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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3497 ▼
1 amerikai dollár 3,1430 ▼
100 magyar forint 1,4356 ▲

Nokia-csomag, extrákkal

Kiegyeztek Nemeszsukon: a Nokiával szer-
zõdéses viszonyban álló 1800 dolgozó há-
romhavi bérét kapja meg kárpótlásként,
amelyhez régiségi pótlékot és „extrákat” is
csatolnak, mint a karácsonyi prémium.

Vezércikk 3

Gazdaság 6

Könyvmaraton Nagyváradon

Nagyváradon harmadik alkalommal szer-
veztek könyvmaratont. A hétvégi rendez-
vény díszvendége Markó Béla miniszterel-
nök-helyettes volt, aki a politikai elõadá-
sokat, esszéket tartalmazó Kié itt a tér, va-
lamint a legújabb szonettjeit tartalmazó
Visszabontás címû kötetét mutatta be.

Kultúra 8

Társadalom 7

Válság! Megoldás?
Románia számára a legnagyobb kockáza-
tot a hatalmas küladósság és a fejletlen
bankrendszer jelenti. Nyilvánvalóvá vált,

hogy a megszorítások önma-
gukban nem oldanak meg
semmit. A korrupció még
védtelenebbé teszi az orszá-

got. A játékos-elnök min-
denkit ráncba szed, akit
ér, és már akkor is blöf-

föl, amikor arra semmi
szükség nincsen. Ágoston Hugó

Sepsiszentgyörgy: 
nõtt a magyarok aránya

Sepsiszentgyörgyön megnõtt a magyar la-
kosság aránya, ami a többi nemzetiség ará-
nyának csökkenésével magyarázható – tá-
jékoztatta lapunkat Sepsiszentgyörgy pol-
gármestere, Antal Árpád, aki elsõk között
férhetett hozzá a népszámlálás adataihoz.

Ismét lemondásra szólította
fel Jeórjiosz Papandreu görög

kormányfõt az ellenzék fõ erejét
képezõ párt, az Új Demokrácia
vezére. Antonisz Szamarasz az
államfõvel tegnap tartott konzul-

táció után kijelentette: pártja kész
részt venni a politikai válság
megoldásában, de ennek elõfelté-
tele, hogy Papandreu távozzék a
miniszterelnöki tisztségbõl. 
2. és 4. oldal 

Kórlelet az iskolákról
Gyenge eredményekkel zárultak a diákok tudásszintjét felmérõ országos tesztek

ÚMSZ

Korábbi álláspontját felülbí-
rálva Borboly Csaba, Hargita

Megye Tanácsának elnöke a hét-
végén kiadott közleményében
„örvendetesnek” nevezte a Ko-
vászna megyei népszavazás
kiírását, viszont nem tért ki arra,
hogy az általa vezetett testület is
szándékszik-e hasonló dokumen-
tumot elfogadni. Mint imsert, a
háromszékieknek 2012. március
11-én két kérdésre kell választ ad-
niuk: egyetértenek-e azzal, hogy
Kovászna megye határai módo-
suljanak úgy, hogy öt bodzavidéki
település ne legyen része a me-
gyének, illetve egyetértenek-e az-
zal, hogy létrejöjjön a Székelyföld
közigazgatási egység, amelynek
része legyen Kovászna megye?
Folytatása a 3. oldalon 

Népszavazás vagy

régióátszervezés?
ÚMSZ

A bírákra vonatkozó múlt he-
ti megjegyzéseivel Traian Bã-

sescu elégséges alapot szolgálta-
tott a hivatalából való felfüggesz-
téshez – fogalmazott a hétvégén
Crin Antonescu liberális pártel-
nök, hozzátéve, hogy alakulata
legkésõbb a parlamenti választá-
sok után kezdeményezni fogja az
államfõ felfüggesztését. A Szo-
ciál-Liberális Szövetség (USL)
társelnöke, a szociáldemokrata
Victor Ponta csatlakozott kollégá-
jához, hangsúlyozva, hogy az el-
sõ adódó alkalommal elindítják
az eljárást. „Nemcsak elindítani,
de végig is akarjuk vinni, ezért ki-
várjuk, amíg egy szavazattal töb-
bel rendelkezünk, mint azok, akik
támogatják” – tette hozzá Ponta.
Folytatása a 3. oldalon Karolosz Papuliasz görög államfõ „kitessékelte” Papandreu kormányfõt

Rögtönzés, vakációs hangulatban. Mivel a jegyek nem kerültek be a naplóba, a diákok nem vették komolyan a felmérõ dolgozatokat Fotó: ÚMSZ/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!

