszos sivatagi hõsnek járó ujjon-
gással fogadták egyiptomi, tunéziai és líbiai munkalá-
togatásán. Ezután jött hab is a tortára: a palesztin
ENSZ-tagsági kérelem benyújtása elõtt Erdogan
cionizmus-nyakászó szóvirágai itt-ott furán hasonlíta-
ni kezdtek az Ahmadinezsádéihoz.
Egy pillanatra felvillant a generálarabság nasseri
globálösszefogásának az emléke, hisz mindenféle re-
gionális forrongás, vagy forradalomszerû megmozdu-
lás magáncélja mellett a változatlan-mozdulatlan cél-
bábú továbbra is: Izrael. Az összefogás, amely ennek
az ügynek mentén (az öt egyiptomi határõr haláláról
nem is beszélve, amely egy illegális „palesztin” zoll-
áttörés során Izrael jóvoltából következett be) kiala-
kulhat egy érdekes regionális tengely. A respublika és

szekularitáspárti Egyiptom és Ankara
mérkõzne ugyanazon grundért az ab-
szolúte monarchia és hitbéliekben kon-

zervatív Szaúd Arábiával. 
Bár az a gyanúm: ha Egyiptom végre

felépül krónikus forradalmából, letér
majd egy külön útra, és poros álláson

hagyja Ankarát, amely az elha-
nyagoltság traumáján túllépve,
szintén a saját távlatok közelítése

után néz majd.Ady András
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Visszatérhet az integrá-
ciónak átkeresztelt 
asszimiláció egykor 
diadalmas gyakorlatához.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Kétségtelenül nem létezik egyéb, 
mint a jelen pillanat célja. 

Az ember élete a pillanatok sikerén múlik.” 
Jamamoto Cunetomo

Váratlan kérdés

Jog a léthez

Krónikus 
bocsizûr

A nap címe. Ponta és Antonescu számítá-
sai, Evenimentul zilei

Magyarázat. Az Evz arról cikkezik, miként
próbálja visszaszorítani Victor Ponta és
Crin Antonescu Félixék „túlzott követelé-
seit” a különbözõ képviselõi helyek elosztá-
sát illetõen, és „elválasztani Voiculescu
imázsát a Szekuritáté volt besúgójáétól”.
Véleményünk szerint voltaképpen azon
agyalnak, miként szabadulhatna meg telje-
sen az USL a volt besúgó (bece)nevével
fémjelzett Konzervatív Párttól. (Szó, ami
szó, elég fura ez a szocialista/szociál-
demokrata-liberális-konzervatív egyveleg,
még akkor is, ha az ideológiai koherencia
és következetesség szempontjából a PDL
sem áll jobban.) Elõfordulhat, hogy – ha
nem elõbb – miután az Antennák a kampá-
nyok során megteszik a kötelességüket, a
PC-t valahova mélyen elássák. 

Izgi lesz. Kicsit olyan, mint amikor az átvir-
rasztott éjszaka után párton kívülivé – mi
több, függetlenné – vált/tett EBA érdekében
indult szimpátiamozgalom a európai parla-
menti választásokon. Emlékeznek? A PDL
összes szervezetének bizonyos számú szava-
zatot kellett a szájától elvennie – de be is ju-
tott ám az EP-ébe EBA. Ki tudja, hátha
most majd a nõvére is követi, aki egyelõre
csak közjegyzõ és becsületes fizetésébõl lu-
xuslakás-tulajdonos... Szóval a Népi Mozga-
lomról írunk, amely lelkesen gyarapodik, s
az Azi – pontosabban Sorin Frunzãverde –
szerint október végére nyílt fegyverzetben áll
ki a porondra. Zöldlevél úr szerint kezdettõl
fogva egy „jól strukturált politikai erõrõl van
szó”, gyakorlatilag egy „választási szövet-
ségrõl”, amelybe pártok, szak- és más szer-
vezetek, sõt mit sem sejtõ civilek is beletar-
tozhatnak. Nomen est omen – a Népi Moz-
galom színe biztosan a zöld leend; évtizedek
múlva pedig mindenki azt fogja hinni, hogy
Frunzãverde úr kapta a nevét a párttól, és
nem fordítva. Bár az is lehet, hogy át kell
keresztelkednie Lila úrrá. 

A nap álhíre. A Népi Mozgalom koponyái
azon dolgoznak - szivárgott ki a boszor-
kánykonyhájukból –, hogy miként kooptál-
hatnak a tagság sorába iskolásokat is (ötö-
diktõl felfele).



Röviden

ÚMSZ

A romániai magánszfé-
rában átlagban 5,6 szá-

zalékkal növekedtek a bérek
az idei év folyamán, ez
azonban elmarad a cégveze-
tõk tavaly tervezett 6,8 szá-
zalékos fizetésemelési tervei
mellett – derült ki a PwC
Románia piackutató most
elkészült Pay Well címû ta-
nulmányából. A felmérés-
ben részt vevõ cégek közel
felénél már megtörtént a bé-
rek felfelé korrigálása, a vá-
laszadók egyharmada az év
hátralevõ részében tervezi
ezt, és mindössze 23 száza-
lékuk nem döntött az ügy-
ben, illetve nem készül sem-
milyen változtatásra a java-
dalmazást illetõen. 

Itt a szemléletváltás?

„Az adatok azt bizonyít-
ják, hogy a hazai cégek
többsége átesett azon a re-
cesszióra jellemzõ üzleti
szemléleten, hogy pusztán a
túlélésre és anyagi javak
konzerválására összponto-
sítson. Így visszatért egy
óvatos optimizmus” – ma-
gyarázta Peter de Ruiter, a
PwC Románia pénzügyi ta-
nácsadással foglalkozó rész-
legének vezetõje. Hozzátet-
te: az idei béremelések moz-
gása szoros összefüggésben
áll majd az infláció alakulá-

sával. A szakember ezenkí-
vül rámutatott, hogy azok-
ban a szektorokban került
sor a legnagyobb arányú fi-
zetésemelésekre, amelyek-
ben olyan kollektív munka-
szerzõdések vannak érvény-
ben, amelyek a pénzhígulás
mértékének függvényében
szabják meg a béreket – így
az iparban és az autógyár-
tásban.

Bõkezû jármûipar

A PwC kutatásában ki-
lenc ágazatból 150 cég vett
részt – az általuk szolgálta-
tott információkból kide-

rült, hogy az autóipar volt a
„legbõkezûbb” alkalmazot-
taival, itt ugyanis 8,9 száza-
lékos fizetésemelést mértek.
Ezt követi nagyságrendben
az ipari termelés szektora,
ahol 7,2 százalékos volt a
bérek növekedése. Ezzel
szemben a kereskedelemben
dolgozók átlagban csak 2,4
százalékkal, a bankszférá-
ban pedig 2,9 százalékkal
vihettek haza többet az elõ-
zõ évhez képest. 

A fizetésen kívüli juttatá-
sok tekintetében a vállalat-
vezetõk 66 százaléka a fix
összegû prémiumokat része-
síti elõnyben, amelyeket ál-

talában karácsonykor, hús-
vétkor vagy szabadság elõtt
osztanak ki. Mindazonáltal
az elõzõ évekhez képest
enyhén visszaesett azon cé-
gek száma, amelyek élnek
még a prémiumosztással. A
piackutatás szerint a vállala-
tok 60 százaléka már beter-
vezte jövõ évi költségvetésé-
be a jövedelemnövelést, en-
nek aránya pedig 6,8 száza-
lékkal haladná meg a mos-
tanit.

Az Országos Statisztikai
Intézet legutóbbi, júliusi
adatai szerint a romániai
bruttó átlagbér 2027 lej
volt. 

HIRDETÉS
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Zuhant a lej

Átszakította a 4,3 lejes ha-
tárt és tíz hónapja nem lá-
tott magasságba szökött teg-
nap az euró árfolyama, miu-
tán a román Nemzeti Bank
4,311 lejes átváltást jelentett
be. Valutapiaci szakértõk
szerint ez azzal magyaráz-
ható, hogy az elmúlt napok-
ban jelentõsen megnöveke-
dett a kereslet az uniós valu-
ta iránt, így a készletek szû-
külése feltornázta az árakat.

Erõsödött a tõzsde

A külföldi börzék mûködé-
sével összhangban 2,88 szá-
zalékos növekedést ért el
tegnap a Bukaresti Érték-
tõzsde mutatója, amely így
valamelyest javít az elmúlt
napokban elszenvedett 5,6
százalékos zuhanáson.
Szakértõk szerint az Euró-
pai Unió és az Egyesült Ál-
lamok döntéshozóinak kör-
vonalazódó intézkedései le-
vegõhöz juttatták a pénzpi-
acokat, ám nem kizárt,
hogy újabb ismeretlen rész-
letek ismét lerántják a rész-
vénypiacot.

Visszatérés Athénba

Az elkövetkezõ két nap fo-
lyamán visszatérnek az Eu-
rópai Unió, az Európai
Központi Bank (EKB) és a
Nemzetközi Valutaalap
(IMF) szakértõi Görögor-
szágba – jelentette be Jean-
Claude Juncker luxemburgi
miniszterelnök, az euróöve-
zeti országok pénzügymi-
niszteri csoportjának elnöke
tegnap Strasbourgban, az
Európai Parlament plenáris
ülésén. Juncker leszögezte,
hogy nagyon aggasztja a
görög helyzet, ugyanakkor
azt is világossá tette: teljes-
séggel ellenzi, hogy bár-
mely ország elhagyja az
euróövezetet.

Könyvvizsgálók „halála”

Az Európai Bizottság radi-
kális új szabályok bevezeté-
sével kívánja megtörni a
nagy könyvvizsgáló szerve-
zetek dominanciáját. A
Finanancial Times Deutsch-
land információi szerint a
négy piacvezetõnek
(Deloitte, PwC, Ernst&
Young, KPMG) a jövõben
megtiltanák, hogy vállalati
tanácsadást is kínáljanak –
írta a Vg.hu. A bizottságot
az aggasztja a legjobban,
hogy miközben a vállalatok
mûködése egyre kisebb,
mindennél jobban virágza-
nak a tanácsadó cégek,
amelyek nagyobb haszon-
kulccsal dolgozhatnak.

