
A diákszállás ára az albérlettel járó költségek egyharmadát sem éri el, ám csak az igénylõk
töredékének jut férõhely, ezért idén is megrohanták a hallgatók az egyetemi városok bentla-
kásait. Kolozsváron tegnap kezdõdött a beköltözés, és a diákok arról panaszkodtak, hogy
többen közülük nem érdem szerint, hanem csúszópénzzel jutottak helyekhez. A marosvá-
sárhelyi Sapientiáról nem érkezett korrupciós hír, az egyetemnek ugyanis továbbra sincs di-
ákszállója. A magyar államfõ az épület alapkövét már tavaly lerakta, de az ígéretek ellenére
a mai napig nem érkezett segítség a diákok által várt beruházáshoz. 7. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3210 ▲
1 amerikai dollár 3,1672 ▼
100 magyar forint 1,4948 ▼

Zenei õsz Kolozsváron 

Ruha István emlékkoncerttel kezdõdik hol-
nap a legnagyobb múlttal rendelkezõ erdé-
lyi komolyzenei fesztivál, a 45. Kolozsvári
Zenei Õsz. A nemzetközi hírnévnek örven-
dõ kolozsvári hegedûmûvészre és kamara-
zenészre volt tanítványai is emlékeznek a
fesztivál keretében: a nyitókoncerten Ágos-
ton András és Selmeczi János világhírû Ru-
ha-tanítványok is fellépnek.

Vezércikk 3

Nyers potenciálból profit

A gazdasági válság itthon arra késztette a
vállalkozókat, hogy hazai szükségletekre
építsenek, és ne a külföldi modelleket pró-
bálják meggyökereztetni, ahogy azt a re-
cesszió elõtti idõszakban tették – hangzott
el a Brassói Business Days tegnapi nyitó-
napjának egyik elõadásán. 

Kultúra 8

Aktuális 2

Ágy- és költségvetés
A felsorolt intézkedések mindegyike
megszorító jellegû, vagyis a fogyasztás

visszaesésével jár, ami
természetszerûen nem 
a gazdaság növekedé-
sét, hanem elsorvadá-

sát vonja maga után. 
A gazdaságserkentõ
beruházásokról a kor-
mány továbbra is mé-
lyen hallgat.Bogdán Tibor

Barroso: krízisben az Unió

Történetének legnagyobb kihívásával néz
szembe jelenleg az Európai Unió José
Manuel Barroso európai bizottsági elnök
szerint. Az Európai Parlament strasbourgi
plenáris ülésén Barack Obama amerikai el-
nökre célozva közölte: európai büszkeségét
bántja ez az „atyáskodás”.

Gazdaság 6

„A Duna-stratégia már bizo-
nyította hasznát, a neheze

azonban ezután következik. Be
kell bizonyítanunk, hogy életké-

pes projektekrõl van szó, amelyek
a térség javát szolgálják” – jelen-
tette ki tegnap Borbély László
környezetvédelmi és erdõgazdál-

kodási miniszter a Duna-stratégi-
át gyakorlatba ültetõ országos tes-
tület vezetõinek értekezletét köve-
tõ sajtótájékoztatón. 3. oldal 

Kint a diák, bent a lakás
Idén is „szállásmaffiára” panaszkodnak a kolozsvári egyetemi hallgatók

Megérte tegnap tülekedni: a diákszállás átlagban havi száz lejbe, míg az albérlet ennek többszörösébe kerül az egyetemi hallgatónak

A Duna-stratégia „fejesei”: Borbély László, Elena Udrea, Teodor Baconschi, Kelemen Hunor

Fotó: Sipos M. Zoltán

Fotó: Tofán Levente

Cs. P. T.

Nemcsak a tisztán többségi,
egyfordulós választási rend-

szer bevezetésével, a honatyák
számának csökkentésével sem ért
egyet az RMDSZ – közölte teg-
nap a koalíciós partnerekkel Már-
ton Árpád. A képviselõ a válasz-
tási törvényt módosító koalíciós
bizottság ülésén vett részt. Sze-
rinte a kisebbségek képviseletét
csorbítaná, ha csökkenne a hon-
atyák száma. „Az szeretnénk, ha
egy képviselõi mandátumra to-
vábbra is 70 ezer választó jutna.
Ha ezt a számot megnöveljük, az
RMDSZ mandátumoktól esne el
olyan megyékben is, ahol eddig
sikerült bejuttatni jelölteket a par-
lamentbe” – mondta az ÚMSZ-
nek Márton Árpád a bizottsági
ülés után. Folytatása 3. oldalon 

Változatlan

mandátumszám?
Életet lehelnének a Duna-tervbe 
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Röviden

Levették Gúta magyar tábláját

Eltávolították a csallóközi Gúta
(Kolárovo) magyar helységnévtábláját,
Halász Béla független megyei képviselõt
pedig közúti tábla engedély nélküli kihe-
lyezése miatt feljelentették– jelentette az
Új Szó címû pozsonyi magyar napilap teg-
nap. A megyei képviselõ a táblát szeptem-
ber 2-án szerelte fel az Északkomárom fe-
lé vezetõ útnál, a szlovák helységnévtáb-
la alá saját költségén. Az újság úgy tudja:
a rendõrség névtelen bejelentés alapján
rendelte el a magyar tábla leszerelését.

Letartóztatások Bulgáriában

A bolgár rendõrség a társadalmi rend
megzavarására hivatkozva õrizetbe vett
kedden 168 embert Szófiában, Plovdiv-
ban, Várnában és Burgaszban. Az õrizetbe
vettektõl késeket, botokat, füstbombákat
koboztak el. A belügyi tárca összegzése
szerint 14 városban voltak romaellenes
megmozdulások, amelyeken 2200 ember
vett részt. Az ügy elõzménye, hogy a múlt
szombaton verekedés tört ki egy romák
lakta dél-bulgáriai faluban, Katunicában,
mert a helyi cigánykirály szüleit szállító
mikrobusz halálra gázolt egy 19 éves nem
roma fiatalembert. A verekedésnek is egy
halálos és öt sérült áldozata volt.

Újabb halasztás a Tóásó-perben

Ismét elhalasztották a Tóásó Elõd (képün-
kön) ügyében Bolíviában folyó peres eljá-
rás elsõ szakaszának záró meghallgatását

kedden, mivel a cochabambai bíróság ter-
mében nem jelent meg a belügyminisztéri-
um, vagyis az egyik panaszos képviseleté-
ben senki, továbbá hiányzott 15 gyanúsí-
tott is. A Los Tiempos címû bolíviai napilap
internetes változatának tegnapi beszámo-
lója szerint a bíró 72 órát adott arra, hogy
igazolják távolmaradásukat a vádemelési
tárgyalás meg nem jelent résztvevõi.
Amennyiben a minisztérium részérõl a
megadott határidõn belül nem érkezik
meg a szükséges igazolás, úgy az a perbõl
való kizárást, így a panasz megszûnését
vonja maga után.

Tûz egy párizsi elfoglalt házban

Legalább hat ember meghalt tegnap reg-
gel egy illegálisan elfoglalt házban kelet-
kezett tûzben Párizs külterületén,
Pantinben. Az egyemeletes épületben
négy ember az égési sérülések következté-
ben halt meg, kettõ füstmérgezésben. A
hatóságok becslése szerint mintegy har-
minc ember élt az épületben, fõleg tunézi-
aiak, líbiaiak és egyiptomiak. 

Elegendõ Kalasnyikov van készleten

Beszüntette a Kalasnyikovok megrendelé-
sét az orosz hadsereg, mivel elegendõnek
mutatkozik a jelenlegi típusból birtokában
lévõ mennyiség. A fegyvernek egyébként
hamarosan újabb típusa jelenik meg, s az
orosz hadsereg azért szünetelteti megrende-
léseit, mert erre az új Kalasnyikovra vár. A
fegyvergyár pillanatnyilag AK 74-eseket ké-
szít, az eredeti AK 47-esek továbbfejlesztett
változatát, amelybõl a kereslet tízszerese a
kínálat az orosz vezérkari fõnök, Nyikolak
Makarov szerint.

Hírösszefoglaló

Történetének legnagyobb ki-
hívásával néz szembe jelenleg

az Európai Unió José Manuel
Barroso európai bizottsági elnök
szerint. Az Európai Parlament
strasbourgi plenáris ülésén az
unió általános állapotáról tegnap
elmondott beszédében a végre-
hajtó testület elnöke úgy vélte,
nem csupán gazdasági és szociá-
lis válság sújtja az EU-t, hanem
bizalmi is. Ez utóbbi leküzdésé-
hez szerinte elsõsorban azt kell
bizonyítani, hogy az uniós orszá-
gok képesek megoldani a gazda-
sági nehézségeket. A külsõ szem-
lélõk is meg kívánnak bizonyo-
sodni arról, hogy a sérüléke-
nyebb tagállamok eltökéltek a re-
formok lefolytatására, a tehetõ-

sebbek pedig a további szolidari-
tásra – fogalmazott.

A válság nyomán megerõsö-
dött nacionalista és populista ve-
szélyrõl is beszélt az elnök, aki
szerint ez utóbbi már az unió fõ
vívmányainak korlátlan érvénye-
sülését fenyegeti, mint a közös
pénz és a személyek szabad moz-
gása. A bizottság nem fogadja el
az állampolgárok jogainak meg-
nyirbálását, a visszalépést az em-
lített vívmányok területén – jelen-
tette ki. A nemzeti érdekek nem
kérdõjelezhetik meg az EU egysé-
gét – hangsúlyozta. Szintén nem
szabad hagyni azt, hogy Európa
széttöredezzen – tette hozzá.

Minden bizonnyal Barack Oba-
ma amerikai elnökre célozva
Barroso szólt arról, hogy európai
büszkeségét bántja, amikor más

nemzetközi szereplõk „atyásko-
dó tanácsokat” adnak az uniónak
arra, hogy mit kell tennie a válság
leküzdéséhez. Bizonyosságát fe-
jezte ki, hogy az EU maga is meg
tudja oldani a problémáit demok-
ratikus intézményeinek, a köz-
ponti szervekben és a tagországok
vezetõiben meglévõ politikai aka-
ratnak köszönhetõen.

Felhívta a figyelmet arra, hogy
a gazdaság mielõbbi talpra állítá-
sához és megszilárdításához a
döntéshozatal gyorsítására van
szükség az unióban. Ez pedig sze-
rinte az EU szerzõdéseinek továb-
bi módosítását is szükségessé te-
heti. Hangoztatta, hogy Horvát-
ország csatlakozásával az unió
erõsebbé válik. További támogatá-
sáról biztosította az arab orszá-
gokban zajló demokratikus átme-
netet, és megerõsítette, hogy az
EU eközben sem feledkezik meg
kelet-európai szomszédjairól sem.

A beszédet követõ vitában fel-
szólaló EP-képviselõk többsége
egyetértett azzal, hogy a válság
megoldásához az unión belüli
együttmûködés fokozása fontos
lehet. Számos felszólaló hangoz-
tatta ugyanakkor azt is, hogy az
EU-nak az ígéretek után most
már fontos volna elkötelezettsé-
gét tettekkel alátámasztania. 

ÚMSZ

Hétéves börtönbüntetés kisza-
bását kérte kedden az ügyész

a hivatali hatalommal való visz-
szaéléssel vádolt Julija Timo-
senko volt ukrán kormányfõre
(képünkön). Közben Rogyion
Kirejev bíró elutasította kedden a
Timosenko-perben a védelem
azon kérését, hogy a bíróság vizs-
gálja meg a volt miniszterelnök
ártatlanságát bizonyító újabb do-
kumentumokat.

A hivatali visszaéléssel vádolt
volt ukrán kormányfõ pere tizen-
öt napi szünet után folytatódott
kedden a kijevi Pecserszki bírósá-
gon. A tárgyaláson ott volt Jose
Manuel Pinto Teixeira, a Ti-
mosenko szabadlábra helyezését
követelõ Európai Unió kijevi
nagykövete.

Az augusztus óta börtönben lé-
võ ötven éves politikus pere júni-
usban kezdõdött. Azzal vádolták

meg, hogy miniszterelnökként
2009-ben Ukrajna szempontjából
elõnytelen gázszállítási szerzõ-
dést kötött Moszkvával.

Timosenko szerint klasszikus
koncepciós per folyik ellene, a ha-
talom le akar vele számolni, mint
a számára legkényelmetlenebb
politikai ellenféllel. 

Hét évet kért az ügyész 

Julija Timosenkónak

Krízisben az Unió

Hírösszefoglaló

Elítélte kedden az amerikai
külügyminisztérium, hogy

az izraeli kormány jóváhagyta to-
vábbi 1100 lakás felépítését a
megszállt ciszjordániai palesztin
területen. „Mély csalódást keltett
bennünk az izraeli kormány ma
reggeli bejelentése” – jelentette ki
Victoria Nuland amerikai külügyi
szóvivõ. „Kontraproduktívnak
tartjuk a bejelentést erõfeszítése-
ink szempontjából, amelyek arra
irányulnak, hogy újrakezdõdje-
nek a közvetlen tárgyalások a fe-
lek között, és régóta arra intjük
mindkét felet, hogy tartózkodja-
nak az olyan lépésektõl Jeruzsá-
lemben is, amelyek alááshatják a
bizalmat, és folytatni fogjuk a
munkát a felekkel, hogy újrakezd-
jék a közvetlen tárgyalásokat” -
mondta Nuland.

Bírálta a tervet Catherine
Ashton, az Európai Unió kül- és

biztonságpolitikai fõképviselõje
is, aki mélységes sajnálattal érte-
sült arról, hogy Izrael nem hagy
fel telepépítési terveivel. A „kétál-
lami” megoldás – vagyis Izrael
megõrzése és a palesztinok álla-
mának megteremtése – a közel-
keleti alapkonfliktus olyan rende-
zési vezérelve, amelyben a béke-
közvetítõ „kvartett” minden tagja
(az ENSZ, az EU, az Egyesült
Államok és Oroszország is)
egyetért, túl azon, hogy koráb-
ban maguk az érintett felek szin-
tén elvi beleegyezésüket adták
hozzá. 

Ha a palesztinok megelégedtek
volna az EU által favorizált
„vatikáni formulával” (megfi-
gyelõi státussal), akkor nem kel-
lett volna a BT-hez fordulni, a
Közgyûlésben pedig jelentõs
többségben vannak a Palesztinát
államként elismerni kész orszá-
gok, és ott nem érvényesül sem-
milyen nagyhatalmi vétó. 

Washington bírálja 

Izraelt a telepépítések miatt

José Manuel Barroso EU-s fõbiztos visszautasította Barack Obama amerikai elnök „atyáskodó tanácsait”

Az Európai Bizottság tegnap hivatalos javaslatot tett a pénzügyi
tranzakciók megadóztatására. Az elõterjesztés szerint az új adót
2014. január 1-jétõl kellene bevezetni az összes uniós tagország-
ban. Az adó a pénzügyi eszközök pénzügyi intézmények közötti
tranzakciójára vonatkozik, és akkor kellene megfizetni, ha a tranz-
akcióban résztvevõ felek közül legalább egynek a székhelye az Eu-
rópai Unióban van. Az adó mértéke részvények és kötvények eseté-
ben a tranzakciós érték 0,1 százaléka, származékos termékeknél pe-
dig 0,01 százalék. A javaslat szerint évente nagyjából 57 milliárd
euró bevétel keletkezhet a pénzügyi tranzakciós adó révén.

Pénzügyi tranzakciós adót javasol az EB

MTI

Orbán Viktor miniszterelnök
levélben köszöntötte a ma-

gyarországi zsidó közösséget az
5772. zsinagógai újév alkalmá-
ból. A Magyarországi Zsidó Hit-
községek Szövetsége
(Mazsihisz) honlapján tegnap
közzétett, Feldmájer Péternek,
a Mazsihisz elnökének és Zoltai
Gusztávnak, a Mazsihisz ügyve-
zetõ igazgatójának címzett leve-
lében a kormányfõ azt írta, Ma-
gyarország és polgárai nehéz
idõszak elé néznek. “Örömmel
és megelégedéssel emlékeztetem
Önöket a zsidó újév alkalmából
arra, hogy a jövõ esztendõ elsõ
napján hatályba lépõ új Alaptör-
vényünk ezt a történelmi teljesít-
ményt a zsidó felekezet vonatko-
zásában is méltatja. Tisztelettel
arra kérem Önöket, hogy a jövõ-
ben is számíthassunk támogatá-
sukra Magyarország megújítása
érdekében végzett munkánk so-
rán” – zárul Orbán Viktor levele.
A zsidó újév alkalmából Mes-
terházy Attila, az MSZP elnök-
frakcióvezetõje az MTI-hez is el-
juttatott köszöntõjében azt írta,
hiszi, hogy csak együttes öszsze-
fogással, a nyugodt és kiszámít-
ható jövõ reményében van esély
a sikerre. „Ma különösen fontos,
hogy kimondjuk: elfogadhatat-
lan minden olyan szó és tett,
amely viszályt és gyûlölködést
szít. Megengedhetetlen bármely
kisebbség kirekesztése, megbé-
lyegzése: nem hagyhatjuk szó
nélkül, hogy napjainkban egyre
többen félelemben és növekvõ
bizonytalanságban élnek” – fo-
galmazott az ellenzéki politikus,
az összefogás, a hiteles és hozzá-
értõ cselekvés szükségességét
hangsúlyozva. A zsidó újév teg-
nap este köszöntött be, ezen és a
következõ napon a zsidó közös-
ségek országszerte az ember és a
világ teremtésének évfordulójára
emlékeznek; ezzel a zsidó nap-
tárban megkezdõdik az 5772.
zsinagógai év. Az ünnep neve
héberül Ros Hásáná, ami ma-
gyarul azt jelenti: „az év feje”,
vagyis újév. 

