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Teljes a bizonytalanság azok-
nak az erdélyi magyar intéz-

ményeknek a körében, amelyek a
Gyurcsány-kormány ideje alatt
„nemzeti jelentõségû” státust
kaptak: még mindig nem tudni,
kapják-e a továbbiakban az „ala-
nyi jogon” járó támogatást. Elvi-
leg a határon túlra szánt finanszí-
rozási keret, 13 milliárd forint kö-
zel felét – mintegy 5 milliárd fo-
rintot – ezek az intézmények kap-
ják, finanszírozásukra a magyar
állam korábban garanciát vállalt.
Az érintett szervezetek az elmúlt
hónapokban Budapestre küldött
beadványban erõsítették meg,
hogy igényt tartanak a korábban
elnyert minõsítésre és a támoga-
tásra. Folytatása a 7. oldalon

Mintegy kétmilliárd lejt „bukhat” az állam azon a friss rendeleten, amely elengedi a büntetõ-
és késedelmi kamatokat azok számára, akik év végéig törlesztik adótartozásaikat. Cserében vi-
szont hozzájutna a 2006 óta halmozódó, elmaradt adópénzekhez, amelyek összege 14-17 mil-
liárd lej közé tehetõ. Pál-Antal Ildikó adószakértõ lapunknak elmondta, a vállalkozók számá-
ra csalódást okozott az intézkedés. Mint megtudtuk, van olyan önkormányzat is, amely nem
alkalmazza a könnyítést, mivel attól tart, ez elveszi a kedvet a pontos adófizetéstõl. 6. oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3329 ▲
1 amerikai dollár 3,1300 ▼
100 magyar forint 1,4859 ▲

Orosz darab, jiddisül

Jacob Gordin Efrosz dinasztia címû színda-
rabjával ért véget tegnap este Bukarestben a
Zsidó Kulturális Napok. A rendezvényen
konferenciával, könyvbemutatókkal, filmve-
títéssel szólították meg a judaizmus értékei
iránt érdeklõdõ nemzsidó közönséget.

Vezércikk 3

Kelemen korrekciót kért

Emil Boc miniszterelnökhöz fordult tegnap
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, mert
Marosvásárhelyen, Nagyváradon és
Kolozsváron félretájékoztatták a népszám-
lálási biztosokat a nemzetiségre vonatkozó
adatok begyûjtésével kapcsolatban.

Kultúra 8

Aktuális 2

Menni vagy maradni?
Minden jel arra mutat, hogy az RMDSZ
elérkezettnek látja az idõt a számlának a
szakítás lehetõségéig vitt benyújtására. 

A partner igényeivel szemben
mutatott hajthatatlanság, il-
letve a partner szempontjá-
ból teljesíthetetlenséggel
határos feltételek támasztá-

sa a tárgyalási technikák-
kal foglalkozó szakköny-
vek szerint az elkerülhe-

tetlen szakítás biztos
jelei.

Salamon 
Márton László

MSZP: máma már 
nem hasad tovább...

Az MSZP-frakció 58 tagja közül 57 aláírta
tegnapig azt a nyilatkozatot, amelyben vál-
lalja, hogy a szocialista képviselõcsoport
tagja marad. Mesterházy Attila pártelnök
tegnap elmondta: aláírták a dokumentumot
a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus
Koalíció Platformhoz tartozó képviselõk is.

Társadalom 7

Háromra emelkedett a ªerban
Huidu tévésztár által okozott

vasárnap délutáni közúti baleset
halálos áldozatainak száma. „Jaj
Istenem, mit tettem. Végem van”

– hajtogatja az orvosok szerint a
sokkos állapotban levõ Huidu,
akit tegnap családtagjaival együtt
a fõvárosi Egyetemi Kórházba
szállítottak. 4. és 9. oldal 

Trükkös adóamnesztia
A büntetõkamat eltörlésével növelné az adófizetési hajlandóságot az ANAF

Sorbanállás az adóhivatalnál. A vállalkozók eddig nem siettek befizetni az ANAF fiókjainál a felhalmozott adóhátralékaikat Fotó: Mediafax

Cs. P. T.

A nyugdíjak inflációhoz törté-
nõ igazítását, illetve az orszá-

gos átlagbér-növekedés ötven szá-
zalékának megfelelõ arányban
történõ jövõ évi megemelését kéri
a kormánytól az RMDSZ. A szö-
vetség képviselõházi frakciója teg-
nap arra hatalmazta fel Kelemen
Hunor elnököt és Borbély László
politikai alelnököt: a költségvetés-
rõl zajló koalíciós viták során jár-
janak közbe annak érdekében,
hogy a 2012-es büdzsében bizto-
sítva legyenek a nyugdíjemelés-
hez szükséges összegek. „A nyug-
díjemelést a nyugdíjtörvény is
elõírja, a törvényeket pedig be
szokás tartani” – mondta lapunk-
nak Máté András frakcióvezetõ.
Folytatása a 3. oldalon 

Nyugdíjemelést

kér az RMDSZ

„Jelentéktelen”

intézmények?

ªerban Huidut tegnap este az Egyetemi Kórházba szállították Fotó: Tofán Levente

„Vége van” ªerban Huidunak
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Röviden

Magyar népszámlálás – interneten

Összesen 817 ezren töltötték ki Magyaror-
szágon a népszámlálási kérdõívet az inter-
neten vasárnap éjfélig, az elektronikus adat-
szolgáltatás határidejéig; ez a háztartások
18,6 százaléka. Az internetes kitöltésre a
cenzusok történetében most elõször volt le-
hetõség. A legtöbben (mintegy egyharmad-
nyian) a fõvárosban éltek a lehetõséggel, és
magas volt a nyugat-dunántúli, illetve a kö-
zép-dunántúli régióban is az ilyen módon
válaszolók aránya.

Tovább nyílt a szegénységi olló

Nagyobb lett a különbség a gazdagabb és a
szegényebb európai uniós tagországok la-
kossága között annak megítélésében, hogy
jobbnak vagy rosszabbnak látják-e a koráb-
binál országuk és háztartásuk helyzetét.
Egyebek között ez derül ki abból az Euro-
barométer nevû közvélemény-kutatásból,
amelyet az unió társadalmi helyzetével kap-
csolatban végeztek.

Orbán Viktor nem mond beszédet

Orbán Viktor magyar miniszterelnök va-
sárnap az Európai Tanács elnöke által ösz-
szehívott brüsszeli csúcstalálkozón vesz
részt, ezért az az október 23-i megemléke-
zés, amelyen az állami ünnepségek kereté-
ben beszédet mondott volna, elmarad – je-
lentette be Szijjártó Péter tegnap Budapes-
ten. A kormányfõ szóvivõje közölte: a ma-
gyar miniszterelnöknek mindig ott kell len-
nie, ahol az országnak a leginkább szüksé-
ge van rá, az ország szempontjából legfon-
tosabb döntések pedig Brüsszelben fognak
megszületni vasárnap. Elmarad a Fidesz
nagygyûlése is.

King-emlékmûvet avatott Obama

Martin Luther King felrázta lelkiismeretün-
ket, és tökéletesebbé tette az uniónkat, de a
mûve még nem teljes – jelentette ki vasár-
nap Barack Obama amerikai elnök több
tízezer ember elõtt a meggyilkolt polgárjogi

harcos emlékmûvének avatásán (képünkön)
a Washington szívében található National
Mall parkban. A Kingnek szentelt, több
mint 9 méteres, gránitból készült alkotás
Abraham Lincoln és Thomas Jefferson em-
lékmûve között kapott helyet.

Fico pártja a legnépszerûbb

Robert Fico, a szlovák ellenzéki Irány–
Szociáldemokrácia (Smer) elnöke akár
egyszínû, egypárti kormányt is alakíthat
az elõre hozott választások után – derült
ki egy felmérésbõl, amelynek eredményét
a Plus jeden den címû pozsonyi napilap tet-
te közzé tegnap. A Polis Slovakia közvéle-
mény-kutató intézetnek a lap megrendelé-
sére készült hét végi országos telefonos fel-
mérése alapján a Smer megkapná a szava-
zatok 45,5 százalékát, ami 83 mandátu-
mot eredményezne. A pozsonyi parlament
150 tagú.

Hollande lesz Sarkozy kihívója

François Hollande lesz a jövõ évi francia
elnökválasztáson Nicolas Sarkozy konzer-
vatív államfõ baloldali kihívója, miután a
Szocialista Párt (PS) jelöltállító elõválasztá-
sát vasárnap az 57 éves korábbi fõtitkár
nyerte meg 56 százalékkal. A jelenlegi párt-
vezér Martine Aubry 44 százalékot ért el. 

ÚMSZ

Egyhangúlag fogadta el a
Magyar Országgyûlés Nem-

zeti Összetartozás Bizottsága
azt az állásfoglalást tegnap,
amelyben elutasítja a szerbiai
vagyon-visszaszármaztatási és
kárpótlási törvényt. A doku-
mentum felidézi, hogy a jogsza-
bály szerint Szerbiában kizárják
a kárpótlásból azokat, akik a
második világháború idején a
megszálló erõk tagjai voltak. A
képviselõk az állásfoglalásban
rögzítették, hogy a kollektív bû-
nösség elvének ilyen formában
való megjelenése súlyosan diszk-
riminatív a magyar közösséggel
szemben.

A bizottság álláspontja szerint
Magyarország érdekelt abban,
hogy Szerbiával fennmaradjon
az Európai Unió bõvítési folya-
mata. Ugyanakkor fontos azt is
hangsúlyozni, hogy Magyaror-
szág nem tud lemondani semmi-
lyen törvényes eszközrõl annak
érdekében, hogy nemzeti közös-
ségeinek érdekeit a határain kí-
vül is képviselje és megvédje.
Ezért a bizottság határozottan
kéri a szerb kormányt és nem-
zetgyûlést, hogy módosítsa a
törvényt az európai normákkal
és az alapvetõ egyetemes jogel-
vekkel összhangban. 

Gy. Z.

Tripoliban megkezdõdött az
elûzött diktátor, Moammer el-

Kadhafi palotájának az eldóze-
rolása. A rendkívül megerõsített
létesítmény, ahol a munkálatok
folynak, hat négyzetkilométeren
terül el, és a líbiai fõvárosban egy-
formán szolgált Kadhafi kor-
mányzati rezidenciájául és lakó-
helyéül. A területet egyébként a
NATO légitámadásai többször is
érintették. 

Egy felkelõ azt közölte: „A
bontás azt jelképezi, hogy végle-
gesen elûztük a tirannust.” Egy-
hetes szünet után a líbiai átme-
neti tanács harcosai ismét fölvet-
ték a küzdelmet Bani Validdal
szemben. Elõretörésükhöz a ha-
talom elûzött gyakorlójának,
Kadhafinak utolsó fellegvára el-
len erõs tüzérségi támadást vetet-
tek be. Közben a diktátor szülõ-
városánál, Szirtnél is folytatód-
tak a harcok. 

Hírösszefoglaló

Az MSZP-frakció 58 tagja kö-
zül 57 aláírta tegnapig azt a

nyilatkozatot, amelyben vállalja,
hogy a szocialista képviselõcso-
port tagja marad. Mesterházy At-
tila pártelnök tegnap elmondta: a
személyes elbeszélgetéseken kide-
rült, hogy közülük 48 legalább a
következõ választásokig az
MSZP-frakcióban folytatná, 9 po-
litikus azonban „másképp értel-
mezte” a nyilatkozatot. Aláírták

a papírt a Gyurcsány Ferenc ve-
zette Demokratikus Koalíció
Platformhoz tartozó képviselõk
is, a volt miniszterelnök ugyanak-
kor levélben közölte: a következõ
napokban, hetekben döntik csak
el, hogy kilépnek-e az MSZP-bõl.
Mesterházy és Gyurcsány csütör-
tökön tárgyal egymással.

Mesterházy Attila az elõzõ hét
csütörtökén szólította fel a szocia-
lista frakció tagjait, hogy a képvi-
selõcsoport tegnapi üléséig nyilat-
kozzanak: a frakcióban marad-

nak-e, elfogadva a párt alapszabá-
lyában az országgyûlési képvise-
lõkre vonatkozóan megfogalma-
zott elvárásokat. A pártelnök arra
hivatkozva kérte ezt, hogy Varju
László – a Gyurcsány Ferenc ve-
zette Demokratikus Koalíció
Platform igazgatója – elõzõ nap a
Magyar Rádiónak nyilatkozva
egyértelmûvé tette, hogy új frak-
ció alakításán dolgoznak, és azt
is, hogy biztosan meglesz az eh-
hez szükséges tíz képviselõ támo-
gatása.

A nyilatkozatot a képviselõcso-
port tagjai közül egyedül Oláh
Lajos nem írta alá határidõig. A
Hajdú-Bihar megyei listáról a
parlamentbe jutott politikus az õt
delegáló szervezetek állásfoglalá-
sát várja, megérkezésükig pedig
haladékot kért.

Gyurcsányon kívül egyébként
Szûcs Erika korábbi magyar szo-
ciális és munkaügyi miniszter is
kiegészítést fûzött a nyilatkozat-
hoz, és személyes egyeztetést
kért. 

A Bab al-Asszaszíja erõd romokban. „Nem akarunk a sötét napokra emlékezni” – mondja egy felkelõ

Eldózerolják Kadhafi palotáját

Potápi Árpád János (Fidesz) elnök és Szili Katalin alelnök a bizottság ülésén. Egyhangú volt a szavazás 

Alapnormát kérnek számon
Szerbia súlyosan diszkriminálja a vajdasági magyar közösséget

MSZP: máma már nem hasad…

Elindult a nemzeti regiszter honlapja, amelynek
célja a világ magyarságának megszólítása, a szór-
ványban és a diaszpórában élõk magyar identitá-
sának megerõsítése. Semjén Zsolt nemzetpoliti-
káért felelõs magyar miniszterelnök-helyettes
a regiszter bemutatóján tegnap úgy fogalmazott:
„Magyarország üzen a világban szétszóródott
magyarságnak.” A regiszter révén lehetõvé válik,
hogy a magyarság tagjait, éljenek a világon bár-
hol, elérjék, magyar identitásukat megerõsítsék.
Semjén szerint ugyanakkor azzal is szembe kell

nézni: az emigráció harmadik, negyedik, ötödik
nemzedékétõl aligha várható el, hogy olyan szin-
ten beszéljen magyarul, mint a magyar közösség-
ben élõk, de õket sem szeretnék elveszíteni. Ezért
a honlap angolul, a késõbbiekben pedig spanyolul
is elérhetõ lesz. A www.nemzetiregiszter.hu honlapon
regisztrálók hetente kapnak rövid hírösszefoglalót
Magyarország és a magyarság legfontosabb ese-
ményeirõl. Az oldalon minden határon túli ma-
gyar szervezet bemutatkozhat, és az eseménynap-
tárba feltöltheti rendezvényeit. 

Honlapon szólítja meg Budapest a világ magyarságát

Fotó: MTI
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Folytatás az 1. oldalról

A politikus elmondta, a tegnapi ta-
lálkozón Kelemen Hunor és Bor-
bély László egyetértett a frakció
kérésével. Kérdésünkre hozzátet-
te: a nyugdíjemeléshez szükséges
összeget a befektetésekre szánt té-
telekbõl, vagy „más forrásokból”
lehetne elkülöníteni. Az RMDSZ
igénye vitákhoz vezethet a koalíci-
óban, ugyanis Sulfina Barbu a
múlt hét végén még azt nyilatkoz-
ta: nem kizárt, hogy jövõre még
arra sem futja a büdzsében, hogy a
nyugdíjakat az inflációnak megfe-
lelõ mértékben megemelhesse a
kormány. Elõdje, Sebastian Lãzã-
roiu még arról beszélt, szerinte jö-
võre be kellene fagyasztani a
nyugdíjakat. A 2012-es költségve-
tés tervezete egyébként Emil Boc

miniszterelnök tegnapi tájékozta-
tása szerint már elkészült. A kor-
mányfõ közölte: a jogszabályt
csak a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) és az Európai Bizottság kül-
döttségének bukaresti találkozója
után terjesztik a parlament elé. Az
IMF-fel folytatott tárgyalásokon
dõl el, mekkora költségvetési defi-
cittel számolhat jövõre a Boc-kabi-
net. Emellett megvárnák az Euró-
pai Bizottság prognózisát az EU-
tagállamainak jövõ évi gazdasági
fejlõdésérõl. A Romániára vonat-
kozó adat szintén bekerül a terve-
zetbe. Kormányhoz közeli forrá-
sok tudni vélik: az RMDSZ kéré-
sének teljesítése az IMF „megérté-
sén” is múlik. Korábbi sajtóértesü-
lések szerint a kormány azt is fon-
tolóra vette, hogy jövõre valamen-
nyi nyugdíjat megadóztasson. 

Nyugdíjemelést kérõ RMDSZ
M. Á. Zs. 

