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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3435 ▲
1 amerikai dollár 3,1712 ▲
100 magyar forint 1,4112 ▼

A „néphez” fordul Athén

A görög miniszterelnök hétfõn bejelentette:
népszavazást tartanak az elõzõ heti európai
uniós csúcson elfogadott segélycsomag sor-
sáról és az új hitelprogramról szóló megálla-
podás jóváhagyásáról. Az európai vezetõk
sorra adnak hangot megdöbbenésüknek. 

Vezércikk 3

Kezdõdik az Alter-Native

Huszonhárom ország 56 filmje versenyez a
ma kezdõdõ 19. Alter-Native Nemzetközi
Rövidfilmfesztiválon. A marosvásárhelyi
szemle résztvevõi több díjnyertes alkotást is
megtekinthetnek, köztük Susanne Bier Egy
jobb világ címû filmjét, amely elnyerte idén a
legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjat.

Aktuális 2

Társadalom 7

Cenzus
Az éppen lezárult népszámlálásból az er-
délyi magyarságnak sok kára lehet. Kide-
rülhet, hogy messze nem vagyunk már

másfélmillióhoz közeli lélek-
számban, ami a közösség
súlyvesztéséhez vezethet. Se-
gíthet valamelyest a helyze-
ten az ország összlakossá-

gának több mint tíz szá-
zalékos csökkenése, csak
nehogy a magyarságé en-

nél is jelentõsen na-
gyobb arányú legyen. 

Salamon 
Márton László

Népszámlálás: game over

Az Országos Statisztikai Hivatal tegnap
nulla órakor lezártnak nyilvánította az idei
népszámlálást. Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök megköszönte a romániai magyarok
fegyelmezett és pontos közremûködését.

Média 9

Utcára vonultak tegnap a bu-
karesti taxisok, mert már

négy éve nem emelhették meg vi-
teldíjaikat.  Két hét múlva újabb

demonstráció lesz a fõvárosban,
amelyen már az erdélyi nagyvá-
rosok elégedetlen taxisai is részt
vesznek. 7. oldal 

Sugárveszély! Elloptak 
73 kilogramm urániumot

Cs. P. T.

Ha a verespataki bányapro-
jekt környezetvédelmi hatás-

tanulmányának elemzésére kije-
lölt bizottság úgy véli, hogy a pro-
jekt teljesíti az EU-normatívákat
és a romániai környezetvédelmi
tárca által kiszabott mutatókat, és
a román kormány fontosnak tart-
ja a beruházás megkezdését, a
RMDSZ megfontolja majd, hogy
milyen álláspontra helyezkedjen –
közölte tegnap Kelemen Hunor
szövetségi elnök a Fidesz európai
parlamenti képviselõcsoportjával.
A mûvelõdési miniszter a ma-
gyarországi kormánypárt EP-
delegációjának múlt heti levelére
válaszolt. Folytatása a 6. oldalon 

Verespatak:

kivár az RMDSZ
Bár sikerült külsõ rögzítést
helyezni a medencéjére és el-

látni combcsonttörését, tegnap
még mindig nem stabilizálódott
az állapota az M43-ason hétfõre
virradó éjszaka történt baleset sú-
lyosabbik sérültjének: vesemûkö-
dési problémái is vannak, állapo-
ta továbbra is életveszélyes. (A
romániai sajtóban elterjedt a hír,
hogy õ is meghalt, ez azonban
lapzártánkkor hamisnak bizo-
nyult.)  A 31 éves, aradi születésû
Ovidiu Munteanu a Transalex
nevû szállítási cég alkalmazottja,
aki egyébként betegen vezetett.
Az utóbbi években igen gyakran
okoztak balesetet Magyarorszá-
gon romániai jármûvek. 
2. és 4. oldal Két hét múlva az Alkotmány térrõl az utcára költözik a tüntetés

Lázadnak a „taxisrabszolgák”

A vaskohsziklási bánya területérõl érthetetlen módon tûnt el a nagy mennyiségû uránium. A hatóságok megpróbálták eltitkolni az esetet

Fotó: Farkas István

Fotó: archív

Kedves olvasónk!

Az utóbbi idõben ismét megszaporodtak a
posta által kézbesített Új Magyar Szó-elõfi-
zetésekkel kapcsolatos panaszok. Ha bár-
milyen problémával szembesül lapunk pos-
tai kézbesítését illetõen, kérjük jelezze
Béres Attila terjesztési menedzsernek a
0788-318-353 telefonszámon vagy a
difuzare@maszol.ro e-mail címen. 

Köszönjük!

Nem lehetett 

fáradt a sofõr

Csak tegnap vált országos botránnyá, pedig a hatóságok már napok óta tudják: eltûnt 73 ki-

logramm uránium a Bihar megyei vaskohsziklási urániumbánya lerakatából. Sajtóértesülések

szerint az Országos Urántársaság már korábban tudomást szerzett a bûncselekményrõl, és

késéssel értesítette a rendõrséget. A nyomozás jelenleg is folyik, több személyt is gyanúsíta-

nak a lopás elkövetésével. Az ÚMSZ által megszólaltatott szakértõ szerint az eset azért külö-

nösen súlyos, mert lehet, hogy a tetteseknek fogalmuk sincs, mi van a birtokukban. 7. oldal 
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Röviden

Elosztották a bizottsági helyeket

A képviselõház hétfõi ülésén jóváhagyták
Petõ Csilla Mária Bihar megyei RMDSZ-es
képviselõ kinevezését a külföldön élõ ro-
mán közösségek szakbizottságába, a
Kovászna megyei Édler András György pe-
dig a pénzügyi és költségvetési szakbizott-
ság tagja lett. A két képviselõ kinevezése
Pálffy Mózes Zoltán elhalálozása, illetve
Lakatos Péternek az Állami Számvevõszék
tanácsosává történt megválasztása követ-
keztében vált lehetõvé.

Vita a nemzetállamiságról 

Megszüntetné Románia nemzetállami jel-
legét az a javaslat, amelyet az RMDSZ
nyújtott be az alkotmány módosítására.
Az RMDSZ képviselõházi frakciója az
alaptörvény elsõ paragrafusából törölné a
„nemzetállam” kifejezést, helyette az ma-
radna, hogy „Románia szuverén és függet-
len, egységes és oszthatatlan állam”.
Daniel Buda (PDL), a képviselõház jogi
bizottságának elnöke tegnap közölte: a tes-
tület mai ülését elhalasztották, hogy a bi-
zottság véleményt kérhessen a kormánytól
és a Törvényhozási Tanácstól a módosítási
javaslattal kapcsolatban. Erre azért volt
szükség, mert az alaptörvény 152. paragra-
fusa kimondja: nem lehet alkotmánymó-
dosítás tárgya többek között az állam nem-
zeti jellege.

Fukusimai vizet ivott a szóvivõ

A japán kormány miniszterelnöke helyett
szóvivõjére, Szonoda Jaszuhiróra (képün-
kön) hárult az a feladat, hogy élõ tévémûsor
kameráinak kereszttüzében kortyolhatott
bele egy pohár fukusimai vízbe. A vizet,

melyet az atomerõmû melletti pocsolyák-
ból gyûjtöttek össze, elméletileg megtisztí-
tották, bár eredetileg nem ivóvíznek, ha-
nem növények locsolására szánták.

Katonasírokat gondoznak Ungváron

A magyar tannyelvû Drugeth Gimnázium
diákjai és tanárai anyaországi segítõkkel
közösen hozták rendbe halottak napjára a
több mint száz, második világháborúban
elesett magyar katona temetõjét Ungváron.
A középiskola 2004-ben vállalt védnökséget
a városban található honvédtemetõ fölött. 

Washington bünteti az UNESCO-t

Az Egyesült Államok korainak és kon-
traproduktívnak nevezte a Palesztin Ható-
ság teljes jogú tagságát az UNESCO-ban,
és fenyegetéseinek megfelelõen azonnal le-
állította a költségvetési hozzájárulás kifize-
tését, miközben tagságát továbbra is fenn
kívánja tartani. (Washington állja az
UNESCO büdzséjének a 22 százalékát). A
palesztinok felvétele ellen szavazott hétfõn
Románia, miközben Magyarország tartóz-
kodott. A hétfõi végeredményen föllelkesül-
ve Palesztina további ENSZ-szervezetekben
szeretne teljes jogú tagságot elérni.

Elindult a kínai ûrhajó

Kína sikeresen elindította kedden ember
nélküli Sencsou-8 (Mágikus Hajó) jelzésû
ûrhajóját, amely a Földtõl 200 kilométeres
távolságban levált a rakétáról. A Hosszú
menetelés elnevezésû program keretében a
Sencsou-8 az egy hónapja a világûrben ke-
ringõ Tienkung-1 (Mennyei Palota) ûrállo-
másmodulnál köt ki.

Hírösszefoglaló

A görög miniszterelnök hét-
fõn eset bejelentette: népsza-

vazást tartanak az elõzõ heti eu-
rópai uniós csúcson elfogadott
segélycsomag sorsáról és az új hi-
telprogramról szóló megállapo-
dás jóváhagyásáról. Ha a nép ne-
met mond, elemzõk szerint alig-
ha lesz elkerülhetõ az összeom-
lás, márpedig erre megvan min-
den esély, a görög közvélemény
túlnyomó része ugyanis mereven
elutasítja a megszorító intézkedé-
seket. „A görög nép akarata köte-
lezõ lesz számunkra” – jelentette
ki Jeórjiosz Papandreu miniszter-
elnök a szocialista párt parlamen-
ti frakciójának ülésén, és közölte:
kész bizalmi szavazást is kérni a
parlamentben a  hitel-megállapo-
dással kapcsolatban. A görög el-
lenzék szerint azonban a népsza-
vazás ígérete csak trükk a kor-
mány részérõl, hogy elkerüljék –
vagy legalábbis idõt nyerjenek –
az esetleges elõrehozott választá-
sok elõtt. A referendumot valószí-
nûleg januárban tartják meg – de-
rült ki tegnap.

Kizárhatják magukat

A piac gyorsabban reagált,
mint a politikusok. Papandreu
bejelentése eladási hullámot indí-
tott be az európai tõzsdéken,

amelyek többsége 10 százalékos
mínuszban van, ha pedig bukik a
görög népszavazás, akkor elem-
zõk szerint nagymértékben meg-
nõ egy rendezetlen görög állam-
csõd esélye. Ha a görögök elvetik
a népszavazáson az európai
hitelmegállapodást, az akár Gö-
rögország államcsõdjéhez is ve-
zethet – nyilatkozta tegnap Jean-
Claude Juncker luxemburgi mi-
niszterelnök. Az euróövezeti or-
szágok csoportjának nem hivata-

los vezetõje az RTL rádiónak azt
is elmondta, hogy a görög mi-
niszterelnök a referendum kiírá-
sáról meghozott döntés elõtt nem
konzultált az európai vezetõkkel. 

Berlin és Párizs döbbenete

Az európai vezetõk sorra ad-
nak hangot megdöbbenésüknek.
Angela Merkel német kancellár
ugyan egyelõre nem szólalt meg –
szóvivõje arra hivatkozott, hogy

Berlin egyelõre nem kapott hiva-
talos értesítést Athéntól –, de ér-
zékeltette, hogy a kormányt meg-
döbbentette a hír. A kancellár a
tegnapi nap folyamán telefonon
konzultált Nicolas Sarkozy fran-
cia elnökkel, aki ugyancsak értet-
lenül áll Papandreu bejelentése
elõtt. Az  elnök hétfõ estig azt hit-
te, hogy a görög államcsõd és a
bankok feltõkésítésének kérdéseit
Athén számára is elfogadhatóan
rendezték.  

ÚMSZ

A NATO nincs abban a hely-
zetben, hogy Líbiához hason-

lóan Szíriában is beavatkozzék –
közölte a Tripoliban tartózkodó
Anders Fogh Rasmussen. A fõtit-
kár találkozott Musztafa Abdul
Dzsalillal, az Átmeneti Tanács el-
nökével, aki elmondta: szakértõk
segítségét kéri az országban föllelt
vegyi fegyverek megsemmisítésé-
ben. Az al-Dzsadída címû líbiai
lap az elmúlt héten jelentette: a
kormány arról értesítette a vegyi
fegyverek betiltásával foglalkozó
hágai szervezetet, valamint az
Egyesült Államokat, hogy al-
Vaga vidékén, valamint al-Dzsuf-
ra városában egy tonna mustár-
gázt találtak elrejtve.  Mindazo-
náltal aggódik az ENSZ a Líbiá-
ban eltûnt fegyverek miatt, a szer-
vezet attól tart, hogy terroristák
kezébe kerülhetnek. A Biztonsági
Tanács ezért felszólította a ható-
ságokat, hogy tegyenek meg min-
den tõlük telhetõt a harcok során
eltûnt fegyverek felkutatásáért.
Olyan fegyverek is eltûntek, ame-
lyek igen nagy pusztítást képesek
véghez vinni. Ilyen például a
MANPADS mozaikszóval jelölt,
hordozható föld-levegõ rakéta,
amellyel akár helikoptereket, va-
lamint repülõgépeket is le lehet
lõni. Közben hétfõn késõ este az
Átmeneti Tanács megválasztotta
az átmeneti kormány élére Abdel
Rahim el-Kibet. Az 1950-es, tri-
poli születésû elektromérnök-üz-
letember a líbiai fõvárosban, Kali-
forniában és Észak-Carolinában
végezte az egyetemet, és tanult
Alabamában is, ahol 1996-ban
professzori kinevezést nyert. 

Angela Merkel (balra) és Nicolas Sarkozy (középen) „kioktatta” Papandreut. A jelek szerint nem használt az intés

Gy. Z.

Bár sikerült külsõ rögzítést he-
lyezni a medencéjére és ellátni

a combcsont törését, tegnap még
mindig nem stabilizálódott az ál-
lapota az M43-ason hétfõre virra-
dóan történt baleset súlyosabbik
sérültjének: vesemûködési prob-
lémái is vannak, állapota tovább-
ra is életveszélyes. (A romániai
sajtóban elterjedt a hír, hogy õ is
meghalt, ez azonban lapzártánk-
kor hamisnak bizonyult.) Az
M43-ason vasárnap éjszaka
történt tömegszerencsétlenség
összes áldozatát sikerült azonosí-

tani. A tegnapi hírekkel ellentét-
ben négy nõ, továbbá nem há-
rom, hanem két gyermek – egy 6
éves kislány és egy 8 éves kisfiú –
veszítette életét a tragédiában: az
életveszélyes sérült a gyermekek
édesapja. A román kamionsofõr
combcsonttörését tegnap meg-
mûtötték, állapota stabil. A rend-
õrség hétfõn a kórházban õrizet-
be vette, és a bíróságon kezdemé-
nyezte a letartóztatását. A 31
éves, aradi születésû Ovidiu
Munteanu a Transalex nevû szál-
lítási cég alkalmazottja, immár
több mint egy éve. A vállalkozás
nyilvántartása szerint semmilyen

gond nem volt vele. Maria
Frãþilã, a cég egyik vezetõje (a tu-
lajdonos Alexandru Frãþilã édes-
anyja) azt magyarázza, hogy a
sofõr rendszeresen szállított Né-
metországba, a legutóbbi forduló-
járól csütörtök este tért vissza, így
volt elég ideje pihenni. Indulás
után, a baleset elõtt mindössze
két órát vezetett. A gépkocsiveze-
tõ megtalálható a Facebook olda-
lán is, a föltett fénykép és a profil
szerint júliusban vette feleségül a
rendkívül mutatós Gabriela Var-
gát. Munteanu családja jelenleg a
szegedi betegágy mellett tartóz-
kodik. 

Nem lehetett fáradt a sofõr

Cs. P. T.

Románia nem köti a Szerbiá-
ban élõ román kisebbség hely-

zetéhez az EU és Belgrád közötti
társulási megállapodás jóváha-
gyását – biztosította Traian
Bãsescu tegnap Borisz Tadicsot.
A román államfõ kétnapos hiva-
talos belgrádi látogatása kereté-
ben tárgyalt a szerb elnökkel a
két ország viszonyáról, illetve
Szerbia uniós kilátásairól.
Bãsescu emlékeztette vendéglátó-
ját arra, hogy a román parlament
még nem ratifikálta Szerbia és az
EU megállapodását, és reményét
fejezte ki, hogy a Belgrád uniós
csatlakozásáról döntõ december
9-i EU-csúcsig ez megtörténik.
„A Szerbiában élõ vlahok helyze-
tét a még hátralévõ idõben
amúgy sem lehetne megoldani.
Feltétel nélkül támogatjuk a
szerb uniós csatlakozást” –

mondta a román elnök. Bãsescu
hozzátette: Románia Koszovóval
kapcsolatos álláspontja nem vál-
tozott, Bukarest továbbra sem is-
meri el a fiatal európai államot.
Borisz Tadics közölte vendégé-
vel, hogy Belgrádnak is érdeke a
területén élõ kisebbségek helyze-
tének a javítása, annál is inkább,

mert számottevõ szerb nemzeti-
ségû él a Szerbiával szomszédos
államokban. Szerbiai látogatása
során a román államfõ tegnap
tárgyalt a szerb kormányfõvel és
a belgrádi parlament elnökével,
ma pedig ellátogat a Timok-völ-
gybe, ahol az ott élõ román
közösséget keresi fel.

Román támogatás Szerbiának

Új kormányfõje 

van Líbiának

A „néphez” fordul Athén
A görög referendum bejelentése megbolygatta a piacokat és Európát

Bãsescut Belgrádban Tadics fogadta. Mindketten aggódnak a kisebbségekért
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Immár hivatalosan is vé-
get ért az elsõ, európai
szinten végzett hazai
népszámlálás, amely-

nek egyetlen igazi
erénye éppen ez:
hogy véget ért.

