
Az orvosok után a pedagógusok is tömegesen úgy döntenek: nem folytatják itthon a hivatásu-
kat. A tanfelügyelõségek adatai szerint több ezer tanár távozik külföldre évente vagy néz más
állás után. A többség az alacsony jövedelemre panaszkodik, sokan a bizonytalan pályakép vagy
a rossz munkakörülmények miatt elégedetlenek. A legtöbb pályaelhagyó a friss diplomások kö-
zül kerül ki: a fiatalok megalázónak tartják a tanári állások pályáztatását. Egyre kevesebb a
matematika- és fizikatanár, de lassan a magyarkatedrák betöltése is gondot okoz. 7. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3053 ▼
1 amerikai dollár 3,1738 ▼
100 magyar forint 1,4634 ▲

Székely legény az X-Faktorban

A borzonti Baricz Gergõt beválasztották a
legjobb 12 versenyzõ közé az RTL Klub X-
Faktor címû tehetségkutató mûsorában, így
egyedül õ képviseli Erdélyt a versenyen. A
21 éves diák a Fiúk csoportjába került,
ahol Keresztes Ildikó lesz a mentora.

Vezércikk 3

Szigligeti-ünnep Szigligetivel

„Új korszak kezdõdik a Szigligeti Színház
számára egy olyan korban, amelyben min-
den vidéki színháznak meg kell találnia sa-
ját magát, saját szemléletét. Ez az Európai
és a Világszínházak kötelessége” – jelen-
tette ki Keresztes Attila, aki a Szigligeti
Ede Liliomfiját rendezi a Nagyváradon.

Média 9

Gazdaság 6

Sport, politika 
és alvilág
Az amerikai nagykövetség beavatkozása

némi reményt ad arra, hogy a
kivizsgálás minél többet fel-

fed majd a valóságból, vi-
szont a Teo Peter-ügyre
emlékezõk azóta sem bo-
csátották meg a román
mûvész halálát okozó

amerikai tengerész-
gyalogos Romániából
való kimenekítését.

Salamon 
Márton László

Vonaltartásban a Nokia

„A Nokia gyár bezárásának következmé-
nyeit nem lehet fél óra alatt letárgyalni” –
fogalmazott tegnap a vállalatvezetõséggel
folytatott tanácskozás után Valentin Ilcaº
szakszervezeti vezetõ, aki szerint annyi
már biztosra vehetõ, hogy az elbocsátan-
dó dolgozók megkapják a végkielégítést. 

Kultúra 8

A NATO Parlamenti Köz-
gyûlésének bukaresti tanács-

kozásán felszólaló Traian Bãses-
cu államfõ tegnap visszautasította
az amerikai–román stratégiai

partnerség keretében befogadott
rakétapajzsot ért támadásokat,
majd arra szólította fel Oroszor-
szágot, vonja ki katonáit Moldo-
vai Köztársaságból. 3. oldal 

Menekülnek a tanárok
Egyre több hazai pedagógus dönt úgy, hogy megválik a katedrától

Nem vonzó a pedagógusi pálya: a tanárok fizetése csak húsz év oktatás után éri el a romániai nettó átlagbér szintjét, az 1500 lejt Fotó: ÚMSZ/archív

ÚMSZ

Megáll-e, és ha igen, hol a
varsói gyors – ez a legfonto-

sabb kérdés, ami minden egyes
alkalommal elhangzik a lengyel-
országi választásokat követõen
Magyarországon. A lengyelor-
szági eredményekbõl ugyanis
elõszeretettel vonnak le az elem-
zõk mélyreható következtetése-
ket – ráadásul rendszerint okkal-
joggal. Tovább nõtt a lengyel kor-
mányzó Polgári Platform elõnye
a szavazatok 99,48 százalékának
megszámlálása után, viszont ko-
alíciós társa, a Lengyel Paraszt-
párt (PSL) eredménye némileg
gyengült, de így is megvan az ab-
szolút többségük a szejmben. A
kormányalakítási tárgyalások
tegnap már meg is kezdõdtek.  
2. és 4. oldal 

A lengyelek 

nem változtatnak
ÚMSZ

Két erdélyi színházvezetõ,
Bocsárdi László és Tapasztó

Ernõ méltatlankodik amiatt,
hogy a szélsõjobboldali nézeteirõl
elhíresült Dörner György, a buda-
pesti Új Színház frissen kineve-
zett igazgatója pályázatában úgy
hivatkozott az Aradi Kamara-
színházzal és Tamási Áron Szín-
házzal történõ együttmûködésre,
hogy elõzetesen nem is egyezte-
tett velük. Pályázatában Dörner
tervei közt jelölte meg, hogy ven-
dégrendezõnek hívja „a sepsi-
szentgyörgyi Bocsárdi Miklóst” és
folyamatos munkakapcsolatot kí-
ván kialakítani az „Aradi Magyar
Kamaraszínházzal”. A színész ki-
nevezését egyébként felháborodva
fogadta a magyar színházi szak-
ma. Folytatása a 8. oldalon 

Erdélyieket is

felháborít Dörner
Védõpajzsot véd Bãsescu

Anders Fogh Rasmussen NATO-fõtitkár és Traian Bãsescu államfõ Fotó: Mediafax
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Röviden

Átalakuló választási körzetek

Százhat egyéni országgyûlési választókerü-
letet és országos listáról megszerezhetõ ki-
lencvennégy parlamenti mandátumot java-
sol a Fidesz-KDNP – jelentette be Lázár
János, a Fidesz frakcióvezetõje tegnap az
alkotmányügyi bizottság ülésén. A politi-
kus közölte: az egyéni választókerületek ki-
alakításánál az egyik fõ szempont a mosta-
ni szisztéma aránytalanságainak a felszá-
molása. Hangsúlyozta: a választókerületi
határok nem lépnék át a jelenlegi megye-
rendszer határait.

Elhalasztott ENSZ-döntés

Az eredetileg kitûzött október 13-i idõpont
helyett bõ egy héttel késõbb, október 21-én
szavaz az ENSZ Közgyûlése arról, hogy a
kelet-európai választási csoportból Magyar-
ország, Szlovénia vagy Azerbajdzsán lehet-
e a következõ két évre a világszervezet Biz-
tonsági Tanácsának nem állandó tagja.
Kõrösi Csaba nagykövet, a New Yorki-i
magyar ENSZ-misszió vezetõje elmondta:
a halasztás magyarázata technikai. A Köz-
gyûlés 66. ülésszakának elnöke, Nasszir
Abdulaziz al-Nasszer, aki egyben a munka-
rendért is felelõs, október közepén Dél-Ko-
reába, majd Finnországba látogat, ezért
kellett módosítani az eredeti idõpontot.

Távozzék a jemeni elnök

Több tízezer jemeni tüntetõ kérte az
ENSZ-tõl tegnap, hogy szólítsa fel távozás-
ra Ali Abdalláh Száleh elnököt. „Miért
hallgat a világ, amikor gyilkolják a jemeni
népet?” – kiáltozták a tiltakozók a Szanaa
központjában található Változások terén.

Harry herceg Apache-on tanul

Az amerikai haditengerészeti légierõ kikép-
zõi oktatják péntektõl az afganisztáni beve-
tésre vágyó Harry herceget (képünkön) a vi-
lág egyik legnagyobb tûzerejû katonai tá-
madó helikoptere, az Apache kezelésére.

Az idén 27 éves herceg – Károly brit trón-
örökös és a néhai Diana hercegnõ másod-
szülött fia, aki édesapja és bátyja, Vilmos
herceg mögött a harmadik a brit trónutód-
lási sorban – a legtekintélyesebb brit tiszt-
képzõ akadémián, Sandhurstben végzett, és
jelenleg századosi rangban helikopterpilóta-
kiképzésen vesz részt.

Szankciók Szíria ellen

A szankciók bõvítését és folytatását helyez-
ték kilátásba az Európai Unió tagországai-
nak külügyminiszterei tegnap Szíria ellen,
amíg „vége nincs az elfogadhatatlan erõ-
szaknak” és „döntõ elõrelépés” nem mutat-
kozik egy békés és demokratikus átmenet
irányában. A miniszterek luxemburgi ta-
nácskozásán kiadott közlemény kiemelte:
az EU folyamatos felülvizsgálat alatt tartja
és megfelelõképpen módosítja a rezsim és
az azt támogató cégek és személyek elleni,
célzott büntetõintézkedéseit.

Meghiúsított merénylet Berlinben

A berlini fõpályaudvar elleni gyújtóbombás
támadást hiúsítottak meg az utolsó pilla-
natban tegnap. A rendõrség szóvivõje sze-
rint a szakértõk hatástalanították a gyúlé-
kony anyaggal megtöltött palackokból álló
szerkezetet, amely egy gyutacshoz volt
csatlakoztatva. A hatóságokat vasutasok ri-
asztották, amikor rábukkantak a sínek mel-
lett elhelyezett gyanús tárgyakra. 

ÚMSZ-összeállítás

Tovább nõtt a lengyel kor-
mányzó Polgári Platform

(PO) elõnye a szavazatok 99,48
százalékának megszámlálása
után, viszont koalíciós társa,
a Lengyel Parasztpárt (PSL)
eredménye némileg gyengült, de
így is megvan az abszolút több-
ségük a szejmben – derült ki
a lengyel országos választási bi-
zottság tegnap közzétett legfris-

sebb, bár nem hivatalos adatai-
ból. Eszerint a PO 39,19 (206
mandátum), az ellenzéki Jog és
Igazságosság (PiS) 29,88 (158), a
Palikot Mozgalma (RP) 10,01
(40), a PSL 8,36 (28), végül a
Baloldali Demokratikus Szövet-
ség (SLD) 8,25 (27 képviselõ)
százalékos eredményt ért el. A
PO–PSL-koalíciónak így 234
képviselõje lenne a 460 tagú al-
sóházban. A választási részvétel
az újabb adatok szerint 48,87

százalékos volt. A kormányala-
kítási tárgyalások tegnap már
meg is kezdõdtek. Ezt megelõzõ-
en Donald Tusk miniszterelnök
felkereste Bronislaw Komo-
rowski államfõt. Grzegorz
Napieralski, az SLD elnöke beje-
lentette, hogy az új parlament
megalakulása után összeül a párt
kongresszusa, és megválasztja az
SLD új vezetõit. Közölte, hogy
személy szerint õ nem indul újra
az elnöki tisztért. 

Hírösszefoglaló

Az amerikai igazságügyi mi-
nisztérium tavaly titkos me-

morandumot készíttetett, amely-
nek jogi okfejtése megnyitotta
az utat az amerikai állampolgár-
ságú Anwar al-Awlaki radikális
imám Jemenben szeptemberben
végrehajtott likvidálása elõtt –
közölte vasárnap kormányzati
forrásokra hivatkozva a The New
York Times. A mintegy 50 olda-
las dokumentum megállapította,
hogy az al-Kaida jemeni ágával
együttmûködõ Awlaki likvidálá-
sa törvényes abban az esetben,
ha élve nem lehet õt elfogni. A
memorandum jogi érvanyagot
szolgáltatott a terrorista tevé-
kenységgel gyanúsított imám
megsemmisítése mellett, annak
ellenére, hogy az számos szakér-

tõ és emberjogi aktivista szerint
ellentétes a Ronald Reagan által
megerõsített, merényleteket
megtiltó elnöki rendelettel, az
alkotmánnyal és több, a háború-

ra vonatkozó nemzetközi jog-
szabállyal. Awlaki a lap névtele-
nül nyilatkozó terrorelhárítási
informátorai szerint azután ke-
rült a likvidálandó vagy elfogan-

dó személyek listájára, hogy egy
nigériai férfi 2009 karácsonyán
megpróbált felrobbantani egy
Detroitba tartó repülõgépet. A
merénylõt, akinek ügyét ma kez-
di meg tárgyalni a bíróság, a vá-
dak szerint Awlaki szervezte be. 

Awlakival együtt egyébként
életét vesztette egy másik ameri-
kai állampolgár, Samir Khan is,
aki az Arab-félszigeten mûködõ
al-Kaida angol nyelvû magazin-
ját gondozta. Khan a lap szerint
feltehetõen nem szerepelt a cél-
pontok között, az õ halála „já-
rulékos veszteség” volt. A má-
sodik megölt amerikai családja
nyilatkozatban tiltakozott a lik-
vidálás miatt. A The New York
Times nem tudta megszerezni a
memorandumot, cikke az azt
„ismerõ személyek” nyilatkoza-
tain alapult. 

ÚMSZ

Megállapodtak a holland nyel-
vû flamand, illetve a francia

ajkú vallon pártok Belgium átfo-
gó államreformjának intézményi
kérdéseiben, abban, hogy milyen
jogkörök kerülnek át szövetségi
szintrõl a tartományokhoz. Belgi-
um ezzel újabb lépéssel került kö-
zelebb a tavaly júniusi választá-
sok óta tartó, immár világrekord
hosszúságú kormányválság meg-
oldásához.

A 10 és fél millió lakosú Belgi-
umban a polgárok mintegy 60
százalékát teszik ki a flamandok.
A másik nagy népközösség a val-
lonoké. Az északi Flandriában
csak flamand, a déli Vallóniában
csak vallon pártokra lehet szavaz-
ni. Külön egység volt eddig
Brüsszel, ahol túlnyomó többség-
ben vannak a francia ajkúak, de a

fõváros hivatalosan kétnyelvû, és
ott akár flamand, akár vallon pár-
tokra lehet szavazni. A Brüsszel
körüli térségben azonban, amely
hivatalosan Flandriához tartozik,
de választókerületi szempontból
annak idején „hozzácsapták”
Brüsszelhez, sok vallon lakik, és
ragaszkodik francia anyanyelvé-
nek a használatához. A Vallóniá-
tól egyre több tekintetben elsza-
kadni kívánó flamandok viszont
kiadták a „Flandriában flaman-
dul” jelszót.

Miután sikerült megállapodni e
közös nagy választókerület nyelvi
határok mentén történõ szétvá-
lasztásában, szeptember végén
újabb jelentõs eredmény született:
egyezségre jutottak abban, hogy
Flandria, illetve Vallónia a jövõ-
ben a befizetett személyi jövede-
lemadó mintegy egyharmadát sa-
ját maga használhatja fel. 

Hírösszefoglaló

Ismét Horst Seehofert válasz-
tották meg a bajor Keresz-

tényszociális Unió (CSU) elnö-
kévé. A kisebbik német konzer-
vatív párt kétnapos hétvégi rend-
kívüli kongresszusán a küldöt-
tek elsöprõ többséggel szavaztak
bizalmat a CSU-t 2008 októbere
óta vezetõ Seehofernek, aki egy-
ben Bajorország tartományi mi-
niszterelnöke is. A kisebbik ke-
resztény párt az Angela Merkel
vezette CDU-val közösen kor-
mányoz.

A kongresszust megelõzõ he-
tekben az euróválság nyomán
a CSU-ban felerõsödtek az Euró-
pa-, illetve euroszkeptikus han-
gok. A párt több vezetõ politiku-
sa bírálta Merkelnek az adósság-
válság megoldásával kapcsolatos
politikáját, és Görögországnak

az euróövezetbõl történõ kizárá-
sát sürgette. Horst Seehofer a
küldöttek elõtt a CSU elsõ elnö-
kének, Franz Josef Straussnak
azt a kijelentését idézte, hogy
„Bajorország az otthonunk, Né-
metország a hazánk, Európa a
jövõnk”. Seehofer szerint ez ér-
vényes a CSU jelenlegi politiká-
jára is, pártja ugyanakkor a régi-
ók, illetve a szubszidiaritás Euró-
páját támogatja.

A küldöttek újjáválasztották a
párt elnökséget. Megfigyelõk
szerint az „európai szárny” köz-
vetett gyõzelmét jelzi, hogy az
elnökségbe nem került be Peter
Gauwelier, aki az elmúlt évek-
ben a Merkel-kormány politiká-
ját – a Lisszaboni szerzõdéstõl
kezdve a görög, illetve euró-
övezeti támogatásokig – az al-
kotmánybíróságnál igyekezett
megtorpedózni.  

A CSU nem változik

MTI

Aggodalmát fejezte ki a ke-
resztények elleni egyiptomi at-

rocitások miatt az Európai Unió
több tagországának külügymi-
nisztere tegnap, egyértelmûvé té-
ve, hogy az egyiptomi vezetésnek
kötelessége vallási hovatartozásra
való tekintet nélkül védelmet
nyújtania az ország minden lako-
sának. Az unió Luxemburgban
összegyûlt külügyminiszterei
azokra a hírekre reagáltak a várt-
nál is élesebb hangon, misze-
rint Egyiptomban támadást intéz-
tek egy kopt keresztény templom
ellen, majd halálos áldozatokat
követelõ vallási zavargások rob-
bantak ki keresztények és musz-
limok között, a biztonsági erõk
pedig a keresztény tüntetõkkel
szemben erõszakot alkalmaztak.
Az összecsapásoknak 24 halálos
áldozatuk volt. Catherine Ashton,
az EU kül- és biztonságpolitikai
fõképviselõje a luxemburgi ta-
nácskozásra érkezve a vallássza-
badság tiszteletben tartásának
alapvetõ fontosságára emlékeztet-
te Egyiptomot, és elítélte az erõ-
szakos cselekményeket. Franco
Frattini olasz külügyminiszter
„nagyon súlyos erõszaknak” ne-
vezte a történteket, és õ is figyel-
meztetett a vallásszabadság bizto-
sításának szükségességére.  

Koptokat ölnek

Egyiptomban

Awlaki megölése „törvényes” volt. Nem lehetett élve elfogni õt

Awlaki megölésének titkai

Donald Tusk kirobbanó öröme. Tovább nõtt pártjának elõnye, csak az a kérdés: hol áll meg a „varsói gyors”?