Munkahelyétõl és párttagsá-
gától is megfosztották tegnap

a csúszópénz elfogadása miatt 29
napos letartóztatásba helyezett
Silviu Bian államtitkárt, az Or-
szágos Munkaerõ-foglalkoztatási
Ügynökség (ANOFM) volt igaz-
gatóját (képünkön). Sulfina Barbu
munkaügyi miniszter, akinek
közvetlen irányítása alá tartozik
az ANOFM, tegnap bejelentette,
hogy a napokban megnevezi je-
löltjét a tisztség betöltésére. Hoz-
zátette: a munkaerõ-ügynökség-
nél belsõ vizsgálatot indítanak,
majd figyelmeztette azokat a ve-
zetõket, akik Bian államtitkárhoz
hasonlóan gondolkodnak, jobb,
ha távoznak hivatalukból. Mint
korábban írtuk, Silviu Biant múlt
szombaton érte tetten az Orszá-
gos Korrupcióellenes Igazgató-
ság (DNA), amint az ANOFM
Brassó megyei kirendeltségének
alkalmazottaitól 82 ezer lej
(mintegy 19,5 ezer euró) csúszó-
pénzt vett át egy közvetítõ révén.
A DNA szerint a munkaerõ-ügy-
nökség vezetõjét azért veszteget-
ték meg saját beosztottjai, hogy
megtarthassák állásaikat. A kor-
rupcióellenes ügyészek szerint a

hivatal munkatársai állásuk biz-
tosítékaként fizették le az elnö-
köt, mivel a brassói ügynökség-
nél leépítésekre kerülhet sor. Úgy
hírlik, egy hónappal korábban,
szeptember 17-én az államtitkár
22 ezer eurót és 19 ezer lejt ka-
pott beosztottjaitól hasonló
okokból. A fõvárosi törvényszék
tegnap reggel 29 napos letartóz-
tatási parancsot adott ki Bian el-
len, ezáltal meghosszabbítva az
eredetileg kibocsátott 24 órás fog-
va tartási határozatát. 

A Demokrata Liberális Párt
(PDL) országos vezetõsége teg-
nap kizárta az alakulatból Biant,
aki idén februártól a PDL Fehér
megyei szervezetének alelnöki
tisztségét is betöltötte. Újságírói
kérdésre a döntést ismertetõ
Rãzvan Mustea PDL-s képviselõ
leszögezte, hogy a korrupció
vádjával letartóztatott elöljáró-
nak a fellebbezés jogát sem adják
meg. A nagyobbik kormánypárt
országos vezetõségi ülése elõtt az
alakulat hangadó politikusai
megelõlegezték a testület dönté-
sét. Elena Udrea régiófejlesztési
miniszter, a PDL bukaresti szer-
vezetének elnöke frusztrációját
fejezte ki amiatt, hogy Bian és
társai az egész PDL-t lejáratják a
lakosság szemében. 

Silviu Bian 2009 óta vezeti a
munkaerõ-ügynökséget, az in-
tézmény elnöki tisztségét 2005 és
2007 között is betöltötte. A mé-
dia tudni véli, hogy a hivatalve-
zetõ havi fizetése 4500 lej, va-
gyonnyilatkozata szerint ugyan-
akkor négy telekkel, négy lakás-
sal, két gépkocsival és egy trak-
torral rendelkezik. 

Silviu Bian, a PDL „páriája”

F. I.

Kiállítások, könyvbemutatók
és koncertek színesítik I. Mi-

hály 90. születésnapjának közel
három hónapos ünnepségsoro-
zatát – jelentette be tegnapi saj-
tótájékoztatóján Sandra Gâtejea-
nu, a királyi ház protokolligazga-
tója. A tulajdonképpeni születés-
napi ünnepség október 25-én, a
parlamentben kezdõdik, ahol az
uralkodó ünnepi plenáris ülésen
szólhat az ország választottai-
hoz. Amint arról lapunkban be-
számoltunk, az uralkodó meghí-
vása vitát váltott ki a parlament-
ben, a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) javaslatát csak második
nekifutásra fogadta el a plénum,
a Demokrata Liberális Párt
(PDL) képviselõi egyenesen al-
kotmányellenesnek minõsítették
a meghívást. „A törvényhozás-
ban meghívottként csak az ál-
lamfõ, más országok elnökei és
nemzetközi szervezetek képvise-
lõi szólalhatnak fel” – jelentette
ki Roberta Anastase, a képvise-
lõház demokrata liberális elnö-
ke. „Korrigálandó Traian
Bãsescu júniusi nyilatkozatát (az
államfõ árulónak nevezte a volt
uralkodót – szerk. megj.), ne-
künk kutyakötelességünk meg-
hívni a királyt október 25-én” –
jelentette ki a szavazás elõtt
Theodor Paleologu PDL-alel-

nök. A korábbi nemleges döntést
Margit hercegnõ, a volt uralkodó
lánya is sajnálattal vette tudomá-
sul, az Antena 3 hírtelevíziónak
adott interjúban úgy fogalma-
zott, hogy „nagyszerû alkalmat
szalasztana el az ország”.

Október 25-én este 7 órától a
Nemzeti Opera nagytermében
tartanak ünnepi gálaestet, ame-
lyen olyan neves mûvészek lép-
nek fel, mint Nelly Miricioiu, Te-
odor Ilincãi és Vlad Miriþã.
Ugyanakkor jelen lesz több mint
száz meghívott, akik Európa és
Ázsia királyi családjait fogják
képviselni. A tegnapi sajtótájé-
koztatón Sandra Gatejeanu a fo-
kozott biztonsági elõírások miatt
nem hozta nyilvánosságra a meg-
hívottak névsorát. „Az október
25-i gála meghívottainak neve
egy nappal az ünnepség elõtt lesz
nyilvános. De annyit elárulha-
tok, hogy igazi meglepetések is
lesznek közöttük” – fogalmazott
a királyi ház protokolligazgatója.

I. Mihály születésnapi ünnep-
ségét a bukarestiek élõben követ-
hetik majd a kulturális intéz-
mény elé felállított óriásképer-
nyõkön, de a 90 éves uralkodó a
gálaest után az opera lépcsõin
köszönti a fõvárosiakat. Ezt kö-
vetõen a CEC-palotában adnak
díszvacsorát, amelyen jelen lesz
a teljes román királyi család, il-
letve a külföldi meghívottak. 

M. Á. Zs.

Felfújt adatokat közölt a kor-
mány az Európai Unió által

biztosított strukturális alapok le-
hívási arányát illetõen. A szep-
temberben beiktatott Leonard
Orban Európa-ügyi miniszter
szerint Románia a rendelkezésé-
re álló támogatásnak csak a 3,7
százalékát használta fel, nem pe-
dig a korábban közzétett 14,3
százalékot. „Abból a táblázatból
hiányzott az utolsó oszlop,
amely az Európai Bizottság által
ténylegesen jóváhagyott összege-
ket tartalmazta” – pontosított
Orban. Hozzátette: nem kizárt,
hogy gazdasági és környezetvé-

delmi minisztériumok számára
elõirányozott összegek elakad-
nak, ha a két tárca az eddig ta-
pasztalt lassúsággal lépteti életbe
projektjeit. „Október végén jár le
az elsõ és legfontosabb határ-
idõnk, ameddig teljesítenünk kell
vállalásainkat annak érdekében,
hogy az EB 2012-ben ne függes-
sze fel hat hónapra a támogatá-
sok folyósítását” – figyelmezte-
tett Leonard Orban. Az európai
ügyek minisztere szerint a kelle-
metlen meglepetések elkerülése
végett október végéig rendet kell
rakni a közbeszerzési szerzõdé-
sek környékén, és szigorú ellen-
õrzésnek kell alávetni az összes
uniós projektet. 

Orban siralmas EU-s mérlege

Sandra Gâtejeanu protokolligazgató, Alexandru Oprean kancellár Fotó: Tofán Levente
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Az elsõ kormányzati szerep-
vállalása óta eltelt kerek

másfél évtized alatt az
RMDSZ a román politi-

kai paletta szinte vala-
mennyi alakulatával
együttmûködött már,

kivéve a szélsõséges
pártokat. A különbö-
zõ koalíciók, ame-

lyekben részt vett, többé-kevésbé olajozottan
mûködtek, és ennek megfelelõen volt szélcsen-
desebb vagy viharosabb a magyar érdekvé-
delmi szervezet viszonya is az illetõ román
partnerekkel. Célkitûzései elérésének érdeké-
ben a szövetség általában csak végsõ eszköz-
ként fordult a koalícióból való kilépés fenye-
getéséhez, illetve – a szociáldemokrata párti,
az RMDSZ által a parlamentbõl támogatott
kisebbségi kormány esetében – az együttmû-
ködési protokollum felbontásának kilátásba
helyezéséhez. (Emlékszünk még Adrian
Nãstase akkori kormányfõ ily módon meghi-
úsított visszakozási kísérletére az aradi Sza-
badság-szobor felállításának kérdésében.)
A mostani kormánykoalíciós részvétel tûnik
az eddigiek közül az RMDSZ szempontából
a „legembertpróbálóbbnak”. A Traian
Bãsescu államfõ 2007-es felfüggesztéséhez te-
vékenyen hozzájáruló szövetségnek egyrészt
elõször kellett igazán meghasonulnia, koráb-
bi pozícióival élesen szembenálló módon cse-
lekednie ahhoz, hogy egyáltalán szövetségre
lépjen az elnöki párttal, másrészt már a kö-
zös kormányzás elsõ hónapjaiban vállalnia a
drasztikus megszorítások miatt rá is vetülõ
példátlan népszerûtlenséget. Nem beszélve a
Boc-kormányt szüntelenül érõ inkompeten-
cia-vádaktól, illetve a késõbbi folyamatos szó-
szegésekrõl – lásd: a végül révbe került tan-
ügyi törvény huzavonája, kisebbségi törvény
elfogadási határidejének be nem tartása és
egyebek.
Az RMDSZ-nek mindeközben magyaráz-
kodnia kellett saját választói felé, meg kellett
indokolnia: miért érdemes minden ez ellen
szóló érvvel szemben kormányon maradnia
Emil Bocékkal? (A maradás mellett szóló
legalább ugyanennyi érvet – a magyar kö-
zösség érdekeinek hatékonyabb képviselete, a
kormánypénzekhez való hozzáférés, a válasz-
tási rendszer kedvezõ alakításába való bele-
szólás lehetõsége – ilyenkor mindig elerõtlení-
ti a kormányzással járó erózió.) A választá-
sok közeledtével pedig egyre erõsebb azoknak
a hangja – köztük RMDSZ-es honatyáké –,
akik felteszik ezt a kérdést a szövetség vezetõi-
nek, a 44. születésnapjára általános nyugdíj-
és fizetésemelési igények képviseletének ke-
mény diójával „megajándékozott” Kelemen
Hunor elnöknek. 
És minden jel arra mutat, hogy az RMDSZ
elérkezettnek látja az idõt a számlának a sza-
kítás lehetõségéig vitt benyújtására. A part-
ner igényeivel szemben mutatott hajthatat-
lanság, illetve a partner szempontjából telje-
síthetetlenséggel határos feltételek támasztása
a tárgyalási technikákkal foglalkozó szak-
könyvek szerint az elkerülhetetlen szakítás
biztos jelei.

Menni vagy maradni?

Salamon 
Márton László

Román lapszemle

A sajtóban terjesztett hírek ellenére a kor-
mány nem készül a nyugdíjak megadóz-
tatására. (Click) Romániában nem olcsó
az ingyenes oktatás. Az immár általános
gyakorlat lett, hogy az iskolák vezetõségei
rendszeresen pénzt kérnek a szülõktõl kü-
lönféle célokra – ezek az összegek ne-
megyszer igen nagyok. Egy bukaresti is-
kolában például tanévkezdéskor fejenként
500 lejt kértek „iskolaszépítésre”. (Eveni-
mentul zilei) Románia a kullogók között
van az Európai Unió 27 tagországa között
a munkatermelékenység tekintetében.
(Curentul) Nem ért egyet az Európai
Egyesült Államok gondolatával a világot
állítólag a háttérbõl irányító tekintélyes
Bilderberg csoport vezetõje, Étienne
Davignon vicomte, aki szerint egyébként
Görögországnak az euróövezetben kell
maradnia. (Jurnalul naþional)

Három hónapig ünneplik 
a király 90. születésnapját
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Bogdán Tibor 

Rájár a rúd a hazai tévé-
ipar közismert „köteke-

dõjére” ªerban Huidura, aki
tavaly decemberi életveszé-
lyes síbalesete után, most gép-
kocsijával karambolozott, há-
rom személy halálát okozva.

A családi orvos is 
hibás?

A sors iróniája, hogy a ha-
lálos balesetet alig másfél ki-
lométernyire attól a helytõl
követte el, ahol 2009-ben
gyorshajtásért és tilos helyen
történõ elõzésért megbüntet-
ték. A rendõrség elsõ vizsgá-
latainak alapján a hibás most
is egyértelmûen Huidu volt,
aki a záróvonalat áthágva
próbált elõzni egy gépkocsi-
oszlopot. 

Az igazság viszont az,
hogy kolaterális vétkesek is
vannak, mint például ªerban
Huidu családi orvosa. A ro-
mániai KRESZ értelmében

ugyanis a családi orvosok kö-
telesek szakorvosi kivizsgá-
lásra küldeni páciensüket, ha
azt olyan betegség vagy bal-
eset érte, amely nem teszi al-
kalmassá õket a jármûveze-
tésre. Ezek közé tartozik az
agyrázkódás, amit Huidu is
elszenvedett tavalyi síbale-
setekor. A szakorvosi a vizs-
gálat eredményének függvé-
nyében aztán a családi orvos-
nak értesítenie kell a rendõr-
ség illetékeseit. 

Mit mond az orvos

Szakorvosok kétségbe von-
ják azt, hogy a síbaleset után
elszenvedett súlyos fejsérülés
és agytrauma nyomán
ªerban Huidu alkalmas lett
volna gépkocsivezetésre, mi-
vel az agyrázkódáson átesett
személyek reflexei lelassul-
hatnak, ébersége ellankad-
hat, akár viselkedészavarok
is felléphetnek. 

Aggasztónak tartják azt is,
hogy a halálos baleseteket

okozó gépkocsivezetõket
nem tartják rendszeres pszi-
chiátriai vagy pszichológiai
ellenõrzés alatt. Nem zárják
ki, hogy tavalyi balesete után
Huidu lélektanilag még
mélyponton volt. Mentségére
csupán az szolgálhat, hogy
erre senki sem figyelmeztette,
és senki sem akadályozta
meg abban, hogy ismét volán
mellé üljön.

Mindettõl sajnálatos mó-
don az általános gyakorlat
sem sokban különbözik. A
Családi Orvosok Munkálta-
tói Szövetségének elnöke,
Doina Mihãilã szerint több
pszichikai betegnek is hajtási
jogosítványa van. Õ maga
konkrét esetben kérte fel a
forgalmi rendõrséget egy
pszichiátriai kezelés alatt ál-
ló betege hajtásijának bevo-
nására – az azóta eltelt két
évben azonban nem történt
semmi.

Igaz, Bercea Mondialu le-
tartóztatása óta már azt is
tudjuk, hogy akár írástudat-

lanok is hajtási jogosítvány
birtokába juthatnak.

Életeket kioltó celebek 

Az utóbbi idõben megsza-
porodtak a médiasztárok au-
tóbalesetei, nemcsak Romá-
niában, de a szomszédos
Magyarországon is. 

Legutóbb Stohl András ka-
rambolja kavart vihart a ma-
gyarországi közvélemény-
ben, miután ittasan és kábító-
szer hatása alatt okozott ko-
moly sérüléssel járó balese-
tet. 1998-ban egy másik
celeb, Császár Elõd ütközött
frontálisan egy rendõrautó-
val, megölve a 25 esztendõs
rendõrtisztet; Császár 100 ki-
lométeres óránkénti sebes-
séggel hajtott egy olyan bu-
dapesti útszakaszon, ahol a
megengedett határérték 50
kilométer volt. Stohl eredeti-
leg kiszabott börtönbünteté-
sén a bíróság jelentõsen eny-
hített, így a sztár már öt hó-
nap után is szabadulhat. Csá-
szárt másfél év felfüggesztett
börtönre ítélték, azaz egyet-
len napot sem kellett rács
mögött töltenie.

Romániában ugyan nem
médiasztár, hanem média-
sztár- és politikusfeleség, a
volt szociáldemokrata sze-

nátor, Nicolae Ceauºescu
egykori udvari költõje,
Adrian Pãunescu neje, Car-
men Pãunescu okozott
2004-ben sokkoló balesetet:
szinte egy teljes családot ir-
tott ki; három személyt ölt
meg, amikor terepjárójával
nyolc gépkocsit akart meg-
elõzni és frontálisan ütkö-
zött egy szabályosan közle-
kedõ Daciával. 

