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Megbírságolják azokat, akik
nem közlik a számlálóbizto-

sokkal a személyi számukat – je-
lentette be tegnap az Országos
Statisztikai Intézet igazgatója, aki
menesztette a hivatal szóvivõjét.
Vladimir Alexandrescu a hétvé-
gén még azt mondta, hogy a sze-
mélyi szám bizalmas adat, és a
válaszadó eldöntheti, errõl akar-e
nyilatkozni. A számlálóbiztosok
visszatérnek azokhoz a családok-
hoz, ahol a személyi szám rögzí-
tését korábban elmulasztották. A
kérdezõbiztosok eddig mintegy
tízmillió személy adatait vették
nyilvántartásba. Szociológusok
szerint a népszámlálás eredmé-
nyei meglepetéseket ígérnek. 
4. és 7. oldal 

Várhatóan csak a jövõ év második félévétõl válik lehetõvé a nyugdíjak és a közalkalmazotti
bérek emelése – erõsítette meg lapunknak Gyerkó Lászó RMDSZ-es szenátor, aki részt vett 
a jövõ évi költségvetésrõl szóló koalíciós tanácskozáson. Tájékoztatása szerint a büdzsé 2012-
ben „visszafogott” lesz, hiányát megpróbálják három százalék alá csökkenteni. A deficit le-
szorítására azért van szükség, mert az esti EU-csúcs elõtt nyilatkozó Traian Bãsescu államfõ
szerint fennáll a veszély, hogy a görög eladósodásban érintett pénzintézetek kimenekítik tõké-
jüket Romániából, így még az idei hiány finanszírozására sem lesz pénz. 2. és 6. oldal 
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2011. október 27., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3274 ▲
1 amerikai dollár 3,1035 ▼
100 magyar forint 1,4530 ▼

Kivárnak a MOGYE vezetõi

Még mindig nem döntött a Marosvásárhe-
lyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
(MOGYE) vezetése a magyar intézetek lét-
rehozásáról – közölte Brassai Attila, az
egyetem tanszékvezetõ tanára. A hét elején
elnapolták az egyetem szenátusi ülését.

Vezércikk 3

Véget ért a „Liszt 200”

„A háromhetes programsorozat zökkenõ-
mentesen zajlott le, úgy, ahogy azt elter-
veztük. Minden bizonnyal a komolyzene
kedvelõi is elégedettek voltak a bõséges kí-
nálattal, szinte minden elõadást és hang-
versenyt telt ház fogadott” – értékelte az
Új Magyar Szónak a fesztivált Szép Gyula.

Társadalom 7

Aktuális 3

Forradalmak árnyképei
Földrészünkön, legalábbis reméljük,
olyasmi már nem fordulhat elõ, mint Lí-
biában. Éppen elég, hogy féltve szeretett
Közép-Kelet-Európánkban a hatalom egy

forradalomnak kikiáltott vá-
lasztás („fülkeforradalom”)
nyomán is megingathatja a
demokrácia és a jogállami-

ság egyes pilléreit, vagy
pedig – sajátos román ta-
lálmány! – reformok ürü-

gyén írja át és sérti meg
a játékszabályokat.Ágoston Hugó

Mihály „átnéz” Bãsescun

Nem tartja válaszra érdemesnek a 90 éves
Mihály király Traian Bãsescu államfõnek
azt a nyilatkozatát, amelyben hazaárulás-
sal vádolja a szovjetek nyomására 1947-
ben lemondott volt uralkodót. 

Kultúra 8

Borbély László környezetvé-
delmi és Leonard Orban EU-

pénzekért felelõs miniszter teg-
nap kérdõre vonta azoknak a me-
gyéknek a képviselõit, amelyek

elhanyagolták az integrált hulla-
dékkezelési infrastruktúra kiépí-
tését. Magyarok lakta megyék
nem szerepelnek a „feketelistán”. 
6. oldal 

Nyugdíjak fagyponton
A romániai kispénzûeket és a hazai bankokat is sújthatja a görög adósság elengedése

Népszámlálás

meglepetésekkel
A városlakók pénzét és az
uniós forrásokat is kampány-

célokra használja Dorin Florea
marosvásárhelyi polgármester: a
városban egymást követik a költ-
séges beruházások, amelyek lét-
jogosultságát sokan vitatják. A
Somos-tetõn 5,5 millió eurót for-
dítottak a szabadidõs övezet ki-
építésére, a városszéli Tudor ne-
gyedben pedig fényorgonás, szö-
kõkutas luxusjátszótér készül.
Még nem tudni, mennyibe kerül
az építkezés, azt azonban biztos-
ra veszik: a megnyitó a jövõ évi
választási kampány „fõpróbája”
lesz. Eközben egyre több háztar-
tásnak okoz gondot a napi vízfo-
gyasztás kifizetése, a helyi víz-
szolgáltató legutóbb szeptember-
ben zárta el a vízcsapokat. 
7. oldal 

Kampányparkok 
Vásárhelyen

A számonkérés pillanata. Leonard Orban és Borbély László Fotó: Farkas István

„Szõnyegre hívott” megyék

„Jövõre sem engedem meg magamnak, hogy egy keksszel többet vegyek” – a nyugdíjasok 2012 júliusáig nem számíthatnak emelésre Fotó: ÚMSZ/archív

Kedves olvasónk!

Az utóbbi idõben ismét megszaporodtak a
posta által kézbesített Új Magyar Szó-elõfi-
zetésekkel kapcsolatos reklamációk. Megkér-
jük, ha bármilyen problémával szembesül la-
punk postai kézbesítését illetõen, jelezze
Béres Attila terjesztési menedzsernek a
0788-318-353 telefonszámon vagy a
difuzare@maszol.ro e-mail címen. 

Köszönjük!
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Röviden

Szolgálati nyugdíjukkal 
„fizetnének” a korrupt bírók

Megvonná a szolgálati nyugdíjat a hivatali
vagy a szolgálatukkal kapcsolatos bûncse-
lekményért, korrupcióért jogerõsen elítélt
bíróktól a Legfelsõ Bírói Tanács (CSM). A
testület elnökének, Horaþius Dumbravãnak
a javaslatára azoktól is visszavennék a
nyugdíjukat, akiket büntetésbõl zártak ki.
A határozat vagy kizárás véglegessé válásá-
ig folyósított és felvett juttatásokat pedig
vissza kell fizetniük. A CSM a határozatról
értesíti az igazságügyi minisztériumot,
hogy javaslatuk alapján indítsa el a tör-
vénymódosítási eljárást.

Tõkés a ciántechnológia ellen

A ciántechnológia betiltásáról tárgyalt Tõ-
kés László, az EP alelnöke Janez Potocnik
környezetvédelmi biztossal. Az Európai
Parlament tavaly májusban elsöprõ több-
séggel szavazta meg azt a határozatot,
amelyben Tõkés a ciánalapú bányászat ál-
talános tilalmának elrendelését indítvá-
nyozta képviselõtársával,  Áder Jánossal.

Támogatják a csángó gyerekeket

Partnerségi szerzõdést írt alá a Hargita me-
gyei tanács és a Moldvai Csángómagyarok
Szövetsége a Csíkszeredában, magyar nyel-
ven tanuló csángógyermekek oktatásának
támogatásáról – jelentette be tegnap Solo-
mon Adrián, a Csángószövetség elnöke.

Kisebbségkutatás Székelyföldön

Székelyföldi kihelyezett irodát nyit Sepsi-
szentgyörgyön a Nemzeti Kisebbségkutató
Intézet, amelynek új területi központja az
elképzelések szerint regionális kutatásokkal
foglalkozik majd.

Javult a vajdasági közbiztonság

Vajdaságban szilárd a közbiztonság, sike-
rült megõrizni a közrendet és a nyugalmat,
és idõarányosan csökkent a nemzeti hova-
tartozás miatti okokra visszavezethetõ inci-
densek száma is, olyannyira, hogy az idén
a legalacsonyabb 2004 óta – jelentette ki
Ivica Dacics szerb miniszterelnök-helyettes,
belügyminiszter a vajdasági tartományi biz-
tonsági tanács temerini kihelyezett ülésén.

Kadhafi fia bosszúra készül

Bosszút forral Szaif al-Iszlam, a meggyil-
kolt Moammer el-Kadhafi ismeretlen he-
lyen tartózkodó, életben maradt fia (képün-
kön). Azzal fenyegette meg az „árulókat”,

hogy pokollá teszi az életüket. „Mindenüvé
követni kell és meg kell ölni a gyilkosokat”
– közölte.

Nehezen megy a segélyosztás

Csaknem három nappal a törökországi
földrengés után tegnap újabb túlélõket
emeltek ki a mentõalakulatok a romok alól.
A vasárnapi tragédiának a legújabb adatok
szerint 459 halálos áldozata volt, több mint
1300-an pedig megsebesültek. A rengés kö-
vetkeztében közel 2000 épület dõlt össze.
Közben a károsultak egyre dühösebbek a
segélyküldemények eljutásának lassúsága
miatt. Erdogan kormányfõ elismert bizo-
nyos kezdeti „hiányosságokat”, de hozzá-
tette: a hanyag, selejtes építkezések is hoz-
zájárultak a halottak nagy számához.

Hírösszefoglaló

„Második menetre” gyûltek
össze az Európai Unió ál-

lam- és kormányfõi tegnap
Brüsszelben, hogy a vasárnap
elnapolt ügyben döntést hozza-
nak. A vezetõ politikusok lap-
zártánk után találkoztak egy-
mással. Ezt megelõzõen a nagy
hírügynökségek és a világlapok
szinte kivétel nélkül azt írták,
hogy Európa a német kancellár-
ra figyel, mivel az õ kezében van
a megoldás kulcsa. Ugyanakkor
hozzátették, hogy még mindig
van esélyük a szkeptikusoknak,
akik újabb halasztást akarnak
kicsikarni.

„Ennél jobb változatot el sem
tudok képzelni” – jelentette ki
tegnap a Bundestag ülésén Ber-
linben Angela Merkel. A német
kancellár az adósságválság le-
küzdését célzó tartós megoldá-
sok fontosságát hangsúlyozta
kormánynyilatkozatában, ki-
emelve Görögország megsegíté-

sének, a bankok feltõkésítésé-
nek, továbbá az euróöve-
zeti mentõalap kibõvített alkal-
mazási lehetõségeinek a szüksé-
gességét. Angela Merkel leszö-
gezte: az Európai Uniónak a sta-
bilitás uniójává kell válnia, és is-
mét utalt az európai szerzõdések
módosításának szükségességére.
A nyilatkozat után a parlament

arról szavazott, hogy milyen
mandátummal lássa el Merkelt
az esti európai uniós csúcstalál-
kozón várható határozatokkal
kapcsolatban. A szavazás for-
málisnak számított, mivel a kor-
mánypártok, valamint az ellen-
zék legerõsebb pártjai már elõzõ
este közös határozattervezetben
állapodtak meg egy széles körû
felhatalmazásról.

„Hiba volt azt várni, hogy az
EU déli gazdaságai az északi or-
szágok teljesítményét tartani
tudják” – jelentette ki Alan
Greenspan. A volt Fed-elnök
szerint az EU bukásának oka az
alapítók rövidlátása volt: az

eurózóna létrehozásakor a poli-
tikusok azt feltételezték, az ola-
szok tudnak úgy viselkedni,
mint a németek. „Bebizonyoso-
dott, hogy ez nem így van, és
Észak-Európa rákényszerült,
hogy a déli államok túlkölteke-
zését állja” – közölte az ameri-
kai jegybank egykori vezetõje. A
déli államok fizetési mérleghiá-
nya tovább emelkedhet, a fiská-
lis válság mélyülhet Greenspan
szerint, aki a CNBC-nek adott in-
terjújában azt is jelezte: hosz-
szabb távon az életszínvonal

csökkenésével jár majd az északi
támogatások megszûnése. A
Fed exelnöke úgy véli ugyanis:
elkerülhetetlen, hogy a támoga-
tások rendszerét megszüntessék,
az eurózóna mûködését felül-
vizsgálják. Szerinte csak kultu-
rálisan hasonló államok mone-
táris közösségére van esély Eu-
rópában; például Ausztria, Né-
metország és Hollandia valuta-
uniója reális elképzelés volna,
ám a kulturális különbségek gá-
tolják az széles körû együttmû-
ködést. 

Gy. Z.

Lemond hivataláról az év vé-
ge elõtt Silvio Berlusconi olasz

kormányfõ – adta hírül tegnap a
La Repubblica. A római napilap –
forrás megjelölése nélkül – egyút-
tal hivatkozik arra a Berlusconi és
Umberto Bossi között megkötött
„titkos megállapodásra”, amely-
ben a sokat támadott miniszterel-
nök ígéretet tett koalíciós partne-
rének, hogy 2012 márciusában új
választásokat írnak ki. 

Megmenekült 
a „blamázstól”

Berlusconi mandátuma erede-
tileg 2013 tavaszán járna le, a
„titkos paktum” azonban nem
vonatkoztatható el a brüsszeli
eseményektõl. Bossi ugyanis ar-
ra akarta a kormányfõt rávenni
egy éjszakai beszélgetésen,
amely a hétvégi EU-csúcsot elõz-
te meg, hogy hozzon írásos hoz-
zájárulást a súlyosan eladósodott
Itália reformjaival kapcsolatban.
Bossi az elõrehozott választáso-
kért cserébe hozzájárult a nyug-
díjkorhatár felemeléséhez 67 év-

re, noha változatlanul elutasítja a
megoldást. Berlusconi pedig
csak így tudta elkerülni azt a
„blamázst”, hogy üres kezekkel
kelljen Brüsszelbõl hazatérnie. A
miniszterelnök kezdeményezé-
sekkel teli, 15 oldalas levelet vitt
magával. Az EU a tegnapi „má-
sodik fordulóra” írásban kérte
Róma hozzájárulását a gyengél-
kedõ pénzügyek szanálásához és
Olaszország gazdasági növeke-
désének emeléséhez.

Cameron mozgástere

Hasonló sors fenyegeti David
Cameron brit miniszterelnököt –
a támadás azonban ezúttal nem
kívülrõl, hanem saját pártján be-
lülrõl érkezett. A brit politikai
társadalomban szinte az elsõ
perctõl kezdve heves viták zajlot-
tak az uniós tagságról; Ca-
meronnak most elkeseredetten
kellett tapasztalnia, hogy a parla-
ment hátsó padsoraiból egy
nyolcvan tagú társaság népszava-
zást követel az unióból való kilé-
pésrõl. A javaslatot a koalíciós
partner és az ellenzék azonban
leszavazta.

A jelek szerint tehát a brit mi-
niszterelnök nemcsak a brüsszeli
tárgyalóasztalnál veszítette el az
„ideggörcs” Nicolas Sarkozy és a
keményfejû Angela Merkel kö-
zött a mozgásteret: odahaza is
számolnia kell azzal, hogy legkö-
zelebb már nem olyan biztos saját
parlamenti frakciójának a támo-
gatása. A brit lapok pedig arra
emlékeztetnek, hogy konzervatív
elõdjének, John Majornek is az
unióba tört bele a foga. Sõt, ami
még drámaibb: a toryk „nagyasz-
szonyának”, Margaret Thatcher-
nek ugyancsak.

Felfelé bukik?

Iveta Radicová pozsonyi mi-
niszterelnök és a kormánykoalíci-
ós Szlovák Demokratikus és Ke-
resztény Unió (SDKU) alelnöke
a hét elején jelentette be, hogy
nem indul a márciusi elõrehozott
parlamenti választáson. A nép-
szerû szlovák politikus döntése
azt követõen született meg, hogy
a pozsonyi parlament döntését az
uniós mentõcsomaggal kapcso-
latban összekapcsolta bizalmi
szavazással, márpedig a pénzügyi
stabilitási mechanizmus bõvítését
a képviselõk elsõ menetben eluta-
sították, és ezzel a kormány is
megbukott. (A megismételt sza-
vazáson „átment” a csomag.) 

Sorra buknak el a kormányfõk
ÚMSZ

Texasban szétszerelték a
legnagyobb, legerõsebb és

legrégibb amerikai atombomba
utolsó példányát – jelentették
be kedden Washingtonban. A
B53 típusú, kis teherautó mére-
tû, 4500 kilogramm tömegû,
hat megatonna robbanóerejû
fegyvert csaknem fél évszáza-
da, a hidegháború csúcspont-
ján, a kubai rakétaválság évé-
ben, 1962-ben állították had-
rendbe, és ott is maradt 1997-
ig. Mintegy ötvenet gyártottak
belõle. B-52-es hadászati bom-
bázók szállították volna a cél
fölé, és képes lett volna egy tel-
jes világváros elpusztítására
vagy mélyen a földbe rejtett lé-
tesítmények megsemmisítésére
is. A Hirosimában 1945-ben le-
dobott atombomba erejét 600-
szorosan múlta felül. A szétsze-
relést az Amarillo város közelé-
ben lévõ Pantex gyárban végez-
ték el. Ez az Egyesült Államok
egyetlen atomfegyvereket ösz-
sze- vagy szétszerelõ üzeme. A
mûvelet legfontosabb mozza-
nata az urániumtöltet körül el-
helyezkedõ 135 kilogramm ha-
gyományos robbanóanyag biz-
tonságos eltávolítása. Tekintet-
tel arra, hogy régi technológiá-
val készült, és az akkori mérnö-
kök már nyugdíjba mentek
vagy meghaltak, a szétszerelési
folyamatot újra kellett tervezni,
és új eszközöket is készítettek
hozzá. A B53-asok nagy részét
megsemmisítették a 80-as évek-
ben, de így is jelentõs mennyi-
ségû maradt belõlük az ameri-
kai arzenálban 1997-ig, amikor
teljesen leselejtezték õket. A
Pantex szóvivõje nem tudta
megmondani, mennyit szerel-
tek szét belõlük a texasi üzem-
ben, de az biztos, hogy hasonló
feladatok várnak rá a jövõben
is, mert Barack Obama ameri-
kai elnök célul tûzte ki a nukle-
áris fegyverek számának a
csökkentését. 

A hidegháború

utolsó emléke

Merkel kezében a kulcs
A német kancellár szerint az EU-nak a stabilitás uniójává kell válnia

Az euró és az Európai Unió válsága egy-

más után szedi „áldozatait” a közösség

miniszterelnökei között. 