Amennyi szándé-
kosságot is feltéte-
lezõ tévedés, visz-

szaélés volt tetten érhetõ a népszámlálás
folyamatában, elég nehéz hitelesnek elfo-
gadni annak eredményeit, akár az általá-
nos, akár a nemzetiségspecikifus statiszti-
kai adatok tekintetében.   
Az elsõ, már a népszámlálás lezárása utá-
ni napon közzétett adat szerint – amely a
cenzus során nyilvántartásba vett szemé-
lyek összlétszámára vonatkozik – az or-
szág lakossága a húszmilliós pszichológiai
küszöb alá süllyedt. Ennek az eredménye
pedig – többek között – olyan, a szociális
politikákat meghatározó számadatok mó-
dosulása, mint amilyen a munkanélküli-
ségi ráta, amelyet mindeddig a korábbi,
22 millió fölötti összlakossághoz viszonyí-
tottak. A valóságban azonban a munka-
nélküliség az európai átlag alattira
„kozmetizált” szintnél jóval, két-három
százalékkal magasabb volt, ami azt is je-
lenti, hogy a kalkulációban felhasznált té-
ves adatokból elhibázott szociális politi-
kák is következtek.
De nemcsak szociális, hanem makrogaz-
dasági, sõt politikai kihatásai is vannak a
lakosság húszmilliós szint alá csökkenésé-
nek. Egyrészt az európai uniós alapok le-
osztásánál az ország rosszabbul jár – en-
nek azonban nincs sok gyakorlati követ-
kezménye: Románia olyan rosszul áll a
neki járó EU-alapok lehívásában, hogy
Brüsszel nem adhat annyira keveset, hogy
Bukarest azt mind le tudja hívni. 
Ami a politikai kihatásokat illeti, uniós
reprezentativitás tekintetében jelentkezik
a veszteség, kevesebb európai parlamenti
képviselõi szék formájában. Elnézve a
Brüsszelbe juttatott romániai EP-
képviselõk némelyikét – Vadim, Becali,
EBA és a sort még folytathatnánk –, ta-
lán még ez sem akkora tragédia. (Az er-
délyi magyarságnak pedig legfeljebb an-
nyi kára lehetne, hogy brüsszeli képvise-
lõinek nem kétharmada, hanem csak fele
lenne pap.)
Az éppen lezárult cenzusból azonban az
erdélyi magyarságnak sok kára lehet. Ki-
derülhet, hogy messze nem vagyunk már
másfélmillióhoz közeli lélekszámban, ami
– akár hiteles lesz az adat, akár nem – a
közösség súlyvesztéséhez vezethet. Persze
segíthet valamelyest a helyzeten az ország
összlakosságának több mint tíz százalékos
csökkenése, csak nehogy a magyarságé
ennél is jelentõsen nagyobb arányú le-
gyen. A rengeteg visszaélés, evidens hami-
sítás és a számos baki ellenére a magyar
érdekvédelmi szövetség vezetõi nem tettek
egyértelmû jelzést arra, hogy meg akar-
nák kérdõjelezni, esetleg semmissé nyilvá-
níttatnák a cenzus majdani eredményeit. 
Nekik legyen igazuk.
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M. Á. Zs.

A Szociáldemokrata Párt
(PSD) több szenátora arra

kérte tegnap Victor Ponta pártel-
nököt, hogy távolítsa el a felsõ-
ház elnöki tisztségébõl Mircea
Geoanát. 

A honatyák azzal vádolják az
ellenzéki alakulat volt elnökét,
hogy az utóbbi idõben tett kije-
lentéseivel és megnyilvánulásai-
val lejáratja a pártot. Geoanã az-
zal haragította magára kollégáit,
hogy tegnap kezdõdõ Egyesült
Államokba tett látogatásáról
nem konzultált velük és megkér-
dõjelezi a Szociál-Liberális Szö-
vetség (USL) írott együttmûkö-
dési szerzõdésének és az ahhoz
kapcsolódó hallgatólagos egyez-
ség tartalmát. „A végsõ döntés

tengerentúli látogatása után hoz-
zuk meg. Amúgy azt sem tud-
juk, hogy oda kinek a megbízá-
sával utazott. Úgy értettem,
hogy Washingtonban az ellen-
zék vezéreként ’árulta magát’” –
fogalmazott Miron Mitrea, a
PSD egyik hangadó szenátora.
Victor Ponta megerõsítette,
hogy Geoanã nem konzultált
vele elutazása elõtt. 

Mint ismeretes, a felsõház el-
nöke az utóbbi napokban több
alkalommal is jelezte, hogy in-
dulni szeretne a 2014-ben esedé-
kes elnökválasztásokon. Újrázá-
si szándéka keresztülhúzná az
USL megalapítása óta tényként
kezelt és rendszeresen deklarált
osztozkodást, miszerint az ellen-
zéki szövetség jövõ évi választási
sikerei esetében, Victor Ponta

szociáldemokrata pártelnök kap-
na kormányalakítási lehetõséget,
Crin Antonescu liberális elnök
pedig az USL államfõjelöltjeként
mérethetné meg magát. 

Geoanã a tengerentúlról is
folytatta magánháborúját,
Facebook-bejegyzésben emlékez-
tette az USL vezetõit, hogy az el-
lenzéki szövetség alapjául szol-
gáló együttmûködési szerzõdés
értelmében az államfõjelölt sze-
mélye nincs kõbe vésve, a doku-
mentum szerint az USL „a fel-
mérésekben legjobban álló politi-
kusát indítja a tisztségért”. Saját
pártja vezetõi arra biztatták
Geoanát, hogy igazoljon át a
PNL-be, ha valóban államfõ sze-
retne lenni, mert a protokollum
értelmében a tisztség a liberáliso-
kat illeti. 

Kiutálják Geoanát

Kovács Zsolt

Egyesületbe társul Kovászna
Megye Tanácsa és Sepsi-

szentgyörgy önkormányzata,
hogy közösen mûködtessék a
Székelyföld nyáron megnyitott
brüsszeli képviseletét. A két ön-
kormányzat által létrehozandó
Euinfo nevû közhasznú egyesü-
let alaptõkéje 40 ezer lej lesz, il-
letve a partnerek havi ezer eurót
fizetnek be az egyesület kasszá-
jába, ebbõl tartják fenn a brüsz-
szeli képviseleti irodát. Tamás
Sándor megyei tanácselnök sze-
rint azért van szükség erre a
megoldásra, mert az önkor-
mányzat 2009-tõl nem alkal-
mazhat munkatársakat, így csak
az egyesület veheti fel azt a sze-
mélyt, aki a megyét képviseli
majd az unió fõvárosában. A
Magyar Polgári Párt (MPP) ta-
nácsosai nem szavazták meg az
errõl szóló határozatot, mivel
szerintük a Székelyföld képvise-
leti irodája költségeinek fedezé-
séhez hozzá kellene járulniuk a
Hargita és Maros megyei önkor-
mányzatoknak is. Tamás Sán-
dor tanácselnök válaszul kifej-
tette: az összes székelyföldi ön-
kormányzatot magában foglaló
egyesület megalapítása nem ki-
vitelezhetõ, mivel a korábbi ha-
sonló próbálkozások mind el-
buktak a bíróságon, másrészt a
Maros Megyei Tanácsban nem

lehet átvinni egy ilyen kezdemé-
nyezést. 

Sabin Calinic szociáldemok-
rata tanácstag azért ellenezte az
egyesület megalapítását, mert
szerinte az nem törvényes, hi-
szen nem az önkormányzatok
hatáskörébe tartozik a külképvi-
seleti iroda fenntartása. A ro-
mán tanácstag szerint nem lenne
probléma, ha ez magánkezde-
ményezés lenne, de közpénzek-
bõl nem lehet ilyent finanszíroz-
ni. Ezen kifogások ellenére a
Kovászna megyei tanácstagok
megszavazták a határozatterve-
zetet, amelyet pár nappal koráb-
ban a sepsiszentgyörgyi önkor-
mányzat is elfogadott.

Demeter János, a Kovászna
Megyei Tanács alelnöke, a
brüsszeli iroda kezdeményezõje
korábban lapunknak elmondta:
bár eredetileg úgy tervezték, hogy
a megyei tanácsi alkalmazottak 3-
3 hónapig teljesítenek szolgálatot
Brüsszelben, az évek óta az EU
fõvárosában dolgozó szakembe-
rek lebeszélték õket errõl a mód-
szerrõl, mert a tapasztalatok sze-
rint a brüsszeli politikusok nem
szeretnek negyedévenként új ar-
cot megismerni. Ezért döntöttek
egy állandó alkalmazott mellett,
aki ki tudja építeni bizalmi kap-
csolatrendszerét, és így hatéko-
nyabban tudja képviselni és nép-
szerûsíteni Székelyföldet, mondta
Demeter János. 

Háromszéken pénzt juttatnak 

a brüsszeli székely irodába 

Mircea Geoanát immár saját pártja sem látná többé szívesen a szenátus elnöki székében Fotó: Tofán Levente
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Román lapszemle

Mihály király nemrég tartott születésnapi
beszédén fellelkesülve egy Fehér-megyei
önkormányzati képviselõ azt indítvá-
nyozta, hogy hívják meg az egykori ural-
kodót a december elsejei központi gyula-
fehérvári ünnepségekre. (Romania liberã)

Romániában az október végi, novem-
ber eleji idõszakban történnek a legdur-
vább gyilkosságok, mivel ilyenkor az em-
berek tudatát jobban megzavarja a nagy
nappali és éjszakai hõmérsékletkülönb-
ség, a túlzott alkoholfogyasztás, valamint
az ilyenkor még forrásban levõ új bor.
(România liberã) Négymillió euró érté-
kû kollekcióját mutatja be egy kolozsvári
bevásárlóközpontban Gianni Lazzaro, a
hollywoodi filmcsillagok román szárma-
zású ékszertervezõje. (Monitorul de Cluj)

A prefektus kivár
K. Zs.

Kovászna megye prefektusa
újságcikk alapján nem foglal

állást a Székelyföld egységéért ki-
írt népszavazás törvényességérõl –
fejtette ki lapunknak Erdély And-
rás. A háromszéki kormányhiva-
tal szóvivõje szerint Kovászna
Megye Tanácsától még nem kap-
ták meg a hétfõn elfogadott hatá-
rozatot, amikor megkapják, elem-
zik és közlik álláspontjukat. Mint
arról beszámoltunk, a háromszéki
önkormányzat hétfõn többórás vi-
ta után elfogadta azt a határoza-
tot, amely szerint 2012. március
11-én szervezik Kovászna megyé-
ben az egységes székelyföldi me-
gye létrehozásáról szóló népsza-
vazást. A népszavazás két kérdést
tartalmaz. Egyik az, hogy egyet-
értenek-e a polgárok Kovászna
megye területének módosításával.
A népszavazás második kérdése,
hogy egyetértenek-e a polgárok
azzal, hogy Kovászna megye mó-
dosított területe Þinutul Secuiesc
– Székelyföld adminisztratív egy-
ség része legyen. Kovászna me-
gyében korábban 13 település –
köztük Sepsiszentgyörgy és
Kézdivásárhely – fogadott már el
erre vonatkozó határozatot, ame-
lyeket azonban a közigazgatási bí-
róságon megtámadott a prefek-
túra, így a népszavazások nem va-
lósultak meg. Elõjelek szerint erre
a sorsra juthat Kovászna Megye
Tanácsának határozata is, hiszen
a szavazás végén Vargha Zoltán
önkormányzati jegyzõ jelezte,
nem jegyzi ellen a dokumentu-
mot, mert törvényességi kifogásai
vannak. A szomszédos Hargita
megye tanácsának elnöke, Bor-
boly Csaba nyílt levélben kérte fel
az MPP-t, hogy vonja vissza
„gyáva és elhibázott népszavazási
kezdeményezését”.  

Salamon 
Márton László

Enache független maradna, 

Vass „besorolná” az MPP-t
Farkas István

„Én még nem értesültem az
MPP döntésérõl. Elõre is

köszönöm a bizalmat, de to-
vábbra is fenntartom, hogy füg-
getlenként szeretnék indulni a
jövõ évi polgármesteri választá-
sokon” – reagált lapunk megke-
resésére Smaranda Enache, a
Pro Europa Liga (PEL) elnöke a
Magyar Polgári Pártnak (MPP)
arra a korábbi bejelentésére,
hogy Benedek Imre és Sma-
randa Enache közül választja ki
– ha kell, belsõ elõválasztások
során – marosvásárhelyi polgár-
mesterjelöltjét. 

Az emberjogi aktivista azon-
ban az Új Magyar Szó érdeklõdé-
sére kifejtette, nem áll el attól a
kijelentésétõl, amit indulása
elõtt tett: ha a választásokig az
egyes pártok felajánlják támo-
gatásukat, elfogadja, de nem in-
dul pártszínekben. „Jelen pilla-
natban az indulók között én va-
gyok Dorin Florea legesélye-
sebb kihívója” – utalt Smaran-
da Enache egy augusztusban
készült közvélemény-kutatásra,
majd hozzátette: meglátása sze-
rint a választók szkeptikusak a
pártokkal szemben, amelyek
„eddig nem bizonyították be,
hogy harcba tudnak és akarnak
szállni a várost tönkretevõ de-
mokrata liberális polgármester-
rel”. Enache elmondása szerint

erõsíteni kell a marosvásárhelyi
román és a magyar közösség
egymás iránti bizalmát, de ezt
csak és kizárólag a pártokon fe-
lüli összefogás hozhatja el.

Vass Levente, az RMDSZ és
az Edrélyi Nemzeti Tanács kö-
zös polgármesterjelöltje – aki
indulásakor azt nyilatkozta,
csak abban az esetben érdekli a
jelölés, ha mindhárom magyar
párt támogatja – lapunktól érte-
sült az MPP-s határozatról. Ér-
deklõdésünkre elmondta: meg-
látása szerint az MPP még kere-
si a helyét a polgármesteri szé-
kért folyó harcban. „Meggyõzõ-
désem, hogy ha még adunk egy
kis gondolkodási idõt Szász Je-
nõ úréknak, belátják, hogy az
egyetlen esély a választások
megnyerésére, felzárkózni az
RMDSZ és EMNT által támo-
gatott jelölt mögé” – fogalma-
zott Vass Levente miniszteri ta-
nácsos. Smaranda Enache indu-
lásával kapcsolatban kijelentet-
te: „bízom Enache asszony böl-
csességében, abban, hogy belát-
ja: a magyaroknak közös ma-
gyar jelöltre van szükségük.”
Hozzátette: a Pro Europa Liga
elnökéhez hasonlóan nem poli-
tikusként definiálja magát, de
meggyõzõdése, hogy a magyar-
ság nem maradhat politikai kép-
viselet nélkül, éppen ezért egy
független személy nem hozhatja
meg a várt változást. 
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Bogdán Tibor 

Sorozatos emberi hiba,
gondatlanság vezetett a

magyarországi súlyos bal-
esethez, amelyet a bukaresti
lapok egyike magyarországi
közúton történt román–ro-
mán mészárlásnak nevezett;
találóan, hiszen a Szeged–
Makó autópályán romániai
kamion ütközött román ven-
dégmunkásokat hazaszállító
romániai kisbusszal, 14 halá-
los áldozatot követelve.

A vétkesek

A fõ vétkesnek tartott ka-
mionsofõr valóban a tragédia
közvetlen elõidézõjének te-
kinthetõ. A frontális ütközés
nyilvánvalóan az õ hibájából
következett be. Ovidiu
Munteanu betegen vezetett,
vírusos vékony- és vastagbél-
gyulladással ült volánhoz.
Betegségét elindulása elõtt
másfél nappal állapították
meg az aradi megyei kórház
sürgõsségi osztályán, ám
Munteanu elutasította azt,
hogy beutalják a járványkór-
házba, jóllehet láza és gyo-
morfájdalmai voltak. Így
gyógyszereket kapott, közü-
lük olyat is, ami álmosságot

okoz. Az orvos ezért néhány
nap pihenõt javasolt számá-
ra. Munteanu ehelyett felvál-
lalta a hosszú és megerõltetõ
Valencia–Bukarest utat, fele-
lõssége tehát már csak emiatt
is nyilvánvaló. 

De hibáztatható – és min-
den bizonnyal nem is ússza
meg a felelõsségre vonást – a
kisbuszt üzemeltetõ szállítási
cég vezetõje, hiszen az erede-
tileg 8+1 férõhelyes Merce-
des 311 CDI típusú jármû-
ben 15 személy utazott, a
szállítás tehát törvényellenes-
nek minõsül. Persze ha nem
következik be a tragédia, erre
senki sem figyel fel; a laza el-
lenõrzésnek tudható be, hogy
a román vendégmunkásokat
szállító jármûvek rendszerint
túlzsúfoltan közlekednek.

De – bár õket senki sem
vonja majd kérdõre – felelõs-
ség terheli a honatyákat is,
akik megszavazták a tör-
vényt, miszerint a 8+1 sze-
mélyes kisbuszok számára
nem szükséges fuvarozási en-
gedélyt kiváltani. Ezek a jár-
mûvek ugyanis személyautó-
nak minõsülnek, így minden
külön jóváhagyás nélkül
szállíthatják utasaikat, veze-
tõjük számára pedig elégsé-
ges a B kategóriájú jármûvek-

re feljogosító hajtási engedély
megszerzése. Minderre most
a Romániai Hivatásos Fuva-
rozók Konföderációja is fel-
hívta a figyelmet, nagy hibá-
nak minõsítve az ilyenfajta
fuvarozás liberalizálását, hi-
szen „mindenféle ellenõriz-
hetetlen fuvarozás közúti bal-
esetekhez vezethet”. 