A szenátorné megúszta
két év felfüggesztett szabad-
ságvesztéssel, noha enyhén
szólva is visszaesõ volt: ko-
rábban 1994-ben Craiová-
ban, 1999-ben Suceava me-
gyében és 2000-ben ismét
Craiovában okozott balese-
tet. Ha esetét precedensnek
tekintenék, akkor az ugyan-
csak vétkes módon és szin-
tén három személy életét ki-
oltó ªerban Huidunak sem
kellene voltaképpen egyetlen
napot sem a rács mögött töl-
tenie, hiszen a törvény elõtt
mindenki egyenlõ – leg-
alábbis elméletileg. Az ide-
vágó román törvénykezés
amúgy túlzottan engedé-
keny, mondhatni foghíjas. A
halálos közúti balesetek gon-
datlanságból elkövetett em-
berölésnek minõsülnek,
amely egy évtõl öt évig terje-
dõ börtönnek büntethetõ.

Csakhogy a bíró rendszerint
felfüggesztett börtönbünte-
tést szab ki a tettesre – fõleg,
ha közismert személyiségrõl
vagy pénzes üzletemberrõl
van szó. Így történhetett
meg, hogy szabadlábon ma-
radt a 2008-ban a bukaresti
Kiseleff sugárúton egy 20
éves chiºinãui diáklányt ha-
lálra gázoló, jól menõ vállal-
kozó, Anamaria Straus is, vi-
szont a tâncãbeºti-i felüljáró
megrongálásával alig néhány
hónappal késõbb halálos bal-
esetet elõidézõ billenõkocsi
sofõrjét három év letöltendõ
börtönbüntetésre ítélték. Kis
híján megúszta a kolozsvári
költõnõ, Jancsó Noémi gyil-
kosa is, aki Szászfenes köze-
lében, a gyalogátjárón gázol-
ta halálra a fiatal lányt. A tet-
test végül is nem kevés huza-
vona után két évre ítélték, és
már be is vonult a szamos-
újvári börtönbe.

Az eset kapcsán derült
fény arra is, hogy végleges és
visszavonhatatlan bírói dön-
téssel szabadságvesztésre ítélt
személyek tényleges bebör-
tönzése akár hét évig is eltart-
hat: ennyi idõ áll ugyanis a
hatályos perrendtartás és
büntetõjogi eljárás értelmé-
ben a rendõrség rendelkezé-
sére az ítélet betartatására. 

Balesetek, áldozatok, vétkesek

ÚMSZ/MTI/Magyar Szó (Újvidék)

Üdvözlõ levelében a szim-
pózium fõvédnöke, Sem-

jén Zsolt magyar nemzetpoli-
tikáért felelõs miniszterel-
nök-helyettes arra emlékezte-
tett, hogy a Magyar Ország-
gyûlés alaptörvényben rögzí-
tette: a magyar állam felelõs-
séget visel a határon túli ma-
gyarság sorsáért.

Az asszimiláció 
„szolgálatában”

Kántor Zoltán, a budapesti
közigazgatási tárca nemzet-
politikai tanácsadója az MTI-
nek nyilatkozva kiemelte: a
határon túli magyar területe-
ken – miként Magyarorszá-
gon is – csökken a népesség.
Ennek okát egyebek között
az asszimilációban jelölte
meg. Az utóbbi esetben a fõ
problémát a vegyes házassá-
gok jelentik, amelyek aránya
Erdélyben 17-18 százalék, a
Felvidéken és a Vajdaságban
20 százalék feletti. Az ilyen
házasságban születendõ
gyermekek 70-80 százalékát
a szülõk többségi iskolákba
küldik. Ám a homogén ma-
gyar családban született gyer-
mekek között sem ritka,

hogy többségi iskolába kerül-
nek, mert a szülõk azt gon-
dolják, így majd jobban tud-
nak érvényesülni. A tanács-
adó szerint annak érdekében,
hogy magyar iskolába íras-
sák a gyermekeket, fontos
ezeknek az intézményeknek
a minõségét javítani, és min-
den lehetséges eszközzel ösz-
tönözni a családokat, hogy
ide járassák gyermekeiket. 

Trianon utáni 
teljesítmény

A felvidéki magyarság
gondjairól Berényi József, a
Magyar Koalíció Pártja
(MKP) elnöke azt a kérdést
feszegette, hogy jó-e magyar-
nak lenni Szlovákiában. A
húsz évvel ezelõtti állapotok-
hoz képest változtak a meg-
maradás feltételei, változott a
településstruktúra, változott
Magyarország megítélése, a
többségi nemzethez való tar-
tozás feltételrendszere, s
mindez lazította a magyar
nemzethez való tartozás kö-
telékeit. Hangsúlyozta: a
szlovák demokratákkal való
együttmûködés nem oldja
meg a gondokat.

A délvidéki közösség ne-
vében Korhecz Tamás, a

Magyar Nemzeti Tanács el-
nöke pozitívabb hangnemet
ütött meg: „A délvidéki ma-
gyarság szempontjából nem
bukástörténet az elmúlt idõ-
szak” – kezdte felszólalását.
Indoklásában kifejtette: 91
év elszakítottság, számos
nyíltan diszkriminációs idõ-
szak után, a népirtás elemeit
is magában foglaló üldözte-
tés idõszakait követõen
mintegy 270 ezer magyar él
ezen a területen, míg az el-
szakítás pillanatában 420 ez-
res volt ez a közösség. „Óriá-
si nemzeti teljesítmény, hogy
ennyien maradtunk azokon
a területeken, ahol a magyar-
ság Trianon elõtt többségben
élt. Kiemelte: a Vajdaságban
ma többen járnak négyéves
középiskolába, mint 10-15
éve. „A délvidéki magyar kö-
zösség kiharcolta, hogy Szer-
bia elismerje kollektív alkot-

mányos jogait” – emelte ki.
Emlékeztetett, hogy a ked-
vezményes honosítás ered-
ményeket hozott a délvidéki
magyarság önazonosság-tu-
datának erõsítése szempont-
jából, s nehezményezte,
hogy nincs összmagyar vo-
natkozású, a megmaradást
célzó stratégiai tervezés és
gondolkodás.

Magyarként élni 
Romániában

Hasonló hangnemben be-
szélt az erdélyi magyarság
képviseletében Kovács Péter,
az RMDSZ fõtitkára. „Sze-
retném eloszlatni azokat a
tévhiteket, miszerint Koron-
don a bácsik felveszik a szé-
kely viseletet, kimennek, ka-
szálnak egész nap, és este
megbeszélik, hogy a székely-
ség porlik, mint a szikla. S

Érmelléken a menyecskék a
szõlõben nem énekelgetnek
népdalokat és nem beszélik
meg, hogy a trianoni sebeket
hogyan is lehetne begyógyí-
tani… Az erdélyi magyar-
ságlét nem arról szól, hogy
szomorkodunk, milyen ne-
héz a sorsunk. Nem ez a jel-
lemzõ a romániai magyar
közösségre. Viszont mindan-
nyian szeretnénk gazdasági-
lag jobban élni, és magyar-
ként szeretnénk élni Romá-
niában” – hangsúlyozta.

A szavazati jog megadásá-
val kapcsolatosan elmondta,
ez természetes következmé-
nye az állampolgárság meg-
adásának. Hangsúlyozta: az
RMDSZ jogosnak tartja,
hogy ne legyen kétféle állam-
polgárság, ugyanakkor figye-
lembe kell venni a magyar
társadalom toleranciaszintjét
is. „Az RMDSZ 4-5 évvel ez-

elõtt felhívta Budapest figyel-
mét, hogy a Magyar Polgári
Párt nevû politikai befektetés
hibás, mostanra ezt ennek
kezdeményezõi is belátják.
Most egy hasonló befektetés-
nek vagyunk tanúi, amely
hasonlóképpen nem szolgál-
ja a romániai magyar közös-
ség érdekeit” – figyelmezte-
tett a fõtitkár. Véleménye sze-
rint egy sikeres EMNP azt
tudja elérni, hogy a magyar
emberek bukaresti képviselet
nélkül maradnak.

A kárpátaljaiak nevében
Kovács Miklós, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség
elnöke úgy látja: tarthatatlan
az az álláspont, hogy a hely-
zet nem teljesen kilátástalan.
„Hogyan lehet nem teljesen
kilátástalannak nevezni a
helyzetet, amikor a magyar
etnikumú biomassza nagy ré-
sze szerb pártra szavaz?” –
tette fel a kérdést Korhecz
Tamásnak, aki a legutóbbi
választások adatait ismertet-
ve bizonyította ennek ellen-
kezõjét. „A nemzet túlélése
mindenütt azon múlik, hogy
milyen erõt tud felvonultatni.
Az oligarchikus tömegde-
mokráciák korszakát éljük. A
katonai erõ a legfontosabb,
utána jön a pénz, amelyen
meg lehet vásárolni a szava-
zatokat. Ahol nincs szavazat,
nincs erõ sem. Aki a saját
szavazatát nem a nemzet túl-
élésére használja fel, az nem-
zeti szempontból nem léte-
zik” – hangsúlyozta Kovács
Miklós, aki szerint a még
megszervezhetõ magyarokat
egységbe kell szervezni a túl-
élés érdekében. 

Aggódnak a külhoni magyarság sorsáért

A halálos közúti balesetek gondatlanságból elkövetett em-
berölésnek minõsülnek, amely egy évtõl öt évig terjedõ bör-
tönnel büntethetõ. Csakhogy ilyen esetekben az általános
gyakorlat az, hogy a bíró felfüggesztett börtönbüntetést szab
ki a tettesre – fõleg, ha közismert személyiségrõl van szó.

Határtalanul címmel a Szent Ignác 
Jezsuita Szakkollégium kétnapos 
szimpóziumot szervezett a hétvégén
Budapesten egyebek mellett a nemzet
iránti alkotmányos felelõsségrõl, 
a határon túli magyar közösségeket
érõ kihívásokról.

Berényi József MKP-elnök, Korhecz Tamás, a vajdasági MNT elnöke és Kovács Péter RMDSZ-fõtitkár



Minden bizonnyal nem csupán én emlék-
szem élénken rá: 1989 után, a rendszervál-
tást követõ elsõ évtizedben Erdélyben egy-
mást érték azok a konferenciák, elõadások,
megbeszélések, amelyeken szinte mindig
elhangzott a két legfontosabb kulcsszó: de-
centralizálás és szubszidiarítás. Vagyis az
állam központi feladatainak a lebontása és
a különbözõ problémáknak azokon a hely-
színeken való megoldása, ahol keletkeztek.
Minthogy akkor még szinte hetente felröp-
pent a két jelszó, miszerint Romániai útja
Európába Budapesten keresztül vezet és a
romániai magyar közösség kiváló összekö-
tõ kapocs a két ország között, az MDF, az
MSZP, a FIDESZ, az SZDSZ Romániában
járó pártpolitikusai vagy kormányzati tiszt-

ségviselõi, különbözõ magyar-
országi szakelõadók nem

csupán arról beszéltek,
hogy az uniós országokban
az említett két fogalom

biztosítja a közigazgatás
hatékonyságát, hanem azt
is mindig kihangsúlyozták:
voltaképpen a központosí-
tás csökkentése és a helyi

problémakezelés teszi le-

hetõvé a demokrácia kiterjesztését, illetve
elmélyítését, így válik bárki számára nyi-
tottá a helyi közélet. Mi értelme annak –
ismételgették kellõ meggyõzõ erõvel –,
hogy központi szinten döntsenek egy-egy
megyei kórház igazgatójának a kinevezésé-
rõl, vagy ugyanott, a tan-
ügyminisztériumban szö-
gezzék le, hogy egy több-
falusi község mely iskoláit
kellene fejleszteni vagy
sem, hiszen mindezt a he-
lyiek tudják a legjobban. Vagy miért kell a
fõvárosban eldönteni azt, hogy egy telepü-
lés életében mi a fontosabb: a vízbevezetés,
az útjavítás, vagy könnyítések megadása a
beruházóknak, illetve milyen gazdasági
ágazatokat érdemes helyi szinten elõtérbe
helyezni? Mindez roppant logikusan hang-
zott, és a kételyek csak menetközben, a
múló évek során kezdtek megfogalmazód-
ni, a különbözõ helyi érdekcsoportok ki-
alakulása, a helyi vagy megyei közigazga-
tással való összefonódásuk, illetve külön-
bözõ tisztségviselõknek a helyi hatalomba
való bebetonozódása során, amelyen nem
sokat segített az átláthatóság törvényszab-
ta, kényszerû és éppen ezért könnyen ki-

játszható megkövetelése. Mindehhez hoz-
zájárult a hullámzó gazdasági élet is, hi-
szen akár élénkült, akár lassult, de a köz-
pénzek mindezekben a változásokban
majd mindig fontos, olykor meg egyenesen
uralkodó szerepet játszottak és mindegyre

bebizonyosodott a jól is-
mert közmondás: az mele-
gedett jobban, aki köze-
lebb ült a tûzhöz. Romá-
niában helyi bárókként
kezdték emlegetni azokat,

akiket itthon magyarul vagy Magyarorszá-
gon helyi kiskirályok névvel illetnek, és lé-
tezésük jól bizonyítja: a két országban
nem csupán a kettõs állampolgárság meg-
adása a közös.
De van, ami alapvetõen eltér: a jelenlegi
magyar kormányzat úgy véli, hogy amirõl
hosszú éveken át olyan lelkesen beszéltek,
azaz a központosítás lebontása és a problé-
mák helyi szintû kezelése becsõdölt, ezért
megpróbál mindent központosítani: a
nyugdíjrendszert, a szociális ellátást, a ki-
zárólag nevelésnek átkeresztelt oktatást, az
egészségügyet, visszaveszi adósságaikkal
együtt az önkormányzatok megannyi ha-
táskörét, és úgy gondolja, hogy a nyugati

szálakat meggyengítve, keleti szélben és
Duna-menti központi parancsszóra a gaz-
dasági-társadalmi élet minden területén
egy ütemben menetel majd a sokk-kezelés-
nek alávetett nemzet.
Románia éppen ellenkezõleg egy másik
utat követ: lebontotta és tovább bontogatja
az egészségügyet, sõt, amennyiben hinni
lehet a jóslatoknak, akkor még az országos
egészségbiztosító pénztárt is széthasogatják
a magánbiztosítók, az iskolák önkormány-
zati kezelésbe kerültek, az egyetemek oly-
annyira önállósodtak, hogy – amint a Ma-
rosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógy-
szerészeti Egyetem példája mutatja – a sze-
nátusok fütyülnek a törvényre, alakulnak a
helyi rendõrségek, a szociális támogatáso-
kat igyekeznek a helyiek nyakába varrni, és
erõsödnek az Unióval, a NATO-val és a
Nemzetközi Valuta Alappal kialakított
nyugati szálak. 
Úgy tûnik, mintha Magyarország és Romá-
nia a közös uniós tagság és a magyar diplo-
mácia által „kegyelmi állapotnak” nevezett
szomszédsági viszonyok közepette egymás
múltját keresgélné. De sajnos a közös kor-
mányülés, amelyen mindezt szóbahozhat-
nák, elmarad… 

A koalíciós kormány megalakulása a forradalom nevezetes pil-
lanata, amely a forradalom határköve lehet. A mensevik és a na-
rodnyik népfiak beépülnek a minisztériumokba. Annál jobb ne-
künk! Annál hamarabb kiakolbólítjuk mi uraságtokat a hatalom-
ból, és ettõl kezdve látványos kudarcra van ítélve az együtt mun-
kálkodás minden jámbor szándéka. S ma, a koalíciós kormány
megalakulásának napján ezzel elõttünk tárul ki a hatalomhoz
vezetõ egyenes, széles út. A hatalom megragadása révén talál-
hatjuk meg a sötétségbõl egyedüli kivezetõ utat. Kizárólag ez a
mi utunk! (...)
A mai jelszó: annyira belebonyolódott a világ a háborúba, hogy
csak egyetlen megoldás kínálkozik: vagy elpusztulunk mindany-
nyian, vagy pedig forradalmat robbantunk ki a tõkések ellen.
Csak egy forradalmi osztály forradalmi intézkedései menthetik
meg az országot a tõkétõl. És semmit sem oldunk meg, ha törté-
netesen minden földet kiosztunk a népnek, de nem sújtunk le a
tõkére. (…) És csak a munkás-paraszt kormánynak hisz majd a
világ, mert megérti, hogy sem a munkás, sem pedig a legszegé-
nyebb paraszt nem kíván rabolni.
Komikus, hogy ez a koalíciós kormány nem tarthatja magát egy
hónapnál tovább. Mi pedig e kormány hivatali idõszakában jó-
val többet engedhetünk meg magunknak, mint korábban. (Bár a
korábbitól se rémültünk meg.) A legközelebbi válság idején meg
fogjuk gyorsítani e kormány bukását, és a szovjet rendszer irá-
nyában mozdítjuk el a hatalmat. (...) A tömeges erõszak alkal-
mazásának hívei vagyunk. Módszerünk a fegyveres felkelés!