Varsó nem változik
Magabiztosan gyõzött a lengyel kormánykoalíció

Belgium marad Belgiumnak?
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Hírösszefoglaló

A NATO Parlamenti Köz-
gyûlésének bukaresti tanács-

kozásán felszólaló Traian Bã-
sescu államfõ tegnap visszautasí-
totta az amerikai–román straté-
giai partnerség keretében befoga-
dott rakétapajzsot ért támadáso-
kat. Leszögezte, hogy a rendszer
kizárólag védelmi célokat szol-
gál, semmi sem indokolja az
orosz és ukrán küldöttek részérõl
érkezõ kritikákat. A román ál-
lamfõ ugyanakkor ellentámadás-
ba lendült, arra kérve Oroszor-
szágot, hogy azonnali hatállyal
vonja vissza a Moldovai Köztár-
sasághoz tartozó Dnyeszteren
túli területeken állomásozó csa-
patait, ugyanis ezt nemzetközi
szerzõdésekben is vállalta. „Arra
bátorítjuk Pruton túli testvérein-

ket, hogy erõsítsék meg együtt-
mûködésüket a NATO-val,
ugyanis ez jelentõs mértékben
hozzájárulhat az ország reform-
jához és modernizálásához” –
üzent Chiºinãuba és Moszkvába
a román államfõ. 

Az Észak-atlanti Szerzõdés
tagországainak bukaresti tanács-
kozásán Anders Fogh Rasmussen
NATO-fõtitkár leszögezte, hogy a
szövetséges erõk 2014 végéig ki-
vonulnak Afganisztánból. Azok-
kal az aggodalmakkal kapcsolat-
ban, hogy a NATO afganisztáni
kivonulása után ismét a tálibok
vehetik át a hatalmat, Rasmussen
reményét fejezte ki, hogy a helyi
erõk képesek lesznek szavatolni
az ország biztonságát. Rámuta-
tott, hogy 2014 végéig az afgán
hadsereg 350 ezer fõt fog számlál-
ni. Leszögezte: a NATO-erõk ki-

vonulása után is elkötelezett ma-
rad az észak-atlanti szövetség, így
továbbra is támogatni fogja az af-
ganisztáni rendõrséget és hadse-
reget.

A NATO Parlamenti Közgyû-
lése tegnap elfogadott egy hatá-
rozatot, amelynek értelmében a
testület támogatja az afganisztá-
ni átmeneti folyamatot. Ez utób-
bi révén olyan helyi rendfenntar-
tó erõket kell létrehozni, ame-
lyek képesek átvállalni a NATO-
erõk 2014-es kivonulása után az
ország biztonságának megõrzé-
sét. A határozat szerint elsõbbsé-
get élvez az átmeneti folyamat-
ban a korrupció visszaszorítása,
és biztosítani kell, hogy az e je-
lenség ellen küzdõ szervezetek
ne kerüljenek politikai befolyás
alá. A határozat sürgeti az afga-
nisztáni választási reformot is. 

Védõpajzsot véd... 

Cs. P. T.

Bûnvádi eljárást indított a
korrupcióellenes ügyészség

(DNA) a legfelsõbb bíróság két
bírája ellen. A vádhatóság teg-
napi tájékoztatása szerint Gab-
riela Bârsant és Iuliana Puºoiut
befolyással történû üzérkedéssel
vádolják. A gyanú szerint a két
bírõnõ 2010 májusától egy éven
keresztül nagy értékû ajándéko-
kat kapott egy üzletembertõl és
ügyvédjétõl. A cégvezetõ azt
szerette volna elérni, hogy Bâr-
san és Puºoiu járjon közbe az
érdekében egy ellene zajló leg-
felsõbb bírósági perben. A két
nõ állítólag többek között drága
ékszereket, külföldre szóló in-
gyen repülõjegyeket, sõt ingyen
szállást is kapott egy párizsi lak-
osztályban az üzletembertõl. Az
ajándékok az ügyvéd közvetíté-
sével jutottak el a gyanúsítottak-
hoz. A România liberã napilap
úgy tudja, a bûncselekményre
akkor derült fény, amikor a Ro-
mán Hírszerzõ Szolgálat (SRI)
egy, a nemzetbiztonságot is
érintõ ügyben lehallgatta Gab-
riela Bârsan telefonbeszélgetése-
it. A két bírónõnél múlt héten
házkutatást is tartottak az ügyé-
szek. 

Bírák után

nyomoz a DNA
Kovács Zsolt

Valamennyi háromszéki köz-
intézményre kötelezõen ki

kell helyezni a kétnyelvû felirato-
kat – szólította fel tegnap az in-
tézményvezetõket György Ervin.
Kovászna megye prefektusa el-
mondta, a kormány Interetnikai
Kapcsolatokat Felügyelõ Fõosz-
tályától kértek hivatalos állásfog-
lalást arról, hogy az állami közin-
tézményekre vonatkozik-e a 215-
ös törvény által biztosított két-
nyelvûség. Mint arról beszámol-
tunk, a háromszéki prefektus né-
hány hete körlevélben javasolta
az intézményvezetõknek, hogy
ültessék gyakorlatba a kétnyelvû-
ségre vonatkozó törvénykezést.
Elsõ nekifutásra azonban akadá-
lyokba ütközött az intézkedés,
mert a prefektúra jogászai úgy tá-
jékoztatták a kormány megbízott-
ját, hogy a vonatkozó törvények
nem egyértelmûek és megengedõ
jellegûek. A prefektúra jogászai-
nak indoklására támaszkodva
György Ervin két hete kifejtette: a
215-ös közigazgatási törvényben
nem szerepel expliciten az, hogy
a többnyelvûség az önkormány-
zatok és az alárendeltségükbe tar-
tozó intézmények mellett az álla-
mi közintézményekre is vonatko-
zik, ezért a kormány Interetnikai

Kapcsolatokat Felügyelõ Fõosz-
tályától kért hivatalos állásfogla-
lást. Tegnapi sajtótájékoztatóján
pedig elmondta, választ kapott a
kormánytól, e szerint minden ál-
lami közintézményre érvényes a
kétnyelvû feliratozás, azokon a
településeken, ahol egy kisebbség
számaránya meghaladja a 20 szá-
zalékot. Erre a hivatalos állásfog-
lalásra támaszkodva György Er-
vin újabb körlevelet küld az álla-
mi intézményeknek, melyben fel-
szólítja õket, hogy tegyenek meg
mindent a kétnyelvûség alkalma-
zásáért. 

Annál is inkább szükség van er-
re, mert egyre több olyan jellegû,
fényképekkel dokumentált pa-
nasz érkezik a prefektúrához,
hogy hiányoznak a magyar fel-
iratok és közérdekû információk,
hogy rozsdásak, elhanyagoltak a
táblák, mondta a háromszéki kor-
mánybiztos, aki szerint a válasz-
tásokat megelõzõ idõszakban ál-
talában sokkal több beadvány ér-
kezik, mint máskor. 

A háromszéki „nyelvháború”
kitörése óta az Erdélyi Magyar
Ifjak (EMI) elkezdte monitoroz-
ni, miként valósul meg a kisebb-
ségi nyelvhasználat a negyven,
Kovászna megyei dekoncentrált
intézményben, mondta el la-
punknak Nemes Elõd. A civil

szervezet háromszéki elnöke
szerint lefotózták az összes köz-
intézményt, és hamarosan nyil-
vánosságra hozzák részletes ta-
nulmányukat. Nemes Elõd sze-
rint az a tapasztalat, hogy a köz-
intézmények székházainak több-
ségén, a homlokzaton megjelen-
nek a kétnyelvû táblák. Hiányzik
azonban a magyar felirat a
prefektúra alárendeltségébe tar-
tozó Gépjármû- és Gépjármûve-
zetés-ellenõrzõ Hivatal, az Útle-
vélügyi Fõigazgatóság, illetve az
Állami Levéltár, a katonaság,
rendõrség és csendõrség épüle-
teirõl. Nemes Elõd szerint a tör-
vény egyértelmû, azon közigaz-
gatási egységek területére vonat-
kozik a kétnyelvûségi elõírás,
ahol a kisebbség aránya legalább
20 százalékos, ezeken a települé-
seken minden intézmény eseté-
ben kell azt alkalmazni. Az EMI
elnöke hozzátette: tapasztalatuk
szerint a háromszéki közintéz-
ményekbe belépve mintha telje-
sen megszûnne a törvény hatá-
lya, hiszen csak elvétve lehet ta-
lálni magyar nyelvû közérdekû
információkat, de hasonlóan
rossz a helyzet az intézmények
honlapjai esetében is, amelyek
szinte kizárólag román nyelvû-
ek, annak ellenére, hogy itt hely-
szûkére se lehet hivatkozni. 

Államilag ellenõrzött kétnyelvûség

ÚMSZ

Feltétlenül szükséges az
RMDSZ hozzájárulása az or-

szág területi-adminisztratív át-
szervezéséhez Theodor Stolojan
demokrata liberális EP-képviselõ
szerint. A nagyobbik kormány-
párt európai parlamenti frakciójá-
nak vezetõje annak apropóján
nyilatkozott, hogy korábban Kele-
men Hunor RMDSZ-elnök leszö-
gezte, a szövetség csak a 2012-es
parlamenti választások után haj-
landó „vitát nyitni” a kérdésben,
ha elõtte tûzik napirendre, akkor
az RMDSZ-re nem számíthat a
Demokrata Liberális Párt (PDL).
Stolojan kifejtette, az RMDSZ tá-
mogatása elengedhetetlen a kér-
désben, hiszen az ellenzéki alaku-
latok többször is egyértelmûvé tet-
ték, hogy nem támogatják a jelen-
legi megyék felszámolását. „Az
RMDSZ nélkül lehetetlen a refor-
mot végrehajtani. Ha nem jutunk
velük egyezségre, akkor ezen a té-
ren semmit sem tehetünk” – jelen-
tette ki Stolojan a PDL vezetõségi
ülése elõtt. Az EP-képviselõ hang-
súlyozta, a PDL nem mondott le
a területi-közigazgatási reformról,
amelynek megvalósításához a tel-
jes kormánykoalíció támogatásá-
ra szüksége van. Stolojan abban
reménykedik, hogy a koalíción
belüli tárgyalások révén pártja vé-
gül elnyeri az RMDSZ támogatá-
sát. A hétvégén Borbély László, a
szövetség politikai alelnöke is
emlékeztette a nagyobbik koalíci-
ós pártot, hogy az ország területi-
adminisztratív reformját csak a
jövõ évi választások után kellene
napirendre tûzni, ugyanis jelen-
leg nem adottak az ennek megva-
lósításához szükséges feltételek.
Victor Ponta, a Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) elnöke az
RMDSZ-hez hasonlóan csak a
2012-es választások után foglal-
kozna a közigazgatási reform
kérdésével.

Megkerülhetetlen

az RMDSZ?

A NATO Parlamenti Közgyûlése tegnap Bukarestben határozatot hozott az afganisztáni átmeneti folyamat támogatásáról
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Szomorú hírnévre tett szert
a román fõvárostól alig
egy órányi autóútra fekvõ
Giurgiu: a dunai kikötõ-

város nevét tegnap óta
megtanulta a világ. Itt,
Délkelet-Európa egyik

eldugott zugában ért
tragikus véget egy
huszonhárom éves

amerikai kosárlabdázó élete, miután egy éj-
szakai mulatóban egyelõre rejtélyes körülmé-
nyek között halálra verték. 
Az ügy kísértetiesen emlékeztet Marian
Cozma román kézilabdázó veszprémi meg-
gyilkolására: ott is egy fiatal, életerõs sporto-
ló esett áldozatául helyi bûnözõk brutalitá-
sának, ráadásul szintén mulatozás közben.
A két sportolóhalál körülményei egyrészt fel-
vetik a kérdést: mit keresnek hajnali órák-
ban élsportolók kétes hírû szórakozóhelye-
ken, másrészt arra mutatnak rá, hogy ezek a
kisvárosi éjjelibárok igazából nem egyebek,
mint a helyi alvilág gyülekezõhelyei, illetve
hogy a lakosságot rettegésben tartó alvilág
sok esetben összefonódik a helyi politikai ha-
talommal, befolyását és ellenõrzését kiter-
jesztve a karhatalmi szervekre is. 
Giurgiuban legalábbis úgy tûnik: az ameri-
kai kosaras, Chauncey Hardy halálával
összefüggésbe hozott egyik helyi klán szoros
kapcsolatokat ápol a kormánypárt egyik
szenátorával, a negyedik mandátumát töltõ
örökös városvezetõ védelmét és titoktartását
is élvezve. Azét a polgármesterét, aki – fele-
sége révén – egyszemélyben a helyi, élvonal-
beli kosárlabdacsapat patrónusa is, és aki
az amerikai és szerb kosarasoknak fizetett
zsoldot ötödszörös újraválasztásához szük-
séges befektetésnek tekintette. Az összefonó-
dásokat és összefüggéseket a világ szeme
elõtt feltáró tragédia azonban – pechére –
meghiúsíthatja tervét.
Persze nem Giurgiu polgármesterének peche
és politikai jövõje foglalkoztatja most a köz-
véleményt, hanem a  tragikus sportolóhalál
körülményei. A magát több mint huszon-
négy órával a gyilkosság után feladó, a vá-
ros díszpolgári címével büszkélkedõ tettes
nyilatkozatainak valóságtartalma, a helyi
rendõrség gyanúsan gyors ténymegállapítá-
sa, miszerint a haláleset nem hozható ösz-
szefüggésbe a szervezett bûnözési hálózatok-
kal, illetve a kosárlabdázó diagnosztizálásá-
nak és kórházi ellátásának mikéntje. Az
Egyesült Államok bukaresti nagykövetségé-
nek beavatkozása némi reményt ad arra,
hogy a kivizsgálás minél többet felfed majd a
valóságból, ugyanakkor viszont a Teo Peter-
ügyre emlékezõk azóta sem bocsátották meg
az amerikaiaknak a román mûvész halálát
okozó amerikai tengerészgyalogos Romániá-
ból való kimenekítését, az eset vérlázító mó-
don történt eltussolását.
A Marian Cozma- és a Teo Peter-esetek
után tehát most még egy hasonló tragédia,
Chauncey Hardy halála rázza meg az or-
szág és a világ közvéleményét. Újabb áldozat
az emberi közöny oltárán. 

Sport, 

politika és alvilág

Salamon 
Márton László

Román lapszemle

Kenyértörésre került sor a Nagy-Romá-
nia Párt hétezer tagot számláló ifjúsági
szervezete és Corneliu Vadim Tudor
pártelnök között. A szakítás oka: a
„néptribun” Tricolorul címû lapja helyett
az ifjúsági szervezet a feloszlatása elleni
tiltakozását jelentette meg az interneten.
(Adevãrul) Két részre osztotta Románi-
át Teodor Baconschi román külügymi-
niszter: a szorgalmasok és a koldulásból
élõk országára. Álláspontja szerint a De-
mokrata Liberális Pártnak az elõbbi ka-
tegória politikai alakulatává kell válnia.
(Evenimentul zilei) Washingtont foglal-
koztatja a Romániával szemben alkal-
mazott vízumkényszer átértékelésének
gondolata. Ezt Michael Turner, az ame-
rikai kongresszus republikánus tagja je-
lentette ki. (Curentul)
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Bogdán Tibor 

Románia lakosság euró-
pai szinten a legintole-

ránsabb és a legkonzervatí-
vabb népességek közé tarto-
zik – derül ki a Soros Alapít-
vány Vallás és vallásos maga-
tartás témakörû tanulmá-
nyából. 

A templomi eskü 
felsõbbrendûsége

Az ország lakosságának
„szélsõséges konzervatiz-
musa” kilenc alapvetõ terüle-
ten mutatkozik meg a leg-
nyilvánvalóbban – állapítják
meg a szerzõk.

Így például a mintacsoport
közel 40 százaléka szerint a
házasságot, függetlenül a fe-
lek közötti viszony alakulásá-
tól, nem szabad felbontani,
még akkor sem, ha a férj pél-
dául rendszeresen veri a fele-
ségét. A válást a házastársak
közötti teljes elhidegülés, el-

idegenedés esetén sem tartják
helyénvalónak. Õk ugyanis
úgy vélik, hogy a templomi
eskü minden más fogadalom
fölött áll. Ellenkezõ vélemé-
nyen a megkérdezetteknek
mindössze 18 százaléka volt.
Hetven százalék ugyanakkor
a leghatározottabban elítéli a
házasságtörést – jóllehet a
párkapcsolat megszakításá-
val ilyen esetben sem értene
egyet. Mindennek ellenére,
Románia lakosságának köré-
ben igen gyakoriak a válások,
2009-ben például a felbontott
házasságok részaránya Ro-
mániában nagyobb volt,
mint Olaszországban, Íror-
szágban, Szlovéniában és
Szlovákiában.

Nagymértékû konzervati-
vizmusról tesz bizonyságot
az ország lakossága az azo-
nos nemûek párkapcsolata,
illetve a prostitúció kérdés-
körében is: 80 százaléka
mindkettõ törvényesítését el-
utasítja.