Adóügyi elõadás

Az Adótörvénykönyv módosí-
tásai címmel tart elõadást
ma délután öt órai kezdettel
Dimén Hunor, a Székely-
udvarhelyi Közpénzügyi Hi-
vatal vezetõje. A Hagyo-
mányõrzési Forrásközpont-
ban sorra kerülõ eseményt a
Székelyudvarhelyi Mikro-
vállakozók Szövetsége szer-
vezi – értesült lapunk. 

Kiemelt helyzetben. Az autógyártásban könyvelték el idén a legnagyobb arányú bérnövekedést

Baloga-Tamás Erika

Másfélszeres volt a túlje-
lentkezés a magyar nyel-

vû turizmus-vendéglátás sza-
kos közgazdász képzésre,
amely a Budapesti Gazdasá-
gi Fõiskolával (BGF) együtt-
mûködésben most indult
Székelyudvarhelyen. A ma-
gyar állam évfolyamonként
50 helyet támogat, az érdek-
lõdésre való tekintettel
azonban költségtérítéses he-
lyeket is biztosítanak. 

Bár a romániai egyeteme-
ken vannak idegenforgalmi
tárgyú képzések, ezek több-
nyire a földrajz-turizmus
szakirányhoz tartoznak,
részben pedig az idegenve-
zetéssel kapcsolatosak. Ez-
zel szemben a BGF Székely-
udvarhelyen turizmus-ven-
déglátás szakot hozott létre,
amely inkább gazdasági jel-
legû, a turisztikai egységek
eredményes gazdálkodására
fekteti a hangsúlyt. Ez pedig
teljesen újnak számít az
egész térségben – magyaráz-
ta Geréb László. A képzés-
nek helyet adó székelyud-
varhelyi Modern Üzleti Tu-
dományok Fõiskola vezetõ-
je hangsúlyozta, a szakirány
abban is újat hoz, hogy az
itt zajló oktatás teljes egé-
szében magyar nyelven tör-
ténik. 

Geréb meglátása szerint a
térség vonzó idegenforgalmi
potenciállal rendelkezik,
ugyanakkor az elmúlt évek-
ben folyamatosan növeke-
dett az ágazatban tevékeny-

kedõ vállalkozások száma
is, azonban a turisztikai egy-
ségeket mûködtetõ képzett
szakemberekben még min-
dig hiány van. Szerinte a
szakot övezõ óriási érdeklõ-
dés egyfajta válasz erre a je-
lenségre, a turizmusban te-
vékenykedõkben pedig egy-
re inkább tudatosul, hogy
hiányzik a képzett humán-
tõke, szakemberekre van
szükség ahhoz, hogy minél
eredményesebb legyen ez az
ágazat. 

Mint megtudtuk, a szak-
irány létrehozásában döntõ
szerepe volt annak a tanul-
mánynak, amelyet a fõisko-
la munkatársai a közelmúlt-
ban készítettek Székelyföld
fejlesztési stratégiájáról. Eb-
ben világossá vált, hogy a
régió kitörési lehetõségeinek
egyike épp a turizmus. „A
tanulmány rávilágított, hogy
a turizmusban rejlõ lehetõ-
ségekkel szöges ellentétben
áll a képzett humántõke hiá-
nya. Ezt követõen megnéz-
tük, hogy melyik magyaror-
szági felsõoktatási intéz-
mény foglalkozik ezzel pro-
fi módon, így találtunk rá a
budapesti BGF Kereskedel-
mi Vendéglatóipari és Ide-
genforgalmi Fõiskolai Kará-
ra” – ecsetelte Geréb László.

Az elõadások döntõ ré-
szét, elsõsorban a turizmus-
hoz tartozó szaktantárgyak
keretében a magyarországi
oktatók tartják, a gazdasági
jellegû tananyagot pedig he-
lyi oktatóktól sajátítják el a
diákok. 

Hírösszefoglaló

A British Petrol (BP)
újabb délkelet-európai,

Románián keresztül is átvo-
nuló földgázvezeték létesíté-
sét tervezi, amellyel csökken-
teni kívánja a kontinens
orosz nyersanyagtól való
függését – adta hírül a Finan-
cial Times. Az 1300 kilométe-
resre tervezett vezeték az
azerbajdzsáni Sah-Deníz
mezõrõl szállítana földgázt
Törökországon, Bulgárián,
Románián keresztül a ma-
gyar határig, illetve Ausztriá-
ba. Az OMV Petrom illeté-
kese, éppen tegnap jelentette
be, hogy októbertõl megkö-
zelíti az ezer köbméteren-
kénti 550 dollárt az Oroszor-
szágból importált földgáz
ára, a belföldön kitermelt
energiahordozó ugyanakkor
továbbra is változatlan, 160
dolláros áron lesz beszerez-
hetõ. Az Országos Energia-
ügynökség már korábban je-
lezte, hogy az ipari fogyasz-
tók október elsejétõl 8 száza-
lékos árdrágulásra számít-
hatnak a földgáz esetében,
annak következtében, hogy a
világpiaci árak emelkedtek.
A háztartások egyelõre nem
érzik meg közvetlen módon
a drágulást, miután  a kor-
mány a nyár folyamán intéz-
kedéseket hozott arra vonat-
kozóan, hogy jövõ év márci-
usáig több belföldi kitermelé-
sû földgáz jusson a lakossági
fogyasztás fedezésére. 

„Moszkvai”

gázdrágítás

Turizmus az aulában

Béremelés – módjával
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Farkas István

A szelektív hulladékgyûj-
tés és a környezetvédelem

fontosságára igyekszik felhív-
ni a figyelmet az a Zöld sarok
az én iskolámban (Colþul verde
din ºcoala mea) nevû országos
kampány, amelyet tegnap in-
dítottak el a bukaresti 70. szá-
mú Általános Iskolában. A
fõvárosi tanintézményben
tartott sajtótájékoztatón részt
vett Borbély László környe-
zetvédelmi és Daniel Funeriu
tanügyminiszter is, az általuk
vezetett szaktárcák lévén az
akció támogatói. „A zöld em-
berkék már sok helyre elkísér-
tek engem – mutatott Borbély
a tegnapi bemutatón az egye-
sület kabalafiguráira –, õk jel-
zik, hogy hol becsülik meg a
leginkább a környezetet” –
fogalmazott a gyermekek
nyelvén a környezetvédelmi
miniszter, majd hozzátette:
nem lehet mindenki zöld em-
berke, de mindenki felidézhe-
ti magában õket, mielõtt el-
dobná a szemetet. A tárcave-
zetõ a sajtó képviselõinek
hangsúlyozta: ahhoz, hogy
Románia javítani tudjon a je-
lenlegi egyszázalékos hulla-
dék-újrahasznosítási ará-
nyán, elsõdleges fontosságú,
hogy az emberekben tudato-
sodjon: a szelektív hulladék-
gyûjtés nemcsak divatszó, ha-
nem a fenntartható, környe-
zettudatos életvitel záloga.
„A környezetbarát társada-
lom kialakítása az óvodák-
ban, iskolákban kezdõdik” –
magyarázta a miniszter.

Többgenerációs terv

Az érvényben lévõ tanter-
vek több ökobarát programot
is tartalmaznak, de a cél az,
hogy a természetbarát neve-
lés ne csak elméletben legyen
jelen az iskolákban, hanem a
gyakorlatban is. „A követke-

zõ nemzedék környezetének
tisztasága múlik a mostani
generáció környezettudatos-
ságra nevelésén. A szaktárca
a Környezetvédelmi Alapon
keresztül 2010-ben 3,8 millió
lejt fordított ilyen programok
támogatására, idén pedig
28,9 millió lejt különített el
erre” – magyarázta Borbély
László. A politikus a Zöld sa-
rok – az én iskolámban akcióso-
rozatról elmondta: tájékozta-
tó jellegû kampány, amely a
gyerekek révén a szülõket is
megcélozza. A tervek szerint
mintegy négyezer iskolában
lesz úgynevezett zöld sarok,
ahol a diákok összegyûjthetik
az elhasznált elemeket, fény-
csöveket, elektromos készülé-
keket, de a mûanyag palack-
nak, üvegnek, papírnak és
fémnek is külön doboz jut.
„A diákok nemcsak a gyûj-
tésben, az újrahasznosításban
is kivehetik a részüket” – tette
hozzá a tárcavezetõ. Mint
hangsúlyozta, Romániában a
háztartási hulladék 98 száza-
léka kerül a szeméttelepre és
az újrahasznosítás aránya
alig éri el a két százalékot.
„Nálunk rosszabbul csak Bul-
gária áll, de Belgiumban pél-
dául 94 százalékos az újra-
hasznosítási arány” – figyel-
meztetett. Borbély reményei
szerint 2016-ra elérhetõ lesz
az 50 százalékos arány. A mi-
niszter ugyanakkor bejelen-
tette: a közeljövõben az általa
vezetett szaktárca egy külön
program keretében körülbe-
lül 3 ezer iskolában helyez el
pillepalack-zsugorítókat.

Falun a legfontosabb?

Daniel Funeriu tanügymi-
niszter az iskolában elkezdett
környezetvédelem fontossá-
gát hangsúlyozta. „Egyszerû
kiszámolni: az iskolások
megszólításával az ország la-
kosságának több mint feléhez

elér az adott üzenet – szülõk,
nagyszülõk és rokonok is hal-
lanak róla” – jelentette ki a
miniszter, aki szerint a kör-
nyezetvédelem reflexszé kell
hogy váljék a diákokban,
hogy felnõtté válásuk után is
mûködjék. Az oktatási tárca
vezetõje úgy véli, a környe-
zetvédelem és szelektív hulla-
dékgyûjtés népszerûsítése el-
sõsorban falun fontos. „A vi-
déki emberek nagy része el-
dobja vagy elássa a szemetet,
mert megszokta, hogy az le-
bomlik. Tudatosítani kell
bennük, hogy ez milyen ve-

szélyekkel jár” – hangsúlyoz-
ta a tanügyminiszter. 