Alekszandr Szolzsenyicin: Lenin Zürichben. 
Fordította N. Sándor László

Elõre a múltba? 
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Pakisztán „binladentelenítése” után a vendéglátó
ország, hogy végképp ne veszítsen arcot a sosem
feledhetõ al Kaidával, a honi Haqqani hálózattal és
a mind erõsebbé gyengülõ afgán tálibokkal szem-
ben, elhatárolódott az amerikai szpecnázok randa-
lírozásától. Az USA viszont azt kifogásolta, hogy a
világelsõ terrorguru nyugodtan tengõdhetett a pa-
kisztáni titkosszolgálat orra elõtt, feltehetõen an-
nak tudtával. A bushi terrorelleni harc-mantra szö-
vetségesei közt azóta csak romlott a kezdeti oly ró-
zsaszínû mezaliansz: legutóbb Washington dörgött
rá Iszlámábádra, miszerint az ISI (pakisztáni kém-
elhárítás) tudott a kabuli diplomatanegyed elleni
merényletekrõl, amelyek a Haqqani-szervezet kon-
tójára írhatók. A pakisztáni felháborodás nem ké-
sett, és az afgán tálibok is hevesen mentegették a
Haqqani ügyet, de addigra Kabul elvesztette már
egyik kulcsemberét, aki éppen a kormány és táli-
bok közti közvetítésnek volt a letéteményese:
Burhanuddin Rabbanit. Az afgánok szerint ebben
a gyilkosságban is ludas az ISI, s félõ, hogy tudtak
a meghiúsított merényletrõl is, amelyet épp a tálib-
afgán békítésben megfeneklett, abból kiábrándult
Karzai elnök ellen szerveztek pakisztáni területrõl.
Amerika számára a legfontosabb most az, hogy na-
gyobb tekintélyvesztés nélkül hurcolkodjon ki Af-
ganisztánból, ahol 2003 óta több mint ezerhétszáz
katonai halottat hagyott, nem beszélve a 2007 óta
számon tartott majd két és félezer afgán katonáról,
valamint három és félezer honi rendõrrõl. A teljes
kivonulásig kiemelten fontos, hogy békében és biz-
tonságban legyenek a Pakisztánon átvezetõ US
utánpótlási vonalak, az egyre élesebb diplomáciai-
katonai hangvétel viszont arra utal, hogy a Fehér
Ház alternatív útvonalakat keres arra az esetre, ha
Iszlámábád bezárulna. 
Itt jön szóba Üzbegisztán, amely egykor a régió
egyik legnagyobb amerikai bázisának (Karsi-
Hanaband) adott helyet. Nem is kell ehhez más,
csak sebesen elfeledni Islam Karimov üzbég vezér
totalitárius rezsimje által elkövetett, éppen az
USA által felfedett emberjogi kihágásokat, legyin-
teni a rabszolgákként gyapotföldeken dolgozó
gyerekek ügyére, és több, olcsóbb fegyvert szállíta-
ni az üzbég hadseregnek, mint az oroszok, akik

2005 óta átvették az amerikaiaktól a re-
gionális üzbég-barát szerepét. Ha igaz

az, hogy Washington tüneményes
tehetséggel baltáz el geopolitikai ha-

verségeket, akkor most villámgyor-
san kell megtennie a visszafelé utat:

bármi áron ismét baráttá tenni
egy olyan országot, amely felette
szkeptikus az angolszász demok-

ráciát illetõen. Ady András
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Egy ütemben menetel
majd a sokk-kezelésnek
alávetett nemzet.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Megrögzött hívõ vagyok, szentül meg vagyok gyõ-
zõdve arról, hogy nincs isten.” 

Henri Wald

Csúszópénz

Tõkések ellen

Vigyázó szemek
Taskenten

A nap címe. Egy mumus: az állam reformja,
Ovidiu Nahoi, Adevãrul 

Magyarázat. A legjobb román napilap kiváló
vezetõ publicistája a politikusok felelõsségét
kutatja olyan vonatkozásokban, mint a kor-
rupció és a bûnözés. Cikke ítéletet mond a
bûnszövetkezetekkel együttmûködõ helyi ha-
tóságok és politikusok fölött. A színesbõrû
amerikai kosárlabdázó tragikus halálában vét-
kes bûnözõk olyan helyi hatalmasságokkal áll-
tak és állnak szoros kapcsolatban, mint példá-
ul Cezar Marinescu szenátor, akinek jelölését
„maga Emil Boc írta alá”. Természetesen ezek
a hatalmasságok sohasem tehetõk közvetlenül
felelõssé a profi bûnözõk tetteiért (nehéz is
lenne, jogilag), de ez nem változtat a szörnyû
látleleten. „Románia bénultan hever az ‘alvilá-
gi béke’ árnyékában. A klánok nem az utcá-
kon háborúznak, nem gyilkolnak meg fontos
embereket az utcán, fényes nappal. De miköz-
ben a mindennapi embertõl azt várják, hogy
szorítsa meg a nadrágszíját, és felróják neki,
hogy igen sokat fogyasztott, a közpénzek ki-
rablásával közvetlenül kapcsolatos érdek egy-
befogja az alvilágot a politikával, a közigazga-
táson, rendõrségen, igazságszolgáltatáson és a
szolgáltatásokon keresztül. Békés ország va-
gyunk, kedves beruházók! Megreformáljuk az
országot, kedves Európai Bizottság! Csak né-
ha fordul elõ egy-egy szerencsétlen eset, mint
most Giurgiuban. Egyesek elhullnak. Járulé-
kos áldozatok. (…) Éhe van a pénznek, fiúk.
Jönnek a választások. Ezeket pedig alamizsna
adományokkal, egyik szavazóhelyrõl a másik-
ra vándorló cigány hordák felbérelésével lehet
csak megnyerni. Az egyéni szavazókörzetes
szavazás és a választások összevonása – még
hogy takarékosságból! – nagyon is összeille-
nek. Vajon a pénzt, a fekete pénzeket az ilyen
mûveletekhez nem az alvilág termeli meg,
uzsorával, prostitúcióval, kábítószerekkel? Né-
hány éve állandóan felmutatják nekünk az
„állam reformjának” jelszavát. De amikor egy
pillanatig felemeljük a szõnyeg sarkát, a nyo-
mor belekarcol a szemünkbe és a bõz félrecsa-
varja az orrunkat.” Tökéletes. Most már csak
az kell, hogy lássuk meg azok cinizmusát,
akik mindezt a legmagasabb szinten csinálják! 

A nap álhíre. A giurgiui eset nyomán az or-
szágos rendõrfõkapitány megerõsítette a jár-
õrözést mindazokon a helyeken, ahol színes-
bõrû kosarasok garázdálkodhatnak. 



Röviden

Baloga-Tamás Erika, 
Kovács Zsolt, Totka László

A Pénzügyminisztérium
új rendeletének értelmé-

ben eltörlik a büntetõkama-
tot, illetve a késedelmi kamat
felét az adóhátralékot felhal-
mozók számára, ha év végé-
ig eleget tesznek fizetési köte-
lezettségeiknek. Azoknak
sem kell elkeseredniük, akik
mindezt csak jövõ év közepé-
ig tudnák teljesíteni: a jogsza-
bály esetükben a büntetõka-
mat 50 százalékától, vala-
mint a késedelmi kamat 25
százalékától tekint el. A most
hozott könnyítésrõl az Or-
szágos Adóhatóság (ANAF)
múlt hét folyamán levélben
értesítette az érintetteket,
akik száma pénzügyminisz-
tériumi adatok szerint 330
ezerre tehetõ. 

Míg Sorin Blejnar, az
ANAF vezetõje szerint 1,5-2
milliárd lejnyi büntetést en-
gedhetnek el országszerte, ha
az érintettek év végéig kasz-
szához járulnak, Gheorghe
Ialomi?ianu pénzügyminisz-
ter ezt az összeget 2,5 milli-
árdra teszi. A felhalmozott
hátralékok összegében sincs
teljes egyetértés: a pénzügyi
tárcavezetõ 17 milliárd lejt
emlegetett, míg Blejnar csu-
pán 14 milliárdról beszélt.

Csalódást okozott

„A szóban forgó kormány-
rendelet  valójában  nagy csa-
lódást okozott a vállalkozók-
nak.  Mindenki arra számí-
tott, hogy az idei év augusz-
tus 31-én  levõ összes bünte-
tõ- és késedelmi kamatot el-
törlik, ha alapadósságukat
év végéig, illetve jövõ év kö-
zepéig kifizetik.  Ennek érde-
kében sokan akár kölcsönhöz
is folyamodtak volna, hogy
az állami adósságok terhétõl
megszabaduljanak” – reagált
megkeresésünkre Pál-Antal
Ildikó adószakértõ.  Mint rá-
mutatott, abban a periódus-
ban, amelyre az intézkedés
vonatkozik – 2006. január

1.– 2010. június 30. – voltak
a legmagasabbak a  késedel-
mi kamatok.

Elmondása szerint az adó-
kötelezettségek törlesztésénél
eddig  az alapadósság  nem
élvezett elõnyt a késedelmi,
illetve büntetõkamattal
szemben, tehát  augusztus
31-e elõtt sokan törlesztették
a fent megnevezett periódus-
ra esõ kamataikat, míg gyûl-
tek a soron következõ alap-
adósságaik.  Sok vállalkozás-
nak 2010-tõl halmozódik  az
adóssága, az esetek zömében
így csak a büntetõkamat el-
törlésérõl lehet szó. 

„Sok ügyfelünknek kikér-
tük az adókötelezettségi nyil-
vántartóját az adóhatóságtól,
ami már egy elõzetes számí-
tást is tartalmaz a kedvezmé-
nyek összegérõl, de a legtöbb
adózó csak keserûen legyin-
tett az összeg láttán. A ked-
vezménnyel együtt az éves
késedelmi kamatláb mértéke
így is 18,25 százalékos, ta-
valy év végétõl pedig 14,6
százalék” – magyarázta Pál-
Antal Ildikó. 

Kérvényezni kell

Dénes Irén, a Maros me-
gyei adóhivatal igazgatója
szerint a tavalyi elmaradá-

sokhoz képest sokat nõtt az
adósságot felhalmozók szá-
ma. A megyében 4300 értesí-
tést kézbesítettek ki az adó-
soknak, közülük már többen
megkeresték az adóhivatalt,
hogy kérvényezzék a bünte-
tõkamat eltörlését. „A bünte-
tések eltörlését az érintettek-
nek kérvényezniük kell” –
hívta fel a figyelmet Dénes
Irén, hangsúlyozva, hogy a
hivatal minden kérést egyéni-
leg bírál el.

Amint Czédly József jog-
tanácsos lapunk hasábjain a
napokban rámutatott, azok
az adófizetõk is kérhetik utó-
lag az adókötelezettségre vo-
natkozó könnyítések megíté-
lését, akik eddig nem tették
meg, illetve idõközben befi-
zették, illetve kiegyenlítették
adóhátralékukat. Ráadásul
igényelhetik az ennek alap-
ján nekik járó kötelezettség-
különbözet visszatérítését is.

Csak egyeseknek

A Hargita megyei pénzügy
kasszájába mintegy hétmillió
lejjel folyna be kevesebb
pénz, ha minden, az új jog-
szabály kritériumrendszeré-
nek megfelelõ fizikai és jogi
adófizetõ személy élne az új
kedvezményes lehetõséggel –

tudtuk meg Kedves Imrétõl,
a Hargita Megyei Közpénz-
ügyi Igazgatóság vezetõjétõl.
A legfrissebb adatok szerint a
megyében körülbelül 3200
személy élhet a könnyítés le-
hetõségével. Sietett tisztázni:
annak ellenére, hogy jóval
több adófizetõ kap majd érte-
sítést az országos adóügyi
hatóságtól a kamatok eltörlé-
sére vonatkozóan, a megol-
dással csak azok élhetnek,
akik eleget tesznek a jogsza-
bály által elõírt kritériumok-
nak, például nem állnak
kényszervégrehajtás alatt. 

Kedves Imre rámutatott,
az itteni adófizetõknek a hi-
vatallal szemben felhalmo-
zott tartozása 86 milliárd lejt
tesz ki, ami szerinte nem szá-
mít jelentõsnek. „Ez az intéz-
mény egyhavi bevétele 110-
120 százalékának felel meg”
– szemléltette az összeg
nagyságát Kedves. 

Kovászna megyében
mintegy 600 cég tartozik az
államnak, ezek közül azon-
ban csak 270-nél törölhetik
el a büntetõkamatokat.  A
többiek esetében ugyanis a
pénzügy már elindította a
kényszer-végrehajtási eljá-
rást, zárolta a bankszámlát,
amely eleve kizárja a ked-
vezmény igénylését  –
mondta el lapunk érdeklõdé-
sére Ambrus Attila, a
Kovászna Megyei Pénzügyi
Igazgatóság vezetõje.

Ösztönöz vagy gátol?

Mint Bálint Józseftõl, Sep-
siszentgyörgy alpolgármeste-
rétõl megtudtuk, annak elle-
nére, hogy a pénzügyminisz-
tériumi rendelet lehetõséget
ad az önkormányzatoknak,
hogy magánszemélyek eseté-
ben is alkalmazzák ezt a ked-
vezményt, a háromszéki me-
gyeszékhelyen nem élnek ez-
zel a lehetõséggel.  Az elöljá-
ró azzal érvelt, hogy ha a kés-
lekedõknél eltörölnék a bün-
tetõkamatot, elvennék a jól
fizetõ polgárok kedvét az
idõben való fizetéstõl. 
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Trükkös adóamnesztia Kevesebb csõd

Közel tizennégyezer hazai
vállalkozás jelentett be
csõdkérelmet az év elsõ ki-
lenc hónapjában, számuk
tíz százalékkal kisebb a ta-
valyi év hasonló idõszaká-
ban regisztrálthoz képest –
derült ki a Cégbíróság leg-
frissebb adataiból. A mûkö-
désüket felfüggesztõ vállal-
kozások száma 16 500-ra
esett vissza, amely több
mint 70 százalékkal marad
el a tavalyi szinttõl. A csõd-
eljárást kérõk zöme kereske-
delmi tevékenységet folyta-
tott, de sokan kerültek ki az
építõ-, illetve feldolgozó-
iparból is. Idén szeptember-
ben valamivel több, mint
934 ezer céget tartottak
nyilván Romániában.

Postai ajánlat

Az állam kész átadni a Ro-
mán Postában levõ részvé-
nyeinek 34 százalékát egy
olyan befektetõnek, aki vál-
lalná a veszteséges vállalat
feltõkésítését – írta kormány-
zati dokumentumokra hivat-
kozva a Mediafax. A posta
részvényeinek 75 százaléka
jelenleg a távközlési minisz-
térium, fennmaradó 25 szá-
zaléka pedig a Fondul Pro-
prietatea alap tulajdonában
van. A mostani ajánlat nem-
csak a tulajdoni viszonyokat
rendezné át, de alkalmat te-
remtene, hogy az új befekte-
tõ-tulajdonos megjelöljön
egy szakértõi csoportot,
amely az elkövetkezõ tíz év-
ben menedzselné a vállalatot.

Reptérbajnok Vásárhely

Európai szinten a marosvá-
sárhelyi Transilvania repülõ-
tér forgalma növekedett a
legdinamikusabban idén,
miután az idei év elsõ kilenc
hónapjában háromszor any-
nyi utas fordult meg itt,
mint az elõzõ esztendõ ha-
sonló idõszakában – írta a
Mediafax a légikikötõ közle-
ményére hivatkozva. ªtefan
Runcan repülõtéri igazgató
elmondása szerint szeptem-
berig több mint 176 ezer
utast regisztráltak, ezek szá-
ma azonban év végére vár-
hatóan meghaladja a 200
ezret is.  

Német „adórazzia”

Nagyméretû razziába kezd-
tek a német adónyomozók
egy banki ügyfelek adatait
tartalmazó CD alapján – írta
a vg.hu. Az Észak-Rajna –
Vesztfália tartomány által
megvásárolt adathordozó a
becslések szerint akár 800-
900 millió euró bevételt is
hozhat a német költségvetés-
nek. Értesülések szerint a
német hatóságok 3-4 millió
euróért jutottak az anyag-
hoz, amely a brit HSBC lu-
xemburgi leánybankja há-
romezer ügyfelének adatait
tartalmazza. A német adó-
ügyi dolgozók szakszerve-
zetének vezetõje szerint ez
csak a jéghegy csúcsa, a lu-
xemburgi számlákon pihenõ
adózatlan pénz akár az 50
milliárd eurót is elérheti.