Politkusi 

köszöntõk 

a zsidó újévre
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Ki mint veti évvégenként –
költségét, úgy hajthatja
majd nyugodt lelkiisme-
rettel álomra fejét a kö-

vetkezõ esztendõbe –
parafrazálhatnánk az
ismert közmondást,
annak kapcsán, hogy

ismét eljött a költségve-
tés kidolgozásának idõszaka. 
Romániában ez mindig igen nehéz és bonyo-
lult feladatnak mutatkozott, nem is olyan ré-
gen még rendszerint költségvetés nélkül vá-
gott neki az ország az új esztendõnek. Nem
könnyíti meg az illetékesek dolgát az sem,
hogy a világ – talán Romániát kivéve – a
gazdasági-pénzügyi válság második, még el-
söprõbbnek ígérkezõ hullámára készül. Bu-
karestben ugyanis még csak most kezdenek
ráébredni arra, hogy a jövõ évi költségvetési
sarokszámokat alapvetõen meghatározó gaz-
dasággyarapodási elõrejelzések bizony légbõl
kapottak. 
A nagy kérdés azonban nem is annak meg-
saccolása, hogy mennyivel növekszik majd a
román gazdaság a következõ évben. A fõ
gond az, hogy milyen eszközöket talál a kor-
mány a gazdaság fellendítésére. Nos, egyelõre
a következõ megoldások körvonalazódnak a
Victoria téri palotában: magánszemélyek ki-
nevezése az állami vállalatok élére – a Nem-
zetközi Valutaalap és a Világbank kifejezett
nyomására –, a bérek és nyugdíjak befa-
gyasztása, újabban – demokrata liberális for-
rások szerint – megadóztatása, magyarán le-
faragása, a közalkalmazottak béralapjának
leszorítása, a Nemzetközi Valutaalappal
megkötött hitelszerzõdés újratárgyalása. Túl
azon, hogy utóbbi két félen múlik, a felsorolt
intézkedések mindegyike megszorító jellegû,
vagyis a fogyasztás visszaesésével jár, ami ter-
mészetszerûen nem a gazdaság növekedését,
hanem elsorvadását vonja maga után. A
gazdaságserkentõ beruházásokról a kormány
továbbá is mélyen hallgat, de maga az ál-
lamfõ sem tudott többet ajánlani az éppen
veszteségességük miatt bezárt környezetszeny-
nyezõ bányák újranyitásánál – no meg a
verespataki, ciántechnológiára alapozott kül-
színi fejtés beindításánál. Hatékonnyá téte-
lükhöz, környezetbarát mûködtetésükhöz vi-
szont pontosan arra lenne szükség, amibõl az
országnak mostanság a legkevesebbje van:
pénzre. Arról nem is beszélve, hogy a bánya-
ipar feltámasztása legjobb esetben is csak
évek múlva kezdi majd felhizlalni az állam-
kasszát.
Miután Emil Boc kormányfõ ismét bizony-
ságot téve gazdasági ismereteinek hiányáról,
3,5-4 százalékos gazdasági növekedésrõl be-
szélt, Traian Bãsescu államfõ szükségesnek
érezte a maga, szikárabb prognózisával letör-
ni a miniszterelnöki lelkesedést, 2-2,5 száza-
lékos gyarapodást tartva reálisnak. Az Or-
szágos Elõrejelzõ Bizottság pedig a kétoldalú
számháború láttán óvatosan nagyjából 3
százalékot vetít elõre – feltehetõen a kecske-
káposzta bölcs elvét alkalmazva. Amibõl vi-
lágosan kitûnik, mennyire tudományosak
minálunk a gazdasági prognózisok, és ami-
bõl nagyrészt arra is következtethetünk,
mennyire irreálisak lesznek ezúttal is a költ-
ségvetési sarokszámok.

Ágy- és költségvetés

Bogdán Tibor

Farkas István

Teodor Baconschi elnökleté-
vel üléseztek tegnap a Duna-

stratégiát gyakorlatba ültetõ or-
szágos testület vezetõi. A tanács-
kozást követõ sajtótájékoztatón a
külügyminiszter arról tájékozta-
tott, hogy a tárcavezetõk javasla-
tára összeállítottak egy prioritás-
listát, amelyre azok a projektek
kerültek fel, amelyeket a lehetõ
legrövidebb idõn belül el kell kez-
deniük. Ezek között szerepel a
Duna menti városok hálózatának
a kialakítása, amely kulturális, tu-
risztikai és gazdasági vonalon
egyaránt összeköti azokat, illetve
egy album elkészítése, amelyben a
városok turisztikai látványossága-
it népszerûsítik. „A következõ he-
tekben elkészítjük az ütemtervet
és elkezdjük a munkát, november
7-én és 8-án pedig Bukarestben
ülésezik majd a partnerállamok
minisztereibõl álló bizottság” –
magyarázta a külügyminiszter. 

Hatékonyabb kárelhárítás

Borbély László az általa veze-
tett szaktárca felelõsségét hangsú-
lyozta, szerinte az egyre akutabbá
váló aszály mellett a biodiverzitás-
sal, a klímaváltozással és az árvíz-
védelemmel is számolni kell a
Duna-stratégia megalkotásakor.
„A stratégia konkrét tervekre kell
hogy épüljön, ugyanakkor meg
kell gyõznünk az Európai Uniót
arról, hogy egy esetleges környe-
zeti katasztrófa bekövetkezése
után hatékonyabban lépjen köz-
be” – hangsúlyozta Borbély.

Udrea konkrét tervei 

„Nem mellõzhetjük ezt a fontos
stratégiát, amely révén az ország

minden ágazata fejlõdhet” –
kezdte beszámolóját Elena Ud-
rea. A fejlesztési miniszter figyel-
meztetett: nincsenek konkrétan a
Duna-stratégiára elkülönített
pénzforrások, viszont az Európai
Uniónak vannak olyan pénzalap-
jai, amelyeket erre a célra is fel le-
het használni. „Párbeszédet kell
folytatnunk a Duna menti telepü-
lések önkormányzataival, meg
kell mutatnunk, hogy hogyan ve-
hetnek részt ebben a projektben,
mert a stratégiának õk a legna-
gyobb nyertesei” – javasolta a mi-
niszter. Elmondta, a Bulgáriával
közösen létrehozott Duna-brand
mellett a tervek közt szerepel a he-
lyi turizmust fellendítõ látványos-
ságok felújítása és turisztikai kikö-
tõk építése a Duna partján.

Kultúra mint csatolt áru

„A Duna-stratégiában össze-
kapcsoljuk a turizmust és a kultú-
rát, amely gyakorlatilag két olyan
terület, amelyek nem is hiszem,
hogy külön-külön életképesek
lennének, hisz a kultúra együtt
jár a turizmussal” – tette hozzá
Elena Udrea beszámolójához
Kelemen Hunor. A mûvelõdés-
ügyi miniszter hangsúlyozta: ren-
geteg olyan kulturális érték van,
amely a Duna menti népeket ös-
szeköti. Kiemelte, az épített és a
szellemi örökség esetében jelen-
tõs mozgástere lesz a szaktárcá-
nak, ha sikerül finanszírozást
biztosítani. Kelemen hangsúlyoz-
ta, az épített kulturális örökség
nagy része a helyi önkormány-

zatok tulajdonában van, ezért az
õ bevonásuk föltétlenül szüksé-
ges a Duna-stratégiába. Elmon-
dása szerint a szellemi örökség
összekapcsolása terén sokkal job-
ban áll az ország. „A kortárs kép-
zõmûvészeti és irodalmi alkotá-
sok népszerûsítése majdhogy-
nem zökkenõmentesen zajlik
Magyarországgal, Bulgáriával,
Ausztriával és Szerbiával, a film,
színház és zene területén is létez-
nek olyan kezdeményezések,
amelyeket ezután fogunk fejlesz-
teni” – magyarázta Kelemen.
„Minden egyes turisztikai kíná-
latnak kell hogy legyen egy kul-
turális összetevõje is. Ez egy
olyan szabály, amelyet Romániá-
nak is figyelembe kell vennie” –
összegzett. 

Román lapszemle

Galac az egyetlen romániai város,
amelyben tiszteletben tartják a légszeny-
nyezésre vonatkozó szabályokat. A nem-
zetközi szakemberek által végzett méré-
sek annál meglepõbbek, hogy a Duna-
parti településen vasipari kombinát is
mûködik. (România liberã) A bolgár
parlament módosítani fogja a gépkocsik
forgalomba helyezésére vonatkozó sza-
bályozást, a jövõben csak 14 napig lesz
érvényes a vásárláskor megkötött forgal-
mi engedély. (România liberã) Akár
1500 lejt meghaladó fûtésszámlákra is
számíthatnak azok, akik a szubvencióra
feljogosító 750 lejnél nagyobb fizetés mi-
att teljes árban kell majd kifizessék a re-
zsiköltséget. (Puterea)

Életet a Duna-tervbe

Kelemen Hunor, Elena Udrea és Teodor Baconschi projektekkel várják a Duna-menti országok minisztereit

Folytatás az 1. oldalról

Tájékoztatása szerint hasonló ál-
láspontra helyezkedett a tegnapi
tanácskozáson ebben a kérdésben
a nemzeti kisebbségek frakciója is.
„Nekik most 332 képviselõi hely-
bõl 18 mandátum jut. Félnek at-
tól, mi történik majd, ha a képvi-
selõi helyek számát 200-ra csök-
kentik” – magyarázta a politikus.

A bizottsági ülésen a képviselõ
tudatta a koalíciós partnerekkel,
hogy az RMDSZ a magyarorszá-
gi vagy németországi modellhez
hasonló választási rendszer híve.
E szerint egyéni választókerüle-
tekbõl, illetve országos kompen-
zációs listáról kerülnének be a
parlamentbe a jelöltek. Ez utóbbi
arányos képviseletet tesz lehetõ-
vé, hogy „ne vesszenek el” a
mandátumot el nem nyerõ egyé-
ni jelöltekre leadott szavaztok. A
nemzeti kisebbségek frakciója az
RMDSZ-nek ezt az elképzelését
is támogatja. „A kisebbségek is
az országos lista hívei, annál is
inkább, mert ebben a törvényho-
zási ciklusban már megjárták. El-
hunyt az egyik képviselõjük, ám
nem tudták pótolni, mert nem
volt hová kiírni idõközi választá-
sokat” – tájékoztatott Márton
Árpád.

A politikus azt is hangsúlyozta:
az RMDSZ a választások össze-
vonását is csak abban az esetben
tartja elfogadhatónak, ha a vá-
lasztási törvény módosítása a ki-

sebbségek számára kedvezõen
alakul.

Mint ismert, a Traian Bãsescu
által 2008-as referendumon a vá-
lasztópolgárok elsöprõ többsége
támogatta az államfõnek azt a ja-
vaslatát, hogy csökkentsék a par-
lamenti mandátumok számát. Az
államfõ emellett is kardoskodik,
hogy az egyéni választókerület-
ben nyertes jelöltek kerüljenek be
a parlamentbe, szûntessék meg az
arányosság elvét a választásokon.
Bãsescu többször hangsúlyozta,
hallani sem akar az országos lis-
tákról.

„Egyelõre a Demokrata Liberá-
lis Párt is támogatja az államfõ ja-
vaslatait. A késõbbiekben meglát-
juk, miben tudnak engedni” –
mondta Márton Árpád. Tájékoz-
tatása szerint a bizottság várható-
an jövõ héten ülésezik újra, ami-
kor a pártok megpróbálják közelí-
teni álláspontjaikat. 

Változatlan mandátumszám?
ÚMSZ

Elsimulni látszanak az ellenté-
tek az ellenzéki Szociál-

Liberális Szövetségben, erre utal
az is, hogy a Konzervatív Párt
(PC) tegnapi vezetõségi ülésén
Crin Antonescu liberális pártel-
nök is részt vett és cáfolta, hogy
korábban zsarolással vádolta vol-
na Dan Voiculescut, az alakulat
alapító elnökét. A tanácskozás
után a PNL-elnöke azt hangsú-
lyozta, hogy az USL egyes tag-
pártjai háttérbe kell szorítsák saját
alakulatuk érdekeit azért, hogy

„az általános közérdek érvénye-
sülhessen”. Mint korábban írtuk,
az ellenzéki pártszövetség hét eleji
tanácskozása botrányos ajtócsap-
kodással ért véget miután az USL
két társelnöke, Crin Antonescu és
Victor Ponta nem engedett a PC
igényeinek. A konzervatívok teg-
napi tanácskozásán megtárgyal-
ták Tudor Ciuhodaru képviselõ,
Iaºi-i polgármesterjelölt ügyét, aki
alsóházi pletykák szerint már
„aláírt” az UNPR-nek. Gabriel
Oprea azt ígérte neki, a koalíciós
pártok támogatják indulását a pol-
gármesteri székért. 

Kovács Zsolt

Személyes beszélgetésekkel
próbálják elkerülni a nemrég

bejegyzett Erdélyi Magyar Nép-
párt (EMNP) kezdeményezõi,
hogy „nem megfelelõ embereket
vegyenek fel az alakulatba”. Ne-
mes Elõd, az EMNT sepsiszéki
ügyvezetõ igazgatója tegnapi saj-
tótájékoztatóján kifejtette, Há-
romszék minden településén fel-
mérést végeznek, amely során
„feltérképezik az állapotokat és
az emberanyagot”. Kovászna
megye 45 közigazgatási egységé-
nek harmadában már lezajlottak
ezek a felmérések, mondta az
ügyvezetõ igazgató, aki szerint a
pártstruktúra kialakításakor nem

föltétlenül a közigazgatási egy-
ségben gondolkodnak, mert ha
egy faluban lesz igény a külön
tagszervezetre, akkor azt ott létre-
hozzák. Nemes Elõd szerint a há-
romszéki városokon könnyebb
dolguk lesz, hiszen ott általában
nagyobb az ellenzéki erõk támo-
gatottsága, mint falvakon.
Ugyanakkor szeretnék, hogy az
építkezés alulról felfelé történjen,
de tudják, hogy lesznek települé-
sek, ahol kénytelenek lesznek õk
megkeresni az embereket azzal,
hogy lépjenek be a pártba. Az
EMNP decemberben szervezi
országos közgyûlését, ezért arra
törekszenek, hogy addig minden
háromszéki községbõl tudjanak
küldötteket delegálni. 

Fotó: Tofán Levente

Tagokat interjúztat az EMNP

USL: elsimított ellentétek 

Márton Árpád képviselõ
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Bogdán Tibor 

A hónapok óta tartó
aszály ismét elõtérbe hoz-

ta Románia elsivatagosodá-
sának veszélyét, ami minde-
nekelõtt a déli megyéket fe-
nyegeti. 

Folyamból patak 

A szárazság miatt a Du-
nán megbénult a hajózás, a
folyam romániai szakaszán
közel 300 hajó rostokol, je-
lentõs veszteségeket okozva
üzemeltetõinek, de rakomá-
nyaikra várakozó ügyfelek-
nek is. A Duna vízhozama
az ilyenkor szokásos átlagos
másodpercenkénti 3800
köbméter helyett jelenleg
alig éri el a 2500 köbmétert,
a folyam jóformán patakká
változott. Ez alig valamivel
több a 2003. évi 1600 köb-

méteres másodpercenkénti
vízhozamnál, ami az utóbbi
félévszázad legalacsonyabb
szintje volt.

De nem csak a Duna, és
nem csupán a hajósok érzik
meg a több, mint három hó-
napja tartó aszályt, sokfelé
kezdenek gondok mutat-
kozni a lakossági vízellátá-
sával is, és a folyók és gyûj-
tõtavak vízszintjének csök-
kenése zavart okoz a vízi-
erõmûvek mûködésében,
következésképpen veszé-
lyeztetheti az áramszolgál-
tatást is. Ennek nyomán a
Hidroelectrica például idén
a betervezett 19 TWh villa-
mos energia helyett mind-
össze 15 TWh áramot fog
elõállítani, ami egyben azt
is jelenti, hogy az átlagos
áramszolgáltatás 20-30 szá-
zalékkal esik viszsza mind
az ipari fogyasztók, mind a

háztartások esetében. A
vállalat máris 1800 mega-
wattos átlagos termeléssel
dolgozik, ami 28 százalékos
csökkenést jelent a szokásos
2100 megawatthoz képest.

Ion Ariton gazdasági mi-
niszter határozott intézke-
déseket, egyben pedig rend-
szeres tájékoztatást kért a
vállalat vezetõségétõl. 

A Duna alacsony vízho-
zama veszélyeztetheti a cer-
navodai atomerõmû mûkö-
dését is, amely reaktorai hû-
tésére a folyam vizét hasz-
nálja fel. Szükség esetén le-
kapcsolják a két reaktor
egyikét, de a szárazság elhú-
zódása esetén megtörtén-
het, hogy az erõmû kényte-
len lesz „bezárni”. Az erõ-
mû illetékesei szerint azon-
ban ebben az esetben is lesz
elegendõ vízmennyiség a re-
aktorok hûtéséhez. 