Össztûz a bírákat

bíráló államfõre

Gyengén teljesítettek a diákok a tanév elsõ heteiben írt tudásszintfelmérõ országos teszteken
– derült ki a dolgozatok kiértékelésekor. A pedagógusok azt állítják, az eredmények nem a
tanulók reális képességeit tükrözik. Szerintük a diákok „vakációs hangulatban” írták a dolgo-
zatokat, nem vették komolyan a felmérést, mivel tudták, hogy az osztályzat nem kerül be a
naplóba. Ennek ellenére a tanárok hasznos eszköznek tekintik a tanév eleji tesztelést, mert
eredményei megmutatják, hol a legnagyobbak a hiányosságok az oktatás terén. 7. oldal 

Papandreu „hattyúdala”



MTI

A kommunista rendszer 1956-
ban halálos sebet kapott Ma-

gyarországon, a forradalom újra
összekovácsolta a nemzetet a sza-
badságban – mondta Hende Csa-
ba magyar honvédelmi miniszter

Budapesten, a rózsadombi
Mansfeld Péter parkban az 1956.
évi forradalom és szabadságharc
leverésének 55. évfordulója alkal-
mából tartott pénteki megemléke-
zésen. „Nem a politikusok, nem
az írók és nem a mûvészek, ha-
nem a fiatalok, fõként kétkezi em-

berek lettek a forradalom zászló-
vivõi” – hangsúlyozta a miniszter.
Hozzátette: a pesti srácok – akik
közé Mansfeld Péter is tartozott –
jelentették „a forradalom szívét”.
(Mansfeldet halálra ítélték, és a si-
ralomházban kellett megvárnia,
amíg betölti 18. életévét.) 
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Röviden

Román delegáció Belgrádban

Borbély Károly államtitkár is részt vesz a
Közép-Európai Kezdeményezés (KEK)
csúcstalálkozóján, amelynek a soros elnök-
séget betöltõ Szerbia fõvárosa, Belgrád ad
otthont. Az Emil Boc miniszterelnök által
vezetett román delegáció kétoldalú tárgya-
lásokat folytat Mirko Cvetkovics szerb mi-
niszterelnökkel. 

Esterházy zsidó kitüntetése

Esterházy János gróf egyike volt azon ke-
veseknek, akiknek volt bátorságuk ahhoz,
hogy nemet mondjanak, amikor több mint
elegendõ ok volt arra, hogy hallgassanak –
jelentette ki New Yorkban Abraham H.
Foxman, az egyik legbefolyásosabb ameri-
kai zsidó szervezet, a New York-i Rágal-
mazásellenes Liga (ADL) országos elnöke,
aki a Jan Karski Bátorság és Szolgálat Díjat
nyújtotta át Giovanni Malfattinak, Ester-
házy János unokájának. Esterházy János-
nak 1942. május 12-én a szlovák parlament
egyedüli tagjaként szavazott a szlovákiai
zsidók kitelepítése ellen, és fontos szerepet
játszott az üldözöttek menekítésében.

Meghalt a Véderõ vezetõje

Holtan találták Eszes Tamást, a Véderõ el-
nevezésû magyar paramilitáris szervezet ve-
zetõjét bejelentett lakcímén, a Heves me-
gyei Gyöngyöspatán csütörtök este. Eszes
feltehetõen önkezével vetett véget az életé-
nek, a faluban terjedõ hírek szerint fel-
akasztotta magát.