Sorin Blejnar ANAF-elnök kétmilliárd lej büntetõkamattól tekintene el

Hírösszefoglaló

Az európai bankoknak
meg kell erõsíteniük tõke-

helyzetüket – mondta Chris-
tine Lagarde, a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) vezérigaz-
gatója tegnap a Europe 1 fran-
cia rádiónak adott interjú-
ban. A szakember kifejtette:
„az európai bankoknak elsõ-
sorban a részvényeseiktõl
kell tõkéhez jutniuk, és utol-
só lehetõségként, ha elõbbi
módszerrel nem járnak siker-
rel, egy kollektív mechaniz-
mus is elfogadható, amely ál-
lami intervenciót is tartal-
mazhat.” Kijelentése össze-
cseng azzal, amit hétvégi
megbeszélésükön a világ ve-
zetõ gazdasági hatalmait tö-
mörítõ G20 csoportosulás
pénzügyminiszterei és jegy-
bankelnökei is szorgalmaz-
tak. Eszerint 2016-tól fokoza-
tosan köteleznék majd a
„rendszerfontosságú” banko-
kat, 2,5 százalékkal növeljék
tõkeállományukat annak ér-
dekében, hogy ellenállóbbak
maradjanak egy esetleges krí-
zis esetén, és ne szoruljanak
közpénzekbõl finanszírozott
állami segítségre. A tervezet-
rõl november elején dönte-
nek majd a G20 cannes-i
csúcstalálkozóján, ekkor de-
rül ki az is, hogy pontosan
mely bankokat érinti az in-
tézkedés. Christine Lagarde
tegnap ugyanakkor leszögez-
te: az IMF-nek nincs szüksé-
ge többletforrásokra annak
érdekében, hogy megsegítse
a bajba jutott országokat –
ezzel cáfolta azt a korábbi
feltevést, miszerint a szerve-
zet forrásai kevésnek bizo-
nyulhatnak abban az eset-
ben, ha az euróövezeti válság
tovább mélyül. Médiaértesü-
lések szerint a G20-as álla-
mok hétvégi találkozóján fej-
lõdõ piaci tagállamok felve-
tették az IMF kapacitásainak
bõvítését. Hozzátették: e kér-
dés nem képezné részét egy
átfogó euróövezeti mentõ-
csomagnak, amelyrõl már az
Európai Tanács vasárnapi
ülésén dönthetnek. 

S. M. L.

A legnagyobb hazai szak-
rendezvényként tartják

számon a vasárnap este véget
ért bukaresti tIMOn ingat-
lanpiaci vásárt, amelyen a
szervezõk szerint összesen
mintegy nyolcezer új és öt-
ezer másodkézbõl származó
lakást „vertek dobra” a kiállí-
tó ingatlanfejlesztõk és ingat-
lanügynökségek. A parla-
ment elõtti Alkotmány téren
tartott rendezvényen kiállító
102 cég több mint száz, fõvá-
rosi és vidéki lakóparkprojek-
tet mutatott be. 

A négynapos rendezvé-
nyen jelentõs árengedmé-
nyekkel csalogatták a vi-
szonylag nagy érdeklõdés el-
lenére is kisszámú potenciá-
lis vevõt: a kiállítók ezertõl
28 ezer euróig terjedõ, csak
az expó idejére érvényes ked-

vezményeket ajánlottak fel.
Mint a szervezõk már a
promóciós anyagokban is
hangsúlyozták, a kiállításon
bemutatott ajánlatok mint-

egy egyharmada exkluzív,
csupán a tIMON-on lelhetõ
fel. A legolcsóbb bemutatott
lakás – egy bukaresti garzon
– 30 900 euróba kerül, a leg-

drágább pedig egy szintén fõ-
városi ingatlan, a Herãstrãu-
tó partján fekvõ villát 1 890
000 euróért vesztegették.
Utóbbi, lapunk információi

szerint nem talált vevõre. A
kiállítók leleményes stratégi-
ákhoz folyamodtak: egyikük
ingyenes alagsori garázst
ajánlott fel bónuszként, egy
másik a megvásárolt lakás
teljes bebútorozását és ház-
tartási gépekkel való felszere-
lését, egy harmadik ingyenes
napelemeket, egy negyedik
tombolán nyerhetõ házi-
mozirendszert, egy ötödik
pedig ajándék autót. A láto-
gatók érdeklõdéssel fogadták
a „lakás-roncsprogrammal”
próbálkozó ingatlanfejlesztõ
ajánlatát is: a bukaresti cég
hajlandó az új ingatlan árába
beleszámolni a vevõ által „le-
vetett” régi lakás értékét is.
Kisebb tülekedés alakult ki
az egyik standnál, ahol szá-
mítógépes program segítsé-
gével határozták meg az ér-
deklõdõk számára „ideális”
lakást. 

Nagydobra vert ingatlanok

G20 és IMF:  

tõkésítsetek!
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tIMOn 2011: sok érdeklõdõ, de csak kevés komoly vevõ akadt a bukaresti vásáron
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Röviden

Folytatás az 1. oldalról

A benyújtott kérelmekre
azonban többségük nem ka-
pott választ. „Hiába készí-
tettük elõ nagyon alaposan
a dokumentációt, úgy tu-
dom, nem lesz támogatás” –
mondta lapunknak Szabó
Róbert Csaba, a Látó fõ-
szerkesztõ helyettese. 

Balázs Imre József, a Ko-
runk fõszerkesztõje arról szá-
molt be: semmilyen tájékoz-
tatást nem kaptak, sem arról,
hogy a kiadvány megtarthat-
ja-e a korábban elnyert mi-
nõsítést, sem arról, hogy ré-
szesülnek-e támogatásban. 

A marosvásárhelyi állami
egyetemi képzést támogató
Studium Prospero Alapít-
vány vezetõit tegnap nem
tudtuk elérni, de egy neve
elhallgatását kérõ kuratóriu-
mi tag úgy nyilatkozott: tu-
domása szerint az elmúlt
másfél évben nem kapta
meg a szervezet a korábban
rendszeresen folyósított tá-
mogatást.

Akik még bizakodnak

A Kolozsvári Magyar
Egyetemi Intézetet képvise-
lõ Soós Anna arról számolt
be, a KMEI mindenképpen
kedvezményezett marad, a
szerzõdést már megkapták,
de azt nem tudni, milyen
mértékû lesz a finanszíro-
zás, és mikor érkezik a
pénz. Az Erdélyi Magyar
Közmûvelõdési Egyesület
elnöke, Dáné Tibor Kálmán
is bizakodó. Lapunknak el-
mondta, tudomásuk szerint
az EMKE továbbra is nem-
zeti jelentõségû intézmény
marad. „Legalábbis errõl tá-
jékoztattak minket idén a
Bethlen-alapítványtól. Úgy
tudom azonban, hogy az
utolsó szó a MÁÉRT-é
lesz” – magyarázta Dáné.
Az egyesület 15 millió forin-

tos támogatást kapott, idén
azonban még nem érkezett
pénz. „Apróbb összegekre
pályáztunk csak a Bethlen-
alapítványnál. Visszafogtuk
magunkat, bízva abban,
hogy a korábbi évekhez ha-
sonló nagyságrendû kiemelt
támogatást idén is élvezhet-
jük” – jelentette ki. Az
EMKE elnöke szerint az
egyesület akkor kerülhet na-
gyobb bajba, ha a nemzeti
jelentõségû intézménynek
járó eddigi összeget a jövõ
év elejéig sem folyósítják. 

Répás: a MÁÉRT dönt

Répás Zsuzsanna nemzet-
politikáért felelõs helyettes
államtitkár korábban azt
mondta, a nemzeti jelentõ-
ségû intézményeket és prog-
ramokat továbbra is elõre
kiszámítható módon és
hosszú távon kívánja támo-
gatni az Orbán-kormány,
ám azok szerint a kritériu-

mok alapján, amelyeket a
Magyar Állandó Értekezlet
(MÁÉRT) tagszervezeteivel
közösen dolgoznak ki. Kö-
vetkezõ ülését a MÁÉRT
novemberben tartja. La-
punk tegnap Lukács Bence
Ákostól, a nemzetpolitikai
államtitkárság sajtófelelõsé-
tõl azt az ígéretet kapta,
hogy írásban válaszolni fog
a támogatásokat firtató kér-
déseinkre.

Tavalyi összeg: 
336 millió forint

A 2006-ban hozott buda-
pesti döntés értelmében egy
kormányzati ciklusban elõ-
re megállapított támogatás-
ban részesülnek a nemzeti
jelentõségû szervezetek és
intézmények, és ezt az ös-
szeget pályáztatás nélkül
megkapják. A Gyurcsány-
kormány után a Bajnai-
kabinet is tartotta magát az
eredeti elképzelésekhez, az

Orbán-kormány hivatalba
lépéséig egyre több erdélyi
oktatási és kulturális intéz-
mény, kiadó érdemelte ki a
„nemzeti jelentõségû” stá-
tust. Gémesi Ferenc volt
nemzetpolitikai szakállam-
titkártól korábban megtud-
tuk: a határon túli magyar
szervezetek vezetõivel meg-
tartott magyar–magyar kor-
mányzati konzultáció ötö-
dik ülésén, 2009. december
15-én alakult ki az a lista,
amely a 2014-ig támogatan-
dó nemzeti jelentõségû in-
tézményeket tartalmazza. A
listán 14 erdélyi intézmény
szerepel, ezek számára ak-
kor összesen 336 millió fo-
rintot irányzott elõ a Bajnai-
kabinet.  „Az Orbán-kor-
mány hivatalosan nem mó-
dosított azóta sem a nemze-
ti jelentõségû intézmények
körén. Tény azonban, hogy
azóta pénzt sem kaptak” –
nyilatkozta szeptember ele-
jén Gémesi. 

HIRDETÉS

A novemberben ülésezõ MÁÉRT döntésében bíznak az erdélyi intézmények Fotó: MTI

ANI: Petcu nem tud
elszámolni vagyonával

Marius Petcu szakszervezeti
vezetõ 725 ezer eurós vagyo-
nának eredete tisztázatlan az
Országos Feddhetetlenségi
Ügynökség tegnapi közlemé-
nye szerint. Petcu 2000 és
2011 között állt a Sanitas,
majd a Frãþia szakszervezet
élén, a nyomozó hatóságok
szerint ez idõ alatt gyûlt ösz-
sze a jogszerûen nem igazol-
ható vagyona. Marius Petcu
a nyilvánosságra került vá-
dakkal kapcsolatban azt
mondta, lejárató kampány
folyik ellene, a vagyonosodá-
si vizsgálat pedig szabályta-
lanul történt.

Egyre több 
a vírusfertõzés

Közel kilencvenezer ember
betegedett meg egy hét alatt
vírusfertõzések miatt: na-
gyon sok az influenzás eset,
és egyre több a felsõ légúti
megbetegedés. Az országos
járványtani intézet egy hete
összesíti az országos adato-
kat, a tegnap közzétett sta-
tisztika szerint az idén 17
százalékkal több az ilyen jel-
legû megbetegedés, mint a
tavalyi év hasonló idõszaká-
ban.  Harmincezer ember
esetében tüdõgyulladást di-
agnosztizáltak, kétezer beteg
kórházi ellátásra szorul.

Folytatódott a Csala-per

A Hargita Megyei Törvény-
széken tegnap folytatódott
Csala Zsolt, idén áprilisban
meggyilkolt gyergyóalfalvi
alpolgármester pere. Öt tanú
a gyilkosság valószínûsíthetõ
indítékairól és körülményei-
rõl nyilatkozott, egy tanú pe-
dig – személyiségi jogok mi-
att zárt ajtók mögött – az ál-
dozat szexuális kapcsolatai-
ról tett vallomást, a feltétele-
zések szerint ugyanis szexu-
ális indítéka is lehetett a
bûncselekménynek. 

Baloga-Tamás Erika

Székelyudvarhelyen csu-
pán a kedvezményezet-

tek tíz százaléka jutott hoz-
zá a oktatási-nevelési támo-
gatáshoz, annak ellenére,
hogy Répás Zsuzsanna
nemzetpolitikáért felelõs
helyettes államtitkár a na-
pokban azt nyilatkozta, a
támogatásra jogosultak
majdnem fele, 47 ezer erdé-
lyi kérvényezõ már meg-
kapta a hónapok óta várt
összeget. Az OTP Bank
székelyudvarhelyi kirendelt-
sége 10 ezer kérvényezõ
számára biztosítja az átuta-
lást, eddig 5 ezer kártya ér-
kezett a bankfiókhoz, ebbõl
négyezret osztottak ki – tá-
jékoztatta lapunkat a pénz-
intézet illetékese. Napokkal
ezelõtt a támogatás folyósí-
tása is elkezdõdött, eddig az
ügyfelek által felvett kár-
tyák 10 százalékára került
rá a juttatás összege. 

„A kifizetéseket tíz napja
kezdtük el, az ütemterv a

következõ: aki szerdáig átve-
szi a bankkártyát, annak
már pénteken rákerül a pénz
a számlájára” – magyarázta
lapunknak Burus Siklódi
Botond, az RMPSZ elnöke.
Hozzátette: a bankkártyák,
illetve a támogatás összege
az oktatási-nevelési pályáza-
tok feldolgozásának sor-
rendjében érkeznek a jogo-
sultakhoz. Jelenleg az elsõ
körben elbírált igénylõk ki-
szolgálása zajlik, de jövõ hé-
ten a második körben elõter-
jesztett listán szereplõk ese-
tében is megkezdik a kár-
tyák és a juttatás folyósítá-
sát. Eddig az elsõ körben el-
bíráltak 40-50 százalékához
érkezett meg a támogatás –
mondta az RMPSZ elnöke.
Burus úgy tudja, hogy a kifi-
zetések december 15-ig meg-
történnek. Tájékoztatása
szerint nem jelent gondot,
ha valaki nem veszi át a
bankkártyát a kiértesítõben
jelzett idõpontig, mert a
bankok bármikor, soron kí-
vül kiadják. 

Támogatás keveseknek?

Hírösszefoglaló

Emil Boc miniszterel-
nökhöz fordult tegnap

Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke, mert há-
rom, a magyar közösség szá-
mára kiemelten fontos erdé-
lyi nagyvárosban, Marosvá-
sárhelyen, Nagyváradon és
Kolozsváron félretájékoztat-
ták a népszámlálási biztoso-
kat. A statisztikai hivatal he-
lyi kirendeltségein tartott fel-
készítõkön a számlálóbizto-
sokat úgy tájékoztatták az
akkreditált felkészítõk, hogy
a nemzetiségrõl, anyanyelv-
rõl és vallásról csak az adat-
gyûjtéskor jelen lévõ szemé-
lyek nyilatkozhatnak. E sze-
rint ideiglenesen távol lévõ,
vagy a kérdezés idõpontjá-
ban nem otthon tartózkodó
(pl. munkában, iskolában, az
üzletben lévõ) családtagjaink
nemzetiségérõl nem szolgál-
tathat adatot a kérdezett.
Fennáll a veszély így, hogy a
távollévõket román nemzeti-
ségûekként veszik nyilvántar-
tásba, vagy hogy egyáltalán
nem rögzítik a nemzeti hova-
tartozását. Kelemen Hunor
Emil Boc közbenjárását kérte
a súlyos tévedés korrekciója
érdekében. Eközben az
RMDSZ népszámlálási kara-
vánja a hatékony felkészülés
érdekében a Magyar Ifjúsági
Értekezlet (MIÉRT) szór-
ványkaravánjával együtt a
következõ napokban is foly-
tatja tájékoztató kampányát.
Erdély különbözõ települése-
in Kovács Péter fõtitkár, Hor-
váth Anna, Bodor László,
Magyari Tivadar és Székely
István fõtitkárhelyettesek is
segítik az önkéntesek munká-
ját. A lakossági fórumokon a
szakértõk válaszolnak a he-
lyiek kérdéseire, és tisztáznak
minden, az adatgyûjtéssel
kapcsolatos technikai felve-
tést. Akik a rendezvényeken
nem tudnak részt venni, azok
a Nepszamlalas.ro internetes
oldalon tájékozódhatnak. 

Kelemen

korrekciót kér „Jelentéktelen”...
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Antal Erika

Jacob Gordin Efrosz di-
nasztia címû színdarabjá-

val értek véget tegnap este
Bukarestben a Zsidó Kultu-
rális Napok. A Zsidó Állami
Színházban bemutatott dara-
bot Kincses Elemér vitte
színre; az évek óta Bukarest-
ben is dolgozó marosvásár-
helyi rendezõ nemsokára az
ötödik produkcióját mutatja
be a zsidó színháznál.

Magyar, román, jiddis

„Visszatérõ vendég vagyok
a Zsidó Állami Színházban,
és az jó jel, ha az embert va-
lahová visszahívják. Jó szel-
lemû társulat, tele van fiatal
színészekkel. Harry Eliad
igazgató – aki 1955 óta áll a
színház élén – ajánl két-há-
rom szerzõt, akik közül vá-
lasztok, de az érdekes az,
hogy mindig azt kéri tõlem,
hogy jiddisül rendezzek, ami
borzasztóan nehéz” – szá-
molt be lapunknak Kincses
Elemér, aki – bevallása sze-
rint – még sohasem rendezett
jiddisül. Ezért ez esetben úgy
járt el, hogy leutazott Buka-
restbe, tartott néhány próbát,
és a színészek megtanulták a
szöveget. „Tudni kell, hogy a
zsidó színházban is csak ket-
ten vagy hárman tudnak a
színészek közül jiddisül a
harmincból, többségük ro-
mán ortodox. Számukra is
óriási erõfeszítés a 12–13.
századi felnémet nyelv egyik
teljesen ismeretlen változatát

megtanulni, amely igaz,
hogy nagyon zenei, csak én
nem értek belõle egy szót
sem” – magyarázta a rende-
zõ. Elmondása szerint mun-
ka közben egyaránt elõtte
van a magyar, román és jid-
dis nyelvû szöveg, azokból
irányítja a színészeket.  „Ro-
mánul adom az utasításokat,
õk pedig megtanulják jiddi-
sül a szöveget” – tette hozzá.