Öngyilkosság, halálos 
ítélet, abortusz

A román lakosság konzer-
vativizmusa az öngyilkos-
ságok kérdésében is megmu-
tatkozik, bár ebben az eset-
ben ellentmondásosak a vé-
lemények. Kilencven száza-
léka ugyan semmilyen szint
alatt nem tartja megindo-
kolhatónak az élet eldobá-
sát, még halálos betegség,
szenvedés esetén sem; ám
ugyanakkor csak háromne-
gyed része ellenzi a halálos
ítéletet. Szociológusok eb-
bõl arra a következtetésre
jutottak, hogy Romániában
sokkal elítélendõbb az ön-
gyilkosság, mint a gyilkos-
ság – fõként, ha ez utóbbi
„törvényesen”, halálos ítélet
alapján történik. Az öngyil-
kosságot csak a ciprusiak
utasítják el nagyobb rész-
arányban, mint a romániai
lakosság. Ezzel szemben
Európa egyre több államá-

ban, így például Hollandiá-
ban, Belgiumban és Luxem-
burgban ma már elfogadják
az eutanázia gondolatát. 

Nagyrészt ehhez a kérdés-
körhöz kapcsolódnak a fel-
mérés mûvi vetélésre vonat-
kozó adatai is, amelyeknek
megfelelõen a lakosság 52
százaléka minõsíti semmivel
sem indokolhatónak az
abortuszt, az ellenvélemé-
nyen lévõk alig 10 százalé-
kával szemben.

A tanulmány szerzõi sze-
rint a romániai lakosság „ult-
rakonzervativizmusa” elsõ-
sorban vallásosságával ma-
gyarázható, ami viszont a
kommunista diktatúra követ-
kezménye. A felmérésbõl
egyébként az is egyértelmûen
kiderül, hogy a tolerancia fo-
ka egyenes arányban nõ az
országok fejlettségi szintjé-
vel, illetve egy ország lakos-
sága annál toleránsabbnak
minõsül, minél nagyobb
részaránya fogad el bizonyos
viselkedésformákat, és ennek
természetesen az ellenkezõje
is igaz: annál intoleránsabb-
nak tekinthetõ, minél na-
gyobb hányada utasítja el az
övétõl eltérõ magatartásfor-
mákat – állapítják meg a
szerzõk.

Éljen az egyház 
(a saját pénzébõl)

Összehasonlító tanulmá-
nyok tanúsága alapján Ro-
mánia lakossága – legalábbis
saját nyilatkozatai szerint – a
legvallásosabb Európában.
Vallásos érzülete ellenére
azonban nagyobb része nem
ért egyet azzal például, hogy
a Nemzet Megváltásának
Katedrálisa felépítését a költ-
ségvetésbõl, azaz közpén-
zekbõl finanszírozzák. A
többségnek meggyõzõdése,
hogy a szükséges pénzalapo-
kat a román ortodox egyház-
nak kell biztosítania. Ponto-
sabban 32 százalék szerint
kizárólag, 26 százalék sze-
rint legnagyobb részben egy-
házi hozzájárulásból kellene
felépülnie, a nagyrészt, illet-
ve teljes mértékben állami
költségvetésbõl történõ fi-
nanszírozásra csupán 19 szá-
zalék bólintott rá, 31 száza-
lék pedig semleges álláspont-
ra helyezkedett. 

A projekt költségeit egyéb-
ként a bukaresti illetékesek
500-600 millió euróra becsü-
lik, ennek az összegnek egy
részét a Boc-kormány, vala-
mint a bukaresti fõpolgár-
mesteri hivatal már átutalta

az egyház folyószámlájára.
A felmérés szerzõi ilyen kö-
rülmények között komolyan
megkérdõjelezik a központi
és helyi hatóságok döntését,
amely szerintük azon a meg-
gondoláson alapul, hogy az
összegek átutalása népsze-
rûbbé teszi a finanszírozókat
a lakosság elõtt. 

Igaz, a katedrális felépíté-
sével a megkérdezettek 61
százaléka értett egyet, az el-
lenzõk 29 százalékával szem-
ben, 10 százaléknak pedig
nincs véleménye a kérdés-
ben. A katedrális felépítését
természetszerûen elsõsorban
a falusi környezetben élõk és
az idõsebbek támogatják, a
bukarestiek egynegyede vi-
szont a projekt ellen van, va-
lamivel több, mint egynegye-
de még nem döntött a kér-
désben, közel fele azonban
támogatja a létesítményt. 

Tíz év alatt azonban jelen-
tõsen visszaesett azoknak a
száma, akik úgy vélekedtek,
hogy a román ortodox egy-
házat közpénzekbõl kell
fenntartani. 2000-ben még a
lakosság 74 százaléka állítot-
ta ezt, idén viszont már csak
54 százaléka értett egyet a
részbeni vagy maradéktalan
állami finanszírozással. 

Intoleráns, konzervatív Románia 

Gy. Z.

Lássuk a „jegyzõköny-
vet”! Donald Tusk pártja,

a Polgári Platform nyerte
meg a lengyelországi válasz-
tásokat. Legfõbb ellenfele, a
Jog és Igazságosság Pártja 9
százalékkal maradt le a kor-
mányzó erõ mögött. A köze-
pes részvétellel zajló válasz-
táson a szavazásra jogosultak
47,6 százaléka jelent meg. A
kormányzó erõ, a Polgári
Platform (PO) a voksok 39,6
százalékát szerezte meg, leg-
nagyobb riválisa, a Jog és
Igazságosság Pártja a szava-
zatok 30,1 százalékát kapta.
Donald Tusk jó barátjának
pártjára, a Palikot Mozga-
lomra a választók 10,1 száza-
léka szavazott, a Lengyel
Néppárt (PSL) 8,2 százalé-
kot, a Baloldali Demokraták
Szövetsége (SLD) pedig 7,7
százalékot szerzett. A képvi-
selõi helyek megoszlása a kö-
vetkezõ: Polgári Platform
212, Jog és Igazságosság
Pártja 158, Palikot Mozga-
lom 39, Lengyel Néppárt 27,
Baloldali Demokraták Szö-
vetsége 23. A többséghez 231
képviselõ szükséges, amellyel

a PO–PSL-koalíció folytat-
hatja a megkezdett utat.

Az ismétlés indoka

Az 1989-ben bekövetke-
zett rendszerváltás óta elõ-
ször kapott kormányzati fel-
hatalmazást egy párt, a Pol-
gári Platform (PO) újabb
négyéves idõszakra – emelik
ki a tegnapi lengyel lapkom-
mentárok a parlamenti vá-
lasztások fõ eredményét. A
választások nagy meglepeté-
se, hogy Janusz Palikot bal-
oldali populista, agresszívan
antiklerikális mozgalma
(RP) nemcsak bejutott a tör-
vényhozásba, de az eddigi
eredmények szerint a harma-
dik politikai erõ lett Lengyel-
országban. A másik nagy
meglepetés a Baloldali De-
mokratikus Szövetség (SLD)
rendkívül gyenge szereplése,
eddigi történetének legros-
szabb, egy számjegyû ered-
ménye, amellyel az utolsó
helyen áll a szejmbe bejutott
öt párt között.

A konzervatív Rzeczpos-
polita kommentátora úgy vé-
li: nem a PO kormányzása
volt annyira meggyõzõ,

hogy most ismételhet, ha-
nem az ellenfél, a Jog és
Igazságosság (PiS) bizonyult
túlságosan gyenge ellenfél-
nek. A kormánypárt súlyos
hibákat követett el az elmúlt
négy évben – az autópálya-
és útépítésekben tapasztalha-
tó káosz, az oktatási reform
kudarca, a szmolenszki vizs-
gálat melléfogásai –, de a vá-
lasztók mindezt megbocsá-
tották neki. Úgy döntöttek,
hogy minden hibája és gyön-
gesége ellenére a PO a stabi-
litás biztosítéka. Értékelték,
hogy az életszínvonal növek-
szik, vagy legalábbis más eu-
rópai országokkal összeha-
sonlítva csak kis mértékben
csökken.

Megsemmisítõ vereség

A PiS 2010 óta a szmolen-
szki katasztrófa túsza. Az
egyes politikusai és hívei által

mind erõteljesebben hangoz-
tatott vélemények egy vélt
„merényletrõl” elriasztották
tõle a centrum szavazóit.
Nem sikerült megszabadul-
nia a radikalizmus és kiszá-
míthatatlanság bélyegétõl.

Janusz Palikot diadalát
kétségtelenül a fiatal szava-
zóknak köszönheti. A párt
legalább olyan nagy mérték-
ben köszönheti sikerét
Grzegorz Napieralskinak, az
SLD elnökének, aki az egyik
aktivista szerint melléfogásai
miatt a kampányban az RP
„titkos fegyvere” volt.

A Rzeczpospolita az SLD
szép temetésérõl ír, és idézi
Aleksander Kwasniewski
volt államfõt, aki az SLD
megsemmisítõ vereségérõl
kijelentette: lehet, hogy ez
volt az utolsó választás, ame-
lyen a baloldal bejutott a par-
lamentbe.

A baloldali liberális Gazeta

Wyborcza szerint a PO nem
aratott diadalt, csupán gyõ-
zött négyévi nehéz kormány-
zás, gazdasági válság, termé-
szeti katasztrófák, a szmolen-
szki tragédia után. A Szoli-
daritás Választási Akció
2001-ben eltûnt a süllyesztõ-
ben, az SLD máig nem tért
magához 2005-ös választási
veresége után. A lap részlete-
sen foglalkozik Jaroslaw
Kaczynskinak, a PiS elnöké-
nek a kijelentésével, amely
szerint eljön még az idõ,
„amikor Budapestünk lesz
Varsóban”. Ez a mondat
gyors karriert futott be a var-
sói internetezõk körében. A
Facebookon külön oldalt nyi-
tottak Nem akarok Budapestet
Varsóban címmel.

Transzszexuális jelölt

Nõtt a kormányzó Polgári
Platform (PO) elõnye – jelen-

tette a TVN24 lengyel hírtele-
vízió az országos választási
bizottságra hivatkozva. Man-
dátumokra átszámolva ez a
PO számára 206, a PiS-nek
157, az RP-nek 40, a PSL-
nek 30, az SLD-nek pedig 26
képviselõt jelent az új szejm-
ben. Egy képviselõje lesz a
német kisebbségnek. Vagyis
az eddigi eredmények alap-
ján a PO–PSL-koalíciónak
megvan a biztos többsége,
236 képviselõje a 460 tagú al-
sóházban, és újból kormányt
alakíthat, nem lesz szüksége
harmadik koalíciós társra.
Az országos választási bi-
zottság holnap estére ígéri a
választások hivatalos vég-
eredményét.

Varsóban a pártvezetõkre
leadott szavazatok tekinteté-
ben – 83 százalékos feldolgo-
zottság alapján – Donald
Tusk kormányfõ messze
megelõzte Jaroslaw Ka-
czynskit: a PO elnöke 36,26,
míg az ellenzék vezetõje
20,25 százalékot szerzett.
Összehasonlításul: 2007-ben
Tusk 46,62, míg Kaczynski
23,88 százalékot kapott. A
lengyel parlament történeté-
ben elõször a szejm padsorai-
ban valószínûleg egy transz-
szexuális képviselõnõ is he-
lyet foglalhat Anna Grodzka
személyében, aki Palikot
Mozgalmának krakkói listá-
járól szerezhet mandátumot.
Az 57 éves képviselõnõ, a
párt krakkói listavezetõje 18
ezer szavazatot (3,83 száza-
lék) kapott, megelõzve a Bal-
oldali Demokratikus Szövet-
ség (SLD) listavezetõjét,
Tomasz Kalitát, akire 7870
választópolgár szavazott. 

Megáll-e és ha igen, hol a varsói gyors?

Egy ország lakossága annál toleránsabbnak minõsül, 
minél nagyobb részaránya fogad el bizonyos viselkedésfor-
mákat, és ennek az ellenkezõje is igaz: annál intolerán-
sabbnak tekinthetõ, minél nagyobb hányada utasítja el 
az övétõl eltérõ magatartásformákat.

Megáll-e, és ha igen, hol a varsói
gyors – ez a legfontosabb kérdés, ami
minden egyes alkalommal elhangzik
a lengyelországi választásokat köve-
tõen Magyarországon. A lengyelor-
szági eredményekbõl ugyanis elõsze-
retettel vonnak le az elemzõk mélyre-
ható következtetéseket – ráadásul
rendszerint okkal-joggal.

A lengyelországi választások gyõztese, Donald Tusk. Felesége hitvesi csókkal jutalmazta



2010 júliusában a kormány 25 százalékkal
csökkentette az állami alkalmazottak bé-
rét. Akkor azt mondta, ez csak ideiglenes
megszorítás, amelyet 2011 januárjától eltö-
rölnek, és a fizetések visszatérnek a koráb-
bi szintre. Aztán 2011 januárjában a kor-
mány azt mondta, hogy a béremelkedés
csak a gazdasági teljesítmény függvényé-
ben adható meg, s minthogy ez elmaradt a
kívánalmaktól, a fizetések növekedésének
a mértéke szerényebb lesz – és úgy is lett.
Megígérték viszont, hogy 2012-re végre
helyreáll a rend, és mindenki megkapja
rendes bérét.
A Nemzetközi Valutaalappal megkötött
memorandum értelmében azonban a bér-
alapnak jövõre a belsõ nemzeti össztermék

7,2 százalékára kell csökkennie
a jelenlegi 7,5 százalékról. Te-
kintettel arra, hogy a GDP
jelentõs növekedésére – kü-
lönösen a finn telefongyártó
angolos távozása után – nem
lehet számítani, fel kell ten-

nünk a tiszteletteljes kér-
dést: ugyan miként jut
magasabb fizetésre a ki-

sebb béralapból? A vá-

laszt pedig – ugyanolyan tiszteletteljesen –
meg is adja a Boc-kormány: az alkalmazot-
tak létszámának csökkentésével.
Ahhoz, hogy a kormány tartani tudja ezt
az ígéretét és legalább tíz százalékkal nö-
velje az állami béreket, miközben a bérala-
pot a fent említett arány-
ban csökkenti, legalább
120 ezer alkalmazottjától
kellene megválnia. Tekin-
tettel arra, hogy jelenleg
1.225.000 költségvetési al-
kalmazott van (ennyire
csökkent le az állami szektorban dolgozók
száma a 2009-es 1.394.000-rõl), ez azt je-
lentené, hogy néhány hónap alatt közel
ugyanannyi embert bocsátanának el a köz-
szférából, mint az elmúlt két évben össze-
sen. Olyan körülmények között, amikor az
egészségügyben, az oktatásban a közintéz-
ményekben már most is krónikus a munka-
erõhiány, egy ilyen mérvû létszámcsökken-
tés a közszolgáltatások mûködésképtelensé-
gének veszélyével járna. Ez pedig, hovato-
vább, már nemzetbiztonsági kockázat.
Egyetlen példa: a konstancai megyei kór-
ház sürgõsségi osztályának negyven orvosi
helyébõl összesen tizenhat állást töltöttek

be. Ez a hiány – ne adj’ Isten – emberéle-
tekben mutatkozhat meg.
Ez azonban csak a kérdés egyik oldala. Je-
lenleg a munkanélküliségi ráta (az elsõ fél-
évben) 7,4 százalék, ami 0,6 százalékkal
magasabb a tavalyi éves adathoz képest és

az õsz beköszöntével, a
szezonmunkások elenge-
désével, valamint az új
munkatörvénykönyv al-
kalmazásának hatására ez
az érték várhatóan növe-
kedni fog. Ha további

százhúszezer emberrel csökkenne a foglal-
koztatottak száma, akkor a munkanélküli-
ségi ráta 8,46 százalékra emelkedne. Igaz,
hogy ezzel az értékkel Románia még min-
dig alatta marad az Európai Unió átlagos
munkanélküliségi rátájának, ami tíz száza-
lék, de tegyük gyorsan hozzá, hogy a nyil-
vántartott munkanélküliekrõl van szó.
Gazdasági elemzõk szerint ugyanis hozzá-
vetõleg 200 ezer munkanélküli már kike-
rült mindenféle nyilvántartásból, ami azt
jelenti, hogy nem jogosultak munkanélküli
segélyre.
Felmerül a kérdés, hogy miért van szükség
ilyen drasztikus mérvû elbocsátásokra, mi-

ért nem lehet gazdaságélénkítõ intézkedé-
sek révén növelni a béralapot és – ami a
legfontosabb – miért kell szinte mestersége-
sen elszegényíteni több mint százezer em-
bert. A teljes magyarázatnak megítélésem
szerint politikai elemei is vannak. Túl
azon, hogy a Boc-kormány számára a gaz-
daság és különösen a szociális ellátás soha-
sem volt prioritás; hogy az egyes miniszteri
tárcákat nem a szakmai rátermettség, ha-
nem a politikai lojalitás szerint adomá-
nyozták, lehet egy cinikusabb megfontolás
is a Valutaalappal megkötött memorandum
lakonikus megfogalmazása mögött. Az ál-
lami alkalmazottak számának csökkentése
lehetõvé teszi azt, hogy a „feketelistákat”
politikai szempontok alapján állítsák össze.
Ez mindjárt barátságosabbá teszi az admi-
nisztrációt a politikai vezetéssel szemben,
ami a választások évében az álmoskönyv
szerint nem éppen elõnytelen a kormány-
zat számára. Ugyanakkor nyilvánvalónak
tetszik, hogy a kormányzat egyik jelentõs
választási fegyvere a szavazatvásárlás ma-
rad. Az elszegényedõ, a szociális felzárkó-
zásban elmaradt rétegek pedig köztudottan
jobb fogadóközegei a választási megveszte-
getésnek. 