Romániában nem kötelezi
törvény a szállítócégeket a
gépkocsivezetõk külön kikép-
zésére, felkészítésére sem, a
vállalkozások vezetõi csak
mostanság kezdik felismerni
ennek a jelentõségét. A kis
cégek olcsón szállítanak, vi-
szont igyekeznek az önkölt-
séget is minél alacsonyabb
szinten tartani.

Bármilyen furcsán is han-
gozzék, végezetül hibásak
maguk az áldozatok is, akik
könnyelmûen kitették magu-
kat a veszélynek. A hosszú,
kényelmetlen utazást, a koc-
kázatot nyilvánvalóan az ol-

csó ár miatt vállalták fel, hi-
szen a kisbuszokon egy jegy
átlagosan 80 euróba kerül,
több mint kétszer kevesebbe,
mint például a fapados légi
járatokon. Elhatározásukban
az is szerepet játszott, hogy a
kisbuszon több csomaggal
utazhatnak (és többletet sem
kell értük fizetni), a mostani
tragikus balesetet elszenvedõ
jármû is dugig volt csoma-
gokkal.

A lehetséges okok 

Szakértõk szerint az ütkö-
zésnek több oka is lehet.
Megtörténhetett, hogy a ka-
mionsofõr vezetés közben el-
aludt – ezt a balesetet kivizs-
gáló magyar szakemberek té-
telezik fel, már csak azért is,
mert nem volt váltótársa.
Nem kizárható a figyelmet-
lenség sem, a gépkocsivezetõ
közvetlenül a baleset elõtt rá-
dióállomásán át egy kollégá-

jával beszélgetett. Elõfordul-
hat, hogy vezetés közben hir-
telen rosszul lett, infarktust,
agyvérzést szenvedett – erre
majd az orvosi vizsgálatok
adnak választ. Az is lehetsé-
ges, hogy motorhiba miatt
következett be a baleset, en-
nek lehetõségét most a mo-
tort átvizsgáló magyar szak-
emberek mérik fel.

A letartóztatás alá helye-
zett gépkocsivezetõ egyelõre
súlyos állapotban fekszik a
kórházban, a baleset okáról
nem tud még beszámolni.
Egyébként õ az egyetlen túl-
élõje a szörnyû tragédiának.

A mészárlást okozó kami-
ont az aradi Transalex cég
üzemelteti, tulajdonosa
Alexandru Frãþilã egykori
határrendõr. Az egyenruhá-
tól azonban idén februárban
kénytelen volt megválni, mi-
után felfüggesztett börtön-
büntetésre ítélték egy kerék-
páros halálra gázolása miatt. 

Fekete krónika

Az utóbbi években igen
gyakran okoztak balesetet
Magyarországon romániai
jármûvek. 2007 júliusában
hét román állampolgár halt
meg 16 pedig súlyosan meg-
sérült, amikor autóbuszuk
Makó és Szeged között kami-
onnal ütközött. Két év múl-
va, januárban hét sebesültet
követett egy romániai kis-
busz és egy magyarországi
személygépkocsi karambolo-
zása Nyugat-Magyarorszá-
gon. Egy hónap múlva romá-
niai kisbusz és kisteherautó
ütközött, a mérleg: egy halott
és három sebesült. Szeptem-
berben ismét magyarországi
személygépkocsival ütközõ
romániai kisbusz okozott
nyolc sérülttel járó balesetet,
ezúttal Magyarország déli fe-
lében. 2010 januárjában
újabb romániai kisbusz ro-
hant személyautóba Bihar-
keresztes és Mezõpeterd kö-
zött, hét személy megsebesü-
lését okozva. Márciusban
Magyarország északkeleti fe-
lében román kisbusz csúszott
meg a havas úton, kilenc uta-
sa közül három komoly sérü-
lést szenvedett. Júniusban
egy halálos és négy sérült ál-
dozata volt alig 30 kilométer-
nyire a román határtól a két
romániai kisbusz és egy autó-
busz által okozott karambol-
nak. Egy év múlva a románi-
ai Atlassib cég busza ütkö-
zött szlovák kamionnal az M
70-esen. Öt személy meghalt,
25 megsebesült. Idén szep-
temberben 28 utas sérült
meg, amikor Debrecen és
Mikepercs között román ka-
mion ütközött autóbusszal. 

Román karambolok Magyarországon

Gy. Z.

A román és a magyar kor-
mány 2005 és 2008 között

– felváltva – minden évben
együttes ülést tartott. Valójá-
ban mindez ma már történe-
lem.

Egy levélváltás 
elõzményei

Minden jel szerint 2011-
ben sem tartja meg a soron
következõ, ötödik együttes
ülését a román és a magyar
kormány – írta lapunk októ-
ber 12-én. Az ÚMSZ emlé-
keztetett arra, hogy májusi
budapesti látogatásakor Teo-
dor Baconschi külügyminisz-
ter azt javasolta magyar kol-
legájának, Martonyi János-
nak: a kétoldalú kapcsolatok
teljes körének áttekintése ér-

dekében még idén õsszel ke-
rüljön sor a román fõváros-
ban a közös kormányülés-
re. Borbély László, az
RMDSZ politikai alelnöke
úgy nyilatkozott a lapnak,
hogy tudomása szerint házi-
gazdaként Románia már
megtette a szükséges lépése-
ket, ugyanis nemcsak a ro-
mán külügyminiszter, ha-
nem az RMDSZ is jelezte a
magyar félnek, hogy idõsze-
rû volna a közös kormány-
ülés megszervezése. Borbély
szerint Budapestrõl egyelõre
azt a választ kapták, hogy
még elemzik ennek a lehetõ-
ségét. A budapesti külügymi-
nisztérium egy neve elhallga-
tását kérõ illetékese értésre
adta, hogy a kérdésben a vég-
sõ szó a Miniszterelnöki Hi-
vatalé. Szerinte Orbán Viktor
miniszterelnök szakított

elõdje gyakorlatával, nem hí-
ve a közös kormányülések-
nek. Egy másik névtelen bu-
dapesti illetékes szerint Or-
bán nem az intézmény ellen-
sége, hanem úgy véli: szûkí-
teni kellene a formátumot és
a megtárgyalandó kérdések
körét, mert az eddigi túl
nagyszabású közös kor-
mányülések kevés gyakorlati
eredménnyel jártak. Ebben a
szellemben válaszolt írásban
a minap Martonyi János is
Szabó Vilmos szocialista par-
lamenti képviselõnek, aki le-
vélben tette föl kérdését a
magyar–román együttes kor-
mányülés tavalyi és idei el-
maradásával kapcsolatban.

Schengen után

„Egyelõre csak az október
10-i dátum a biztos” – nyilat-
kozta 2009-ben Gémesi Fe-
renc kisebbség- és nemzetpo-
litikáért felelõs magyar szak-
államtitkár, aki akkor Ko-
lozsvárt javasolta helyszín-
nek, és ezzel Emil Boc mi-
niszterelnök, a kincses város
egykori polgármestere is
egyetértett. Az együttes ülés
végül a román fél kérésére
mégis elmaradt.

Gémesi Ferenc a Mar-
tonyi-féle válaszlevél másola-
tával együtt részletes tanul-
mányt küldött az ÚMSZ-nek
a magyar kormány korábbi
együttes üléseirõl, amelyeket
a szomszédságpolitika jegyé-
ben nemcsak Romániával,
hanem Ausztriával, Horvát-
országgal és Szlovéniával is –
bár némi kihagyásokkal –
rendre megtartott. Megjegy-
zendõ, hogy az utóbbi há-
rom országgal 2009-ben, te-
hát a szocialista kormány
utolsó esztendejében még
volt közös tanácskozás. A fej-
lesztéspolitika jegyében –
szerepel az anyagban –
egyeztetett ütemezéssel fo-
lyik a közúti infrastruktúra
közös fejlesztése Magyaror-
szág és Románia között. A
két ország megállapodott a
magyar M43-as és a román
A1-es autópálya összekap-
csolásáról (Szeged–Makó–
Csanádpalota–Nagylak–
Arad), továbbá az M4-es és
az észak-erdélyi autópálya
(Berettyóújfalu–Nagykereki
–Nagyszántó–Berettyószépla
k–Kolozsvár) összekötésérõl
is. Jól haladnak a tárgyalá-
sok, hogy az M49-es út foly-
tatása és a Szatmárnémeti,

valamint Nagybánya közötti
út metszéspontjáról döntés
szülessen. Az autópályák
összekapcsolását a magyar
fél Románia schengeni csat-
lakozását követõen tervezi.
Ugyancsak korszerûsítették a
csengersimai határállomást.

Kisebbségi 
azonosságtudat

A magyar–román energeti-
kai együttmûködés keretében
2009-ben befejezõdött a Sze-
ged–Arad gázvezeték-kap-
csolat kiépítése 109 kilométer
hosszan. A Békéscsaba–
Nagyvárad villamosenergia-
hálózat kiépítése elõrehaladt,
az Aradig tartó szakaszt már
át is adták. A román–magyar
határon átnyúló együttmû-
ködés keretében innovációs
szolgáltató és képzõ központ
valósult meg Püspökladány-
ban, kutatási együttmûködés
jött létre a növénynemesítési
technikák alkalmazása érde-
kében, továbbá megkezdõ-
dött a nagyváradi és debrece-
ni egyetemek közötti K+F
együttmûködés. Folyamatos
a kétoldalú párbeszéd a kis-
és középvállalkozások együtt-
mûködésének támogatása ér-

dekében is. A kétoldalú kap-
csolatokban nagy fontossá-
got tulajdonít a magyar fél a
kisebbségben élõ közösségek
önazonossága megõrzésé-
nek, az ezt szolgáló két cél-
tervet, a kolozsvári Mátyás-
szoborcsoport és a zsákai or-
todox templom felújítását a
két kormány azonos mérték-
ben támogatta. Az eddigi
kormányzati támogatások
eredményeképpen létrejött
az új battonyai román iskola,
a dévai Téglás Gábor Iskola-
csoport, modernizálódott a
bukaresti Ady Endre és a ma-
rosvásárhelyi Bolyai Farkas
Líceum. A magyar költség-
vetésbõl támogatott Partiumi
Keresztény Egyetem akkre-
ditációjáról a román parla-
ment elfogadta a szükséges
törvényt, és az idén szeptem-
berben megtörtént a Sapien-
tia Egyetem akkreditációja is.
Hosszas tárgyalások eredmé-
nyeképpen megszületett a
hadisír-gondozási megálla-
podás. Az elsõ együttes kor-
mányülés eredményeképpen
nyílt meg a csíkszeredai fõ-
konzulátus és kezdte meg
munkáját a magyar kulturális
koordinációs központ Sepsi-
szentgyörgyön. 

Szomszédok huzavonája: nincs „közösködés”
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Romániában nem kötelezi törvény 

a szállítócégeket a gépkocsivezetõk 

külön kiképzésére, felkészítésére sem,

a vállalkozások vezetõi csak mostan-

ság kezdik felismerni ennek jelentõ-

ségét. A kis cégek olcsón szállítanak, 

viszont igyekeznek az önköltséget is

minél alacsonyabb szinten tartani.

A jelenlegi magyar kormány (feje)

nincs meggyõzõdve a közös kor-

mányülések gyakorlati hasznosságá-

ról. Külügyminisztere ugyanakkor

nem zárja ki, hogy szûkített formá-

ban fölelevenüljön az együttmûkö-

désnek ez a formája.

Roncs a sztrádán. Az eredetileg 8+1 férõhelyes kisbusz törvénytelenül szállított 15 utast



Amikor már a levelekben minden lehetõséget kimerített, a borí-
tékon levõ címeket és neveket kezdte ostromolni, utcákat, csalá-
di otthonokat rombolt le, csuklójának egyetlen könnyed kis
mozdulatával egész metropolisokat semmisített meg, mintha Is-
ten mindenhatóságát birtokolná. A 22-es elrendelte, hogy min-
den cenzúrázott levélen rajta legyen a cenzortiszt neve. Õ a leg-
több levelet természetesen nem olvasta el. Ezekre saját nevét ír-
ta. Azokra, amiket elolvasott, ezt írta: „Washington Irving”.
Amikor elunta, akkor ezt írta: „Irving Washington”. A boríté-
kok cenzúrázása kellemetlen utóbántalmakkal járt, ugyanis bi-
zonyos olümposzi harcálláspontokról a gyanú fellegeit vonzotta
a kórház fölé, s ebbõl egy valódi kémelhárító, mint álbeteg, a
kórterembe cseppent. Mindenki tudta róla, hogy kémelhárító,
mert folyton holmi Irving vagy Washington nevû tiszt után kér-
dezõsködött, és mert ottléte második napjától kezdve nem volt
hajlandó leveleket cenzúrázni, túlságosan unalmasnak találta.
Ezúttal pompás kórteremre leltek, a legjobbakkal vetekedett
azok közül, amelyekhez neki meg Dunbarnak valaha is szeren-
cséje volt. Velük volt ezúttal a huszonnégy éves vadászpilóta ka-
pitány, gyér arany bajusszal, akit a tél kellõs közepén lelõttek az
Adriai-tenger fölött, és még csak náthát sem kapott. Most javá-
ban dühöngött a nyár, a kapitányt nem lõtték le, mégis influen-
zára panaszkodott. Yossarian jobbján a porig sújtott kapitány
ágya állt, aki a vérében váltólázzal, seggén moszkitócsípéssel,
mindig a hasán feküdt szerelmetes pózban. (...)

Joseph Heller: a 22-es csapdája. Fordította Papp Zoltán

Mihály király parlamenti beszéde, amely-
ben a politika erkölcsi megalapozottságára
apellált, sokunkat tölthetett el elégedettség-
gel. Minálunk, Kelet-közép Európában
ugyanis szinte általános a meggyõzõdés,
hogy a politika és az erkölcs egymást kizá-
ró fogalmak. A politikát, amelyet elsõsor-
ban az érdek irányít, nem lehet erkölcsi
mércével mérni. Jól emlékszünk még az
õszödi beszéd által kiváltott magyarországi
botrányra, amikor is az ellenzék azt köve-
telte Gyurcsány Ferenctõl, hogy miután be-
ismerte: a választásokat hamis ígéretekkel
nyerték meg, mondjon le. Nem csak
Gyurcsány Ferenc nem mondott le, de a
magyar értelmiség színe java is úgy vélte,
nem szabad ezt megtennie, mert ezzel
olyan erõknek szolgáltatná ki az országot,

amelyek a demokráciát fe-
nyegetik. 
Az eredményt ismerjük.
A választótestület – sok
esetben erkölcsi megfonto-

lásból – végül éppen azt
az ellenzéket juttatta
hatalomra, sõt olyan
hatalommal ruházta
fel, amelynek birto-

kában szinte bármit megtehet. És természe-
tesen meg is tesz. Ami persze a demokráci-
ának azt a változatát is jól minõsíti, melyet
mi itt Kelet-közép Európában elmûködtet-
getünk. Orbánék ugyanazt a hatalomkon-
centrációt igyekeztek és igyekeznek megte-
remteni, amelyet a szocia-
listák esetében patetikusan
elítéltek. Minden meghatá-
rozó posztra saját emberei-
ket ültetik. Ahogyan azt
egyébként a szocialisták is
tették. Nekik persze köny-
nyebb volt, mert a diktatúrából örökölt ap-
parátus eleve a csatlósuknak bizonyult,
nem kellett tehát felforgatniuk a társadal-
mat, hogy fait accompli-t teremtsenek.
Mihály király úgy véli: az állam élére olyan
személynek kellene kerülnie, aki nem a
gyõztes párt képviselõje gyanánt ügyeli fel a
politikai küzdelmeket, aki nem a végsõ
gyõzelem reményében „élet-halál harcot”
vívó politikai táborok egyikének vagy mási-
kának érdekeit képviseli, hanem a politikai
küzdelmek keretfeltételeit megteremtõ er-
kölcsi értékek tisztasága fölött õrködhet.
Aki kiegyensúlyozó szerepével megakadá-
lyozhatja azt, hogy a politikai ellenfelek

egymást szélsõségességbe, elvakultságba,
gyûlölködésbe hajszolják. 
A királyt hallgatva el kellett gondolkod-
nunk azon, hogy mi lett volna másképpen,
ha ’89 után az õ mentalitása, most hangoz-
tatott politikai és erkölcsi elvei határozhat-

ták volna meg a román po-
litikai életet. A válasz saj-
nos: alig valami. 
A román politika erkölcs-
nélkülisége ugyanis magá-
ból a rendszerbõl követke-
zik. (Ahogy egyébként a

magyaré is.) Egy olyan társadalomban,
amelyben a többség úgy vélheti, hogy „sa-
ját országában” van, miközben a kisebbsé-
gek – a magyarok, a németek, a zsidók, a
cigányok – csakis valamiféle területen kívü-
li, ex lex állapotban leledzhettek vagy le-
ledzhetnek, s ebbõl következõleg visszame-
nõleg sem támaszthatnak jogot semmiféle
közösségi egyenjogúságra, elképzelhetetlen
az erkölcsös politizálás. Ahogyan az Mi-
hály király és elõdei aktív politizálásának
éveiben is az volt. Nem csak azért, mert a
kisebbségek diszkriminációja, a többségi
elv diktatórikus érvényesítése, amint azt
múltban lépten-nyomon láthattuk és a Ma-

rosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
egyetem esetében ma is láthatjuk, merõben
erkölcstelen, hanem és fõként azért, mert a
törvénytelen megoldások többség-kisebbség
relációban való legalizálása a többségen be-
lüli viszonyokat is elkerülhetetlenül meg-
mérgezi. 
Egy olyan államban ugyanis, amelyben a
(nemzeti vagy társadalmi) kisebbségek el-
nyomását a politikai rendszer legitimálja,
csupán arra van szükség, hogy a politikai
ellenfelet, akinek „kárára” a törvénytelensé-
gek megvalósulnak, a nemzet ellenségének
deklaráljuk. Ha az „idegenszívûnek”, tekin-
tett „kisebbségekkel” (a nemzetiségekkel és
a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok-
kal) szemben a törvény illegitim eljárásokat
tesz lehetõvé, azoknak a többség nemzetel-
lenesnek, mûveletlennek és civilizálatlan-
nak tekintett „kisebbségei” (fõként az ellen-
zéki pártok) ellenében is megengedettekké
kell válniuk.
Ahhoz, hogy a politikai társadalom erköl-
csei letisztuljanak, nem föltétlenül királyra
lenne szükség, megtenné a közösségi egyen-
jogúság szentesítése is. Persze, a király sze-
mélye is több volna annál a semminél, amit
a Bãsescu-féle államelnökök jelentenek.