Silvio Berlusconi Iveta Radicová David Cameron 

„Még az idei kiadásainkat sem tudnánk fedezni, ha a görög adóssá-
gok által érintett bankok kivonnák tõkéjüket Romániából” – figyel-
meztetett tegnap, az EU-csúcsra utazása elõtt Traian Bãsescu. Az
államfõ ezért azt az álláspontot képviselte Brüsszelben, hogy a
pénzintézetek feltõkésítésére készülõ uniós döntéshozók vegyék fi-
gyelembe a euróövezeteken kívüli EU-tagállamok helyzetét. „Ro-
mánia idén 13 milliárd euró hitelt vett fel a belföldi pénzpiacról. Ha
az anyabankok kimenekítik tõkéjüket a leánybankokból, nagyon
nehéz helyzetbe kerülünk, mert nem tudjuk finanszíronzi a költség-
vetési deficitünket” – magyarázta az államfõ. 

Traian Bãsescu: Románia sorsa a bankok kezében van
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Hiába igyekszik az ember
egyetlen témára összpontosí-
tani, elemzõen állást foglal-
ni, a durva képek, az erõszak

képei, a falkává aljasuló
vérszomjas csõcselék képei
elõtolakszanak – mert

most már nem csak a
retinájáról, de a tuda-

tából sem törli ki õket senki. Hogy azok a
fegyveresek, akik néhány napja végigvon-
szolták a félelmetes líbiai diktátor élõ testét,
majd tetemét: forradalmárok voltak, és a
zsarnok megérdemelte a sorsát? Hogy ez a
forradalmak velejárója, és például Romá-
nia is jobban járt volna, ha Nicolae
Ceauºescut a tömeg lincseli meg, nem pedig
egy karikaturisztikus igazságszolgáltatási
gesztus küldi a pokolba? Igaz. Pontosabban
igaz lehet – ám ha igaz, akkor még bor-
zasztóbb, mert valami olyasmit sugall,
hogy az emberi közösség végzetesen kiszol-
gáltatott eszköze felette álló elrendeléseknek,
és nem gondolatai, akarata, hanem ösztöne
vezérli történelemformáló tetteit.
Pedig hát a diktátorokat is a történelmi és
társadalmi körülmények termelik ki, és a
rossz vezérek távozásával azok nem válnak
egy csapásra kedvezõbbekké a demokrácia
– vagyis a törvényesség és a szabadság –
számára. A hatalomgyakorlás demokrati-
kus formái nem csak forradalmak nyomán
alakulhatnak ki, sõt; s nem tudni például,
hogy milyen következményekkel jár a mos-
tani felgyorsult (geo)politikai morfogenézis
az arab világban. (Míg Tunéziában a sza-
bad választások eufóriája után a jobban ta-
golt, középosztállyal is rendelkezõ, mond-
hatni nyugatorientált társadalom – mégha
iszlám köntösben is – remélhetõleg átveszi
a demokratikus modellt, mindenképpen el-
kezdõdik a pártok és koalíciók, a hatalmi
ágak demokratikus játéka, addig Líbiában
a sária totális hatalomátvétele körvonala-
zódik, a demokratikus világ nem kis nyug-
talanságára.)
A forradalom felfüggesztheti, általában fel-
függeszti az addigi törvényességet, törvénye-
ket, leszámol a „régi rend” struktúráival,
politikailag vagy akár fizikailag a vezetõi-
vel. De ma már ennek is megvannak (nem-
zetközi törvényekben foglaltan) a szabályai.
Földrészünkön, legalábbis reméljük, olyas-
mi már nem fordulhat elõ, mint Líbiában.
Éppen elég, hogy féltve szeretett Közép-Ke-
let-Európánkban a hatalom egy forrada-
lomnak kikiáltott választás („fülkeforrada-
lom”) nyomán is megingathatja a demok-
rácia és a jogállamiság egyes pilléreit, vagy
pedig – sajátos román találmány! – refor-
mok ürügyén írja át és sérti meg a játéksza-
bályokat. Pedig mennyire nem minden tör-
ténelmi jelentõségû, ami „forradalmi”!
Ezért, bár a köztársaságot mint államfor-
mát mérhetetlenül tiszteljük, és semmiért
fel nem adnánk, nyugodt szívvel fejezzük ki
elragadtatásunkat a demokrácia-lecke fö-
lött, amit I. Mihály király, Románia volt
uralkodója, „államfõje” adott a parlament-
ben megtartott történelmi beszédében. A ki-
rály példát mutatott méltóságból, politikai
kultúrából, az emberi és nemzeti szolidari-
tásra való elhivatottságból – elsõsorban a
jeles hiányzóknak, bár azokról úgyis lepe-
regnek ezek az értékek. 
Ilyen alapon akár továbbra is mindenün-
nen távol maradhatnának. 

Forradalmak árnyképei

Ágoston Hugó

Cs. P. T.

Az ellenzék bojkottja miatt
tegnap ismét elmaradt a szo-

ciális támogatások törvényérõl
szóló szenátusi szavazás. A tör-
vényhozás két legnagyobb alaku-
lata, a Demokrata Liberális Párt
(PDL) és a Szociáldemokrata
Párt (PSD) között korábban
olyan megegyezés született,
hogy a jogszabály megvitatásá-
ért és megszavazásáért cserébe a
PSD megfigyelõket delegálhat
egy neamþi választókerület idõ-
közi választásokat felügyelõ bi-
zottságába. Az ígéretet azonban
tegnap visszavonta a PDL, így a
szociáldemokrata szenátorok
testületileg kivonultak az üléste-
rembõl. Miután a nagyobbik el-
lenzéki párt honatyái nélkül nem

volt meg a szavazati többség, a
szenátus ülését is felfüggesztette
Mircea Geoanã házelnök. 

Fekete Szabó András, az
RMDSZ szenátusi frakcióvezetõ-
je szerint borítékolható, hogy a
szenátus jövõ héten, november 3-
án hallgatólagosan – azaz vita nél-
kül – lesz kénytelen elfogadni a
szociális támogatások törvényét,
így a jogszabály a kormány által
elõterjesztett formában kerül a
képviselõházba. „Az ellenzék vár-
hatóan jövõ hétfõn ismét elgán-
csolja a törvényt. Kedden és szer-
dán nem is kerülhet napirendre,
így kifutunk az idõbõl, mert no-
vember 3-án életbe lép a hallgató-
lagos elfogadás elve” – magyaráz-
ta lapunknak a politikus.

Traian Bãsescu államfõ a múlt
hét végén levélben szólította fel a

parlament két házának elnökét,
hogy „kiemelt figyelmet szentel-
jenek” a szociális támogatások
törvényének, ugyanis ez lényege-
sen javítaná a segélyrendszer
mûködtetését. „A nemzetközi
hitelintézményekkel kötött szer-
zõdésekben vállaltuk, hogy 2012
január elsejétõl életbe léptetjük
ezt a törvényt. Éppen ezért re-
mélem, hogy a két jogszabályt
sürgõsségi eljárásban vitatják
meg és fogadják el” – írta az ál-
lamfõ, hangsúlyozva, hogy a
nemzetközi partnerekkel szem-
beni vállalásokat teljesíteni kell.
Traian Bãsescu azért látta szük-
ségesnek, hogy levélben sürgesse
meg a két jogszabály vitáját,
mert az ellenzéki „kézre került”
szenátusban több hónapja nem
sikerült elõrelépni. 

Román lapszemle

Londonban mutatta be a Nokia legújabb
okostelefonjait, amitõl azt reméli, hogy
visszaszerzi elveszített fölényét. (Adevã-
rul) A galaci prefektúra épületének
homlokzatát díszítõ, carrarai márvány-
ból készített szobrokat vízálló mésszel
„restaurálták”. (România liberã) A
Zsil-völgyi Hobicaurikány egyik utcáján
terítették el azt a koptatóréteget, amelyet
a petrozsényi feltalálók kísérleteztek ki.
A poliméralapú anyagokkal 2009-ben
felújított út jelenleg is kifogástalan álla-
potban van. (Evenimentul zilei)

Cs. P. T.

Hétfõn folytatódnak a tárgya-
lások a koalícióban a választá-

si törvény módosításáról, az
RMDSZ és a Demokrata Liberá-
lis Párt (PDL) ugyanis tegnapi
egyeztetései során sem jutott kö-
zös nevezõre több lényeges kér-
désben. Márton Árpád képviselõ
lapunknak elmondta: a következõ
tárgyalásra már konkrét szám-
adatokkal készülnek a felek. „Há-
zi feladatnak kaptam, hogy hétfõ-
ig különbözõ szimulációkat vé-
gezzek a szóba jöhetõ választási
rendszerek alapján” – magyarázta
a politikus. Márton nem kívánt
további részleteket elárulni a teg-
napi egyeztetések részleteirõl.
Hangsúlyozta azonban, hogy az
RMDSZ nem hajlandó engedni
abban a két kérdésben, ami az er-
délyi magyarság megfelelõ parla-
menti képviseletét biztosítja. Az
egyik az, hogy hány fõs legyen a
parlament, a másik pedig, hogy a
mandátumok hány százalékát te-
gyék ki az egyéni választókerüle-
tekbõl megnyerhetõ mandátu-
mok, és hányat a kompenzációs
rendszer nyomán elnyerhetõ he-
lyek. Mint ismert, az RMDSZ azt
szeretné, ha a mandátumok 45
százalékát a töredékszavazatok
visszaosztása nyomán nyernék el
a jelöltek, a demokrata liberálisok
azonban ezt az arányt 20 száza-
lékra csökkentenék. A PDL 300-
ra korlátozná a törvényhozók szá-
mát. A RMDSZ kompromisszu-
mos javaslattal állt elõ, eszerint a
szenátorok száma csökkenne az-
által, hogy valamennyi megyének
csak két szenátora lenne, de a kép-
viselõház létszámát változatlanul
hagyná. Így a jelenlegi 470 fõs,
kétkamarás parlament létszáma
összesen 400-ra csökkenne. 

„Szimulálnak”

a koalícióban

M. Á. Zs.

Miközben parlamenti beszé-
dében csak utalásszerûen bí-

rálta az ország jelenlegi hatalma-
sait, a 90. születésnapját ünneplõ
Mihály király sokkal szókimon-
dóbban fogalmazott a BBC televí-
ziónak adott interjúban. Az angol
riporter kérésére, hogy kommen-
tálja Traian Bãsescu román állam-
fõnek azt a nyilatkozatát, amely-
ben hazaárulással vádolja õt, ami-
ért 1947-ben a kommunisták nyo-
mására lemondott trónjáról, Mi-
hály király „átnézett” az állam-
fõn. „Nem érdemes erre reagál-
nom, mert amint tudják, jelenték-
telen dologról van szó. Ilyen ez az
egész ügy. Minél alantasabb a sér-
tése, annál fontosabbnak érzi ma-
gát. Kevés dolog érdekel kevésbé,
mint ez” – mondta a volt uralko-
dó, egyértelmûen Bãsescu tudtára
adva, hogy nem hajlandó vitába
szállni vele. Hasonlóképpen nyi-
latkozott korábban Margit herceg-
nõ, Mihály király lánya is, aki
leszögezte, arra a következtetésre
jutottak a családban, hogy az lesz
a legjobb ha nem kommentálják
Traian Bãsescu nyilatkozatát. 

Elemzõk szerint Bãsescu vi-
szonya 2009-ben romlott meg az
uralkodói famíliával, amikor
Radu herceg, a királyi család tag-
ja bejelentette, hogy indulni kí-
ván a soron következõ elnökvá-
lasztáson. Azóta az államfõ több
alkalommal is ellenségesen nyi-

latkozott Mihály királyról. A már
fentebb említett hazaárulásos
vád után Bãsescu elnök a király
családnak is „nekiment”. Szerin-
te a románok 80 százaléka azt kí-
vánja, hogy megválaszthassa ál-
lamfõjét, ugyanis „mi történik
akkor, ha valamelyik örökös fo-
gyatékos lesz. A nyakadon ma-
rad államfõként?”. Az államfõ
kijelentését az Országos Diszkri-
minációellenes Tanács (CNCD)
is elítélte, nyilvános figyelmezte-
tésben részesítette Bãsescut. Mi-
közben az államfõ királyellenes
véleménye „átragadt” a Demok-
rata Liberális Pártra (PDL) is, ki-
sebbik koalíciós alakulatként az
RMDSZ nem azonosult ezzel az
állásponttal. Kelemen Hunor

RMDSZ-elnök, mûvelõdésügyi
miniszter egyike volt azoknak a
tárcavezetõknek, akik meghall-
gatták kedden a volt uralkodó
parlamenti beszédét. „Mihály ki-
rály parlamenti beszéde nagyon
kiegyensúlyozott és tiszta volt,
nélkülözte az üres szólamokat és
jelszavakat. Egyértelmûségében
és egyszerûségében hatásosnak
bizonyult. Úgy gondolom, min-
denki ilyen beszédre számított.
Én csak értékelni tudom, és bol-
dog születésnapot kívánok Mi-
hály királynak” – nyilatkozta Ke-
lemen Hunor. Az RMDSZ elnö-
ke levélben is felköszöntötte a 90
éves Mihály királyt, akit „az
igazságosság és az egyensúly jel-
képének” nevezett. 

Mihály „átnézett” Bãsescun

Felsõházi bukta

Nem az RMDSZ-en múlott. A szövetség szenátorai lelkiismeretesen részt vesznek a felsõház ülésein

Vita a népszavazás 

szükségességérõl

Kovács Zsolt

Kovászna megye önkormány-
zata máról hétfõre halasztotta

a szokásos havi ülését, amelyen
többek között arról döntenek a ta-
nácstagok, hogy megszervezik-e
azt a népszavazást, amely során
Székelyföld egységérõl dönthet-
nek a polgárok. Mint arról beszá-
moltunk, a Kovászna Megyei Ta-
nács októberi ülésének napirend-
jére felkerült a Magyar Polgári
Párt által még júniusban benyúj-
tott határozattervezet, amely egy
népszavazás kiírásáról rendelke-
zik. Meglátásuk szerint Kovászna,
Hargita és Maros megyéket egy
megyébe kellene sorolni, és az er-
rõl szóló népszavazás során a pol-
gároknak arra a kérdésre kellene
válaszolniuk: „Szeretnék-e, hogy
Románia területi-adminisztratív
átszervezése során létrejöjjön a
Székelyföld adminisztratív terü-
let?” Fazakas Tibor, a polgári párt
országos alelnöke, Kovászna me-
gyei tanácstag sajtótájékoztatón
kifejtette: kínkeservesen sikerült
napirendre tûzni a tervezetet, de
kérdéses, hogy sikerül-e azt meg-
szavaztatni a hétfõi tanácsülésen.
Az RMDSZ-es tanácstagok a ter-
vezet ellen szavaztak, amelyet
rosszul elõkészítettnek tartanak.
Tamás Sándor tanácselnök szerint
a kezdeményezés politikai nyilat-
kozatnak jó, de határozattervezet-
nek nem felel meg. 

Zsófia spanyol királynõ (középen) is felköszöntötte Mihály királyt Fotó: Mediafax

Fotó: Tofán Levente
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Bogdán Tibor 

Számos meglepetést hoz-
nak majd az idei nép-

számlálás eredményei – vall-
ják csaknem egyöntetûen
szociológusok, azt követõen,
hogy az akció során eddig
már az ország lakosságának
mintegy felét felkeresték és
nyilvántartásba vették a
kérdezõbiztosok.

Túl a hibahatáron 

Mivel az idei népszámlálá-
son elsõ ízben nem veszik
nyilvántartásba a több mint
12 hónapja külföldön tartóz-
kodó román állampolgáro-
kat, az ország lakossága – a
tíz évvel ezelõtti cenzus al-
kalmával megállapított 21,5
millió fõ helyett várhatóan
18-19 millióra esik vissza.

Ez persze voltaképpen
csak idõleges csökkenést je-
lent, hiszen a határon túl
munkát vállalók jelentõs ré-
sze elõbb-utóbb visszatér az
országba.

Természetesen a trend
még ebben az esetben sem
változik, hiszen Románia la-
kossága immár 22 esztende-
je következetesen fogyatko-
zik, részben a nagyarányú
kivándorlás, másrészt az
igen alacsony születési
arányszám miatt. Ilyen te-
kintetben a legutóbbi,  2002.
évi népszámlálás eredmé-
nyei igencsak kellemetlen
meglepetést okoztak statisz-
tikusoknak, szociológusok-
nak egyaránt. Õk ugyanis
legfeljebb 400 ezer fõs csök-
kenésre számítottak, ehe-
lyett az ország lakossága 1,1
millióval lett kevesebb, mint

volt 1992-ben – a 700 ezres
tévedés pedig jócskán túl-
esett a megengedett hibaha-
táron.

Drámai módon megfo-
gyatkozik azonban az ország
foglalkoztatott lakosságának
létszáma, amely a jelenlegi
10 millióról 7-8 millióra es-
het vissza – amint azt az ed-
digi felmérés eredményei is
mutatják. Ez jóval gyorsabb
ütemû csökkenést vetít elõre,
mint amilyet eredetileg a De-
mográfiai Kutatóközpont ta-
nulmányában elõre jelzett a
következõ esztendõkre. Az
intézmény szakembereinek
prognózisa szerint ugyanis
az aktív lakosság száma még
2025-ben sem esett volna vis-
sza 9,3 fõ alá, 2035-ben is 8,3
millió körül alakult volna, és
csupán 2045-ben csökkent
volna 7,3 millióra.

Pozitív és 
negatív hozadék

A népszámlálás eredmé-
nyeinek megfelelõen az or-
szág lakossága minden bi-
zonnyal nagyobb egyéni va-
gyonnal jelenik majd meg,
persze csak a statisztikában.
A létszámbeli fogyatkozás
következményeként ugyanis
a bruttó hazai termék keve-
sebb személy között oszlik
meg, így elméletileg fejen-
ként átlagosan 3000 lejjel
lesz nagyobb, vagyis a jelen-
legi 24 459 lejjel szemben el-
éri a 27 439 lejt. Feltehetõen
azonban a népességcsökke-
nés meghaladja a kétmilliót,
így az egy fõre jutó bruttó
hazai termék akár a 29 ezer
lejt is megközelítheti, ami
több mint 18 százalékos nö-
vekedést jelent.