A dél-amerikai mbaja indiánoknál a nõk azelõtt minden gyerme-
küket megölték, kivéve a legutolsót. Nem csodálhatjuk, hogy ez a
gyakorlat teljesen megsemmisítette a mbaja indiánok egyik ágát,
azokét a mbajákét, akik hosszú idõn keresztül a spanyolok legfé-
lelmetesebb ellenségeinek számítottak. (…)
De a gyermekgyilkosság nem az egyedüli módszer, amellyel vala-
mely vad törzs öngyilkosságot követhet el. A méregpróba túlzás-
ba vitt alkalmazása ugyanilyen következményekkel járhat. Nem-
régiben egy uvet nevû kis törzs jött le a hegyvidékrõl, és telepe-
dett meg a nyugat-afrikai Calabar folyó bal oldali ágánál. Amikor
a misszionáriusok elõször keresték fel õket, a népesség lélekszá-
ma nagy volt, három faluban laktak. Azóta a méregpróba állandó
alkalmazásától a törzs csaknem teljesen kipusztult. Egy alkalom-
mal az egész lakosság mérget vett be, hogy ártatlanságát bizonyít-
sa. (…) Várható, hogy a törzs hamarosan kihal. Ilyen példák is-
meretében nyugodtan feltételezhetjük: sok törzs nem habozott,
hogy megtartson egy olyan szokást, amely csupán egyetlen család
kiirtását követelte meg. Ha ebben a vonatkozásban aggályokat tu-
lajdonítanánk nekik, akkor abba az újra és újra elkövetett hibába
esnénk, hogy a primitív embert az európai civilizáció mértéke
szerint ítéljük meg. Ha valamelyik olvasómnak kezdetben az volt
a véleménye hogy minden nép ugyanúgy gondolkodik, és cselek-
szik, mint a mûvelt angol, az ebben a könyvben összegyûjtött ba-
bonás hiedelmeknek és szokásoknak elegendõ bizonyító erejük
van arra, hogy eloszlassák téves elõítéleteit.

James G. Fraser: Az Aranyág. 
Fordította Bodrogi Tibor és Bónis György

Leépítések titkos okai
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Szeptember végén bomba robbant az Egységes
Oroszország (Jegyinaja Rosszija) párt kongresszu-
sán, s bár a veszteségeket még nem mérték fel telje-
sen, már vannak adatok az áldozatokról, igaz, a
hangsúly változó, aszerint, hogy nyugati vagy
orosz kárfelmérõket hallgatunk. Az, hogy
Medvegyev még támogatta is Putyin mostani mi-
niszterelnök jövõ márciusi elnöki „indulását”, és
így vállalta az állami másodhegedûs posztját, a
nyugati és az orosz liberális ellenzék szerint (Gor-
bacsov is ide csatlakozott) áldozatul ejtette a naro-
dot magát és a hátukon cipelt országot. A minden-
napi grazsdanyinok viszont sokkal árnyaltabbak:
lehet, hogy Putyinnal visszaköltözik a Kremlbe az
erõs külpolitikai hangvétel, de nem lehet elfeledni,
hogy a Föderáció neki köszönheti megmenekülését
a jelcinizált enyészettõl. A robbanó hírre kialakult
elképedést azonban nehéz megérteni, hisz amióta a
Medvegyev az uralkodó, mindenki azt rebesgeti,
hogy „Szicsász, moment!” nemsokára visszafordul
ez. Az más tál scsi, hogy ilyen korán beirányozták
már Oroszország orrát, de hisz éppen Medvegyev
hangoztatta mindig is, hogy miniszterelnökének
bármikor van lehetõsége az államelnökségre újráz-
ni, ha éppen kedve tartja.
És Putyin tartotta, most már kár ezen sziszegni, az
sokkal érdekesebb, hogy Dimitrij Anatoljevicsnek
nagyon kevés ideje maradt arra, hogy amikor majd
Vlagyimir Vlagyimirovics helyére kerül, sikerüljön
neki elkerülnie a miniszterelnöki csapdát: a teljes
árnyékba kerülést. Nem föltétlenül kötelezõ ugyan-
is, hogy mozgatott bábként parancsteljesítéssel tölt-
se hivatali idejét, megtehetné, hogy véghezviszi (ha
nehezebben is) eddigi modernizálási, nyitási terve-
it. Amennyiben nem hagyja el lassan addig is, utá-
na is minden igaz embere, mint éppen a pénzügy-
minisztere, aki ha átmegy az ellenzékhez, „problé-
mákat” kreálhat a mindenkori tandemnek...
Az apparatcsikok marokrafogása azért jobban ment
Putyinnak. Van azonban egy õsi USA-FÁK vita,
amelyet Medvegyev képtelen lesz az eddigi europé-
er mérséklettel elintézni, mondva, hogy „a külpoliti-
ka alapja nem lehet a paranoia”: ez a nemrég oro-
szok által is hanyagolt, a volt érdekszféra-országok-
ban telepítendõ rakétavédelmi rendszer kérdése.

Kizártnak tartom, hogy ebben az ügy-
ben ne ütközne ki Putyin leendõ-cári

vérmérséklete, s akkor újra trendi nó-
tává válik, hogy meddig tart Orosz-

ország, s honnan szabad Európának
kezdõdnie. Most már, hogy egy igazi

deus ex agregat kellene a változás-
hoz, az új Putyini start problémá-
jának éppen a külpolitikai túl

nagy erély tekinthetõ. Ady András
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A kormányzat egyik 
jelentõs választási 
fegyvere a szavazatvá-
sárlás marad.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Megpróbáltalak levegõnek nézni, de rájöttem,
hogy levegõ nélkül nem tudok élni.” 

John Lennon

Nem mindegy

Ártatlanság

Mindenható:
apparátból

A nap címe. Az USA rakétavédelmi pajzsa
borzolja a kedélyeket Bukarestben,
ziare.com

Magyarázat. A lapszemlézõ portál (amely-
nek azonban saját anyagai – hírei, tudósítá-
sai, kommentárjai – is vannak) feltehetõen
valamelyik lapból vette át a címet, ha nem,
akkor remekül összesítette mindazokat a
támadásokat, amelyek Romániát érték/érik
részvételéért az amerikai projektben. A
NATO-közgyûlés vitáiról nyilván a mi la-
punk is részletesen beszámol, magunk az
ördög ügyvédeiként, amik gyakorta va-
gyunk, a telepítés ellen szóló érvekbõl emlí-
tünk meg néhány nyomósabbat. A recesz-
szió elleni harcában Amerikának nyilván
érdeke minden, ami a hadiiparát megmoz-
gatja, mérvadó vélemények szerint egy új
világháború lenne leginkább érdeke (termé-
szetesen, ahogy szokta, a saját területén kí-
vül), aki pedig – mint Románia – örül,
hogy ennek a góca valahol az õ közelségé-
ben lesz, a gilisztához hasonlatos, aki lel-
kes, hogy horgászni viszik. Azt a tényt,
hogy a védelmi pajzs, amely Deveselu
(Devidám!) községben épül fel, az ellensé-
ges (iráni?) rakétáknak csak egy negyedét
„szûri meg”, nem tudjuk ellenõrizni. Ám
az az érv, hogy egy iráni támadás esetén
nem a „védekezés”, hanem az ellencsapás,
a reagálóképesség a döntõ, meglehetõsen
erõs. Maradjunk abban, hogy érdekek és
szövetségek bonyolult hálójáról van szó.

Egy jóbarát. Az Evenimentul zilei jegyzeté-
ben Adrian Patruºcã publicista Traian
Bãsescu elnök és az  Új Köztársaság nevû
Hófehérke párt viszonyát elemzi. A
Sebastian Lãzãroiu megjósolta alakulatot
egy teológiát végzett kisfiú, Mihail Nemþu
hozta létre, de gyorsan csatlakozott hozzá
Lãzãroiu is. Patruºcã szerint egy új tömö-
rülés, amolyan Demokratikus Konvenció
van kialakulóban, a balliberális USL ellen-
súlyozására. Hogy hol van Bãsescu? Hát
nem mondtuk, hogy Lãzãroiu jóbarátja?
De hol van a PDL?

A nap álhíre. Szavahihetõ tanúk szerint
Traian Bãsescu elnök arcképe a 22 címû he-
tilap fõszerkesztõi szobájában könnyezni
kezdett, amikor a „lányok” törpékrõl kezd-
tek el beszélni.



Röviden

Sipos M. Zoltán

A Nokia Románia veze-
tõi tegnap ismét arról

biztosították a nemesszuki
gyár szakszervezetét, hogy
az üzem bezárásával szél-
nek eresztett 2200 alkalma-
zott végkielégítésben része-
sül, annak ellenére, hogy ez
a kollektív munkaszerzõ-
désben eredetileg nem sze-
repelt. Valentin Ilcaº, a No-
kia Metal szakszervezet ve-
zetõjének tájékoztatása sze-
rint a tegnapi egyeztetése-
ket újabb tárgyalási fordu-
lók követik majd ebben a
hónapban. „A gyár bezárá-
sának következményeit
nem lehet fél óra alatt letár-
gyalni” – magyarázta a
Mediafaxnak. Mint mondta,
a végkielégítés öszszegét
még nem rögzítette a Nokia
vezetõsége, ugyanis ez még
alku tárgya. „Megígérték,
hogy nem hagyják cserben
az alkalmazottakat, mint
ahogy más országokban
sem tették” – tette hozzá
Ilcaº a Nokia németországi,
bochumi gyárának bezárása
után történtekre utalva. Kö-

zölte, a Nokia Metal folya-
matosan tartja a kapcsola-
tot a bochumi szakszerveze-
tekkel, így tudomásuk van
arról, hogy milyen szociális
támogatást kaptak a finn
óriáscégtõl az elbocsátott
német alkalmazottak.

Múlt héten a Nokia veze-
tõsége arra is ígéretet tett
Sulfina Barbu munkaügyi

miniszternek, hogy szerepet
vállal a munka nélkül mara-
dó dolgozók szakmai átkép-
zésében. A tárcavezetõ a ha-
tályban levõ munkatörvény-
könyvre alapozta kérését,
amely rögzíti, hogy minden
munkaadó köteles gondos-
kodni alkalmazottai tovább-
képzésérõl, illetve szükség
esetén azok átképzésérõl is.

Mint ismert, a Nokiának
nemcsak a szélnek eresztett
nemeszsuki dolgozókkal
van elszámolnivalója, ha-
nem a Kolozs megyei ön-
kormányzattal és a román
állammal is. Kolozs Megye
Tanácsa és a kormány
ugyanis 2006-ban számtalan
kedvezménnyel „csalogat-
ta” a finneket Nemeszsukra,
többek között ingyen köz-
mûvesített telket bocsátott a

rendelkezésükre a Tetarom
ipari parkban. Egyes forrá-
sok szerint a román fél
mintegy 30 millió eurót fek-
tetett be a Nokia által kért
feltételek megteremtésébe.

A finn óriáscég annak ide-
jén szerzõdést kötött Kolozs
Megye Tanácsával a ne-
meszsuki befektetésrõl, ám
a dokumentumot titkosítot-
ták a felek. Az önkormány-
zat bizottságot állított fel
annak megvizsgálására van-
e a szerzõdésben olyan
pont, amelyet a Nokia nem
teljesített maradéktalanul,
és ennek alapján vissza le-
het-e igényelni a román kor-
mány, illetve a megyei ta-
nács által az ipari park léte-
sítésébe befektetett összeg
egy részét. A testület tagjai
múlt heti ülésükön betekin-

tést nyerhettek a dokumen-
tumba, ám titoktartási szer-
zõdést írattak alá velük.
Sztranyiczki Szilárd megyei
tanácsos annyit elárulhatott
lapunknak, hogy a szerzõ-
dés nem tartalmaz szociális
záradékot, azaz az elbocsá-
tott alkalmazottak végkielé-
gítése csakis a kollektív
munkaszerzõdés alapján
történhet.

A megyei tanács alelnöké-
tõl, Fekete Emõkétõl tegnap
megtudtuk: a bizottság ezen
a héten ül össze ismét, hogy
kialakítsa álláspontját a
szerzõdésrõl. „Jelenleg is
folynak a tárgyalások a felek
között, mindenki megpró-
bálja a számára legelõnyö-
sebb álláspontot képviselni
és megvédeni” – magyaráz-
ta lapunknak. 
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Vonaltartásban a NokiaKolozsvári IT-fórum

Az Európai digitális menet-
rend címû konferenciát nyit-
ja meg ma Kolozsváron
Moldován József távközlési
államtitkár. A Golden Tulip
Ana Dome szálloda kupola-
termében tartott esemény
része annak a roadshow-
nak, amely a Távközlési és
Információs Társadalom
Minisztériuma, valamint az
Agora Group tanácsadó cég
közös szervezésében Temes-
vár után a kincses városba
és Iaºi-ba is eljut. 

„Profit a cél”

Az állami szektor reformjá-
nak nem kell feltétlenül
együtt járnia az alkalmazot-
tak elbocsátásával. Habár az
átszervezésnek elkerülhetet-
len velejárója, hogy néhány
esetben szerzõdésfelbontásra
kerül sor, a cél az, hogy az
állami kézben levõ vállala-
tok nyereségesen mûködje-
nek – fogalmazott Gheorghe
Ialomiþianu pénzügyminisz-
ter, hozzátéve, a jövõ évi
költségvetés szempontjából
is fontos, hogy a veszteségek
minél kisebbek legyenek. 

Nõtt az agrárkivitel

Közel ötven százalékkal
emelkedett Románia mezõ-
gazdasági termékeinek ex-
portja az idei elsõ félévben a
tavalyi év hasonló idõszaká-
hoz viszonyítva, amelynek
összforgalma 1,416 milliárd
eurót tett ki – írta az Ager-
pres a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium
adataira hivatkozva. Az ag-
rárkivitel jelentõs mértékben
hozzájárult Románia költ-
ségvetési hiányának csökke-
néséhez.

Húzóágazat a turizmus

Tíz százalékkal emelkedett
a Romániába látogató turis-
ták száma az idei elsõ félév-
ben az egy évvel korábbi
adatokhoz viszonyítva – je-
lentette ki Elena Udrea ré-
giófejlesztési és turisztikai
miniszter az idegenforgalmi
világszervezet Dél-Koreá-
ban tartott éves közgyûlé-
sén. A tárcavezetõ szerint ez
bizonyítja, hogy az ország
aktív tényezõjévé vált a tu-
rizmusnak uniós és globális
szinten egyaránt.

Elhalasztott EU-csúcs

Csaknem egy héttel késõbb-
re halasztották az eredetileg
jövõ hétfõre tervezett EU-
csúcstalálkozót, mert a tag-
államok egyelõre nem tud-
ták elõkészíteni mindazokat
az intézkedéseket, amelyek
az euróövezeti fizetési válság
kezelésével, azon belül elsõ-
sorban a görög helyzettel
kapcsolatban szükségessé
váltak. Ez az idõzítés lehetõ
teszi, hogy véglegesítsük át-
fogó stratégiánkat az euró-
övezet szuverénadósság-vál-
ságával kapcsolatban, és ke-
zeljünk számos, egymással
összefüggõ kérdést” – indo-
kolta a halasztást Herman
Van Rompuy, az ET elnöke.

Végkielégítés, madártávlatban. A szakszervezetek szerint a tárgyalások hetekig elhúzódhatnak

ÚMSZ

Thomas J. Sargent és
Christopher A. Sims

amerikai közgazdászoknak
ítélték oda hétfõn az idei
közgazdasági Nobel-díjat
Stockholmban. 

Rátfai Attila, a Közép-Eu-
rópai Egyetem oktatója sze-
rint a díjazott közgazdászok
tevékenységükkel a makro-
ökonómiai kutatások „forra-
dalmi” átalakításához járul-
tak hozzá. Újításuk abban
áll, hogy oly módon kezdtek
el makrogazdasági folyama-
tokról gondolkodni, amely
magában foglalja a várakozá-
sokat, a gazdasági szereplõk
várakozásait – értékelt a
szakember, hozzátéve, a tu-
dósok már évek óta díjvá-
rományosnak számítottak. A
kitüntetettek azt kutatták,

hogy ideiglenes, illetve tartós
gazdaságpolitikai beavatko-
zások milyen hatást gyako-
rolnak a gazdasági változók-
ra – magyarázta az MTI-nek
Szabó-Bakos Eszter, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem Köz-
gazdaságtudományi Kará-
nak tanszékvezetõ egyetemi
docense. Elmondása szerint
Sargent helyesen látta, hogy a
keynesi elméleten túlmenõen
abban a pillanatban, hogy
sokk éri a rendszert – azaz a
gazdaságpolitikai döntésho-
zó megpróbálja más döntésre
késztetni a szereplõket – a
szereplõ magatartása is meg-
változik. Ehhez pedig más
modellezési szemlélet szüksé-
geltetik. Sims ugyanakkor a
modellszámítási eljárásokban
és az ökonometriában tett so-
kat az általa feltalált új mo-
dellbecslési eljárásokkal. 

Hírösszefoglaló

Közel 16 százalékkal es-
tek tegnap a bécsi tõzs-

dén az Erste Group részvé-
nyei, miután a pénzintézet
bejelentette, hogy a válság
folyományaként kénytelen
rendkívüli intézkedéseket
hozni, hogy közép- és hos-
szú távon megszilárdítsa
portfólióját, illetve ellenál-
lóbbá tegye az euróövezeti
válság negatív hatásaival
szemben. Az intézkedéscso-
mag eredményeként –
amelynek fontos részei a ro-
mániai és magyarországi ki-
rendeltségekben végrehajtott
reformok is – a csoport átér-
tékeli aktíváinak jelentõs ré-
szét. Az Erste várhatóan
mintegy 700–800 millió euró
nettó veszteségrõl számol be
2011-ben (a rendkívüli ter-
hek nélkül viszont 850–950
millió euró nyereséget mu-
tatna a mérleg). A csoport-
szintû kockázati költségek a
várakozások szerint 2,3 mil-
liárd euróra rúgnak 2011-
ben, amelyek a rendkívüli
terhek nélkül 1,8 milliárd
eurót tesznek ki.