Gyurcsány újra pártelnök

A Demokrata Párt tagjai döntöttek a szer-
vezet átnevezésérõl és alapszabályának
megváltoztatásáról, valamint arról is, hogy
a jövõben a Demokratikus Koalíció nevet
viselõ párt elnöke Gyurcsány Ferenc volt
magyar kormányfõ legyen. Alelnökké vá-
lasztották Bauer Tamás közgazdászt, ko-
rábbi SZDSZ-es politikust, Debreczeni Jó-
zsef közírót, aki tavaly az MDF képviselõ-
jelöltje volt, Molnár Csaba ex-kancellária-
minisztert és Niedermüller Péter etnográ-
fust. A párt tiszteletbeli elnöke Vitányi
Iván, az etikai bizottság vezetõje Kósáné
Kovács Magda, a pártigazgató Varju Lász-
ló lett, mindannyian korábbi szocialista
politikusok.

Berényi továbbra is tárgyalna

A Magyar Koalíció Pártja (MKP) továbbra
is nyitott arra, hogy választási koalícióra
lépjen a Híd magyar–szlovák párttal. „An-

nak ellenére, hogy a Híd elutasította a vá-
lasztási koalíciót, mi továbbra is nyitottak
vagyunk az együttmûködés elõtt” – jelen-
tette ki Berényi József, az MKP elnöke (ké-
pünkön) szombaton Pozsonyban a párt or-
szágos tanácsának ülése után.

Berlusconi távozását követelik

Több tízezer tüntetõ gyûlt össze szombaton
Rómában Silvio Berlusconi olasz kormány-
fõ távozását követelve. Berlusconi viszont a
cannes-i G20-csúcsról hazatérve hetvenkét
órát kért annak felmérésére, hogy az általa
vezetett kormánykoalíció még többséget él-
vez-e. A legfõbb ellenzéki erõ, a Demokra-
ta Párt tömegdemonstrációja megtöltötte a
lateráni Szent János-bazilika elõtti teret. 

ÚMSZ-összeállítás

Ismét lemondásra szólította
fel Jeórjiosz Papandreu görög

kormányfõt az ellenzék fõ erejét
képezõ párt, az Új Demokrácia
vezére. Antonisz Szamarasz az
államfõvel tegnap tartott konzul-
táció után kijelentette: pártja
kész részt venni a politikai válság
megoldásában, de ennek elõfel-
tétele, hogy Papandreu távozzék
a miniszterelnöki tisztségbõl.

Karolosz Papuliasz köztársa-
sági elnök felszólította a politi-
kusokat, hogy vessenek véget a
bizonytalanságnak, és állapodja-
nak meg egy közös kormány fel-
állításában. A közvélemény-ku-

tatások szerint Papandreu jól
döntött, amikor elõrehozott vá-
lasztások kiírása helyett átmene-
ti kormány alakítására tett ígére-
tet pénteken. A görög napilapok
által megkérdezettek többsé-
ge támogatja a kormányfõ kez-
deményezését, szemben az Új
Demokrácia által követelt elõre-
hozott választásokkal. A görö-
gök szerint a jelenlegi pénzügy-
miniszter által vezetett egység-
kormány jelenthetne megoldást
Görögország számára. Egy köz-
vélemény-kutatás során az is ki-
derült, hogy a választók egyálta-
lán nem támogatják jelenlegi
kormányuk vezetõjét, és szerin-
tük már rég eljött az ideje Pa-

pandreu lemondásának. Egyút-
tal elítélik a miniszterelnök által
hétfõn belengetett népszavazási
kezdeményezést is.

A görög dráma folytatódik: a
görög politikusok hatalomért
folytatott harca épp elég lehet a
nemzetközi közvéleménynek,
hogy gyorsan fogyó bizalmát
teljesen megvonja az országtól.
Az EU támogatása nélkül még a
legnagyobb egységben dolgozó
görög kormány is kudarcra lesz
ítélve, Görögország pedig nehéz
idõk elé néz. Papandreu hattyú-
dala elég volt ahhoz, hogy ráéb-
ressze a görögöket az együttmû-
ködés szükségességére, ám ah-
hoz már kevés, hogy a politikai

elitbe a hatalomvágyon túl más
célokat is plántáljon – állítják
nemzetközi elemzõk.