A lakossági létszám csök-
kenése azonban negatív ho-
zadékkal is jár a statisztiká-
ban. Így például ennek kö-
vetkeztében nyilvánvalóan
magasabb lesz a munkanél-
küliségi ráta, hiszen az állást
keresõk – még ha számuk
nem is növekszik a mostani
720 ezerhez képest – na-
gyobb részarányt jelentenek

majd a megfogyatkozott la-
kosságra számítva. Kétmilli-
ós „lakossági mínusszal”
számolva a munkanélkülisé-
gi ráta 8,9, a (valószínûbb) 3
millió fõs fogyatkozást ala-
pul véve pedig 10,15 százalé-
kos lesz. A munkanélkülisé-
gi mutató ez esetben nagyjá-
ból azonos szintre kerülne a
Magyarországon jelzett 10,3
százalékkal, de alacsonyabb
lenne a bulgáriai 11,7 és a
szlovákiai 13,4 százaléknál.

Mivel pedig külföldön
többnyire a fiatalabbak ke-
resnek és találnak munkát,
drámaian megváltozna a
gazdasági szempontból
passzívnak minõsülõ – 65 év
fölötti –, illetve a gazdasági
életben aktívan jelen levõ –
15–64 év közötti – személyek
aránya is. Az Eurostat adata-
inak megfelelõen egyébként
Romániában ez az arány
minden évben növekedett;
míg ez a mutató 2001-ben
még nem érte el a 20 százalé-
kot sem, addig tavalyra 21,4
százalékra emelkedett.

Karcsúbb testületek

Kevesen gondoltak rá, de
a lakosság létszámbeli meg-

fogyatkozása hozzájárulna
egy vitatott politikai kérdés
megoldásához: a parlament
karcsúsításához is. A képvi-
selõházi és szenátusi hon-
atyák számát ugyanis a la-
kossági létszám függvényé-
ben állapítják meg. 

Az érvényes törvények
szerint 70 ezer lakosra jut
egy képviselõ, 160 ezerre
pedig egy szenátor. Ennek
alapján aztán 2 millió fõs
csökkenés esetén a jelenlegi
330 alsóházi tag helyett csu-
pán 271 lenne, ami akár
257-re is korlátozódhatna
akkor, ha a népszámlálási
eredmények 3 milliós né-
pességcsökkenést mutatná-
nak. Ami a felsõházi hon-
atyákat illeti, a jelenlegi 137
fõbõl csak 118, illetve 112
maradna.

Mindez természetszerûen
kihatna a közigazgatásra is,
hiszen minden bizonnyal
karcsúsodnának a helyi ta-
nácsok is, nem utolsósorban
pedig módosulnának – gya-
korlatilag csökkennének –
az egyes régiók számára ki-
utalandó pénzösszegek is, a
krónikus pénzhiánnyal
küszködõ kormány(ok) nem
kis megelégedésére. 

A népszámlálás meglepetései

Bogdán Tibor 

A romló külsõ környezet
miatt jövõre várhatóan

meredeken lassul a közép-eu-
rópai hármak – Magyaror-
szág, Lengyelország és Cseh-
ország – gazdasági növekedé-
se, sõt Magyarországon most
már valószínûsíthetõ az
újabb recesszió – vetítették
elõre a felzárkózó piacok vár-
ható alakulását vizsgáló lon-
doni elemzõk.

Nincs immunitás

A Capital Economics – az
egyik legnagyobb londoni
pénzügyi-gazdasági elemzõ-
ház – jövõ esztendõre szóló
prognózisa szerint a három
közép-európai gazdaság sem
immunis az euróövezeti vál-
sággal szemben, így aztán „a
legjobb esetben is” a növeke-
dés lelassulása várható az ex-
portkereslet gyengülése mi-
att. A szoros pénzügyi kap-
csolatok azonban azt jelen-
tik, hogy ennél „sokkal rosz-
szabb” következhet akkor, ha
az euróválság átterjed a nyu-
gat-európai bankokra. A
Capital Economics szerint
ebben az esetben egészen új
helyzet állna elõ, és az ennek
következtében kialakuló re-
cesszió akár meg is haladhat-

ná a 2008–2009 évi hanyatlás
mértékét. Neil Shearing és
William Jackson, a ház két
vezetõ felzárkózó piaci köz-
gazdásza – a 2012-re szóló
átfogó prognózis összeállítói
– szerint a Magyarország,
Lengyelország és Csehország
részvénypiacain mostanában
tapasztalható fellendülés
nem lesz tartós, mivel nagy-
részt azokon a reményeken
alapul, hogy az euróövezeti
döntéshozók tartós megol-
dást találnak a valutauniós
adósságválságra. Az euróvál-
ság azonnali és tartós megol-
dásával kapcsolatos várako-
zások azonban „elhibázot-
tak”, de a piacok ettõl függet-
lenül is „lazán átsiklottak”
afelett, hogy a közép-európai
térség növekedési kilátásai
„rosszról még rosszabbra”
fordultak – fogalmaznak elõ-
rejelzésükben a Capital Eco-
nomics londoni elemzõi.

Csekély mozgástér

A ház két szakértõje sze-
rint állításuk igazának leg-
újabb bizonyítéka a héten
közzétett elõzetes októberi
euróövezeti beszerzési me-
nedzserindex (PMI), amely a
valutauniós gazdasági aktivi-
tás további esését jelzi. Te-
kintettel az erõteljes beszállí-

tói kapcsolatokra, valószínû-
nek tûnik, hogy a közép-eu-
rópai hármak feldolgozóipa-
ra „követi majd a recesszió-
ba” az euróövezeti gyáripart
– vélekednek a Capital Eco-
nomics londoni elemzõi.

A ház szerint mindezt sú-
lyosbítja az a körülmény,
hogy a három ország gazda-
ságpolitikai döntéshozói cse-
kély reagálási mozgástérrel
rendelkeznek. Magyarorszá-
gon a kormány éppen most
húzza még feszesebbre a
költségvetési politikát, Len-
gyelországban pedig az al-
kotmányos adósságlimit
szintén azt jelenti, hogy
2009-tõl eltérõen ezúttal már
nincs mód a költségvetési
ösztönzésre. Mindent egybe-
vetve a ház londoni közgaz-
dászai arra a véleményre he-
lyezkednek, hogy 2012-ben
Lengyelországban csupán
másfél százalékos – a 2009-
ben mértnél is lassúbb – lesz

a gazdasági növekedés, Cseh-
ország hazai összterméke
alig 0,7 százalékkal bõvül,
Magyarországon ugyanak-
kor – a csökkenõ külsõ keres-
let és a feszesebbé váló hazai
költségvetési politika együt-
tes hatásaként – a brit szakér-
tõk mintegy 0,5 százalékos
visszaesést várnak a jövõ esz-
tendõre.

Más nagy londoni elemzõ
házak is jelentõsen csökken-
tették az utóbbi napokban a
közép-kelet-európai térségre
és Magyarországra adott nö-
vekedési elõrejelzéseiket, de
a Capital Economics új, ked-
di prognózisa eddig az egyet-
len, amely a magyar gazda-
ságban recessziót valószínû-
sít 2012-re.

Magyarország: 
romló mutatók

A JP Morgan bankcso-
port londoni közgazdászai

minap kiadott, felülvizsgált
prognózisukban közölték,
hogy a magyar gazdaság-
ban az általuk eddig várt
1,3 százaléknál 0,8 száza-
lékponttal alacsonyabb,
mindössze 0,5 százalékos
növekedéssel számolnak
2012 egészére. A ház londo-
ni elemzõi szerint jövõre
Magyarországon lesz a leg-
gyengébb a gazdasági növe-
kedés a közép-kelet-európai
országok csoportjában. 

A Goldman Sachs (GS)
bankcsoport londoni befek-
tetési részlegének felzárkózó
piaci közgazdászai ugyan-
csak minap ismertetett, fris-
sített térségi elõrejelzésük-
ben közölték: a helyzet leg-
utóbbi alakulása nyomán
most már „enyhe” recesszi-
ót jósolnak az euróö-
vezetben, és várakozásuk
szerint a valutauniós gazda-
ság teljesítményének vissza-
esése még az idén elkezdõ-

dik. Mindennek alapján a
cég londoni szakértõi a ma-
gyar gazdaság idei növeke-
dési ütemére adott prognózi-
sukat az eddigi 1,9 százalék-
ról 1,2 százalékra gyengítet-
ték, a 2012 egészére szóló
magyarországi bruttó hazai
termék növekedésére vonat-
kozó becslésüket pedig meg-
felezték: a korábbi elõrejel-
zésükben szereplõ 2,2 száza-
lék helyett most már csak
1,1 százalékos növekedést
várnak jövõre a magyar gaz-
daságban.

A régió átalakulásának fi-
nanszírozására húsz éve lét-
rehozott londoni Európai
Újjáépítési és Fejlesztési
Bank (EBRD) múlt héten
kiadott legfrissebb átfogó
elõrejelzése Magyarország
esetében az eddigi 2,7 szá-
zalékról 1,0 százalékra vette
vissza a bank 2011-re szóló
GDP-növekedési becslését. 

Az EBRD 2012-re a kö-
zép-európai és balti csoport
egészében most 1,7 száza-
lékos gazdasági növekedést
valószínûsít jövõre, éppen a
felét az eggyel korábbi
prognózisban szereplõ 3,4
százalékos jövõ évi elõrejel-
zésnek.

Magyarországnak az új
EBRD-jelentés a jövõ év egé-
szére 0,5 százalékos gazdasá-
gi növekedést jósol. A bank
elõzõ, júliusi elõrejelzésében
még 2,8 százalékos magyar-
országi GDP-plusz szerepelt
2012-re.

Az EBRD új elemzése sze-
rint nem kizárható, hogy az
euróövezeti válság kiterjedé-
se esetén az átalakuló régiót
a 2008–2009-esnél is na-
gyobb külsõ sokk éri. 

Közép-Európa: sötét (gazdasági) jövõ

Ha az idei népszámlálás eddigi eredményei alapján helye-
sen következtetnek a statisztikusok, akkor Románia la-
kossága – papíron – átlagosan 18 százalékkal lesz gazda-
gabb, mint egy évtizeddel korábban, a munkanélküliségi
ráta megkétsze-rezõdik, vagyis a jelenlegi 4,89 százalék-
ról 10,15 százalékra emelkedik, a törvényhozás két háza
pedig karcsúbb lesz a mostaninál.

Az euróválság azonnali és tartós
megoldásával kapcsolatos várakozá-
sok „elhibázottak”, a piacok azonban
ettõl függetlenül is „lazán átsiklot-
tak” afelett, hogy a közép-európai
térség növekedési kilátásai „rosszról
még rosszabbra” fordultak.

A Capital Economics elemzõi: Neil Shearing és William Jackson. Sötéten látják a jövõt



Az iskolában Petõfi versét tanultam:
„Szivöknek minden porcikája rossz,/ Már
anyja méhébõl gazságot hoz,/ Vétek, gya-
lázat teljes élete,/ Szemétõl a levegõ
fekete,/ S megromlik a föld, melyben elro-
had/ Akasszátok föl a királyokat!” Sokáig
a királygyilkos francia forradalmat tartot-
tam az újkor legjelentõsebb változásának.
Ma már nem. De azért monarchista nem
lettem.
Románia Szocialista Köztársaság bukása
után is csak a szocializmust tartottam az
elvetendõnek. A kilencvenes években
Arisztotelész Politikájában felvetett dilem-
májára határozott volt a válaszom. Vajon
akkor kicsoda a megvesztegethetetlenebb –

kérdi az ókori filozófus –: az
egyedüli vezetõ vagy in-
kább azok, akik számra is
többen vannak, és emellett
jók is? Nemde, hogy akik
többen vannak! Ráadásul a
szocializmusban mindig

éhes értelmiséginek meggyõ-
zõ volt Arisztotelész ér-

velése: „a közösen
összehordott vacsora
is pompásabb, mint

egy ember egyszerû vendégsége.” Nyilván-
való volt akkor számomra, hogy a jövõ a
köztársaságé. Az a jövõ a mai jelen…
A csapdát – noha ismerem mûködési me-
chanizmusát – én sem kerülhettem el.
Arisztotelész Politikájából csak azt értettem
meg, ami megerõsítette
meggyõzõdésemet. Ma
már fontosnak tartom a
görög gondolkodó közbe-
szúrását is: Igen, de akik
többen vannak, pártoskod-
hatnak, míg az egyedülál-
ló nem viszálykodhat.
A Román Köztársaság elöljáróinak pártos-
kodása – s az erdélyi magyar közösség ve-
zetõinek pártosodása – a gazdasági, szelle-
mi és erkölcsi nyomor felé taszította a ve-
zetetteket. Megalázta a nyugdíjasokat, a
betegeket, a tanárokat, orvosokat, köztiszt-
ségviselõket, kizsebelte a vállalkozókat. Er-
rõl beszélt az ország parlamentjében egy
király.
A kilencvenedik évét betöltõ Mihály román
király a Nép Házának nevezett Parlament-
ben, ahova a demokrácia egyébként hálni
jár, fontos beszédet mondott. Figyelmezte-
tett: a demokratikus intézményeket nem

csak a törvények és az erkölcs vezérlik, ha-
nem a kötelességtudat és a hozzáértés is,
ezek jelentik a közélet alapelveit. Románia
Parlamentjében szokatlan eleganciával be-
szélt arról, hogy a demagógiának, a primi-
tív önzésnek, a hatalomhoz való ragaszko-

dásnak és az önkénynek
nincs helye a mai román
intézményrendszerben
(értsd: nem lenne helye…),
azok az 1989 elõtti idõ-
szakra emlékeztetnek. A
holnap nem létezhet er-

kölcs, hit és emlékezet nélkül – fûzte hoz-
zá. Márpedig a jó kormányzás célja a hol-
nap, a mai Romániát nem a szüleink hagy-
ták ránk, hanem a gyerekeinktõl kaptunk
kölcsön” – zárta beszédét Mihály király.
Mi lett volna, ha a kilencvenes évek elején
Románia visszatér a monarchiához, amely-
ben a pártoskodók fölött egy mûvelt és er-
kölcsös államférfiú áll, és nem a pártosko-
dók élére áll egy dogmatikus, szektáns, vi-
szálykeltõ, félmûvelt pártpolitikus? A törté-
nelem tiltott kérdése a Mi lett volna, ha…? 
A Mi lenne, ha...? kérdését már fel lehet
tenni, néhányan Közép-Európában firtatják
is, hogy nem jelentene-e a királyság olyan

össztársadalmi alternatívát, amely a jelen-
legi erkölcsi, kormányzási, politikai válság-
ból kiutat jelenthetne, és amelynek helyre-
állításával a nemzet rátalálhatna saját, ere-
deti életformájára is. (Ne feledkezzünk
meg az ortodoxia égi és földi Atyácska
iránti hódolatáról!) A volt szocialista álla-
mok monarchistáinak alapállása az, hogy a
jelenlegi köztársaság olyan autoritás- és le-
gitimitásdeficittel küszködik, amelyet nem
tudott leküzdeni a rendszerváltás óta eltelt
húsz év alatt sem, képtelen volt a konszoli-
dációra a kommunista diktatúra után, így a
köztársaság bukott államforma. A poszt
kommunista hatalom folyton az abszolút
népuralmiságra hivatkozott, de a kormány-
zás sohasem járt együtt a nép megkérdezé-
sével. A köztársaság bukásának megakadá-
lyozására  Bulgáriában történt a legfur-
csább kísérlet: a volt király, Simeon lett a
miniszterelnök, ám ez a struccteve is fejnek
homokba dugásával kísérletezett… 
A romániai lakosság többsége ma egyetért
a jelenlegi államszervezõdési formával. Ro-
mánia továbbra is köztársaság marad. És
marad a szomorú felismerés: Kelet-Európa
mindig elpuskázza a nagy politikai lehetõ-
ségeket, majd kesereg rajta. 

Megjelenésük után a felületes szemlélõ elsõ benyomása az, hogy
mennyire egységes, összeforrott, mélyen elvtársi ez a csoport; a
valóságban szó sincs errõl. Alapvetõ ideológiai ellentétek vannak
köztük, de ez csak évek múlva derül ki; ami pedig a személyes
kapcsolatokat illeti, szinte kivétel nélkül gyûlölik egymást. 
Kifelé egyformán hirdetik az egység és párt jelszavait, a magán-
életükben alig állnak szóba egymással. A gyûlölet gyökerei az
emigráció mélységeiben találhatók; mindegyik tud valami rosszat
a másikról. Ha az egyik csak elgáncsolta a másik színdarabjának
bemutatását, az még a legenyhébb eset; nõügyek, „lebuktatások”,
a pártból való átmeneti kizáratások, GPU feljelentések vannak a
háttérben; keserves emigrációs évek féltékenykedései, gonoszsá-
gai, intrikái.
De minderrõl a hazaiak semmit sem tudnak; az õ szemükben fel-
csillan a fény: megjöttek a Szovjet-beli elvtársak, a régi harcosok,
akik voltaképpen az új, szocialista ember elsõ képviselõi Magyar-
országon.
Persze nemcsak az irodalomban, sõt elsõsorban nem is itt; szá-
muk nagyobb a hadseregben, a rendõrségben, az ipar „parancs-
noki magaslatain”. És arányszámuk a legnagyobb, úgy is mond-
hatnánk, aránytalanul a legnagyobb a párt és az ország vezetésé-
ben. A négy legfõbb vezetõ, a híres „négyesfogat”: a mindenható
fõtitkár és miniszterelnök: Rákosi Mátyás, valamint gazdasági
helyettese: Gerõ Ernõ, szervezõ, rendõri, katonai helyettese: Far-
kas Mihály, és ideológus helyettese: Révai József – egytõl egyig
moszkoviták.