„Jelentõsen csökkentek az
elmúlt hetekben a reménye-
ink, hogy Európa problémái
megoldásra találnak. Felté-
telezésünk szerint ez a halo-
gatás hatással lesz a kelet-
közép-európai régió reálgaz-

daságára is” – jelentette ki
Andreas Treichl, az Erste
Group Bank AG vezérigaz-
gatója a társaság tegnapi
igazgatósági ülését követõ-
en. Elmondása szerint a ra-
dikális döntésre azért volt
szükség, hogy a bankcsopor-
tot felkészítsék az elhúzódó
válságra.

Romániában a vártnál las-
súbb gazdasági növekedésre
való felkészülés jegyében a
bank részleges leírást hajt
végre a goodwill terén – adó-
zás elõtt 700 millió euró
(adózás után 627 millió
euró) értékben. Ezzel egy
idõben magyarországi képvi-
seleténél adózás elõtt 312
millió euró értékben teljes
körû leírást hajt végre a
goodwill-lel kapcsolatban,
valamint a bankszektort
érintõ magyar kormányzati

beavatkozás miatt adózás
elõtt összesen 450 millió
euró értékben további kocká-
zati céltartalékot képez. Míg
megkezdõdik az Erste Bank
Hungary felkészítése arra,
hogy az újrapozicionálás
után a pénzintézet ellenál-
lóbbá váljon a magyar gaz-
daságpolitikai kockázatokra,
a Román Kereskedelmi
Bank (BCR) további részvé-
nyeinek felvásárlása révén az
Erste Group pozíciója to-
vább javul a hazai piacon,
amely egyik kulcsfontosságú
területe.

Az Erste Group Görögor-
szággal, Portugáliával, Spa-
nyolországgal, Írországgal és
Olaszországgal szemben ta-
valy év végén fennálló 1,9
milliárd eurós szuverén ki-
tettségét 0,6 milliárd euróra
csökkentette. 

Átszervez az Erste Csoport Nobel-díj a változókra 

Ezennel Romániának is esélye van az isteni segítségre,
mert „a Jóisten és a Román Nemzeti Bank segíti a hazai
pénzintézeteket” a válsággal való megbirkózásban – jelen-
tette ki a kereskedelmi televíziónak adott interjúban
Adrian Vasilescu, a jegybank kormányzójának tanácsadó-
ja. A szakember szerint a hazai bankok szilárdak és nincse-
nek kitéve annak a veszélynek, hogy átterjed rájuk az euró-
pai pénzintézetek válsága. Az Agerpres ugyanakkor emlé-
keztet arra, hogy nyugat-európai szakértõk attól tartanak,
ha a görög válságnak erõteljesen kitett bolgár és román
bankszektor „elesik”, az a magyarországi pénzintézeteket
is nagyon nehéz helyzetbe sodorná – példaként pedig az
Erste Group és a Raiffeisen kelet-európai jelenlétét említi. 

„Isten óvja a hazai bankrendszert”

„A Nokia gyár bezárásának követ-

kezményeit nem lehet fél óra alatt le-

tárgyalni” – fogalmazott tegnap a

vállalatvezetõséggel folytatott tanács-

kozás után Valentin Ilcaº szakszerve-

zeti vezetõ, aki szerint annyi már biz-

tosra vehetõ, hogy az elbocsátandó

dolgozók megkapják a végkielégítést. 

Christopher A. Sims Thomas J. Sargent

A szerzõ felvétele
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Baloga-Tamás Erika, 
Sipos Zoltán

Tanévkezdés után derült
ki több hazai iskolában,

hogy nincs megfelelõ számú
tanerõ. Sokan annak ellenére
mondtak fel, hogy a nyáron
szoros versenyvizsgán jutot-
tak végleges álláshoz; akad,
aki csak fizetés nélküli sza-
badságot kért, de van, aki
végleg el akarja hagyni a tan-
ügyet. „Matematikatanár-
ként dolgoztam évekig, most
egy informatikai cégnél aján-
lottak állást, továbbtanulási
lehetõséget. Nagyobb a fize-
tésem, de nem ezért váltot-
tam, hanem azért, mert itt
évekre elõre lehet tervezni, a
tanügyben pedig egyelõre
nem látok elõrelépési lehetõ-
séget” – magyarázza lapunk-
nak egy fiatal kolozsvári pe-
dagógus.

Nincs utánpótlás

Elsõsorban a magasan
képzett pedagógusok fordul-
nak el a pályától – panaszol-
ta Hargita megye fõtanfel-
ügyelõje az ÚMSZ-nek.
Ferencz Salamon Alpár el-
mondta: ebben a tanévben
kétszáz pedagógus mondott
le a megyében katedráról.
Harmincan a nyugdíjazásu-
kat kérték, 47-en fizetés nél-
küli szabadságot vettek ki,

13-an végleg elmentek, és
akadnak, akik szülési szabad-
ságot igényeltek – sorolta a
statisztikát Ferencz Salamon
Alpár. A fõtanfelügyelõ sze-
rint évek óta nem érkezik
megfelelõ arányú utánpótlás
az egyetemekrõl: gondot
okoz a matematika, magyar,
fizika tanítása a közoktatás-
ban. 

Hátrányban a fiatalok

Kolozs megyében már
„megszokták”, hogy évrõl
évre kevesebb a szakképzett
pedagógus, és jellemzõnek
tartják, hogy rendszerint a
legjobb tanerõk döntenek
úgy: nem tanítanak tovább.
Péter Tünde fõtanfelügyelõ-
helyettes arról számolt be,
hogy a 2010–2011-es tanév-
ben több mint 300 tanár
nyújtotta be felmondását,
vagy ment fizetés nélküli sza-
badságra. „Azok, akik több
éve tanítanak, ritkán hagyják
ott végleg a pályát, õk csak
hosszabb-rövidebb ideig ke-
resnek más munkát maguk-
nak. A frissen végzettekre vi-
szont jellemzõ, hogy el sem
kezdenek tanítani, azonnal
máshol keresnek állást” –
nyilatkozta a fõtanfelügyelõ-
helyettes. 

„Én azután mondtam fel,
hogy kiderült, hol és milyen
körülmények között kell ta-

nítanom. Reggel négykor
kellene kelnem, naponta töb-
bórás út várna rám, a hét-
száz lejes fizetésem pedig ar-
ra sem lenne elég, hogy fenn-
tartsam magam. Magyaror-
szágon fogok tovább dolgoz-
ni, szintén vidéken, hirtelen
jött az ajánlat és éltem vele.
Nem sokkal magasabb a fi-
zetésem, mint itthon, de ott
legalább szolgálati lakást ka-
pok, így lehetõségem nyílik a
megtakarításra” – nyilatkoz-
ta egy fizika szakos kolozs-

vári fiatal pedagógus. A pá-
lyakezdõ tanár úgy látja, aki
el akar menni, annak kön-
nyû állást találni. „Nagyon
ellentmondásos ez a helyzet,
mert nyáron, amikor állást
keres az ember, akkor min-
denki elutasító, és a verseny-
vizsgákon alig lehet labdába
rúgni, õsszel pedig kiderül,
hogy még sincs elég tanár.
Ijesztõ és megalázó, ami az
állások pályáztatása körül
zajlik, nem ezért tanultunk
évekig az egyetemen és sze-

reztünk diplomát. Magyar
szakosként sem érzem úgy,
hogy kényszerhelyzetben
lennék, nyitott vagyok bár-
mire, ami méltányos munkát
és fizetést ígér” – nyilatkozta
az a fiatal nõ, aki néhány éve
szerzett pedagógus-okleve-
let, de sosem állt katedrán.
Jelenleg egy utazási iroda al-
kalmazottjaként járja a vilá-
got, úgy véli, a munkakörül-
ményei és a fizetése is sokkal
jobb, mint ha tanárként dol-
gozna. 

Király: ezzel 
szembe kell nézni

Magyari Tivadar, az
RMDSZ oktatásügyért fele-
lõs fõtitkárhelyettese lapunk-
nak úgy fogalmazott: valahol
a tanügy és az egyetemek kö-
zött „tûnnek el” a pedagógu-
sok, vélhetõleg jobban fizetõ
szakágak vonzzák a tanári
diplomákkal rendelkezõket.
Király András oktatási ál-
lamtitkár megkeresésünkre
elmondta: valós problémáról
van szó, „amivel szembe kell
nézni”, de a gondok orvoslá-
sa alapos vizsgálatot igényel.
„Remélhetõleg a folyamat-
ban lévõ tanügyi reform javít
majd a pedagógusok helyze-
tén” – fogalmazott Király
András, aki jelezte: nem kí-
ván találgatásokba bocsát-
kozni, a kialakult helyzetrõl
egyeztetést kezdeményez a
tanártársadalom képviselõi-
vel. „A nyolcvanas években
Magyarországon volt megfi-
gyelhetõ az a jelenség, ami
most nálunk, akkor vállaltak
odaát a tanárok sokszor két-
kezi munkát, mert jobb bevé-
telhez jutottak” – magyaráz-
ta az államtitkár. Daniel
Funeriu oktatási miniszter
két évvel ezelõtt közölte: leg-
alább százezer embernek kell
távoznia a tanügybõl, így
óhatatlanul megugrik a pá-
lyaelhagyók száma. 

Menekülnek a pályától a tanárok

HIRDETÉS

Nem csak a fizetés miatt elégedetlenek a tanárok: szerintük a pályakép sem biztató

A. E.

Nem került szóba a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és

Gyógyszerészeti Egyetem
tegnap délutáni vezetõségi
ülésén az az átirat, amit a
múlt hét végén továbbított az
oktatási minisztérium a ma-
gyar nyelvû oktatás kérdésé-
ben. Mint arról korábban be-
számoltunk, a szaktárca fi-
gyelmeztette a MOGYE sze-
nátusát, hogy az egyetem
multikulturális jellegének
megfelelõen a magyar intéze-
tek létrehozása kötelezõ. En-
nek a kötelezettségének az
egyetemvezetés az utóbbi hó-
napokban nem tett eleget an-
nak ellenére, hogy a magyar
oktatók és a diákok többször
jelezték: igényt tartanak az
önálló intézetekre. 

Ultimátumot kaptak 

Constatin Copotoiu rek-
tor a hétvégén azt mondta,
azért jelent problémát a ma-
gyar intézetek létrehozása,

mert nincs elég oktató eh-
hez.   Borbély László, az
RMDSZ poltikai alelnöke  a
napokban egyeztetett a ma-
gyar oktatókkal, és úgy fo-
galmazott: a politikai lépé-
sek megtörténtek a helyzet
jogszerû rendezése érdeké-
ben, most már az egyetem
vezetésén múlik, hogy ele-
get tesz-e a kötelezettségei-
nek. Erre azonban még
mindenképpen várni kell,
mert a döntéshozó testüle-
tet, a szenátust csak a rektor
hívhatja össze. 

Nagy Örs rektorhelyettes
tegnap lapunknak eolmond-
ta, akár két hétig is elhúzód-
hat a testületi gyûlés összehí-
vása. „A szenátust a rektor
hívja össze, hogy mikor teszi
ezt meg, azt nem tudjuk,
mert ez az õ hatáskörébe tar-
tozik. Az oktatási minisztéri-
umi átiratra ettõl függetlenül
válaszolhat, hiszen jogában
áll, valószínû, hogy még õ is
utánanéz bizonyos dolgok-
nak, feltételeknek” – fogal-
mazott Nagy Örs. 

Politikai hadüzenet

Múlt hét végén több száz
személy demonstrált a
MOGYE központi épületé-
nél, a magyar intézetek létre-
hozását követelõk virágokat
tûztek az egyetem kerítésé-
hez. A tanévnyitót a magyar
és a román tagozat külön ün-
nepelte, a kisebbségi diákok
és oktatók így tiltakoztak a
szenátus diszkriminatív
egyetempolitikája ellen. Teg-
nap az ellenzéki USL megyei
tagszervezetei is megszólal-
tak az egyetem átalakítását il-
letõen. A liberális és a szoci-
áldemokrata párt politikusai
szerint az intézetalapítás az
egyetem etnikai „szétválasz-
tását” jelentené, és ez politi-
kai nyomásra történik. Silviu
Morariu, a konzervatív párt
(PC) politikusa Daniel
Funeriu minisztert a román
nyelv  és kultúra „erõszakte-
võjének” nevezte, a PDL ve-
zetésének pedig azt üzente,
hogy „el a kezekkel a
MOGYE-tõl”. 

Fotó: archív

Hallgat a MOGYE rektora

ÚMSZ

Egyre több román ál-
lampolgár dönt úgy,

hogy felbontja a házasságát:
szeptemberig a belügymi-
nisztérium adatai szerint
6500 házaspár kérte a kü-
lönválasztást. A leginkább
érintett korosztály a har-

minc és negyven év közötti-
ek: a válófélben lévõk több
mint kétharmada ehhez a
generációhoz tartozik. Vidé-
ken tartósabbak a házassá-
gok, mint a városi körzetek-
ben: a válások egyötödét
kezdeményezik falun élõk.
A válási kedvet ösztönzi az
is, hogy ebben az évben már

nemcsak bírósági úton lehet
válni, de a házasság felbon-
tása, közös megegyezés
alapján kezdeményezhetõ a
polgármesteri hivataloknál
vagy a közjegyzõknél is. Az
elmúlt hónapokban kimon-
dott válások 90 százalékát
ezekben az intézményekben
bonyolították. 

Rohamosan nõ a válási kedv
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Totka László

Új struktúráját és 111.
évfordulóját ünnepelve

stílszerûen névadója, Szigli-
geti Ede Liliomfi címû vígjá-
tékával nyitja meg kapuit a
nagyváradi Szigligeti Szín-
ház október 15-én, szomba-
ton 19 órától. „Az ünnepi
évad alkalmából tematikus
naptárral, a társulatokat be-
mutató kiadvánnyal, kiállí-
tással készülünk” – számolt
be a tervekrõl Czvikker Ka-
talin, a Szigligeti Színház
menedzserigazgatója tegna-
pi, színháznyitó tájékoztató-
ján. 

Értékvesztett 
„Liliomfik”

„Új korszak kezdõdik a
Szigligeti Színház számára,
egy olyan korban, amelyben
minden vidéki színháznak
meg kell találnia saját ma-
gát, saját szemléletét, ez az
Európai és a Világszínházak
kötelessége” – mondta a saj-
tótájékoztatón Keresztes At-

tila a Liliomfi meghívott ren-
dezõje. A Szatmárnémeti
Északi Színház Harag
György társulatának mûvé-
szeti igazgatója hangsúlyoz-
ta: 111 év alatt nagyot for-
dult a világ, és óriásit válto-
zott a társadalom, így „a
mai Liliomfi nem lehet
ugyanaz a Liliomfi mint egy-
koron, örökösen ciklikusan
ismétlõdõ és új problémákra
is reflektálnia kell”.

Keresztesi szerint a
Liliomfi lényegében a szí-
nész és a társadalom viszo-
nyát ábrázolja, a színészet
dicséretét jelenti egyfajta,
jó értelemben vett irónia ál-
tal, mellyel a színész az õt
körülvevõ világhoz viszo-
nyul. „A színészek egyko-
ron nagyon sanyarú sorsú-
ak voltak, amikor a társa-
dalom még nem ismerte el
a színmûvészet értékét,
mára pedig ismét arra a
sorsra jutottak, ugyanis a
társadalom hajlamos ismét
kevésbé értékelni a mûvé-
szeteket” – fogalmazott a
rendezõ. 

Van kereslet 
a társulatra

Szabó K. István, a Szigli-
geti Színház mûvészeti igaz-
gatója elmondta, dolgoznak
azon, hogy a régi rossz hír-
nevük eltûnjön végre,
ugyanis sokan elrettentõ
példaként hozzák fel a
nagyváradi színjátszást. En-
nek ellenére azonban az ál-
datlan, „kint ragadt” körül-
mények között is születtek

igen értékes és érdekes pro-
dukciók, hangsúlyozta Sza-
bó. Czvikker Katalin az idei
évad anyagi vonatkozásairól
is beszámolt – elmondása
szerint a színház 2,7 millió
lejt kapott a megyei tanács-
tól személyzeti, 300 ezer lejt
pedig egyéb költségekre.
Mint megtudtuk, a színház
eddig közel kétszáz bérletet
értékesített, az online jegy-
vásárlásnak köszönhetõen
pedig sok határon túli láto-

gatója is van a társulatnak.
Amint arról lapunkban már
beszámoltunk, a váradi ma-
gyar színház a prefektusi
gáncsoskodások ellenére
február 27-én önállósodott –
az új intézmény magában
foglalja a bábos Lilliput Tár-
sulatot és a Nagyvárad
Táncegyüttest is. A Iosif
Vulcan Színházhoz a
Criºana Táncegyüttes és a
bábszínház román társulata,
az Arcadia került. 

Röviden

Liszt-víziók 
a G. Café-ban

Liszt Ferenc víziói címmel a
Marosvásárhelyi Kulturális
Központ 1000 eurós pályá-
zatára beküldött képzõmû-
vészeti alkotásokból nyílt ki-
állítás tegnap a marosvásár-
helyi G. Caféban. A szerve-
zõk beszámolója szerint a
pályázaton 28 mûvész 46 al-
kotással jelentkezett. A pá-
lyamunkák különbözõ tech-
nikákkal készültek, a hagyo-
mányos olaj és vászon mel-
lett találunk tussal, szénnel
készült alkotásokat, textil-
mûveket, illetve kõ-, fa- és
fémszobrokat. A képzõmû-
vészeti pályázat díjátadójára
október 16-án este 19 órától
kerül sor a Kultúrpalota
nagytermében, a díjátadót
ifj. Csíky Boldizsár zongora-
estje követi.  