„Zöld arany” – 
„fekete” kitermelés

Románia déli részét egyéb-
ként is a folyamatos aszály,
az elsivatagosodás veszélye
fenyegeti. Ennek okát rész-
ben a szélsõséges idõjárást
elõidézõ globális felmelege-
désre, részben viszont az em-
beri gondatlanságra, minde-
nekelõtt a mértéktelen erdõ-
irtásra vezetik vissza. A Vi-
lágbank Romániára vonatko-
zó adatai szerint az ország-
ban másfél milliárd dolláros
kárt okoztak az utóbbi évek
erdõirtásai, egyes források-
nak megfelelõen legkevesebb
200 fantom-cég él a „zöld
arany” „fekete” kitermelésé-
bõl A szárazság az ország te-
rületének egyharmadát, min-
denekelõtt a Bãrãgant, Dob-
rudzsát és Moldova déli ré-
szét sújtja, mintegy 7 millió
hektárt érint, a megmûvelt
földek 40 százaléka válhat
terméketlenné. A legveszé-
lyeztetettebb övezet Dolj me-
gye, ahol például Sadova,
Dãbuleni, Mârºani és Desa
környékén már megjelentek
a sivatagokra jellemzõ ho-
mokdûnék. A sivatagosodás-
sal a déli országrész tíz me-
gyéjében kell számolni, már
a közeljövõben.

Az Európai Környezetvé-
delmi Ügynökség adataiból
egyébként kitûnik, hogy az
utóbbi száz év során világvi-
szonylatban átlagosan 0,6
százalékkal emelkedett a  hõ-
mérséklet, a növekedés üte-
me pedig 1975 óta meghá-
romszorozódott.

Sötét távlatok

Szakemberek szerint a ro-
mániai illetékeseknek mie-
lõbb konkrét lépéseket kell
tenniük az elsivatagosodás
megakadályozásért. Annál is
inkább, mert az országos me-
teorológiai intézet közlésé-
nek megfelelõen Romániá-
ban a tavaszi és nyári átlag-
hõmérséklet közel két
Ceslius fokkal, az õszi-téli
pedig több, mint 3 fokkal
emelkedett az utóbbi tíz esz-
tendõben az észak-keleti or-
szágrészben. A meteorológu-
sok elõrejelzései sem meg-
nyugtatóak: ezek szerint
2020 és 2050 között a csapa-
dékmennyiség várhatóan
több, mint húsz százalékkal
esik majd vissza a délkeleti,
déli és keleti megyékben. Ez
országos szinten akár 50 szá-
zalékos mezõgazdasági ter-
ménykiesést is jelenthet, en-
nek mértéke pedig a déli tar-

tományokban a 90 százalé-
kot is elérheti. Szakértõk elõ-
rejelzései szerint a gabonater-
melés 2030-ban alig 60 szá-
zaléka lesz a jelenleginek

Így az elsivatagosodás je-
lensége leginkább a mezõ-
gazdasági termelõket sújtja
majd, ezért az ágazat illeté-
keseinek már most hozzá
kellene látniuk szárazságtûrõ
növényfajták kinemesítésé-
hez, nem utolsó sorban pedig
a tönkretett öntözési rend-
szer helyreállításához. 

Romániában egyébként az
idõjárási jelenségek tekinteté-
ben furcsa kettõsség alakult
ki: miközben az ország déli
felét az elsivatagosodás ve-
szélye fenyegeti, addig a töb-
bi országrészben a megnö-
vekvõ csapadékmennyiség
okoz tragédiát.

Az Európai Környezetvé-
delmi Ügynökség plus2Celsius
címû tanulmánya szerint az
elsivatagosodással egy idõ-
ben az ország egyes részei víz
alá kerülhetnek. Fennáll a ve-
szélye annak, hogy a Fekete-
tenger szintje jelentõsen meg-
emelkedik, amelynek követ-
keztében a Duna-delta egy-
szerûen eltûnik, a tenger pe-
dig elönti a térségben levõ vá-
rosokat, így Brãilát, Tulceát,
Galacot és Sulinát. 

Elsivatagosodás – árvízzel

Gy. Z.

A párizsi Le Monde tudó-
sítója akkor járt Gargur-

ban, a Bab al-Azizijától, az
ezredesnek a Tripoli szívében
létesült hajdani megerõsített
táborától délre található villa-
negyedben, amikor ott még
szórványos lövöldözés hal-
latszott. A negyedbe vezetõ
utat három oldalról is föld-
sáncok és rögtönzött bariká-
dok zárták el, egyetlen úton
lehetett csak bemenni. A
Kadhafi-ellenes erõk emberei
gondosan ellenõrizték az oda
tartó autók utasait. „Mit
akarnak ott keresni? Csak
kadhafisták éltek odabent, és
õk mind elmentek!” – mond-
ták nekik.

Mindenki ellenálló lett

A kadhafizmus kemény
magjától eltekintve, amely-
nek tagjai az ezredest támo-
gató Szebha, Szirt és Bani
Valid falainál harcolnak vagy
Nigerbe, Algériába és Tuné-
ziába menekültek, a többiek
otthon maradtak, sokan még
a rend fenntartására alakult
utcabizottságokhoz is csatla-

koztak. Ez persze felháborít-
ja a Nefuszából vagy Miszrá-
tából érkezett felkelõket, akik
több hónapon át nélkülöztek,
harcoltak, szüntelen bomba-
támadások tüzében éltek.
Közelrõl azonban semmi
sem olyan egyszerû. Nabil
Iszmail például a külsõ elhá-
rítás egyik alacsony beosztá-
sú alkalmazottja volt. „Min-
dig gyûlöltem ezt a rend-
szert, nemcsak abszurditása
miatt, de azért is, mert meg-
akadályozta az elõmenetele-
met. Valahányszor jelentkez-
hettem volna egy továbbkép-
zésre vagy egy feladatra, fél-
reállítottak, és azok jutottak
tovább, akiknek megfelelõ
kapcsolatai voltak” – magya-
rázta Nabil Iszmail, aki a
külsõ elhárítás egyik ala-
csony beosztású alkalmazott-
ja volt.

Amikor Tripoliban elkez-
dõdtek a tüntetések, szom-
szédjaival együtt Nabil az ut-
cára vonult, de egy héttel ké-
sõbb, amikor úgy tûnt, hogy
a forradalom megbukott,
visszatért a munkahelyére.
Hogy ne jelenthessék fel, elõ-
vigyázatosságból mobiltele-
fonjával megörökítette egy

kollégájának lányait, akik
szintén részt vettek a tünte-
tésben. „Közöltem vele: ha
feljelentesz, a te családod
sem ússza meg” – idézte fel.
Ezután több hónap telt el.
Amikor augusztus elején a
helyzet kiélezõdött, már nem
ment be a hivatalába. „Roko-
naimnál bújtam el” – tárta
fel. Továbbra is óvatos: neve
álnév, és nem járult hozzá ah-
hoz, hogy lefényképezzék.

„Nem lesz 
boszorkányüldözés”

Nabi Iszmail kétségkívül
elégedetlen volt a rendszer-

rel, de ettõl még nehéz hiteles
forradalmárnak tekinteni.
Mindenesetre az utcabizott-
ságban, amely a kadhafis-
tákat elbírálja, lehet rá tá-
maszkodni annak megítélé-
sében, hogy ki kicsoda, és
mit tett. „Csak azokat vesz-
szük õrizetbe, akiknek vér ta-
pad a kezükhöz. A többieket
csak arra utasítjuk, hogy ad-
ják le fegyvereiket, és marad-
janak otthon, amíg kivizsgál-
juk, mit tettek az utolsó fél
évben. Ha Kadhafi uralmá-
nak meghosszabbításáért
harcoltak, el fogják ítélni
õket” – részletezte a fér-
fi. Hogy kik és mikor, azt

még senki sem tudja. Vajon
azoknak a bíróknak a dolga
lesz ez, akik négy évtizeden
át kiszolgálták Kadhafit? Eb-
ben is gyakorlatias Nabil
Iszmail válasza. „Mindenki
tudja, hogy ki a jó és ki a
rossz bíró” – közölte. Addig
is több száz személy várja
börtönben, hogy döntsenek
sorsáról; közöttük sok a
Szahel-övezetbõl érkezett
külföldi zsoldos.

Az érem másik oldala a
volt kormányfunkcionáriu-
sok tömeges átállása, ami né-
ha különös helyzeteket ered-
ményez. Riadija sportköz-
pontban, amely Kadhafi for-
radalmi bizottságainak irá-
nyítása alatt állt, ma is ugyan-
az a család diktál, mint a fel-
kelés elõtt – most már a Kad-
hafi-ellenes forradalom nevé-
ben. „Fegyvereik vannak, és
terrorizálják a negyedet, sem-
mi nem változott” – suttogta
a riporternek egy riadt lakó.

A külügyminisztériumban
a többség ugyancsak felvette
a munkát. Mohamed Abu
Ahmed a gazdasági osztály
vezetõjeként mutatkozott be.
„Most készítjük a letartózta-
tandó személyek listáját.
Háromezer-nyolcszáz alkal-
mazottból talán ötven-hat-
van kerül rács mögé” – szel-
lõztette meg. Mahmud
Dzsibril, az átmeneti nem-
zeti tanács miniszterelnöke
biztosította a minisztérium
dolgozóit: nem lesz boszor-
kányüldözés.

Csakhogy a tanács tagjai-
nak és a felkelés katonai ve-
zetõinek egy része szerint
Dzsibril, aki a múltban Kad-

hafi fiának, Szaifnak, a vezér
kijelölt utódjának a beosz-
tottja volt, túlságosan elnézõ
a kadhafistákkal szemben.

Farkas Zsófia tervei

A legnagyobb kérdésre –
hol lehet Kadhafi – elképzel-
hetõ, hogy ugyanúgy hosszú
évek múltán kapunk választ,
mint Oszama bin Laden ese-
tében. Sokkal több hír kering
felesége, Farkas Zsófia jövõ-
beni terveirõl: Dél-Dalmáci-
ában, a Makarskai Riviérán,
az Igrane nevû kis tengerpar-
ti nyaralóhelyen nézett ki
magának és gyermekeinek –
akik nem követtek el bûncse-
lekményeket – egy befejezet-
len panziót. A híresztelések
alapjául az szolgál, hogy bár
csodálatos kilátással van az
Adriára, a beruházóknak
építés közben elfogyott a
pénzük. Kadhafinénak tehát
jócskán kell a befejezéshez
pénzt költenie, de ez aligha
okozhat gondot neki, mivel
hites ura a menekülés elõtt
eladta az ország aranytarta-
lékainak egyötödét, összesen
huszonkilenc tonnát, majd-
nem egymilliárd dollár ér-
tékben. Kadhafi és Farkas
Zsófia megismerkedése ro-
mantikus lányregényekbe il-
lõ módon történt. A fiatal
tiszt a hatvanas évek máso-
dik felének titói Jugoszláviá-
jában, a mostari katonai bá-
zison tanult, s a jóképû fia-
talember itt találkozott a csi-
nos lánynyal, akit – miután
1969-ben megdöntötte Idrisz
líbiai király hatalmát – fele-
ségül is vett. 

Kadhafi felesége Dalmáciába költözik

Szakemberek szerint a romániai illetékeseknek mielõbb

konkrét lépéseket kell tenniük az elsivatagosodás megaka-

dályozásáért. Annál is inkább, mert az országos meteoro-

lógiai intézet közlésének megfelelõen Romániában a tava-

szi és nyári átlaghõmérséklet közel két Celsius fokkal, az

õszi-téli pedig több, mint 3 fokkal emelkedett az utóbbi tíz

esztendõben az észak-keleti országrészben.

Egy hónappal Tripoli bevétele után 

Líbia új vezetõi számára fontos kér-

dés, hogy mi legyen a korábbi rezsim

embereivel, miközben egyre inkább

úgy tetszik, mintha soha senki nem

áll volna Moammer el-Kadhafi szol-

gálatában, soha senki nem dolgozott

volna a diktátornak.

Kadhafiné Farkas Zsófia. Most éppen nincs jókedvében



Nem sokáig tartott az örömöm afölött,
hogy a vajdasági magyarok érdekvédelmi
szervezetének kezdeményezésére Belgrád
törölte a kollektív bûnösség elvét a szerbiai
vagyon-visszaszármaztatási törvényterve-
zetbõl. Lám, lám, milyen fontos, ha a ki-
sebbségek egy-két szavazatára is szükség
van, mert a szerb miniszterelnök-helyettes
ki is mondta kerek-perec, hogy azért fogad-
ták el a VMSZ javaslatát, mert így azt re-
mélik, hogy a parlamentben meglesz a
többség a jogszabály elfogadásához. A tör-
vény életbe léptetése az EU-csatlakozás fel-
tétele. 
Életkorra és nemre való tekintet nélkül nyil-
vánította háborús bûnössé a jugoszláv kato-
nai közigazgatás 1945-ben a délvidéki tele-

pülések teljes magyar és né-
met nemzetiségû lakossá-
gát, s a kollektív bûnös-
ség vagyonjogi kérdések-
ben úgymond örökölhetõ!
(Valójában: az államosított

vagyont a háborús bûnös-
nek nyilvánított –  sok

esetben késõbb ártat-
lannak talált vajdasá-
gi magyar – leszár-

mazottja nem igényelheti vissza, az az ál-
lam tulajdona marad.) Ennek az aberráns
rendelkezésnek az eltörlése magától értetõ-
dik – gondoltam magamban –, hiszen ho-
gyan lehetne tagja a XXI. századi európai
közösségnek az, aki azt a jogelvet vallja,
amelyet eredetileg a polgá-
ri büntetõjogi elméletek is
tagadtak, s csak a sötét kö-
zépkornál is feketébb XX.
században történhetett
meg egy etnikai közösség
egyetemleges felelõsségre
vonása azzal az ürüggyel, hogy a csoport
egyes tagjai ténylegesen (vagy csak föltéte-
lezhetõen) jogi vagy erkölcsi értelemben el-
ítélendõ cselekedetet hajtottak végre. 
Aztán a belgrádi „demokrata” kormányko-
alíció meggondolta magát. Megtehette mert
az ellenzéki Liberális Demokrata Párt (a
politikai alakulat nevébe foglalt jelzõk Szer-
biában sem jelentenek semmit, akárcsak ná-
lunk) jelezte, a magyarok kollektív bûnössé-
gének fenntartásának érdekében megsza-
vazza a vagyon-visszaszármaztatásról és a
közvagyonról szóló törvényt. Meg is tette. 
Az elfogadott jogszabály tehát nem teszi le-
hetõvé a második világháborús megszállók

soraiban harcolók, illetve leszármazottaik
számára a restitúciós folyamatban való
részvételt, még abban az esetben sem, ha az
illetõt a saját akaratán kívül sorozták be,
vagy ha a bíróság elõtt bizonyította is az ár-
tatlanságát! Egyszerûen azért, mert ma-

gyar! 
Így nem kaphatják vissza a
magyar családok a máso-
dik világháború után el-
kobzott ingatlanokat, épí-
tõipari telkeket, erdõsége-
ket, üzlethelyiségeket, laká-

sokat, vállalatokat, a termõföldet. 
„A történelmi megbékélés szorgalmazása és
a kollektív bûnösség elvének eltörlése a Vaj-
dasági Magyar Szövetség politizálásának
alapkövei. Olyan európai értékek, amelye-
ket semmilyen körülmények között sem fo-
gunk feladni. Akkor sem, ha álláspontjaink-
kal idõrõl idõre egyedül maradunk Szerbia
parlamentjében” – áll a VMSZ által a sza-
vazást megelõzõen kiadott sajtóközlemény-
ben, amely rezignáltan megállapítja: „A
többségi (szerb) társadalom politikai elitje
továbbra sem érett meg arra, hogy változ-
tasson egyoldalú történelemszemléletén.”
A Szerbia parlamentjében egyedül maradt

vajdasági magyarokat az Európai Parla-
ment (magyarországi, romániai és szlováki-
ai) magyar képviselõi nem hagyhatják cser-
ben. Az RMDSZ – fontos koalíciós part-
nerként – ráveheti a Demokrata Liberális
Pártot, hogy maga is kifogásolja a korsze-
rûtlen szerbiai szemléletet, a kollektív bû-
nösség alkalmazásának elvét. Talán Ma-
gyarország és Románia kollektív hûvössége,
ami Szerbia csatlakozását illeti meggondol-
koztatná Belgrádot. (Ha meg a DLP e kér-
désben a szerb álláspontot osztja, az meg
minket, romániai magyarokat kell hogy el-
gondolkoztasson.)
A hûvös viszonyulást követheti a ratifikálás
megvétózása, Bukarestben és – vagy leg-
alább – Budapesten.
Hollandia és Finnország schengeni csatla-
kozás kérdésében tanúsított magatartása –
bármennyire fájdalmas is számunkra – kor-
rekt. Az EU-nak elitklubnak kell maradni,
vagy azzá kell válnia. Tagja csak az lehet,
aki európéer. 
A kollektív bûnösség elvével a jogi bagázs-
ban – ha korábban lehetett is – ma már
nem szabad beengedni senkit a demokrati-
kus és békéjére, konfliktusainak tárgyalások
útján való kezelésére büszke Európába!