Aczél Tamás – Méray Tibor: Tisztító vihar (1958)

Királykesergõ 
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A hírforrások mostanában meglehetõsen keverik az
emberiség elleni bûntettek fogalmát az emberiesség
elleni bûncselekmények tényállásával, ráadásul a Fi-
desz éppen beterjeszteni készül egy törvényjavaslatot
az utóbbi tárgykörben, még egyszer nekifutva az ’56-
os elszámoltatás meg a kommunizmus alatt elköve-
tett bûnök ingoványos betonfalának.
Köztünk szólva: az emberiesség szó mindeddig nem
volt a magyarban, bár – lehet – igény lenne rá.
Kolozsvári Grandpierre Emil szellemét idézem ide,
aki a jogi nyelv furcsaságait, emlékezetem szerint,
utoljára tûzte tollhegyre. Õ az „üzletszerû kéjelgés”
fogalmán akadt meg, mert szerinte, akik üzletszerû-
en ûzik az ipart, kizárt, hogy kéjelegnének munka
közben. 
A nemzetközi jogban és más országok törvénykezésé-
ben két egymástól nagyon eltérõ fogalomról van szó.
Az emberiség ellen elkövetett bûnök a háborús cse-
lekmények, népirtások stb., az emberiesség elleniek
pedig, mint a deportálás, faji megkülönböztetés, vallá-
si, származási vagy világnézeti alapon történõ üldö-
zés, erõszak stb., összefoglalnak mindent, ami az em-
beri méltóságot, szabadságot, egészséget támadja. Bi-
zonyára nem foglaltam össze a kérdést teljes jogi sza-
batossággal, csak annyira, amennyire a megértéshez
hétköznapi ésszel szükséges.
Vallásháborús idõkre utal az egybetûs eltérés, meg a
kétféle bûncselekmény fogalmi összecsúszása. Jó vol-
na jogilag legalább egyértelmû helyzetet teremteni,
mert ’56 elítéltjei bíróságtól kapták az ítéletet, s min-
den erõszakos emberhalál egyben az emberiség ellen
elkövetett bûn. Az emberiesség már tágabb fogalom,
belefér minden igazságtalanság, amirõl ezer évek óta
az együttélés szól. 
Most már nem jogi természetû kérdés, hanem in-
kább az emberség fogalmának feszegetése az az ag-
godalom, amivel ezeket a 30–50–60 évre visszate-
kintõ törvénykezési kísérleteket figyeljük. A
náciüldözõ szervezetek is azért váltak idõvel egyre
kínosabbá, mert – ugyan az igazság igényével – de
elbutult, rozoga, semmire nem emlékezõ vénembe-
reket rángattak bíróság elé. A létezett szocializmus-
nak néhány hosszú életkort megélt hírhedett képvi-
selõje még itt van közöttünk, s mint a Biszku film-
bõl kiderült, nemigen fogják már föl, mi minden
változott meg a világban.
Az emberiesség elleni törvény tartalmazná, hogy

ezek a bûnök soha nem évülnek el,
és a bíróságok példás büntetéseket
szabhatnának ki a néhány túlélõre.
Visszamenõlegesen, ami az egyik

legõsibb jogelvet sérti. Az alapnak
és kiindulásnak tekintett római jog

tiltja az ilyesmit. De azt is tudjuk
a rómaiak óta: a népnek kenyér

és cirkusz kell. Amikor kisebbé
válik a karéj, akkor a kikiáltó
hangja erõsödik. Krebsz János
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Kelet-Európa mindig 
elpuskázza a nagy 
politikai lehetõségeket,
majd kesereg rajta.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A kétkedõk büntetése, hogy mindig mindenben
kételkednek, még a saját kételyeikben is.” 

Ámosz Oz

Egy vezetõ hétköznapjai

A „négyesfogat”

Emberiesség
A nap címe. Mit írt Mihály király a Szenátus
és a Képviselõház díszkönyveibe, Adevãrul

Magyarázat. Elõre látjuk, hogy azzal, amit
beírt, a volt király ismét vihart kavar. Lenné-
nek olyanok, akik kajánul helyesírási hibát
keresnek benne (olyasmit, hogy „álamfõ”
vagy „áld meg a románt!”), mások valami-
lyen fennkölt ostobaságot. Nos, a király
egyetlen szót írt be mindkét könyvbe: Mihai.
Ennyi elég, mindenki tudja, mit akart mon-
dani, kirõl és mirõl van szó. Összetéveszthe-
tetlenül! 

Sapienti sat. Két csodálatos mondat a király
beszédébõl: „A politika kétélû kard. Szava-
tolja a demokráciát és a szabadságjogokat,
ha a törvény és az intézmények tiszteletben
tartásával gyakorolják. A politika azonban
káros lehet az állampolgárok számára, ha az
erkölcs semmibe vételével, a hatalmat szemé-
lyes alapon és az állam intézményeinek el-
sõdleges célját elhanyagolva gyakorolják.”
Továbbá: „A demagógiának, a rejtegetésnek,
a primitív önzésnek, a hatalomhoz való ka-
paszkodásnak és az önkényességnek nincs
mit keresniük 2011 Romániájában. Ezek igen
emlékeztetnek az 1989 elõtti évekre.”
(Adevãrul) Elég egyértelmû, hogy kinek kelle-
ne elsõsorban megszívlelnie a jótanácsokat.
Persze reménytelen...

Mitõl félnek a románok? A Jurnalul naþional
ismerteti annak a közvéleménykutatásnak az
eredményét, amely a „románok” félelmeinek
tárgyát térképezi fel. (Vajon minket, magya-
rokat is beleértenek, vagy nekünk más félel-
meink vannak? Félõ, titok marad, hacsak az
RMDSZ felmérésekkel foglalkozó, megtálto-
sodott részlege nem méri fel külön. Ami min-
ket illet, bevalljuk, mindig mástól félünk leg-
jobban.) A félelmekrõl következõ számunk-
ban számolunk be.

A nap álhíre. Az Országos Statisztikai Hiva-
tal többször hangsúlyozta, hogy a népszámlá-
láskor szerzett adatokat nem a lakosság ellen,
például visszaélésekre, választási csalásra
használja fel (ami igaz, mert erre más szer-
vek vannak inkadrálva); most bejelentette,
hogy az adatok alapján Az ország 500 leggazda-
gabb embere címû kötet mintájára kiadni ké-
szül Az ország legszegényebb 15 millió em-
bere címû toplistát.



Cs. P. T.

Elképzelhetõ, hogy a
kormány csupán a jövõ

év második félévétõl emeli a
nyugdíjakat és állítja vissza
az eredeti szintre a közszfé-
rában tavaly lefaragott bére-
ket – jelentette ki lapunknak
tegnap Gyerkó László sze-
nátor. Az RMDSZ-es politi-
kus részt vett azon a megbe-
szélésen, amelyen Mugur
Isãrescu jegybanki kor-
mányzó és Gheorghe Ialo-
miþianu pénzügyminiszter
ismertette a koalíciós pártok
vezetõivel a jövõ évi költség-
vetés alapjául szolgáló ada-
tokat. „Számokkal egyelõre
nem kívánok szolgálni,
mert még semmi sem végle-
ges, de annyit mondhatok,
hogy visszafogott költségve-
tésünk lesz” – mondta az
ÚMSZ-nek Gyerkó. 

A szenátor szerint a teg-
napi tanácskozáson ismerte-
tett adatok arra engednek
következtetni: ha a gazdasá-
gi növekedés a prognózisok-
nak megfelelõen alakul, lesz
elegendõ tartalék arra, hogy
a második félévben emeljék
a nyugdíjakat és a közalkal-
mazotti béreket. „Ám ez
csak az egyik forgatókönyv,
amelyben gondolkozunk” –
mondta a szenátor.

Egyelõre azt sem tudni
még, hogy a kormány mek-
kora gazdasági növekedés-
sel, illetve mekkora deficit-
tel számol majd a jövõ évi
költségvetésben. Gyerkó
László tájékoztatása szerint
a koalíció jövõ héten tárgyal
majd a Nemzetközi Valuta-
lap (IMF) Bukarestben tar-
tózkodó küldöttségével, ek-
kor véglegesítik majd ezeket
az adatokat. Annyi bizo-
nyos, hogy az Európai Bi-
zottság két százalékos növe-
kedést jósol Romániának,
az IMF pedig még nem
árulta el a prognózisát. A

deficitrõl Gyerkó elmondta:
minden jel szerint a kor-
mány komolyan veszi majd
az államfõ kérését, és meg-
próbálja három százalék alá
csökkenteni a költségvetési
hiányt. „Ezt én teljesíthetõ-
nek látom” – jegyezte meg
az RMDSZ-es politikus.

Mint ismert, az RMDSZ
korábban azt kérte a koalíci-
óban: a költségvetés összeál-
lításakor tegyék lehetõvé a
nyugdíjak inflációt is meg-
haladó mértékû növelését,
illetve a lefaragott közszol-
gálati bérek visszaállítását.
Borbély László politikai al-

elnök – aki szintén részt vett
a büdzsérõl szóló tanácsko-
záson – tegnap errõl azt
mondta: az RMDSZ azok-
nak a megoldásoknak a hí-
ve, amelyek nem vezetnek
Románia ellenõrizhetetlen
eladósodásához. „Meg kell
néznünk, melyek a jövõ évi
gazdasági lehetõségek. Sen-
ki sem szeretne kiegyensú-
lyozatlan büdzsét” – mond-
ta a politikus.

Mint ismert, az RMDSZ
korábban arra hivatkozott: a
nyugdíjak inflációnak meg-
felelõ kiigazítását, illetve az
országos bruttó átlagbér-nö-
vekedés 50 százalékának
megfelelõ emelését az egy-
séges nyugdíjtörvény írja
elõ. A kormány azonban
sürgõsségi rendeletben elha-
laszthatja a juttatások elõírt
megemelését.

A tavaly 25 százalékkal
megnyirbált közalkalmazot-
ti bérek visszaállításáról tör-
vény nem szól ugyan, ám
erre a kormányfõ többször
is ígéretet tett. Idén január-
tól végül 15 százalékkal
emelték a fizetéséket, s az
utóbbi hónapokban Emil
Boc miniszterelnök már
sokkal óvatosabban fogal-
mazott, amikor az eredeti
szintre történõ visszaállítá-
suk került szóba. 
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Sike Lajos

Annak ellenére, hogy a
csapadékhiány miatt a

feltételek nem mindenütt a
legkedvezõbbek, a szakem-
berek minél több gyümölcs-
facsemete és szõlõoltvány ül-
tetését javasolják ezekben a
hetekben, mivel – mint
mondják – az õszi plántálás a
tavaszival szemben legalább
hat hónapi, esetenként akár
egy évi elõnyt jelenthet. „A
márciusi-áprilisi rügyezésig a
gyökér jobban elhelyezkedik
a talajban, hamarabb beindul
a nedvkeringés, könnyebben
megfogan az oltvány, s gyor-
sabb a növekedés, mint a ta-
vaszi  ültetés esetében” – ma-
gyarázta lapunknak Bakk
Imre csombordi kertész. A
gyümölcs-szaporítóanyaggal
foglalkozó Profi Family vál-

lalkozás vezetõje és tulajdo-
nosa tapasztalatból tudja azt
is, hogy a csemetekertekben
ilyenkor nagyobb a válasz-
ték, így könnyebben besze-
rezhetõek a kedvelt fajták. 

„Elég a mûtrágyából”

A szakember a napokban a
bukaresti IndAgra mezõgaz-
dasági vásáron – ahol külön
standdal volt jelen – újból
meggyõzõdött, hogy a gaz-
dasági válság ellenére orszá-
gos szinten élénkülõben az
érdeklõdés a gyümölcstelepí-
tés iránt. Igaz, nem anynyira
a továbbra is tõkehiányban
szenvedõ vállalkozók köré-
ben, mint inkább a gazdák,
kistermelõk részérõl. Ez az
érdeklõdés szerinte egyes vi-
dékeken olyan erõs, hogy olt-
ványból gyakorlatilag min-

den mennyiséget el lehet ad-
ni. Különösen sokan keresik
a bõtermõ, ugyanakkor az
idõjárás viszontagságainak
ellenállóbb alma-, szilva-,
körtefajtákat, szõlõnél pedig
az olyan, kevesebb permete-
zést igénylõ, nagy szemû cse-
megét, mint a Néró vagy a
Souvenir. 

„Egyre jobban érezhetõ,
hogy a vásárlóknak elegük
van a külföldrõl behozott,
mûtrágyával felfújt és túl-
vegyszerezett gyümölcsök-
bõl, s jobban bíznak abban,
amit maguk termelnek meg”
– mutatott rá Bakk Imre. 

Fák a szõlõben

Bencze Zoltán avasújvá-
rosi kertészmérnök szerint a
vidéken az elmúlt évekhez
hasonlóan idén is elsõsorban

csombordi vagy enyedi cse-
metéket részesítenek elõny-
ben, mert eddig az bizonyult
a legmegbízhatóbbnak.
Megfigyelhetõ azonban,
hogy a múlt évi nagyobb
szõlõtelepítések után (volt,
aki kétezer nemes tövet  ülte-
tett), most inkább a gyü-
mölcsfaoltványokra van na-
gyobb igény – errõl tanús-
kodnak a települések határá-
ban levõ, elhanyagolt szõlõ-
parcellák is. Menyhárt La-
jos, a máramarosi részeken
lévõ Szinérváralja ismert
kertészeti szakembere is
megerõsítette lapunknak,
hogy a vidéken az alma-,
körte-, szilvafacsemete iránt
nagyobb az érdeklõdés. Ezt
elsõsorban azzal magyaráz-
za, hogy az olcsó külföldi
borok miatt a hazai termést
egyre nehezebb eladni. Dull
József sarmasági gazda is
osztja véleményét.

Mindennek dacára az
északnyugati régió települé-
sei – Halmi, Avasújváros,
Béltek vagy Krasznadobra –
a szõlõtermesztésben és bo-
rászatban is igyekeznek fel-
zárkózni az ismert borvidé-
kekhez. Bélteken például az
utóbbi években ötven hektár
szõlõt telepítettek, méghozzá
szigorúan az uniós normák
szerint. Ebben említésre mél-
tó, hogy a dobrai Kallós Fe-
renc vállalkozó – akit a leg-
nagyobb szõlõskert-tulajdo-
nosnak tartanak a környék
három megyéjében – egy
nyertes uniós pályázat nyo-
mán legutóbb 150 hektárnyi
táblát ültetett be. 

Gyümölcsözõ csemeteüzlet

A szõlõtelepítések után ma inkább gyümölcsfák ültetését javasolják a szakemberek

Hulladékgazdálkodás:

szõnyegre hívott megyék
Farkas István

„Magyar, illetve többsé-
gében magyarok által la-

kott megyék nem szerepel-
nek az általunk összeállított
feketelistán. Maros és
Kovászna megye illetékesei
például már alá is írták az
integrált hulladékgazdálko-
dásról szóló szerzõdéseket”
– nyilatkozta lapunk kérdé-
sére Borbély László környe-
zetvédelmi és erdõgazdálko-
dási miniszter azon a sajtó-
tájékoztatón, amelyet Leo-
nard Orbánnal az Európai
Ügyek Minisztériumának
vezetõjével tartott Bukarest-
ben. A két tárcavezetõ teg-
nap azoknak a megyéknek a
képviselõivel találkozott,
amelyek lemaradtak az in-
tegrált hulladékkezelési inf-
rastruktúra kiépítésében.
Orban hangsúlyozta: elsõd-
leges fontosságú, hogy az
elöljárók megértsék, sürgõ-
sen tisztázniuk kell a sze-
méttározók építésére kijelölt
telkek helyzetét, ellenkezõ
esetben fennáll a veszély,
hogy jelentõs támogatások-
tól esnek el. „Ha Románia
nem tudja bebizonyítani,
hogy az erre kapott uniós
pénzt fel tudja használni,
2013-tól támogatás nélkül
marad” – figyelmeztetett. 

A miniszterek tájékoztatá-
sa szerint jelenleg 21 megyé-
ben nem írták még alá a szer-
zõdést, ezek közül hat eset-
ben belátható idõn belül or-
vosolják a helyzetet. „A szé-
kelyföldi megyék közül Har-

gita megyét voltunk kényte-
lenek meghívni erre a talál-
kozóra, viszont úgy érzem,
behozták a lemaradást, és re-
ményeim szerint jövõ év vé-
géig õk is túl lesznek a kez-
deti fázison” – magyarázta
Borbély, hozzátéve, a megyé-
ben Székelyudvarhely eseté-
ben merült fel a kérdés, hogy
részt vesz-e hulladékgazdál-
kodási projektben, végül
azonban külön útra tértek. A
miniszter pozitív példaként
említette Szatmár megyét,
ahol saját forrásból építették
meg a hulladéktárolót,
amelynek ellenértékét most
fogja visszafizetni az EU.

Borbély László elmondta,
annak ellenére, hogy a Kör-
nyezetvédelmi Operatív
Program a tervek leszerzõ-
dése tekintetében uniós szin-
ten elsõ helyen áll, továbbra
is gondot jelent az uniós for-
rások tényleges lehívási üte-
me. „A nagy projektek eseté-
ben sajnos a megyéknek kö-
rülbelül fele nem kötötte
meg a szerzõdést, ezért egy
hónapot adtam arra, hogy
tisztázzák azokat a – politi-
kai indíttatású – rendszerbe-
li problémákat, amelyek
akadályozzák az elõrehala-
dást” – jelentette ki az
RMDSZ-es tárcavezetõ.
Meglátása szerint a választá-
sok közeledésével egyre ne-
hezebben fognak haladni a
projektek, a pártok mindent
megtesznek majd, hogy el-
gáncsolják egymás projekt-
jeit, annak ellenére, hogy az
ügy közérdek. 

A Nokiának 

áll a zászló?
ÚMSZ

Noha Alin Tiºe, Kolozs
megye tanácselnöke a

napokban sajtónyilatkozat-
ban jelentette ki, hogy az ál-
tala vezetett testület igényt
tart a Nokiának három éve
átengedett, máig parlagon
álló nemeszsuki területekre,
a 2008-as szerzõdést vizsgá-
ló megyei bizottság tagjai
egyre kevesebb esélyt látnak
a követelések érvényesítésé-
re Az illetékesek úgy vélik, a
máig titkosított szerzõdés
egyértelmûen a finn gyártó-
nak kedvez, ráadásul a meg-
állapodás részleteit sem le-
het nyilvánosságra hozni –
egyrészt azért, mert amíg
érvényben van, ezt lehetet-
len megtenni, másrészt pe-
dig a megyei tanács képvise-
lõi attól tartanak, a feltéte-
lek „kiteregetése” esetén ko-
molytalanoknak tûnhetnek
majd a potenciális befekte-
tõk szemében. Elismerve,
hogy jelenleg a finneknek
áll a zászló, Tiºe sietett le-
szögezni: követeléseiket ar-
ra alapozzák, a cég nem tar-
totta be vállalását, miszerint
beépíti a teljes területet. A
tulajdonvita tétje nagy: ezen
múlik, hogy ki tárgyalhat
azon vállalatokkal, amelyek
már érdeklõdnek a Nokia
távozásával üresen maradó
területek iránt. 