Fotóalbum a 
Marosszéki-mezõségrõl

A Marosszéki-mezõséget
mutatja be Váradi Péter Pál
fotómûvész és Lõwey Lilla
legújabb Erdély-albuma,
amelyet a Kányádi Sándor-
ról készült fotókötettel
együtt keddtõl országszerte
és számos erdélyi települé-
sen is bemutatnak az érdek-
lõdõknek. Lõwey Lilla az
MTI-nek elmondta, a Ma-
rosszéki-mezõség egy „holt
tenger, egy sártenger, egy
gondtenger, a legszegényebb
része Székelyföldnek”. 

Keresztes Attila rendezõ (jobbra) szerint új korszak kezdõdik a Szigligeti Színház számára A szerzõ felvétele

Szigligeti-ünnep Szigligetivel

Sike Lajos

Sajtótájékoztatóval egy-
bekötött fõpróbán vettek

részt hétvégén a szatmári új-
ságírók, akik az Északi Szín-
ház Harag György Társula-
tának legújabb, Boldogtala-
nok címû Füst Milán-elõadá-
sát tekinthették meg. Az ok-
tóber 14-én bemutatásra ke-
rülõ elõadást a leghíresebb
romániai rendezõ, Radu
Afrim vitte színpadra. A di-
rektornak ez volt az elsõ ma-
gyar rendezése, amelyet el-
mondása szerint az is nehe-
zített, hogy nemcsak a színé-
szek, hanem az elõadás szö-
vege is magyar. „Bár több
mindent fordítottam ma-

gyarból, magyar színháznál
még nem rendeztem. Most,
az elsõ ilyen munkám után
kijelenthetem, szükségem
volt egy ilyen tapasztalatra”
– fogalmazott az Új Magyar
Szónak Radu Afrim. Elmon-
dása szerint pozitív tapaszta-
lat, hogy a magyar színészek
valóban sokat adnak a szak-
maiságra és mélyen átérzik a
darab mondanivalóját, jelen
esetben annak drámaiságát.
A vasárnap esti fõpróba
meggyõzte az újságírókat ar-
ról, hogy Keresztes Attila, a
társulat mûvészeti igazgató-
ja jó rendezõt választott a
megjelenítéséhez. A három-
negyed – százados mû,
melynek szereplõi az akkori

külvárosi viszonyok nyomo-
rában próbálnak megka-
paszkodni, annyira idõsze-
rûnek tûnik, mintha Füst
Milán a mai gazdasági és
társadalmi válság tapaszta-
lataiból alkotta volna. Per-
sze, az elesettség, a lecsú-
szottság témája önmagában
a színpadon sem lehet szóra-
koztató, legfeljebb elgondol-
koztató. Füst Milán lírai
szövegét a modern színpadi
technikákkal, nagyon jól ki-
talált fény-, hang- és zeneef-
fektusokkal, valamint Iu-
liana Vâlsan díszleteivel ki-
egészítve és aláfestve Radu
Afrim mégis olyan elõadás-
sá varázsolta, amely lenyû-
gözi a nézõt. 

Füst Milán-darab Szatmáron

Kovács Zsolt

„A háromszéki gyerekek-
nek és felnõtteknek kiváló

szórakozást, a szakmának pe-
dig bemutatkozási lehetõsé-
get és tapasztalatcserét jelen-
tett a bábostalálkozó – érté-
kelte lapunknak a Cimborák
3 – Erdélyi Magyar Bábos-
találkozót Nagy Kopeczky
Kálmán. A sepsiszentgyör-
gyi Cimborák bábtársulat ve-
zetõje, a találkozó szervezõje
elmondta, a vasárnapig tartó
találkozón 12 társulat és két
egyéni elõadó 25 elõadását
mutatták be, a rendezvény
azonban több egy egyszerû

seregszemlénél. „A bábos
szakma gondjai folyamato-
san oldódnak meg, nagyon
sok fiatal, fõiskolás vagy már
végzett bábos érkezett Sepsi-
szentgyörgyre, sokan saját
költségükön jöttek el Három-
székre. Ez a szakma találko-
zója volt, ahol Erdélybõl
minden magyar bábosnak jo-
ga volt véleményt nyilváníta-
ni” – fogalmazott Nagy Ko-
peczky Kálmán. Hozzátette:
a társulatok jó irányba halad-
nak, mindenhol elõrelépés
tapasztalható, az elõadások
elmélyültebbek, tartalmasab-
bak és színesebbek. „További
pozitívum, hogy egyre töb-

ben társmûvészt is alkalmaz-
nak, így szervezõt, zeneszer-
zõt foglalkoztatnak” – hang-
súlyozta a sepsiszentgyörgyi
Tamási Áron Színház báb-
társulatának vezetõje, aki
szerint egyaránt van létjogo-
sultságuk a nagy színházak-
nak, és az egy-két fõs társula-
toknak is, amelyek kisebb, vi-
déki településekre is eljuthat-
nak. A társulatvezetõ elmon-
dása szerint, jó, hogy nincs
kizárólag egy trend az erdélyi
bábos szakmában, mivel így
rengeteg, stílusában egymás-
tól nagyon különbözõ elõ-
adást láthattak a szentgyör-
gyi nézõk. 

Sikeres volt a bábosrandevú

Új reményekkel, új struktúrában, 

új szemlélettel és felújított épületben

hirdet ünnepi évadot Szigligeti Ede

1849-ben írt Liliomfijával a nagyvá-

radi Szigligeti Színház, a kõszínház

111 éves évfordulóján.

Folytatás az 1. oldalról

„Bocsárdi László értetlenül
áll a kialakult helyzet elõtt.
Kétségesnek tartja, hogy az
igazgatójelölt, aki nevét sem
tudja pontosan leírni, ismer-
né rendezõi munkásságát.
Következésképpen érthetet-
lennek tartja azt, hogy ilyen
körülmények között Dörner
György pályázatában neve
felmerülhetett, s furcsának
találja, hogy egy olyan mû-
vészeti program kivitelezés-
ében számítanak rá, amit
sem elveiben, sem részletei-
ben, sem pedig kivitelezés-
ének módozataiban elõzete-
sen nem ismertettek vele” –
reagált közleményben a
Dörner pályázatában foglal-
takra a Tamási Áron Szín-
ház irodalmi titkársága. Az
állásfoglalás szerint az in-
tézményt a 2012-tõl kezdõ-
dõ idõszakra vonatkozó
igazgatói pályázata kapcsán
konkrét tervekkel, együtt-
mûködési szándékkal csak
Márta István, Dörner
György elõdje kereste meg.
„A két intézmény jövõbeni
együttmûködését célzó el-
képzeléseit a Tamási Áron
Színház támogatta, s ezt
szándéknyilatkozat formá-
jában hivatalosan is rögzí-
tette. Ezt a dokumentumot
az elkészült pályázatnak is
tartalmaznia kell, akárcsak
az Új Színház-beli vendég-
rendezésre Márta István ál-
tal úgyszintén felkért Bo-
csárdi László rendezõi szán-

déknyilatkozatát” – olvas-
ható a színház közleményé-
ben.

Dörner kinevezését az
Aradi Kamaraszínház is
kommentálta. Nótáros La-
jos mûvészeti tanácsadó sze-
rint a színész velük sem
egyeztetett, amikor pályáza-
tában azt írta: „folyamatos
munkakapcsolatot kívánok
kialakítani a Tapasztó Ernõ
által vezetett Aradi Magyar
Kamaraszínházzal”. „Az
Aradi Kamaraszínház sem-
miféle kapcsolatban nem áll
vele, éppen ezért a pályázó
idézett megfogalmazása szá-

munkra értelmezhetetlen” –
írta az aradi színház honlap-
ján Nótáros. 

A radikális jobboldali né-
zeteit nem titkoló Dörner,
az Átlátszó.hu portál által
közölt pályázatában többek
között azt írta, hogy az Új
Színházat Hátország szín-
házra keresztelné át, a név-
változtatás pedig „a szociál-
liberális iga alatt nyögõ ma-
gyarságot” jelképezné. Ki-
fejtette: Csurka István drá-
maírót tenné meg inten-
dánsnak és utalt arra, hogy
a nemzeti-jobboldali sajtó-
ból toborozna nézõközön-
séget. 

Dörner Györgyöt annak
ellenére nevezte ki Tarlós
István, Budapest fõpolgár-
mestere, hogy az illetékes
szakmai bizottság 6-2 arány-
ban Márta István eddigi
igazgató pályázatát támo-
gatta. Az Új Színház élén
történt vezetõváltás miatt ki-
lenc budapesti színházigaz-
gató nyílt levélben fordult a
fõpolgármesterhez. „Szak-
mai program helyett szélsõ-
ségesen radikális manifesz-
tum, amelynek felháborító
tartalma 2011-ben Európá-
ban elfogadhatatlan” – írja
mások mellett Eszenyi Eni-
kõ, Mácsai Pál és Szirtes Ta-
más az új igazgató pályáza-
táról. Közben a Facebookon
tiltakozó tüntetést hirdettek
Dörner kinevezése ellen, a
szervezõk október 21-én
akarnak demonstrálni az Új
Színház elõtt. 

Erdélyieket is felháborít...

Dörner György Fotó: MTI



Sipos M. Zoltán

A hazai filmmûvészeti egye-
temeken tanuló diákok szak-

mai párbeszédét hivatott ösztö-
nözni a Diákfilmek Nemzetközi
Fesztiválja (FFEST) – jelentették
ki a november 22-e és 24-e között
ötödik alkalommal megrende-
zendõ diákfesztivál szervezõi teg-
napi sajtótájékoztatójukon. 

Fesztivál a találkozásért

„Elsõsorban az a célunk, hogy
a hét romániai filmes egyetem
diákjai találkozzanak egymás-
sal, megismerjék a különbözõ,
filmet oktató egyetemek törekvé-
seit és minél több olyan filmet
lássanak, amelyet diákok készí-
tettek” – hangsúlyozta Doru
Pop, a fesztivál szervezõje. A Ba-
beº–Bolyai Tudományegyetem
tanára elmondta, a fesztiválra, a
korábbi évekhez hasonlóan,
olyan, húsz percesnél nem hosz-
szabb filmeket lehet benevezni,
amelyeket kizárólag diákok ké-
szítettek. A szervezõk szándéka
szerint a fesztiválon jelen lesz-
nek a kortárs román filmes szak-
ma fiatal rendezõi és szakembe-
rei is, akik workshopok kereté-
ben bevezetik a mozgókép iránt
érdeklõdõ diákokat a filmgyár-
tás gyakorlati rejtelmeibe a film

megtervezésétõl a projekt eladá-
sán át a film legyártásáig. 

... és a tanulásért

A fesztiválon a szervezõk há-
rom workshopot szerveznek,
ahol a diákok filmes szakembe-
rektõl, rendezõktõl tanulhatnak,
a tervek szerint alkotómûhely és
operatõri workshop is helyet kap.
Az idei fesztivál központi témája
a klasszikus filmek adaptációja
lesz, ebben a témában küldhetik

be a különbözõ egyetemek diák-
jai a már kész filmeket. „Az az ál-
talános tapasztalat, hogy a diá-
kok a már leforgatott vizsgafilm-
jeiket hozzák el erre a fesztiválra.
Érdekes tapasztalat, hogy általá-
ban a fikciós filmek a legsikere-
sebbek” – fogalmazott a sajtótájé-
koztatón Doru Pop. Idén elsõ al-
kalommal támogatja a fesztivált
a Román Nemzeti Filmközpont
(CNC), eddig ugyanis fõleg ma-
gyarországi forrásokból finanszí-
rozták a fesztivált. „A CNC idén

130 ezer lejes összeggel támogat-
ta a rendezvényt. Úgy értékeljük,
hogy ezzel a gesztussal elismeri a
fesztivál értékét. Korábban olyan,
ma már neves fiatal alkotóknak
számító nevek vettek részt a fesz-
tiválunkon, mint Felméri Cecília
vagy a nagy népszerûségnek ör-
vendõ Robotzii animációsorozat
román alkotói” – hangsúlyozta
Szenkovics Dezsõ, a Sapientia –
Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem fõtitkára, a fesztivál társszer-
vezõje. 

A szervezõk hangsúlyozták: a Diákfilmek Nemzetközi Fesztiválja mára elismert fesztivállá nõtte ki magát

Média, Tudományos és Kulturális
Központ avatnak Kolozsváron

Bemutatkozó rendezvényét tartja 2011. ok-
tóber 13-án 18 órai kezdettel, Kolozsvá-
ron, a Jókai utca 16. szám alatt felújított
egykori Lázár házban a Kolozsvári Ma-
gyar Média, Tudományos és Kulturális
Központ. Az új intézményben a Minerva
Mûvelõdési Egyesület és a Kós Károly
Akadémia Alapítvány égisze alatt külön-
bözõ tudományos, kulturális és média-
programok lelnek majd otthonra. A ren-
dezvényen bemutatásra kerül a Fûzfa Ba-
lázs által vezetett Savaria University Press
Alapítvány gondozásában megjelent Dsida
Jenõ összegyûjtött verseit tartalmazó kötet.
Láng Gusztávval, a kötet szerkesztõjével
Kántor Lajos és Markó Béla beszélget.
Dsida Jenõ verseibõl Laczkó Vass Róbert
színmûvész szaval, valamint fellép a Kala-
pos Band.

A közösségi média tolja 
a tévék nézettségét

Sok szó esik a tévémûsorokról a közössé-
gi oldalakon; minél több, annál nagyobb a
nézettség – derül ki a Nielsen és a Mc-
Kinsey Company közös kutatásából. A
közösségi média felhasználói nemcsak fo-
gyasztják a tartalmakat, hanem aktívan
tovább is adják azokat. Ezt a jelenséget a
televíziók is egyre inkább ki fogják tudni
használni, ahogy a csatornák mind digitá-
lisabbakká válnak megosztható videók
vagy cikkek révén. A közösségi média
egyre fontosabb szerepet fog betölteni ab-
ban, hogy a médiafogyasztók (és így a té-
vénézõk is) milyen módon bukkannak rá
a számukra érdekes tartalmakra, és mi-
lyen módon lépnek kapcsolatba azokkal –
olvasható a Nielsen Médiakutató Intézet
blogján.
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Röviden

Már korábban is fordult elõ, hogy romániai
származású fellépõ hívta fel magára a figyel-
met külföldi televíziós tehetségkutatókon.
Elég, ha Tolvai Renáta Megasztár-gyõztesre,
vagy a Norvégiában hatalmas szakmai és kö-
zönségsikert kivívó Bogdan Alin Otára gon-
dolunk. A szombaton lezajlott, németországi
Das Supertalent nevû, szintén tehetségkutató
versenyben újólag egy román nemzetiségû fér-
fi, Constantin Alexandru Bellu akrobatagi-
tárvirtuóz dobogtatta szét a tehetségkutatás-
ban részt vevõ zsûrik és nézõk mellkasát. De
vajon miért külföldön próbálkoznak ezek az
emberek? Vajon az történik, hogy nem csak
az értelmiségieket, mesterembereket, napszá-
mosokat, hanem a nemzetközi mércék alap-
ján is „médiasztárolható” embereket is elszip-
pantja a Nyugat? Ezek alapján kérdezhetjük:
vajon milyen képességekkel is rendelkezhet-
nek a jelenlegi, „itthon ülõ” médiasztárok,
akik fõleg kornyikálással és ripacskodással
árasztják el a tévéket.

(prier)
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Készülnek a FFEST-re

A szerzõ felvétele

ÚMSZ

A Határok Nélkül a Magyar
Sajtóért Alapítvány tulajdo-

nosai tegnap találkoztak a Króni-
ka szerkesztõivel, miután meg-
szerezték a kolozsvári napilap
többségi tulajdonjogát – értesült a
Transindex hírportál. Amint arról
lapunkban már beszámoltunk, a
Krónika a felvásárlása a Tõkés
László EP-alelnökhöz, illetve a
nemrégiben bejegyzett Erdélyi
Magyar Néppárthoz közel álló
lapokból álló sajtótrösztöt erõsíti.
Mint ismeretes, a Budapesten be-
jegyzett alapítvány június 1-jén
többségi tulajdont szerzett az Ud-

varhelyi Híradó Kft.-ben, amely a
Csíki Hírlap, az Udvarhelyi Híradó,
a Gyergyói Hírlap, a Vásárhelyi Hír-
lap címû nyomtatott lapok, vala-
mint az ezeket összefogó Szekely-
hon.ro portál kiadásáért felel. Az
alapítvány a Szerencsejáték Rt.-
tõl kapott 250 milllió forint ado-
mányt használta fel erre a célra.
Székely Róbert, az Udvarhelyi
Híradó ügyvezetõ igazgatója kér-
désünkre korábban azt állította:
az akvizíciónak egyetlen célja
van, megerõsíteni a cég vezetõ pi-
aci pozícióját – ennek érdekében
Háromszéken, Kolozsváron és
Besztercén is terjeszkedni fog a
kiadó. Elismerte, a magyarorszá-

gi alapítvány egyik „alapembere”
Liszkay Gábor, a Nemzet Lap- és
Könyvkiadó Kft. tulajdonosa, a
kormányközeli Magyar Nemzet cí-
mû budapesti napilap igazgató-
fõszerkesztõje. A szintén jobbol-
dali beállítottságú Erdélyi Napló
tavaly júliusban kelt el, a hetila-
pot a Magyar Nemzet kiadója – a
tranzakció mögött szintén Lisz-
kay Gábor áll. A napilapok felvá-
sárlása után Karácsony Gergely
és Dorosz Dávid, a Lehet Más a
Politika képviselõi közleményben
bírálták az Orbán-kormányt,
amely „egy alapítvány mögé búj-
va épít politikai hátországot és
sajtóbirodalmat Erdélyben”. 