Hiánypótló konferencia

Az idei, ötödik alkalom-
mal megszervezett bukaresti
Zsidó Kulturális Napok a

Romániai Zsidó Hitközsé-
gek Szövetsége (FCER)
fennállásának 75. évforduló-
jával estek egybe. A Zsidó
Kulturális Napok nyitóren-
dezvényén, a közösségi köz-
pontban tartott történelmi
konferencián a második vi-
lágháborús transznisztriai
kivégzõtáborok témaköré-
ben hangzottak el elõadá-
sok. Aurel Vainer parlamen-
ti képviselõ, a Romániai Zsi-
dó Hitközségek Szövetségé-
nek elnöke a konferencia
után hangsúlyozta, igazán
érdekes és hiánypótló elõ-
adások hangzottak el. „Az

elõadások lezárásaként el-
mondtam, hogy elégedetlen
vagyok a romániai kutatók
és történészek munkáival,
mivel az utóbbi idõben hát-
térbe szorulnak a zsidóságot
érintõ kérdések, annak elle-
nére, hogy azok a románság
történelmének is szerves ré-
szei” – fogalmazott Vainer.
A megnyitón elmondta, a
tavaly indult rendezvényso-
rozatot hagyományteremtõ
céllal szervezik, és elsõsor-
ban a judaizmus értékei
iránt érdeklõdõ fõvárosi
nem zsidó közönséget céloz-
zák meg vele. 

Röviden

Markó-könyvbemutató
Nyárádszeredában

Nyárádszereda polgármes-
teri hivatala és a Pallas
Akadémia Könyvkiadó író-
olvasó találkozót tart októ-
ber 22-én, szombaton 17
órakor, a nyárádszeredai
Bocskai-teremben, amelyen
Markó Béla Kié itt a tér és
Visszabontás címû köteteit
mutatják be. A szerzõ jelen-
létében tartandó eseményen
a könyveket Nagy Miklós
Kund, a Népújság fõszer-
kesztõje méltatja.

Lövétei siker
Csíkvacsárcsiban

A Lövétei Amatõr Színját-
szó Csoport Az alkohol öl cí-
mû színdarabbal nyerte az
Amatõr Színjátszó Találko-
zót Csíkvacsárcsiban – írja a
Szekelyhon.ro. A lövétei tár-
sulat A Szentegyházi Vi-
gyorgók Színjátszó Csopor-
tot (A gyógyszertárban, A
zsák) és a Csíkvacsárcsi
Amatõr Színjátszó Csopor-
tot utasította maga mögé.
Utóbbiak Horváth Péter Hó-
fehérke és a hét törpe címû da-
rabját adták elõ. 

Hibaigazítás

Tegnapi lapszámunk Magyar
napok Szeben megyében címû
cikkében tévesen írtuk
Szászmedgyes polgármester-
ének nevét. A megyei jogú
város polgármestere Teodor
Neamþu, az általunk írt Kla-
us Johannis Szeben polgár-
mestere. Az érintettektõl és
olvasóinktól elnézést kérünk.

A Pressburger Klezmer Band vasárnap este lépett fel a Zsidó Kulturális Napokon

Hírösszefoglaló

Székelyudvarhelyen a
hétvégén megrendezték

az Erdély Magyar Irodal-
máért Alapítvány (EMIA)
díjátadó ünnepségét. A pol-
gármesteri hivatal Szent Ist-
ván- termében tartott ün-
nepség keretében az idei
debüt-díjat a csíkszeredai
Potozky Lászlónak ítélte az
alapítvány kuratóriuma,
míg az életmûdíjat Szilágyi
István kapta. A kitüntetet-
tek munkásságát Fekete
Vince költõ, mûfordító,
szerkesztõ méltatta. Az
EMIA-díjat Cseke Gábor
költõ, író, újságíró és
Molnos Lajos író, költõ,
mûfordító vehette át. Lau-
dációt mondott Zsidó Fe-
renc író, újságíró és Gálfalvi
György irodalomtörténész.
A Hídverõ díjat a neves iro-
dalomtörténész és kritikus,
Láng Gusztáv kapta. Ebben
az elismerésben azok része-
sülnek, akik külföldön segí-
tik elõ az erdélyi magyar
irodalom népszerûsítését.
Az idén 75 irodalomtörté-
nész életmûvét Kántor La-
jos irodalom- és mûvészet-
kritikus méltatta. A díjáta-
dón felléptek a Palló Imre
Mûvészeti Szakközépiskola
diákjai. A rendezvényt a
Bethlen Gábor Alap és a
Communitas Alapítvány tá-
mogatta. Az Erdély Magyar
Irodalmáért Alapítvány cél-
ja az írói szolidaritás erõsí-
tése, a kiemelkedõ alkotói
munka elismerése, pályáza-
tok meghirdetése, író-olvasó
találkozók szervezése. 

Átadták az

EMIA díjait

Fotó: ifj. Salamon Márton

Orosz darab, jiddisül

Hírösszefoglaló

A könyv világa döntõ
részben még mindig pa-

píralapú, az elektronikus
könyv nem gyûrte maga alá
a nyomtatottat – mondta a
világ legtekintélyesebb köny-
ves seregszemléjének tartott
frankfurti nemzetközi könyv-
vásár kapcsán az MTI-nek  a
Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztõk Egyesülésé-
nek elnöke. Zentai Péter
László hangsúlyozta, az
egész földkerekség kultúrája
tükrözõdött vissza a vasár-
nap véget ért vásáron, ame-
lyet kínálata és méretei alap-
ján „beláthatatlannak és be-
járhatatlannak” nevezett.
Emlékeztetett arra, hogy öt
nap alatt a 15 ezer négyzet-
méter alapterületû vásárt
mintegy 300 ezer látogató ke-
reste fel, azon 106 országból
csaknem 7500 kiállító volt je-
len. A nagy hagyományok-
kal rendelkezõ, az elmúlt év-
tizedekben a magyar iroda-
lomnak is számtalan elisme-
rést hozó frankfurti könyvvá-
sárok sorában a mostani im-
már a 63. volt.  Az idei esz-
tendõben – akárcsak az el-
múlt években – az egyik fõ té-
ma, illetve fõ irányzat a foly-
tatódó digitalizálás, az elekt-
ronikus könyvek térnyerése
volt. Felidézte, hogy a frank-
furti vásáron már tíz évvel
ezelõtt az volt a jelszó, hogy

Sorry Mr. Gutenberg, de –
mint hangsúlyozta – Guten-
berg találmánya, a nyomta-
tott könyv ma is él.  Mind-
ezek ellenére Zentai Péter
László hangsúlyozta, hogy a
nyomtatott könyvet nem fe-
nyegeti veszély. A digitális
könyvek aránya a legfejlet-
tebb számítástechnikával
rendelkezõ országokban sem
éri el a 10 százalékot. Bár
szinte hetente jelenik meg ér-
tékelés az úgynevezett e-
könyv térnyerésérõl, a frank-
furti könyvvásáron semmi-
fajta „elsöprõ erõt” nem le-
hetett tapasztalni – fogalma-
zott az MKKE elnöke, utal-
va arra: a trendváltásról sok
szó esik, de valójában az
még messze nem következett
be. A világ nyomtatásban
megjelenõ kulturális kínálata
nem csökkent. Ez a kultúra
ugyanakkor ugyanolyan sok-
rétû, izgalmas és újdonságot
hozó, mint eddig. Ráadásul
a harmadik világ gazdasági
növekedése óriási tömegeket
von be a könyvkiadásba,
elég csak Kínát és Indiát em-
líteni. A gazdasági válság
közvetve mégis éreztette ha-
tását a mostani vásáron,
ahol a tavalyihoz képest cse-
kély mértékben csökkent a
látogatók száma, a résztve-
võké pedig stagnált, ami tu-
lajdonképpen csökkenést je-
lent. Drámai visszaesésrõl
azonban nincs szó. 

Virul a könyvnyomtatás

ÚMSZ

Jó hangulatban kezdõ-
dött tegnap a 10. Puck

Nemzetközi Báb- és Mario-
nettszínházak Fesztiválja
Kolozsváron. „Összesen 25
cím szerepel a plakátokon,
de egy elõadást többször is
játszanak majd a fesztivál
ideje alatt. Sikeres szervezés
után vagyunk, hisz a romá-
niai bábszínházak közül csak

a galaci, valamint a craiovai
színházak nem tudtak eljön-
ni. Itt van szinte minden tár-
sulat, amelyik hazai szinten
elismert a szakmában és si-
került három magyarországi
színházat is elhívnunk” – tá-
jékoztatta lapunkat Varga
Ibolya, a Puck Bábszínház
rendezõje. Mint kifejtette, az
október 21-ig tartó bábfeszti-
vál különlegessége verseny-
fesztivál-jellege: az itt fellépõ

társulatok teljesítményét
zsûri bírálja el. A rendezõ el-
mondta, a szûkös anyagi ke-
retek miatt nem tudják anya-
giakkal is elismerni a ver-
senyzõ bábosok munkáját,
viszont a szakmai díjak an-
nál értékesebbek. Az idei
fesztivált a hivatásos társula-
tok elõadásai mellett a ko-
lozsvári, valamint a maros-
vásárhelyi színiegyetemek
diákjainak bemutatkozása, a

néprajzi múzeum bábkiállí-
tása fûszerezi. Az elõadáso-
kat a Puck Bábszínház mel-
lett többek közt a Gheorghe
Dima Zeneakadémián, a
Kolozsvári Magyar Operá-
ban, illetve a Kolozsvári Ál-
lami Magyar Színház stúdió-
termében, valamint a Diák-
mûvelõdési Házban, és a
Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem termeiben tartják
meg. Tegnap a magyarorszá-
gi Vojtina társulat Tótágas cí-
mû darabjával lépett fel a
Kolozsvári Állami Magyar
Színház Stúdiótermében.
Varga Ibolyától megtudtuk,
csütörtökön a budapesti
Pályi János mûvész a Vitéz
László vásári bábjátékkal lép
fel a Puck Bábszínházban.
Ezt követõen, délután szak-
mai elõadást tart a kínai, il-
letve  a nyugati típusú vásári
bábjátékokról. A fesztivál zá-
rónapján György László, a
házigazda Puck Bábszínház
tagja a Rumi László által
rendezett Vitéz László címû
vásári bábjátékot adja elõ.  A
fesztivál egyik különlegessé-
ge Sarkadi Bence mari-
onettmûvész Figura ex
Macchina címû kortárs zené-
re kialakított marionett-elõ-
adása lesz, amely a Babeº–
Bolyai Tudományegyetem
Auditorium Maximum ter-
mében lesz látható. 

Bábfesztivál Kolozsváron

A 10. kolozsvári bábfesztiválon a magyarországi Vojtina társulat Tótágas címû darabját is bemutatták



F. I.

Az észt Ülo Pikkov Body
Memory címû filmje kapta az

Anim’est Nemzetközi Animáci-
ós Filmfesztivál idei fõdíját, a leg-
jobb román film és a Balkani-
mation kategóriában egyaránt
Sebastian Cosor Þipãtul címû
animációját díjazták. A diákfil-
mek mezõnyébõl Samo–Anna
Bergmann Weiß kein weiß került ki
gyõztesként a bukaresti animáci-
ós szemlén, az izraeli Yoav Brill
Ishihara címû alkotása a zsûri kü-
löndíjasa lett. 

Forgatókönyv 
mint fokmérõ

Felméri Cecília animációs
filmrendezõ, a fesztivál zsûrijé-
nek tagja az Új Magyar Szónak el-
mondta, Sebastian Cosor alkotá-
sa esetében az eredeti ötletet és a
jó technikai színvonalat díjazták
az ítészek. „A Þipãtul címû ani-
mációs film egy jól kidolgozott
mû, ezáltal kiemelkedett a me-
zõnybõl, a rendezõ a jó ötletet jó
technikával vitelezte ki” – ma-
gyarázta Felméri. A fiatal rende-
zõ elmondása szerint a román
alkotások nagy többségének hi-
bája, hogy nem áll mögöttük
elég erõs forgatókönyv. „Nálunk
sok esetben még annak örülnek
a rendezõk, ha a számítógép
képernyõjén megmozdulnak a
karakterek. Hosszú távon az len-
ne a lényeg, hogy az animációs
alkotások a mozgás örömén túl-
lépve filmként is tudjanak mû-

ködni, ehhez pedig kiforrott for-
gatókönyvekre van szükség, erõs
koncepcióra és jó technikai kivi-
telezésre” – hangsúlyozta la-
punknak Felméri Cecília. A leg-
jelentõsebb romániai animációs
fesztiválon hét kategóriában ver-
senyeznek az alkotások: egész

estés animációk, rövidfilmek, di-
ákfilmek, balkanimation, video-
klipek, reklámok és román fil-
mek. Az utóbbi szekcióba az
elõzsûri húsz filmet válogatott
be, ebbõl öt fiatal, erdélyi ma-
gyar alkotó – Fekete Szabolcs,
Szõcs Tamás, Zoltáni Levente,

Balázs Klára és Török Tihamér
– munkája. A hatodik alkalom-
mal megszervezett Anim’esten
45 ország 436 rövid- és játékfilm-
jét vetítették, de emellett négy
animációs mûhelyt, három kiál-
lítást és nyolc mesterkurzust is
szerveztek. 

„Reanimálni 
az animációt”

„Az Anim’est megszervezését
azért tartom különösen fontos-
nak, mert amellett, hogy a fil-
mek iránt érdeklõdõ közönség-
nek bemutatja a mûfaj legjobbja-
it, az alkotókat is motiválja” –
fogalmazott Felméri Cecília, aki
szerint a bukaresti animációs
szemle egyre inkább beépül a
köztudatba, évrõl évre több ér-
deklõdõt vonz. Elmondása sze-
rint a fesztivál nagy erénye, hogy
olyan filmeket mutat be a romá-
niai közönségnek, amelyeket a
nagy nemzetközi fesztiválokon
is vetítenek, de emellett a román
animációs filmtermést is megis-
merhetik az érdeklõdõk. „A
fesztivál szervezõi a bemutatók
által rávilágítanak arra is, hogy
»reanimálni kell az animációt«,
ami nem megy egyik napról a
másikra, de egyre ígéretesebb te-
hetségek bontakoznak ki” – ma-
gyarázta a rendezõ. Mint mond-
ja, nem csak az animációs film-
készítõket, hanem a közönséget
is reanimálni kell, az animációt
„ismét divatba kell hozni”, az
Animest ezért is különösen fon-
tos fesztivál. 

Sebastian Cosor az Anim’est legjobb román rendezõje  

A tévé a leghatékonyabb 
reklámeszköz

Minden más reklámformánál magasabb a
megtérülése a televíziós hirdetésnek, ami-
vel minden befektetett dolláron 70 centet
lehet nyerni. A Thinkbox felmérése há-
romezer reklámkampányt vizsgált kilenc
szektorban 2006 és 2011 között. A kuta-
tásból kiderül, hogy a tévéreklámok meg-
térülése a recesszió ellenére átlagosan 22
százalékkal magasabban áll, mint öt évvel
ezelõtt. Ennek oka, hogy a reklámforma
hatékonysága (forgalomnövelõ képessége)
nem változott, az árak viszont nagymér-
tékben csökkentek a válságnak köszönhe-
tõen. Megtérülés szempontjából a máso-
dik helyen a rádió áll, ahol 1 dollárnyi be-
fektetés 48 cent hasznot hoz. A harmadik
a sajtó lett (40), a negyedik a statikus
online display hirdetés (6), az ötödik pe-
dig az outdoor (-15).