Négy egyformán jogosított nyelve van már ma is a tudomány-
nak. a francia, az angol, a német s az olasz. Nem lehet tudós,
vagyis nem haladhat kellõ figyelemmel a tudományában, aki e
négy nyelven nem tud. A Scientia címû olasz tudós újság is
ezen a négy nyelven hozza, mégpedig írójának tetszése szerint
hol egyiken, hol másikon, a közleményeit. Ez tehát de facto vi-
lágnyelv – csakhogy négy, éspedig négy eleven, szeszélyesen,
ellenõrizhetetlenül, kormányozhatatlanul és messze fejlõdõ. Az
egyes tudósra nézve, aki már magát a tudománya anyagát is
alig bírja: mily rettenetes idõ- és erõpazarlás úgy e nyelvek
megtanulása, mint szeszélyes fejlõdésüknek továbbkövetése -
nem szólva arról, hogy valaki lehet született fiziológus vagy fi-
lozófus, de megvíhatatlan kemény az idegzete olyas reflex-
ügyesség megszerzésére, aminõ a nyelv. A mai állapot tehát az,
hogy mialatt a legméltányosabb kímélettel ápoltuk minden
nyelvnek az életre s a tudományos alkalmaztatásra való jogát,
de facto négy nyelv elnyomóan és fölszívóan fölébe kerekedett
a többinek. viszont: ez a négy nyelv sok nyelv közös nyelvnek.
S ha majd – tegyük fel – kiválnék közülök s a többinek fölébe
hatalmasodnék egyetlen világnyelvül, például az angol: ez óriá-
si nyelvterülethez képest aránytalan és tûrhetetlen volna, hogy
az egész mûvelt emberiségnek úgy kelljen tovább-tovább követ-
nie e nyelvnek fejlõdését, ahogy azt a londoni csirkefogóknak
(mert minden nyelv az utcán vagy a mezõn készül s innen
megy fel az irodalomba) – a londoni kocsisoknak és zsebmet-
szõknek agytekervényei elõszabják. 

Ignotus: Eszperanto, Nyugat, 1911, 18. szám 
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Hallani lehet, hogy az állam, a szívjóság megtestesí-
tõje, töröltetni kívánja a koduláshoz való jogot.
Megszorítólag értelmezve, azt az elterjedt (évezre-
des) gyakorlatot, amely szerint valakik a könyörüle-
tességre alapozva embertársaiktól segélyt, anyagi ter-
mészetû együttérzést – szakszóval alamizsnát – kér-
nek, és lelkiismeret-furdalást kívánnak kelteni azok
kebelében, akikbe a természettõl kõszív helyeztetett
bele. A koldulási tilalom nem vonatkozik az alapítvá-
nyok, egyesületek, államilag elhanyagolt, nem támo-
gatott testületek, vállalkozások pénzszerzõ portyáira,
amelyeket kitûnõen lehet és kell pályázatokkal ellep-
lezni. Ám a megtévesztésig kell hasonlítaniuk a valós
igényekért munkálkodó, termelõ-szolgáltató-mûvel-
tetõ tevékenységi célokhoz. 
Az alamizsnások sokféle motívumból kényszerülnek
(akarnak?!) koldulni, gyûjtögetve kéregetni, kántálva
gyarapodni, áldást rebegve keresethez jutni. Többféle
nyelven, végtelen számú trükkel, minden elérhetõ
EU-országban. (Mínusz Málta és Ciprus, bár azóta
már oda is eljuthattak, s ha nem, akaratunkon kívül
adtunk nekik egy tippet.)
Világos, hogy rendeleti úton a legkönnyebb megvon-
ni a koldulás nyilvánosságát, elismerését. Kitiltani, ki-
üldözni, elfojtani, rendõrileg ellenõrizni, megtorolni,
kiverni a közterekrõl. Ilyenkor egy magára valamit is
adó baloldali elkötelezettségû szónok eképpen szikrá-
zik föl: nem a koldusokat kell kiseprûzni, hanem a
koldulásra késztetõ okokat kell eltörölni, megszüntet-
ni. És ekkor elkezdõdik az okok feltárása, a felelõsök
felmutatása, a kizsákmányolás, munkanélküliség, tár-
sadalmi kiszorítás, baleset, csonkaság, kereset- és biz-
tosítás nélküli lét, az önhibán kívüliség (bokorlakás,
italozás, válás, kábszer stb), az iskolázatlanság és a
megállíthatatlan lesüllyedés emlegetése. 
Na meg mindenki egyetlen népcsoportra gondol,
meg azokra a furmányos álkoldusokra, szándékolt
nyomorultakra, gonosz szerencsétlenekre, akik
bûnbandákká szövetkezve koldus-maffiákat alkot-
nak. Pedig Dickens hõsei a 19. századi Nagy-Bri-
tanniában nem is voltak ci... akarom mondani
olyanok.
A koldulást megszüntetni, úgy vélem, nem lehet
azonnal, legfeljebb korlátozni bizonyos helyekre.

Például a templomok, kolostorok, kegyhe-
lyek, imaházak, kórházak közelében.
S akkor viszont az ateisták és a makk-
egészségesek járnak jól, akik amúgy
sem kényszerülnek ezen intézmények
látogatására, a kötelezõ garasdobálás-

ra vagy annak megtagadására. A
szórványban titokban annak dob-
nak, aki legalább még tiszta ma-
gyarsággal kéreget, s rég feledett

áldást rebeg köszönetképpen. Sebestyén Mihály
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A hûvös viszonyulást 
követheti a ratifikálás
megvétózása, legalább
Budapesten.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Mi az ember a természetben? Semmi a végte-
lenhez képest, minden a semmihez képest. 

Valami a semmi és a minden közt, középen.” 
Blaise Pascal

Alternatív tankönyv

Tûrhetetlen?

Magyar 
koldusoperett 

A nap címe. Opreát megkérték, ne menjen
a vécére, Evenimentul zilei

Magyarázat. Egyre mulatságosabb jelene-
tek helyszíne a román a parlament. Leg-
utóbb a képviselõk és a szenátorok együttes
ülésén az ülésvezetõ Roberta Anastase nyo-
matékosan felszólította Gabriel Oprea mi-
niszter-képviselõt, ne menjen vécére, mert a
kormánypárti kollegáknak szükségük van a
szavazatára. Hát igen, ha az államfõ akara-
tának érvényesülése forog kockán, akkor
már pisilni se szabad.

PP–DD, cöcö. Ifjúkorunkban remekül szó-
rakoztunk, amikor megtudtuk, hogy egy
ételfajtát (azóta a nevét elfelejtettük) egy
olyan zöldségrõl neveztek el, amelyet az
nem is tartalmazott. Most meg az derült ki
a Gândulból, hogy Dan Diaconescu nem
tagja a PP-DD pártnak, amelyet õ alapított
és jegyeztetett be, és amelynek nevében a
PP a néppárt, a DD pedig az õ saját mo-
nogramja. Ha párttag lenne, nem lehetne
tévés újságíró, fejtette ki DD, aki azt is beje-
lentette, hogy nem indul semmiféle válasz-
táson semmiféle tisztségért, és hogy pártja
nem kíván beleolvadni a Bãsescu-féle Népi
Mozgalomba. (Ez utóbbin bizonyos sajátos
rábeszélés hatására még változtathat, véle-
ményünk szerint.)

Dilemma. A kisebbik Paleologu, a Theodor
nem hagyja magát. Miután bírálta az állam-
fõ monarchia-ellenes kijelentéseit, arra fi-
gyelmeztette demokrata liberális párttársait,
nehogy elkövessék azt a hibát, hogy nem je-
lennek meg a Mihály király 90. születésnap-
ja alkalmából tartott parlamenti ünnepsé-
gen. Azt már tudjuk, hogy – bár meghívták
– Traian Bãsescu nem kíváncsi a volt ural-
kodó beszédére. Szegény pedálosok, micso-
da dilemma elõtt állnak.

A nap álhíre. Dacolva az európai uniós
döntésekkel, tizenvalahány román (jelesen
galaci) állampolgárnak sikerült vízum nél-
kül holland földre lépnie. Noha a végén
egy-nullra kikaptak, köszönetüket fejezték
ki a román vámosoknak, hogy azok been-
gedték az országba a bukaresti Nemzeti
Aréna (futballpálya) Hollandiából vásárolt
gyepét. 



Röviden

Bartha Réka

„Sportolóként közelrõl is-
merem a kudarcélményt,

ezért is ragaszkodtam ahhoz,
hogy csupán akkor ismertes-
sük ezt a projektet, amikor
már sínen van” – mondta
Ivan Patzaichin többszörös
olimpiai, Európa- és világbaj-
nok kajak-kenus a tegnap
kezdõdött kétnapos Brassói
Business Daysen, amelyet a
Cenk alatti város Business
Parkjában szerveztek meg. A
vállalkozóként bemutatkozó
sportoló Teodor Froluval, a
DC Communication vezér-
igazgatójával közösen ismer-
tette a Rowmania elnevezésû
projektet, amely – elmondá-
suk szerint – a gazdasági vál-
ság szülte, kifejezetten hazai
termék. 

„Hazaira építeni”

A Rowmania (Nyers Ro-
mánia) projekt a Duna-delta
turisztikai potenciálját igyek-
szik kiaknázni úgy, hogy a
környezet kímélésének, tisz-
tán tartásának és a helyi erõ-
források felhasználásának is
fontos szerepet juttatnak a
kezdeményezõk. Teodor
Frolu szerint turisztikai pro-
jektjük négy pilléren alapul:
egyfelõl a brandingre, marke-

tingre és kommunikációra
fektetnek jelentõs hangsúlyt,
másfelõl a helyi infrastruktú-
ra fejlesztését ösztönzik, har-
madrészt a helyi hatóságok-
kal való partnerségre törek-
szenek, negyedrészt – és ta-
lán legfontosabb elemként –
a Delta élõvilágának,
„nyers” környezetének a
megõrzésére vállalkoztak. A
kezdeményezõk elmondták:
a projekt részeként egy deltai
falucska csónakkészítõ mû-
helyében hat hónapig kísérle-
teztek egy olyan vízi jármû
megépítésével, amely alkal-

mas a deltai turizmusra, rá-
adásul környezetkímélõ is.
„A kísérlet eredménye kifeje-
zett hazai termék lett, olyan
csónaktípus, amelyet nem-
csak a Duna-deltában, ha-
nem az országban több he-
lyen is használhatnak turisz-
tikai célokra” – tette hozzá
Frolu, aki szerint a gazdasági
válság itthon arra késztette a
vállalkozókat, hogy hazai
szükségletekre építsenek, és
ne a külföldi modelleket pró-
bálják meggyökereztetni,
ahogy azt a válság elõtti idõ-
szakban tették

Autópályát Brassónak

A Business Days elsõ dél-
elõttjén elõadóként volt je-
len Brassó polgármestere,
George Scripcaru, aki a téli
turisztikai szolgáltatások fej-
lesztési terveirõl beszélt.
Mint mondta, Brassópojá-
nán a szabadidõs tevékeny-
ségi lehetõségek kiszélesíté-
sét tervezik, Brassóban pe-
dig nemzetközi színvonalú
téli sportrendezvények meg-
szervezéséhez teremtenének
kapcsolt szolgáltatásokat és
infrastruktúrát: 2013-ban a

Cenk alatti városban szer-
veznék meg az Európai Ifjú-
sági Téli Olimpiát. „Remé-
lem, hogy a kormány mie-
lõbb elfogadja az Brassó–
Comarnic–Fogaras autópá-
lya megépítésérõl szóló ren-
deletet, hiszen Brassó ez ide-
ig sok jelentõs beruházástól
esett el a szükséges infrast-
ruktúra hiánya miatt” – vá-
zolta a prioritásokat George
Scripcaru.

A rendezvény elsõ napján
értékes elõadások hangzot-
tak el az okos épületek terve-
zésérõl, a közösségi oldalak
vállalkozói szférában való
hasznosíthatóságáról, a köz-
magán partnerségben rejlõ
lehetõségekrõl, valamint a
szállodaipar sikertörténetei-
rõl is. Elmaradt azonban
Elena Udrea regionális fej-
lesztési és turisztikai minisz-
ter látogatása, aki díszmeghí-
vottként a hazai turisztikai le-
hetõségekrõl beszélt volna.  

Délután vállalkozói mû-
helybeszélgetéseket és fõzõ-
versenyt is tartottak, amely-
re a résztvevõk az egészséges
étkezés mottója alatt kap-
csolódhattak be. A nap di-
vatbemutatóval zárult, ame-
lyen az úgynevezett busi-
nessdivat legújabb trendjeit
mutatták be a részt vevõ vál-
lalkozóknak. 
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Nyers potenciálból profit
Megkezdõdött a Brassói Business Days vállalkozói rendezvénysorozat

Tovább gyengül a lej

Folytatódott tegnap a lej
gyengülési tendenciája: a
román fizetõeszköz 15 hó-
napja nem látott mértékben
drágult az euróval szem-
ben. A Román Nemzeti
Bank 4,3210 lejes euróár-
folyamot jelentett be, amely
közel egy lejjel volt maga-
sabb a keddinél. A régióbeli
valuták ugyancsak teret ve-
szítettek az uniós fizetõesz-
közzel, illetve a svájci
frankkal szemben.

B-terv bankügyben

Romániának gondolkodnia
kell egy B-terven arra a le-
hetõségre, hogy Görögor-
szág fizetésképtelenné válik,
mivel ebben az esetben öt,
görög tõkével mûködõ ha-
zai bank szorulhat a problé-
mákkal küszködõ állam
„perfúziójára” – figyelmez-
tetett Daniel Dãianu gazda-

sági elemzõ (képünkön) a
Mediafax szerint. A szakem-
ber elképzelhetõnek tartja,
hogy a dél-európai ország
kilépjen az eurózónából,
annak ellenére, hogy többen
is tagadják ennek megvaló-
síthatóságát.

Befektetõk Athénért

Kilencven százalékos a rész-
vételi arány a görög állam-
kötvény-cserében, amely ré-
vén Athén magánbefektetõk
segítségéhez folyamodik az
államcsõd elkerülése végett
– adta hírül pénzügyminisz-
tériumi forrásokra hivatkoz-
va a Reuters. A 135 milliárd
eurót kitevõ, kilencéves lejá-
ratú állampapírprogram fon-
tos feltétele a külföldi hitele-
zõkkel megkötött kölcsön-
megállapodásnak. A pénz-
ügyminisztérium egyelõre
nem kommentálta a hírt.

Adófizetõbarát törvény

Michel Barnier európai unió
biztos arra készül, hogy tör-
vényen kívül helyezze a ve-
szélybe került bankok részvé-
nyesi jogait – írta a Die Pressé-
re hivatkozva a vg.hu. Az el-
gondolás – amelynek megva-
lósítása évekbe telhet – szerint
alapvetõen megreformálnák
az ágazatot azért, hogy a jö-
võben ne az adófizetõknek
kelljen állniuk a cégek esetle-
ges mentõöveit. A javaslatban
többek között olyan kitétel is
szerepelne, amely szerint a
tagállamok kormányai elve-
hetnék a bankok irányítási jo-
gát, illetve részvényeit,
amennyiben a pénzintézetek
komoly bajba kerülnének.

A hazai vállalkozói szféra meghatározó személyiségei gyûlnek össze a Brassói Business Days-en
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Hírösszefoglaló

Versenyszabályok meg-
sértésének gyanúja miatt

elõre be nem jelentett ellen-
õrzéseket indított az Euró-
pai Bizottság (EB) kedden
néhány kelet-közép-euró-
pai, gázellátásban és –
tárolásban tevékenykedõ
vállalatnál. Bár a hatóság
közleményében nem jelezte,
hogy mely cégeket és ponto-
san milyen területet vizsgál,
az RWE németországi vál-
lalata a Reuters brit hírügy-
nökséggel közölte: a Gaz-
prom orosz gázóriással kö-
tött szerzõdések esetleges
versenyellenes elemei után
kutatnak.

Az intézkedésre válaszul
a Gazprom bejelentette: ta-
nulmányozza az EB által
európai energetikai társasá-
goknál, köztük két leányvál-
lalatánál végrehajtott, elõre
be nem jelentett ellenõrzé-
sek ügyét, ezt követõen pe-
dig közzéteszi állásfoglalá-
sát. Szergej Kuprijanov, az
orosz monopólium szóvivõ-
je kedd esti nyilatkozatában
sietett azonban hangsúlyoz-
ni, hogy a Gazprom érintett
leányvállalatai – a Gazprom
Germania és a csehországi
Vermex s.r.o. – készek teljes
körû támogatást nyújtani az
uniós vizsgálathoz. 

A bizottság annyit elárult,
hogy „a tiszta verseny uniós
szabályainak esetleges meg-
sértését” vizsgálta, valamint

azt, hogy az érintett vállala-
toknak nincs-e információ-
juk ilyen gyakorlatról. A vá-
ratlan ellenõrzés nem jelenti
azt, hogy bármely vállalatot
versenyt sértõ tevékenység-
gel vádolnának - szögezte le
a bizottság. 

Az uniós hatóságok olyan
akciókat igyekeznek feltár-
ni, mint a piacmegosztás, a
hálózathoz jutás akadályo-
zása, az árak befolyásolása.
Az ellenõrzés tíz országban
– elsõsorban a kelet- és kö-
zép-európai tagállamokban
–, a gázszektorban tevékeny-
kedõ társaságokat érinti.
Nyugat-Európában a bizott-
ság már 2007 és 2010 között
számos ellenõrzést végzett
ebben az ágazatban, a közle-
mény szerint most olyan or-
szágokba is ellátogattak,
ahol ilyen típusú uniós ellen-
õrzés még soha nem volt.