A baloldali kormánypárt – a
Pánhellén Szocialista Mozga-
lom (PASZOK) – egyik parla-
menti képviselõje tegnap közöl-
te, hogy a miniszterelnök azon-
nal lemond, mihelyt megköti a
megállapodást az új átmeneti
koalíciós kormányról. A fõ cél a
megbízatás idõtartama és a ve-
zetõ személyének kiválasztása,
ha ez megvan, Papandreu le-
mond – jelentette ki Télema-
khosz Hitirisz, aki szerint legko-
rábban vasárnap éjszakára (lap-
zártánk után) dûlõre jutnak az
ellenzékkel. 

Hírösszefoglaló

Mintegy tízezer darab védett
madár tetemét találták meg a

határrendészek egy román teher-
autóban pénteken késõ este a
nagylaki átkelõnél. A szállítmány
együttes eszmei értéke csaknem
százmillió forint. A hûtõ-teherau-
tóból mintegy tízezer védett ma-
dár teteme került elõ, ami rekord-

mennyiségnek számít. A mada-
rak eszmei értéke egyedenként
tízezer forint, így a szállítmány
teljes értéke megközelíti a 100
millió forintot (a 7 millió lejt is
meghaladó összeget). A madarak
között a legtöbb mezei pacsirta
volt. A tetemek között akadt még
kalandrapacsirta, kékbegy, tenge-
lic, fenyõrigó, léprigó, nádi sár-
mány és barázdabillegetõ. 

Rekordfogás: védett madarak
Gy. Z.

Másfél évnyi világtól való el-
szigeteltség után léphetett ki

az elmúlt héten a Mars-expedíci-
ót szimuláló hatalmas acéltartá-
lyokból az a hat férfi, akiken a
hosszú távú ûrutazás emberre
gyakorolt hatásait vizsgálták. A
Mars500 projekt híven szimulál-
ta az emberi Mars-expedíciót,
ami az oda- és visszaút mellett a
legénység három tagja számára
a Marsra szállást is magában
foglalta.

A csapat három orosz, két eu-
rópai és egy kínai férfiból állt:
Alekszej Szitev, Alekszandr
Szmoljevszkij, Szuhrov Kamalov,
valamint Romain Charles, Diego
Urbina és Vang Ju külvilágtól el-
szigetelt zsilipkamrája a Bio-
medikai Problémák Intézetében
2010. június 3-án zárult be. A hat
férfi „ûrhajójának” nem voltak
ablakai, és a küldetés kommuni-

kációjában is szimulálták a nagy
távolságok miatt jelentkezõ idõ-
különbözetet is: a Mars „közelé-
ben” a kérdések és a válaszok kö-
zött 25 perc is eltelhetett. A virtu-
ális utazás során a legénységen
számos tanulmányt végeztek el,
hogy felmérjék az elszigeteltség
pszichológiai és fiziológiai egész-
ségükre gyakorolt hatásait, egye-
dül a súlytalanság és a kozmikus
sugárzás emberi szervezetre gya-
korolt hatását nem sikerült földi
körülmények között szimulálni. 

Az európai ûrügynökség meg-
beszéléseket kezdeményezett a
Nemzetközi Ûrállomást üzemel-
tetõivel a Föld körüli pályán el-
végezhetõ elszigeteltségi teszt le-
hetõségeirõl, miáltal az ûrállo-
más valóban kiszolgálhatná ere-
deti célját, és az évtized során
emberi ûrkutatási tesztkörnye-
zetté válhatna, amelyben új
módszereket és technikákat pró-
bálhatnának ki. 