Prioritás 

az energetika
Hírösszefoglaló.

A kormány komolyan
veszi az állami tulajdon-

ban levõ vállalatok privati-
zálását, illetve a magánszfé-
rából érkezõ szakemberek
kiválasztását ezek élére – je-
lentette ki tegnap egy buka-
resti energiafejlesztési konfe-
rencián Borbély Károly. A
gazdasági minisztérium ál-
lamtitkára ugyanakkor kitért
a szaktárca és a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) között lét-
rejött megállapodás egyéb
tételeire is, amilyen a példá-
ul a Hunyad és Olténia ener-
getikai komplexumok létre-
hozása. „A kormány priori-
tásként kezeli a szénbányá-
szatot. Ezen központok lét-
rehozásával két szociális
problémát is megold, a Zsil-
völgyi és a Râmnicu Vâlcea-i
bányászok foglalkoztatását”
– mutatott rá Borbély Kár-
oly. A rendezvényen jelen le-
võ Mark Gittenstein, az
Amerikai Egyesült Államok
nagykövete figyelmeztetett,
hogy az ország nem számít-
hat komoly energetikai be-
fektetésekre, amíg nem tör-
ténik meg ennek a piacnak a
teljes liberalizációja.  A dip-
lomata ugyanakkor arra is
rámutatott: Románia szá-
mára a privatizáció az egyet-
len mód a külföldi beruhá-
zások bevonzására. 

Mugur Isãrescu és Gheorghe Ialomiþianu Fotók: Tofán Levente

Nyugdíjak fagyponton

A szerzõ felvétele
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ÚMSZ-összeállítás

Indiánsátrakat, cowboy-
erõdöt, szökõkutat, fény-

orgonát telepítenek Maros-
vásárhely perifériájára, a Tu-
dor negyedi Diamant térre: a
látványos építkezést a napok-
ban adja át a városvezetés,
létjogosultságát azonban vi-
tatják az itt élõk. A helyi po-
litikusok és civilek közül so-
kan úgy vélik, a demokrata-
liberális polgármester, Dorin
Florea minden követ meg-
mozgat, hogy „védjegye”
egyértelmû legyen a városon,
és lehetõséget kapjon az újrá-
zásra, függetlenül attól, hogy
ki lesz a kihívója a magyar
szervezetek részérõl. Claudiu
Maior alpolgármester a leg-
újabb beruházással kapcso-
latban úgy nyilatkozott, sem-
miképpen sem hivalkodó a
tömbházak közé épített lu-
xusjátszótér, Marosvásárhely
„a parkok és virágok váro-
sa”, és a település egyik leg-
nagyobb lakótelepe megér-
demli, hogy saját pihenõtele-
pet kapjon.

Rongyrázás 
vagy városszépítés

A lakókat megosztja az
építkezés kérdése. „Gondol-
hatja, hogy fogom én nézni
az ablakomból a szökõkuta-
kat, amikor havonta gondot
okoz a víz- és a villanyszám-
la kifizetése. Ez nem parkosí-
tás, ez rongyrázás” – nyilat-
kozta a beruházásról a
Diamant tér szomszédságá-
ban élõ Kelemen Piroska
nyugdíjas. A fiatal szülõk kö-
zül többen örömmel követik
az augusztus vége óta tartó
beruházást. „Egészen meg-
változtatja az életünket, hogy
ilyen közel hozzánk ilyen

korszerû játszótér lesz, nem
fognak unatkozni a lakótele-
pi gyerekek, és mi is élvezet-
tel fogunk itt pihenni” – véle-
kedik a szintén itt élõ
Mariana Cãrãuºan. Van, aki
úgy gondolja: az év végi ját-
szótérépítés és felújítás már a
jövõ évi kampány része. „Ez
egy hatalmas lakótelep, na-
gyon sok problémával, sokan
elégedetlenek a távfûtéssel,
rengeteg fejtörést okoz a par-
kolás, baj van a tömegközle-
kedéssel. És mi a válasz
minderre? Hogy nesze nek-
tek szökõkutas játszótér. Ha
megnyitják, senki sem mond-
hatja jövõre, hogy a polgár-
mester nem törõdik a ne-
gyedben élõkkel. Ettõl azon-
ban nem lesznek könnyebbek
itt a hétköznapok” – fakadt
ki Cserjés József Tudor
negyedi nyugdíjas.

Florea „reales”

Azt, hogy a „látványpark”
mennyibe kerül, még nem le-
het tudni. Claudiu Maior al-
polgármester a munkálatok
megkezdésekor nem árulta el
a beruházás költségeit. Teg-
nap Csegzi Sándor alpolgár-
mestertõl annyit tudtunk
meg, hogy „körülbelül” száz-
ötven-kétszázezer eurót kós-
tál majd a szõkõkutas-fény-
orgonás játszótér, de egyelõ-
re nincs pontos összeg, mert
az ilyen jellegû építkezések-
nél a végelszámolásig  még
változhat az ár. „A város sa-
ját adólejeibõl készül a Tudor
negyedi építkezés, és ugyan-
csak a városi polgárok finan-
szírozták a Somos-tetõn ki-
épített játszóteret” – erõsíti
meg lapunknak Peti András
önkormányzati képviselõ. 

A Somos-tetõi játszótér
már jóval nagyobb kiadást

jelent: egymillió euróval já-
rultak hozzá megépítéséhez
a marosvásárhelyiek. Az
olasz tervezõ által megálmo-
dott – és sokak által bizton-
sági és esztétikai szempont-
ból is kifogásolt szabadidõ-
központ – bejáratánál hatal-
mas kinagyított képen Dorin

Florea portréja fogadja a lá-
togatót. A polgármester pi-
ros vászonnadrágban, kien-
gedett, népies ingben, válasz-
tói közül mosolyog a játszó-
téren pihenõ választókra.
Néhány méterrel odébb – va-
lamivel kisebb kiadásban –
Csegzi Sándor alpolgármes-
ter arcképe is feltûnik a
Bernády György hajdani
polgármester által megálmo-
dott erdõ tisztásán. 

„Magam is meglepõdtem,
amikor megtudtam, hogy az
én portrémat is kiteszik” – re-

agált megkeresésünkre az al-
polgármester, aki nem tartja
kifogásolhatónak a kiállított
bannereket, mert azok – mint
érvel – a játszótér szomszéd-
ságában álló romos épületet
hivatottak eltakarni. Ottjár-
tunkkor a gyerekeiket sétálta-
tó szülõk közül mindenki úgy

nyilatkozott, hogy szembetû-
nõ a hatalmas reklámfelület.
„Hangulatos kép, ahogy mo-
solyog a polgármester, de
bennem a Ceauºescu-korsza-
kot idézi fel. És ha belegon-
dolok, hogy az én adólejem-
bõl mosolyog Dorin Florea
ilyen vidáman, akkor már ke-
vésbé tudom szimpátiával
nézni” – válaszolta egy ikerfi-
ait sétáltató anyuka tegnap,
amikor arról kérdeztük: mit
szól a politikai hirdetéshez.  

Peti András szerint bár
konszenzus volt a Somos-te-

tõn található szabadidõköz-
pont átalakításának szüksé-
gességét illetõen, a beavatko-
zás módja alaposan kifogá-
solható. „Ez az erdõ a város
tüdeje, és az itt folyó építke-
zések már teljesen átalakí-
tották a jellegét. Semmikép-
pen sem ez az a zöldövezet,

amit Bernády megálmo-
dott” – érvel a tanácsos. 

Kinek kampányol 
az unió?

Törzsök Sándor, az önkor-
mányzat városrendészeti bi-
zottságának elnöke úgy véli:
voltak elõnyei is, hátrányai is
a Florea-érának, az pedig,
hogy ki hogyan használja,
vagy nem használja kam-
pánycélokra a városi beruhá-
zásokat, eltérõen értelmez-
hetõ. A politikus jelentõs

elõrelépésnek nevezte példá-
ul a városi víz- és csatorna-
hálózat felújítását, korszerû-
sítését, de a mulasztások kö-
zé sorolta a városi parkoló-
helyek hiányát vagy a távhõ-
rendszer elégtelen mûködé-
sét, amely az utóbbi évek, év-
tizedek „dadogó politikájá-
nak” áldozata. 

„Attól tartok, az uniós
forrásokból lehívott pénze-
ket is kampánycélra hasz-
nálják Vásárhelyen” – fog-
lalt állást megkeresésünkre
Kolozsvári Zoltán, az ön-
kormányzat RMDSZ-frak-
ciójának vezetõje, aki szerint
a városban folyó beruházá-
sok zöme „csimbumcir-
kusz”. A frakcióvezetõ sze-
rint hiányzik a koherens,
elõremutató városfejlesztési
koncepció, ehelyett kapko-
dó, látványos, de haszonta-
lan beruházások folynak.
Csak a Somos-tetõn 5,5 mil-
lió eurós beruházás történt:
ennek egyötöde helyi forrá-
sokból, a többi uniós alapok-
ból származik. „A jelenlegi
városvezetés kiszolgálja a
Marosvásárhelyen élõk egy
rétegét, és nem törõdik
azokkal, akik nincsenek a
körön belül” – vélekedik Ko-
lozsvári. A tanácsos szerint
az elmúlt három évben a he-
lyi önkormányzat „diktatúra
alatt” mûködött, az
RMDSZ-frakció kisebbség-
ben volt ahhoz, hogy hatéko-
nyan tudja érvényesíteni a
saját elképzeléseit, vagy meg
tudja akadályozni az indoko-
latlan vagy jogszerûtlen in-
tézkedéseket. „A Somos-te-
tõi beruházás is úgy indult,
hogy a polgármesteri hivatal
figyelmen kívül hagyta az ér-
vényben lévõ építkezési sza-
bályokat” – tette hozzá Ko-
lozsvári Zoltán. 

„Kampányparkok” Vásárhelyen
A jövõ évi választásokra „hangol” már a Maros-parti város polgármestere

Dorin Florea polgármesternek biztosan megtérülnek a marosvásárhelyi luxusjátszóterek Fotó: Antal Erika

HIRDETÉS

ÚMSZ

Mindenkit megbírságol-
nak, aki a következõ na-

pokban nem közli a számlá-
lóbiztosokkal a személyi szá-
mát – jelentette be tegnap az
Országos Statisztikai Intézet
vezetõje,  Vergiliu Voineagu.
Az intézményvezetõ cáfolni
kényszerült, azt amit a hét-
végén a statisztikai hivatal
szóvivõje, Vladimir Alexan-

drescu mondott: a személyi
szám bizalmas adat, és az
adatközlõ eldöntheti, hogy a
számlálóbiztos tudomására
hozza-e vagy sem. Voineagu
tegnap hangsúlyozta: a szó-
vivõ tájékozatlan volt, az ér-
vényben lévõ jogszabályok
egyértelmûek, és az adatköz-
lés kötelezõ. A szóvivõt a té-
vedés miatt menesztették.
Azokat, akik a továbbiakban
sem hozzák az adatrögzítõ

tudomására a személyi szá-
mukat, 4500 lejig terjedõ
pénzbírsággal sújthatják. A
számlálóbiztosok visszatér-
nek azokhoz a háztartások-
hoz, ahol eddig nem jegyez-
ték fel a jelzett adatot. A sze-
mélyi szám rögzítésével kap-
csolatban a szociáldemokra-
ta párt politikusai vetették
fel, hogy az adatgyûjtés lehe-
tõséget nyújt a választási csa-
lásra. 

Kötelezõ a személyi szám

HHaarrggiittaa  MMeeggyyee  TTaannááccssaa

árajánlatokat vár irodai tevékenységre alkalmas, körülbelül 20-25 négyzetméter összfelületû
ingatlan bérlésére Farkaslakán. 
Elvárások: fõút mellett, forgalmas helyen, könnyen megközelíthetõ legyen gépkocsival és gya-
logosan; parkolója, közmûvesítése, mosdója legyen (villany, víz, központi fûtés, bútorzat, tele-
fon, internet stb. szükséges). 
A havi bér tartalmazza a fûtés, a villanyáram, a víz és az internethasználat értékét is.
Kérjük, árajánlatukat 22001111..  ookkttóóbbeerr  3311-ig juttassák el Hargita Megye Tanácsa iktatójába. 
További felvilágosítást a hivatal 203-as irodájában vagy a 00226666-220077779911-es telefonszámon
kaphatnak.

Hírösszefoglaló

Még mindig nem döntött
a Marosvásárhelyi Orvo-

si és Gyógyszerészeti Egye-
tem (MOGYE) vezetése a
magyar intézetek létrehozá-
sáról annak ellenére, hogy az
oktatási minisztérium októ-
ber elején átiratban szólította
fel erre az intézményt – kö-
zölte az MTI-vel tegnap Bras-
sai Attila egyetemi oktató, az
egyetem tanszékvezetõ taná-
ra. A hét elején elnapolták az
egyetem szenátusi ülését, mi-
vel a testület döntésképtelen
volt. Brassai elmondta, hogy
a döntéshozó testület 26 ro-
mán oktatója közül csak 10-
en jelentek meg, így a ma-
gyar oktatók hiába voltak je-
len teljes létszámban. Az in-
tézmény legfõbb fórumának
arról kellett volna határoz-
nia, hogy módosítja-e az
egyetemi chartát úgy, hogy
létrejöhessenek a magyar in-
tézetek.    Az egyetem szená-
tusa nyáron olyan mûködési
szabályzatot fogadott el,
amely nem teszi lehetõvé az

egykori tanszékek helyét át-
vevõ, kibõvített hatáskörrel
rendelkezõ magyar alegysé-
gek létrehozását. Brassai el-
mondta: az ülés elmaradása
ellenére a magyar és a román
oktatók tárgyalásokat folytat-
tak, és megállapodtak abban,
hogy a jövõ szerdai szenátusi
ülésig elkészítenek egy tervet
arról, hogy milyen szerkezeti
formában lehet létrehozni a
magyar intézeteket, figye-
lembe véve a magyar oktatók
létszámát is. 

Emellett arról is megálla-
podtak – tette hozzá Brassai
–, hogy a román egyetemek
akkreditációjáért felelõs
szakhatóságtól és az oktatási
minisztériumtól szakértõket
kérnek fel, mondjanak véle-
ményt az oktatási törvény al-
kalmazásáról, és arról, hogy
jogszerûek-e a magyar inté-
zetek. Az egyetemen nincs
elég magyar oktató, de a ki-
sebbségi jogvédõk abban bíz-
nak, hogy magyarországi
vendégoktatók segítségével
áthidalható ez a probléma.
A tanszékvezetõ elmondta:

elképzelhetõ, hogy a felsõok-
tatási intézmény román ve-
zetõi csak „idõhúzásra ját-
szanak”, és ennek a taktiká-
nak része a bukaresti minisz-
tériumi és akkreditációs bi-
zottsági szakértõk vélemé-
nyének kikérése is.    Brassai
– aki a Bolyai Kezdeménye-
zõ Bizottság elnöke is – az
után nyilatkozott, hogy az
általa vezetett szervezet köz-
leményt adott ki a MOGYE
ügyében. Ebben egyebek kö-
zött azt javasolták az egye-
tem magyar oktatóinak,
hogy „önhatalmúlag alakít-
sák meg a magyar intézete-
ket, és közöljék az egyetem
vezetõivel, ezentúl csak az
intézetek választott tisztség-
viselõitõl fogadnak el utasí-
tásokat”. A BKB szerint a
magyar oktatóknak bojkot-
tálniuk kellene az egyetem
valamennyi döntéshozó fó-
rumának munkáját. 

Az oktató hangsúlyozta:
ezekhez az eszközökhöz
csak abban az esetben folya-
modnak az oktatók, ha nem
történik gyors elõrelépés. 

Kivárnak a MOGYE vezetõi
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Sipos M. Zoltán

Liszt Ferenc Szent Erzsé-
bet legendája címû oratóri-

umával ér véget ma este a
Kolozsvári Magyar Operá-
ban a háromhetes Nemzet-
közi Liszt Ferenc Fesztivál. 

A nagyszabású produkció
a Kolozsvári Magyar Opera
zenekara, a Bukaresti Rádió
énekkara, a kolozsvári VIP
gyerekkórus, valamint Nagy
Zoltán, Balla Sándor, Kele
Brigitta, Estefan Florin és Ve-
ress Orsolya szólisták közre-
mûködésével csendül fel.

„A háromhetes program-
sorozat zökkenõmentesen
zajlott le, úgy, ahogy azt el-
terveztük. Minden bizonnyal
komolyzene kedvelõi is elé-
gedettek voltak a bõséges kí-
nálattal, szinte minden elõ-
adást és hangversenyt telt
ház fogadott” – értékelte az
Új Magyar Szónak a fesztivált
Szép Gyula. A fesztiváligaz-
gató hangsúlyozta, a fiatal
zongoristák hangversenyére

abban az épületben került
sor, ahol hajdanán maga
Liszt Ferenc is fellépett, na-
gyon sokan eljöttek. Elmon-
dása szerint a sok jó mellett
negatívum is említhetõ, a há-
rom hét alatt volt olyan ese-
mény, amely nem váltotta be

maradéktalanul a hozzá fû-
zött reményeket, például a
Szentek és Démonok címû szín-
padi fantáziaként emlegetett
összmûvészeti produkció.
„Amint a neve, illetve a stí-
lusmegnevezése is elárulja,
kísérleti elõadásról van szó,
amely a könnyedebb hang-
versenyekkel szemben nehe-
zebben emészthetõ, filozofi-
kus problémát boncolgató
elõadás, amely ugyan tetszett
a nézõknek, viszont nem je-
lent töretlen sikert. Nem az
az elõadás, amely esetében a
csilláron is nézõk ücsörögné-
nek” – fogalmazott Szép
Gyula.

Az igazgató a Nemzetközi
Liszt Ferenc Fesztivál egyik
nagy sikerének a Liszt-em-
lékplakett felavatását tartja.