A német RWAG cseh le-
ányvállalata, az osztrák
OMV és a lengyel PGNiG
is megerõsítette külföldi hír-
ügynökségeknek, hogy eu-
rópai uniós szakemberek
vizsgálatot tartottak náluk,
akárcsak a bolgár Overgas.
Amennyiben bebizonyoso-
dik a kartellgyanú, az érin-
tetteknek éves üzleti forgal-
muk 10-30 százalékát kell
büntetésként befizetniük.
Ez az összeg a Gazprom
esetében 900 millió és 2,8
milliárd dollár közé tehetõ –
írta a hotnews.ro orosz lapin-
formációkra hivatkozva. 

Gázkartellre gyanakszik

az EB Kelet-Európában

ÚMSZ

A skóciai Edinburgh-ban
szervezett második Scot-

tish Low Carbon Investment
konferencián vett részt szep-
tember 27–28. között Borbély
Károly RMDSZ-es gazdasági
államtitkár. A konferencia
középpontjában az alacsony
széndioxid-kibocsátás, vala-
mint az uniós energiapolitika
aktuális kérdései álltak. Bor-
bély Károly elmondta, az új
európai energiapolitikának
célja az európai gazdaság ala-
csony széndioxid-kibocsátású
és versenyképes gazdasággá
való fejlesztése. Ennek tükré-
ben az államtitkár kiemelte,
hogy Románia két fontos esz-
közt készített elõ: egyrészt az
energetikai rendszer biztonsá-

gos és fenntartható irányának
biztosítását az emisszió-ke-
reskedelmi rendszer (ETS) ré-
vén, másrészt a megújuló
energiaforrások (RES) támo-
gatását. Az államtitkár kifej-
tette, hogy a megújuló ener-
giaforrások fontos energiapo-
tenciált hordoznak maguk-
ban, és számtalan felhaszná-
lási lehetõséget biztosítanak
mind helyi, mind nemzeti
szinten. 

A Gazdasági Minisztéri-
um államtitkára ugyanakkor
elmondta: a közeljövõben
hatályba lép az új romániai
kerettörvény, amely a meg-
újuló energiaforrások alkal-
mazásának zöld igazolvá-
nyok révén történõ ösztönzé-
sét irányozza elõ. Erre egy
19,5 milliárd euró értékû tá-

mogatási rendszer ad lehetõ-
séget, amely a 2021-ig kibo-
csátott zöld igazolványok ér-
tékét jelenti, emelte ki az ál-
lamtitkár. Megemlítette,
hogy az EU-stratégia célul
tûzte a megújuló forrásokból
származó energiakvóta 20
százalékra növelését 2020-ig,
valamint az üvegházhatást
kiváltó gázok kibocsátásának
20 százalékra csökkentését.
Mint mondta, Románia
megújuló energiaforrásokból
származó végsõ energiafo-
gyasztására 24 százalékot tû-
zött ki célul 2020-ra, villam-
osenergiára pedig 38 száza-
lékot. Az államtitkár kiemel-
te, hogy az elmúlt évben Ro-
mánia a villamosenergia 35
százalékát nyerte megújuló
energiaforrásokból. 

Skótokkal „üzletelt” 
Borbély Károly államtitkár

ÚMSZ

Ma kezdõdik és vasárna-
pig tart Székelyudvarhe-

lyen a XIX. Õszi Vásár. A
rendezvény legfontosabb cél-
kitûzése továbbra is a város és
környéke gazdasági életének
fellendítése és megismerteté-
se. A székelyudvarhelyi váro-
si sportcsarnokban és környé-
kén több mint 100 vállalkozó

állítja fel standját. Mintegy
2.200 négyzetméteren mutat-
koznak be a székelyföldi vá-
rosban és a környezõ telepü-
léseken mûködõ, illetve ma-
gyarországi cégek a textil-, az
élelmiszer-, az építõipar, a
gépipar, a számítástechnika,
valamint a turizmus területé-
rõl. A tavalyi siker után a
Hargita Megyei Tanács köz-
remûködésével az idén is

megszervezik a Székely ter-
mékek fesztiválját, ahol az
idén az elmúlt évhez képest
tízzel több, azaz 40 kiállító
vesz részt, bemutatva a Szé-
kelyföldön gyártott terméke-
ket, az élelmiszerektõl a kü-
lönbözõ használati tárgyakig.
A négynapos vásáron kultu-
rális programok is várják az
érdeklõdõket. A szervezõk 15
ezer látogatóra számítanak. 

Ma kezdõdik a 19. Õszi 
Vásár Székelyudvarhelyen
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Röviden

Antal Erika, Sipos M. Zoltán,
Baloga-Tamás Erika 

Nem csak a helyhiány-
nyal, hanem a helyekkel

sáfárkodó egyetemi maffiá-
val is meg kell küzdeniük
azoknak a diákoknak, akik a
jövõ héten kezdõdõd egyete-
mi tanévben olcsó szállást
szeretnének kapni a diákott-
honokban – ezt tapasztalta
munkatársunk tegnap, ami-
kor Kolozsváron elkezdõdött
a helyfoglalás a bentlakások-
ban. A beköltözés feszült
hangulatban zajlott: a sajtó-
hoz több olyan névtelen levél
is eljutott, amelynek feladói
arra panaszkodtak, hogy
több hallgató nem a felvételi
eredmények vagy a tavaly el-
ért tanulmányi átlag alapján
kapott elhelyezést, hanem
euróban fizetett csúszópénz-
ért jutott hozzá.

Korrupció 
és  tanári pásztorórák

A legtöbb panasz a közgaz-
daság-tudományi kar diák-
szállásaival kapcsolatban ér-
kezett: ezekben állítólag egy
férõhely (amelynek havi hiva-
talos díja ellátástól és az
igénylõ szociális helyzetétõl
függõen 100 lej körüli) fél év-
re 500, egész tanévre ezer
euró. A kolozsvári albérleti
árakhoz viszonyítva a csúszó-
pénz lepengetése megéri a
más vidékrõl jött hallgató-
nak. A panaszosok azzal tá-
masztják alá állításaikat,
hogy a közgazdaságtudomá-
nyi kar kettes számú bentla-
kásának 550 férõhelyébõl
csak 300-at kaptak a közgaz-
dász hallgatók, a többi „ven-
déglakó”. Korábban lapunk
is beszámolt arról a botrány-
ról, amelynek egyik érintettje
Ilie Parpucea professzor, a
közgazdaság-tudományi kar
tanára volt; az oktató ebben
az intézményben foglalt –
szabályellenesen – szobát, és
itt molesztálta hallgatóit. A
júniusban kirobbant botrány

után kivizsgálás indult, és be-
bizonyosodott, az intézmény
vezetése valóban megszegte a
diákok elszállásolására vo-
natkozó elõírásokat. 

KMDSZ: volt maffia, 
de már nincs

Talpas Botond, a Kolozs-
vári Magyar Diákszövetség
elnöke azonban lapunk meg-
keresésére tagadta, hogy
„bentlakásmaffia” mûködne
Kolozsváron. A diákképvise-
lõ elmondta, négy-öt évvel
ezelõtt még általános volt a
korrupció ezen a téren, de
ma már a román és a magyar
diákszervezetek közös bizott-
sága ellenõrzi, jogszerû-e a
helyelosztás. Tegnap az elsõ-
évesek foglalhatták el a bent-
lakások lakrészeit. 

„Nagyon örülök, hogy
kaptam helyet, mert sokkal
olcsóbb, mint az albérlet, és
sokkal jobb a hangulat is itt”
– mondta el lapunknak egy
nemrég a városba érkezett el-
sõéves lány, aki arról azon-
ban nem akart nyilatkozni,
szembesült-e a helyfoglalás
során korrupcióval vagy kor-
rupciós kísérlettel. Egy har-
madéves közgazdász hallga-

tó úgy fogalmazott: sokan
„ölni tudnának” az olcsó
szállásért, mert nagyságren-
dekkel kevesebbe kerül így a
továbbtanulás.  

Új törvény, új remény

Augusztus végén az okta-
tási minisztérium közzétette
az egyetemi hallgatók jogál-
lásáról szóló törvénytervezet
szövegét. Ha a jogszabály ér-
vénybe lép, azok is kaphat-
nak majd lakhatási támoga-
tást, akik albérletbe kénytele-
nek költözni. Ezzel kapcso-
latban Talpas Botond azt nyi-
latkozta, tudnak errõl a kez-
deményezésrõl, de eddig
nem merült fel a Babeº–Bo-
lyai Tudományegyetem
(BBTE) szenátusi ülésein re-
ális alternatívaként. „Szeret-
nénk, ha tényleg megszület-
ne egy olyan törvény, amely
a diákszállásokról kiszoruló
hallgatókat anyagilag segíte-
né, ez nagyon jól mûködik
már a nyugati államokban” –
mondta a KMDSZ elnöke. A
BBTE idén összesen 5010
bentlakási hellyel rendelke-
zik, amelyek 20–30 százalé-
kát a magyar anyanyelvû diá-
kok foglalják el. 

Ágy, asztal, ebéd

A csíkszeredai Sapientia –
EMTE 360 férõhelyes bentla-
kással rendelkezik, amely az
egyetem épületében találha-
tó. Póra Szabolcs, az intéz-
mény kari titkára lapunknak
elmondta: az ágyszám ele-
gendõnek tûnik, így egyelõre
nem terveznek bõvítést. A
helyek elosztását a hallgatói
önkormányzat végzi, mely
különbözõ szempontok alap-
ján összeállított lista szerint
dönt a jogosultságról. Ki-
emelt szempont a tanulmá-
nyi eredmény: az elsõévesek-
nél a bejutási, a többiek eseté-
ben az elõzõ évi tanulmányi
átlag számít, de figyelembe
veszik például az állandó lak-
hely távolságát is, vagy azt,
milyen szociális körülmé-
nyek között él a kérelmezõ.
„Tekintettel vagyunk arra, ha
árva az illetõ hallgató, vagy
valamilyen krónikus beteg-
ségben szenved” – magyaráz-
ta a titkár, akitõl azt is meg-
tudtuk, hogy a csíkszeredai
egyetem kollégiumának szo-
bái három- illetve négyágya-
sok, a szállásért fejenként ha-
vi 300 lejt kell fizetni, de
ezért a pénzért ebéd is jár.

Majd megoldja Orbán?

A vásárhelyi Sapientia nem
rendelkezik saját kollégium-
mal, bár 2010-ben Schmitt
Pál  magyar államfõ letette az
intézmény alapkövét és azt
ígérte: kiemelt figyelmet kap
a székelyföldi felsõoktatás
egyik legfontosabb egyeteme.
Székely Gyula dékántól meg-
tudtuk, áthidaló megoldáso-
kat kínálnak a diákok elszál-
lásolására. Az egyetem szer-
zõdést kötött a római katoli-
kus és a református egyház-
zal, így 130-140 hallgatónak
tudnak helyet biztosítani, pél-
dául a Bod Péter Diakóniai
Központban vagy a fõtéri
Lábasházban. A két helyszín
azonban távol esik a Sapien-
tia Campusától – ezzel is ma-
gyarázható, hogy a viszony-
lag alacsony árú ellátást keve-
sen igénylik. A tervezett egye-
temi bentlakás 240 férõhelyes
lesz, ha lesz, mert az építke-
zés Schmitt ígérete ellenére
nem kezdõdött el. Székely la-
punknak azt mondta, az
egyetem vezetõsége jövõ hó-
napban tárgyal  errõl Orbán
Viktor magyar miniszterel-
nökkel. Az elképzelések sze-
rint saját fürdõszobával,
konyhával felszerelt kétszo-
bás, két-két ágyas apartma-
nok várják majd a diákokat. 

Így nem egyetemváros

Bár Marosvásárhelyen a
Sapientia mellett még két fel-
sõoktatási intézmény mûkö-
dik, a bentlakási férõhelyek
szempontjából a település
nem vált egyetemi várossá. A
Mûvészeti Egyetem az utób-
bi években rendkívül népsze-
rûvé vált, sokan jelentkeznek
ide, de csak 40 diák kaphat di-
ákszállást – tudtuk meg Bordi
Alíz titkárságvezetõtõl. Az
Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem diákjait négy bentla-
kás várja. ªerban Pop gazda-
sági igazgatótól megtudtuk,
az 1167 helyre kétszeres volt
a túljelentkezés. 

Robbanás
Szászbogácson

Két idõs ember és egy 11
éves gyerek sérült meg
Szászbogácson, amikor sú-
lyos robbanás történt egy
családi házban. A szeren-
csétlenség okát jelenleg is
vizsgálják a szakértõk, a fel-
tételezések szerint földgáz-
szivárgás okozta a balesetet.
Az EON gázszolgáltató vál-
lalat közleményt adott ki az
ügyben, e szerint egy, a ház
belsõ gázvezetékrendszerére
szerelt csapból szivárgott a
veszélyes anyag.

Újabb aláírások
Bernádyért

Majdnem ötezer ember csat-
lakozott már ahhoz az inter-
netes tiltakozáshoz, amely-
nek célja a marosvásárhelyi
2-es Számú Általános Iskola
tervezett névváltoztatásának
megakadályozása. A PSD
helyi tagszervezete ugyanis
azt javasolta, a múlt század
elején épült iskolát nevezzék
el Adrian Pãunescuról. A
kezdeményezést ellenzõ szü-
lõk úgy vélik, méltányosabb
lenne, ha az intézményalapí-
tó egykori polgármester, Ber-
nády György nevét viselné a
patinás épület. A petíciót ok-
tóber 15-ig lehet aláírni.

Holt lelkek telkei

Elhunyt személyek telkeit is
kisajátította Marosvásárhely
polgármesteri hivatala a szé-
kelykakasdi hulladékszelek-
táló és átrakó állomás építé-
se miatt. Az ügyben valószí-
nûleg a mai önkormányzati
ülésen várható fejlemény, a
sokak által kifogásolt kisajá-
títás a maroskeresztúri ön-
kormányzat és földhivatal
adatai alapján történt. Clau-
diu Maior alpolgármester
azt állítja, nem volt tudomá-
sa a téves adatközlés követ-
kezményeirõl. Az érintett
önkormányzati határozat-
nak megfelelõen összesen 23
parcellából álló 3371 négy-
zetmétert sajátítanak ki.

Kint a diák, bent a lakás
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Hírösszefoglaló

Változnak a hazai kábító-
szer-használók drogfo-

gyasztási szokásai – hívta fel
a figyelmet tegnap Andrei
Botescu szociológus, a hazai
Drogellenes és Toxikológiai
Központ munkatársa, aki a
legfrissebb kutatások ered-
ményeit ismertette. E szerint
a heroinisták többsége az
úgynevezett etnobotanikus
szereket forgalmazó üzletek-
ben vásárolt anyagokkal pró-
bálja pótolni a drága és nehe-
zen beszerezhetõ kábítószert.
A kemény drogról való átté-
rés súlyos következmények-
kel járhat – hangsúlyozta a
kutató –, aki szerint egyre
több szenvedélybeteg kerül-
het válságos állapotba, vagy
igényelhet speciális ellátást.
„Többen keverik, hígítják a
heroint, és vannak, akik teljes
cserére vállalkoznak, nem is
értem hogyan, hiszen az

ópiátszármazékok nem he-
lyettesíthetõek. Leszokni
csak orvosi segítséggel és fel-
ügyelettel, speciális rehabili-
tációs központokban lehet” –
vélekedett Andrei Botescu. A
hazai kábítószeresek többsé-
ge 11 és 40 év közötti, de az
utóbbi idõben drámaian meg-
ugrott a 15 évnél fiatalabb
szenvedélybetegek aránya. A
rendõrség legutóbb a hétvé-
gén Bukarestben tartott raz-
ziát a hallucinogén szereket
forgalmazó üzletekben, há-
rom egységet különbözõ sza-
bályszegésekre hivatkozva
végleg bezártak. Mintegy 65
ezer lej értékben róttak ki bír-
ságot azért, mert illegális sze-
reket is találtak a legálisan
forgalmazható etnobotanikus
anyagok között. Kolozsváron
szeptember elején volt átfogó
ellenõrzés: itt egy üzletet zár-
tak be a hatóságok. Az
„álombolt” egy iskola szom-
szédságában mûködött. 

Kokain helyett mûtrágya?

Tegnap kezdõdött a diákok rohama a kollégiumi helyekért, csak keveseknek jutott olcsó szállás
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Sipos M. Zoltán

Halálának hetedik évfor-
dulója alkalmából Ruha

István-emlékkoncerttel kez-
dõdik a legnagyobb múlú er-
délyi komolyzenei fesztivál,
a 45. Kolozsvári Zenei Õsz.
A nemzetközi hírnévnek ör-
vendõ kolozsvári hegedû-
mûvészre tanítványai is em-
lékeznek a fesztivál kereté-
ben: a nyitókoncerten Ágos-
ton András és Selmeczi Já-
nos világhírû Ruha-tanítvá-
nyok is fellépnek. „Azt hi-
szem, hogy a környezõ or-
szágok egyike sem büszkél-
kedhet ekkora múltú ko-
molyzenei fesztivállal, de
véleményem szerint ez Kö-
zép- és Kelet-Európa egyik
legrangosabb komolyzenei
eseménye is” – értékelte la-
punknak a Kolozsvári Zenei
Õsz nevû fesztivált Marius
Tabacu, a Kolozsvári Álla-
mi Filharmónia igazgatója.
Mint azt elmondta, a szep-
tember 30-a és október 21-e
közt zajló fesztivál keretében
az érdeklõdõk a komolyze-
nei mûfajok teljes palettájá-
ról válogathatnak, a klasszi-
kusoktól a kortárs mûvekig.
A filharmónia zenekara a
Kolozsvári Zenei Õsz kere-
tében együttmûködik majd a
Kolozsvári Magyar Opera
által kezdeményezett Liszt-

koncertsorozatban is. Az in-
tézmény igazgatója lapunk-
nak elárulta, olyan rangos,
nemzetközi hírû mûvészek
és karmesterek is fellépnek
majd a fesztiválon, mint
Camil Marinescu vagy
Nicolae Moldoveanu. „Sûrû
programmal várjuk az ér-
deklõdõket. A megrendezés-
hez és a koncertek megtartá-
sához szükséges költségvetés
nyolcvan százaléka már a
rendelkezésünkre áll, és re-
mélem, hogy sikeres feszti-

vált zárunk idén is. Az ese-
mény látogatottsága miatt
nem aggódunk, ugyanis az a
tapasztalatunk, hogy a ko-
molyzene iránt érdeklõdõ
közönség jelentõs része fia-
talokból, egyetemistákból
áll” – magyarázza Tabacu.
Elmondása szerint egyetemi
szünidõben, illetve vizsga-
idõszakban érzékelhetõen
kevesebb látogatója van a fil-
harmónia koncertjeinek,
mint máskor. „De van egy
jókora, középkorúakból álló

törzsközönségünk is, akiket
már szinte név szerint isme-
rek. Nagyon örvendek an-
nak, hogy ilyen sokan érdek-
lõdnek a magaskultúra és a
komolyzene iránt” – mesélte
jókedvûen a filharmónia
igazgatója. A fesztivál ideje
alatt a különbözõ koncertek
a Diákmûvelõdési Házban,
a Farkas utcai református
templomban, a zeneakadé-
mián valamint az Etnográfi-
ai Múzeumban kerülnek
megrendezésre. 