Gyermeküktõl 
tanuló szülõk 

„A rend és a káosz is olyas-
mi, amit csak közösen tudnak
fenntartani az emberek. Vá-
lasztani kell tudni, hogy mi-
hez ragaszkodunk inkább, a
környezettudatos nevelés pe-
dig azt jelenti, hogy segítséget
nyújtunk a gyerekeknek a
döntéshez, milyen világban
akarnak élni” – nyilatkozta
lapunknak Török László

Kolozs megyei pedagógus,
aki húsz éve rendszeresen
szervez természetvédelmi ak-
ciókat diákjainak. A tanár-
ember úgy látja: jó irányba
mennek a dolgok. „Ma már
divat a környezetvédelem, er-
rõl tanúskodik a múlt hét vé-
gi Let`s do it mozgalom, és
erre utal az is, hogy évrõl év-
re érkeznek a minisztériumi
programfelhívások, érezhetõ
a politikai segíteni akarás” –
tette hozzá Török. A pedagó-
gus a gyerekeken keresztül a
szülõket is „rendre tanította”,
az idõsebbek ugyanis kedvvel

csatlakoznak a gyerekeik kö-
rében népszerû akciókhoz.

Rá kell kapcsolni

Marosvásárhely több ne-
gyedében hosszú ideje mû-
ködnek a hulladék szelektív
gyûjtésére és tárolására alkal-
mas konténerek. A helyi la-
kosság azonban csak mosta-
nában kezd rákapni az ilyen
jellegû szemétgyûjtés „ízére”.
A város Nyárádszereda felõli
határában nagyon hamar fel-
telnek a tározók. „Egy ideig
sétáltatták a konténereket,
hol a város végi bevásárló-
központ elõtt, hol a tömbhá-
zak között bújtak meg a mû-
anyag kukák, és lassan teltek.
Aztán az emberek rájöttek,
hogy a szelektív gyûjtés ké-
nyelmes: kisebb a gyorsan
romló háztartási hulladék tér-
fogata, ha a mûanyagot, pa-
pírt, üveget lehordják ide” –
mondta lapunknak a Tudor
negyedi Bogdan Buta, aki
épp sörösdobozait hozta el a
fémgyûjtõhöz. Az ökobarát
lakótelepi lokálpatrióta úgy
látja, érdemes lenne „rákap-
csolni” a szelektív gyûjtésre. 

„Ilyen konténereket csak
itt-ott lehet találni a városban.
Én történetesen közel lakom
ezekhez a tározókhoz, de
van, aki csak autóval tudja el-
hozni idáig az összegyûjtött
szemetét. Az lenne a legcélra-
vezetõbb, ha a hagyományos
kukák eltûnnének, és min-
denhol külön tározók várnák
a papír, a fém, a mûanyag és
a szerves hulladékot” – véle-
kedik. A vásárhelyiek azt fáj-
lalják, hogy a székelyföldi vá-
rosokkal ellentétben a háztar-
tási olaj gyûjtésére itt nincs
mód. „Úgy tudom, maga a
polgármester lehetetlenítette
el az egy évvel ezelõtt indított
gyûjtõkampányt” – panasz-
kodott Pálfalvi Erzsébet ma-
rosvásárhelyi lakos. 

„Évi mintegy 500 tonna mûanyagpalack be-
gyûjtésére számítunk, amit a programban
részt vevõ iskolák diákjai zsugorítanak majd
össze a szaktárca által az iskoláknak ingye-
nesen biztosított zsugorító készülékek segít-
ségével, és szolgáltatnak be a helyi Remat
begyûjtõkhöz” – osztotta meg az Új Magyar
Szóval az Iskolák egy zöld jövõért – Edupet prog-
rammal kapcsolatos információkat Con-
stantin Diaconescu, a projektet lebonyolító
„Iskolák egy zöld jövõért” Egyesület elnöke
(képünkön balra). Mint Diaconescutól meg-
tudtuk, egyesületük a legnagyobb, környe-
zetvédelemmel foglalkozó romániai civil
szervezet, és az Edupet program keretében

szervezett, két éves lefutású projektben há-
romezer hazai iskolával kötöttek partnersé-
get. Az iskolák „zöld csapatai” által beszol-
gáltatott, egyenként 10 kilogrammos, zsugo-
rított mûanyagpalackokat tartalmazó zsáko-
kért az illetõ iskolák pénzt kapnak, amit az
iskola érdekében használhatnak fel, emellett
a legjobban teljesítõ „zöld csapatok” külön-
díjakat is kapnak az egyesülettõl, illetve
olyan, nagy környezetszennyezõ szponzo-
roktól, mint például a Lafarge. A mûanyag-
palack-zsugorítókat a nagyváradi BMC Kft.
biztosítja, kizárólagos hazai forgalmazó-
ként; a zsugorítók kizárólagos gyártója a
magyarországi Thermo Press kft.

Edupet – iskolák a zöld jövõért

Zöld sarokba szorítva

HIRDETÉS

Kovács Zsolt 

Folytatja a kóbor ebek
örökbe adásáért indított

akcióját a Sepsiszentgyörgy
melletti, szépmezõi kutya-
menhely – jelentette be az ál-
latvédõ intézmény vezetõje,
Horea Kraus. A Nez Perce
Egyesület elnöke elmondta,
az elmúlt években iskoláscso-
portokat fogadtak a szépme-
zõi telepen, idén azonban
változtatnak stratégiájukon,
és jövõ héttõl kezdõdõen, két
rendkívül barátságos és ido-
mított kutyával, Õzikével és
Rékával járják a sepsiszent-
györgyi iskolákat, ahol igény
szerint magyar és román
nyelven bemutatják a kutya-
menhelyen folyó munkát, is-
mertetik az országban egye-
düliként alkalmazott eb-mi-
nõsítõ rendszert. Ennek meg-
felelõen egy szakemberekbõl
álló bizottság elemzi a befo-
gott kóbor kutyákat egészség-
ügyi, szocializációs kritériu-
mok szerint, majd az arra
megfelelõ állatokat idomítják
és örökbe adják. Horea
Kraus elmondta, az akciót az

I-IV. osztályos gyerekeknek
szánják, és várják a pedagó-
gusok meghívását. A szép-
mezõi kutyamenhely jövõ
hónapban lesz kétéves, ennek
megünneplésére október 1-
jén, szombaton 11 órától
nyílt napot rendeznek. A
Nez Perce Egyesület a helyi
rendõrség segítségével az el-
múlt két évben 1100 kóbor
ebet fogott be Sepsiszent-
györgy utcáiról, ebbõl 260-at
sikerült örökbe adni. 500 ál-
lat természetes módon pusz-
tult el: többségük túl fiatal,
vagy túl idõs volt ahhoz,
hogy sikeresen rehabilitálják.
Háromszáz kutya állapota
annyira rossz volt, hogy el
kellett altatni. A drasztikus
módszert csak a nagyon be-
teg, viselkedészavaros vagy
idõs állatok esetében alkal-
mazták – magyarázta a men-
hely vezetõje. Jövõ héttõl sa-
ját kutyabefogó csoportot in-
dítanak, amely hetente két
nap járja a várost, és össze-
gyûjti a gazdátlan ebeket. La-
kossági bejelentést a 0769-
065.095-ös telefonszámon le-
het tenni. 

Kóbor kutya – örökbe
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Hírösszefoglaló

Életének 76. évében teg-
nap elhunyt Makovecz

Imre nemzetközi hírû épí-
tész, a magyar organikus épí-
tészet Kossuth-díjas, Corvin-
lánccal kitüntetett stíluste-
remtõ alakja. A magyar or-
ganikus építészet legismer-
tebb képviselõje, a Magyar
Mûvészeti Akadémia alapí-
tója, örökös elnöke 1935-ben
született Budapesten, de
gyermekkorában sok idõt
töltött a Zala megyei Nagy-
kapornakon, ami visszaem-
lékezései szerint nagy hatást
gyakorolt késõbbi pályájára.
„Kezdettõl azt az egy épüle-
tet szerettem volna megépí-
teni, amely az emberiség
kezdete elõtt már állt” –
mondta saját munkásságáról
2002-ben. 

„Látó” épületei voltak

Elsõ, már a saját stílusát
hordozó épülete a berhidai
étterem volt, 1964-ben. Er-
délyben is több épületet ter-
vezett, többek közt Temesvá-
ron, Csíkszeredában, Var-
gyason, Sepsiszentgyörgyön,
Kolozsváron építettek az õ
tervei alapján templomokat,
illetve egy ravatalozót. Száz-
nál több különbözõ funkció-
jú, jellegzetes épületet alko-
tott. A fát nem díszítõelem-
ként, hanem szerkezetként

használta, mûvei környeze-
tükbe illenek, emberbarát,
természetes anyagok felhasz-
nálásával készültek. Szerinte
az épületnek úgy kell kinéz-
nie, mintha az alja a földbõl
nõtt volna ki, és a teteje az
égbõl esett volna le rá. Szán-
déka az volt, hogy egylénye-
gûvé váljon az épület a kör-
nyezettel, szervesen illesz-
kedjen a tájba. Emberköz-
pontú, „látó” házainak sze-
mük van (két ablak vagy aj-
tó), amivel a „belsõ lénye-
get” kívánja kifejezni, azt,
hogy az épület lény.

Szõcs: 
a vonal géniusza volt

„Makovecz Imre a 20.
század utolsó évtizedeinek
legkiválóbb mûépítésze volt,
azt is mondhatnám, hogy a
vonal géniusza, a magyar
kultúra kiemelkedõ alakja” –
fogalmazott a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztérium
(NEFMI) államtitkára az
MTI-hez eljuttatott közlemé-
nyében. Mint Szõcs Géza
hozzátette, „késõi korok”
aligha fogják érteni, hogy
Makovecz Imre miért nem

kapott egyetlen jelentõsebb
megbízást sem Budapesten.
„A sors keserû iróniája, hogy
éppen akkor kellett távoznia,
amikor kibontakozhattak
volna nemcsak mûvészi, ha-
nem kultúraszervezõi képes-
ségei is. Életmûve ilyenfor-
mán minden értelemben be-
teljesítetlen maradt” – utalt
arra Szõcs Géza, hogy a
Kossuth-díjas, Corvin-lánc-
cal kitüntetett építész által
alapított Magyar Mûvészeti
Akadémia ebben az eszten-
dõben köztestületté válva az
eddiginél jelentõsen nagyobb

szerepet kap a magyar kultu-
rális életben. 