„Kolozsváron a tábláknak
külön történetük van, nézet-
eltéréseknek, feszültségeknek
a kiindulópontjai. A Liszt-
emlékplakett elhelyezésével
azt gondolom, hogy a fennál-
ló helyzet kezd normalizá-
lódni. A hatóságnak sem volt
ellenvetése, hogy egy olyan
nagyságrendû zeneszerzõrõl,
mint Liszt Ferenc, megemlé-
kezzünk” – hangsúlyozta a
fesztiváligazgató. Kérdé-
sünkre kifejtette, a magyar
opera minden olyan zene-
szerzõrõl, akinek valamilyen
köze volt a kincses városhoz
évfordulós ünnepségen emlé-
kezik meg, kisebb-nagyobb
rendezvénysorozatok kereté-
ben, de ezeket nem kívánják
évenként ismétlõdõ fesztivá-
lokká alakítani. 

Oratóriumbotrány Liszt jelenlétében

Liszt Ferenc 1879-ben, barátjával gróf Zichy Géza zene-
szerzõvel és zongoramûvésszel érkezett Kolozsvárra. A
látogatáshoz kellemetlen emlék is fûzõdik, ugyanis a ze-
neszerzõ jelenlétében elõadott Szent Erzsébet legendája az
énekes szólisták és a kórus felkészületlensége miatt bot-
rányba fulladt. A „csúfos oratóriumbotrányról” Brassai
Sámuel így írt: „Mi pedig ígérjük meg ünnepélyesen,
hogy ha még egyszer valamikor nagy mûvészhez lesz
szerencsénk, nem fogjuk az õ darabját saját füle hallatára
elõadatni. Mert bizony néha a nevetségestõl: il n’y a
qu’un pas. Liszt tündöklõen szép zongorajátéka persze
feledtette a Szent Erzsébet legenda disszonáns hangjait.”

Véget ért a Liszt 200

A szervezõk elégedettek a Liszt 200 fesztivállal, azonban nem teszik évenként ismétlõdõ rendezvénnyé

Szórványturnéra 
indul a Különjárat

Petrozsényben lép fel az
Aradi Kamaraszínház mû-
vésze, Éder Enikõ Különjárat
címû estjével szombaton, a
színház szórványvidéki tur-
néjának elsõ állomásán. Ezt
követõen Arad megyében
két helyen, Majláthfalván és
Pécskán, Temes megyében
Zsombolyán és Igazfalván,
Hunyad megyében pedig
Petrozsényen kívül még Dé-
ván látható az egyszemélyes
elõadás. Éder Enikõ Különjá-
rat – Dalok, szavak, találkozá-
sok címû egyéni estjét egy
éve játssza az Aradi Kama-
raszínházban.

Ostromállapot
a Théâtre de la Ville-ben

Ostromállapot alakult ki Pá-
rizs egyik legjelentõsebb 
színházában, a Théâtre de
la Ville-ben, miután keresz-
tény fundamentalisták egy
csoportja megzavart egy be-
mutatót. Az Avignoni Fesz-
tiválon már nagy sikerrel
játszott mágikus, költõi lá-
tomást idézõ kétszereplõs
elõadás Antonello de Mes-
sine egy hatalmas Krisztus-
portréja elõtt játszódik, s
egy apa és fia történetét dol-
gozza fel, akik együtt élik
meg az idõs ember leépülé-
sét. A zavarkeltõket a veze-
tõség kérésére rendõrök tá-
volították el a színházból. A
kulturális miniszter elítélte
a szélsõségesek akcióját, a
darab rendezõje „megbo-
csátott” nekik. 

Röviden

ÚMSZ

Kincsvadászat címmel ren-
dez középiskolásoknak

és egyetemistáknak szóló
internetes vetélkedõt a Ma-
rosvásárhelyi Kulturális Köz-
pont. „Városunk olyan fele-
désbe merült vagy eddig fel
nem fedezett kincseket rejt
magában, amelyek Marosvá-
sárhely örökségéül szolgá-
(hat)nak. Kincs alatt értjük a
múzeumi mûtárgyakat, régi
fotókat, utcákat vagy akár a
fiatalok által ma már nem is-
mert híres személyiségeket
is” – magyarázta lapunknak
Gyárfás Zsuzsa, a vetélkedõ
koordinátora. Hangsúlyozta,
elsõdleges céljuk, hogy a ver-
sennyel bemutassák és meg-
ismertessék a város rejtett
kincseit, illetve biztosítsák az
értékmegõrzés folyamatos-
ságát. Az öthetes vetélkedõn
a négyfõs csapatoknak heti
feladatokat kell majd megol-
daniuk és azokat feltölteniük
a Vasarhely.ro által biztosított
internetes felületre. „A Kincs-
vadászat másodlagos célja,
bevezetni a fiatalokat a
webfelületek aktív használa-
tába, a szövegszerkesztésbe
és tartalomgyártásba” – ma-
gyarázta lapunknak Gyárfás,
hozzátéve: a fiatalos, külön
erre a célra készült weboldal
lehetõséget nyújt egy izgal-
mas, kreativitással teli meg-
próbáltatásra. A szervezõk a
vetélkedõ fõdíjában is meg-
õrizték a fiatalosságot,
Samsung Galaxy okostele-
font ajánlanak a nyertes csa-
pat tagjainak. 

Kincsvadászat 

Vásárhelyen

Hírösszefoglaló

Nem játszhatja Dörner
György az Új Színház-

ban a beharangozott Sütõ
András-darabot, mert jog-
örökösei letiltották a Káin és
Ábel címû drámát. Amint ar-
ról lapunkban már beszámol-
tunk, Tarlós István budapesti
fõpolgármester október 6-án
nevezte ki az Új Színház élé-
re Dörner Györgyöt. A kine-
vezés a magyarországi és a
határon túli, köztük erdélyi
színházvezetõk részérõl is
komoly tiltakozást váltott ki.
A Sütõ-jogörökösök elõtt ko-

rábban többek között Jirzi
Menzel és Pokorny Lia jelez-
te, hogy nem kíván Dör-
nerrel dolgozni. „Az Új Szín-
ház újonnan kinevezett igaz-
gatójának pályázata és köz-
életi megnyilvánulásainak
szellemisége annyira eltér az
öt éve elhunyt Sütõ András
író életmûvétõl, toleranciát
hirdetõ, kirekesztés ellen
küzdõ életfelfogásától, hogy
az ellentéteket áthidalhatat-
lannak találjuk. Így a pályá-
zatnak a »Káin és Ábel« cí-
mû dráma bemutatására vo-
natkozó terve nem valósul-
hat meg. Nem járulunk hoz-

zá, hogy az Új Színház Sütõ
András-mûveket állítson
színpadra” – olvasható Sütõ
András jogörököseinek a
Szinhaz.hu-hoz eljuttatott le-
velében. Závada Pál már ko-
rábban közölte, hogy nem
engedi, hogy Dörner színhá-
za bemutassa a Jadviga párná-
ja címû regénye színpadi vál-
tozatát. 

A Die Welt címû német lap
tegnap »Antiszemita gulyás«
címmel kommentárban fog-
lalkozott az Új Színház élére
történt kinevezésekkel. Paul
Jandl, a német konzervatív
napilap írásának szerzõje

beszámolt a „kultúrpolitikai
döntés” elleni tüntetésekrõl,
hangoztatva, hogy Csurka
István intendánsi, illetve
Dörner György igazgatói ki-
nevezése az illetékes testüle-
tek megkerülésével, „állító-
lag egészen felülrõl érkezett
megbízás” alapján történt.
A cikkíró a kinevezések kap-
csán a többi között azt han-
goztatta, hogy a Fidesz fo-
kozatosan – ugyanazon
minta alapján – alakítja át az
ország kulturális térképét,
harmadrangú, Fidesz-hû
mûvészeket helyezve fontos
pozíciókba.

Sütõ-mentes az Új Színház

Antal Erika

Újból megszervezi októ-
ber 29-én, szombaton es-

te a Mihai Eminescu Ifjúsá-
gi Házban a Siloe Egyesület
a marosvásárhelyi roma
táncfesztivált. Az elõadáson
marosvásárhelyi, sárpataki,
koronkai, vajdaszentiványi,
gernyeszegi és sáromberki
cigány néptáncegyüttesek
lépnek fel. „A fesztivál foly-
tonosságával, bõvítésével,
illetve újabb tánccsoportok
bevonásával a roma fiata-
loknak szeretne lehetõséget

nyújtani a kapcsolattartásra
és olyan csoportmunkára,
amelyre jövõt lehet építeni
és amely az integráció folya-
matában is hatékonyan segí-
tene” – foglalta össze tegna-
pi sajtótájékoztatóján a
Khelipe Roma Táncfeszti-
vál célját Ilonka Sallai Géza
programkoordinátor. A
khelipe cigány nyelven tán-
cot jelent és ezt a kifejezést
szinte valamennyi roma kö-
zösség ismeri, használja,
azonnal érti, hogy mirõl
van szó – magyarázta la-
punknak a szervezõ, aki ez-

zel a fesztivállal a Romafest
elnevezésû, februárban vé-
get ért projektnek szeretne
folytonosságot biztosítani,
amely a marosvásárhelyi és
környékén élõ roma fiata-
loknak nyújtott lehetõséget
a tánctanulásra. „A záró-
rendezvényünkön 500 nézõ
elõtt 78 roma fiatal mutatta
be tánctudását. Õk a projekt
után sem hagyták abba a
táncot, rendszeres próbá-
kon vesznek részt és céljuk
továbbfejleszteni mûvésze-
tüket, kivinni és bemutatni
a tudásukat a nagyvilágban

is” – mondta Ilonka Sallai
Géza.

A sajtótájékoztatón jelen
volt Lõrincz Ágnes táncos
is, aki a koronkai csapat ko-
reográfusa. Lapunk érdek-
lõdésére elmondta, gyerek-
korától táncol, szüleitõl és
nagyszüleitõl leste el az elsõ
a lépéseket, de tervei között
szerepel a továbbtanulás.
„Elõbb leérettségizem majd
egyetemen szeretnék to-
vábbtanulni, hogy igazi
profiként taníthassam a tán-
cot” – magyarázta az ÚMSZ-
nek Lõrincz Ágnes. 

Fesztiválon ropják a romák ÚMSZ

Sarkadi Bence mario-
nettmûvészt és két kü-

lönleges, nonverbális bábelõ-
adását látja vendégül ezen a
héten a temesvári Csiky Ger-
gely Állami Magyar Szín-
ház. Ma a Re:Hamlet, holnap
pedig a Figura Ex Machina cí-
mû bábjáték látható a szín-
ház stúdiótermében – tájé-
koztatta lapunkat Katona
Mihály, a színház irodalmi
titkára. Sarkadi Bence a Bu-
dapest Bábszínház Bábszí-
nészképzõ Stúdiójában ta-
nult, Európa több országá-
ban, az Egyesült Államok-
ban és Ausztráliában dolgo-
zott és játszott. Jelenleg
egyetemi oktató, kutatási és
oktatási területe az angol re-

neszánsz színház, valamint
Shakespeare darabjainak
bábszínpadi adaptációi.

Re:Hamlet címû produkció-
ja felnõtteknek szóló báb-
színház, szöveg nélküli, egy-
személyes elõadás,  „Hamlet
marionettel” – ahogy a mû-
vész nevezi. A Figura Ex Ma-
chinában, amely minden kor-
osztálynak szól, faragott ma-
rionettekkel elõadott történe-
tek kapcsolódnak laza füzér-
ré. Az elõadás már bejárta a
világot Görögországtól Auszt-
ráliáig, Belgiumtól Spanyol-
országig, Kolumbiától Kana-
dáig, és már több szakmai
díjban is részesült, 2008-ban
például a 20. Genfi Nemzet-
közi Bábfesztiválon elnyerte
a Luk Vincent Award for
Young Talent díjat. 

Marionettek Temesváron

Sarkadi Bence marionett-elõadással vendégeskedik Temesváron



Hírösszefoglaló

Budapesten, a régi kõbányai
konzervgyár épületében for-

gatja World War Z címû filmjének
akciódús fináléját Brad Pitt
Oscar-jelölt, Aranyglóbusz-díjas
amerikai színész. William Brad-
ley „Brad” Pitt az Oklahoma ál-
lambeli Shawnee-ben született,
1963. december 18-án. Középis-
kolai diákként Pitt többféle spor-
tot ûzött, rendszeresen részt vett
iskolai vitakörökben és musica-
lekben is. 1982-tõl a Missouri
egyetemen kezdett újságírást és
marketinget tanulni. 1985-ben,
két héttel a diploma megszerzése
elõtt félbehagyta tanulmányait, és
Los Angelesbe utazott, hogy szí-
nészi leckéket vegyen. Amikor
megkérdezték, miért döntött így,
a következõket felelte: „A diplo-
ma megszerzésének közeledtével
különös érzés lett úrrá rajtam.
Szerettem a filmeket. Egyszer
csak belém hasított a felismerés:
ha a filmek nem jönnek el hoz-
zám, nekem kell utánuk men-
nem.” Mielõtt sikeres lett, többek
közt sztriptíztáncosok limuzinos
fuvarozásával, hûtõk szállításával
kereste kenyerét, illetve óriáscsir-
kének öltözve reklámozta az El
Pollo Loco étteremláncot. Az
1980-as évek végén olyan népsze-
rû televíziós sorozatokban kez-
dett szerepeket kapni, mint a Dal-

las, 21 Jump Street, Growing Pains
és Head of the Class. 1991-ben si-
került az áttörés az év egyik leg-
nagyobb sikerfilmjében a Thelma
és Louise-ban. A sikert a Folyó szeli
ketté és a Hetedik címû filmek tet-
ték teljessé. Azóta több nagy sike-
rû film szereplõjeként találkoz-
hattunk vele. A színész legna-
gyobb bevételi sikerét a Trója

(2004) és a Mr. és Mrs. Smith
(2005) címû filmekkel érte el. Fil-
mes szerepeivel eddig két Oscar-
jelölést és négy jelölésbõl egy
Golden Globe-díjat nyert el.
Pittet a világ legvonzóbb férfiai
között tartják számon, magánéle-
te a bulvársajtó kedvelt témája.
Gwyneth Paltrow Brad Pitt
menyasszonya volt 2 évig (1995-

1997). Kapcsolatuk befejezõdése
után Brad Pitt öt évig Jennifer
Aniston férje volt, 2005-ben
Angelina Jolie-val létesített a mé-
dia által nagy érdeklõdésre szá-
mot tartó párkapcsolatot, jelenleg
élettársi kapcsolatban élnek és
három örökbe fogadott, valamint
három vér szerinti gyermekük
van. 

F. I.

Három helyszínen több száz
filmet kínál a holnap kezdõdõ

Kinofest Nemzetközi Digitális
Filmfesztivál a fõvárosban. A Bu-
karesti Magyar Kulturális Intézet
társszervezésében zajló filmes
szemlén több filmet premierként
mutatnak be Romániában, a
filmvetítés mellett pedig mûhely-
munkák, kiállítások és koncertek
is lesznek a háromnapos rendez-
vényen. „Reményeink szerint ez-
zel a fesztivállal, illetve a köréje
csoportosuló kísérõrendezvé-
nyekkel teljesebb élményt tudunk
nyújtani a digitális mûvészetek
szerelmeseinek” – fogalmazott a
rendezvény sajtótájékoztatóján
Valentin Partenie fesztiváligazga-
tó. Elmondása szerint elsõdleges
céljaik között szerepel a hazai,

román és magyar filmek támoga-
tása. „Nem tudunk anyagilag is
hozzájárulni a hazai filmtermés
gyarapításához, de besegítünk az
alkotások népszerûsítésébe” – je-
lentette ki a fesztiváligazgató, aki
középiskolásokat és egyetemistá-
kat is vár a rendezvényre, ahol
bevezetik õket a digitális filmké-
szítés rejtelmeibe. „Manapság
már nagyon könnyû digitális fil-
met készíteni, a szükséges techni-
kai eszközök ma már nem jelen-
tenek hiánycikket, egy kis képzés
egy jó ötlet, és már kész is a film.
Ezt viszont kevesen tudják. A leg-
többen még mindig úgy tekinte-
nek a filmkészítésre, mint valami
mágikus tevékenységre” – ma-
gyarázta Partenie.

Mint mondta, a viszonylag
könnyû filmkészítés miatt kül-
földön rengeteg alkotás születik,

Spanyolországban például évente
közel háromezer rövidfilm ké-
szül, nagy részük digitális techni-
kával, éppen ezért a fesztivál mû-
vészeti stábja nagyon sok spanyol
alkotást válogatott be a program-
ba. „Én személy szerint inkább
megnézek egy spanyol rövidfil-
met, mint négy másikat” –
mondta a fesztiváligazgató, aki
szerint a Kinofest Nemzetközi
Digitális Filmfesztivál kínálata a
rövidfilmvilág trendjeihez igazo-
dik. „Felsorakoztatjuk az összes
olyan alkotást, amely mérföldkõ-
nek számít a rövidfilmek történel-
mében, kezdve az egyperces alko-
tásoktól a negyedórásokig, tech-
nikai megkötöttség nélkül. Ezen-
kívül itt lesznek az animációs
nagyhatalmak, Tajvan, Japán és
Németország filmes küldöttei is”
– hangsúlyozta Valentin Partenie.

Lapunk kérdésére elmondta,
az Kinofest Nemzetközi Digitális
Filmfesztivál egyetlen hátránya,
hogy low cost fesztiválként nin-
csenek meghívottaik, a filmeket
nem kísérhetik el az alkotóik.
„Úgy vélem, a hazai filmeseknek
óriási elõnyére válna, ha találkoz-
hatnának egy-egy neves rendezõ-
vel, hisz a filmmûvészetnek ez az
ága nincs képviselve sem az Erdé-
lyi Nemzetközi Filmfesztiválon,
sem az Anim’esten. Amolyan
mostoha gyerek Romániában” –
jelentette ki a fesztivál igazgatója.
Felvetésünkre, hogy a fesztivál
filmjeit tervezik-e bemutatni más
városokban, elmondta: idén Te-
mesvárra és Galacra viszik el a
fesztivált, de több iskolával is
partnerségben állnak, válogatást
vetítenek a fesztivál kínálatából
és elõadásokat is tartanak. 