Hivatalos: pártlap lett a Krónika

ÚMSZ

A borzonti Baricz Gergõt be-
választották a legjobb 12 ver-

senyzõ közé az RTL Klub X-
Faktor címû tehetségkutató mûso-
rában, így egyedül õ képviseli Er-
délyt a versenyen. A 21 éves Ger-
gõnek Keresztes Ildikó lesz a
mentora. Az X-Faktor 2011 ifjú
tehetsége egy szál gitárral, kevés
pénzzel, titokban indult el a te-
hetségkutató válogatójára. A bu-
dapesti X-Faktor-válogatóra ba-
rátja, Bagossy Norbert kísérte el,
õ azonban csak a legjobb 150 ver-
senyzõ közé került be. Baricz
Gergõ rettegve bár, de céltudato-
san lépett mentora elé, aki egy ki-
csit megfricskázta, mielõtt közöl-
te volna döntését „Számodra ez a
verseny véget ért – mondta ko-
moly hangon Keresztes Ildikó,
majd mikor már végleg elkesere-
dett volna az erdélyi muzsikus,
így folytatta: „de kezdõdik egy új,
az élõ show-val”. A legjobb 24

versenyzõ között még szerepelt a
székelyudvarhelyi Abodi-Nagy
Blanka is, de õ nem jutott tovább.
A magyarországi bulvárlapok
szerint Baricz Gergõ mélysége és
titokzatossága magával ragadta
Ildikót, mentorsegédje, Kicska
László is karizmatikusnak tartot-
ta, így szerzett magának biztos
helyet Ildikó csapatában. A 21
éves Gergõ a Babeº–Bolyai Tu-
dományegyetemen tanul számí-
tástechnikát, innen indult kalan-
dos útjára barátjával, Bagossy
Norberttel (akinek csak a legjobb
150 versenyzõ közé sikerült be-
kerülnie), szülei tudta nélkül.
Édesapja a Hargita Népe címû na-
pilapnak elmondta, Gergõ hato-
dikos korától hegedülni tanult
Kolcsár Árpád zenetanártól, ám
néhány év alatt bebizonyosodott,
ezt a hangszert nem kedveli. Ki-
lencedikes korától gitározik és
énekel, a Salamon Ernõ Gimná-
zium gitárkörében zenélt közép-
iskolás korában. 

Székely legény az X-Faktorban

A borzonti Baricz Gergõ egyedüli erdélyiként szerepel az élõ X-Faktorban



7.00 Közbeszéd (ism.)
7.30 Híradó
7.35 Kisváros 
(magyar sor.) (ism.)
8.30 Híradó
8.35 MacGyver
(am.-kan. sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Mad Men 
- Reklámőrültek 
(am. sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
12.00 Unser Bildschirm
12.30 Srpski Ekran
13.02 Híradó - Déli
13.10 Költők társaságában
13.20 Kívánságkosár
15.15 Utókor (ism.)
15.45 Heuréka! 
Megtaláltam! (ism.)
16.15 Önök kérték! (ism.)
17.10 Ízőrzők: Egerszalók
17.40 A megregulázott fény
18.15 Kisváros 
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Kis Dorrit 
(angol minisor.)
22.20 Hírek
22.30 Hölgyválasz 
(amerikai romantikus
vígj., 2004)
0.15 Dunasport
0.20 Forradalmi ifjúság

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Las Bandidas (fr.-
mexikó-amerikai-vígjáték)
12.50 Houdini, a halál má-
gusa (angol-ausztrál drá-
ma) 14.35 Gyilkos a csa-
ládban (kanadai film)
16.15 A maffia feketelistá-
ja (am. film) 18.10 Pokol-
ba a szerelemmel (am.
vígjáték) 20.05 A három
testőr visszatér (kaland-
film) 22.00 A szomszéd
nője mindig zöldebb (am.
vígjáték) 0.00 Banditák
(am. vígjáték)

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 Véletlen anya
22.30 Cancan TV 0.30
Kanal-D Hírek 1.15 Vélet-
len anya (ismétlés) 2.30
Ez Románia!

10.00 A honfoglaló ma-
gyarok művészete 10.30
Átjáró 16.00 Híradó 16.15
Metszet 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Híradó 17.40 Izelítő
14.45 Kalendárium 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Akio, a japán
néptáncos 18.30 Híradó
19.00 Hitélet 20.00 Út-
mutató 20.15 Made in
Hungary 20.30 Benedek
doktor csodakútja 21.00
Hitélet 21.30 Híradó
22.00 Átjáró 

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.45 A kö-
telék (sorozat) 14.15 Clase
406 (sorozat) 15.30 Amor
real (sorozat) 16.30 Igaz
történetek 17.30 Vad szív
(sorozat) 18.30 A lángoló
ég alatt (sorozat) 19.30 A
csábítás földjén (sorozat)
20.30 A szerelem győzel-
me (sorozat) 22.00 Éjsza-
kai történetek 22.30 Per-
ro amor (sorozat) 23.30
Szerelemkönnyek (román
sorozat)

FILM+ACASÃ
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TV2, 12.45
Old Shatterhand

Old Shatterhand és Winnetou útjai egy időre elválnak. Amikor
egy fehérbőrű kisgyermek szüleit banditák gyilkolják meg,
persze mindenki az apacsokra gyanakszik. Emiatt újra meg-
kezdődik az értelmetlen öldöklés és több indián is meghal a fe-
hér emberek bosszúja miatt. Erre aztán az apacsok is táma-
dással válaszolnak, s csak Old Shatterhand és Winnetou ké-
pes arra, hogy rendet tegyen és megakadályozza a vérontást.

Pro Tv, 20.30
Veszélyes Bangkok

A szem és a Hírnök című borzongató thrillerek rendezőpáro-
sa, a Hong Kong-i Pang fivérek ezúttal egy bérgyilkos sztori-
val álltak elő. Joe profi bérgyilkos. Legújabb küldetése Bang-
kokba hívja, ahol kíméletlen hősünk megismerkedik egy fia-
tal tolvajfiúval és egy süket lánnyal. Az előbbit megtanítja
mestersége fortélyaira, az utóbbiba beleszeret.

DUNA Tv, 22.30
Hölgyválasz

John Clark chicagói ügyvéd élete csaknem tökéletes. És
mégis mintha elrohanna mellette az élet, a családját is alig
látja. Egyik nap John hazafelé tartva a vonatablakon át a
gyönyörű Paulinára lesz figyelmes, aki a lerobbant Miss
Mitzi’s stúdióból bámul rá. A pillantás szinte kísérti a férfit,
mígnem egyszer bemegy a stúdióba, ahol beiratkozik a tánc-
tanfolyam kezdő csoportjába.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
5.15 Portugál képeslapok
5.55 Árak és energia
6.25 Hajnali gondolatok
6.28 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.00 Magyar évszázadok
17.15 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
18.10 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
18.55 Angyali érintés
(amerikai sor.)
19.40 Esti mese: 
A bűvös körhinta, 
A bűvös körhinta
20.00 Sólyom és galamb
(olasz sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Maradj talpon!
22.30 Telesport 
- Vívó világbajnokság
23.20 Stingers 
(ausztrál krimisor.)
0.10 Az Este
0.40 On The Spot: 
Izrael 
(dokumentumf.)
1.30 Bűvölet 
(olasz sor.)
2.20 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
3.15 Magyar válogatott
4.10 Jelfák
4.20 Magyar évszázadok
4.40 Úton
- Spanyolország

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz reggel
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg 
(mexikói sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.01 A szív útjai 
(török sorozat)
16.15 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sorozat)
17.15 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
18.20 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.00 ValóVilág 
(2011) (élő) 
- összefoglaló, 
A megmérettetés
23.40 Vámpírnaplók
(amerikai kalandfilm soro-
zat)
0.35 Reflektor 
- Sztármagazin
0.50 Őrült vadászat 
(am. horror, 2007)

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.50 Stahl konyhája
11.00 Babapercek
11.10 Teleshop
12.45 Old Shatterhand
(NDK-francia-olasz wes-
tern, 1964)
14.30 EZO.TV
15.30 Psych 
- Dilis detektívek
(krimisor.)
16.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 ÖsszeEsküvők
(valóságshow), 
A Döntés
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.35 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.15 Aktív
22.50 Doktor House 
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
23.50 Született feleségek
(amerikai vígjáték sor.)
0.45 Aktív Extra
0.50 Esküdj!
1.20 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.30 Egy tisztázatlan ügy
(auszt. krimi, 2006)

7.30 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Versus (ism.)
10.30 Globál (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Zöld övezet (ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
12.05 Stopper (ism.)
12.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
15.06 (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Panaszkönyv
(ism.)
17.05 Ősök tere 
(ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.20 Retrográd
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta 
(ism.)
23.00 Híradó
23.30 Ikon
0.05 Rájátszás (ism.)

11.00 Találkozás egy ide-
gennel (amerikai krimi)
12.45 Topmodell leszek!
13.40 Feleségcsere 14.40
Őrangyal (sorozat) 15.40
Doktor House (ism.) 16.35
Nyomtalanul (sorozat)
17.30 Gyilkos számok (is-
métlés) 19.20 Jóbarátok
(sorozat) 20.20 Két pasi
(ism.) 21.15 Doktor House
(sorozat) 22.15 A szellem-
hajó (amerikai-auszt. ak-
cióf., 2002) 0.05 Terepen
(sorozat) 1.00 Futballista-
feleségek

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.00
Sport.ro Hírek (live)
13.00 Sport.ro Hírek
(live) 13.10 Pontos sport-
idő (live) 14.00 Sport.ro
Hírek (live) 16.00
Sport.ro Hírek (live)
16.30 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Informá-
ciók (live) 20.00 Pontos
sportidő (live) 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Boxbuster: Nagy
meccsek

TV2
6.56 Ma Reggel
10.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
11.00 Királyok csillaga
(olasz történelmi dráma,
2007)
12.45 A Szent Mihály-
kápolna 
(dokumentumf.)
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Hrvatska kronika
14.30 Ecranul nostru
15.00 Tudástár 2011
15.30 Válogatás 
az Országos Természet-
film-fesztivál filmjeiből
16.00 Angyali érintés
(am. sor.)
16.50 Sólyom és galamb
(olasz sor.)
17.40 MM
18.40 Észak és Dél 
(am. kaland sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Hacktion 
(magyar akció sor.)
22.10 On the spot
23.05 Az Este
23.40 KorTárs
0.10 “A király beszéde”
igaz története 
(dokumentumf.)
1.00 Szellem a palack-
ból...
1.25 Sporthírek
1.35 Észak és Dél (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(sor.)
11.25 Kortárs hírességek:
Audrey Hepburn
12.20 TVR 55
12.40 A palota legendái:
Lim Sang (ism.)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Hírek
18.30 Regina Esther
18.25 A palota legendái:
Lim Sang (sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Dr. House 
(amerikai sorozat)
22.45 Túl a hírességen
22.50 Szerelem 
a képernyőn túl
23.10 Leningrad 
(orosz-angol háborús film-
dráma, 2009)
1.00 Psych 
- Dilis detektívek 
(amerikai krimisor.)
1.50 Közérdek (ism.)
2.20 La vie en rose (ism.)
3.05 Sport (ism.)
3.20 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
Könyvbemutató
10.00 Egyre távolabb 
(kanadai romantikus drá-
ma, 2006) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) 
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 Csak veled 
(am. rom. vígj., 1994)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Veszélyes Bangkok
(amerikai akcióthriller,
2008)
Sz.: Shahkrit Yamnarm,
Nicolas Cage
22.30 Pro Tv hírek,
Sport, 
időjárásjelentés
23.00 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.)
2.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
3.30 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
-  műsora (live)
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Csillagháló 
- szórakoztató műsor
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés 
(live)
17.00 Közvetlen 
hozzáférés - Simona 
Gheorghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
20.20 Nyerj 
60 másodperc alatt
- szórakoztató műsor
21.50 Nárcisz: 
Törvénytelen szerelmek
(román dráma sor.)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés 
(live)
23.50 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.05 A Da Vinci-rejtély
(amerikai akcióthriller,
2006)

7.00 Titkos szerelmek 
(telenovella) (ism.)
8.00 Családban
(román sorozat) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
10.30 NCIS 
(amerikai krimisor.)
11.30 Finţescu hídja
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Családban 
(román sorozat)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Kötekedők 
krónikája
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Mondenii 
- szórakoztató műsor
23.45 NCIS 
(amerikai krimisor.)
1.00 Finţescu hídja 
(ism.)
2.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
3.00 Autofórum (ism.)
3.30 Teo (ism.)

6.30 Szétépítők 
– Otthonunk melege
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan csinálják?
Denim, 
Borospohár, 
GPS, 
Alumínium
10.00 Hogyan készült?
11.00 A túlélés törvényei
12.00 Amcsi motorok 
- OCC bemutató
13.00 Autókereskedők
- Lancia Delta Integrale
14.00 Autókereskedők
úton - Mercedes
15.00 Állítólag... 
– Koporsó
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Úton - európai körút
18.00 Autókereskedők 
- Range Rover
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Dominikai Köztársaság
20.00 Állítólag... 
- Beton-vitorlázógép
21.00 Hogyan készült?
22.00 A túlélés 
törvényei - A vörös sziklák
vidékén
23.00 Egy idióta 
külföldön
0.00 Hétpróba 
a világ körül
1.00 Autókereskedők
2.00 A túlélés 
törvényei

8.00 Hannah Montana
(am. sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(sor.)
9.35 Késhegyen
10.20 Kaland 
és természet
10.50 Dokumentumfilm
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra
13.30 Miért ABC
13.20 Dokumentumfilm
13.30 Jamie belevág
14.00 Szentek 
és mesterségek (ism.)
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 Vallomások (live)
18.00 Hírek
18.30 Angyali meló 
(amerikai vígjáték, 2000)
20.15 Szerelem 
a képernyőn túl
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek
23.00 Testvérség 
a borban
23.30 30 Rock 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
0.00 Csillagközi romboló
(amerikai-ang. akció sor.)
0.55 Familie Dr. Kleist
(sor.) (ism.)
2.30 Légy formában
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
adventista műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 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 Közbeszéd – közéleti talk-show

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely 12.30 Vendég
a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned bíztunk
15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika 19.00 Köz-
életi ütköző 21.30 A nap történetei 23.25 Esti beszélgetés 

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás 12.15
Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni
váltás 15.00 Híradás KultúrPresszó, Könyv- és lemeztéka
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gaz-
dasági magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden

SZERDA
2011. október 12. 

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ
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Ma Brigitta, Mária és
Sándor napja van.
A Brigitta kelta eredetû nõi
név. Jelentése: magasztos.
A Mária bibliai eredetû nõi
név. Eredeti héber formája
Mirjam volt, ez a görög és
latin bibliafordításokban
módosult. 
A Sándor az Alexander
név rövidülésének magya-
ros alakja.
Holnap az Edvin és Rezsõ
nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1881 – David Henderson
Houston feltalálja a tekercs-
filmes fényképezõgépet.
• 1887 – A. Miles feltalálja
a liftet.
• 1944 – Horthy kormány-
zó megbízottai Moszkvá-
ban aláírják az elõzetes
fegyverszüneti megállapo-
dást.

Vicc
– Mondja, fõúr, ez most a
számla, vagy az éttermet
próbálja meg eladni ne-
kem? – kérdezi csodálkoz-
va a vendég a fõpincért a
számlát nézegetve.

Recept
Pizza padlizsánnal, 
paprikával
Hozzávalók: kelt tészta; a

feltéthez: 1 db padlizsán (35-
40 dkg), 1 db nagyobb piros
színû paprika, 10 dkg moz-
zarella, 6-8 friss bazsalikom-
levél, 2 ek olívaolaj, só. A
mártáshoz: 1 db közepes
hagyma, 1 gerezd fokhagy-
ma, 4 db nagyobb paradi-
csom, só, kevés csili.
Elkészítése: A szokott mó-
don kelt tésztát készítünk. A
padlizsánt meghámozzuk,
kb. ½ cm-esre karikázzuk, és
sütõpapíros, olajos tepsibe
rakjuk, enyhén sózzuk, olajat
spriccelünk rá. 18-20 perc
alatt elõsütjük. A paprikákat
nagyobb darabokra vágjuk,
megsütjük, meghámozzuk,
vékony, hosszú csíkokra vág-
juk. A mártáshoz olajon üve-
gesre pirítjuk a hagymát,
hozzáadjuk a zúzott fok-
hagymát és a felkockázott
paradicsomokat. Sózzuk, ke-
vés csilit adunk hozzá, besû-
rítjük. A sütõt elõmelegítjük,
a megkelt tésztát a sütõpapír-
ral bélelt tepsibe tesszük. A
mártás felét eloszlatjuk a fel-
színén, bazsalikomleveleket
teszünk rá. Erre kerülnek a
padlizsánszeletek, rájuk a
maradék paradicsomszósz és
a kis mozzarelladarabok, vé-
gül a paprikacsíkok és a ba-
zsalikomlevelek. Elõmelegí-
tett sütõben 12-14 perc alatt
ropogósra sütjük.