Nem föltétlenül…

ÚMSZVÉLEMÉNY2011. november 2., szerda   www.maszol.ro 5

Örömmel olvasom, hogy az egyik északi bútoráru-
ház-lánc kísérleti jelleggel kitalálta a férfimegõrzõt.
Tudják, a gyermekmegõrzõ mintájára, amíg a szülõk
vásárolnak, addig a gyerek elvan a játékok és a társai
között. Ez az új intézmény pedig férfitársainknak
nyújt kulturált, fûtött helyiséget, ahol kényelemben
eltölthetik idejüket, amíg a nõnemûek vásárolnak.
Mert biológiailag nem vagyunk egyformák: egy férfi-
ember számára roppant hosszú idõnek tûnik, amíg
kiválasztódik a széleskörû kínálatból a konyhaablak
függönye, amely ár-érték arányban megfelelõ, har-
monizál a kutya színével, és a szomszédasszonyt is
besárgítja az irigységtõl, de ugyanez az idõmennyi-
ség szárnyakon repül, ha közben eszmét cserélhet
valami világmegváltó kérdésben egy férfitárssal.
Ugyanennek a kérdésnek másik vetülete a svájci de-
mokrácia problematikája. Ott közvetlen demokrácia
mûködik, az átlagsvájci évente 10-15 alkalommal
népszavazással dönt országos, kantoni vagy helyi
kérdésekben. Némelyek ellentmondásnak tekintik,
hogy olyan átlagosan 40 százalékos a részvétel eze-
ken a közösségi voksolásokon. Okos kutatók kiderí-
tették, hogy mindez azóta van így, amióta a nõk is
szavazati jogot kaptak. Addig nyolcvan százalék kö-
rül volt az arány. A nõk kevésbé demokraták, vagy a
svájci típusú közvetlen demokrácia van válságban?
Egyik sem, Svájc irigylésre méltó megbízhatósággal
mûködik, mint a Doxa óra. A nõk, lásd elsõ bekez-
dés, másként mûködnek. Nekik van a fejükben egy
fontossági sorrend. És amikor elõre látható, hogy a
népszavazási kérdésben egyetértés van, akkor meg-
elõzi a voksolásra menést a nagymosás vagy a vasár-
napi ebéd elkészítése, abszolút célszerûen. Õk tudják,
mikor felesleges elmenni, nélkülük is érvényes a do-
log, s az elvárt eredmény fog megszületni. Addig a
férfiember fontosnak és nélkülözhetetlennek érzi a
részvételét a világ problémáinak megoldásában, s eh-
hez az aktushoz szertartásszerûen fölkészül, amibe
beletartozik a véletlen találkozás a szomszéddal, ba-
ráttal, a közösen elfogyasztott sörital mellett a vokso-
lás várható eredményének latolgatása, a helyzet ko-
molyságához illõ felelõs magatartás.
Mindehhez társul, hogy Magyarországon is sokan kí-
sérleteznek a nõi kvóta bevezetésével a politikában.
Hogy akkor sokkal élhetõbb és sikeresebb lenne az

országunk, ha több nõ lenne a politi-
kai, döntéshozó posztokon, s ezért a
pártok tehetnének úgy, hogy sokkal
több nõt indítanának a választási

versengésben.
A régi magyarban az ember szó fér-
fit jelentett. A némber pedig: nem
férfi (nem ember). Azóta sokat
változott a szavak jelentéstartal-

ma. Krebsz János
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Nem föltétlenül királyra
lenne szükség, megten-
né a közösségi egyenjo-
gúság szentesítése is.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A helyesen gondolkodó és az igazságosság szelle-
mében tevékeny értelem között nincs különbség.”

Marcus Aurelius

Munkamódszer

A kémelhárító

Emberek, 
némberek

A nap címe. A drog, amely elborzasztotta az
országot, Adevãrul

Magyarázat. A cím a ploieºti-i futballpályán
történtekre vonatkozik, amikor egy drogos
„szurkoló” befutott a pályára és leütötte a
Steaua egyik játékosát, majd kapott néhány
rúgást a vendégcsapat egyik játékosától. Mi-
vel az „igazságtevõ”, kvázi önbíráskodó ven-
dégjátékos történetesen egy szerb focista
volt, a sajtó élénken cikkezik a szerbekben
népalkati vonásként meglevõ készségrõl a
megtorlásra, erõszakosságról, igazságérzetrõl
és egyéb ilyen nemes tulajdonságokról. Je-
gyezzük meg, nézõként is, hogy egy másik
steauás szerb vendégjátékos viszont, aki még
közelebb is állt a merénylõhöz, egyszerûen
hátat fordított a jelenetnek...

Három, uram, s mind a három! Van úgy,
hogy egy parlamenti képviselõ sokáig nem
sok vizet zavar, viszont mond egy jót, és ne-
ve ismertté válik, „fennmarad”. Ilyen találó
dolgot mondott Horea Uioreanu liberális
képviselõ: „Románia az egyetlen ország a vi-
lágon, amelyiknek három miniszterelnöke
van. (Természetesen Jeffrey Franksre, Traian
Bãsescura és Emil Bocra gondolt.) Idézi az
Adevãrul. Ilyen körülmények között örülhe-
tünk, hogy viszont csak egy miniszterelnök-
helyettese, és az is magyar.

Nagyon érdekes. Miután szegény Mircea
Geoanát már a kifutófiúk is villára veszik,
most elõjött egy zavarbaejtõ érvvel. A szená-
tus elnöke nem is mondott akkora marhasá-
got, amikor kijelentette, hogy Románia kö-
vetkezõ elnöke nem feltétlenül lesz liberális!
(Kijelentésével elmélyítette a közte és a párt,
fõleg V. Ponta pártelnök közötti szakadékot.)
Most a Gândul szerint Geoanã elõvette az
alapdokumentumot: az ellenzéki tömörülés,
az USL mûködését szabályozó protokollu-
mot – és abban tényleg nem szerepel a kité-
tel, hanem az szerepel, hogy „a szövetség je-
löltje az államelnöki tisztségre az lesz, aki az
országos közvélemény-kutatásban a legjobb
helyezést éri el”. Szegény Liliomfi!

A nap álhíre. Egy pokoli kombináció terve
lengi be a romániai politikát, eszerint a kö-
vetkezõ miniszterelnök Daniel pátriárka len-
ne, a Nemzet Katedrálisát pedig Traian
Bãsescuról neveznék el. 
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Határozottan cáfolta
tegnap Borbély László

környezetvédelmi és erdé-
szeti miniszter azt a hétfõi
sajtóban megjelent hírt, mi-
szerint 2013-tól adót vetné-
nek ki az egyéni hõközpon-
tokra Romániában. „Tisz-
táznunk kell a tényeket,
mert megcsonkított infor-
mációk jelentek meg a mé-
diában. Az Európai Unió
szintjén felvetõdött egy új
adó bevezetésének ötlete a
fûtésre használt üzem-
anyagokra, amely annak
függvényében nõhet vagy
csökkenhet, hogy mennyire
környezetkárosító energia-
hordozóról van szó ” – ma-
gyarázta tegnap a tárcaveze-
tõ. Borbély László sietett le-
szögezni: Románia ebben a
kérdésben még nem foglalt
állást. Elmondása szerint az
ország elviekben nem zár-
kózik el annak mérlegelésé-
tõl, hogy milyen új adókat
lehetne bevezetni uniós
szinten, ez azonban kényes
kérdés, mert a tagállamok
életszínvonala különbözõ,
és mindenütt más-más ne-
hézségekkel küszködnek.
„Véleményem szerint 2013
után nem kerül bevezetésre
ilyen adó. Nem beszélhe-
tünk semmilyen pótil-
letékrõl” – szögezte le a mi-
niszter. Mint rámutatott,
Románia akkor terjeszti
majd elõ véleményét ez
ügyben az uniós tárgyaláso-
kon, ha tisztán látni az in-
tézkedés következményeit.
Meggyõzõdése szerint
azonban 2013-ig nem érhe-
tõ el egyetértés a kérdésben,
így nem áll fenn új adók be-
vezetésének „veszélye”.
„Románia jelenleg visszafo-
gott mindenféle adóemelési
kérdésben” – jelentette ki
Borbély László. 

Röviden

Folytatás az 1. oldalról

Ebben Áder János, az EP
környezetvédelmi bizottsá-
gának tagja a Fidesz képvise-
lõcsoportjának nevében arra
kérte az RMDSZ vezetését,
hogy kormányzati és politi-
kai befolyásukat latba vetve
tegyenek meg mindent a
verespataki projekt megaka-
dályozásáért.

Az RMDSZ a beruházás
véleményezésekor természe-
tesen figyelembe veszi az
Európai Parlament ajánlá-
sát, amelyet azonban nem
követett bizottsági döntés –
írja válaszlevelében Kele-
men, utalva Janez Potocnik
környezetvédelemért felelõs
biztos legutóbb nyilatkoza-
tára, amely szerint „a kérdés
mélyreható elemzését köve-
tõen a Bizottság úgy véli,
hogy a cianidot alkalmazó
bányászati tevékenységek ál-
talános betiltása sem kör-
nyezetvédelmi, sem egész-
ségügyi szempontból nem
indokolt”. Emlékeztet: az
Európai Unióban számos,
cianidot használó kitermelés
mûködik, a tagállamok ilyen
irányú tevékenységét pedig
szigorúan felügyelik, na-
gyon szigorú követelmény-
rendszerek határozzák meg
azt, milyen technikai feltéte-
leknek kell megfelelnie egy
bányászati beruházásnak
ahhoz, hogy környezetvé-
delmi engedélyt kaphasson.
„Románia, EU-tagállam-
ként, természetesen minden
elõírás betartását megköve-
teli, sõt, garanciákat is kér
az engedélyeztetési procedú-
ra részeként” – írja levelében
a politikus. 

Kelemen Hunor biztosítja
a levél címzettjeit, Áder Já-
nost és Gyürk András frak-
cióvezetõt: a romániai ma-
gyar szervezetet döntésének
meghozatalában csakis az

erdélyi magyar emberek ér-
deke fogja vezérelni. Ezért
az RMDSZ nem adja hoz-
zájárulását olyan döntés-
hez, amely megítélése sze-
rint veszélyeztetné az erdé-
lyi magyar emberek, az or-
szág állampolgárai, vagy az
Európai Unió lakosainak
biztonságát.

Terepszemlén 
a bizottság

A Fidesz EP-képviselõc-
soportja levelének idõzítése
bizonyára nem véletlen: a
Verespatakra ciántechnoló-
giás aranybányát tervezõ
Roºia Montana Gold Cor-
poration kanadai-román cég
közel áll ahhoz, hogy meg-
kapja a román kormány jó-

váhagyását a kitermelés
megkezdésére. A környezet-
védelmi engedély kibocsátá-
sáról döntõ mûszaki tárca-
közi bizottság egy fejezet hí-
ján már kielemezte a terv
környezeti hatástanulmá-
nyát, a testület több tagja pe-
dig értesüléseink szerint
helyszíni terepszemlét is tar-
tott nemrégiben Verespata-
kon. Szentesy Cecília, az
RMGC mûszaki igazgatója
korábban lapunknak azt nyi-
latkozta, reményei szerint
legkésõbb az év végéig lezá-
rul a beruházás engedélyez-
tetési folyamata. 

Zajlik az alkudozás

A folyamatot felgyorsít-
hatja, ha a kormánynak sike-

rül megegyezni az RMGC-
vel abban, hogy a román ál-
lam a jelenlegi 19,3 százalék-
ról 22,5 százalékra növelhes-
se részesedését a cégben. A
Mediafax értesülései szerint a
kanadaiak hajlanak az
egyezségre, ha a kormány
nem növeli a jelenlegi négy
százalékos bányajáradékot,
illetve enyhít a kitermelésre
vonatkozó romániai szabá-
lyozásokon. A hírügynökség
úgy tudja, a gazdasági mi-
nisztérium eredetileg 33 szá-
zalékosra szerette volna nö-
velni a román állam részese-
dését, s arra is igény tartott
volna, hogy a részvényesi
közgyûlésben a szavazatok
50 százaléka megillesse. Az
RMGC képviselõi ezt a ja-
vaslatot elutasították. 

HIRDETÉS
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Csökkenõ 
valutatartalék

Október folyamán 1,32
milliárd euróval csökkent
a Román Nemzeti Bank
valutatartaléka, amely így
32,2 milliárd eurót tesz ki.
A visszaesés elsõsorban a
tõkekivonásokkal, vala-
mint az euró dollárhoz és
japán yenhez viszonyított
árfolyamának jelentõs in-
gadozásával magyarázható
– áll a jegybank közlemé-
nyében. 

IMF: jó úton a CFR

Elégedettnek mutatkozott
a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) küldöttsége Anca
Boagiu közlekedési és szál-
lításügyi miniszterrel való
megbeszélését követõen a
Román Államvasutak
(CFR), illetve a CFR
Marfã állami vállalatok
veszteségeinek visszaszorí-
tásával kapcsolatban. A de-
legáció az elkövetkezõ na-
pokban folytatja a tárgylá-
sokat a szaktárca irányítá-
sa alá tartozó vállalatok
privatizációjáról  – írta mi-
nisztériumi forrásokra hi-
vatkozva az Agerpres. 

Banki leépítés

Az államadósságok által ki-
robbant válság miatt nagy-
számú leépítésbe kezdenek
az európai pénzintézetek –
írta a Bloombergre hivatkoz-
va a Mediafax. Svájc máso-
dik legnagyobb pénzintéze-
te, a Crédit Suisse 1500
dolgozójától válik meg, a
Dánia vezetõ bankja, a
Danske Bank 3500 alkal-
mazottját teszi útra, ugyan-
akkor a Deutsche Bank és
az UBS is újabb leépítése-
ket helyezett kilátásba.
Nyugat-Európa pénzintéze-
teiben az idei év folyamán
több mint 86 ezer alkalma-
zott maradt munka nélkül.

Kelemen Hunor (jobbra) a verespataki bánya egyik tárnájában. Van fény az alagút végén?

Az év végig megkaphatja a környezetvédelmi
engedélyt a Felsõcsertésen tervezett bányabe-
ruházás – jelentette be Borbély László kör-
nyezetvédelmi miniszter. A kanadai Euro-
pean Goldfields tulajdonában lévõ Deva
Gold vállalat színesfémbányát akar nyitni az
Erdélyi-szigethegység déli peremén található

Hunyad megyei községben. Borbély elmond-
ta: felhívta a beruházó figyelmét arra, hogy
olyan szintre kell csökkentenie a cianidkon-
centrációt, hogy ne legyen ártalmas a környe-
zetre, és ha ezt biztosítani tudja, nincsen aka-
dálya annak, hogy a vállalat megkapja a bá-
nyanyitáshoz szükséges engedélyt. 

Zöld fény a felsõcsertési bányának?

Hírösszefoglaló

A jegybank tegnap életbe
lépett módosításainak

megfelelõen az euróban fel-
vett ingatlanhitelekhez ezen-
túl legalább 25 százalékos
önrész szükséges, aki viszont
más valutában venne fel köl-
csönt, 40 százalékos önrészt
kell hogy felmutasson. A Ro-
mán Nemzeti Bank hitelpiaci
szigorítása valamivel elné-
zõbb a lejkölcsönök eseté-
ben: azok, akik a hazai fize-
tõeszközben kívánnak eladó-
sodni lakásvásárlási céllal,
csupán 15 százalék elõleggel
kell hogy rendelkezzenek.
Ennél is kedvezõbb azok
helyzete, akik ingatlanvételü-
ket az Elsõ ház kormányzati-
lag garantált programján ke-
resztül finanszíroznák, mivel
ez esetben az önrész nem kell
hogy meghaladja az öt szá-
zalékot.

A hitelpiacon bevezetett
módosítások ugyanakkor a

fogyasztási javakra felvett
kölcsönöket is érintik. En-
nek értelmében a fogyasztási
hitelek lefutása nem halad-
hatja meg az öt évet, ráadá-
sul az összegre 113 százalé-
kos garanciát kell hogy fel-
mutasson az igénylõ. Ez alól
kivételt képeznek azok a lej-
ben felvett kölcsönök, ame-
lyeket az ügyfél ingatlanok
felújítására vagy modernizá-
lására, esetleg telekvételre
vagy ezzel kapcsolatos mun-
kálatokra fordítana – esetük-
ben csak 40 százalékos ön-
részt ír elõ a törvény, a
legfennebb ötéves futamidõ
meghosszabbításának lehe-
tõségével.

A romániai hitelintézete-
ket mindezek mellett kötelezi
a jegybank arra is, hogy az
ügyfeleket részletesen és idõ-
ben tájékoztassák a kamatok
növekedésének lehetõségérõl
és következményeirõl – ame-
lyek a valutapiaci ingadozá-
sok nyomán léphetnek fel. 