Az RMDSZ megdöbbe-
néssel értesült Makovecz Im-
re hirtelen haláláról. „Mako-
vecz Imre az a kortárs ma-
gyar építész volt, akinek a ha-
tása a leginkább érzõdik a
Kárpát-medencei magyarlak-
ta településeken. Az építészet
klasszikus értelemben vett
vonalát követte, nem csak
épületeket, tereket, hanem
emberléptékû életteret álmo-
dott és valósított meg” – írja
közleményében Kelemen
Hunor kulturális miniszter,
szövetségi elnök. Makovecz
Imre tanító volt, az organi-
kus építészeti irányzat moz-
gatórugója, az általa kiírt
magánpályázatokkal folya-
matos gondolkodásra, tettre
sarkallta pályatársait is –
mondta Csete György épí-
tész az életének 76. évében
kedden elhunyt alkotóról, a
Magyar Mûvészeti Akadé-
mia elnökérõl. „Makovecz
Imre maga volt a nyughatat-
lanság, az általa kiírt magán-
pályázatokkal bennünket is
rákényszerített, hogy ne tes-
pedjünk, álljunk a vártán, és
tegyük a dolgunkat” – mond-
ta a szintén Kossuth-díjas
építész. „A magyar organi-
kus építészetnek két pillére
volt, az egyik pillér most ki-
dõlt, egyedül maradtam, vá-
rom, mit hoz a jövõ” – fogal-
mazott Csete.  

Röviden

Népmesenap 
Sepsiszentgyörgyön

A sepsiszentgyörgyi Bod Pé-
ter Megyei Könyvtár és a
csíkszeredai Gutenberg Ki-
adó a népmese napja alkal-
mából interaktív rendez-
vénnyel várja a gyerekeket
szeptember 30-án 17 órától a
könyvtár Gábor Áron ter-
mébe. A résztvevõknek Fe-
kete Mária színmûvész olvas
fel meséket, a Plugor Sándor
Mûvészeti Líceum Gyûszû-
virág régizene-együttese rö-
vid koncertet és hangszerbe-
mutatót tart, Mezey Ildikó
illusztrátor pedig játékos
mûhelymunkára invitálja a
gyerekeket. 

Interneten öt 
holt-tengeri tekercs

Öt páratlan, ókori holt-ten-
geri tekercset digitalizáltak
és tettek közzé a jeruzsálemi
Izrael Múzeum honlapján.
A Kr.e. 3. és a Kr.u. 1. szá-
zad között íródott tekercsek
a legrégebbi ismert bibliai
tárgyú kéziratok, amelyeket
Kr.u. 68-ban rejtettek el a ró-
mai hadsereg elõl a Júdeai-
sivatagban, egy õsi település,
Hirbet Kumrán közelében,
Jerikótól 15 kilométerre dél-
re. 1947 és 1956 között ös-
szesen 900 tekercset tártak
fel, a felbecsülhetetlen értékû
dokumentumok bepillantást
engednek a Jézus korabeli
zsidó közösség és a korai ke-
resztények életébe.

Makovecz Imre nemzetközi hírû építész 76 éves korában hunyt el 

Elhunyt Makovecz Imre

Fotó: MTI

HIRDETÉS

Sike Lajos

Megkapta a végsõ jóvá-
hagyást is a szatmárné-

meti önkormányzat az
Északi Színház felújításá-
nak támogatásáért benyúj-
tott pályázatára, így most
már biztosra vehetõ, hogy
lesz pénz az ingatlan rend-
betételére – tájékoztatta az
Új Magyar Szót Stier Péter,
az intézmény ügyvezetõ
igazgatója. Elmondása sze-
rint év elején még többen
reménykedtek abban, hogy
a színház épületének javítá-
sa még a nyáron vagy õsz-
szel elkezdõdik, ám ma

már egyértelmû, hogy leg-
korábban csak jövõ tava-
sszal láthatnak hozzá. „A
szerzõdéskötés és a munká-
latok kivitelezésére kiíran-
dó pályázat és egyéb admi-
nisztráció még több hóna-
pig elhúzódhat” – indokol-
ta a tavaszi kezdést Stier.
Elmondása szerint a felújí-
tási munkálatok ideje alatt
az elõadásokat a szakszer-
vezetek mûvelõdési házá-
ban tartják majd, amelyet a
polgármesteri hivatal a ter-
vek szerint rendbe tesz, és
megoldja az elõadóterem
fûtését is. „Lesz mire költe-
ni a pályázattal nyert 2,5

millió eurót, hisz az épület
1970 óta nem volt felújítva,
s ez idõ alatt csaknem min-
den berendezés tönkre-
ment. A ma már csak kín-
keservesen használható
színpadi technika mellett
leginkább a fûtés az, amely
elavultsága miatt nagyon
sok pénzt elvisz az intéz-
mény költségvetésébõl” –
magyarázta lapunknak az
intézményvezetõ. Stier Pé-
ter szerint a falak még biz-
tonságosnak látszanak, de
emlékeztetett arra, hogy
néhány évvel ezelõtt az al-
só páholysor külsõ faldíszí-
tése már levált. 

Késik a színházfelújítás 

MTI

Emberi hamvakból ké-
szített képeket Roman

Tyc cseh festõmûvész. Tyc
azt állítja, képeivel, ame-
lyekbõl tegnap este nyílt ki-
állítás egy prágai galériában,
arra szeretné felhívni a fi-
gyelmet, hogy az emberi
hamvak gyakran minden ke-
gyelet nélkül nem a temetõk-
ben, hanem a szeméttelepe-
ken kötnek ki. A 37 éves Tyc
a Ztohoven képzõmûvészeti
csoport tagja, amely provo-
katív alkotásaival égetõ tár-
sadalmi problémákra hívja
fel a közvélemény figyelmét.
A Ztohoven csoportnak né-
hány éve sikerült behatolnia

a közszolgálati Cseh Televí-
zió egyenes adásába, és a né-
zõk egy eredetinek tûnõ
atombomba robbanást lát-
hattak az egyik csehországi
hegységben, ami kisebbfajta
pánikot váltott ki a lakosság
körében. Az emberi ham-
vakból készített Grave Rob-
ber (Sírrabló) címû kiállítás-
nak a prágai Dvorák Sec
Contemporary galéria ad
otthont. A galéria képviselõ-
je szerint a mûalkotások
nem eladók, és a tárlat bezá-
rása után egy megfelelõ,
méltó helyen szétszórják
õket. A mûvész közlése sze-
rint a képei megfestéséhez
szükséges emberi hamvakat
a krematóriumokban kido-

bott hamumaradványokból
szedte össze. Munkája köz-
ben is látta, mennyire kegye-
let nélkül viszonyul sok-sok
ember az elhunytak marad-
ványaihoz. Roman Tyc leg-
ismertebb projektje a Sze-
mafor (2007). Ennek kereté-
ben munkatársaival együtt
ötven prágai útkeresztezõ-
dés szemaforján az álló, vá-
rakozó, illetve lépegetõ em-
ber figuráját más „aktív” –
ülõ, pisilõ, keresztre feszí-
tett, pihenõ, sört ivó – figu-
rára változtatta. Egy prágai
bíróság ezért egy hónapos
börtönbüntetésre ítélte Ty-
cet, holott a bécsi Sidewalk
Cinema fesztiválon a projekt
elsõ díjat nyert. 

Festmény emberi hamvakból



ÚMSZ

Október elsejétõl számtalan
új mûsor jelentkezik a köz-

szolgálati csatornákon, amelyek-
tõl mindenekelõtt azt várják a
mûsorkészítõk, hogy a közszol-
gálati televíziózás és rádiózás
visszanyeri nézõit és hallgatóit,
újra elfoglalja méltó helyét a ma-
gyar médiapiacon. 

Mindenkit érintõ változás

„A változások minden csator-
nát érintenek. A közmédia mun-
katársai az elmúlt hónapokban
együttmûködve, új szervezeti és
mûködési rendben készítették elõ
a mûsorokat” – jelentette ki sajtó-
tájékoztatóján Böröcz István, a
Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelõ Alap (MTVA) ve-
zérigazgatója. Az m2 gyermek, if-
júsági és családi adóként fog mû-
ködni a továbbiakban, a Duna
Autonómia Duna 2 néven kulturá-
lis csatornává alakul át, amely
sorra mutatja majd be a nívós
opera-, koncert-, dokumentumfil-
meket, és természetesen saját
gyártású kulturális mûsorokat. A
Kossuth rádió várhatóan gyorsab-
ban számol majd be az esemé-
nyekrõl, és ismét sugároz gyer-
mekeknek szóló hangjátékokat.
A Petõfi adó megmarad zenés rá-
dió amely a továbbiakban is 50
százalékban magyar elõadók mû-
veit játssza, a Bartók pedig a kö-
zönség felé nyit. 