Brad Pitt dühbe gurult 
a fegyverlefoglalás miatt

Brad Pitt amerikai hírforrások szerint dü-
hös a budapesti forgatás késlekedése mi-
att, amit a World War Z felvételeihez be-
szerzett fegyverek elkobzása okozott. Egy
New Jersey-i online hírportál ismertette,
hogy a filmhez rendelt több mint 80 mû-
ködõképes fegyvert, köztük több katonai
gépfegyvert foglaltak le egy budapesti re-
pülõtéri vámraktárban a magyar terrorel-
hárítók. Az írás szerint az akcióra azért
került sor, mert míg a fegyverek dokumen-
tációjában az szerepelt, hogy nem mûkö-
dõképesek, „valójában tökéletes állapot-
ban voltak”. Brad Pittnek nincs köze a tör-
téntekhez. A hibát a filmes cég alkalma-
zottai követték el, akik nem szerezték be a
magyar Terrorelhárítási Központ engedé-
lyét a mûködõképes fegyverekhez – fogal-
mazott a cikk hírforrásokra hivatkozva.
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Röviden

Nem kis feladatot vállalt magára Pino
Maniaci szicíliai médiaszakember, amikor
1989-ben Telejato néven olyan televíziócsator-
nát hozott létre, mely az olaszországi maffia
törvénytelen cselekedeteinek leleplezését végzi.
Maniaci és Roberto Saviano, a 2008-ban be-
mutatott Gomorra címû film alapját képezõ
könyv szerzõje folyamatos és eredményes rend-
õri felügyelet alatt állnak. Eredményes, hisz
szerencsére egyikük sem jutott még Cattani fel-
ügyelõ tragikus sorsára. A bûnszövetkezetek
legtöbbször a tömegek félretájékoztatásával
tartanak fenn magukról amolyan „Zorro-
imázst”, ám tudjuk, hogy az általuk életben
tartott korrupció nem eredményezhet közösségi
szinten sem lelki, sem kulturális, sem gazdasá-
gi fejlõdést. Mi hallgatunk legtöbb korrupciós
ügyrõl, mely minket érint, melynek mi is cin-
kosai leszünk ezáltal. Õk meg életük kockázta-
tásával ismertetik a világgal a Gonoszt. Ta-
nuljunk tõlük!

(prier)

Kettõs tükör 

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

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

Hírösszefoglaló

Olvasóinak számát tekintve
továbbra is vezet a nyomta-

tott sajtó az internetessel szem-
ben – állapította meg az Újságok
Világszövetsége hétvégén közzé-
tett tanulmányában. A szervezet
63. kongresszusán ismertetett
adatok szerint a világon naponta
2,3 milliárd ember olvas pa-
píralapú újságot, és 1,9 milliár-
dan tájékozódnak a világhálóról.
A világgazdasági válság nyomot
hagyott a sajtó bevételein is, de a
visszaesés lassult az utóbbi évek-
ben. 2004 és 2009 között negye-
dével csökkentek az ágazat hir-

detési bevételei, 2009 és 2010 kö-
zött három százalékkal. Az el-
múlt év során már enyhén nõttek
is a bevételek Nyugat-Európá-
ban, az Egyesült Államokban és
az ázsiai-csendes-óceáni térség-
ben. 2010-ben 14 ezer 853 újság
jelent meg a világon, mintegy
kétszázzal több, mint az azelõtti
évben. Az összes példányszám
ezzel szemben 528 millióról 519
millióra csökkent. A fejlõdõ or-
szágokban öt év alatt 16 száza-
lékkal nõtt a lapok példányszá-
ma, Európában mintegy tíz szá-
zalékkal, az Egyesült Államok-
ban 17 százalékkal csökkent. Iz-
landban és Japánban jut el a la-

kosság legnagyobb részéhez a
nyomtatott sajtó, mindkét or-
szágban 90 százalék felett van ez
az arány. Jacob Matthew, a szer-
vezet elnöke a sajtószabadság
fontosságát hangsúlyozta meg-
nyitó beszédében, kiemelve,
hogy a tömegtájékoztatási eszkö-
zök a közel-keleti és észak-afrikai
politikai átalakulások során is
szerepet kaptak. „Lelkesítõ volt
látni, hogy az arab világban em-
berek, akik eddig mindenféle hír-
forrástól el voltak zárva, hogyan
használták nagyon gyorsan és
nagy számban a hírcsatornákat,
újságokat és az új média eszkö-
zeit” – fogalmazott Matthew. 

A print sajtó veri az online-t

ÚMSZ

Háromra emelkedett a ªer-
ban Huidu román tévésztár

által okozott vasárnap délutáni
közúti baleset halottainak szá-
ma, miután tegnap belehalt sérü-
léseibe a Dacia Logan harmadik,
57 éves utasa is. Amint arról la-
punkban már beszámoltunk, a
Prima TV Cronica cârcotaºilor (Kö-
tekedõk krónikája) címû show-
mûsorának mûsorvezetõje terep-
járójával – amelyben rajta kívül
felesége, két kisgyereke és a gye-
rekek dadája utazott – szabályta-
lan elõzés közben összeütközött
egy szabályosan közlekedõ Da-
cia Logannal, amelynek 65 éves
sofõrje és a mellette ülõ 54 éves

nõ a helyszínen életét vesztette.
A balesetben megsérült a mûsor-
vezetõ két- és négyéves gyereke,
felesége, és a gyerekek dadája is,

õ azonban sértetlenül megúszta.
A kórházban végzett vérteszt so-
rán kiderült, Huidu nem fo-
gyasztott alkoholt, így ellene
gondatlanságból elkövetett em-
berölés vádjával indult vizsgálat,
amelynek végén akár nyolc- évi
börtönbüntetésre is számíthat.
„Orvosi szempontból semmi ba-
ja nincs ªerban Huidunak, sértet-
lenül megúszta, viszont a baleset
valósággal sokkolta. Szinte sem-
mi egyebet nem mond, csak azt,
hogy »Jaj Istenem, mit tettem.
Végem van«” – nyilatkozta a
Gândul.infónak a Brassó Megyei
Kórház egyik orvosa. Elmondá-
sa szerint a televíziós mûsorveze-
tõ tagadja, hogy kanyarban elõ-
zött volna. „Megcsúsztam a ned-

ves úttesten és irányíthatatlanná
vált az autóm, ezért tértem át az
ellenkezõ irányú” – idézte a
megtört Huidut az orvos. A
Mediafax beszámolója szerint
ªerban Huidut eddig 14-szer
büntette meg a közúti rendõrség,
2005-ben és 2009-ben jármûveze-
tõi jogosítványát is felfüggesztet-
ték, elõször azért, mert nem állt
meg a jelzõlámpánál, utána pe-
dig szabálytalan elõzésért.
Lucian Diniþã országos rendõr-
parancsnok a hírügynökségnek
elmondta, augusztusban ªerban
Huidu 99 kilométeres óránkénti
sebességgel száguldott a vasárna-
pi baleset helyszínén, ahol 50
km/h-s sebességkorlátozás van
érvényben. 

„Vége van” ªerban Huidunak

ªerban Huidu



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
13.20 Kívánságkosár
15.10 Utókor (ism.)
15.40 Törzsasztal (ism.)
16.10 Önök kérték! (ism.)
17.10 Homo faber 
- A kézműves: 
Sütőmesterek
17.25 Korea, 
Kína és Japán kultúrájá-
nak története
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 Anna Karenina
(am. rom. dráma, 1997)
0.20 Dunasport

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Settenkedők (am.
thriller) 12.50 Egy gyilkos-
ság forgatókönyve (am.
thriller) 14.45 Havas cso-
dák (amerikai dráma)
16.25 Sofőrlecke (angol
filmdráma) 18.10 Üldözési
mánia (amerikai-kanadai
vígjáték) 20.15 Hazárd
megye lordjai (amerikai
akció-vígjáték) 22.00 Még
zöldebb a szomszéd nője
(amerikai vígjáték) 23.55
Buliszerviz 2. (amerikai
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 Magyar Tamás: Su-
ba subával 10.30 Átjáró
16.00 Híradó 16.15 Met-
szet 16.35 Kárpát Exp-
ressz 17.00 Átjáró 17.30
Híradó 17.40 Izelítő
14.45 Kalendárium 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Néptánc 18.30
Híradó 19.00 Hitélet
20.00 Útmutató 20.15
Made in Hungary 20.30
Magyar Tamás: Gyöngyök
és pitykék, dokf. 21.00
Hitélet 21.30 Híradó
22.00 Átjáró 

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Örökké
együtt (sorozat) 12.45 A
kötelék (sorozat) 14.15
Clase 406 (sorozat) 15.30
Amor real (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Lola
(amerikai sorozat) 18.30
A lángoló ég alatt (sorozat)
19.30 A csábítás földjén
(sorozat) 20.30 A szere-
lem győzelme (sorozat)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Perro amor (soro-
zat) 23.30 Szerelemkön-
nyek (sorozat)

FILM+ACASÃ
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Pro Tv, 14.00
Ki voltál, lányom?

A középkorú Natalie elveszítette a lányát. Az asszony úgy
próbálja enyhíteni a fájdalmát, hogy elhatározza, elutazik
azokra a helyekre, amelyeket a lánya annyira kedvelt. Na-
talie mindig is bizalmas, őszinte kapcsolatban állt a lányá-
val. Legalábbis ő így érezte. Ám amikor Sara egy tragikus
autóbalesetben meghalt, rá kellett jönnie, hogy a lánya nem
az az ember volt, akinek ismerte.

DUNA Tv, 22.30
Anna Karenina

Anna Karenina, a gyönyörű asszony, nagy tekintélyű férjé-
vel és kisfiával él a XIX. század végén Oroszországban. Egy
rokonlátogatás alkalmával találkozik a fiatal, vonzó Vron-
szkij gróffal, és első látásra egymásba szeretnek. Bár tisztá-
ban vannak a következményekkel, szembefordulnak környe-
zetükkel, és vállalják szerelmüket. Ám a kor társadalmának
erkölcsei megakadályozzák boldogságukat.

Antena 1, 1.05
A holló

Eric Dravent, a fiatal rockzenészt az Ördög Éjszakáján meny-
asszonyával együtt brutálisan meggyilkolják. Pontosan egy
évvel később Eric egy rövid időre visszatér az élők sorába,
hogy valóra váltsa a Holló legendáját: néhányan azok közül,
akik értelmetlen halált haltak, lehetőséget kapnak arra,
hogy bosszút álljanak, és lelkük végre nyugalomra leljen.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
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 Arborétumok, 
gyűjteményes kertek
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, 
Thomas, a gőzmozdony
20.00 Sólyom és galamb
(olasz sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Maradj talpon!
22.30 Stingers 
(ausztrál krimisor.)
0.00 Az Este
20.30 Párizsi helyszínelők
(krimisor.)
1.20 Bűvölet 
(olasz sor.)
1.45 Bűvölet 
(olasz sor.)
2.10 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
3.00 Magyar válogatott
4.00 Arborétumok, 
gyűjteményes kertek
4.15 Ars Hungarica 
- A nagyszentmiklósi 
kincs

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
15.15 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
23.15 ValóVilág 
(2011) (élő) 
- Aréna, Kihívás
0.05 Vámpírnaplók 
(amerikai kaland sorozat)
1.10 Reflektor 
- Sztármagazin
1.25 A tűzzel sose játssz!
(kanadai-amerikai horror,
2007)

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.50 Stahl konyhája
11.00 Babapercek
11.10 Teleshop
12.40 Winnetou bosszúja
(jug.-NSZK kalandf.,
1965)
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 Bajnokok Ligája
(ism.)
4.10 Babavilág (ism.)

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 Fotográfiák 
(magyar dokumentumf.,
2009) (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.)

10.50 Felejtsd el Párizst!
(am. vígjáték) 12.50 Top-
modell leszek! 13.40 Fele-
ségcsere 14.40 Őrangyal
(sorozat) 15.40 Doktor
House (ism.) 16.35 Nyom-
talanul (sorozat) 17.30
Gyilkos számok (ism.)
19.20 Jóbarátok (sorozat)
20.20 Két pasi (ism.)
21.15 Doktor House
(sorozat) 22.15 Ocean’s
Eleven - Tripla vagy semmi
(am.-auszt. vígjáték) 0.35
Terepen 1.30 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.)
11.05 DTK 
(talk show) (ism.)
12.10 A Kennedy család
(kanadai miniserozat)
(ism.)
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 Párizsi helyszínelők
(francia krimisor.)
22.05 On the spot
23.00 Az Este
23.35 KorTárs
0.05 Bűn és büntetlenség
(dokumentumf.)
1.20 Zegzugos történetek
- Római út a Badacsony-
ban
1.45 Sporthírek
1.55 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 Ítéld meg te!
12.20 TVR 55
12.40 A palota legendái:
A szelek királya 
(dél-koreai drámasor.)
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
20.45 Dr. House 
(amerikai sorozat)
21.30 UEFA Champions
League Studió 
(live)
21.40 Olympique Mar-
seille-Arsenal labdarúgó
mérkőzés (live)
23.50 Gól gól után
0.45 Psych 
- Dilis detektívek 
(amerikai krimisor.)
1.35 Közérdek (ism.)
2.00 La vie en rose 
(ism.)
3.05 Sport (ism.)
2.45 TVR55
3.00 Sport (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport,
Könyvbemutató
10.00 Minden rendben
lesz (amerikai filmdráma,
2005) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek,
Sport, időjárásjelentés
14.00 Ki voltál, lányom?
(amerikai filmdráma,
2006)
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 Haláljáték 
(amerikai akcióf., 2010)
22.30 Pro Tv hírek,
Sport, 
időjárásjelentés
23.00 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.)
0.00 Haláljáték 
(amerikai akcióf., 2010)
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
3.30 A rejtély 
(sor.) (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 hozzáfé-
rés - 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 holló 
(am. fantaszt. thriller,
1994)

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, időjárásje-
lentés
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 
– Szerszámok
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan csinálják?
10.000 tonnás szikla, 
a Föld feltérképezése, 
friss virág egész évben
10.00 Hogyan készült?
11.00 A túlélés törvényei
12.00 Amcsi motorok 
- OCC története
13.00 Autókereskedők 
- BMW 635csi
14.00 Autókereskedők
úton 
- Bentley
15.00 Állítólag... 
– Banánhéj 
és házigyémánt
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Bakik 
- különkiadás
18.00 Autókereskedők 
- Corvette C4
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Alabama
20.00 Állítólag... 
- Antigravitációs eszköz
21.00 Hogyan készült?
22.00 A túlélés 
törvényei
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 Egészségpasztilla
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Bazár
12.35 Biznisz óra
13.25 Egészségpasztilla
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 A rejtelmes sziget
(am. kalandf., 2005)
20.05 Egészségpasztilla
20.15 A divat világa
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek,
időjárásjelentés
23.00 Testvérség a bor-
ban
23.30 Bakhita 
(olasz életrajzi film, 2009)
1.20 A rejtelmes sziget
(am. kalandf., 2005)
(ism.)
2.50 Biznisz óra 
(ism.)
3.40 Vallomások 
(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 Ven-
dég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned
bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika
19.00 Közéleti 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 19. 
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Ma Lukács és Ambrus
napja van.
A Lukács a latin Lucas
névbõl ered, jelentése: lu-
caniai férfi.
Az Ambrus férfinév a gö-
rög Ambrosziosz név rövi-
dülésébõl származik, mely-
nek jelentése: halhatatlan. 
Holnap Nándor, Ferdi-
nánd és Pál napja van.

Évforduló
• 1514 – Megszûnik a ma-
gyar jobbágyok szabadsá-
ga. Az ország minden pa-
rasztját (kivéve a szabad ki-
rályi városok lakosait), sza-
badságvesztéssel büntetik,
ha engedély nélkül elköl-
töznek. Bevezetik a robo-
tot, a cenzust és a kilence-
det.
• 1922 – Megalakul a Bri-
tish Broadcasting Corpora-
tion (BBC).
• 1954 – A Texas Instru-
ments bemutatja az elsõ
tranzisztoros rádiót.

Vicc
– Ki az abszolút jól nevelt
bérgyilkos?
– Aki a könyvtárban csak
hangtompítós pisztolyt
használ.

Recept
Édesköményes-szardellás
rakott krumpli
Hozzávalók: 2 db édeskö-
mény, 8 szardellafilé, 4
krumpli, 1 paradicsom, 1 pi-
ros kaliforniai paprika, 10
dkg feta, 3 tojás, 3 dl tej, 1 ge-
rezd fokhagyma, só, bors, 4
evõkanál olívaolaj.
Elkészítés: A krumplit héjá-
ban megfõzzük, meghámoz-
zuk, karikákra vágjuk. A ka-
liforniai paprikát nyílt láng
fölött vagy grillezõs sütõben
megsütjük úgy, hogy a héja
fekete legyen. 10 percre zacs-
kóba tesszük, légmentesen le-
zárjuk, majd kivesszük, és le-
húzzuk a héját. Csíkokra
vágjuk. Az édesköményeket
felszeleteljük, és megpirítjuk
az olívaolajon. A paradicso-
mot felkarikázzuk. Egy tûz-
álló tálat kivajazunk, és fel-
váltva belefektetjük az édes-
köményt, a krumplit, a para-
dicsomot és a paprikát. 160
fokos sütõben 10 percig süt-
jük. A fetát lereszeljük, az ap-
róra vágott fokhagymával,
sóval, borssal, a szardellával,
a tojásokkal és a tejjel össze-
turmixoljuk. A rakott zöldsé-
gekre öntjük, és visszatoljuk
a sütõbe 15 percre. 