Véget ért a földi Mars-utazás

ÚMSZ

A tisztaság és az Isten elõtti
egyenlõség jeleként csaknem

két és félmillió fehér ruhába öltö-
zött muszlim kezdte meg az Ara-
fát-hegy megmászását szomba-
ton az éves mekkai zarándoklat,
a haddzs keretében. Mohamed
próféta állítólag a Mekkától 19
kilométerre található hegyen tar-
totta búcsúprédikációját. A hívõk
úgy tartják, hogy ezen a helyen
imáik meghallgatásra találnak, és
bûneik bocsánatot nyernek. Az
Arafát megmászása az ötnapos
haddzs elsõ fontosabb eseménye.
A mu-szlim áldozati ünnepen (íd
al-adha) is folytatódnak az erõ-
szakcselekmények Szíriában: a
biztonsági erõk legalább hat pol-
gári lakost öltek meg tegnap.
Homsz városát kedd óta lövik a
harckocsik. Ugyanitt egy tiltako-
zó vesztette életét, amikor rend-
õrök tüzet nyitottak a Bassár el-
Aszad elnök távozását követelõ
tüntetõkre – közölte egy szíriai
ellenzéki szervezet. Más helyszí-
neken három ember halt meg a
tiltakozók elleni erõszakos fellé-
pésekben. Legalább tíz tiltakozó
sebesült meg a Homsz melletti
Talbisze és a déli Harra települé-
seken, Damaszkusz egyik negye-
dében ötven demonstrálót vettek
õrizetbe. 

Folytatódik az

erõszak Szíriában

Gyretyás felvonulás a budapesti Szent István bazilikánál. A kommunista rendszer halálos sebet kapott 56-ban Fotók: MTI

Papandreu „hattyúdala”

Megemlékezések a gyásznapon

Itáliában tiltott-titkos fogás az énekes madár. Kelet-Európából „importálják”
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Bár a népszavazás és vele az
államcsõd veszélye Görög-
országban elhárult, pénte-
ken éjjel Európa lélegzet-

visszafojtva leste az athé-
ni bizalmi szavazás ki-
menetelét. Addig az eu-
rópai „válságstáb”

Nicholas Sarkozy ve-
zényletével megoldotta a nehezét, visszavo-
natta a népszavazás harakiri-ötletét, és a
G20 meghozhatta utolsó intézkedéseit,
amelyeket egyesek korszakosnak, mások
hiábavalónak tartanak.
A veszély azonban korántsem múlt el.
Mérvadó szakértõk szerint a neheze most
következik, elsõsorban Olaszország miatt.
Sokan egyenesen azt hangoztatják, hogy a
valutaunió felbomlása lenne a kisebbik baj,
mert a heveny gazdasági válság után a tér-
ség jóval hamarabb magához térne. Az
euróövezetet mostani formájában csak évti-
zednyi folyamatos megszorítások árán lehet-
ne fenntartani. Szétesését és Németország
kiválását a nagy londoni elemzõházak már
számottevõ eséllyel jósolják.
Válság, zûrzavar, bizalomhiány, felbomlás
és kilátástalanság – a teljes káosz közeled-
ne? Netán háború, világégés? A kérdés in-
dokolt. Túl sok a hasonlóság a második vi-
lágháborút megelõzõ válsággal. Ugyanak-
kor rengeteg a lényegi különbség, ami mér-
téktartásra int. 
Sodródnak, forgolódnak, ahogy tudnak a
kisebb országok is. Magyarország és Romá-
nia minden más országnál sérülékenyebb. 
Románia számára a legnagyobb kockázatot
a hatalmas (97 milliárd eurós) küladósság
és a fejletlen bankrendszer jelenti. Nyilván-
valóvá vált, hogy a megszorítások önma-
gukban nem oldanak meg semmit. A kor-
rupció és az inkompetencia még védteleneb-
bé teszi az országot. A hatvanadik életévét a
napokban betöltött, (hazárd)játékos-elnök
mindenkit ráncba szed, akit ér, és már ak-
kor is blöfföl, amikor arra semmi szükség
nincsen. (Nem lehet demokrácia egy olyan
országban, ahol az igazságszolgáltatásnak
politikai utasítások szerint, a költségvetés
függvényében kell döntenie, vagy ahol a
kormány nem tartja be a döntéseit.)
Magyarország helyzetét, akár a Romániáé-
hoz képest is, súlyosbítja, hogy nagy hõsie-
sen szakított a Nemzetközi Valutaalappal.
Ha Orbán Viktor a mostani politikát foly-
tatja, könnyen a görög útra sodorhatja az
országot, figyelmeztetnek az elemzõk.
Ezek mellett a súlyos gondok mellett eltör-
pülnek persze az olyan jogtalanságok, felhá-
borító csiszlikségek, hogy a rangos mûvésze-
ti vezetõt kirúgják egy újságcikk miatt, mi-
közben szélsõséges nacionalistákat neveznek
ki színházigazgatónak; barbár módon el
akarják távolítani József Attila szobrát egy
köztérrõl – mindez azonban jelzés arra néz-
ve, hogy a legrosszabbra lehetünk felkészül-
ve: a válság és a káosz leple alatt a hatalom
képes bármilyen embertelenségre.
Tükörszerûen hasonlít a két országban az
ellenzék magatartása: miután a kormány
képtelen a lakosság érdekeit szem elõtt tartó
megoldásokra, közös munkát javasol, olyan
válságtanácskozás összehívását, amelyen a
végrehajtói, a parlamenti, a munkaadói és
a munkavállalói érdekképviseletek, vala-
mint gazdasági szakemberek közösen keres-
nék a kiutat.
Nem túl sok már sem az idõ, sem a válasz-
tási lehetõség.