Szigorított a jegybank

a hitelezési feltételeken

Fotó: archív

Borbély cáfol:

mégsem lesz

hõközpontadó
Verespatak: kivár...
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ÚMSZ-összeállítás

Nagy erõkkel keresik a
hazai hatóságok azt a ra-

dioaktív anyagot, amely egy
vaskohászi lerakatból tûnt el:
a 73 kilogramm urániumot
nem tudni ki és mikor lopta
el, a veszélyes anyag eltûné-
sére a napokban derült csak
fény. Lehet, hogy az urániu-
mot három hónapja, de az is
lehet, hogy egy éve vitték el
az ismeretlen tettesek – a
szemtanúk vallomásai ellent-
mondásosak. Az Országos
Urántársasághoz (CNU) a
múlt hét végén érkezett jelen-
tés a bûncselekményrõl, az
ebihoreanul portál szerint
azonban a rendõrséget késve
értesítették. Az eddigi adatok
szerint az urániumot 12 da-
rab 3,5 méter hosszú, 5,08
centiméter átmérõjû csõben
tárolták. A tárolóeszközök
közül vittek el nyolc tartályt a
tolvajok. A veszélyes anyagot
a biztonsági elõírásoknak
megfelelõ betonbunkerben
õrizték, az illetékes hatósá-
gok akkor fedezték fel a lo-
pást, amikor a csöveket a
CNU emberei át akarták
szállítani a Brassó megyei
Földvárra.  

Kéz kezet mos

Nem csak a rendõrséget
értesítette késõn az illetékes
szakhatóság, késve érkezett
bejelentés a közegészségügyi
hatósághoz is, annak ellené-
re, hogy az uránium súlyo-
san károsítja azoknak az
egészségét, akik érintkeznek
a radioaktív anyaggal, vagy
akik nem tartják be a kezelé-
sére vonatkozó biztonsági
elõírásokat. 

„Ha szükség lesz egészség-
ügyi szempontból sürgõs
közbelépésre, megtesszük az
ilyenkor szokásos intézkedé-

seket, fel vagyunk készülve
az ilyen jellegû helyzetekre.
Birtokunkban vannak a meg-
felelõ biztonsági berendezé-
sek, és a helyi laboratóriu-
mokban el tudjuk végezni az
elemzéseket is. Mindehhez
azonban az kell, hogy segít-
séget kérjenek tõlünk” – nyi-
latkozta Marius Pârcioagã, a
Bihar megyei közegészség-
ügyi igazgatóság vezetõje.  

A helyi munkások közül
többen úgy tudják, már há-
rom hónapja eltûntek a csö-
vek, van aki azt állítja: egy
éve lába kelt a veszélyes
anyagnak. Az egymásnak el-
lentmondó nyilatkozatok
azért is különösek, mert a be-
tonbunker ötven méteres kör-
zetében folyamatos az õr-
szolgálat. „Vagy tudomást
szereztek az õrök a lopásról,
és szemet hunytak a bûntett
fölött, vagy nem teljesítették
az elõírásoknak megfelelõen
a feladatukat, és nem biztosí-
tották a veszélyes hulladékot,
másként nem tûnhetett el az
uránium. A radioaktív anyag
tárolására kijelölt helyek biz-
tonsági körletét nem közelít-
heti meg illetéktelen sze-
mély” – nyilatkozta a ebihore-
anulnak a CNU egykori
munkatársa.

Kell vagy nem kell 
félni?

A helyszínen tegnap is
folyt a nyomozás, a lerakat
biztonságáért felelõs CNU-
megbízott, Florin Dobra erre
hivatkozva nem árult el rész-
leteket a sajtónak. Vajda Bor-
bála, a Nukleáris Tevékeny-
ségeket Felügyelõ Országos
Bizottság (CNCAN) elnöke
szerint a nyolc, fémcsõben
tárolt uránium nem jelent ve-
szélyt, mert ilyen formában a
radioaktivitása rendkívül ala-
csony. Ioan Borza, a

CNCAN szakértõje azonban
úgy véli, ha az urániumot ki-
emelik a tartályokból és a ra-
dioaktív anyag szétszóródik,
akkor súlyos károkat okoz-
hat. „Aki ezeket a csöveket
ellopta, az bármit elkövethe-
tett, szétvághatta a tartályo-
kat, beleszórhatta a vegyi
anyagot a folyóvizekbe vagy
bárhová eldobhatta, ahol em-
berek érintkezhettek a sugár-
zó hulladékkal. Nem tudjuk,
mi történt, ezért kell óvatos-
nak lennünk ebben a helyzet-
ben” – hangsúlyozta Borza.  

Világító pálinka

Zsombori Vilmos geofizi-
kus, a CNCAN korábbi elnö-
ke lapunk kérdésére elmond-
ta: véleménye szerint nem
„profi” tolvaj vihette el a
fémcsöveket, mert ez az urá-
niummennyiség célzott fel-
használásra valóban kevés.
„Az is elõfordulhat, hogy
nem is az uránium volt von-
zó a betörõk számára, ha-
nem a fémcsõ, a tettesek pe-
dig egyszerû fémtolvajok.
Volt már olyan eset, hogy ra-
dioaktív anyag tárolására
használt edényt azért loptak
el Romániában, hogy pálin-
kás hordót csináljanak belõ-
le” – emlékeztetett a szakér-
tõ. Hozzátette, ha intenzív
sugárzásról lenne szó, akkor
az ellopott anyag felkutatása
egyszerûbben és gyorsabban
menne, mert ezt repülõvel, a
légteret pásztázva meg lehet-
ne találni. Kis mennyiségû
uránium esetében alapos,
„földi” kutatásra van szük-
ség, és ez idõigényes lehet.
„Ha elkallódik ez az anyag és
olyanok érintkeznek vele
közvetlen közelrõl, akik nem
tudják, milyen kárt okozhat,
akkor valóban komoly baj
történhet” – hangsúlyozta
Zsombori Vilmos. 

Eltûnt 73 kiló
radioaktív anyag

HIRDETÉS

Hírösszefoglaló

Az elõzetes várakozással
ellentétben az Országos

Statisztikai Intézet (INS) ok-
tóber 31-én éjfélkor mégis le-
zárta az idei népszámlálást: a
hétvégi adatok alapján még
kétséges volt, hogy sikerül-e
minden adatot idõben rögzí-
teni. Az eddigi információk
szerint  8.387.153 háztartást
vettek nyilvántartásba és
19.599.506 állampolgár ada-
tait rögzítették. Az adatok
teljes körû feldolgozása két
évet vesz igénybe, részleges
kimutatást várhatóan 2012
elsõ félévében tesznek közzé.
Az INS tegnapi közleményé-
ben jelezte: a most ismertté
vált számok nem tartalmaz-
zák a különbözõ intézmé-
nyes gondozásban részesü-
lõk, az önbevallás révén nyil-
vántartásba vett, továbbá a
belügyminisztériumi állo-
mányban lévõk adatait. Az

adatrögzítés utolsó napján
hosszú sorok kígyóztak az
önkormányzati hivatalok-
ban: azok, akiket nem keres-
tek meg a számlálóbiztosok,
személyesen diktálhatták be
az adataikat.  A népszámlá-
lás lezárta után a RMDSZ
nevében köszönetét fejezte ki
a romániai magyarok fele-
lõsségteljes hozzáállásáért
Kelemen Hunor. „A szövet-
ség üzenete, amelyben a
nemzetiségünk, anyanyel-
vünk, illetve felekezeti hova-
tartozásunk büszke és bátor
vállalására biztattunk, csak
úgy tudott elérni minden
magyar emberhez, ha ebben
a helyi magyar közösségek
tagjai is segítettek nekünk. A
magyar családok pozitívan
válaszoltak az RMDSZ fel-
kérésére, és ezáltal bebizo-
nyosodott, hogy a minden
magyar számít mozgalmi jel-
legû hívó szó” – fogalmazott
a politikus. 

Népszámlálás: game over

ÚMSZ

„Ezelõtt öt évvel kezd-
tem a szakmát, akkor kö-

rülbelül 1,4 lej volt a kilomé-
terenkénti ár. Most, 2011-
ben, 1,39. Mondja meg, nem
csúfság ez?” – panaszkodott
lapunknak tegnap egy 28
éves taxis, aki több mint két-
száz társával együtt tüntetett
a parlament elõtti Alkot-
mány téren. A független ta-
xisok azért vonultak utcára
Bukarestben, mert tarthatat-
lannak ítélik meg a kialakult
helyzetet. „Megálljt a diszpé-
cserszolgálatok uralmá-
nak!”, „Taxiállomás csak ta-

xiknak!”, „Állítsátok meg a
taxisrabszolgaságot!” – kia-
bálták az elégedetlenek, akik
szinte teljesen ellepték autó-
ikkal az Alkotmány teret. A
demonstrálók hangsúlyoz-
ták: a jelenlegi 1,39 lejes kilo-
méterenkénti tarifával tulaj-
donképpen „halálra vannak
ítélve” a fuvarozók. „Ez nem
válságár, ahogy az autókon
levõ feliratok hirdetik. Ezzel
csõdbe megyünk” – magya-
rázta érdeklõdésünkre egy fi-
atal taxisokból álló csoport
„szóvivõje”. Az érdekvédõ
szerint az alacsony ár nem
csupán csõdbe viszi õket, ha-
nem az életüket is veszélyez-

teti. „Olyan alacsony a tari-
fa, hogy Militari, Ferentari
környékérõl az összes bûnö-
zõ vígan kocsikázhat félórá-
kon keresztül a városon, bár-
mikor bármi megtörténhet
velünk” – méltatlankodik a
fiatalember. A fuvarozók az-
zal vádolják a városvezetést,
hogy indokolatlanul tartja
alacsonyan az árakat és az
ilfovi konkurencia részérõl is
tisztességtelen harc folyik.

Ez nem élet

Enache Popoviciut, aki
„öreg taxisként” mutatkozott
be, teljesen lekötötte a szak-

szervezet vezetõinek szónok-
lata. A háromgyermekes csa-
ládapa úgy érzi, hogy patt-
helyzetbe került, bár szüksé-
ge lenne arra a pénzre, ami a
négyórás tüntetés miatt ki-
esik a családi kasszából,
mégis felvonult, mert úgy lát-
ja, csak az összefogás segít-
het. „Napi tizenöt órát dol-
gozom, pénteken és szomba-
ton éjszaka is. És keresek na-
pi 75 lejt. Annyit, amennyit a
politikusok egy deci whis-
kyre költenek a flancos ven-
déglõkben, ahová nap mint
nap látom õket bemenni.
Élet ez így? A gyerekeimet
alig látom, a feleségemmel

alig beszélek, akkor is legin-
kább veszekszünk az anyagi
gondok miatt” – sorolta a pa-
naszokat a 47 éves sofõr.  

Országos a baj

A tegnapi megmozdulás –
hangsúlyozták a résztvevõk –
csupán a kezdet. Ha a tünte-
tés nem hoz eredményt, a ta-
xisok november 15-én a fõvá-
ros forgalmasabb utcáin fog-
nak felvonulni. Erdély több
nagyvárosában hasonló vál-
sághelyzetet tapasztaltunk.
László Attila kolozsvári al-
polgármester lapunk kérdésé-
re elmondta, a Szamos- parti

városban is felére csökkent a
taxisok száma az utóbbi négy
évben.  A kolozsvári és ma-
rosvásárhelyi taxisok egy-
aránt úgy nyilatkoztak: ké-
szek Bukarestbe vonulni,
mert a szakág érdekvédelme
évek óta megoldatlan, a fuva-
rozók pedig méltatlan körül-
mények között, megengedhe-
tetlenül alacsony bérekért
dolgoznak.  A tarifák sehol
sem változtak az utóbbi négy
évben, a benzinár viszont je-
lentõsen módosult, így most
több mint 40 százalékkal ke-
resnek kevesebbet a személy-
szállítók, mint a válság elõtti
években. 

Lázadnak a „taxisrabszolgák”

A bukaresti taxisok keveslik az 1,39 lejes viteldíjat, ezért újabb tüntetésre készülnek Fotó: Farkas István



Baloga-Tamás Erika

A Maros Mûvészegyüt-
tes felnõtteknek szóló

mesés táncjátékával, Petõfi
Sándor János vitézével kez-
dõdik  holnap Székelyudvar-
helyen az Udvarhely Tánc-
mûhely által szervezett 3.
Össztánc – Õsszel elnevezésû
rendezvénye. Kukorica Jan-
csi és Iluskája szerelmi törté-
netét Novák Ferenc „Tata”
Kossuth-díjas koreográfus
vitte színre. „A programkíná-
lat, akárcsak az elmúlt két év-
ben, ezúttal is széles lesz, le-
het válogatni gyermekeknek
és felnõtteknek egyaránt szó-
ló mesejáték, néptáncra épít-

kezõ táncjáték, balladamû-
sor, népzenei koncertek,
könyvbemutató és táncház
között” – hangzott el a ren-
dezvény sajtótájékoztatóján.
Az eredeti program a Szigli-
geti Színház Hej páva, hej páva
– népballadák élõ zenével elõ-
adása nyitotta volna meg a
fesztivál harmadik kiadását,
a nagyváradi társulat azon-
ban visszamondta a fellépést. 

A péntek délelõtt a gyer-
mekeké: a marosvásárhelyi
együttes a felnõttek után a
legkisebbeknek adja elõ Ku-
korica Jancsi történetét. A
szervezõk elmondása szerint
máris nagy az érdeklõdés, a
matinéra ugyanis a város is-

kolái mellett az óvodák is je-
lentkeztek. A nap könyvbe-
mutatóval folytatódik, Tán-
czos Vilmos Elfelejtett szavak
címû könyvét lehet megis-
merni. Néprajzi tanulmány-
kötetében Tánczos Vilmos
csíkszentkirályi születésû et-
nográfus édesapjának állít
emléket, egy csíki székely
ember nyelvét és világképét
mutatva be. Este a Három-
szék Együttes lép színpadra,
õk a MaszkUra címû tánc-
színházi elõadást hozzák el
az udvarhelyi közönségnek.
A szentgyörgyi együttes elõ-
adása arra a kérdésre keresi a
választ, hogy az ember miért
bújt valaha állatbõrbe, és mi-

ért kényszerül a mai napig
arra, hogy elrejtse az ar-
cát/magát valami mögé. A
MaszkUra koreográfusa Ivá-
cson László olyan vendégal-
kotókat hívott segítségül az
elõadáshoz, mint Orza Cãlin
és Furik Rita táncmûvészek,
valamint Orbán Ferenc zene-
szerzõ. Szombat délelõtt a
kisgyerekes családoknak
ajánlanak programot a szer-
vezõk: a gyermektáncházban
néptánclépéseket, népdalo-
kat tanulhat, gyermekjáték-
okban oldódhat fel az apró-
nép. Este a házigazdák, az
Udvarhely Táncmûhely fellé-
pése lesz látható, szintén
táncszínházi elõadással, a
Ködbõl, csöndbõl címû darab-
jukkal jelentkeznek. A dara-
bot Juhász Zsolt, a budapesti
Duna Táncmûhely vezetõje
rendezte. Az estet az erdélyi
teológusokból és lelkészek-
bõl álló Somos Zenekar nép-
zenei koncertje zárja majd. A
produkció különlegessége,
hogy erdélyi protestáns zsol-
tárokat hangszereltek át népi
kíséretre, egy-egy tájegység
népzenei anyagába illesztve
az eredeti dallamokat. Az
Össztánc – Õsszel zárónapján,
vasárnap a csíkmenasági ha-
gyományõrzõk, a Repülj
Madár Egyesület fellépését
lehet megtekinteni. A feszti-
vált a sepsiszentgyörgyi M
Studio Törékeny címû moz-
gásszínházi elõadása zárja. 
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Sipos M. Zoltán

Az épített örökség védel-
mének tudatosítása, az

elmúlt években végzett leg-
fontosabb restaurálások be-
mutatása és az újabb kutatá-
sokra való ösztönzés céljá-
ból szervez kétnapos ren-
dezvénysorozatot Kolozsvá-
ron az Erdélyi Mûemlékres-
taurátorok Egyesülete. A
Rejtett örökség. Fedélszerkeze-
tek örökségértékeinek tudatosí-
tása elnevezésû rendezvény
ma délután kezdõdik a Ko-
lozsvári Szépmûvészeti Mú-
zeumban kiállításmegnyitó-
val és az épített örökség,
ezen belül a történeti fedél-
szerkezetek kérdéskörét tár-
gyaló elõadásokkal, beszél-
getésekkel – magyarázta a
tegnapi sajtótájékoztatón
Szabó Bálint, a restauráto-
rok egyesületének elnöke.
„A rendezvénysorozattal az
a célunk, hogy felhívjuk a
közönség figyelmét a kin-
cses városban és Kolozs me-
gyében meglevõ épített
örökségeinkre, azok fontos-
ságára és megõrzésük szük-
ségességére” – magyarázta
Szabó. Elmondása szerint
az elõadások elsõsorban a
történelmi épületek rejtet-
tebb részeire, a fedélszerke-
zetekre koncentrálnak. 

A mûhelybeszélgetéseket
és a kiállítást felölelõ prog-
ram a Kolozsvári Mûszaki
Egyetem Építészeti és Város-
rendezési Karán tanuló négy

diák, valamint két doktoran-
dusz hallgató közremûködé-
sével valósul meg. 

„Sok kolozsvári él jelenleg
mûemlékházakban. A ren-
dezvényeinkkel szeretnénk
tudatosítani bennük azt,
hogy lakásaik roppant fon-
tosságú mûemléképületek,
amelyek ápolást, restaurálást
igényelnek” – hangsúlyozta
a tegnapi sajtótájékoztatón
Leonard Horváth a Megyei
Mûvelõdési és Örökségvé-
delmi Igazgatóság elnöke.
Mint elmondta, Kolozsvá-
ron közel 500 építettörökség-
értékû épület van, míg me-
gyeszinten ez a szám ezer fö-
lé emelkedik. 