Látványos megújulás

Október 1-jétõl új D. Tóth
Kriszta a talkshow mûfaját hozza
vissza az m1 képernyõjére. „Ma-
gyar és külföldi sztárvendégeivel
és civil példaképekkel, megindító
vagy éppen mulatságos története-
ivel a DTK Show pontosan az,
amit a talkshow jelent: egy magá-
val ragadó show-mûsor õszinte
beszélgetésekkel, valódi történe-
tekkel” – írja a csatorna honlap-
ján. Éterbe kerül a Magyarország,
szeretlek! címû „grandiózus, tu-
dásalapú verseny show-köntös-
ben” is. Az m1-re tervezett mûsor

célja az, hogy könnyed, jó hangu-
latú, oldott légkörben a két, híres-
ségekbõl álló háromfõs csapat, a
csapatkapitányok és a mûsorve-
zetõ megmérkõzzenek egymás-
sal. Mága Zoltán hegedûvirtuóz
a Mága Show-ban lép kamerák
elé, sztárvendégeivel mostantól a
Duna TV nézõinek az elbûvölése
a feladata. Gundel Takács Gábor
a Maradj talpon! címû vetélkedõ-
mûsorral próbálja meg levenni lá-
bukról a nézõket. Az eredetileg
Still standing néven bemutatott
mûsorformátum jelenleg az egyik
legsikeresebb a világon, amelyet
tavaly téli premierje óta világszer-

te számos országban mûsorra
tûztek. Nem indul el viszont a
közszolgálati Fókusz. A közszol-
gálati bulvárhíradónak szánt Pont
elõkészületi munkálatait tegnap
állították le az MTV-nél, a hivata-
los indoklás szerint ugyanis nem
érkeztek meg a szükséges techni-
kai eszközök. Az Index.hu infor-
mációi szerint azonban egyrészt
nincs elég pénz rá, másrészt pe-
dig a külsõ és belsõ gyártásban
készült riportmûsorban a hírek
szerint több olyan ember is dolgo-
zott volna, akiknek az MTVA a
csoportos létszámleépítés alkal-
mával júliusban felmondott. 

Gundel Takács Gábor (jobbra) október 3-án a Maradj talpon! címû vetélkedõvel kerül az m1 képernyõjére

„Ingyen” hot spotok az RDS-tõl

Az RDS&RCS ingyenes hot spot-hálózatot
épít – jelenleg 25 romániai településen lehet
ingyen internetezni, de a társaság közlemé-
nye szerint számuk hamarosan 40-re bõvül.
Az ingyenes szolgáltatást azonban csak
azok élvezhetik, akik az RDS&RCS valame-
lyik kábeles internetcsomagjának elõfizetõi.

Mészáros Zsófi váltja Uj Pétert

Október 1-jétõl Mészáros Zsófi veszi át az
Index fõszerkesztõi posztját – tájékoztatta
tegnapi közleményében az internetes újságot
is kiadó CEMP-csoport sajtóosztálya az
MTI-t. A távozó Uj Péter eddigi helyettese
2000 óta dolgozik az Indexnél, 2002-tõl a po-
litikai rovat vezetõje, 2006 óta pedig fõszer-
kesztõ-helyettes. 
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Röviden

HIRDETÉS

Szerencsénkre kies hazánkban nem akkora az
erõ, és nem akkora a lendület, hogy valakit
oly magasra röpítsen, mint ahogyan azt Itália
lebutított köznépe cselekedte Berlusconi mé-
diacézárral, neodiktátorral. Ez és hasonló
gondolat mászkált koponyámban, amikor
Dan Diaconescu OTV-guru hétvégi tévényi-
latkozatait szemléztem. Az átgondolatlanság,
az elfogultság és számtalan, testi-lelki egész-
ségre káros gondolat, buta babona terjesztõje
tudatosan rontotta meg eszmeietlenségre fogé-
kony hazánkat ocsmány pletykáival. Rég be-
vallotta, a napokban megerõsítette: hatalmat
kér. Indulásának körülményeit látván végig-
borsódzik a hideg a hátamon, mert nem hi-
szem, hogy ezen kisstílû Berlusconi-jelölt vala-
miben is országunk javára válhatna. De a
nép, „az istenadta nép” valamiért isteníti,
nem látván, mily erkölcsi fertõbe akarja be-
rántani õket a Hazai Televíziós Ízléstelenség
Egyik Koronázatlan Császára.

(prier)

Kettõs tükör 

Szavazógép

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
Cím:........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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A hirdetés szövege (max. 80 szó)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 030032, Bucureºti, Lipscani nr.29–31, O.P. 15, C.P. 40

* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

✁

Szokatlan módon az általa repre-
zentált vállalatot ünnepelte tegnap a
Google-logó. A 13 „életévet” betöltõ
Google számtalan sikeres (mint pl.
a nemrégiben felavatott Google+
közösségi oldal) és kevésbé sikeres
(Buzz) online termék gyártója, az
internet reklámforgalmának megha-
tározó szereplõje.
A világháló információáradatában
történõ eligazodást segítõ Google he-
urisztikus keresõmotorként robbant
be az éppen hatványozott léptékben
expandálódó világhálóra. A
Goopher, majd az Altavista, késõbb
az MSN Search, késõbb a szépemlé-
kezetû Yahoo! keresõmotorok funk-
cióit összetettségben és funkcionali-
tásban meghaladó Google keresõ in-
gyenességével, ergonómiájával, rele-
vanciájával vonta magára elõbb a

szakmai közösség (a Stanfordi
Egyetem), a befektetõk (Andy
Bechtolsheim, a Sun Microsystems
társalapítója), de nagyon hamar a
nagyközönség figyelmét is. A kon-
kurenseknél jóval hatékonyabb sze-
lekciós algoritmusok releváns tartal-
makat szolgáltattak, és lehetõvé tet-
ték a célzott, személyre szabott reklá-
mok elhelyezését – így a profitnöve-
lést, és implicit módon az infra-
struktúra fejlesztését is –, ami na-
gyon hamar segített a Google-nek
abban, hogy mindent behálózó, éle-
tünk minden mozzanatát átfedõ en-
titásként magának a teljes internet-
nek a szinonimájává váljék. A „Ne
légy gonosz!” félhivatalos, mostaná-
ban eléggé kevésszer emlegetett cég-
szlogen azt szeretné sugallni, hogy
az IT-cég szinten tartja magát az

épp aktuális erkölcsi trendekben, ám
a Kínával folytatott „viszonya”, fõ-
leg a szólásszabadságért harcoló em-
berek személyes adatainak kiszolgál-
tatása sötét árnyékot vetett a csu-
pamosoly-csupazseni társaságra. A
web tartalmaihoz történõ hozzáférés
megkönnyítése azonban nemcsak
szenvedélyes kutakodóknak kedve-
zett, nemcsak az informálódási má-
niában szenvedõknek okozhat gyö-
nyört. A könnyû információlekérés
egyik váratlan, de kiszámítható
eredménye az lett, hogy a neten szo-
cializálódott nemzedékek számára
az egyes tényezõk, események me-
morálása már nem olyan fontos,
mint a korábbi nemzedékek eseté-
ben. Ez a fiatal generáció immár
netmámorban lebeg, gyakorlatilag
minden testi és lelki mûködését exte-

riorizálja, és a hiperösszetett Google-
funkciók segítségével a lassan csak
az online-ra korlátozódó létezésének
aspektusait bárki számára hozzáfér-
hetõvé teszi. „Ha nem talál meg a
Google, nem is létezel”elv a hangsú-
lyosabb netes jelenlétre buzdította a
fiatalabbakat, akikbõl tulajdonkép-
pen „kiszippantotta” a személyisé-
güket, és láthatóvá, játszva megta-
lálhatóvá tette azt az általa admi-
nisztrált könnyed megosztófelülete-
ken révén. De szándékot, vágyat,
numerikusan generált szín- és for-
mavilágokat, mechanikusan hozzá-
férhetõ memóriát tudunk már dig-
itálizálni és hipertérbe feltölteni, ám
lelket, igazságérzetet, szépérzéket,
bölcsességet még nem. 

Péter Árpád

Médiagnózis

Szerencsés a Google 13?
Maszol.ro: a világörökség 
része lesz Csíksomlyó

Lapunk internetes olvasói szerint az
UNESCO a világörökség részévé fogja nyil-
vánítani a csíksomlyói búcsút. A maszol.ro
szavazógépén feltett legutóbbi kérdésünkre
(Ön szerint a világörökség részévé fogja nyilvání-
tani az UNESCO a csíksomlyói búcsút?) vála-
szoló olvasóink ötven százaléka  véli úgy,
hogy az UNESCO a lehetõ legrövidebb
idõn belül felveszi a szellemi kulturális örök-
ségi listára a csíksomlyói búcsút. 

E heti kérdésünk: Ön szerint ki a hibás azért,
hogy nincs magyar tagozat a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen?

1. A tanügyminisztérium.
2. A tanügyi törvény.
3. Az egyetem szenátusa.

A  Romániai  Magyar  Demokrata  Szövetség  pályázatot  hirdet  

a Kisebbségi Tanács 2011. évi alapjából az ifjúság közéleti tevékenységének támogatására. 

A támogatásra jogi személyiséggel rendelkezõ civil szervezetek és diákszervezetek, valamint azok

tagszervezetei és diáktanácsok pályázhatnak. 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával 

a Communitas Alapítványt bízta meg.
Pályázni a 2011. szeptember – december idõszakban sorra kerülõ programok megvalósítására lehet. 

A pályázat leadásának határideje 22001111..  sszzeepptteemmbbeerr  3300..

További információk a wwwwww..ccoommmmuunniittaass..rroo oldalon találhatók, vagy a Communitas Alapítvány titkársá-
gának munkatársaitól igényelhetõk.