Jacko a legjobban keresõ halott sztár

A 2009-ben elhunyt Michael Jackson 170
millió dolláros bevétellel lett elsõ a legtöbbet
kaszáló néhai sztárokat bemutató Forbes lis-
táján – írja az MTI. A pop királya már a
2010-es összesítésben is a lista élén végzett,
halála óta hatalmas a kereslet a korábbi al-
bumai iránt. Az elhunyt sztárok bevételi
rangsorában Elvis Presley foglalta el a máso-
dik helyet 55 millió dollárral, a harmadik
Marilyn Monroe lett 27 millióval. A márci-
usban elhunyt Elizabeth Taylor 12 millió
dollárral az ötödik helyre került. 
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Röviden

Postafiók

„A király beszéde” – tegnap óta talán ez a szin-
tagma hangzott el a legtöbbet a román médiá-
ban. A Huidu-ügybe beleõrült hazai bulvársajtó
egybõl abbahagyta az amúgy nem rá tartozó
ügy idétlen módon történõ taglalását, és I. Mi-
hály méltatásába fogott. Én azonban bánkó-
dom, mert az álszenzációkra szakosodott hazai
médiának sikerült egy újabb eseményt félreértel-
meznie. Nem vették észre a jámborok, hogy Mi-
hály nem Romániát megváltani jött, hanem azt
megdorgálni. Az erkölcstelenség és butaság ellen
szóló hajdani felség szavait hallván egyik hon-
atya sem tépte meg ruháját, és nem szórt hamut
magára, hanem önfeledten tapsolt. Sajnos, ezt
szokták meg a nagyrészt komcsi külsõségekkel
való hivalkodásokra szakosodott szenátor és kép-
viselõ urak – de mivel az õket megválasztó „is-
tenadta nép” is így viselkedik, hát megbocsátha-
tó nekik, ha nem roskadnak magukba a Méltó-
ság dörgedelmének hallatán. 

(prier)

Kettõs tükör 

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
Cím:........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
tel.:..........................................................................................................

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

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.

✁

„Zöld szám” az ÚMSZ-olvasóknak

Kedves olvasóink! Az utóbbi idõben ismét
megszaporodtak a posta által kézbesített Új
Magyar Szó-elõfizetésekkel kapcsolatos rekla-
mációk. Egyik Fehér megyei elõfizetõnk ar-
ra panaszkodott, hogy megszüntették a pos-
tahivatalt a szomszéd faluban, így egy pos-
tásra már három falu jut, és emiatt hetente
egyszer vagy kétszer, csomagban kapja meg
lapszámainkat. Panaszát továbbítottuk Petra
Dumitrescunak, a Román Posta sajtóterjesz-
tésért felelõs igazgatójának, aki leszögezte: a
postásnak minden körülmények között,
mindennap ki kell vinnie az újságot, és ez a
szabály az egész ország területére vonatko-
zik. Egy másik elõfizetõnk Szeben megyébõl
jelezte, hogy a postás, aki oda kihordja a la-
pot, kilátásba helyezte: ha olvasónk nem ná-
la fizet elõ az Új Magyar Szó 2012-es lapszá-
maira, többé nem hordja ki neki a lapot.
Petra Dumitrescu megnyugtatott, hogy in-
tézkedik az ügyben. Az igazgató arra kért,
hogy hozzunk a tudomására minden, a pos-
tai terjesztéssel kapcsolatos problémát, ezért
kérjük mi is olvasóinkat: jelezzék ezeket a
gondokat Béres Attila terjesztési menedzser-
nek a 0788-318-353 telefonszámon vagy a
difuzare@maszol.ro e-mail címen. Köszönjük!

Sztársarok

Kinofest Bukarestben
A világ digitális filmtermésének legjobbjait vetítik a fõvárosban

ÚMSZ

Megjelent a ME.dok címû mé-
diatudományi folyóirat idei

harmadik, utolsó elõtti száma. A
negyedévente megjelenõ lapot a
Kolozsvári Kommunikáció- és
Médiakutató Intézet adja ki, fõ-
szerkesztõje Cseke Péter, a
Babeº–Bolyai Tudományegye-
tem újságírás tanszékének pro-
fesszora. A C kategóriájú tudo-
mányos folyóirat legújabb kiadá-
sa tíz, médiatörténettel és média-
elmélettel foglalkozó tanulmányt
tartalmaz. A Magyarország hatá-
rain kívül egyedüli magyar nyel-

vû médiaelméleti folyóiratként
megjelenõ lapot 2006-ban alapí-
tották az újságírás tanszék akkori
doktorandusai, és azóta számta-
lan, magyar, román és angol
nyelvû írással gazdagította az er-
délyi (de nem csak...) tudomá-
nyos életet. A mostani lapszám is
széles spektrumot fed le – olvas-
hatunk benne nyomtatott sajtós,
rádiós, tévés és elméleti vonatko-
zású cikkeket is. Mivel nincs he-
lyünk felsorolni az összest, a tel-
jesség igénye nélkül szemlézünk
pár írást. Kiemeljük Kozma Csa-
ba Mi-tudat és ellenségkép a szocia-
lizmus végén és az azt követõ másfél

évtizedben (1989–2004) címû, kifor-
rott, objektív, önmagáért beszélõ
írását, de olvashatunk rövid, han-
gulatos összeállítást a fergeteges
sikerû, 2008-as Bahrtalo! címû fil-
mért is „felelõs” filmrendezõ, La-
katos Róbert Árpád „tollából”. A
Marosvásárhelyi Rádió hallgatói-
nak ismerõs lehet László Edit ne-
ve, de hazai, elismert szakembe-
rek mellett a legújabb ME.dok a
University of South Florida diák-
jainak kutatásaiból is publikál. A
médiatudományi folyóirat
Medok.ro honlapjáról ingyenesen
letölthetõk a kiadvány korábbi
számainak cikkei. 

Megjelent a ME.dok új száma

Budapesten forgat Brad Pitt 

Brad Pitt amerikai színész World War Z címû filmjét forgatja Budapesten, ahová felesége, Angelina Jolie is elkísérte 



7.30 Híradó
7.40 Kisváros (sor.) (ism.)
8.30 Híradó
8.40 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Angyalbőrben 
(magyar sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
12.00 Slovenski Utrinki
12.30 Alpok-Duna-Adria
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
Benne: 13.02 Híradó
15.15 Törvény által védve
(ism.)
15.45 Pannonia 3 keré-
ken (ism.)
16.15 Lyukasóra (ism.)
16.45 Szerelmes földrajz
17.45 Virágzó 
Magyarország
18.15 Kisváros 
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Végjáték 
(kan. krimisor.)
22.15 Hírek
22.30 Tigris brigád 
(francia akcióf., 2006)
0.35 Dunasport
0.40 Megalopolis
1.30 Karosi Bálint orgo-
nál

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 IQ-zseni (amerikai
vígjáték) 13.10 Cyrano de
Bergerac (francia roman-
tikus dráma, 1990) 15.50
Az elsőszülött (magyar
kisjátékfilm, 2007) 17.45
Tengeri farkasok (svájci-
angol-am. akciófilm, 1980)
20.00 A múmia legendája
(amerikai thriller, 1997)
22.00 Ragadozó (amerkai
fantasztikus akciófilm,
1987) 0.05 Veszélyes
Bangkok (amerikai akció-
thriller, 2008)

7.30 Családi történet (tö-
rök sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 A szív úrnője
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 A szülők pénzén
22.30 Cancan TV 0.30
Szükséges gonosz (ameri-
kai horror, 2008) 2.30 Ka-
nal-D Hírek

8.30 Tájkép ism. 9.00 Hír-
adó ism. 9.30 Hargita ma-
gazin 10.00 A Jazz szüle-
tésétől napjainkig 16.00
Híradó 16.15 Erdélyi Kávé-
ház ism. 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Híradó 17.50 Egész-
séges percek 18.00 Reg-
geli terefere ism. 18.30
Híradó 19.00 Kultúrcsepp
19.30 Híradó 20.00 Több-
szemközt 20.30 Értékeink
21.00 Kultúrcsepp 21.30
Híradó 22.00 Több-
szemközt

8.15 A csábítás földjén
(sorozat) 9.45 Együtt
mindörökké (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 szerelem győzel-
me (sorozat) 22.00 Perro
amor (sorozat) 23.30 Sze-
relemkönnyek (sorozat)
0.45 Clase 406 (sorozat)

FILM+ACASÃ
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Prima TV, 20.30
Lara Croft: Tomb Raider 2. 

Pandora Szelencéjét valahol a Földközi-tenger térségében
rejtették el, talán Nagy Sándor titokzatos Hold templomá-
ban, az Élet bölcsőjének nevezett helyen, amelyet egy föld-
rengés újra felszínre hozott. Azt beszélik, a legsötétebb go-
nosz erő lakozik benne, mely valaha létezett. Jonathan Reiss
a megszállott egykori Nobel-díjas tudósból lett bio-terrorista
éppen emiatt vadászik rá.

DUNA Tv, 22.30
Tigris brigád

A század eleji Párizs a titkos politikai játszmák és nemzetkö-
zi összeesküvés színtere. Valentin felügyelő és az általa irá-
nyított Tigris brigád az egyetlen, amely szembeszáll a kor-
rupt politikusokkal és köztisztviselőkkel, az anarchista
gengszterekkel. A csapat tagjai nap mint nap az életüket
kockáztatják Franciaország biztonságának védelme, sőt, ta-
lán a háború megakadályozása érdekében.

RTL Klub, 23.15
Végsõ állomás 2.

A halál szigorú terv szerint dolgozik. Akit kiszemel magának,
az nem bújhat ki és nem bújhat el: búcsúznia kell az életétől.
A tizenkilenc éves Kimberly különös véletlenek sorának kö-
szönhetően megúszott egy borzasztó autószerencsétlensé-
get. Útitársai meghaltak, ő azonban túljárt a halál eszén.
Sőt, ha ez nem volna elég, misztikus megérzései segítségé-
vel újabb életeket ment meg.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
5.20 Nemzeti értékeink
5.30 Elrejtett tájak
5.55 Árak és energia
6.25 Hajnali gondolatok
6.28 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, 
sporthírek, 
időjárásjelentés
9.00 Közvetítés a parla-
ment üléséről
18.00 Magyar elsők 
- Az első magyar női ural-
kodó
18.15 McLeod lányai
(ausztrál kaland sorozat)
19.00 Angyali érintés
(amerikai sorozat)
19.45 Esti mese: 
A bűvös körhinta, 
Thomas, a gőzmozdony 
20.10 Angyali érintés
(amerikai sorozat)
21.00 Híradó
21.35 Maradj talpon!
22.30 Vér és rózsa 
(dráma sorozat)
23.20 Stingers 
(ausztrál krimi sorozat)
0.05 Az Este
0.40 Nők 
(amerikai vígjáték, 2008)
2.30 Bűvölet 
(olasz sor.)
2.55 Bűvölet 
(olasz sor.)
3.20 Pillér
4.15 Magyar bulizene

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Reggel
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli magazinmű-
sor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mexikói sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.15 A szív útjai 
(török sorozat)
16.15 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sorozat)
17.15 Sarokba szorítva
(ameikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.00 ValóVilág (2011)
(élő) - összefoglaló
23.10 Végső állomás 2.
(am. thriller, 2003)
Utána: RTL-hírek
1.00 Reflektor 
- Sztármagazin
1.15 Törzsutas (ism.)
1.45 Ments meg! 
(amerikai sorozat)
2.45 Autómánia 
(ism.)
Autósmagazin

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.55 Stahl konyhája
11.05 Babapercek
11.15 Teleshop
12.50 Fedőneve: Jane
Doe - Míg a halál el nem
választ (am. krimi)
14.30 EZO.TV
15.30 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
16.30 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.30 Második élet 
(am. -kol.-mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 ÖsszeEsküvők
21.35 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.15 Aktív
22.50 ÖsszeEsküvők 
- Az ÖsszeCsapás
Közben: Kenósorsolás
0.35 Aktív Extra
0.40 Esküdj!
1.15 Tények Este
1.50 Így készült: Miss
Saigon című musical az
Operett Színházban
2.20 EZO.TV
3.20 Utolsó csapás 
(amerikai akcióf.), 2. rész

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

10.55 Wayne világa 2.
(am. vígjáték) 12.45 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 (sorozat)
19.20 Jóbarátok (sorozat)
20.20 Két pasi (ism.)
20.50 Vérmes négyes
(sorozat) 21.15 Mike és
Molly (sorozat) 21.45 Két
pasi (sorozat) 22.15 Beug-
ró 23.15 Ali G Indahouse
(am. vígjáték, 2002)

9.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Sport.ro
Hírek (live) 13.00
Sport.ro Hírek (live)
13.15 Román Kupa: Poli
Temesvár - Steaua 14.00
Prosport óra (live) 16.00
Sport.ro Hírek (live)
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Pontos
sportidő (live) 19.05 In-
formációk 20.00 Euro-
pean Poker Tour 21.00
Wrestling RAW 23.00
Sport.ro Hírek 23.10
Gladiators UK   

TV2
6.25 Hajnali gondolatok
6.28 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
10.55 Szerelmi láz 
(magyar játékf., 1943)
12.15 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Minden 
harangot szeretni kell
14.25 Esély
15.55 Kő, papír, olló
15.25 Natúra
15.55 Angyali érintés
(am. sor.)
17.35 MM
18.40 Észak és Dél 
(amerikai kaland sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Poén Péntek 
- A L’art pour l’art társulat
új műsora
22.10 Mindenből egy van
23.10 Az Este
23.45 Családom és egyéb
emberfajták 
(amerikai sor.)
0.10 A hivatal 
(angol vígj. sor.)
0.45 Republic koncert
1.35 Sporthírek
1.45 Észak és Dél 
(amerikai kalandfilmsor.)
(ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sorozat)
11.25 Határok nélkül
12.20 TVR55
12.40 A palota legendái:
A szelek királya 
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 e-FORUM 
(live)
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti pártok
fóruma (ism.)
16.00 Románia parla-
mentje
17.00 Hírek
17.30 La vie en rose 
(life-style magazin)
18.25 A palota legendái:
A szelek királya 
(dél-koreai drámasorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Egyszer az életben 
- szórakoztató műsor Iu-
liana Tudor-al
23.10 Főnökök 
(am. krimisor.)
0.50 Psych 
- Dilis detektívek 
(am. krimisor.)
1.55 Ítéld meg te! 
(ism.)
2.45 A 60-as évek hall-
hatatlanjai

4.15 Román Kupa: 
Poli Temesvár - Steaua
(ism.)
6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
10.00 Fantomas 
(francia-olasz akció- vígjá-
ték, 1964) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
14.00 Minizsenik 
(amerikai családi vígjáték,
1999)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Érted táncolok 
- verseny show
1.00 Explore Midnight 
- Laura Cosoi műsora
1.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)
3.00 Minizsenik 
(amerikai családi vígjáték,
1999) (ism.)

6.00 Híradó, Sport 
(live)
8.00 Reggeli matiné 
- Răzvan és Dani műsora
(live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Next Top Model 
by Cătălin Botezatu 
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
- Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Gyilkosságba 
hajszolva 
(amerikai-kanadai akció-
film, 2009)
22.20 A fenébe is 
- szórakoztató műsor
23.30 Hispania, 
a legenda 
(spanyol sorozat)
2.45 A fenébe is 
- szórakoztató műsor
(ism.)
3.30 Hispania, a legenda
(spanyol sorozat) (ism.)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 Ház, építés, design
7.30 Levintza bemutatja
8.00 Családban 
(román sorozat)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
(ism.)
11.30 Finţescu hídja 
- magazin
12.30 Teleshopping
13.00 Sport, diéta és egy
sztár
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat)
15.00 Családban 
(román sorozat)
16.00 Columbus napja
(amerikai krimi, 2008)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Lara Croft: Tomb
Raider 2. 
- Az élet bölcsője
(amerikai-német-japán-an-
gol-holland akciófilm,
2003)
23.15 Sliver 
(amerikai thriller, 1993)
1.00 Finţescu hídja
2.30 Sliver 
(amerikai thriller, 1993)
(ism.)

7.00 Hogyan készült?
Öntöttvas főzőedény,
biodízel, ruhaakasztó
8.00 Autókereskedők 

- Mini Moke
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 A túlélés törvényei
- A kulisszák mögött
12.00 Amcsi motorok
13.00 Autókereskedők 
15.00 Állítólag... 
- Kanyarlövés
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Go Daddy
18.00 Autókereskedők
19.00 A túlélés törvényei
- Csendes-óceáni sziget
20.00 Ki ad többet?
Napóleon tükre, 
Első világháborús plakát,
Happy Days flipper, 
Szégyenfal
21.00 Hogyan készült?
22.00 Egyszer egy ilyet
vezetni!
23.00 Újjáépítők
0.00 Amerikai hotrodok
1.00 Autókereskedők
2.00 A túlélés törvényei 
- Csendes-óceáni sziget
3.00 Ki ad többet?

8.00 Hannah Montana
(am. sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
9.35 Késhegyen
10.20 Csavargó halász
(ism.)
10.50 Egészségpasztilla
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek
12.35 Biznisz óra
13.25 Egészségpasztilla
13.30 Jamie gasztrofor-
radalma
14.00 Motomagia
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.30 Más, mint a többi-
ek (amerikai filmdráma,
1991)
20.10 Egészségpasztilla
20.25 Biznisz óra
21.10 Topping
22.00 Hírek
23.00 Egyeseknek ez tet-
szik (ism.)
0.00 Murdoch nyomozó
rejtélyei 
(kan.-angol sor.)
0.55 Egészségpasztilla
(ism.)
1.10 Szex, szerelem, ola-
szok (olasz-svájci-angol
vígjáték, 2004)
2.55 Biznisz óra (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
KultúrPresszó 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.15 Élő
muzsika 17.55 A nap hírei röviden

PÉNTEK
2011. október 28. 
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Ma Szabina és Zelma nap-
ja van.
A Szabina a Szabin férfi-
név nõi párja. Jelentése: a
szabin néphez tartozó.
A Zelma az Anzelma és a
Szalóme német alakjainak
a beceneve.
Holnap a Simon és Alfréd
nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1553 – Kálvin máglyára
küldi Szervét Mihály (ere-
deti nevén: Michel Servet,
Miguel Serveto) spanyol
orvost, jogászt és vallásfilo-
zófust.
• 1925 – Fred Waller felta-
lálja a vízisít.
• 1938 – DuPont bemutat
egy új szintetikus anyagot,
amit ma nejlonnak (nylon)
nevezünk.
• 1946 – Az elsõ szponzo-
rált televízióadás („Geo-
graphically Speaking”, a
szponzor a Bristol-Myers).
• 1998 – A szerb hadsereg
formálisan kivonul Koszo-

vóból, átadva az irányítást a
NATO-nak.