Pénteken a Szépmûvésze-
ti Múzeumban, illetve a Köz-
ponti Egyetemi Könyvtárban
újabb rendezvényre kerül
majd sor, Épített örökség az el-
múlt 20 évben címmel. Az ese-
mény elsõ része a Bánffy-
palotában zajlik majd, ahol
az elmúlt 20 év legkiemelke-
dõbb esettanulmányainak be-
mutatására kerül sor. Ezt kö-
vetõen városnézõ sétára invi-
tálják az érdeklõdõket, majd
a Központi Egyetemi Könyv-
tárban 95 kortárs hazai kép-
zõmûvész – köztük Bartha
Ciupe Ernõ, Vlad Ciobanu,
Ion Deac, Kádár Károly, Ko-
lozsi Tibor, Kocsis Rudolf,
Vasile Soponariu, Marius

Vesa – alkotásait tekinthetik
meg az érdeklõdõk, majd
klasszikus zenei hangversen-
nyel valamint kerekasztal be-
szélgetéssel folytatódik a ren-
dezvény. 

A Rejtett örökség. Fedélszerke-
zetek örökségértékeinek tudatosí-
tása elnevezésû rendezvény
része annak a kulturális prog-
ramsorozatnak, amellyel a
Kolozsvári Szépmûvészeti
Múzeum fennállásának hat-
vanadik évfordulóját ünnep-
li. A Bánffy-palotában mûkö-
dõ intézmény kiállításokkal,
szakmai elõadásokkal, kerek-
asztal-beszélgetésekkel és ze-
nei estekkel várja a kolozsvá-
riakat. 

Ma kezdõdnek 
az enyedi magyar napok

A Nagyenyedi Magyar Kul-
turális Napokon vesz részt
ma délután Moldován Jó-
zsef távközlési államtitkár.
A rendezvénysorozat elsõ
napján a Bethlen Gábor
Kollégium tornatermében
bemutatandó Ismered a Tej-
utat? címû színdarabot te-
kinti meg a Váróterem Pro-
jekt elõadásában. Holnap
Margittai Gábor, a Magyar
Nemzet újságírója Trianoni
menyecske és Utazás a végeken
címû, a „külsõ magyarok-
ról” szóló könyveit mutat-
ják be a Dr. Szász Pál Ma-
gyar Közösségi Házban. 

Orosz diadal a weimari 
Liszt-zongoraversenyen

Orosz sikerrel zárult a ha-
gyományosan háromévente
megrendezett Liszt-zongo-
raverseny Weimarban:
nemcsak a gyõztes, de a
második és a harmadik he-
lyezett is orosz mûvész lett
– írja az MTI. A 10 ezer
euróval járó fõdíjat a mind-
össze húszéves Marina
Jakhalova nyerte el. A hat-
ezer euróval járó második
helyezést a 29 éves Szergej
Szobolov kapta, míg a
négyezer euróval dotált har-
madik hely a 23 éves Ilja
Kondratyevé lett. Az októ-
ber 20-tól zajló nagyszabá-
sú versenyen összesen 41 fi-
atal mûvész mutatta meg
tehetségét Weimarban és
Bayreuthban. 

Röviden

Össztánc Székelyudvarhelyen

A székelyudvarhelyi Össztánc – Õsszel elnevezésû rendezvényen a térség táncosai lépnek fel

Hírösszefoglaló

Tarlós István fõpolgár-
mester hivatalos közle-

ményben figyelmeztette
Csurka Istvánt, hogy „tartóz-
kodjon a félreérthetõ, illetve
a politikai kultúrával nem
összeegyeztethetõ nyilatko-
zatoktól, mert azokkal veszé-
lyezteti az Új Színház elkép-
zelt, megvalósítandó prog-
ramját és Dörner György
igazgatói kinevezését”. A fõ-
polgármesteri figyelmeztetés
azt követõen hangzott el,
hogy Csurka István saját lap-
jában, a Magyar Fórumban írt
hosszú cikket Ascher Café cí-
men azokról a támadásokról,
amik õt és Dörner Györgyöt
érték. Mint ismeretes, Tarlós
István október 6-án jelentette
be, hogy az Új Színház igaz-
gatójának 2012. február 1-jé-
vel Dörner Györgyöt nevezi
ki, aki intendánsnak a MIÉP
vezetõjét, Csurka Istvánt vi-
szi magával. 
Csurka cikkében arról ír,
hogy a pesti zsidóság uralja a
kultúrát, és vezetõi, többek
között a Dörner-pályázatot
sokat támadó Ascher Tamás-
ék mindent elloptak már.
Csurka és Dörner a nemzet
felemelkedését akarja meg-
kezdeni, de az Ascherrel azo-
nosított pesti zsidóság ezt
nem hagyja, mert saját pozí-
cióikat féltik. Amint arról la-
punkban beszámoltunk, több
író – Závada Pál és Szakonyi
Károly – jelezte, nem szeret-

né, ha a színház az õ darabja-
ikat játszaná. Ugyanígy véle-
kedtek Sütõ András és
Sarkadi Imre örökösei is.
Tarlós István a Hír TV Ráját-
szás címû szerdai mûsorában
Dörner György intendánsá-
ról, Csurka Istvánról azt
mondta, ha nem politikus-
ként, hanem drámaíróként
gondolunk rá, akkor  kije-
lenthetõ, hogy „korunk egyik
legnagyobb drámaírója”. 
Dörner kinevezése ellen
egyébként több neves ma-
gyarországi színész és szín-
házrendezõ is tiltakozott.
Két erdélyi színházvezetõ,
Bocsárdi László és Tapasztó
Ernõ amiatt méltatlankodik,
hogy a szélsõjobboldali néze-
teirõl elhíresült Dörner, a bu-
dapesti Új Színház frissen ki-
nevezett igazgatója pályáza-
tában úgy hivatkozott az
Aradi Kamaraszínházzal és
Tamási Áron Színházzal tör-
ténõ együttmûködésre, hogy
elõzetesen nem is egyeztetett
velük. A kinevezés ellen a
Német Színmûvészeti Aka-
démia  is tiltakozott, „a hábo-
rú utáni, európai történelem-
ben egyedülálló és eddig el-
képzelhetetlen eseménynek”
nevezve „a bevallottan anti-
szemita és szélsõjobboldali”
Csurka István és „elvbarátja,
a szélsõjobboldali” Dörner
György kinevezését. Tarlós a
kijelentette: nem hajlandó
magyarázkodni Dörner kine-
vezése miatt, sem itthon, sem
külföldön. 

Tarlós megfeddte Csurkát

Kincses örökségvédõk

Szabó Bálint (jobbra) restaurátor az épített örökség megõrzését sürgeti

Tamás András

A Vass Albert, majd
Székely Mihály festõ-

mûvészek által megalapo-
zott nagyenyedi festõiskola
jeles alakja a hetvenes éveit
taposó Adorján Mária 25.
egyéni kiállítását nyitották
meg hétfõ este a nagyenyedi
mûvelõdési házban. „Ador-
ján Mária élete bizonyíték
arra, hogy a mostoha körül-
mények – szülei nehéz
anyagi helyzete miatt 17
évesen abbahagyta tanulmá-
nyait, és korán kereskedõi
pályára lépett –, a minden-
napi létfenntartás nem gá-
tolja a mûvész kibontakozá-
sát” – méltatta az idõs mû-
vészt Csávossy György.
Hozzátette: Adorján Mária
az enyedi amatõr festõket
maga köré gyûjtõ Székely
Mihály rá gyakorolt hatását
továbbfejlesztve elvégezte a
hároméves gyulafehérvári
népmûvészeti fõiskolát, és
40 évesen kerül sor elsõ tár-
latára. Számos hazai és kül-
földi csoportos kiállításon
vett részt. Bakó András
szervezõ szerint, bármeny-
nyit is panaszkodik „Maris
néni” egészségi állapotára,
munkái egészen másról, ki-
törõ életkedvrõl tanúskod-
nak. Martine Moulin, a
francia Cusset testvérváros
képviselõje a kiállítás meg-
nyitóján a kultúra határok
nélküliségérõl beszélt, hang-
súlyozva, a kultúra az, ame-
lyen keresztül igaz barátsá-
gok köthetõk. 

Pasztell-

szerelem 

A szerzõ felvétele



ÚMSZ

„Képernyõn lenni bárki tud,
de attól lesz valaki jó televízi-

ós szakember, ha másodpercek
alatt képes szimpatikussá válni a
nézõk számára. Másképp rögtön
átkapcsolnak” – foglalta össze la-
punknak „ars poeticáját” Szabó
Emese újságíró, aki tegnaptól az
Erdélyi Magyar Televízió (ETV)
Híradójának új mûsorvezetõje.
Szabó nem ma kezdte a szakmát:
több mint egy évtizednyi Gaga
rádiós és Duna televíziós tapasz-
talat után döntött úgy, hogy az
Erdélyi Magyar Televízió csapatát
erõsíti. „Ma mindenképp kettõs
drukk van bennem. Egyrészt
hároméves szünet után állok
munkába, mivel az elmúlt három
esztendõben gyermeknevelési
szabadságon voltam, másrészt
pedig munkahelyet is váltok, ami
új kollégákat, új csapatot jelent
egy új médiumban, ami kihívás-

ként áll elõttem” – nyilatkozta az
ETV új híradósa.  Mint elmond-
ta, az ETV-vel való találkozása
igencsak érdekesen alakult, mivel
a tévé pont akkor indult el, ami-
kor gyermeknevelési szabadság-
ra ment. „Hónapokon keresztül
sajnáltam, hogy nem lehettem a
kezdõ csapat része” – vallotta
meg. Hozzátette: éppen ezért
örül, hogy az új élethelyzetben
éppen az Erdélyi Magyar Televízió-
hoz csatlakozhatott. „Örülök,
hogy az élet így rendezte, ugyan-
is igen nagy potenciált, és új lehe-
tõségeket látok ebben a pár éve
indult televízióban, amely folya-
matosan fejlõdik, és folyamato-
san új nézõket szólít meg. Az
ETV helyi és regionális érdekelt-
ségû híreket közvetítve gyakorla-
tilag hiánypótló kezdeményezés,
és amiatt joggal számíthat az er-
délyi települések és akár nagyvá-
rosok magyar  televíziós közön-
ségére is” – mondta lapunknak.

Szabó Emese szerint a legfon-
tosabb dolog, hogy egy mûsorve-
zetõ tisztában legyen azzal, hogy
köztes állapotban van. „A képer-
nyõk elõtt vannak a nézõk, akik
õt nézik, mögötte pedig van egy

csapat, amelyik egész nap azon
dolgozik, hogy a Híradó összeáll-
jon és megfelelõ minõségû le-
gyen. A mûsorvezetõ kollégái
munkáját képviseli, ezzel a fele-
lõsséggel pedig tisztában kell len-
nie” – hangsúlyozza. Mint
mondta, a híradós feladata az in-
formáció tiszta és érthetõ közlé-
sén túl az, hogy jó értelemben, a
képernyõ elé láncolja a nézõket,
hogy lekösse figyelmüket, érthe-
tõen tálalja az információkat, és
szimpatikussá tudjon válni szá-
mukra. „Manapság, amikor any-
nyi televíziós csatorna van, egy jó
mûsorvezetõnek az a dolga, hogy
másodpercek alatt megnyerje a
nézõket” – vallja az ETV új hír-
adósa, aki szerint a legkönnyeb-
ben a témák tálalásával, az érde-
kes témafelvetéssel, kedves hang-
színnel lehet megnyerni a nézõ-
ket, de fontosak a metakommuni-
kációs formák is, az apró, finom
nonverbális gesztusok is. 

F. I.

Huszonhárom ország 56 film-
je versenyez a ma kezdõdõ

19. Alter-Native Nemzetközi Rö-
vidfilmfesztiválon. A marosvá-
sárhelyi szemle résztvevõi több
díjnyertes alkotást is megtekint-
hetnek, köztük Susanne Bier Egy
jobb világ (In a Better World) címû
filmje, amellyel a dán rendezõ el-
nyerte idén a legjobb külföldi
filmnek járó Oscar-díjat, de 7 ma-
gyar és 2 román alkotás is szere-
pel a versenyprogramban.

„Az Alter-Native díszvendége,
Bulgária négy nagyjátékfilmmel,
rövidfilm-válogatással, illetve
egy videoprojekciós perform-
ance-szal képviselteti magát,
ugyanakkor a zsûri egyik tagja
Tsvetodar Markov is bolgár” –
nyilatkozta lapunknak Sipos Le-
vente, a fesztivál igazgatója. 

Az 1993 óta évente megrende-
zett eseményen immár hagyo-
mánynak számít, hogy nagyjá-
tékfilmekkel is várják az érdeklõ-
dõket. Az idei fesztiválprogram-
ban szereplõ 14 alkotás közül a
Sipos Levente a Susanne Bier ál-
tal rendezett Egy jobb világ (In a
Better World) címû filmet emelte
ki, valamint Kocsis Ágnes Pál
Adriennjét, és Adrian Sitaru Din
dragoste cu cele mai bune intenþii
(Szívbõl jövõ szeretetbõl) román–
magyar koprodukciót ajánlotta
figyelmünkbe.

Arra vonatkozó kérdésünkre,
hogy az idei fesztivál milyen új-
donságokat, különlegességeket
tartogat az elmúlt évek szemléi-
hez képest, a fesztivál igazgatója
elmondta, hogy a hagyományos
rövidfilmek és nagyjátékfilmek
mellett idén hangsúlyos szerepet
kapnak a dokumentumfilmek.
„Idén sikerült két teljes délutánt
a dokumentumfilmekre szánni,
így szerda és péntek délután, va-
lamint szombaton is egy alkotás
erejéig az övék a fõszerep. Ösz-
szesen nyolc dokumentumfilmet

tekinthetnek meg az érdeklõdõk
a Kultúrpalota kistermében” –
mondta a fesztiváligazgató.

„Nem magunknak rendezzük
ezt a fesztivált, a MADISZ ebbõl
nem gazdagodik meg, hanem a
vásárhelyi közönségnek, de fon-
tos, hogy az erdélyi magyar fil-
mesek is figyeljenek a rendez-
vényre, jelentkezzenek filmjeik-
kel” – hangsúlyozta Sipos, majd
hozzátette: „Mi számukra is
megteremtjük a megnyilvánulási
felületet. Idén is négy sapientiás
hallgató filmje került be a ver-

senyfilmek közé, és a Filmtett
Alkotótáborban készült munká-
kat is bemutatjuk.”

A rövidfilmek, játékfilmek és
dokumentumfilmek mellett az
idei rendezvényen videoprojek-
ció is szerepel a programban: a
bolgár Mihaela Kavdanska és
Dilmana Yordanova Szeretõk és
ellenségek címû munkáját nézhe-
ti meg a közönség. A közterüle-
ten zajló interaktív performance
Sipos elmondása szerint a szap-
panoperák ironikus kommen-
tárja. 

Szabó Emese, az ETV új híradósa
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Valósággal sokkolt Wang Jinzhen kínai kereske-
delmi tanácsosnak a The Sidney Morning
Heraldban olvasott nyilatkozata. Ezek szerint a
kommunista állam kerek egymillió embert al-
kalmazna a hamis termékek „levadászására” és
elkobzására. Jinzhen állítása szerint Kína ezen-
túl a minõségi termékek piacát szeretné meghó-
dítani. Tehát ezután nuku indulásból zárlatos
elektromos készülékek... Ha a keddi lapszámban
közölt Kettõs tükör témájával összevetjük, meg-
állapíthatjuk, hogy valami történt a világgal:
Magyarországon gyõz a véleménynyilvánítási
szabadság, Kína beszüntetné a rossz minõségû,
hamis termékek gyártását és terjesztését. Ez ed-
dig két fecske. Vagyis ha pontosak akarunk len-
ni: egymillió kettõ. Vagyis az ominózus döntést
hozó magyar bíró, Wang, és az egymillió mun-
kás. Vajon mit jelent majd világunk számára ez
a fecskeraj? Igazságot? Kényelmet? Vagy csak
bûzt – sok füstöt, láng nélkül?

(prier)

Kettõs tükör 

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

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

CNA: zöld út Ghiþã hírtévéjének

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA)
tegnapi ülésén zöld utat adott a Sebastian
Ghiþã tulajdonában levõ Ridzone Compu-
ters RTV nevû hírtévéjének, amely mostan-
tól hivatalosan mûködik. A CNA elfogadta
a hírtévé mûsorrácsát is, amelyet olyan is-
mert televíziós újságírók visznek képernyõ-
re, mint Cristina ªincai (Newdesk) Laura
Chiriac (Hírek estéje) Cãtãlin Striblea és
Corina Drãgotescu (Románia 360 ). A döntés
értelmében Sebastian Ghiþã hírtévéje a
Realitatea TV, régi a Sajtóházban berendezett
stúdióiból sugározhat. A tegnapi ülésen
Ghiþã azt is felvetette, hogy ha hírtévéje a
Realitatea TV-hez hasonló neve miatt nem
kaphat licencet, hajlandó România TV-re ke-
resztelni. A CNA tagjai azonban nem tartot-
ták indokoltnak a névcserét.  

Szeretik a nézõk a Maradj talpon!-t

Az m1, az m2 és a Duna csatorna együttes
nézettsége fõmûsoridõben mintegy 27 száza-
lékkal növekedett a 18 évesnél idõsebbek kö-
rében az októberi új mûsorstruktúra beindu-
lása óta, a január és május közöttihez ké-
pest. A három közszolgálati csatorna közön-
ségaránya a legjelentõsebben a 18 és a 49 év
közöttiek körében növekedett, a 19 és 22 óra
közötti fõmûsoridõben 69 százalékos emel-
kedést mutat – írja közleményében a Média-
szolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ
Alap. A legvonzóbb a nézõk számára a Ma-
radj talpon! címû vetélkedõ, amelyet naponta
mintegy 470 ezren követnek.