Válság! Megoldás? 

Ágoston Hugó

Folytatás az 1. oldalról

Borboly Csaba hangsúlyozza,
hogy Székelyföld autonómiájá-
nak megteremtése nem képzelhe-
tõ el az itt élõ román közösség el-
lenében. „Felelõs székely vezetõ-
ként nekünk azon is dolgoznunk
kell, hogy – dél-tiroli mintára – a
kölcsönös garanciák széles körû
rendszerét építsük ki, melyek biz-
tosítják az itt élõ közösségek
együtt boldogulásának lehetõsé-
gét” – fogalmaz az RMDSZ-es
elöljáró. A Hargita Megyei Ta-
nács vezetõje hangsúlyozta Ma-
rosvásárhely „visszaszerzésének”
fontosságát. „Meggyõzõdésem,
hogy Marosvásárhely és Maros-
szék nélkül egységes székelyföldi
régió, térség nem képzelhetõ el, s
ehhez a következõ lépés Székely-
föld fõvárosának visszaszerzése”
– mutatott rá Borboly.

Tiltja a törvény?

Múlt heti csíkszeredai látogatá-
sa alkalmával Borbély László
környezetvédelmi miniszter, az
RMDSZ politikai alelnöke a há-
rom székely megye egyesítését
céljául tûzõ népszavazás kapcsán
emlékeztette a kezdeményezõket,
hogy a népszavazási törvény sze-
rint ha egy város vagy megye ön-
kormányzata helyi kérdésekrõl
kíván dönteni, kiírhat népszava-
zást az ügyben, azonban amikor

a kérdés túllépi a megyehatárt, a
parlament jóváhagyására is szük-
ség van. Ladányi László Zsolt,
Hargita megye prefektusa el-
mondta, ha a Kovászna Megyei
Tanács mintájára a Hargita me-
gyei is jóváhagyná a Székelyföld
egységérõl szóló határozatot,
megtámadná azt a közigazgatási
bíróságon. „A prefektusok nem
írják a törvényeket, hanem alkal-
mazzák õket” – indokolta a mon-
dottakat a kormánymegbízott.
Nem fogalmazott ennyire katego-
rikusan Erdély András, a Kovász-

na megyei prefektúra szóvivõje,
aki lapunk kérdésére korábban
azt nyilatkozta, hogy a megyei
önkormányzattól még nem kap-
ták meg a határozatot, amikor ezt
megkapják, elemzik, és közlik ál-
láspontjukat. 

A PDL fejlesztene,
az RMDSZ enklavizál?