Telefon/fax: ((00226644))559944  557700
Telefon/mobil: 00772233-225500  332244  
E-mail: ccoommmmuunniittaass@@rrmmddsszz..rroo

Újjászületik a közmédia

Fotó: MTI



7.45 Múltidéző (ism.)
8.10 Magyar elsők
8.30 Híradó
8.40 Család-barát (ism.)
9.35 Magyar világkarrie-
rek
10.05 Kazinczy Ferenc
(dokumentumf.)
10.35 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
11.25 Derrick 
(krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.50 A világ felfedezése
16.40 Felelet az életnek
17.15 A Szukidzsi halpiac
18.10 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.55 Az állatok nyelve
(ism. sor.)
20.25 Öregberény (sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 A Provence-i 
fűszeres 
(francia filmdráma, 2007)
23.35 Dunasport
23.45 Muzsikás történet
0.40 Megalopolis
1.45 Közbeszéd (ism.)
2.20 Arcélek (ism.)
2.35 Ahol a birkák térdet
hajtanak

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Defektes derbi (am.
vígjáték) 12.55 Sajttársak
(am. romantikus vígjáték)
14.25 Mr. Elszánt, a bal-
fék (am.-mex. vígjáték)
16.10 Több mint testőr
(am. akciófilm) 18.35 Las
Bandidas (francia-mexikói-
amerikai akció-vígjáték)
20.20 A kelet zsoldosa
(thaiföldi kalandfilm)
22.00 Farkasok birodalma
(francia akcióf.) 0.25 Raj-
zás (amerikai-új-zélandi
horror)

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 - reality show
15.00 Telshopping 15.15
A szív úrnője (török
sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 Manglo világa
22.30 Cancan TV 0.30
Kanal-D Hírek (ismétlés)

10.00 Szent Mihály napi
játékok 10.30 Átjáró
16.00 Híradó 16.15 Hitélet
ism. 16.35 Kárpát Expres-
sz 17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.50 Egész-
séges percek 17.55 Könyv-
ajánló 17.57 Életképek
18.00 Reggeli terefere
18.30 Híradó 19.00 Hargi-
ta magazin 19.30 Híradó
20.23 Szüreti vigadalom
20.35 A Jazz születésétől
napjainkig 21.30 Híradó
22.00 Átjáró   

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.45 Láza-
dó szerelem (sorozat)
14.15 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 (sorozat)
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DUNA Tv, 22.00
A Provence-i fûszeres

A harmincas évei elején járó Antoine sok idő után, apja be-
tegségének hírére tér vissza Provence-i szülőfalujába, ahol
kénytelen-kelletlen átveszi az öreg üzletét, ami egy lakóko-
csiba épített mozgó élelmiszerboltot és azzal állandó tanyá-
ról-tanyára való vándorlást jelent. A nagyvárosban eltöltött
évek után a falusi élet örömeit lassan felfedező férfi mogor-
vaságát a mellé sodródó életvidám Claire oldja.

TV2, 22.50
A kabalapasi

A születésnapi zsúron a tízéves Charlie nem volt hajlandó
megpuszilni a boszorkányos kinézetű osztálytársnőjét, mire
a vérig sértett lány megátkozta. Huszonöt esztendővel ké-
sőbb, Charlie még mindig az átoktól szenved. Fogorvosként
dolgozik, és képtelen megtalálni a nagy Őt. Miközben az ös-
szes nővel befuccsol a kapcsolata, a csajok boldogak lesz-
nek a következő pasival.

RTL Klub, 23.10
Láthatatlan

A fényes jövő előtt álló, jómódú Nick magára haragítja diák-
társát, a kezelhetetlen Annie Newtont, aki bandájával félholt-
ra ütlegeli. Nick élet és halál közt találja magát, ebből a látha-
tatlan állapotból kénytelen végignézni, ahogy édesanyja, Di-
ane és a rendőrség kétségbeesetten keresik, s közben nem is
sejti, hogy már csak néhány óra választja el a haláltól.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.56 Ma Reggel
10.00 Vivát Benyovszky!
(magyar-csehszl. sor.)
10.50 Nyitott stúdió 
- Túloldalon
11.10 Srpski Ekran
11.40 Unser Bildschirm
12.05 Kutyafül-
Macskanyelv
12.30 Az én Budapestem
13.01 Híradó délben
13.20 Kárpát Expressz
13.45 Záróra fiataloknak 
- Pataky Kata
14.15 Iskolapélda
15.05 Vigyázz, kész, rajt!
15.30 Vizsgálat, lépj be!
16.00 Rocca parancsnok
(sor.)
16.50 Elit gimi 
(drámasor.)
17.40 Sao Paulo
18.25 Magyar retro
19.20 Történelmi 
képeskönyvünk
19.50 Esti mese
20.15 Elszakítva 
(magyar film, 2002)
21.00 Híradó este
21.30 Hogy volt!?
23.10 24 
(am. sor.)
23.55 Záróra 
0.20 Angyali érintés 
(sor.)
1.05 Szerelemhajó 
(sor.)
1.50 Montalbano felügye-
lő (olasz krimisor.)

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Reggel
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mexikói sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő 
- Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.15 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
16.15 A szív útjai 
(török sor.)
17.15 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág (2011)
(élő) - összefoglaló
23.10 Láthatatlan 
(amerikai krimi, 2007)
Sz.: Justin Chatwin, 
Marcia Gay Harden
Utána: RTL hírek
1.25 Reflektor 
- Sztármagazin
1.40 Kemény zsaruk
(am. akció sor.)
2.35 Infománia
Multimédia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.40 Stahl konyhája
10.55 Babapercek
11.05 Teleshop
12.40 Hajótöröttek szige-
te (auszt. kalandf., 1999)
2/1. rész
14.30 EZO.TV
15.30 Eva Luna 
(am.-mex. sor.) (ism.)
16.30 Psych 
- Dilis detektívek 
(amerikai krimisor.)
17.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 ÖsszeEsküvők
(valóságshow)
21.35 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.15 Aktív
22.50 A kabalapasi 
(am. rom. vígj., 2007)
Közben: Kenósorsolás
0.55 Aktív extra
1.00 Esküdj!
- éjszakai-show
1.30 Tények Este
2.05 EZO.TV
2.35 Elsőszámú ellensé-
gem (am. akció sor.)
3.30 Mentőhelikopter 
(német akció sor.)

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 
magazinja
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.)

9.35 Nyomtalanul (soro-
zat) 10.30 Három kíván-
ság (amerikai filmdráma,
1995) 12.40 13.40 Fele-
ségcsere 14.40 Őrangyal
(sorozat) 15.40 Doktor
House (ismétlés) 16.35
Nyomtalanul (sorozat)
17.30 Gyilkos számok
(sorozat) 19.20 Jóbará-
tok (sorozat) 20.20 Két
pasi (amerikai sorozat, is-
métlés) 21.15 Doktor
House (sorozat) 22.15
CSI:  (sorozat) 23.10
Aranypart

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
(live) 13.10 Europa
League összefoglaló
14.00 Sport.ro Hírek
(live) 15.10 Pontos sport-
idő 16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Örüljünk a focinak!
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Örüljünk a focinak!
20.05 Örüljünk a focinak!
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Vaslui - Zurich lab-
darúgó mérkőzés

TV2
6.26 Hajnali gondolatok
6.29 Kárpát Expressz
6.56 Ma Reggel
Közéleti műsor
10.00 Kalandozó
11.10 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
12.00 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
13.00 Híradó
13.20 Kárpát Expressz
13.50 Slovenski Utrinki
14.20 Együtt
14.50 Tesz-vesz
15.20 Angkor unokája
15.50 Bűvölet 
(olasz sor.)
16.45 Kisváros 
(magyar sor.)
18.05 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 Szinglik éjszakája
(magyar játékf., 2009)
22.45 Linda (magyar sor.)
23.40 Az Este
0.15 Titkok és szolgálatok
(olasz sor.)
1.20 Századfordító
magyarok 
- Aba-Novák Vilmos
2.10 Sporthírek
2.20 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor

6.55 Románia hímnusza
7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sorozat)
11.25 Gól gól után (ism.)
12.15 Pro Patria (ism.)
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, időjárásje-
lentés
18.25 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10 A szovjet sztori 
(lett történelmi film,
2008)
22.55 A kommunizmus
igazi arca
23.30 Dr. House 
(amerikai sorozat)
1.15 Bon Jovi (dok. f.)
2.40 Közérdek (ism.)
3.05 Zoom
3.10 Sport (ism.)
3.25 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 ProTv hírek, 
Sport, 
Könyvbemutató
10.00 Fuss az életedért!
(amerikai-kanadai filmdrá-
ma, 2006) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, 
sport
14.00 Egy indián Párizsban 
(francia vígjáték, 1994)
(ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.00 Europa League:
AEK Larnaca-Steaua lab-
darúgó mérkőzés (live)
22.00 Europa League: 
Rapid-PSV Eindhoven lab-
darúgó mérkőzés (live)
0.00 Odaát 
(amerikai akció sorozat)
1.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés 
(ism.)
2.30 Odaát 
(amerikai akció sorozat)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné
-  műsora (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 
22.00 Nárcisz: 
Törvénytelen szerelmek
(sor.)
23.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.50 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.05 A legyőzhetetlen
(kanadai-amerikai akcióf.,
2001)
3.00 A simlis és a szende
(amerikai sorozat)

7.00 Titkos szerelmek 
(telenovella) (ism.)
8.00 Családban 
(román sorozat) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 NCIS 
(amerikai krimisor.)
11.30 Finţescu hídja
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Családban 
(román sorozat)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
- reality show
20.30 Alex és Emma 
- Regény az életünk 
(magyarul beszélő, ameri-
kai romantikus vígjáték,
2003)
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 
- Lancia Delta Integrale
9.00 Hogyan 
csinálják?
Golyóálló mellények,
Robotok, 
Ejtőernyősök
10.00 Hogyan készült
11.00 A túlélés 
törvényei 
- Baja sivatag
12.00 Amcsi motorok 
- Idősebb Paul klasszikus
projektje
13.00 Autókereskedők 
- Peugeot 205
15.00 Állítólag... 
- Robbanó bifsztek
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Idősebb Paul klasszikus
projektje
18.00 Autókereskedők
- Suzuki SJ410
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag... 
- Bűnügyek és mítoszok
21.00 Hogyan készült?
22.00 Halálos fogás
23.00 Szén
0.00 Autókereskedők 
- Subaru Impreza WRX
1.00 Autókereskedők 
- Suzuki SJ410
2.00 A túlélés 
törvényei 
- Déli mocsarak

8.00 A Simpson család
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
9.30 Olasz meló Jamie
módra
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 Olasz meló Jamie
módra
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 AG Weinberger ze-
nei műsora
1.50 (ism.)
2.15 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 - Sportportrék,
Kultúrpresszó 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.55 A
nap hírei röviden

CSÜTÖRTÖK
2011. szeptember 29.
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Ma Vencel, Bernát és Tár-
kány napja van.
A Vencel a szláv Wences-
lav névbõl származik, je-
lentése koszorú + dicsõség. 
A Bernát a germán Bern-
hard név magyar formája.
Elemeinek eredeti jeletése:
medve és erõs. 
A Tárkány régi magyar
személynév, amely egyes
vélemények szerint egy ka-
bar törzs nevébõl szárma-
zik, végsõ forrása és jelen-
tése azonos a Tarján névé-
vel, mely az egyik honfog-
laló törzs nevébõl eredõ
férfinév. 
Holnap a Mihály, Gábor és
Mikes nevûeket köszönt-
jük.