Röviden

Kultúrházavató 
Borszéken

Ma délelõtt 10 órától átad-
ják Borszéken a felújított
kultúrház épületét. Az ese-
ményen jelen lesz Elena
Udrea fejlesztési és turiszti-
kai miniszter, Moldován Jó-
zsef, a Távközlési és Infor-
mációs Társadalom Minisz-
tériumának államtitkára, va-
lamint Borboly Csaba, a
Hargita megyei tanács elnö-
ke. A borszéki kultúrotthon
felújítása Moldován József
kezdeményezésére a Fejlesz-
tési és Turisztikai Minisztéri-
um 2008 és 2010 között futó
projektje keretében valósult
meg, az Országos Befekteté-
si Társaság révén.

Társulás a kultúráért 

Társulási szerzõdést köt a
Szakszervezetek Mûvelõdési
Házával a szatmári polgár-
mesteri hivatal – jelentette be
tegnap Ilyés Gyula polgár-
mester. A szerzõdésre azért
van szükség, hogy a hivatal
anyagiakkal is támogathassa
város legnagyobb nézõteré-
vel és színpadával rendelke-
zõ épületének felújítását és
korszerûsítését. Amint arról
lapunkban már beszámol-
tunk, mivel a színház épüle-
te tatarozásra szorul, a szí-
nészek legalább két évadon
át itt tartja elõadásait.

A kincses város a következõ három hétben a klasszikus zene központjává válik 

Zenei õsz Kolozsváron

Fotó: Tofán Levente
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Várhatóan a Margitszi-
geten állítják majd fel

Wass Albert író mellszobrát,
Andrássy Kurta János szob-
rászmûvész alkotását. A Fõ-
városi Közgyûlés tegnap esti
lapzártánk után tartott ülé-
sén döntött az alkotás elhe-
lyezésérõl. Az elõterjesztést
jegyzõ Csomós Miklós fõ-
polgármester-helyettes a ja-
vaslatban emlékezetett arra,
hogy az író mellszobrát ere-
detileg, még 2004-ben az I.
kerületi Vérmezõ területén
állították volna fel, de akkor
az illetékes fõvárosi bizottsá-
gok nem hoztak határozatot
az ügyben. A margitszigeti
helyszínt a Budapest Galéria
szemlebizottsága is megfele-
lõnek találta, így már csak a
fõvároson múlik, hogy a tu-
lajdonában lévõ közterüle-
ten felállíthatják-e az alko-
tást. Az alkotás köztéri elhe-
lyezését, ahogy 2003-ban is,
most is egy magánszemély,
Demeter Vilmos kezdemé-
nyezte. A helyszínjavaslaton
azért változtattak, mert a
Vérmezõ elsõdlegesen más
történelmi eseményekhez
köthetõ. A Margitszigeti
úgynevezett mûvészsé-
tányon  áll már három festõ-
mûvész, Barabás Miklós,
Munkácsy Mihály és Rud-
nay Gyula szobra is. 

Wass-szobor a

Margitszigeten

ÚMSZ

Az elõzõ nyolc évhez ké-
pest sokkal nagyobb

hangsúlyt fog kapni a hatá-
ron túli magyar kultúra tá-
mogatása, mindez azonban
a hazai költségvetés erõsödé-
sének is függvénye – mondta
a Kossuth rádió 180 perc címû
mûsorában L. Simon Lász-
ló, a parlament kulturális és
sajtóbizottságának elnöke. A
fideszes politikus kifejtette: a
határon túli könyvkiadók és
az írószervezetek támogatá-
sa két külön alapból történik.
Az elõbbi esetben pályázati
formáról van szó – mondta a
politikus, megjegyezve, jövõ-
re már gazdasági társaságok
is pályázhatnak, az irodalmi
szervezetek pedig a Nemzeti

Erõforrás Minisztérium Kul-
turális Államtitkárságától
kapnak forrást – tette hozzá.
A magyarországi írószerve-
zetek megnyugtatására L. Si-
mon László közölte: az el-
maradt szerzõdéseket egy
hónapon belül megkötik, er-
rõl adott tájékoztatást a par-
lamentben feltett kérdésre
Szõcs Géza kultúráért felelõs
államtitkár. Amint arról la-
punkban már beszámoltunk,
nemrégiben négy magyar
írószervezet nyílt levélben
kérte Orbán Viktor minisz-
terelnök segítségét a határon
túli magyar irodalom támo-
gatásához. „Az írószerveze-
tek kiszámítható mûködése
nélkül a magyar irodalom-
nak nincs jövõje” – szögez-
ték le nyílt levelükben az író-

szervezetek. A dokumen-
tumban kitérnek arra is,
hogy a Kárpát-medencében
mûködõ magyar írószerve-
zetek, valamint a hozzájuk
kapcsolódó mûhelyek, ki-
adók, folyóiratok „bizonyta-
lan körülmények között, ja-
varészt társadalmi munka
formájában folytatják anya-
nyelvápoló, identitásõrzõ te-
vékenységüket”. Emellett
felhívták a figyelmet „kiszol-
gáltatott helyzetükre”, vala-
mint arra, hogy a 2011-es év-
re megítélt, de eddig ki nem
fizetett támogatás „még a
túléléshez sem elég”. „Nem
nagy összegekrõl van szó, de
az irodalmi intézményrend-
szer fenntartásához ez is nél-
külözhetetlen” – fogalmaz-
tak az irodalmárok. 

Jut pénz az irodalomra

A  Romániai  Magyar  Demokrata  Szövetség  pályázatot  hirdet  

a Kisebbségi Tanács 2011. évi alapjából az ifjúság közéleti tevékenységének támogatá-

sára. 

A támogatásra jogi személyiséggel rendelkezõ civil szervezetek és diákszervezetek, va-

lamint 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 megvaló-
sítására lehet. 

A pályázat leadásának határideje 22001111..  sszzeepptteemmbbeerr  3300..

További információk a wwwwww..ccoommmmuunniittaass..rroo oldalon találhatók, vagy a Communitas Alapít-
vány titkárságának munkatársaitól igényelhetõk.

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

Baloga-Tamás Erika

Látogatottság szempont-
jából, egyik leggyengébb

évét zárja idén a szejkefürdõi
Borvízmúzeum. A Haáz Re-
zsõ Múzeum gondozásában
mûködõ intézmény négy éve
nyílt meg az egykori borvíz-
töltõ állomás mellett – min-
den évben kétezernél több tu-
rista kereste fel, idén viszont
az érdeklõdõk száma alig ér-
te el az 1500-at. A látogatók
elmaradásának okát nem le-
het az újítás hiányának
számlájára írni, hisz a
Szejke-vizes korsókat és a vi-
zet szállító bivalyos szekeret
bemutató tárlat mellet idén
egy állandó és egy idõszakos
kiállítással is bõvült a szejkei
múzeum kínálata, emellett

pedig szabadtéri rendezvé-
nyekre és múzeumpedagógi-
ai foglalkozásokra várták az
érdeklõdõ felnõtteket és gye-
rekeket. „Az állandó kiállítás
a borvízforrások környékén
képzõdõ kõzetek gyûjtemé-
nyét mutatja be, az idõsza-
kos, melyet az Írók fürdõru-
hában címmel tekinthettek
meg ebben a szezonban az
érdeklõdõk, tizenhárom is-
mert magyar személyiségrõl
készült archív felvételeket tett
közszemlére” – magyarázta
lapunknak Miklós Zoltán. A
székelyudvarhelyi Haáz Re-
zsõ Múzeum vezetõje szerint
a látogatottság mérséklõdésé-
hez valószínûleg az idõköz-
ben felgyorsult Borvíz útja
projekt munkálatainak is kö-
ze volt, hisz az építkezési

munkálatok miatt nehezen
lehetett megközelíteni az
épületet. Kijelentette azon-
ban, hogy ennek ellenére az
idei évet nem élik meg ku-
darcként, hisz az említett
projekt által eszközölt infrast-
rukturális beruházások biza-
kodásra adnak okot, és ép-
pen ezért a jövõ május 1-re
tervezett nyitás idõpontjáig
újabb elemekkel fogják gaz-
dagítani a tárlatot, sõt jövõre
valószínûleg a kis épület fû-
tésrendszere is elkészül. –
Szeptember 30-án leáll a Bor-
vízmúzeum rendszeres nyi-
tásrendje, azonban az elkö-
vetkezõ néhány hétben még
biztosítjuk a látogatás lehetõ-
ségét az elõre bejelentkezett
csoportok számára, magya-
rázta az igazgató. 

Nem vonzó a borvízmúzeum

A szejkefürdõi Borvízmúzeumban idén elmaradt a megszokott „látogatórekord”
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Meghozta a várt eredményt a
Pro TV producereinek a Vocea

României (Románia Hangja) címû
show-mûsor tegnapi elsõ adása
egymillió nézõvel a nap legnézet-
tebb televíziós produkciója volt.
A Central European Media
Enterprises tulajdonában lévõ
csatorna az elmúlt tévés évadban
hatalmas közönségsikert aratott
Românii au talent (A románok tehet-
ségesek) címû, általánosabb tehet-
ségkutató közönségsikere által
elõkészített ösvényen indította új
mûsorát, amely egybõl a nézõk
nagy kedvencévé vált.

Ezzel szemben az Intact tröszt
tulajdonában levõ Antena 1-en fu-
tó X Factor elsõ közvetítésére
csak 652 ezer nézõ volt kíváncsi,
és ez a nézettség nem ugrott meg
a mûsor második felvonásánál
sem, amely csak 560 ezer nézõt
csábított a csatornára. A Pro TV-
n futó Románia Hangja címû te-
hetségkutató azonban csak a
konkurens Antena 1 hasonló for-
mátumú mûsorához képest pro-
dukált kimagasló nézettséget. A
Central European Media
Enterprises új show-mûsora le-
marad a Pro TV-n idén február-
ban bemutatott A románok tehetsé-
gesek nevû show nézettségétõl,
amely az elsõ közvetítésekor át-
lagban kétmillió nézõt vonzott a

képernyõk elé – de az adás egyes
szakaszait 2,7 millióan is követ-
ték. Az Antena 1 többi, a széles
közönséget megcélzó mûsorai is
csak az X Factor nézettségét érték
el, így a Plasa de stele (Csillagok
Csapdában) címû adás is, amely
hazai hírességek megtréfálásait
közvetíti, is csak 600 ezer nézõt
mondhat magáénak, amit csak a
TVR 1-en közvetített Oþelul
Galac–Benfica Lisszabon-fut-
ballmeccs múlt alul. A hazaiak

számára gyászos kimenetelû
mérkõzésre mintegy 431 ezer né-
zõ volt kíváncsi. A mérkõzés szo-
katlanul alacsony nézettségére
egyébként az lehet a magyarázat,
hogy a második félidõ ugyanab-
ban az idõsávban zajlott, amikor
a Pro TV-n a Románia Hangja, ze-
nei tehetségeket felkutató show-t
közvetítették.  Az Antena 1, a
rossz rating miatt úgy döntött,
hogy vasárnaponként nem köz-
vetít X Factort, csak szombaton-

ként sugároz egy hosszabb össze-
állítást. A stratégia eredménnyel
járt, hiszen a szeptember 24-én
leadott X Factorra 800 ezer tévézõ
volt kíváncsi, ami majdnem dup-
lája a Pro TV-n ugyanakkor köz-
vetített Bad Boys 2 címû amerikai
akciófilm 419 ezer nézõjének. A
Paginademedia.ro médiaportál
adatai szerint mind a Pro TV,
mind pedig az Antena 1 show-
mûsorait a városlakók nézik a
leginkább. 

A Pro TV Vocea României címû show-mûsora nézettségben felülmúlta a konkurencia X Factorát
Román kábeleseket 
perel a TV2 és a HírTV

Beperelte a HírTV és a TV2 a romániai ká-
beltévé szolgáltatókat. A transindex.ro érte-
sülései szerint a HírTV és a TV2 beperelte
azokat a romániai kábeltelevízió társaságo-
kat, amelyek szolgáltatói csomagjában szere-
pel a két magyarországi tévéadó. A tévétár-
saságok azt szeretnék, hogy minden elõfizetõ
után fizessen a kábeltévé-szolgáltató, ami azt
jelenti, hogy nemcsak a magyar, hanem a ro-
mán fogyasztókat is beleszámolnák az elõfi-
zetõi körbe. Így a vegyes- vagy szórványtele-
püléseken a román elõfizetõk után is fizetni
kellene a kábeltársaságoknak, ami vegyes te-
lepüléseken nagyon hátrányos helyzetbe hoz-
ná a szolgáltatókat. 

Polanski átvette 
a Zürichi Filmfesztivál életmûdíját

„Jobb késõbb, mint soha” – ezekkel a sza-
vakkal vette át Roman Polanski tegnap este
a Zürichi Filmfesztivál életmûdíját, amelyet
két évvel ezelõtt ítéltek oda neki. Polanskit
a közönség tapsvihara fogadta a fesztiválte-
remben. Az Oscar-díjas filmrendezõnek két
évvel ezelõtt kellett volna átvennie a díjat,
de akkor Svájcba érkezésekor letartóztatták
egy szexuális bûncselekménnyel kapcsolat-
ban. Azzal vádolták, hogy megrontott egy
13 éves lányt. 

A Google a legvonzóbb médiacég

A Google-nál szeretne dolgozni a legtöbb
reménybeli média- és marketingkommuni-
kációs szakember – derül ki az Aspire
Global Network legfrissebb felmérésébõl. A
cég vonzereje az új technológiák terén betöl-
tött úttörõ szerepének, nyereséges és folya-
matosan fejlõdõ üzletmenetének valamint a
szektoron belüli vezetõ pozíciójának köszön-
hetõ. A Google-lal szinte minden tekintet-
ben egyenrangú vetélytárs, az Apple „csak”
a hetedik helyen végzett.
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Röviden

Majd’ hanyattvágott annak a hírnek a sungja,
amely a tegnap spriccelt végig kies országunk
neolatin (bulvár)médiáján, éspedig az, hogy a
brit fogadóirodák statisztikája szerint Mircea
Cãrtãrescu író esélyes lenne az idei Nobel-díj-
ra. Nem tudom, mióta releváns Nobel-ügyben
a brit fogadóirodák mutatóinak állása, és azt
sem, hogy a Csatornán túl hányan bújják a
neves és értékes román író zseniális iróniával,
szarkazmusban fogant pátosszal megírt köny-
veit, de valószínûnek tartom, hogy Herta
Müller után kevés olyan hazai gyökerezettségû
íróember lesz, aki a Svéd Királyi Akadémia
ezzel a kitüntetéssel tisztel majd meg. Ha
Cãrtãrescu meg is kapja ezt a „jutalmat”, hát
nem mostanában fogja. Kis szívem viszont
hangtalan vacog, hiszen a várományosok kö-
zött, nagy szomorúan, ott ólálkodik Coelho
„mágus” is. Szerintem viszont tiszta sor: ítél-
jék – post mortem, az igaz – Borgesnek!

(prier)

Kettõs tükör 
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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.
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Gyenge a tévéshow-rajt

ÚMSZ

Tizenöt rövidfilm verseng az
Európai Filmdíjért, amelyet

december 3-án osztanak ki Ber-
linben. Az Európai Filmakadé-
mia (EFA) honlapján tette közzé
a rövidfilmes kategória jelöltjeit,
az alkotásokat európai rövidfil-
mes fesztiválok független zsûrijei
választották ki a seregszemléken
versenyben lévõ filmek közül. A
mezõnybe három svéd produkció
(a Sma barn, stora ord; a Handelse
vid bank és az Aterfödelsen), két né-
met (a Jessi és a román koproduk-
cióval készült Apele Tac), két olasz
(a Terry Gilliam rendezte The

Wholly Family és a holland kopro-
dukcióval készült I lupi), két len-
gyel (a Paparazzi és az Opowiesci z
chlodni), valamint a dán Berik, a
román Derby (rendezte: Paul
Negoescu), a spanyol La Gran
Carrera, a belga Dimanches, az iz-
raeli Tse és az osztrák Hypercrisis
címû film jutott be. Magyar alko-
tás nem került be a legjobb tizen-
öt közé. A jelöltek között egy-
aránt szerepelnek rövid játék- és
dokumentumfilmes munkák is. A
kategóriánkénti jelöléseket no-
vember elején jelentik be a sevillai
filmfesztiválon. A Filmakadémia
díjairól a testület 2500 fõs tagsága
szavazással dönt. 