Kezdõdik az Alter-Native

Hírösszefoglaló

A ProsiebenSat1 tulajdoná-
ban levõ TV 2 megvásárlásá-

ról tárgyal a tulajdonosokkal az
Infocenter az Index értesülései
szerint. Amint arról beszámol-
tunk, korábban már felmerült a
pletyka, hogy Fellegi Tamás fej-
lesztési miniszter egykori cége
venné meg az országos kereske-
delmi csatornát.

A magyarországi portál értesü-
lései szerint a mostani tárgyalá-
sok a korábbiaknál komolyabbak
és konkrétabbak, és ezek a vezér-
igazgató Simon Zsolt közvetítésé-

vel zajlanak, a  cégvezetõ azon-
ban cáfolta az Index értesüléseit. 

A ProsiebenSat1 hivatalos
kommunikációja szerint azoktól
a csatornáktól válnak csak meg,
amelyek saját piacukon nincse-
nek a legnézettebb három között,
így a TV 2 hivatalosan nincs is az
eladási listán. De a cég dolgozói
elõtt tartott prezentációkon el-
hangzott már, hogy mivel a TV 2
tulajdonosai kockázati tõkebefek-
tetõk, egy jó ajánlatra bármikor
kiszállnának a cégbõl. Pláne,
hogy a gazdasági válság most
erõteljesen érezteti a hatását a ke-
reskedelmi tévés piacon is, a TV

2-nél csoportos létszámleépítése-
ket  és racionalizálásokat hajtot-
tak végre. (A konkurens RTL
Klub is elbocsátásokkal és egyes
mûsorok megszüntetésével rea-
gált a válságra.) Az eladást koráb-
ban többek között az is megaka-
dályozta, hogy a tulajdonos
ProSiebenSat1 csoport csak bol-
gár és román érdekeltségeivel
együtt adta volna el a magyar ke-
reskedelmi csatornát. Az Info-
centernek már vannak médiaér-
dekeltségei: tulajdonosa a Lánc-
híd Rádiónak, a Heti Válasznak és
az egykori Danubius rádió helyén
mûködõ Class FM-nek. 

Ismét eladási listán a TV 2

Budapesti galéria magas áron vásárolja XIX-XX. száza-

di neves magyar és európai festõmûvészek alkotásait,

különleges mûtárgyakat, numizmatikai gyûjteménye-

ket. 1077 Budapest, Wesselényi utca 9., www.karaiga-

leria.hu, karaigaleria@karaigaleria.hu, +36209245370,

nagyváradi telefonszám: 0740-181729.

Apróhirdetés

„A tévéhez kell kötni a nézõt”

A ma kezdõdõ marosvásárhelyi Alter-Native ékessége Susanne Bier Egy jobb világ címû Oscar-díjas filmje



7.40 Kisváros (ism.)
8.30 Híradó
8.40 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Hatot egy csapásra
- A Grimm testvérek
legszebb meséi
11.05 Család-barát
12.00 Horvát krónika
12.30 Ecranul Norstru
13.15 Kívánságkosár
Benne: 13.02 Híradó
15.15 Egészség + (ism.)
15.45 Veszélyben
16.10 Munka-Társ (ism.)
16.40 Talpalatnyi zöld
(ism.)
17.15 Floyd Olaszország-
ban
17.45 Az erdélyi szász
kultúra nyomában
18.15 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Angyalbőrben
(sor.)
22.25 Hírek
22.30 Hippolyt 
(magyar vígj., 1999)
0.05 Dunasport
0.15 „Népek Krisztusa,
Magyarország” 1956
1.40 Költők társaságában
1.50 Térkép (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A Longinus lándzsa
nyomában (sorozat)
12.55 Bazi nagy gringó
lagzi (kolumbiai-amerikai
vígjáték) 14.55 Édes kis
malackám (am.-angol
vígjáték) 16.50 Lassú
méreg (am. filmdráma)
18.35 Dr. Dolittle (am.
vígjáték) 20.15 Nagy zűr
Korzikán (francia vígjáték)
22.00 A holló (am. fan-
tasztikus thriller) 23.55 A
templomos lovagok örök-
sége (2. rész)

7.30 Családi történet
(török sorozat) 9.30
Teleshopping 10.00 Ked-
ves barátnőm 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém - reality show
15.00 Teleshopping
15.15 A szív úrnője (török
sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 Találd meg a csalá-
domat 22.30 Cancan TV
0.30 Hírek (ismétlés)

10.00 Szemétfilm 10.30
Szüreti vigadalom 16.00
Híradó 16.15 Hitélet ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 A kutakról 17.30
Híradó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.50 Egész-
séges percek 18.00 Zene
18.20 Szüreti vigadalom
18.30 Híradó 19.00 Hargi-
ta magazin 19.30 Híradó
20.23 Szüreti vigadalom
20.35 Népzene 21.00
Híradó 21.30 Kelepcék
22.00 Cigányok, meste-
rek, emberek

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 (sorozat)
18.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 19.30 A csábítás
földjén (sorozat) 20.30 A
szerelem győzelme (soro-
zat) 22.00 Éjszakai törté-
netek 22.30 Perro amor
(am. sorozat) 23.30 Sz-
erelemkönnyek (sorozat)

FILM+ACASÃ
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m1, 21.15
Atlantisz gyermekei

Bobby Garfield felnőttként visszatér szülővárosába, legjobb
barátja halála után. Az emlékek óhatatlanul számvetésre kész-
tetik Bobby-t. Tízéves korában két jóbarátja volt, akivel min-
dent megosztott: Carol és Sully. Ráadásul Carollal titkon csók-
kal pecsételték meg barátságukat. Bobby édesanyja megkese-
redett élvhajhász asszony, aki önző módon viselkedett fiával.

TV2, 22.20
Vejedre ütök

Négy évvel ezelőtt a közönség láthatta, amint Greg Beckur
egyetlen hétvége leforgása alatt elveszti poggyászát, felgyújt-
ja a kertet, kicsit elveti a sulykot vízi röplabdázás közben, be-
fest egy macskát, és hazugságvizsgálaton esik keresztül,
mégpedig Jack Byrnes jóvoltából – aki nem más, mint a barát-
nőjének apja, akiről kiderül, hogy nem is ritka virágokkal fog-
lalkozik, hanem ex-CIA ügynök, és ritka kemény csávó.

DUNA Tv, 22.30
Hippolyt

Schneider úr a rendszerváltást követő években vált újgaz-
dag polgárrá, szippantóautója szállítmányának révén “csi-
nált aranyat”. De Schneider a megszerzett vagyon ellenére
megmaradt egyszerű kisembernek. A megszerzett pénz és a
feleség azonban kötelez: „rangot” és mellé arculatot kell
szerezni. Schneiderné tehát dönt: ha lakáj a divat, hát nekik
is szükségük van lakájra.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.25 Hajnali gondolatok
6.28 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
Közéleti műsor
9.00 Közvetítés a parla-
ment üléséről
17.00 Magyar elsők 
- Az első magyar újságok
17.15 KorTárs 
- Art Market Budapest
17.45 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
18.35 Família Kft. 
(magyar vígj. sor.)
19.00 Angyali érintés
(am. sor.)
19.50 Esti mese: 
A bűvös körhinta, 
Thomas, a gőzmozdony 
20.10 Különleges 
mentőalakulat 
(auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 24 
(am. sor.)
0.00 Stingers 
(auszt. krimisor.)
0.45 Az Este
1.15
2.15 Bűvölet 
(olasz sor.)
3.10 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
3.50 Família Kft. 
(magyar vígj. sor.)

7.45 Fókusz Reggel
8.35 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.45 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
10.25 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mexikói sorozat)
11.20 Top Shop
13.10 ASZTRO Show
14.10 A szív útjai 
(török sorozat)
16.10 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sorozat)
17.15 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
18.20 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.15 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.00 ValóVilág 
(2011) (élő) 
- Összefoglaló
23.10 Dr. Csont 
(amerikai krimisorozat)
Utána: RTL hírek
0.15 Kemény zsaruk
(amerikai akciófilm-soro-
zat)
1.20 Reflektor 
- Sztármagazin
1.40 Infománia
Multimédia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.50 Stahl konyhája
11.00 Babapercek
11.10 Teleshop
12.45 Billy Madison 
- A dilidiák 
(amerikai vígj., 1995)
14.30 Eva Luna 
(amerikai -mex. sor.)
15.30 EZO.TV
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 
(amerikai -mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 ÖsszeEsküvők
(valóságshow)
21.35 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Vejedre ütök 
(amerikai komédia, 2004)
Közben: Kenósorsolás
0.40 Aktív
A TV2 magazinja
1.10
Éjszakai-show
1.45 Tények 
- Este Hírműsor
2.20 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.55 A blogger (am. sor.)
3.45 Az Álmosvölgy legen-
dája (am. horror, 1999)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
10.30 Retrográd (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Iskolapélda (ism.)
12.05 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
12.30 Ősök tere (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Versus (ism.)
15.30 Sportré (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Ázsia (ism.)
17.05 BBC Click
A BBC informatikai maga-
zinja
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.20 Globál
19.45 Tíz perc
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Versus (ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

9.25 Nyomtalanul (soro-
zat) 10.20 Van Helsing
(am.-cseh akciófilm, 2004)
12.50 Topmodell leszek!
13.40 Feleségcsere 14.40
Őrangyal (sorozat) 15.40
Doktor House (ism.) 16.35
Nyomtalanul (sorozat)
17.30 Gyilkos számok
(sorozat) 19.20 Jóbarátok
(sorozat) 20.20 Két pasi
(ismétlés) 21.15 Doktor
House (sorozat) 22.15 CSI:
New York-i helyszínelők
(am. sorozat) 23.10 Álom-
Építők 2.

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Hírek (live) 13.15
Europa League össze-
foglaló 14.00 Prosport
óra (live) 15.10 Pontos
sportidő 16.00 Sport.ro
Hírek 16.30 Örüljünk a
focinak! 18.00 Sport.ro
Hírek 19.00 Pontos
sportidő (live) 19.05
Örüljünk a focinak! (live)
20.00 Vaslui - Sporting
mérkőzés (live) 22.00
Sport.ro Hírek 22.05
Wrestling

TV2
6.28 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
11.05 Poén Péntek
12.00 Szignó 
(ismerett. f.)
13.00 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Rondó
15.00 TED
Technology, Entertain-
ment, Design - technoló-
gia, szórakoztatás, dizájn
15.30 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták
16.00 Angyali érintés
(am. sor.)
16.50 Különleges men-
tőalakulat (auszt. sor.)
17.40 MM
A megoldások magazinja
az egészségről
18.35 Észak és Dél 
(am. kaland sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Atlantisz gyermekei
(amerikai-auszt. filmdrá-
ma, 2001)
22.55 Az Este
23.30 Valaki
0.00 Múlt-kor
0.30 Angi jelenti
1.00 Zöld Tea
1.25 Sporthírek
1.35 Észak és Dél 
(amerikai sor.) (ism.)

7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(sorozat)
12.20 TVR55
12.40 A palota legendái:
A szelek királya 
(dél-koreai drámasorozat)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Lottó 5 /40, 
Lottó 6/49
18.25 A palota legendái:
A szelek királya 
(dél-koreai drámasorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10 Ítéld meg te! 
(live)
22.10 A Román Televízió
dokumentumfilmjei
23.30 Határok nélkül 
- talk show
0.30 100%-ban garantált
- talk show (ism.)
1.30 Nosztalgikus évek
(ism.)
3.10 Sport (ism.)
3.25 Hírek, 
időjárásjelentés,
A nap témája (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, 
Könyvbemutató
10.00 Túszul ejtve 
(am. filmdráma, 2009)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 Fantomas visszatér
(francia-olasz vígjáték,
1965)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.00 Europa League:
Legia Varsó-Rapid mérkő-
zés (live)
22.00 Europa League:
Steaua-Maccabi Haifa
mérkőzés (live)
0.00 A rejtély 
(amerikai -kanadai thriller-
sor.)
1.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)
2.30 20 év után 
- talk show 
(ism.)
3.30 A rejtély 
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Răzvan és Dani műsora
(live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Nyerj 
60 másodperc alatt 
- szórakoztató műsor
(ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés - Simona Gheo-
rghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Next Top Model 
by Cătălin Botezatu
22.00 Nárcisz: 
Törvénytelen szerelmek
(román sor.)
23.15 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
23.50 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.05 Terminators 
- Nincs megváltás 
(amerikai akció-horror,
2009)
3.00 Híradó, Sport (ism.)

7.00 Titkos szerelmek 
(telenovella) (ism.)
8.00 Családban 
(román sorozat) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 NCIS 
(amerikai krimisor.)
11.30 Finţescu hídja
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Családban 
(román sorozat)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
- reality show
20.30 Horia akadémiája 
- kulináris műsor
22.00 Idősek 
és nyugtalanok
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
(ism.)
23.45 NCIS 
(amerikai krimisor.)
1.00 Finţescu hídja (ism.)

5.40 Egyszemélyes 
hadsereg
6.30 Szétépítők 
- Hegesztés
7.00 Hogyan készült?
Curlingkő, 
Hűtőszekrény, 
Alumínium baseballütő
8.00 Autókereskedők  
- Fiat 500
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 A túlélés törvényei
12.00 Amcsi motorok 
- Flowjet motor
13.00 Autókereskedők 
- Land Rover Discovery
15.00 Állítólag... 
- Ragasztószalag
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- HP
18.00 Autókereskedők 
- BMW M3
19.00 A túlélés törvényei
- Guatemala
20.00 Állítólag... 
- Tűzoltás hanggal
21.00 Hogyan készült? 
- Porlasztók
22.00 Halálos fogás 
- Madarak, 
csontok, vér
23.00 Szén
0.00 Autókereskedők 
- Bel Air
2.00 A túlélés törvényei 
- Guatemala
3.00 Állítólag... 
- Madárrakomány

8.00 Hannah Montana
(amerikai sorozat)
8.35 Nyomoz a tanárnő
(olasz sorozat)
9.35 Késhegyen
10.20 Túlélők 
a nagyvárosi dzsungelben
10.50 Egészségpasztilla
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Bazár
12.35 Biznisz óra
13.25 Egészségpasztilla
13.30 Jamie 
gasztroforradalma
14.00 Parlamenti 
pártok fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Nyomoz a tanárnő
(olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.30 Christy:
Nehéz választás 
(amerikai film, 2001)
20.00 Adio
20.05 A divat világa
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Cinema Dreaming
23.30 Éjjel-nappal 
fiatalok 
(angol vígjáték, 2001)
1.10 Christy: Nehéz vá-
lasztás (ism.)
2.35 Cinema Dreaming
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, műsorismertetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek
16.15 Rejtett világok 17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 EU információs magazin

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30
Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek
15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15
Magánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó
éjszakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap
történetei 23.00 Krónika

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó
Hitvilág, Komolyzenei vetélkedő, Medicina 13.00 Híradás,
Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás - Sportportrék,
Kultúrpresszó 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.55 A
nap hírei röviden
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Ma Tóbiás és Viktor napja
van.
A Tóbiás héber eredetû
bibliai férfinév, jelentése:
Jahve jó. 
A Viktor férfinév a latin
Victor névbõl származik,
amelynek jelentése: gyõz-
tes, gyõzõ. 
Holnap a Gyõzõ, Bálint,
Hubert és Szilvia nevûek
ünnepelnek.

Évforduló
• 1765 – Mária Terézia ma-
gyar királynõ Erdélyt nagy-
fejedelemséggé nyilvánítja.
• 1938 – Az elsõ bécsi dön-
tés Csehszlovákia magyar-
lakta területeinek Magyar-
országhoz csatolásáról.
• 1944 – Az auschwitzi kon-
centrációs táborban elkez-
dõdik a foglyok gázkam-
rákban való elpusztítása.
• 1956 – Tito és Hruscsov
tárgyalásai az isztriai par-
toknál lévõ Brioni-szigeten
a magyar helyzetrõl.

Vicc
Milyen valójában a házas-
ság?
– Olyan, mint egy sivatagi
délibáb. A távolban palo-

ták, pálmák, tevék látszanak.
Aztán amikor közelebb érsz,
akkor eltûnik a palota, a pál-
mák, és kettesben maradsz a
tevével.