2011. október 11., kedd   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Figyeljen mások mondandójára.
Figyelmességével megajándékoz-
za a másik felet, és még hálás is
lesz érte. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Magánéleti vonatkozásban kelle-
mes változásokra számíthat.
Mozgalmasnak ígérkezik napja. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A tényeket el kell fogadnia, hi-
szen úgy sem tudja egyedül meg-
váltani a világot. Ne az árral
szembe menjen. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Érdekes információ birtokába
jut. Azokra a kérdésekre kaphat
feleletet, amelyek a mostani élet-
vitelét jelentõsen befolyásolják.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Egy házasság a végéhez közeled-
het. Egyszerûen csak arról van
szó, hogy ezentúl egymástól füg-
getlenül élik életüket.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Nem javul az anyagi helyzete,
pedig várja már, hogy jobb le-
gyen. Türelmetlensége érthetõ. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Az a cél, ami valamikor fontos
volt, most csak mellékvágány az
életében. Sokkal helyesebb a jö-
võre nézve új terveket készíteni.
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

Ismét megbékélt önmagával. Ez
a hangulat jobban áll önnek,
örömét leli abban, ha a vélemé-
nyét kérik.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Váratlan kiadás miatt hajlamos
lesz bosszankodni. Jobb, ha nem
beszél az anyagi ügyeirõl, mert
visszaélhetnek a bizalmával.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Adódhatnak konfliktusok a mai
napon, de ezeket kezelje okosan!
A tanulságokat mindenképpen le
kell vonni. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A mai nap kiváló a tervek, célki-
tûzések meghozatalára. Amit
most elhatároz, azt hamarosan
véghez is viheti.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Kövesse figyelemmel pénzmozgá-
sait, ügyeljen a kiadásokra.
Egyébként pillanatok alatt eltû-
nik a pénze.

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

A butasággal szemben nagy
türelemre van szükségünk.
Mást nem is igazán tehetünk,
mint türelmesen kivárjuk,
amíg az ostoba ember is meg-
érti a saját útját. Mert ha ráta-
lál a sajátjára, akkor a világot
is érteni fogja. Aki önmagát
érti, az mindent ért. Sokszor
viszont az ember büszke a saját
ostobaságára. Ilyenkor szinte

reménytelen a helyzet, hiszen a
büszkeség eleve kizár minden
lehetõséget a tanulásra vagy a
dolgok megértésére. Az ilyen
embert kerüld ki. Ne pazarold
magadat olyanra, aki nemhogy
nem tud bölcs lenni, de nem is
akar. Õt ugyan meg nem javít-
hatod, viszont magadat is ve-
szélybe sodrod. A büszke ostoba-
ság ugyanis felettébb veszélyes. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Ismét bajban 
Adrian Mititelu

A Román Labdarúgó-szö-
vetség (ELSZ) és a profiliga
(LPF) jogi szakértõi tegnap
sajtótájékoztatón verték vis-
sza Adrian Mititelu vádjait
mondván: az FRF-bõl ki-
zárt Universitatea Craiova
tulajdonosa adott ponton
két kereskedelmi társaságot
mûködtetve jutott jogtalan
tévéközvetítési díjakhoz.
Mititelunak nem szabadott
volna polgári törvényszék-
hez fordulnia sem, mert az
szabályellenes.   

Román tornászsikerek 

A csapat negyedik helye
után három román tornász
az egyéni összetettbe és a
szerenkénti döntõkbe is be-
jutott a Tokióban zajló 43.
tornász-világbajnokságon.
Flavius Koczi (87.732 pont)
a 14., Marin Drãgulescu
(87.032) pedig a 21. helyrõl
várja a folytatást egyéni
összetettben, s mindketten
ott lesznek az ugrás döntõ-
jében is. Marius Berbecar a
felemáskorlát fináléjába
kvalifikálta magát. A ma-
gyar Berki Krisztián a leg-
magasabb pontszámmal ju-
tott a lólengés döntõjébe,
Hídvégi Vid pedig a nyolca-
dik eredménnyel. 

Afrika-kupa 2012 

Kialakult a 2012-es labda-
rúgó-Afrika-kupa mezõnye,
miután a selejtezõk 44
résztvevõje 11 csoportba
osztva vívott körmérkõzést.
Az Egyenlítõ Guineában és
Gabonban sorra kerülõ Af-
rika-kupa csoportjainak
sorsolását október 29-én
tartják az Egyenlítõ
Guinea-i Malabóban. A
résztvevõk: Egyenlítõi Gui-
nea (rendezõ), Gabon (ren-
dezõ), Mali, Guinea, Zam-
bia, Líbia, Marokkó, Sze-
negál, Burkina Faso, Niger,
Elefántcsontpart, Ghána,
Szudán, Angola, Botswana
és Tunézia. 

Kísért a Cozma-tragédia 
Kosárlabda 

Turós-Jakab László

Letartóztatták tegnap
hatóságok azt a giurgiui

férfit, aki felelõs Chauncey
Hardy amerikai kosaras, a
helyi CSS kosárlabdacsapat
játékosának haláláért. Ionuþ
Adrian Tãnãsoaia önként
feladta magát a  rendõrsé-
gen, amikor megtudta, hogy
elhunyt a 23 éves sportoló.
Arra azonban nem adott
egyértelmû választ, hogy mi
is történt szombatról vasár-
napra virradóan, a giurgiui
Emotione mulatóban. 
A Hardyval hajnalig együtt
ünneplõ csapattársak azt ál-
lítják, hogy semmit sem lát-
tak, s legalább két verziója
van a mulató vendégei tanu-
vallomásainak is. Tény
azonban, hogy Chauncey
Hardy kómás állapotban,
péppé vert arccal és súlyos
agyi sérülésekkel került a
giurgiui sûrgösségire, majd
onnan a bukaresti Bagdasar
Arseni kórházba. A három
órát meghaladó nehéz mûtét
alatt a kosaras szíve megállt,
de sikerült újraindítani. Az
operációt követõ újabb szív-
stoppal szemben azonban az

orvosok tehetetleneknek bi-
zonyultak.  

Egyes tanúk szerint a spor-
tolónak azért kellett életével
fizetnie, mert felkérte Ionuþ
Adrian Tãnãsoaia barátnõ-
jét. A 25 esztendõs férfi be-
vallotta, hogy ütött, de azt ál-
lítja, hogy csak egyszer, mert
áldozata azonnal összeesett,
és beverte a fejét a cement-
padlóba. Tãnãsoaia egyéb-

ként Giurgiu tiszteletbeli pol-
gára. A rendõrség szerint
büntetlen elõéletû, s jelenleg
halált okozó ütések miatt van
a rácsok mögött. Emil Vucã,
a Gypsy Gypsanunak is ne-
vezett Tãnãsoaia ügyvédje
azt nyilatkozta: a kosaras
provokált azzal, hogy táncra
kérte fel ügyfele barátnõjét,
és nem akart eleget tenni an-
nak a felszólításnak, hogy tá-

vozzon. Innen aztán elfajul-
tak a dolgok, Tãnãsoaia
meglökte Hardyt, aki elesett
és beverte a fejét. A mit sem
tudó támadó távozott a mu-
latóból, de amikor a tragikus
fejleményekrõl értesült,
azonnal jelentkezett a rend-
õrségen, ahol beismerte tet-
tét. Az kórbonctani intézet-
nek  még fényt derítenie arra,
hogy pontosan mi okozta

Chauncey Hardy halálát, és
mi volt Tãnãsoaia ökölcsapá-
sának a szerepe a tragédiá-
ban.   

Carmen Tocalã végig a ko-
saras mellett volt a fõvárosi
Bagdasar-kórházban. Hardy
elhunyta után a Román Ko-
sárlabda-szövetség elnöke
megígérte, hogy a romániai
kosarasok szerzõdéseibe kü-
lön kitételként kerül be az éj-
jeli klubokba és a mulatóhe-
lyekre való belépés tilalma. 

Az Egyesült Államok
nagykövetségének illetékesei
azt nyilatkozták, hogy mé-
lyen elítélnek minden erõ-
szakos cselekményt, külö-
nös tekintettel az amerikai
állampolgárokra. 

A CSS Giurgiu és a Ro-
mán Kézilabda-szövetség il-
letékesei tegnap felvették a
kapcsolatot Chauncey
Hardy családjával, és arról
értesültek, hogy anyagi hely-
zetük nem teszi lehetõvé a
koporsó hazaszállítását. Így
nem kizárt, hogy a sportolót
elhamvasztják. 

Az eset nemcsak a nem-
zetközi sportberkekben is
óriási visszhangot. A hazai
sajtó párhuzamba állította
Marian Cozma veszprémi
tragédiájával.Chauncey Hardy, a CSS Giurgiu játékosa  Ionuþ Adrian Tãnãsoaia, Giurgiu díszpolgára

Asztalitenisz

ÚMSZ

Csoportelsõként jutott
negyeddöntõbe a ma-

gyar nõi válogatott a len-
gyelországi Gdanskban zaj-
ló asztalitenisz-Európa-baj-
nokság csapatversenyében.
Téglás Péter együttese 3-0-
ra nyert Szerbia és Szlová-
kia, s 3-2-re a házigazda
Lengyelország ellen, Lovas
Petra három, Póta Georgina
és Tóth Krisztina két-két,
Madarász Dóra és Pergel
Szandra pedig egy-egy gyõ-
zelmet aratott. A C csoport-
ból másodikként a lengyelek
jutottak tovább. 

A B csoport tagjaként a
román csapat veretlenül zárt
a kvartett élén, miután 3-2-
re nyert Ukrajna és Német-
ország, s 3-0-ra Oroszország
ellen. Elisabeta Samara öt
gyõzelmet aratott, Daniela
Dodean hármat, Szõcs
Bernadette Cynthia pedig
egyet, a németek ellen Iulia
Necula is játszott. Ebbõl a
csoportból a németek jutot-
tak még tovább. 

Az A betûjelû kvartettbõl
Hollandia és Csehország ju-
tott a legjobb nyolc közé, a
D betûjelûbõl pedig Fe-
héroroszország és Spanyol-
ország. Tegnap már az elõ-
döntõbe jutásért játszottak.
Tóth Krisztina, Póta Geor-
gina és Lovas Petra gyõzel-
meivel a magyarok 3-2-re
verték a németeket, akik
Tóth és Póta ellenében arat-
ták két sikerüket. A már biz-
tosan érmes magyarok a
döntõbe jutásért azokkal a
hollandokkal játszanak,
akik 3-0-ra gázolták el a spa-

nyolokat. A fehéroroszok 3-
2-ra nyertek a csehek ellen,
és a lapzárta után befejezõ-
dött  román–lengyel párharc
gyõztesével csapnak össze a
döntõbe jutásért. 

A nõi után a magyar fér-
fi válogatott is bejutott a
legjobb nyolc közé, igaz,
csak a B csoport második
helyérõl. A magyarok ki-
kaptak a csoportgyõztes
oroszoktól (0-3), de legyõz-
ték az angolokat (3-0) és az
esélyesebb fehéroroszokat
(3-2), Jakab János és Pat-
tantyús Ádám két-két gyõ-
zelmet aratott, Kosiba Dá-
niel és Fazekas Péter pedig
egyformán egyet, míg
Nagy Krisztián egy vere-
séggel zárt.   

A C csoportban a romá-
nok három vereséget szen-
vedtek: 1-3 Ausztriával, 2-3
Görögországgal és 1-3 Fran-
ciaországgal. Az egyéni tel-
jesítmények: Adrian Criºan
– 1 gyõzelem, 1 vereség,
Andrei Filimon – 1-3, Ovi-
diu Ionescu – 0-3, Cons-
tantin Cioti – 2-0, Szõcs Hu-
nor – 0-2. 

A magyarok mellett a leg-
jobb nyolc közé jutottak a
németek, a horvátok, az
oroszok, az osztrákok, a gö-
rögök, a portugálok és a své-
dek. A román csapat a 9–16.
helyekért küzdött, és 3-1-re
kikapott a fehérorosz válo-
gatottól. Ovidiu Ionescu
megszerezte az elsõ gyõzel-
met, de utána csak veresé-
gek következtek. 

A negyeddöntõ párosítá-
sa: Németország–Görögor-
szág, Horvátország–Auszt-
ria, Oroszország–Svédor-
szág és Magyarország–Por-
tugália.  

Elödõntõben a magyarok

Jégkorong 

ÚMSZ

A hazai együttesek nyer-
tek a magyar–román jég-

korongbajnokság, a MOL
Liga vasárnapi játéknapján.
A listavezetõ Dab.Docler 4-
2-re kapott ki Miskolcon a Je-
gesmedvék csapatától. Bras-
sóban a Corona Fenestela
gólarányt javított a Sapa Fe-
hérvár AV19 farmcsapatával
szemben, 7-1. Antal Elõd ta-
nítványai 5-0-ra vezettek a
második harmad végén, s
góljaikat Nagy Csaba, Bor-

sos Attila (2), Andrej Rajcak
és Imecs Attila szerezte. A
házigazdák 36, ellenfeleik
pedig 16 percet játszottak
emberhátrányban. Fölénye-
sen nyert a címvédõ HSC is:
9-2 Csíkszeredában a sereg-

hajtó Újpesti TE-vel. A má-
sodik harmad derekán már 6-
0 állt az eredményjelzõn, s a
hármas sípszóig Lubomir
Hurtaj (3), Mihály Ede, Mol-
dován Ervin, Jozef Hruby,
Vaclav Novak, Góga Attila és
Becze Tihamér volt eredmé-
nyes. A csíkiak dolgát köny-
nyítette, hogy a lila-fehérek
50 percet voltak emberhát-
rányban. Lapzárta után Fe-
rencvárosi TC–Miskolci JJSE-
mérkõzést rendeztek ma este
pedig HSC Csíkszereda–Sa-
pa Fehérvár AV19 farm- és
Steaua Rangers–Újpesti TE-
találkozókra kerül sor. 

MOL Liga: hazai sikerek
A táblázaton:

1. Dab.Docler 12 8 0 4 51-28 24
2. Csíkszereda 9 8 0 1 48-18 23
4 Brassó 11 6 0 5 47-37 19
4. Miskolci JJSE 9 5 0 4 38-22 16
3. Fehérvár 11 6 0 5 43-44 16
6. FTC 10 4 0 6 29-39 12
7. Steaua 10 2 0 8 28-61 7 
8. Újpest 10 2 0 8 25-60 6

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Ma este kerül sor a jövõ
évi labdarúgó-Európa-

bajnokság selejtezõsorozatá-
nak utolsó 22 mérkõzésére,
amelyeken eldõl, hogy a biz-
tos részvételt jelentõ fennma-
radt öt helyre, illetve a pótse-
lejtezõs pozíciókra mely vá-
logatottak érnek oda.

A D csoportban, tét nélkü-
li mérkõzésen Albánia Ro-
mániát fogadja – 21 órától a
Dolce Sport sugároz élõben.
Victor Piturca Lung jr. –
Nicoliþã, Luchin, D. Goian,
Latovlevici – Cociº, Bourcea-
nu, Adr. Cristea – Torje, B.
Stancu, Mutu összeállítáés-
ban kezdhet.   A párizsi fran-
cia–bosnyák párharc a cso-
portelsõségrõl dönt. 

Az E csoportban a magyar

együttes is tét nélküli mecs-
csen látja vendégül a Puskás
Ferenc Stadionban Finnor-
szág legjobbjait. A csoport
gyõztese, Hollandia már biz-
tosan ott lesz a kontinensvia-
dalon, a németalföldieket fo-
gadó – jelenleg második –
svédek pedig legrosszabb
esetben is pótselejtezõs részt-
vevõk, de ha nyernek ma, ak-
kor legjobb másodikként au-
tomatikusan kijutnak az Eb-
re. Szintén ma este, Moldova
San Marinót fogadja. 

Az A csoportban Belgium
és Törökország küzd a pótse-
lejtezõt jelentõ második pozí-
cióért, elõbbi a biztosan Eb-
résztvevõ, csoportgyõztes né-
metek vendége lesz, utóbbi
pedig Azerbajdzsán csapatát
fogadja. Asztanában kazah-
osztrák párharcot rendeznek. 

A B csoportban Oroszor-
szág nagy valószínûséggel el-

sõ helyezettként kvalifikál a
kontinenstornára, ehhez arra
van szüksége, hogy a pont
nélkül az utolsó pozíciót el-
foglaló Andorrát legyõzze
hazai pályán. A pótselejtezõ-
ért Írország és Örményor-
szág egymással csap össze
Dublinban. Skopjéban Ma-
cedónia Szlovákiát fogadja. 

A C csoportban Észtor-
szág és Szerbia van verseny-
ben a második helyért, elõbbi
együttes azonban ma már
nem játszik, így a Szlovéniá-
ban pályára lépõ szerbeknek
saját kezükben van a sorsuk:
ha nyernek, pótselejtezõt
játszhatnak. A pescarai
olasz–északír összecsapás-
nak nincs tétje. 

Az F csoportban a jelenleg
kétpontos elõnnyel elsõ Gö-
rögország és Horvátország
van versenyben, elõbbi Grú-
ziában szerepel, míg utóbbi a

letteket fogadja Rijekában. A
harmadik mérkõzésen Izrael
lesz Málta vendége. 

A G csoportban már min-
den fontos kérdés eldõlt, a
bolgárok a walesieket, a sváj-
ciak pedig a montenegróia-
kat fogadják. 

A H csoportban ma Kop-
penhágában összecsapó Dá-
nia és Portugália között van
nagy versenyfutás – ugyan-
akkor a harmadik norvégok
is elérhetik a pótselejtezõs
pozíciót, ehhez hazai kör-
nyezetben kell verniük Cip-
rust, miközben Dánia legyõ-
zi a portugálokat. 

Az I csoportban a címvédõ
spanyolok már biztos részt-
vevõk, a pótselejtezõre Skóci-
ának és Csehországnak van
még esélye odaérni: elõbbiek
Alicantéban játszanak a vi-
lágbajnokokkal, utóbbiak
Kaunasban a litvánokkal. 

Tizenhatan a továbbjutásért
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