EFA-díjas lehet a Derby

ÚMSZ

Kevin Costner Oscar-díjas
amerikai színész az Arges

dombvidékén forgatja legújabb
tévéfilmsorozatát. Az amerikai
színész kedden este érkezett Ro-
mániába és Lereºti-n szállt meg, a
község hoteljét külön a forgató-
csoport számára béreltek ki. A
forgatáson az Antena 3 informáci-
ói szerint közel 200 személy vesz
részt, melyek között román színé-
szeket is találunk majd. „A jele-
netek nagy részét az Argeº me-
gyei Dragoslavele községben for-
gatják, mivel földrajzi adottságai
nagyban hasonlítanak az ameri-
kai polgárháború egyes csata-
helyszíneihez, de egyes jelenete-
ket a Bran kastélynál vesznek fe”
– nyilatkozta Lelie Greif a
Costner tévéfilmsorozatának
gyártásvezetõje. Elmondása sze-
rint a tévéfilm cselekménye az
amerikai polgárháborút követõ

években játszódik, és a Hatfield ºi
McCoy családok közötti, majd
egy évszázados konfliktust mu-
tatja be. Egy olyan történetet tár a
nézõk szeme elé, amely nem
mentes a bonyodalmaktól, gyil-
kosságoktól, szerelmi történetek-

tõl. Dragoslavele lakói egyébként
még nem hallottak Kevin
Costnerrõl, de remélik „a gazdag
amerikai” színész segíti majd
õket. A színész nem elõször jár
Romániában, ugyanis 2009-ben
az Aradi Nemzetközi Filmfeszti-

válon életmûdíját kapott, vala-
mint Modern West együttesével
fel is lépett a határmenti város-
ban. A Farkasokkal táncoló filmjé-
vel világhírnevet szerzõ színész
1955-ben Lynwoodban, Kalifor-
niában született és a Kaliforniai
Állami Egyetemen végzett mar-
keting szakon. A szakmában
azonban mindössze egyetlen hó-
napot dolgozott, mielõtt felcsa-
pott színésznek. Filmes pályája
nem indult be könnyen. Rengeteg
kivágott jelenet és mellékszerep
után következett a nagy áttörés
1985-ben a Silverado címû west-
ernnel. A ‘87-es Nincs kiút címû
politikai thriller és az Aki legyõzte
Al Caponét már biztosan megala-
pozták a producerek bizalmát.
Igazi sztárrá (és mellesleg szexsz-
imbólummá) végül a Baseball bi-
kák tette. A Farkasokkal táncoló cí-
mû filmje minden idõk egyik leg-
nagyobb kasszasikere lett, és hét
Oscar-díjat nyert. 

Romániában forgat Costner

Kevin Costner amerikai színész Argeº megyében forgatja legújabb filmjét



8.05 Magyar elsők
8.30 Híradó
8.40 Család-barát
9.35 Kiránduljunk itthon!
10.00 Egy kis művészet
10.05 Erőtér (ism. sor.)
10.35 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
11.25 Derrick 
(német krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Szerelmes földrajz
(ism.)
15.50 Szürke kincsünk
16.30 A világ felfedezése
17.20 Arcélek
17.35 Építészet XXI
18.10 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.55 A cunami túlélői
(dokumentumf.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 Lagzi-randi 
(am. rom. vígj., 2005)
23.25 Dunasport
23.35 Magyar történelmi
arcképcsarnok
0.05 Saint Ange 
(francia horror, 2004)
1.05 Közbeszéd (ism.)
2.25 Dunáról fúj a szél
(ism.)
2.30 Lélek Boulevard
3.05 Tálentum

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 80 nap alatt a Föld
körül (kalandfilm, 3. rész)
12.55 Re/Produkció (an-
gol-sp. vígjáték) 14.30
Agymenők.com (amerikai
vígjáték) 16.25 Én a vízilo-
vakkal vagyok (olasz
vígjáték) 18.20 Függő
játszma 3. (kanadai-am.
kalandfilm) 20.05 Légi
kommandó (am. akciófilm)
22.00 A nyolcadik utas: a
Halál (angol-amerikai sci-
fi) 0.15 Ragadozó 3. (ak-
ciófilm)

7.30 Családi történet (tö-
rök sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 A szív úrnője
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 A szülők pénzén
22.30 Cancan TV 0.30
The Cellar Door (amerikai
horror, 2007) 2.30 Kanal-
D Hírek

8.00 Tájkép ism. 9.00 Hír-
adó ism. 9.30 Zene 10.00
A Jazz születésétől napja-
inkig, ism. 16.00 Híradó
16.15 Erdélyi Kávéház
ism. 16.35 Kárpát Expres-
sz 17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.50 Egészséges
percek 18.00 Reggeli te-
refere ism. 18.30 Híradó
19.00 Kultúrcsepp 19.30
Híradó 20.00 Több-
szemközt 20.30 Értékeink
21.00 Kultúrcsepp 21.30
Híradó 22.00 Több-
szemközt 

8.15 Ananlia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.45 Láza-
dó szerelem (sorozat)
14.30 Clase 406 (sorozat)
15.30 Amor real (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Vad szív (sorozat)
18.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 19.30 A csábítás
földjén (sorozat) 20.30 A
szerelem győzelme (soro-
zat) 22.00 Auróra (soro-
zat) 23.30 Szerelemkön-
nyek (sorozat) 0.45 Clase
406 (sorozat)

FILM+ACASÃ
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TVR1, 21.10
Bátrak harca - Az új Franciaország

A film egy Saint Laurent-folyói fiatal parasztlány és egy rá-
menős kalandor tragikus szerelmének feldolgozása. Kette-
jük szenvedélyes története feltartóztathatatlanul, sorssze-
rűen bontakozik ki, és egy másik, írott történet szakasztott
mása kezd lenni, amelyben Franciaország sorsára hagyja
Kanadát. Szerelem és árulás, szenvedély és hit küzdelmét
követhetjük nyomon ebben a filmdrámában.

DUNA Tv, 22.00
Lagzi-randi

Kat elkényeztetett féltestvére, Amy esküvőjére készül a csa-
lád. A nagyszabású londoni rendezvényen a násznagy Kat
rendkívül jóképű ex-barátja, Jeffrey lesz. Mindez roppant ör-
vendetes lenne, ha Kat épp nem egyedül, szingliként pörget-
né napjait New Yorkban. Kat azt teszi hát, amit bármelyik
vállalkozó kedvű, egyedülálló nő tenne az ő helyében - keres
egy profit és felbérli.

m2, 23.35
Tétova tangó

Jean-Claude 51 éves és kimerült. Válása óta magányos és
szomorú életet él, és a munkájában sem leli örömét. Valójá-
ban bírósági végrehajtóként mindennapi munkája által két-
ségbeesést visz azok otthonába, akik nem tudják fizetni lak-
bérüket, hiszen ő jelenti be kilakoltatásukat, és/vagy va-
gyonelkobzásukat. Lehangoló vasárnap délutánjait pedig ki-
vétel nélkül az idősek otthonában tölti apjával.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.56 Ma Reggel
10.00 Vivát Benyovszky!
(magyar-csehszlovák
sorozat)
10.55 Nekem 
ne lenne hazám?
11.10 Hrvatska kronika
11.40 Ecranul nostru
12.05 Kutyafül-
Macskanyelv
12.30 Az én Budapestem
13.01 Híradó délben
13.20 Kárpát Expressz
13.45 Záróra fiataloknak 
- Pálmai Anna
14.15 retrock: 
Karthago
14.20 Iskolapélda
15.10 Vigyázz, kész, rajt!
15.35 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
16.30 Elit gimi 
(drámasor.)
17.25 Csalódások 
és győzelmek tavasza
18.15 Magyar bulizene
19.10 Történelmi 
képeskönyvünk
19.35 Esti mese
20.00 Celtic Thunder 
(ír zenés f., 2008)
21.00 Híradó
21.30 Hogy volt!?
22.45 Vér és rózsa  
(olasz drámasor.)
23.35 Tétova tangó 
(francia filmdráma, 2005)
1.05 Angyali érintés 
(amerikai sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Reggel
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mexikói sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin 
a legjobb történetekkel
15.15 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sor.)
16.15 A szív útjai 
(török sorozat)
17.15 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.00 ValóVilág (2011)
(élő) - összefoglaló
23.10 Bölcsőd lesz 
a koporsód 
(amerikai akcióthriller,
2003)
1.00 Reflektor 
Sztármagazin
1.15 Törzsutas (ism.)
1.40 Ments meg! 
(amerikai sorozat)
2.35 Autómánia (ism.)

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel 
Hírmagazin
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.50 Stahl konyhája
11.00 Babapercek
11.10 Teleshop
12.40 Hajótöröttek 
szigete 
(ausztrál kalandf., 1999)
2/2. rész
14.30 EZO.TV
15.30 Eva Luna 
(am.-mex. sor.) (ism.)
16.30 Psych 
- Dilis detektívek 
(am. 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 (valóságshow)
21.35 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.15 Aktív 
- A TV2 magazinja
22.50 ÖsszeEsküvők 
- Beköltözés
(valóságshow)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív Extra
0.25 Esküdj! - éjszakai-
show
0.55 Tények Este

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 Ikon (ism.)
10.30 Ázsia (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
12.05 Panaszkönyv (ism.)
12.30 Sportré (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Felfedező
17.05 BBC Reporters
A BBC riportműsora
17.30 BBC Hard Talk
18.00 Híradó
18.30 Európai híradó (ism.)
19.20 Bruttó
19.45 Tíz perc (ism.)
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
23.30 RiaOknyomozó ri-
portműsor
23.00 Hírasztás (ism.)
0.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat

11.20 A smaragd szigete
(amerikai kalandfilm)
12.40 Topmodell leszek!
13.40 Feleségcsere 14.40
Őrangyal (sorozat) 15.40
Doktor House (ism.) 16.35
Nyomtalanul (sorozat)
17.30 Gyilkos számok
(sorozat) 19.20 Jóbarátok
(sorozat) 20.20 Két pasi
(ism.) 20.50 Vérmes né-
gyes (sorozat) 21.15 Mike
és Molly (sorozat) 21.45
Két pasi (sorozat) 22.15
Beugró 23.15 Véres mun-
ka (am. thriller) 

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
(live) 13.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 13.10 Örüljünk
a focinak 14.00 Sport.ro
Hírek (live) 16.00
Sport.ro Hírek (live)
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Pontos sport-
idő (live) 19.05 Informá-
ciók 20.00 Europa
League premier 21.00
Wrestling RAW 23.00
Sport.ro Hírek 23.10
Gladiators UK

TV2
6.26 Hajnali gondolatok
6.29 Kárpát Expressz
6.56 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás-jelentés
10.00 Kalandozó
10.55 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
12.45 Útravaló
13.01 Híradó délben
13.20 Kárpát Expressz
13.50 Kalandozó
14.15 Anno
14.45 Háttértudomány
15.15 Szemtanúk 
- Magyar fotográfia Lon-
donban
15.45 Bűvölet 
(olasz sor.)
16.45 Kisváros (m. sor.)
18.00 Robbie, a fóka 
(német sor.)
18.50 Angyali érintés
(amerikai sor.)
19.40 Szerelemhajó
(amerikai sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Csókos asszony 
- Közvetítés a Vígszínházból
23.55 Az Este
0.30 Lesz egyszer egy Ifi-
park?
1.25 Magyarország 2002
- Családi krónikák
1.50 Sporthírek
2.05 Koncertek 
az A38 hajón

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában
(sor.)
11.25 Disney klub
12.15 Hannah Montana
(am. sor.)
12.45 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sor.)
14.00 Hírek
14.45 e-FORUM (live)
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti pártok
fóruma (ism.)
16.00 Románia 
parlamentje
17.00 Beaver mindent
megold (am. sor.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 A palota legendái:
Lim Sang (sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 Bátrak harca
- Az új Franciaország
(kanadai-francia-angol ro-
mantikus dráma, 2004)
23.35 Egy kosaras 
naplója 
(amerikai életrajzi dráma,
1995)
1.20 Édes és keserű
(olasz filmdráma, 2007)
3.00 A rózsaárus lány
(kolumbiai filmdráma,
1998)

4.00 Labdarúgás:
Europa League
(ism.)
6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Egy indián 
Párizsban 
(francia vígjáték, 1994)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
14.00 Juno 
(am.-kan.-magyar vígj.,
2007)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Terminátor 2 
- Az ítélet napja 
(amerikai akciófilm, 1991)
Sz.: Arnold Schwarzeneg-
ger
23.30 Árnyék nélkül 2.
(amerikai thriller, 2006)
1.30 Terminátor 2
- Az ítélet napja 

(amerikai akciófilm, 1991)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport 
(live)
Mihaela Călinel 
és Alex Ferariu-val
8.00 Reggeli matiné 
-  műsora (live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
11.30 (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gheorghe 
műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
1.00 Gyilkosság 
a Fehér Házban 
(amerikai thriller, 1997)
Sz.: Craig Sheffer, 
Andrea Roth,John Heard
3.00 Jeti-kaland
(amerikai családi film,
1994)

6.00 A cseresznye 
a tortán 
- reality show (ism.)
7.00 Ház, építés, design
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 NCIS 
(amerikai krimisor.) (ism.)
11.30 Finţescu hídja
12.30 Teleshopping
13.00 Sport, 
diéta és egy sztár
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat)
15.00 Családban 
(román sorozat)
16.00 Elhagyatva 
(am. thriller, 2002)
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Határok nélkül
(amerikai-német romanti-
kus kalandf., 2003)
22.30 Az utolsó leheletig
(amerikai thriller, 2006)
0.30 Hírek, 
Időjárásjelentés 
(ism.)
1.30 Finţescu hídja 
(ism.)
2.30 DOA: 
Élve vagy halva 
(amerikai-német-angol ak-
ció-vígjáték, 2006) 
(ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Range Rover
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Kíváncsiság
- Van-e teremtő?
11.00 A túlélés 
törvényei 
- Déli mocsarak
12.00 Amcsi motorok
13.00 Autókereskedők 
- Suzuki SJ410
14.00 Autókereskedők 
- Rover Defender
15.00 Állítólag... 
- Nindzsák 2
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Wendy motorja
18.00 Autókereskedők 
- BMW 325i
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Írország
20.00 Ki ad többet? 
- Hidegháborús kémóra 
/ Ford A modell
21.00 Hogyan készült?
22.00 Megrázó 
történetek 
- A világ legerősebb lánya
23.00 Stan Lee 
bemutatja: szupermenek 
a valóságban
0.00 Ez csak üzlet
1.00 Autókereskedők 
- BMW 325i
2.00 A túlélés 
törvényei
3.00 Állítólag...

8.00 A Simpson család
(amerikai anim. sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
9.30 Olasz meló Jamie
módra
10.00 Elfelejtett istenek
10.30 Dobro urban 
(ism.)
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 Motomágia
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sorozat)
17.00 Hírek
17.25 Remix
18.30 Olasz meló 
Jamie módra
18.55 Adio
19.00 Elfelejtett istenek
19.35 Három királyság
(kínai sorozat)
20.30 Biznisz óra
21.30 Csavargó halász
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik (ism.)
0.00 Három királyság 
(kínai sorozat)
0.55 High
(angol vígjáték sor.)
1.50 Vallomások (ism.)
2.50 Remix (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30 Op-
erettparádé 17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
KultúrPresszó 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Hír-
adás 17.55 A nap hírei röviden

PÉNTEK
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Ma Mihály és Gábor napja
van.
A Mihály héber eredetû
bibliai férfinév, a Mikaél
magyar formája. Jelentése:
Ki olyan, mint az Isten?
A Gábor héber eredetû
férfinév, a Gabriel magyar
változata. Jelentése Isten
embere vagy Isten erõsnek
bizonyult.
Holnap Jeromosok és
Felíciák ünnepelnek.

Évforduló
• 1650 – Angliában Henry
Robinson megnyitja a vi-
lág elsõ házasságkötõ iro-
dáját.
• 1829 – Londonban meg-
alapítják a Scotland Yar-
dot.
• 1849 – Megjelenik az elsõ
sztenderd sakk-készlet, a
máig használt Staunton
sakk-készlet.
• 1902 – Megnyílik az elsõ
színház a Broadway-n, ala-
pítója David Belasco.

Vicc
Társkeresõ hirdetés:
Fiatal vagyok, jóképû és iz-

mos. Anyagilag is jól állok,
hat kocsim van, két házam,
és egy nyaralóm a Karib-ten-
geren. Nem keresek senkit,
csak dicsekedni akartam.