2011. október 18., kedd   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A mai napra tervezett programot
hajtsa végre. A bolygóktól kap
elegendõ energiát és lelkesedést a
kreativitáshoz.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Nagy gonddal, figyelemmel dol-
gozzon ma, nehogy hibát vétsen.
Váratlanul találkozhat valaki-
vel, aki nagy benyomást gyako-
rol érzelemvilágára. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Hagyja magát sodródni a törté-
nésekkel Munkáját fegyelmezet-
ten végezze, ezt másoktól is köve-
telje meg. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Családtagjai közül valaki ko-
moly segítséget nyújt önnek. Így
anyagilag stabilizálódhat, érték-
ítéletében változás állhat be. 
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Ne vitatkozzon a párjával, mert
most csak veszíthet. Jobban teszi,
ha békében behódol, estére úgyis
kibékülnek. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Úgy érzi, hogy mostanában nem
úgy sikerültek a dolgok, ahogy
szerette volna. Ma mégis öröm-

ben lehet része, ami felrázza tom-
pultságában. 
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Hivatalos ügyben kell intézked-
nie, ami kedvezõ lehetõséget ígér.
Az is lehetséges, hogy olyan leve-
let kap, ami örömére szolgál. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Pénzügyi helyzete változékony,
egy váratlan kiadás elviszi a
pluszpénzt. Hivatásában az al-
kalmazkodás válik fontossá.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Magánéletében változások követ-
kezhetnek be. Új emberekkel ta-
lálkozik, és olyan dologra figyel
fel, amit eddig észre sem vett.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A mai napon, ha szükséges, ész-
érvekkel védekezzen. A kényes te-
rületet figyelembe véve viselked-
jen udvariasan. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Gondolataiban sok szép tervet
szövöget. Ma nem minden témá-
ban marad a realitások talaján.
Képzelete szárnyal. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A bolygóállás kedvez önnek,
szinte rózsaszínû szemüvegben
látja a világot. Vigyázzon egész-
ségére.

Horoszkóp
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Túlélésünk feltétele nem az,
hogy mindent észben tart-
sunk, hanem az, hogy tud-
junk felejteni. Depressziónkat
és elesettségünket az okozza,
hogy nem tudunk felejteni.
Olyan dolgokat forgatunk a
szívünkben, amire semmi
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ja a csalódásokat, az el is tudja
felejteni azokat. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Világbajnok román vívók

Az Anca Mãroiu, Ana
Brânzã, Simona Alexandru,
Loredana Dinu összeállítasú
román együttes címét meg-
védve nyerte a nõi párbajtõ-
rözõk csapatversenyét a
cataniai vívó-világbajnoksá-
gon. Korábban Mãroiu és
Brânzã is a legjobb négy kö-
zé jutott, így a román kül-
döttség egy arany- és két
bronzmedállal az éremtáblá-
zat ötödik helyén végzett. 

Két meccs, egy gól

Egyetlen találat született a
labdarúgó-Liga-1 tizedik for-
dulójának vasárnap esti mér-
kõzésein, a Kolozsvári U
Laurenþiu Marinescu góljá-
val gyõzte le 1-0-ra a Brassói
FC-t. A FC Vaslui 0-0-ra
mérkõzött a Steauával, miu-
tán utóbbiak csatára, Florin
Costea büntetõt hibázott a
hetedik percben.   

Sorsolás Bécsben

Az Európai Kézilabda-szö-
vetség bécsi székházában ma
sorsolnak a férfi-EHF-kupa
tizenhatoddöntõire. A
Székelyudvarhelyi KC ma-
gyar ellenfelet is kaphat, hi-
szen a Balatonfüred és a Ta-
tabánya is kettõs gyõzelem-
mel jutott a legjobb 32 közé,
a luxemburgi Berchem, illet-
ve a görög PAOK Szaloniki
ellenében. 

Tizenhatan maradtak 

A labdarúgó-Román Kupa
nyolcaddöntõjében ma
Medgyesi Gaz Metan–Ast-
ra II Giurgiu- (16 óra) és
Galaci Oþelul–Marosvá-
sárhelyi MFC- (19) mérkõ-
zéseket rendeznek. Szerdán
Pandurii Târgu Jiu–Brassói
FC (16) és Dinamo–Gaz
Metan Severin (20.45), csü-
törtökön pedig FC Vaslui–
Galaci Dunãrea (16), Astra
Ploieºti–Petrolul Ploieºti
(17.30), Rapid–CS Oto-
peni- (19) és Temesvári
FC–Steaua- (20.45) találko-
zók lesznek. 

Vörös Ördögök Bukarestben
Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

Ma és holnap a harma-
dik forduló mérkõzései-

vel folytatódik a labdarúgó
Bajnokok Ligája csoportkö-
re. A C betûjelû kvartettben
az Oþelul az angol bajnoki
címvédõ Manchester United
együttesét fogadja ma este a
Nemzeti Arénában. Sir Alex
Ferguson szinte minden játé-
kosára számíthat, kivéve egy
hátvédet, Rio Ferdinandot.
A Vörös Ördögök mesteré-
nek keretébõl nem hiányzik
Patrice Evra, Nemanja
Vidici, Darren Fletcher, Ry-
an Giggs, Nani, Park Ji-
Szung, Ashley Young, Anto-
nio Valencia, Dimitar Berba-
tov, Mame Diouf, Javier
Hernandez „Chicharito”,
Michael Owen, Danny Wel-
beck és Wayne Rooney sem. 

Ferguson nem rejti véka
alá, hogy hat pontot vár a

galaciak elleni mérkõzése-
ken, már csak azért is, mert
eddig nem nyert, igaz, nem is
veszített csapata. 

A Liga-1-ben továbbra is
gyengélkedõ román bajnok
becsületes helytállásban re-
ménykedik és – titkon – az el-
sõ pont megszerzésében. Az
Oþelul–Manchester United
BL-mérkõzésrõl a TVR 1 szá-
mol be élõben 21.40 órai kez-
dettel. A C csoport másik
mérkõzésén a meglepõ éllo-
vas svájci FC Bázel a
Benficát fogadja. 

Az est további mûsora: A
csoport: SSC Napoli (olasz)–
Bayern München (német) és
Manchester City (angol)–Vil-
larreal (spanyol). B csoport:
Moszkvai CSZKA (orosz)–
Trabzonspor (török) és OSC
Lille (francia)–Milánói Inter-
nazionale (olasz). D csoport:
Real Madrid (spanyol)–
Olympique Lyon (francia) és
Zágrábi Dinamo (horvát)–A-
jax Amsterdam (holland). Kemény dió. Vajon melyik galaci játékosnak sikerül megzörgentie a manchesteriek hálóját?

Jégkorong

Turós-Jakab László 

A pénteki, csíkszeredai
bajnokverést követõen

Bukarestben is nyerni tudott
a Miskolci Jegesmedvék
JSE, amely 4-2 arányban bi-
zonyult jobbnak a Steaua
Rangersnél a magyar-román
jégkorongbajnokság, a
MOL Liga vasárnap esti
mérkõzésén. A magyar csa-
pat 26 percet volt emberhát-
rányban, ellenfele csak 10-
et. A vesztes csapat góljait
Mihai Georgescu és Leo-
nard Pascaru ütötte. Elsõ-
sorban a második harmad-
ban ütött négy gólnak kö-
szönhetõen a HSC 5-4-re
verte Csíkszeredában a
Dab.Doclert, amelynek játé-
kosai kétszer annyit hokiz-
tak emberhátrányban, mint
ellenfeleik. Az Acélbikák
egyszer vezettek, a 15. perc-
ben 2-1-re, a továbbiakban
azonban a székelyek akarata
érvényesült a jégen. Nagy
Béla tanítványai közül Bíró
Ottó, Moldován Ervin,
Vaclav Novak és Lubomir
Hurtaj (2) volt eredményes.
Pesterzsébeten a Ferencvá-
rosi TC 5-1-re nyert a sereg-
hajtó Újpesti TE ellen. Lap-
zárta után Sapa Fehérvár
AV19–Újpesti TE-mérkõ-
zést rendeztek, ma este pe-
dig a Brassói Corona Fenes-
tela lesz a Steaua Rangers
vendége Bukarestben. 

MOL Liga:

dobogón 

a Jegesmedvék

A táblázaton
1. Csíkszereda 12100 2 63-25 29
2. Dab.Docler 149 0 5 59-36 26
3. Miskolci JJSE 127 0 4 45-28 22
4. Brassó 126 0 6 50-41 20
4. Fehérvár 137 0 6 50-53 19
6. FTC 136 0 7 37-47 18
7. Steaua 123 0 9 35-67 10 
8. Újpest 122 0 1028-70 6

Kosárlabda 

T. J. L.

Nagy meglepetéssel zá-
rult vasárnap este a férfi-

kosárlabda-bajnokság 3. for-
dulója: az addig nyeretlen
CS Municipal 69-67-re verte
a fõvárosi Arena de Baschet-
csarnokban a bajnoki címvé-
dõ U-Mobitelco-BT-t. Bár
szünetben még a hazaiak áll-
tak jobban, a kolozsváriak
fordítottak, és a zárónegyed-
ben 63-55-re, 65-59-re, majd
67-64-re vezettek. Az utolsó
négy percben azonban már
nem találtak a gyûrûbe. A
hazai kosárlabda egyik legfi-
atalabb együttese elõször
nyert a kolozsvári alakulat
ellen, zsinórban négy (baj-
noki) kudarc után.   

Medgyesen a Gaz Metan
87-79-re nyert a BC Mureº

ellen. Déri Csaba marosvá-
sárhelyi edzõ szerint tanít-
ványai a lepattanóknál vesz-
tették el a rangadót.   

Már csak két gárda veret-
len, a Medgyesi Gaz Metan
és a CSS Giurgiu, s ugyan-
annyi nyeretlen, a Dinamo
és a Poli Iaºi. 

Az õszi idény elsõ hétkõzi
fordulójának mérkõzéseire
szerdán kerül sor, kettõt ki-
véve. A marosvásárhelyi BC
Mureº–Kolozsvári U-Mobi-
telco-BT erdélyi rangadót a
házigazdák kérésére már
korábban elhalasztották, s
nem játszák le a CSS
Giurgiu–CSU Asesoft Plo-
ieºti meccset sem. A holnap
esti mûsor: Nagyváradi
CSM U–Bukaresti CS Mu-
nicipal, CS Otopeni–Temes-
vári BC, BCM Piteºti–
Nagyszebeni CSU Atlassib,
Energia Rovinari–Buk.

Dinamo, Poli Iaºi–Craiovai
SCM CSS, Gaz Metan–
Csíkszeredai Hargita Gyön-
gye KK. 

A nõi bajnokság 3. fordu-
lójának vasárnap esti záró-
mérkõzésén a címvédõ Ara-
di ICIM 63-56-ra nyert Szat-
márnémetiben. A bajnoki
cím fõ várományosa, a CSM
Târgoviºte mellett három,
meglepõen jól rajtolt gárda
õrzi veretlenségét, a Craiova,
az Alexandria és a Gyulafe-
hérvár. A középmezõny
máris tömör, míg három csa-
pat, a Poli Iaºi, a Nagyvárad

és a Sepsi BC még nem nyert
ebben a bajnokságban. 

Szerdán ismét játszanak
az alábbi menetrend szerint:
Alexandria–Bukaresti Olim-
pia, Gyulafehérvár–Poli
Iaºi, Craiova–Marosvásár-
hely, Nagyvárad–Temesvár,
Brassói Olimpia–CSM
Sportul Studenþesc, Rapid–
Szatmárnémeti és Sepsi
BC–CSM Târgoviºte. Az
aradiak kontinentális kupa-
szereplésére való tekintettel
az ICIM–Kolozsvári U-mér-
kõzést (82-32) már korábban
lejátszották. 

Bajnokverés a fõvárosban
A Közép-európai Liga (CEWL) 2011–12-es idényben az
aradiak szerdán címvédõként mutatkoznak be a B csoport-
ban, ellenfelük a német TSV 1880 Wasserburg. A mérkõ-
zésrõl a TVR 3 számol be élõben. Ugyanabban a kupaso-
rozatban csak, az A csoportban a Szatmárnémeti CSM a
cseh Valosun Brnót fogadja szerdán este.   

Rajt az Európa-kupákban 
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A Lazio a 93. percben,
Klose góljával gyõzte le

2-1-re az AS Rómát az olasz
labdarúgó-Serie A 6. fordu-
lójának vasárnap esti mérkõ-
zésén. Öt találkozó zárult 0-
0-lal, s 12 csapat maradt gól-
képtelen. Mutu ismét sport-
szerûtlen megnyilvánulással
hívta fel magára a figyelmet:
ellenfele arcba könyökléséért
kiállították a Cesena–Fioren-
tina-találkozó 73. percében.
A Juventus (12 pont) vezet az
Udinese (12), a Cagliari (11)
és a Lazio (11) elõtt. 

A spanyol Primera Divisi-
ón 7. fordulójának egyik va-
sárnapi mérkõzésén a Levan-
te 3-0-ra nyert a Málaga ellen,
és továbbra is tartja a lépést a
„nagyokkal”. További ered-
mények: Rayo Vallecano–Es-

panyol 0-1, Zaragoza–Real
Sociedad 2-0, Sevilla–Spor-
ting Gijón 2-1. Az Athletic
Bilbao tegnap késõ este fo-
gadta az Osasunát. A 17 pon-
tos Barcelonát a Levante (17),
a Real Madrid (16), a Sevilla
(15) és a Valencia (14) elõtt. 

Az angol Premier League
8. fordulójának vasárnap esti
zárómérkõzésén a Newcastle
United ikszelt a Tottenham
Hotspur-ral, 2-2. A City (22
pont) megelõzte az Unitedet
(20), a manchesteri csapato-
kat a Chelsea (19), a New-
castle (16) és a Liverpool (14)
követi. 

A német Bundesliga 9. for-
dulójának zárómérkõzésén
az FC Köln 2-0-ra nyert a
Hannover 96 ellen. A Bayern
(22 pont) kissé megugrott ül-
dözõitõl, a Mönchenglad-
bachtól (17), a címvédõ Dort-
mundtól (16), a Stuttgarttól
(16) és a Werdertõl (16). 

Gólképtelen a Serie A
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A sereghajtó és a me-
zõnyben egyedüliként

nyeretlen Zalaegerszeg 4-2-
re kikapott Újpesten a ma-
gyar labdarúgó-OTP Bank
Liga 12. fordulójának vasár-
napi mérkõzésén. A Ferenc-
város második gyõzelmét
szerezte meg, miután hát-
rányból fordítva nyert Pá-
pán, 2-1. A Fradi 340 perc
után tudott ismét gólt sze-
rezni és nyolc ponttal várja
a hétvégi, Újpest elleni
rangadót. 

A listavezetõ Debrecen
szombati Gyõr elleni sikeré-
vel (2-0) legnagyobb riválisá-
tól is biztos, négypontos tá-
volságra került. Kondás
Elemér együttesének sikere
azért is értékes a DVSC szá-

mára, mert a jelenlegi állás
szerint a gyõriek nevezhetõ-
ek az egyetlen komoly ellen-
felének a bajnoki címért fo-
lyó versenyfutásban. A Pécs
elleni kiütéses sikerével (4-0)
harmadik Diósgyõr már 11
pontra van tõle.

A forduló meglepetése
Székesfehérváron született,
ahol a hazai pályán egészen
szombatig százszázalékos
címvédõ Videoton 2-0-ra ki-
kapott a Kecskeméttõl.
Danilo (Honvéd) és Peric
(Kaposvár) egyformán 10
gólnál tart, míg a debreceni
Coulibaly kilencszer, a pak-
si Böde pedig hétszer kö-
szönt be. 

A 13. forduló mûsora: ok-
tóber 21., péntek: Hon-
véd–Diósgyõri VTK; októ-
ber 22., szombat: Ferenc-
város–Újpest, Vasas–MVM
Paks, Zalaegerszegi TE–

FGSZ Siófok, Haladás–Ka-
posvári Rákóczi, Kecskeméti
TE–Lombard Pápa; október
23., vasárnap: Gyõri ETO–
Videoton, Pécsi MFC–Deb-
receni VSC. 

Megugrott a Debreceni VSC
A táblázaton: 

1. Debrecen 12 102 0 28-8 32
2. Győri ETO 12 9 1 2 21-9 28
3. Diósgyőr 12 6 3 3 20-15 21
4. Honvéd 12 6 2 4 23-15 20
5. Videoton 12 6 2 4 17-9 20
6. Kecskemét 12 5 4 3 20-16 19
7. Pécsi MFC 12 5 4 3 18-23 19
8. MVM Paks 12 4 5 3 25-27 17
9. Pápa 12 4 3 5 12-13 15
10. Haladás 12 4 2 6 14-19 14
11. Siófok 12 2 6 4 9-10 12
12. Vasas 12 2 6 4 12-16 12
13. Újpest 12 3 2 7 17-21 11
14. Kaposvár 12 1 7 4 16-22 10
15. FTC 12 2 2 8 8-15 8
16. ZTE 12 0 3 9 9-31 3

Fotó: Mediafax
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