Recept
Tojásos gratin
Egy hagymát apró kockákra
vágunk, és vajon üvegesre
dinsztelünk. Meghintjük
liszttel, és kicsit pirulni hagy-
juk. Húslevessel és a tejszín-
nel felöntjük, majd kb. 5 per-
cig forraljuk. Hozzáadunk 5
dkg sajtot, sózzuk, borsoz-
zuk, és egy csipet szerecsen-
dióval ízesítjük. Nyolc ke-
mény tojást meghámozunk,
hosszában kettévágjuk, a sár-
gájukat kiemeljük, szitán át-
törjük. A sárgák felét tejföllel
és 5 dkg sajttal elkeverjük,
sózzuk, borsozzuk, mustár-
ral és pirospaprikával ízesít-
jük, majd megtöltjük vele a
félbevágott tojásfehérjéket.
Egy tûzálló tálat kibélelünk
szalonnával, ráhelyezzük a
töltött tojásokat, és a mártás-
sal meglocsoljuk. A megma-
radt tojássárgáját 5 dkg sajttal
és morzsával öszszekeverjük,
majd a mártásra szórjuk. 220
fokon 15 percig sütjük. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ne várjon másoktól túlzott segít-
séget. Eddig is mindent magá-
nak kellett megoldania, s így van
ez jelenleg is. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Az üzleti és pénzügyeknek ked-
veznek az aspektusok. Magán-
életét illetõen a dolgok szinte ma-
guktól alakulnak. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A mai napon érdekes progra-
mokban bõvelkedõ idõtöltés és
kellemes társaság várja. Otthona
kellemesebbé tétele foglalja le ide-
je nagy részét.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Nagyszerû érzékkel talál rá
olyan értékekre, amelyek mellett
mások különösebb érdeklõdés
nélkül elhaladnak.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Nem baj, ha ragaszkodik az el-
képzeléséhez, de az már igen, ha
felelõtlenül költekezik, csak azért,
hogy önnek legyen igaza. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ez a nap kedvezõ energiákat hoz-
hat. Szellemi céljaival kapcsolat-
ban kedvezõ fejlemények várha-
tók, akadályok elhárulhatnak.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ma keményen dolgozik. Van egy
meghatározott célja, és arra össz-
pontosít. Használja fel az infor-
matikát, a digitális technikát.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A meglepetések napja követke-
zik, sok örömben lesz része. Pár-
jával úgy döntenek, hogy élvezik
egymás társaságát.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Egy régebbi járandósága befoly-
hat a napokban. Tartalékot ké-
pezhet az év végi bevásárláshoz,
vagy éppen ez a tartalék teszi
könnyebbé az életét.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Kitört az õszi szünet az iskolások
számára. A kreatív programok-
nak és az utazásnak kedvez a
bolygóállás.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Tágítsa tudását, szerezzen minél
több fontos információt. A kisebb
irritáló körülményeket zárja ki,
ne is figyeljen rájuk. Szervezzen
kisebb baráti összejövetelt.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Fortuna, a szerencse istenasszo-
nya a Halak mellé áll. Mozgal-
mas napja lesz, nem is igen tud
magára figyelni. Este pihenjen,
olvassa ki kedvenc könyvét.
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és a Szabad Sajtó Alapítvány

A vélemény mindig szabad,
ám soha nem kötelezõ. Nem
egyszerû dolog a véleményt az
igazságtól megkülönböztetni.
Mert bár hatalmas távolság
választja el e kettõt egymás-
tól, a lelkünkben valahogy e
kettõ mindig összecsúszik. Ha
valamirõl véleményed van, az
helyes dolog, hiszen fontos,
hogy mindent megmérj, meg-
ítélj, mindenhez viszonyulj

valahogy. De soha ne kiáltsd ki
igazságnak azt, amit vélsz. Az
igazsághoz több ember kell,
mert az igazság az egy közössé-
gi ajándék. Ha többen is
ugyanúgy vélekednek, mint te,
akkor reménykedhetsz és örül-
hetsz, hogy közel jársz az igaz-
sághoz. Az igazság soha nem
jár magányosan, viszont az os-
tobaság is mindig társat keres
magának. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Megvannak az Aranylabda-jelöltek

A Bajnokok Ligájában címvédõ Barcelona
FC nyolc futballistája szerepel azon a 23
fõre szûkített listán, amelyrõl a 2011-es
Aranylabda három jelöltjét nevezi meg
majd a FIFA és a France Football magazin.
A tegnap nyilvánosságra hozott névsorban
egyetlen olasz labdarúgó sem szerepel, ám
a nagy hiányzók között említendõ még
David Silva, Zlatan Ibrahimovic és Robin
van Persie is. A három döntõst december
5-én nevezik meg, a gyõztes kilétére pedig
a január 9-én, Zürichben sorra kerülõ
FIFA-gálán derül fény. A 23 fõs lista: Eric
Abidal, Sergio Agüero, Karim Benzema,
Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, Daniel
Alves, Samuel Eto’o, Cesc Fabregas,
Diego Forlan, Andres Iniesta, Lionel
Messi, Thomas Müller, Nani, Neymar,
Mesut Özil, Gerard Pique, Wayne
Rooney, Bastian Schweinsteiger, Wesley
Sneijder, Luis Suarez, David Villa, Xabi
Alonso, Xavi.

Csíki siker Miskolcon

Miskolcon nyert 3-1-re a Csíkszeredai
Sportclub jégkorongcsapata a MOL-liga
alapszakaszában hétfõ kora este. A tegnapi
mérkõzések, köztük a Dunaújváros–Sport-
klub-rangadó és a Brassó–Steaua-csata lap-
zártánk után fejezõdtek be.

Megtört a Sevilla veretlensége

A Sevilla az elsõ félidõben és sokáig a
másodikban is nyerésre állt a Granadával
szemben, mégis 2-1-re veszített, és ezzel
elszenvedte elsõ vereségét a spanyol lab-
darúgó-bajnokság idei szezonjában. A 11.
forduló hétfõ esti záró mérkõzésén Del
Moral már az elsõ percben megszerezte a
vezetést a házigazdáknak, majd a Grana-
dától Geijo (79. perc) és Rico (90. perc)
volt eredményes.

Gyászszünet helyett motorbõgés

A Simoncelli család kérésére nem lesz
gyászszünet a gyorsaságimotoros-világba-
jnokság utolsó futamán, a hétvégi Valenci-
ai Nagydíjon. A 24 éves Marco Simoncelli
október 23-án, a malajziai GP-n szenvedett
halálos balesetet, és apja, Paolo Simoncelli
kedden közölte: „Marcónak sokkal jobban
tetszene, ha a MotoGP, a Moto2 és a 125
köbcentisek teljes mezõnye egy percen át
felbõgetné a motorját.” Az olasz versenyzõ
csapata, a Honda Gresini korábbi döntését
megváltoztatva hétfõn jelentette be, hogy
mégis elindul az idényzárón, mert az el-
hunyt is ezt szerette volna. 

Cassano már jobban van

Adriano Galliani, az AC Milan futball-
klubjának alelnöke megnyugtatóan nyilat-
kozott Antonio Cassano állapotáról:
„Nyugodt és jókedvû volt, hamar kipiheni
magát, és minden rendben lesz.” A milá-
nóiak 29 éves csatára még szombat este,
az AS Roma otthonában 3-2-re elveszített
bajnoki után, a hazaúton lett rosszul: szé-
dülésre, továbbá látási és beszédproblé-
mákra panaszkodott. Másnap reggel be-
szállították a milánói klinika neurológiai
osztályára, amelyet várhatóan holnap
hagyhat majd el.

Lemondott az All Blacks 
szövetségi kapitánya

Kilenc nappal azután, hogy a házigazda
új-zélandiak megnyerték a rögbi-világbaj-
nokságot, távozott a válogatottat irányító
Graham Henry. A 65 éves szövetségi kapi-
tány 2003 óta ült az All Blacks kispadján.
„Óriási megtiszteltetés volt ezt a csapatot
edzeni és a miniszterelnök után hazám
második legfontosabb emberének lenni” –
mondta a szakember. Az október 23-án ví-
vott vb-döntõben az új-zélandiak 8–7-re
verték meg a franciákat, és másodszor hó-
dították el a serleget.

Ismét lecsapott a DNA
Labdarúgás

V. Ny. R.

Újabb bombát robbantott az
Országos Korrupcióellenes

Igazgatóság (DNA) a romániai
labdarúgásban. Az ügyészek
most már nemcsak hivatalbeli
visszaéléssel, hanem kenõpénz
elfogásával is gyanúsítják
Dumitru Dragomirt, a romániai
Profi Labdarúgóliga (LPF) elnö-
két – legalábbis ez derül ki a
Prosport által tegnap nyilvános-
ságra hozott jegyzõkönyvbõl. A
DNA fõügyésze, Lucian Papici
szerint a LPF elsõ embere több
ezer eurót kért Marian Iancutól,
a Temesvári Poli tulajdonosától,
hogy annak csapata megkaphas-
sa az élvonalbeli játékengedélyt.
Még szabályzatot is módosítot-
tak az ügy érdekében, de Mircea
Sandu, a Román Labdarúgó-
szövetség (FRF) elnöke – aki-
nek nyílt vitái vannak Iancuval
– nem engedett Dragomir un-
szolásának és fenyegetõzésé-
nek, így a Béga-partiak mégis a
második ligába kényszerültek.
„Arra kérem azokat, akik nyo-
moznak, hogy a maximális
büntetést szablják ki rám, ha
ezek beigazolódnak. Mindenki
el akar süllyeszteni, de azért
sem megyek el a ligától. Miért
kellene félnem? Ártatlan va-
gyok. Megvan a büszkeségem,
nem taposhatnak rám. Nem
megyek el a ligától, mert szép
és jó dolgokat vittem véghez” –
jelentette ki Miticã Dragomir.
Marian Iancu elképzelhetetlen-
nek tartja ezt az egész feltétele-
zést, szerinte ha valós alapja
lenne, akkor már rég eljárást in-
dítottak volna ellene, hiszen
még júniusban történt.

Terhelõ jegyzõkönyvek

Az errõl szóló jegyzõkönyv a
„Þerbea–Avram-ügy” nyomoza-
ti anyagában szerepel, amelyet a
DNA párhuzamosan kezel a
Craiovai Universitatea elõzetes
kizárásával kapcsolatban indí-
tott bûnvádi eljárással. Elõbbi
ügyben tegnap újabb lehallgatási
jegyzõkönyv látott napvilágot,
amely szerint a Marosvásárhelyi
FC nem csupán a kedvezõ játék-
vezetés miatt fizetett Vasile
Avramnak, a labdarúgóbírók or-

szágos testületének volt elnöké-
nek, hanem még a hivatalos ira-
tokat is módosíttatta. Egy, a saj-
tóban nyilvánosságra hozott te-
lefonbeszélgetés szerint Maros-
vásárhely alpolgármestere,
Claudiu Maior felhívta Sorin
Þerbeát, hogy gyõzze meg Ion
Neagut, a LPF fegyelmi bizott-
ságának fõnökét, hogy az vál-
toztassa meg az Augustus
Constantin által irányított Ma-
rosvásárhelyi FC–Astra-mecc-
srõl szóló jelentést. Az említett
találkozó elõtt Þerbea Doru

Mocának, a vásárhelyi Ifjúsági
Ház igazgatójának jelenti ki tele-
fonon, hogy öt nappal elõtte õ „
cserélte le” a meccsre elõzõleg
kinevezett bírót. Þerbea és
Avram, mint ismert, elõzetes le-
tartóztatásban vannak.

Megvesztegetés 
a Kolozsvár Arenéért

„Nem kommentálok semmit,
ártatlan vagyok” – mondta
Radu Bica, a Kolozs Megyei Ta-
nács alelnöke, mielõtt tegnap
belépett a helyi ítélõtábla tár-
gyalótermébe, ahol elõzetes le-
tartóztatásba helyezése volt na-
pirenden. A DNA kenõpénz el-
fogadása miatt vette õrizetbe a
demokrata liberális párti politi-
kust, miután hétfõ este tetten ér-
ték: Bica egy kolozsvári tömb-
házlakásban egy közvetítõn ke-
resztül kapott tízezer eurót,
hogy a kolozsvári Frarom válla-
latnak segítsen megszerezni a
megyei tanács által építtetet Ko-
lozsvár Aréna karbantartásárá-
nak jogait. Ez az összeg csupán
egy része volt annak a 25 ezer
eurónak, amelyet a cégvezetõ
Aspazia Droniuctól kért a segít-
ségéért. Mircea Jorj, a stadion
adminisztrálásáért felelõs bi-
zottság egyik tagja szerint a kar-
bantartási költségek havi mint-
egy hatvanezer euróra rúgnak,
de egyelõre még nem esett szó
egy esetleges szerzõdéskötésrõl,
Bica pedig nem tagja a Cluj
Arena Rt. vezetõtanácsának.
Kolozsvári sajtóinformációk
szerint elképzelhetõ, hogy Bica
csupán áldozat, s õrizet-
bevételével más személyeket
akarnak védeni. Elõzetes letar-
tóztatásáról lapzártánkig nem
döntöttek. 

A Kolozsvár Aréna miatt került elõzetesbe Radu Bica Fotó: Mediafax

Felzárkózott a Kolozsvári CFR
Labdarúgás

Turós-Jakab László

Egy-egy hazai, illetve ven-
dégsiker született a labdarú-

gó Liga-1 12. fordulójának hétfõ
esti mérkõzésein. Radu, Bãlþoi és
Iliescu góljaival a Concordia
Chiajna 3-1-re nyerte a Mioveni
elleni újoncrangadót, és már nem
sereghajtó. A vesztes csapatnak
Dicã szerzett vezetést a 13. perc-
ben, majd röviddel azután sport-
szerûtlenségéért kiállították.

A Cenk alatti városban egy
óránál is többet vártak az elsõ
gólra, amelyet Cristescu szerzett
a házigazda Brassói FC-nek. A
vendég Kolozsvári CFR az utol-
só tíz percben fordított Celestino
és Weldon találataival és egyet-
len pontra zárkózott fel a listave-
zetõ Dinamo mögé. Szombaton,
a kolozsvári Gépész utcában
változhat az éllovas, hiszen ép-
pen a Dinamo lesz a CFR 1907
vendége.

A sajtó továbbra is hihetetlen
ploieºti-i történések visszhangjai-
val teli. A szakszövetség fegyelmi
bizottságának most arról kell
döntenie, hogy hány fordulóra
tiltja el a Galamazt leterítõ szur-
kolót móresre tanító Martino-
vicot és Stancát, s arról is, hogy a
Petrolul hány hazai meccset kell
zárt kapuk mögött megrendez-

zen. A Steaua futballistáját fejbe
vágó Dragoº Enachét 29 napra
elõzetes letartóztatásba helyezték,
a bíróságon azt nyilatkozta: azért
rohant be a pályára, mert neki
úgy tûnt, hogy a játékvezetõ igaz-
ságtalanul ítélt büntetõt a buka-
restieknek. A hírhedt drukker
amúgy egyetemista és stabil mun-
kahelye van, ám a vérvizsgálat
korábban kimutatta, hogy kábító-
szert fogyasztott a támadás elõtt. 

A tíz mérkõzés után veretlen-
ségét elvesztõ Ploieºti-i Astra
menesztett vezetõedzõje, Ma-
rius ªumudicã máris talált ma-
gának új csapatot, s tegnap két-
éves szerzõdést írt alá a Brassói
FC-vel. A hírek szerint a Maros-
vásárhelyi FC-nek is új szakve-
zetõ után kell néznie, mivel
Selymes Tibort tegnap elküldték
a klubtól.

A 13. fordulóban ismét csak
két vendégsiker született, a
Steaua a Petrolul, a CFR pedig a
Brassó otthonában tudott nyerni.
Kereken húszas fordulónkénti át-
laggal, a gólok száma 260-nál
tart, a 250.-et Mihalache, az
Astra duplázó játékosa szerezte.
Öt játékost állítottak ki, a 32 sár-
ga lapból 17 a látogatók szabály-
talankodó játékosait illette.

A legeredményesebbek között
Wesley (Vaslui) utolérte a 10 gól-
lal vezetõ Marius Nicolaét
(Dinamo), s Dãnciulescu

(Dinamo) mellett immár Weldon
(CFR 1907) is 6 gólos. Sougou
(CFR), Opriþa (Petrolul, 2x11 m)
és Herea (Rapid, 3x11 m) 5-5 al-
kalommal zörgette meg az ellen-
felek hálóját. A Rapid–Astra (a
pályán 3-2) és Petrol–Steaua (0-2)
találkozók hat gólszerzõje talála-
tai nélkül maradhat, hiszen zöld
asztali döntések várhatók a buka-
resti csapatok javára.

A 13. fordulót pénteken a
Mioveni–Piatra Neamþ-újonc-
rangadó vezeti fel, amelyet a
Digi Sport közvetít élõben 20.30
órától. 

A Liga-1 állása
1. Dinamo 12 8 3 1 25-5 27
2. CFR 12 8 2 2 26-9 26
3. Rapid 12 7 4 1 18-7 25
4. Pandurii 12 6 4 2 18-11 22
5. Kv. U 12 6 4 2 16-9 22
6. Vaslui 12 6 2 4 20-10 20
7. Steaua 12 5 4 3 15-10 19
8. Astra 12 5 4 3 15-13 19
9. Oţelul 12 5 3 4 11-12 18
10. Medgyes 12 5 0 7 18-22 15
11. Ceahlăul 12 3 4 5 10-17 13
12. Petrolul 12 3 3 6 12-16 12
13. Brassó 12 3 3 6 10-13 12
14. Szeben 12 2 4 6 8-17 10
15. Vásárhely 12 1 6 5 12-21 8
16. Sportul 12 1 6 5 11-21 9
17. Chiajna 12 2 3 7 7-19 9
18. Mioveni 12 2 2 8 8-28 8

Labdarúgás

ÚMSZ

A Vörös Ördögökkel néz far-
kasszemet a Galaci Oþelul

futballcsapata ma este a Bajno-
kok Ligája csoportkörének ne-
gyedik fordulójában, de Dorinel
Munteanu tanítványai nem akar-
ják könnyen megadni magukat a
Manchester Unitednak. „Leg-
alább egy döntetlent megpróbál-
hatunk kiharcolni” – mondta
Marius Pena, a román bajnok
csatára. A szakvezetõ is reméli,
hogy a két alakulat közötti kü-
lönbséget sikerült kompenzálni-
uk és meglepetést okoznak az
Old Traffordon. A találkozót
21.45 órától az RTV1 közvetíti. A
C kvartettben jelenleg listavezetõ
Benfica bebiztosíthatja helyét a
legjobb tizenhat között, a lissza-
boni együttes a Baselt fogadja. A
ma pályára lépõ többi együttes
közül a Bayern München (A cso-
port) és a Real Madrid (D cso-
port) is kiharcolhatja a továbbju-
tást, elõbbi az olasz Nápolyt fo-
gadja, míg utóbbi az Lyon stadi-
onjában vendégeskedik. A továb-
bi program: A csoport: Villarreal
–Manchester City; B csoport:
Trabzonspor–Moszkvai CSZKA,
Internazionale–Lille; D csoport:
Ajax–Zágrábi Dinamo. 

Csodában bízik

a Galaci Oþelul
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