Évforduló
• 787 – Megszületik az
Amerikai Egyesült Álla-
mok alkotmánya.
• 1848 – A pesti hajóhídon
felkoncolják Lamberg Fe-
renc császári tábornagyot,
aki a király képviseletében
fel akarta oszlatni a ma-
gyar országgyûlést.
• 1939 – A szovjet–német
megállapodás értelmében
felosztják Lengyelorszá-
got. A Szovjetunió meg-

kapja Litvániát.

Vicc
– Ön férjnél van?
– Nem, hét éve özvegy va-
gyok. 
– Gyereke van?
– Igen, kettõ. Egy négyéves
és egy kétéves. 
– De hisz a férje hét éve meg-
halt!
– Õ igen, de én élek.

Recept
Csirkemellfilé csõben
Hozzávalók: 8 dl gratin-
mártás, 4 db fél csirkemell-
filé, 4 szelet emmentáli sajt, 4
szelet bacon, 2 csemegeubor-
ka, 2 fõtt tojás, 1 nagyobb al-
ma, bors, só, olaj.
Elkészítése: A csirkemell-
filéket lapjában bevágjuk,
széthajtjuk, gyengéden meg-
veregetjük, sózzuk, borsoz-
zuk. Olajon a húsokat hirte-
len elõsütjük, majd hõálló sü-
tõedénybe rakosgatjuk.
Mindegyikre elõször 1 szelet
sajtot, majd szalonnát fekte-
tünk. Ezután ráhalmozzuk a
kis kockákra vágott tojást,
uborkát és az almát. Bevon-
juk a gratinmártással, majd
200 fokra elõmelegített sütõ-
ben kérgesre sütjük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Anyagi helyzete javul fog, de ne
vezesse félre túlzott biztonságérze-
te. Vigyáznia kell a pénztárcájá-
ra, mert az nem feneketlen.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Célszerû egy kicsit elõre dolgozni,
mert olyan napok jönnek, ami-
kor bármi váratlan keresztülhúz-
hatja számításait.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az mindenképpen jó, ha rangso-
rolja feladatait. A hivatásával
kapcsolatos váratlan bosszúsá-
gok egyébként elvonhatják figyel-
mét a távlati terveirõl.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A pénzügyeivel kapcsolatos dol-
gai eléggé összekuszálódtak, –
sajnos a csillagok ezen a téren
minden eddiginél erõsebben érez-
tetik hatásukat.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Meglehetõsen zûrös napok követ-
keznek, minden az ellenkezõjére
fordulhat, mint ahogy néhány
héttel ezelõtt eltervezte.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Mostanában javulnak a kilátá-
sai. Ezért fontos, hogy fegyelme-

zetten, de öntudatosan legyen
szemlélõje az eseményeknek. 
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Nehezen találja a közös hangot a
környezetével. Mindenkit meg
akar gyõzni a saját igazáról, és
nem hallgatja végig a másikat.
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

Híreket cserél a környezetével, ez
mindig is nagyon jól ment ön-
nek, és ezekbõl egészen jól profi-
tálhat is. Legalábbis ezt reméli.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A munkahelyi átszervezések, az
önálló vállalkozások csõd közeli
idõszaka ez. Elképzelhetõ, hogy
a jövedelme is csökkenni fog.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A biztonság utáni vágyát el-
nyomja a hiúsága. Ugyanis egy
hízelgõ ajánlattal keresik meg.
Ez az új pozíció rangot ugyan
ad, de anyagilag bizonytalan.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Bár a konfliktusok a munkahe-
lyén megkeserítik az életét, vál-
toztatásra egyelõre ne gondoljon. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Karrierje alighanem új irányt
vesz hamarosan. Egy kedvezõ
ajánlatot kap, amit szinte gon-
dolkodás nélkül elfogad.

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

A nevelés célja nem a tudás, ha-
nem a cselekedet. Gyermeke-
inknek sokkal több tudást
adunk, mint amire szükségük
van, és sokkal kevesebb cseleke-
detre tanítjuk meg, mint ami
igazán emberré tenné õket.
Tudni valamit önmagában
nem elég. Minden tudásunk
egyetlen célja csak az lehet,
hogy helyesen cselekedjünk. Er-
re lassan rájön az ember azál-

tal, hogy bár boldogságot keres, a
tudás mégsem teszi boldoggá. Mi
több, néha éppen úgy tûnik,
hogy ahol növekszik a tudás, ott
egyre több a fájdalom és a csaló-
dás is. Az igazi tanítás, amit
gyermekeinknek adhatunk, az
lenne, hogy megkíméljük õket
annak fájdalmas felismerésétõl,
hogy amiért megtanultak vala-
mit, az nem azt jelenti, hogy jobb
emberré is váltak.

Gondolatjel Visky István rovata



Labdarúgás 

Turós-Jakab László

Kettõ-egyes gyõzelmek-
kel zárult hétfõn este a

labdarúgó-Liga-1 nyolcadik
fordulója. Az idényben elõ-
ször botlott hazai pályán a
Pandurii Târgu Jiu, Petre
Grigoraº tanítványai az egy-
re meggyõzõbben szereplõ
Astrától kaptak ki. Fatai már
a 4. percben vezetést szerzett
a vendégeknek, Lemnaru
egy negyedórával késõbb
egyenlített a Gorj megyeiek-
nek. A hajrában Bruno Mi-
guel juttatta ismét elõnyhöz a
ploieºti-ieket, s a „pandúrok”
végül egy olyan meccsen
vesztettek, amelyet fölénye-
sen uraltak, de féltucatnyi
helyzetet elpuskáztak. 

Medgyesen a jordániai
Taher Bawab duplájával szü-
netben már 2-0-ra vezetett a
Gaz Metan, amely a máso-
dik játékrészben az ember-
elõny ellenére (a vásárhelyi
Pãdureþu az 52. percben ju-
tott a kiállítás sorsára) sem
tudta növelni elõnyét. A Ma-
rosvásárhelyi MFC-nek Ser-
giu Buº szépített a ráadásper-
cekben, majd Bumba lövésé-
nél Rãzvan Pleºca remekelt,
meghiúsítván a döntetlent.
Az újabb kudarc után Ioan
Ovidiu Sabãu lemondott, mi-
után felelõsnek érzi magát,
hogy az európai kupaálmo-

kat dédelgetõ gárda kiesõhe-
lyen áll. Az edzõ szerint a
galaci Adrian Cojocaru
mindkét medgyesi gólnál
szemet hunyt a lesnél, s
Bawab találatai között nem
adott meg egy tizenegyest
csapatának. Lapzártakor
sem lehetett tudni, hogy ki ül
le a vásárhelyi kispadra, a
sajtó Marius Lãcãtuºra vagy
Selymes Tiborra tippelt. 

Akárcsak a hetedik fordu-
lóban, a vendégek ezúttal is
két gyõzelmet arattak és há-
romszor ikszeltek, viszont a
20 gól fele-fele arányban osz-
lott meg a házigazdákkal. A

félszáz sárga lapból 27-et a
látogató csapatok játékosai
kaptak, s három labdarúgó –
a brassói Hadnagy, a kolozs-
vári Machado (U) és Pãdu-
reþu – hamarabb mehetett zu-
hanyozni, miután kiállítot-
ták. 

Ploieºti-i duplájával a dina-
mós Marius Niculae immár
hétnél tart, és kissé megug-
rott négygólos üldözõitõl, a
csapattárs Dãnciulescutól,
Lemnarutól (Pandurii), Wes-
ley-tõl (Vaslui) és Bawabtól. 

Ionel Dãnciulescu most
198 góllal szerepel az élvonal
örökrangsorában. Utolérte

ugyan a craiovai Rodion Cã-
mãtarut, viszont az élen álló
Dudu Georgescu még mesz-
sze van a maga 252 góljával.   

A nagyszebeniek elleni
duplájával Wesley Lopes
utolérte a román élvonal kül-
földi gólszerzõinek örökrang-
listáján az albán Szulejman
Demollarit. A FC Vaslui 30
esztendõs brazil csatára is 36
góllal szerepel abban a név-
sorban, amelyben Pantelisz
Kapetanosz (Kv. CFR 1907,
28), Mike Temwanjera (FC
Vaslui, 24) és Juliano Spada-
cio (Rapid, 21) is megtalál-
ható. 

A 9. forduló mûsora: pén-
teken: Astra Ploieºti–Sportul
Studenþesc (19 óra, Dolce
Sport és TVR 1), Marosvásár-
helyi MFC–Pandurii (21.30
óra, DigiSport 1; szombaton:
Medgyesi Gaz Metan–Ko-
lozsvári U (19 óra, DigiSport
1), Dinamo–Concordia Chi-
ajna (21.30 óra, DigiSport 1);
vasárnap: Nagyszebeni Voin-
þa–Rapid (17 óra, DigiSport
1), Kolozsvári CFR 1907–
Petrolul Ploieºti (19.30 óra,
DigiSport 1), Steaua–Galaci
Oþelul (21.30 óra, Antena 1);
hétfõn: Brassói FC–Ceahlãul
Piatra Neamþ (19 óra, Digi-
Sport 1), CS Mioveni–FC Vas-
lui (21:30 óra, DigiSport 1). 
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Röviden
Balesetben elhunyt
Szabó János sízõ

Halálos baleset áldozata
lett hétfõ este Szabó János
háromszoros román bajnok
sízõ. A 24 éves sportoló
autójába személyvonat üt-
között Csíkszereda határá-
ban egy sorompó és jelzés
nélküli vasúti átkelõn. A
szerelvény pár száz métert
sodorta magával a roncsot.
A vonat utasai közül senki
sem sérült meg.    

Simán nyertek 
az Acélbikák 

A Dab.Docler hazai kör-
nyezetben Galanisz Ni-
kandrosz, valamint Azari
Zsolt duplájának is köszön-
hetõen nyert a Miskolci Je-
gesmedvék ellen a ma-
gyar–román jégkorongbaj-
nokság, a MOL Liga hétfõ
esti mérkõzésén. Továbbra
is a dunaújvárosiak (17
pont) vezetnek a Sapa Fe-
hérvár AV19 (13), a címvé-
dõ HSC Csíkszereda (12), a
Miskolci JJSE (10), a Fe-
rencvárosi TC (9), a Brassói
Corona Fenestela (7), az
Újpesti TE (6) és a Steaua
Rangers (1) elõtt. 