Vicc
– Mi az abszolút szemétség?
– Struccot megijeszteni be-
tonúton.

Recept
Almás vöröskáposzta
Hozzávalók: 40 dkg vörös-
káposzta, 10 dkg hámozott
alma, 5 dkg hagyma, 2 szem
szegfûszeg, 1 babérlevél, 2
dkg zsír, 1 dl húsleves, 1 ek
ecet, cukor, só, bors.
Elkészítése: A torzsájától
megtisztított vöröskáposztát
vékony csíkokra, az almát
vékony szeletekre vágjuk, a
tisztított hagymát pedig meg-
tûzdeljük a szegfûszeggel és a
babérlevéllel. A zsírt felforró-
sítjuk beletesszük a káposztát
és az almát, elkeverjük ecet-
tel, cukorral sóval, borssal,
hozzáadjuk a hagymát, a
húslevest és közepes lángon
30-40 percig pároljuk. Idõn-
ként megkeverjük. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Sok feladat elõtt áll, de a csilla-
gok sikert garantálnak. Szeren-
csére testileg fitt, és lelkileg is ki-
egyensúlyozott. A lehetõségeket
használja ki!
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A kapcsolatok fontos szerepet
kapnak a mai napon. Az aspek-
tusok szerencsés befolyással hat-
nak. A kommunikációt illetõen
nyíljon meg, legyen õszinte az
emberekhez.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ígéretes hatások érik a mai na-
pon. Az élet minden területén
kedvezõek a kilátásai. Hívja meg
legjobb barátait egy délutáni ki-
kapcsolódásra.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Felesleges erõfeszítés és nem kevés
kellemetlenség várja ezen a na-
pon. Nem a kevés pénz, hanem a
sok kiadás okozhat gondot. Ott-
honi kötelezettségeinek most ne-
hezen tud eleget tenni.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Váratlan helyzetbe került,
amelyben most kiderülhet,
mennyire képes reagálni a válto-
zó körülményekre. Próbálja meg
összeszedni az érveket, vagy meg-
hallgatni családja véleményét.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Nyugtalan, pedig nincs rá külö-
nösebb oka. Harmonikus, ki-
egyensúlyozott napra számíthat.

Folyamatosan belelendül a
munkába.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ma kezdi feltalálni magát egy
másfajta munkakörben. Vállal-
kozásai beindultak, és ha meg-
szenved is olykor a buktatóktól, a
legrosszabbtól talán most már
nem kell tartani.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Fantasztikusan szép és kellemes
nap következik az ön számára.
Jobb a hangulata, a közérzete, és
sokkal megértõbb, türelmesebb,
mint máskor.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Kellemetlen napra számíthat.
Heves viták lehetnek partnerével,
és eléggé feszült a hangulat a csa-
ládjában is. Meglepõ fordulatok
nincsenek kizárva.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Jó, ha naprakész információk-
kal rendelkezik, munkájában
sokat segítik a tények és adatok.
Használja ki a kedvezõ bolygó-
hatásokat.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Izgalmas feladatok várják a mai
napon. Esélye van olyan lehetõ-
ségre, ami különbözik a másoké-
tól, amivel kitûnhet a többiek kö-
zül. Kedvese boldogan fogadja.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Jó erõben van, és remek a hangu-
lata. Jó lehetõség adódik arra,
hogy egyedül legyen és elgondol-
kodjon saját problémáiról. Hall-
gassa meg kedvese tanácsait.
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Vannak emberek, akik hat-
vanévesen fiatalabbaknak ér-
zik magukat, mint húszéve-
sen. A fiatalság érzése a gond-
talan örvendezésbõl és megelé-
gedésbõl fakad. Erre valóban
inkább ifjú korban alkalmas
az ember. A felnõtt kor aztán
meghozza az örökös hiányérze-
tet, ami esztelen és erõpazarló
dolgokra veszi rá az embert, és

amit röviden csak életnek szok-
tunk nevezni. Az idõs kor egyik
nagy ajándéka a higgadt bölcses-
ség. Amikor már a kevés is elég,
és az öröm nem függ dolgoktól,
hanem már a napsütés és a tisz-
ta ég is elég ok az örvendezésre.
Aki legalább idõs korára nem ta-
lálja meg a gondtalan ifjúságot,
az nyugodtan elmondhatja ma-
gáról, hogy hiába élt. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Mariana Bitang csalódott

Csalódottságának adott hangot a román
olimpiai tornászválogatott edzõje,
Mariana Bitang amiért sportolói alultelje-
sítettek a tokiói világbajnokságon. A szak-
vezetõ tegnap Izvorani-ban, faültetés al-
kalmával magyarázta: „Nem haragszom,
de csalódott vagyok, mert nem szoktam
ahhoz, hogy dobogós helyezésnél gyen-
gébb helyezésért dolgozzak.” Nagyon re-
méli, hogy tanítványai összeszedik az
akaraterejüket, mert szerinte csak az hi-
ányzik a sikerhez.

Visszatér Räikkönen?

Finn lapértesülések szerint elképzelhetõ,
hogy Kimi Räikkönen aláírt a Williams
istállónak, s jövõre visszatér a Forma–1-
es autós gyorsasági világbajnokságba. A
finnek 2007-ben világbajnokságot nyert
pilótája 2008 végén távozott a száguldó
cirkuszból és a raliban próbált szerencsét.
A 32 éves Jégember most Rubens Barri-
chello helyére érkezhet a Williamshez, és
ha valóban visszatér, akkor hat világbaj-
nok versenyezhet egyszerre a 2012-es sze-
zonban.

Érvényesült a papírforma

Meglepetéstõl mentes volt a jégkorong-
MOL-liga alapszakaszának keddi játék-
napja, a Székesfehérvár ugyanis 7-4-re
nyert Újpesten, a Steaua pedig 7-2-re ki-
kapott Miskolcon. Legközelebb pénteken
rendeznek mérkõzéseket Újpest–Dunaúj-
város, Miskolc–Fehérvár és Ferencvá-
ros–Csíkszereda párosítással.

Új edzõ érkezett Pápára

Ifjabb Bene Ferencet nevezték ki tegnap a
magyar élvonalbeli bajnokságban szereplõ
Lombard Pápa vezetõedzõjének. Az U18-
as válogatottat irányító szakember Véber
Györgyöt váltja a kispadon, akivel a klub
hétfõn közös megegyezéssel bontott szer-
zõdést. A Pápa jelenleg a kilencedik he-
lyen áll a ligában.

Sarapova vereséggel kezdett

Marija Sarapova (képünkön) kikapott a isz-
tambuli Bajnokok Tornájának nyitómér-
kõzésén. A Fehér csoportban szereplõ
orosz teniszezõ az ausztrál Samantha
Stosurral szemben maradt alul 6-1, 7-5-re.

A Törökországban zajló nõi torna Piros
csoportjában a cseh Petra Kvitova 6-2, 6-
4-re verte a fehérorosz Vera Zvonarevát,
míg a dán Caroline Wozniacki a lengyel
Agnieszka Radwanskát múlta felül 5-7, 6-
2, 6-4-re.

Elvéreztek a zilahiak

Sima 3-0-s vereséget szenvedett a Zilahi
Remat férfi röplabdacsapata kedd este a
Bajnokok Ligája B csoportjának második
fordulójában. A Nagybányán rendezett
találkozón egyértelmûen az orosz Zenit
Kazany akarata érvényesült, így a román
bajnoknak ez már a második kudarca a
sorozatban.

Labdarúgás

V. Ny. R.

A hazai labdarúgó-testület
vezérkarának tagjai egymás-

nak adták át a kilincset az Orszá-
gos Korrupcióellenes Igazgatósá-
gon (DNA) tegnap. Ahogyan ar-
ról korábban beszámoltunk, a
DNA behívatta a Román Labda-
rúgó-szövetség (FRF) végrehajtó
bizottságából azokat, akik aláír-
ták a Craiovai Universitatea kizá-
rását. Tudomásukra hozták,
hogy hivatali visszaélés gyanúja
miatt bûnvádi eljárást indítottak
ellenük, s két hetük van arra,
hogy ártatlanságukat bebizonyít-
sák – ezt már Marian Rusen ügy-
védje nyilatkozta, amikor véden-
cével kijött a DNA székházából.
Cristian Bobar ügyvéd nélkül ér-
kezett, mert nem érzi magát vét-
kesnek. „Vállalom a felelõsséget
a szavazatomért, azokra az ira-
tokra alapozva hoztam meg,
amelyeket a jogászoktól kaptam
napokkal elõtte. Ennek az ügy-
nek semmi alapja sincs” – mond-
ta. Hasonlóan vélekedik ªtefan
Sana is, õt sem kísérte védõ, úgy
gondolja, hogy helyes döntést
hoztak a Craiova ügyében.

Adrian Mititelu futballklubjá-
nak tagságát még július huszadi-

kán vonták meg, ideiglenesen,
amiért nem volt hajlandó visz-
szalépni a FRF elleni civil perei-
tõl. Amint az ismert, a futballvi-
lágban a sportbíróságnak kell
döntenie a vitás ügyekrõl, így
Dumitru Dragomir, a Labdarúgó
Profiliga (LPF) elnöke és egyben
a FRF végrehajtó bizottságának
alelnöke szerint teljesen szabá-
lyosan jártak el, csupán betartot-

ták a futballban érvényes nemzet-
közi szabályokat. Mititelu vi-
szont október hatodikán okirat-
hamisítással vádolta meg a vég-
rehajtó bizottságot, állítása sze-
rint a kizárásáról szóló doku-
mentum nem egyezik az ülésen
történtekkel, és jogtalanul zárták
ki. Abban már nem reményke-
dik, hogy visszakaphatja a kizá-
rás miatt elvesztett játékosait – a

futballisták szabadon igazolható-
vá váltak, és elmentek a csapat-
tól – ezért ötven millió eurós kár-
térítést igényel, szeretné a FRF
elnökét, Mircea Sandut a rács
mögött látni. Úgy gondolja,
hogy a DNA bebizonyítja az iga-
zát, mert az ügyészek szerint a
FRF indoklása nem helytálló az
ügyben. A szövetség ugyanis
nem konkretizálta a Craiova sza-
bályszegéseit, a klub nem a szö-
vetséget perelte, hanem Victor
Piþurcát, nem adtak lehetõséget a
klubnak a védelemre, és dönté-
sükkel több mint egymillió eurós
kárt okoztak neki. 

Ma Dragomirnak, holnap pe-
dig Sandunak kell ellátogatnia a
DNA-hoz, majd várhatóan két
hét múlva újra behívatnak min-
denkit kihallgatásra. 

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség bûnvádi eljárást indított Paul Costaº és FRF-s társai ellen

Ion Doru Neagunak már nem kell eldöntetnie,
hogy eltiltja-e a Steaua–Rapid-futballmérkõzé-
sen verekedõ játékosokat, vagy sem, tegnap
ugyanis hivatalosan lemondott a Labdarúgó Pro-
filiga (LPF) fegyelmi bizottságának élérõl. A tes-
tület vezetõje a sajtóban róla megjelent rágalma-
zó cikkek hatására döntött a távozás mellett, a
LPF közleménye szerint Neagu már nem tudta

tisztességesen ellátni a feladatait ebben a negatív
hangulatban. A bizottság elnökét, a sportág több
képviselõje is a LPF elnök, Dumitru Dragomir
„végrehajtójának” tartotta. Sajtóinformációk sze-
rint Adrian Neguþnak van a legnagyobb esélye ar-
ra, hogy betöltse a megüresedett funkciót. Az
ügyvéd korábban már volt a testület alelnöke, ám
arról személyes okokra hivatkozva lemondott.

Fotó: Mediafax

Lemondott a fegyelmi bizottság elnöke

Továbbollózott az Oþelul
Labdarúgás

ÚMSZ

Liviu Antal bravúros góljá-
val jutott tovább a Galaci

Oþelul labdarúgócsapata a Ro-
mán Kupa nyolcaddöntõjébõl
kedd este. A középpályás sokáig
a fiókcsapatba volt számûzve,
visszatérve az élvonalbeli együt-
teshez most csereként, a 68.
percben léphetett pályára a Ma-
rosvásárhely ellen. Ekkor –
Paraschiv találata után – 1-0-ra
vezetett Dorinel Munteanu ala-
kulata, de Subotic a 82. percben
kiegyenlített, s újraélesztette a
vásárhelyi reményeket. Szinte
már mindenki hosszabbításra
számított, amíg a 85. percben
büntetõt fújtak a galaciak javára.
Csakhogy Antal egy bõdületes
kapufát rúgott a tizenegyesbõl,
de a helyzet ezzel nem ért véget,
s amikor a 87. percben visszake-
rült hozzá a labda, egy ritkán lát-
ható ollózással állította be a 2-1-
es végeredményt. „Az utóbbi
idõben Dorinel ott vert meg,
ahol ért, de majd õ is sorra kerül.
Most a bajnokságban való sze-
replésünk a fontos” – mondta
kissé csalódottan Selymes Tibor,
a Marosvásárhely edzõje. A
galaciak viszont ünnepeltek, hi-
szen a Medgyesi Gaz Metan
után õk is szerepelhetnek a soro-
zat következõ etapjában. 

Kettejük mellé csatlakozott
tegnap a Tg. Jiu-i Pandurii is,
miután büntetõrúgások után 3-2-
re legyõzte a Brassói FC-t. Lap-
zártánk után a Dinamo–Severini
Gaz Metan-meccset rendezték,
míg ma Vaslui–Galaci Dunãrea
(16 óra Dolce Sport), Ploieºti-i
Astra–Ploieºti-i Petrolul (17.30
óra, Dolce Sport 2), Otopeni–Rpid
(19 óra, Sport.ro), Temesvári Poli
–Steaua (20.45 óra, ProTV). A
Béga partiaknak ez a találkozó
nem csupán a továbbjutásért zaj-
lik majd, hanem egyben presz-
tízsharc is lesz, hiszen szerintük a
Steaua miatt zárták ki az élvonal-
ból a most második ligában sze-
replõ együttest. A Steauánál pe-
dig nagy szükség lenne egy pozi-
tív eredményre, egy Temesvár el-
leni kudarc akár Ilie Stan edzõ ál-
lásába is kerülhet. A csapat felál-
lásába ismét beleszólt a klubtulaj
George Becali, s tegnap kiadta az
ukázt: Florin Costeának benne
kell lennie a kezdõ tizenegyben.
Pedig a Craiovától érkezett csatár
korábban még súlyos pénzbírság-
tól rettegett, amiért a Rapid elleni
rangadó alatt a kispadról az öltõ-
zõbe vonult, de Becali megbocsá-
tott neki, miután a játékos fel-
ajánlotta neki, hogy minden
pénzt amit kapott visszaad, ha
rosszul szerepel.

A Román Kupa ebben a szaka-
szában egyetlen mérkõzésen dõl
el a továbbjutás. 

Klubrekordot ünnepelt Xavi
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Góllal ünnepelte klubrekord-
ját Xavi, a Granadát kedd es-

te 1-0-ra verõ Barcelona FC lab-
darúgója a spanyol élvonalbeli
bajnokság tizedik fordulójában.
A világbajnok középpályás – aki
a 33. percben egy remek szabad-
rúgásból volt eredményes – 392.
bajnoki meccsén lépett pályára a
katalán egyesületben, ezzel túl-
szárnyalta az addigi csúcstartó
Miguelit. Az összes sorozatot te-
kintve már korábban is Xavi állt a
képzeletbeli rangsor élén, azt a re-
kordját most 591 találkozóra javí-
totta. A válogatottban 140-szer
szerepelt már, 2008-ban Eb-t,
2010-ben vb-t nyert a csapattal. A
Primera División tizedik forduló-
jának másik keddi mérkõzése 2-
2-es döntetlennel zárult Sevillá-
ban, ahol a Racing Santander
vendégeskedett. A tegnapi mér-
kõzéseket lapzártánk után kezd-
ték, míg ma Espanyol–Betis,
Athletic Bilbai–Atletico Madrid-
találkozók lesznek.

Olaszországban is hétközi for-
dulót tartanak, amelynek nyitó-
mérkõzésén a Juventus 2-1-re le-
gyõzte a vendég Fiorentinát. A
kilencedik etap tegnapi összecsa-
pásait lapzártánk után kezdték,
míg ma Palermo–Lecce-találko-
zó lesz.

Angliában, Németországban és
Franciaországban kupameccseket
rendeztek kedd este. Az angol Li-
gakupában nem történt meglepe-
tés: a Manchester United 3-0-ra
nyert az Aldershot alakulata ellen
és továbbjutott, akárcsak az
Arsenal, amely a Boltont múlta
felül 2-1-re, míg a Cardiff 1-0-s
gyõzelemmel a Burnley ellen ju-
tott tovább. A Német Kupa to-
vábbjutói: Düssledorf (3-0-ra ver-
te az 1860 Münchent), a Mön-
chengladbach (büntetõrúgásokkal
nyert 4-3-ra a Heidenheim ellen),
a Borrusia Dortmund (2-0-ra
nyert a Drezda ellen), Hoffen-
heim (2-1-re verte a Kölnt) és a
Hamburg (hosszabbítás után 2-1-
re nyert Trier ellen). A francia Li-
gakupában kedden a Marseille-i
Olympique jutott tovább, miután
4-0-ra legyõzte a Lenst. A tegnapi
mérkõzések mindhárom sorozat-
ban lapzártánk után kezdõdtek.

Magyarországon tegnap feje-
zõdött be a kupa negyedik fordu-
lója, s továbbjutott a Haladás, a
Kaposvár II, a DVTK, a Gyõr, a
Békés csapata, a Kaposvár I, a
Kozármislény, a Videoton, a
PMFC, a Baja, a DVSC, az FTC,
a Kecskemét, a Putnok, az Újpest
és az MTK. Volt néhány igen gól-
záporos mérkõzés is, a Ferencvá-
ros például nem kevesebb mint 5-
2-re verte a Szolnokot, a Gyõr pe-
dig 9-2-re iskolázta le Jánosso-
morját. 

Focimaraton a DNA-nál
Mititelu ötvenmillió eurós kártérítést kér a Craiovai U kizárása miatt
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