Recept
Sütõtökös pogácsa
Hozzávalók: 35 dkg finom
liszt, 1 csapott mk szódabi-
karbóna, 1 csapott tk só, tört
színes bors ízlés szerint, 125
g reszelt cheddar sajt, 1 dl tej-
föl, 250 g sütõtökpüré, 100 g
puha vaj.
Hozzávalók: Elõször kever-
jük össze a száraz elemeket,
majd adjuk hozzá a többi
alapanyagot, és gyúrjuk ru-
galmas tésztává. A tököt
kihûtve adjuk hozzá, mert
így az elpárolgott gõzök mi-
att kevesebb a nedvességtar-
talma. A tésztát 2 órát pihen-
tetjük a hûtõben. Nyújtsuk ki
2 cm vastagságúra, rácsoz-
zuk be, majd 3 cm átmérõjû
kiszúróval szaggassuk ki a
pogácsákat. Tetejüket kenjük
át tojással. Sütõpapírral bé-
lelt tepsire tegyük, és 180 fo-
kos sütõben 20-25 perc alatt
süssük készre.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Talán többet vállalt a kelleténél,
vagy sokat kockáztatott a vállal-
kozásaiban, ezért kimerültséget
érez és ingerültebb környezetével.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Anyagi gondjai nem égetõbbek
az átlagosnál, hiszen szükséglete-
it igyekszel a lehetõségeidhez
mérten igazítani. Ez az esetek
többségében sikerül is. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Vannak, akik nem képesek örül-
ni semminek, és ma éppen egy
ilyen emberrel hozza össze a sors.
Próbálja meg, hátha sikerül ki-
mozdítania ebbõl az állapotból. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Hanyatló idõszak következik,
de nem tart sokáig. Próbálja
meg könnyedén venni az aka-
dályokat.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Az elkövetkezendõ két-három
nap meglepetést tartogat. Az elis-
merés számtalan formája meges-
het, ezért ne legyen csalódott, ha
nem pont e formára gondolt.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Rég volt rá alkalma, hogy örö-
meit, bánatait megoszthassa va-
lakivel. Képtelen befogadni
újabb élményeket, míg ezeket
nem dolgozza fel.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Jó hatások kerítik hatalmuk-
ba. Ettõl kezdi visszanyerni
stabilitását. Az utóbbi idõben
annyi kudarc érte, hogy aggo-
dalmaskodik, nehogy csalódás
érjen.
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

Kondíciója az utóbbi idõben so-
kat romlott, és félõ, hogy ez egyéb
károkat is okoz. Nem elég, ha
csak elméletben áll ki az egészsé-
ges élet mellett.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Valaki, akivel napok óta szeretne
beszélni, nem keresi. Lépjen a
tettek mezejére, emelje fel a tele-
font! A bizonytalanságnál az
esetleges visszautasítás is jobb. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Környezete nagyra értékeli
igazságosságát, ám túlzott elvá-
rásai, kritikái elõl igyekeznek
elmenekülni. Mint ahogyan az
is konfliktus elõidézõje lehet, ha
ön kap kemény bírálatot.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ez a nap sem fog mély sebeket
ejteni, vagy örökre emlékezetes
pillanatokat savként a lelkébe
marni, de nem unalmas.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Nem várnak önre szörnyû meg-
próbáltatások, de nagyobb örök-
ségre sincs kilátás. Egyik sem hi-
ányzik, különösen nem az elsõ. 
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Ne adj olyan feladatot a gyer-
mekednek, amirõl megnyugta-
tóan érzi, hogy el tudja végezni.
A tanulás fontos része a hit.
Egy feladatot akkor végzünk el
jól, amikor nem csak tudjuk, de
hisszük is, hogy el tudjuk végez-
ni. Hinni pedig akkor kezdünk
benne, amikor úgy érezzük,
hogy meghaladja erõnket, de
mégis belevágunk. A lélek erejé-

nek e jelenléte nélkül minden fel-
adatunk csak unalmas menetelés
és végül is értelmetlen dolog. A
hithez az önmagunk erejében va-
ló kételkedés vezet el. Aki pedig
megtanult kételkedni önmagá-
ban, az az ember mindent tud,
amit csak tudni érdemes ezen a
világon. Feladataink a legjobb
tanítóink. Nem csak nevelnek,
de a lustaságtól is megóvnak.  

Gondolatjel Visky István rovata



Labdarúgás 

T. J. L. 

Második mérkõzését is
elvesztette a labdarúgó-

Bajnokok Ligája C csoportjá-
ban a Galaci Oþelul: kedden
este, a bukaresti Naþional
Arenában, a Benfica gyõzte
le 1-0-ra a román címvédõt.
Dorinel Munteanu tanítvá-
nyai megilletõdötten és bá-
tortalanul futballoztak, így a
lisszaboniak különösebb erõ-
feszítés nélkül, félgõzzel is
nyerni tudtak. A találkozó
egyetlen találatát Bruno
César szerezte, aki a 40. perc-
ben Gaitán remek indítását
váltotta gólra. A brazil úgy
kerül be a bukaresti stadion
történetébe mint az elsõ gól
szerzõje. 

A portugálok kétségkívül
nagyobb játéktudása a sta-
tisztikai adatokban nyilvánul
meg: az idõ 65 százalékában
birtokolták a labdát, 17-szer
lõttek kapura (a galaciak csak
7-szer), 7 lövésük nem té-
vesztett célt (a galaciak 2-jé-
vel szemben), a kilenc szög-
letbõl nyolc volt az övék, a
hét lesbõl viszont csak egy.    

S még így is a galaciak
pontot menthettek volna, de

a 90. percben Artur hárította
Frunzã elemi erejû lövését, a
kipattanó labdára lecsapó
Perendija pedig hajszállal tra-
fált mellé. 

Két mérkõzés után is pont
nélkül, a galaciak október 18-
án a Manchester Unitedet fo-
gadják Bukarestben. Az an-
gol bajnok második mérkõ-
zésén is remizett, és csak har-

madik a kvartettben, az egy-
formán 4 pontos Benfica és
FC Bázel mögött.  

Vidic, Rooney és Javier
Hernandez nélkül is, a Vörös
Ördögök lerohanták az FC
Bázelt, és Welbeck duplájá-
val már 2-0-ra vezettek a 17.
percben. Szünet után a svájci
bajnok a két Frei, Fabian és
Alexander (2) révén rövid

idõn belül fordított (2-3), az
MU-nak végül Ashley
Young mentett pontot a 90.
percben, 3-3.

Az A csoportban 2-0-s ha-
zai sikerek születtek. Bomba-
formában, a Bayern Mario
Gomez-duplával nyert a
Manchester City ellen, míg
Nápolyban  Hamsík és
Cavani (11 m) két perc alatt,

az elsõ negyedóra végéig el-
intézte a Villarrealt. A kvar-
tettben a Bayern (6) vezet a
Nápoly (4), a Manchester
City (1) és a Villarreal (0)
elõtt. 

A B csoportban az Inter-
nazionale 3-2-re verte
Moszkvában a CSZKA-t. A
milánói Lució és Pazzini gól-
jára Dzagojev és Vágner
Love válaszolt, Zárate (79.
perc) találatára azonban már
nem tudtak felelni az oro-
szok. Trabzonban Sow góljá-
val sokáig vezetett a francia
bajnok OSC Lille, Colman a
75. percben mentett pontot a
török alakulatnak, amely 4
ponttal vezet a csoportban.
Az Internek 3, a Lille-nek 2,
a CSZKA-nak pedig 1 pontja
van. 

A Bernabéu-stadionban a
Real Madrid a vártnál is si-
mábban gyõzte le 3-0-ra az
Ajaxot, a gólokon Cristiano
Ronaldo (25.), Kaká (41.) és
Benzema (49.) osztozott. A
D csoport másik mérkõzésén
az Olympique Lyon 2-0-ra
nyert a Zágrábi Dinamó el-
len, a gólokat Gomis (23.) és
Bakary Koné (42.) szerezte.
A négyesben a Real (6) vezet
a Lyon (4), az Ajax (1) és a
Zágráb (0) elõtt. 
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Röviden
Begu és Arn is kiesett 

Román játékos már nincs
versenyben a Tokióban zajló
nõi, Premier kategóriás
WTA-tornán. Irina-Camelia
Begu a második fordulóban
búcsúzott, miután 6-1, 6-3-ra
kikapott a harmadik helyen
kiemelt fehérorosz Victoria
Azarenkától. Alexandra
Dulgheru viszont már az el-
sõ körben kiesett: 2-6, 2-6 a
brit Laura Robsonnal. Egye-
düli magyar résztvevõként
Arn Gréta a második fordu-
lóban esett ki, miután 6-2, 6-
1-re kikapott a tizenharma-
dik helyen kiemelt német
Julia Görgestõl.

Jobb lábbal 
kezdett a City’us

Az UEFA Futsal Cup te-
remlabdarúgó-torna csoport-
körének 5. csoportjában teg-
nap a román bajnok maros-
vásárhelyi City ’us 4-1-re
verte a horvátországi MNK
Splitet, a spanyol Marca
Futsal pedig 6-1-re a finn
Ilves Tampere csapatát. A
két gyõztes lapzártánk után
mérkõzött egymással.

Klicsko Mormeckkel
lép szorítóba

Az IBF/WBO/WBA szer-
vezetek nehézsúlyú világbaj-
noka, Vlagyimir Klicsko leg-
közelebb december 10-én,
Düsseldorfban, a korábbi
cirkálósúlyú világbajnok
Jean-Marc Mormeck ellen
lép szorítóba. A 39 éves
francia bunyós korábban a
WBC és WBA cirkálósúlyú
világelsõje volt.

Dzsudzsák a finnek 
ellen visszatérhet

Dzsudzsák Balázs, az Anzsi
Mahacskala magyar váloga-
tott focistája visszatérhet a
finnek elleni októberi vb-se-
lejtezõre. A 24 éves szélsõ
augusztus 27-én, a Rosztov
elleni bajnokin törte el kulcs-
csontját. „Szeretnék köszö-
netet mondani a klubnak,
valamint a rajongóknak
azért, amit tõlük kaptam a
gyógyulásom alatt” – idézi
Dzsudzsákot az Anzsi hon-
lapja. „Rengeteg biztató le-
velet és hozzászólást kaptam
a közösségi oldalamon, ez is
segített a felépülésben.”

Motorok 
a Hungaroringen?

Akár kombinált pálya is le-
het a jövõben a Hungaro-
ring, amelyen így nemcsak
autós, hanem motoros verse-
nyeket is rendezhetnének,
ehhez azonban jelentõs
pénzösszegre van szükség –
jelentette ki Gyulay Zsolt, a
létesítményt mûködtetõ zrt.
elnök-vezérigazgatója teg-
nap, a Digi Sport televízió
Reggeli Start címû mûsorá-
ban. A Magyar Nemzeti
Autósport Szövetség
(MNASZ) elnöke azt mond-
ta, szeretnék kombinálttá
alakítani a mogyoródi pá-
lyát, a pénz elõteremtése
azonban nem csak a
Hungaroring Zrt.-n múlik.

Megpuhult a galaci „acél”

A portugálok (csíkos mez) az új bukaresti stadion történetének elsõ gólját szerezték Fotó: Mediafax

Labdarúgás
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Három román csapat ját-
szik ma este a labdarúgó

Európa Liga csoportkörének
második fordulójában, s
egyik sem rejti véka alá, hogy
a három pont megszerzse a
cél. Idõrendi sorrendben elõ-
ször a Steaua lép pályára, 20
órától (Pro Tv élõ), Larna-
cában, az AEK vendégeként.
A ciprusiak nyertek a leg-
utóbbi fordulóban, és a har-
madik helyen állnak Aphro-
dité szigetének bajnokságé-
ban. Ezzel szemben a Steaua
gyengélkedik a Liga-1-ben,
ahol jelenleg a kilencedik,
nyolc pontra a listavezetõ Di-
namótól. Roni Lévivel szo-
katlanul türelmes Gigi Beca-
li, aki nemrég azt nyilatkoz-
ta, hogy csak a téli szünetben
húzzák meg a kiértékelés vo-
nalát – addig maradhat az iz-
raeli szakember. 

A J csoport másik mérkõ-
zésén, Gelsenkirchenben az
FC Schalke 04 a kvartettben
vezetõ Maccabi Haifát fo-
gadja, és ha érvényesül a pa-
pírforma, a 90 perc után átve-
szi helyét a csoport élén. 

A C csoport rangadóját a
bukaresti National Arena
gyepén vívja a Rapid és a
PSV Eindhoven, a 22 órakor
kezdõdõ mérkõzésrõl a Pro
Tv számol be élõben. A
giuleºti-iek a Kolozsvári
CFR 1907 elleni 1-1-et köve-
tõen vágnak neki a fontos
meccsnek, míg a hollandok a
Roda Kerkrade elleni 7-1 biz-
tató tudatában. Miután Ge-
orge Copos mecánás minden
pontért 700 eurót fizet játé-
kosainak, s a prémiumot fe-
jenként ötezerrel még meg-
toldja, ha a csapat bejut a leg-
jobb 32 közé, Rãzvan Luces-
cu tanítványai bizonyára na-
gyon fognak hajtani a 3 pon-
tért. A kvartett másik mérkõ-
zésén a Legia és a Hapoel
Tel-Aviv is az elsõ pontokat
hajkurássza Varsóban. 

Csak a gyõzelem számít el-
fogadható eredménynek a
vasluiak számára is, akik 22
órai kezdettel (Sport.ro élõ) az
FC Zürichet fogadják a
Karácsonkõ alatt, Piatra
Neamþon. A svájciak vere-
séggel kezdtek a D csoport-
ban, a Hizo-legénység pedig
a Lazio elleni remivel Rómá-
ban. A legutóbbi bajnoki for-
dulóban az FC Zürich hazai

pályán szenvedett vereséget
és nyolcadik a 10 csapatos
svájci élvonalban. Bár nyert a
legutóbbi bajnoki forduló-
ban, a FC Vaslui sem lehet
elégedett a hetedik hellyel,
ezért táplálná önbizalmát
egy svájciak elleni sikerrel. 

A csoport másik mérkõzé-
sén a Sporting Lisszabonban
fogadja a Laziót, a tippsorba
minden belefér: az 1, az X és
a 2 is. 

A további progam: A cso-
port: Rubin Kazany (orosz)
–PAOK (görög) és Tot-
tenham Hotspur (angol)–
Shamrock Rovers (ír). B cso-
port: Vorszkla Poltava (uk-
rán)–Hannover 96 (német) és
Standard Liege (belga)-FC
Köbenhavn (dán). E csoport:
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–
Dinamo Kijev (ukrán) és
Stoke City (angol)–Besiktas
(török). F csoport: Salzburg
(osztrák)–Pozsonyi Slovan
(szlovák) és Athletic Bilbao
(spanyol)–Paris Saint-Ger-
main (francia). G csoport:
Metaliszt Harkiv (ukrán)–
AZ Alkmaar (holland) és
Malmö (svéd)–Bécsi Austria
(osztrák). H csoport: Sport-
ing Braga (portugál)–FC
Bruges (belga) és NK Ma-
ribor (szlovén)–Birmingham
City (angol). I csoport:
Celtic Glasgow (skót)–Udi-
nese (olasz) és Stade Rennes
(francia)–Atlético Madrid
(spanyol). K csoport:
Twente Enschede (hol-
land)–Krakkói Wisla (len-
gyel) és Odense (dán)–Ful-
ham (angol). L csoport:
Moszkvai Lokomotiv (orosz)
–RSC Anderlecht (belga) és
Athéni AEK (görög)–Sturm
Graz (osztrák). 

Bizakodó román csapatok 
Jégkorong

Turós-Jakab László

Romániai csapatok talál-
kozójával folytatódott

kedden este a magyar–román
jégkorongbajnokság, a MOL
Liga. Brassóban a Corona
Fenestela nagy meglepetésre,
4-3-ra kikapott az addig nye-
retlen Steaua Rangerstõl. 

A „katonák” három gólt
ütöttek az elsõ harmadban –
Jevgenyij Piszarenko (2) és
Martin Persson volt eredmé-
nyes – a második 20 perc vi-
szont már a házigazdákról
szólt. Bálint Zsolt és Antal
Levente góljaival szépített a
Cenk alatti gárda, sõt, Zsók
Levente révén az 55. percben
egyenlített, 3-3. Egy perccel
késõbb ismét a hálóban tán-
colt a korong, Andrej Butocs-
nov találata a Steaua Ran-
gers elsõ gyõzelmét szentesí-
tette a szezonban. A gyõztes
csapat 20, a vesztes pedig 12
percet játszott emberhátrány-
ban a kiállítások miatt. 

A Ferencvárosi TC gyõz-
tesen hagyta el az Újpesti
Jégcsarnokot, 5-2 arányban
bizonyult jobbnak a vendég-
látó csapatnál. A küzdõ-
felek összesen 54 percet ját-
szottak emberhátrányban,
az újpestiek picivel többet,
28 percet. 

Pénteken ismét játszanak
az alábbi menetrend szerint:
Miskolci JJSE–HSC Csík-
szereda, Sapa Fehérvár
AV19–Steaua Rangers, Dab.
Docler–Brassói Corona Fe-
nestela. 

Elõször nyert a Steaua
A táblázaton:

1. Dab.Docler 7 6 0 1 36-14 17
2. Fehérvár 8 5 0 3 31-28 13
3. Csíkszereda 5 4 0 1 27-8 12
4. FTC 8 4 0 4 26-34 12
5. Miskolci JJSE 6 3 0 3 24-17 10
6. Brassó 7 2 0 5 26-27 7
7. Újpest 6 2 0 4 16-33 6
8. Steaua 7 1 0 6 18-43 4
A győzelemért 3 pont jár. Ha bünte-
tők vagy hosszabbítás után születik,
2-1 arányban oszlik a győztes és
vesztes között.  

A Steaua edzõje, Roni Lévi bizonyítani akar Ciprusban A Steaua (kékben) otthonában gyõzte le a Brassói Fenestelát
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