Forduló a BL-ben 

Ma este, a szoksásos 21.45
órai kezdettel, az E, az F, a
G és H csoport második for-
dulós mérkõzéseivel folyta-
tódik a labdarúgó-Bajnokok
Ligája. A TVR 1 választása
a Valencia–Chelsea- (E cso-
port) mérkõzésre esett. A to-
vábbi mûsor: Bayer
Leverkusen (német)–Genk
(belga) (E), Arsenal
(angol)–Olimpiakosz (gö-
rög) (F), Olympique Mar-
seille (francia)– Borussia
Dortmund (német) (F),
Szentpétervári Zenit
(orosz)–FC Porto (portugál)
(G), Sahtar Donyeck
(ukrán)–APOEL Nicosia
(ciprusi) (G), BATE
Boriszov (fehérorosz)–FC
Barcelona (spanyol) (H),
AC Milan (olasz)–Viktoria
Plzen (cseh) (H). 

Osztályzón a trikolórok 

Utolsó csoportmérkõzésén
a román nõi válogatott 3-0-s
vereséget szenvedett a len-
gyel csapattól az Európa-
bajnokságon és a kvartett
harmadikjaként ma este a
szerbekkel játszik a legjobb
nyolc közé jutásért. Ne-
gyeddöntõs már a négy cso-
portgyõztes, Németország
(A), Olaszország (B), Len-
gyelország (C) és Oroszor-
szág (D). 

BL-gyõztes Kolozsváron

A nõi labdarúgó-Bajnokok
Ligájában, a legjobb 32 kö-
zött a Kolozsvári Olimpia a
címvédõ Olympique Lyont
fogadja ma délután a Gé-
pész utcai Dr. Constantin
Rãdulescu stadionban. A
francia csapat tíz válogatot-
tal és többek közt a vb-
bronzérmes svéd Lotta
Schelinnel érkezett a kincses
városba. 

Nincs edzõje Vásárhelynek 

Ioan Ovidiu Sabãu hibásnak érzi magát a marosvásárhelyi csapat gyenge eredményeiért 

A táblázaton
1. Dinamo 8 6 1 1 18-5 19
2. CFR 1907 8 5 1 2 17-6 16
3. Rapid 8 4 3 1 10-5 15
4. Kv. U 8 4 3 1 10-6 15
5. Pandurii 8 4 2 2 13-8 14
6. Astra 8 4 2 2 9-7 14
7. Vaslui 8 4 1 3 11-9 13
8. Gaz Metan 8 4 0 4 13-14 12
9. Steaua 8 3 2 3 11-9 11
10. Oţelul 8 3 2 3 6-8 11
11. Brassó 8 3 1 4 8-9 10
12. Ceahlăul 8 2 3 3 6-8 9
13. Petrolul 8 2 1 5 7-12 7
14. Szeben 8 1 4 3 5-10 7
15. Mioveni 8 2 1 5 7-16 7
16. Vásárhely 8 1 3 4 7-11 6
17. Chiajna 8 1 3 4 4-11 6
18. Sportul 8 1 3 4 7-15 6

Labdarúgás

ÚMSZ

Bár hétfõn még úgy nyi-
latkozott, hogy nem kéri

fel, hanem inkább Cristian
Balaj, Alexandru Tudor és
Adrian Deaconu közül vá-
laszt, Mircea Sandu végül es-
küdt ellenségét, Ion Crãci-
unescut nevezte ki tegnap a
hazai labdarúgás játékvezetõi
testülete, a CCA élére. Idõ-
sebb Crãciunescu éppen 61.
születésnapján lett ismét
CCA-elnök, miután 2003. és
2005. között már betöltötte
ezt a tisztséget.  A régi-új el-
nöknek most le kell monda-
nia ügyvezetõ igazgatói tiszt-
ségérõl, amelyet a másodosz-
tályú Chindia Tîrgoviºte csa-
patánál tölt be, és bizonyára
fel kell bontania elemzõi-
kommentátori szerzõdését a
DigiSporttal is.    

Közben a letartóztatott
Vasile Avram korrupciós
ügyében újabb részletekre de-
rült fény. Utánanézve a hiva-
talos statisztikáknak, a Gazeta

Sporturilor napilap például ki-
derítette, hogy a CCA-elnök,
fia, Marius Avram, valamint
Adrian Comãnescu, Sebasti-
an Colþescu és Alexandru
Deaconu sípmesterek játék-
vezetései mellett a Marosvá-
sárhelyi MFC mindössze két
meccset vesztett (az összesen
16-ból) a bajnokságokban.
Vasile Avram 2009 szeptem-
berében került a CCA élére,
de miután 2010 januárjában
FRF-alelnök lett, le kellett
mondania tisztségérõl. Ta-
valy ismét a CCA-elnök lett. 

Sorin Þerbea, a csúszópénz
tulajdonosa ügyében az
MFC vezetõsége határozot-
tan cáfolta, hogy az üzletem-
bernek köze lenne a klubhoz,
de a sajtó kiderítette, hogy az
a szálak szorosabbra fûzését
tervezte. Terbea neve Adrian
Mititelu, az Universitatea
Craiova tulajdonosának a
DNA-hoz eljuttatott panaszá-
ban is szerepel, miután az
FRF végrehajtó bizottságá-
nak tagjaként az elsõk közt ja-
vasolta az oltyán alakulat tel-
jes kizárását. 

Crãciunescu a „fõbíró” 

Kosárlabda

T. J. L. 

Utolsóként a Nagyvára-
di CSM biztosította he-

lyét a férfikosárlabda-Román
Kupa legjobb nyolc csapata
között, miután az idegenbeli
78-82 után, hétfõn este 99-75-
re verte a Csíkszeredai Hargi-
ta Gyöngye BC-t. 

Kialakult a negyeddöntõ
mezõnye: 2012. január 4-én
és 10-én Bukaresti CSM–
Medgyesi Gaz Metan, Nagy-
váradi CSM–CS Otopeni,
Bukaresti Dinamo–BCM U
Piteºti- és CSU Ploieºti–Te-
mesvári BC-mérkõzéseket

rendeznek, a gyõztesek pedig
február 17-én és 18-án játsza-
nak a serlegért a Final Four
keretében. A legutóbbi Ro-
mán Kupa-kiírás a Gaz Me-
tan sikerével zárult, a döntõ-
ben a medgyesiek a Steaua
Turabót verték. 

Ma a nõi Román Kupa ne-
gyeddöntõjének visszavágóit
rendezik meg. Két párban
már biztosra vehetõ a tovább-
jutás, miután Bukarestben a
CSM Sportul Studenþesc 92-
56-ra verte a Kolozsvári U-t,
a címvédõ és kupagyõztes
ICIM pedig 68-40-re Aradon
a CS Teleorman Alexandriát.  

A fõvárosi Rapid-csarnok-
ban és Târgoviºtén viszont

annál nagyobb csaták várha-
tók a legjobb négy közé jutá-
sért. A sepsiszentgyörgyi
Szabó Kati Sportcsarnokban
a vendég Rapid 61-60-ra ver-
te ugyan a házigazda Bball 6
Sepsi BC-t, de a Kovászna
megyei gárda képes arra,
hogy fordítson Bukarestben.
Ugyanez áll a Szatmárnéme-
ti CSM-re is, amely szintén
60-61-re vesztett hazai pá-
lyán a CSM Târgoviºtével
szemben, de komoly esélye
van arra, hogy idegenben ki-
harcolja a továbbjutást. 

A nõi Román Kupa-döntõ
tornájára, a Final Fourra is
csak jövõre kerül sor, január
7-én és 8-án. 

Vízilabda 

ÚMSZ

A Honvéd szinte biztos
továbbjutónak tekinten-

dõ, de a Szolnok helyzete
sem reménytelen a férfi vízi-
labdacsapatok Eurokupájá-
ban (volt LEN Kupa),
amelynek második selejtezõ-
körös csoportjait hétfõn ala-
kították ki. A Honvéd ráadá-
sul a kért rendezõi jogot is
megkapta, így az N csoport
keretében a Kõér utcában
fogadhatja október 7. és 9.
között az orosz Sturm 2002-t
és a német Würzburgot. A
trióból az elsõ kettõ jut to-

vább a legjobb 16 közé. A
Szolnok szintén háromtagú
E csoportba került, s a fran-
ciaországi Nizzában a hazai
Nice, illetve az olasz Savona
egyikét kell megelõznie ah-
hoz, hogy a nyolcaddön-
tõben is folytathassa szerep-
lését.

Szintén október második
hétvégéjén a román bajnok
Nagyváradi CSM Digi lesz a
házigazdája az M csoport
küzdelmeinek, ellenfelei az
olasz RN Bogliasco, az uk-
rán BMK Harkiv és az orosz
Szintez Kazany. 

Az elsõ számú kontinentá-
lis kupasorozat, a Bajnokok
Ligája fõtáblás mezõnyének

csoportbeosztását csak októ-
ber 16-án készítik el Zágráb-
ban, de a négy sorsoló kalap
összetétele már ismert: az el-
sõbe a Belgrádi Partizan, az
olasz Pro Recco, a monte-
negrói VK Budva és a horvát
Jug Dubrovnik, a másodikba
a ZF-Eger, a görög Olimpia-
kosz, az orosz Volgográd és a
német Spandau 04 Berlin, a
harmadikba a görög Vuliag-
meni NC, a Szeged, a francia
CN Marseille és a horvát
Zágrábi Mladost, a negye-
dikbe pedig a montenegrói
Jadran Herceg Novi, a hor-
vát Primorje Rijeka, a szerb
Vojvodina Novi Sad és a Bu-
dapesti Vasas került. 

Harcban a Final Fourért

Magyar és román remények 

Ion Crãciunescu a letartóztatott Vasile Avramot váltja tisztségében
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