A megyék újraszervezését kez-
deményezõ Demokrata Liberális
Párt (PDL) azt rója fel az
RMDSZ-nek, hogy etnocentriku-
san közelíti meg az ország terüle-
ti-adminisztratív átszervezésének
kérdését. Sever Voinescu, a na-
gyobbik kormánypárt szóvivõje a
hétvégén, marosvásárhelyi látoga-
tása alkalmával szembeállította a
PDL és az RMDSZ álláspontját.
„A mi tervünk az ország fejleszté-
si prioritásait tartja szem elõtt,
olyan megyéket javasolunk, ame-
lyek fel tudják venni a versenyt az
Európai Unió többi régióival. Az
RMDSZ erre etnikai érvekkel vá-

laszolt. Õket nem érdekli a mi fej-
lesztésen alapuló érvrendszerünk,
õk nem akarják feladni a jelenlegi
többségi státusukat a két székely-
földi megyében” – fogalmazott
Voinescu. Hozzátette: a két kor-
mánypárt közötti nézeteltérést az
okozza, hogy teljesen más szem-
szögbõl közelítik meg a területi-
adminisztratív átszervezés kérdé-
sét: a PDL fejlesztési régiókat
akar, az RMDSZ pedig etnikai
enklávékat. A régióátszervezés
kérdését Traian Bãsescu államfõ
múlt csütörtökön ismételten az õt
felköszöntõ a demokrata liberáli-
sok „figyelmébe ajánlta”, arra
kérve híveit, hogy az év végéig –
akár kormányzati felelõsségválla-
lással is – vigyék dûlõre a dolgot.
Egy nappal késõbb Emil Boc kor-
mányfõ arról beszélt, hogy a köz-
igazgatási átszervezés továbbra is
a PDL és a koalíció egyik fontos
célkitûzése, a koalíciós alakulatok
folyamatosan egyeztetnek a kér-
désrõl, de egyelõre még nem ju-
tottak közös nevezõre. 

Román lapszemle

Az egyik nagy múltú bukaresti középis-
kola tornatanárát azzal vádolják, hogy
megerõszakolta egyik tanítványát. A férfi
szabadlábon védekezhet. (Adevãrul) 
Cristian Preda, a Demokrata Liberárlis
Párt európai parlamenti képviselõje sze-
rint kicsi a valószínûsége annak, hogy ala-
kulata megnyeri jövõre a választásokat.
„Elszigeteltebbek vagyunk mint annak
idején a Nagy-Románia Párt volt” – írta
blogján a politikus. (Evenimentul zilei)

Népszavazás vagy régió...

Konstancai precedens
Népszavazással dönthettek tegnap a Konstanca megyeiek arról,
hogy egyetértenek-e vagy sem a megye megszüntetésével. A reggel
nyolctól este nyolcig tartó referendum eredménye akkor lesz érvé-
nyes, ha a szavazással rendelkezõ 632 ezer polgárnak legalább a fe-
le leadja voksát. A népszavazás kiírásáról a megyei tanács ellenzé-
ki többsége döntött június 22-én, közvetlenül azután, hogy a De-
mokrata Liberális Párt bejelentette az ország közigazgatási átszer-
vezésére vonatkozó tervét. A referendum kiírását megtámadta a
Konstanca megyei prefektúra, de a tengerparti város fellebbviteli bí-
rósága a megyei tanács javára döntött. 

ÚMSZ

Hivatalbeli visszaéléssel és ér-
dekkonfliktussal vádolja

Nagyvárad alpolgármesterét az
Országos Feddhetetlenségi Ügy-
nökség (ANI). A hatóság szerint
Biró Rozália 2006-ban bérbe adott
egy ingatlant a Partium Alapít-
ványnak, amelynek õ alapító tag-
ja. A feddhetetlenségi ügynökség
az esetrõl értesítette az Országos
Korrupcióellenes Igazgatóságot
(DNA), és azt kéri, hogy váltsák
le az alpolgármestert, és három
évig ne tölthessen be köztisztsége-
ket. Az RMDSZ-es alpolgármes-
ter a hétvégén közleményben rea-
gált az ellene indított eljárás híré-
re, kronologikus sorrendben is-
mertetve az ügy hátterét. Emlé-
keztet, hogy a kérdéses szerzõdés
megkötésekor ügyvivõ alpolgár-
mesterként kötelessége volt képvi-
selni a várost. „Nem voltam tagja
a versenytárgyalást lefolytató és a
nyertest kihirdetõ bizottságnak. A
versenytárgyaló bizottság döntése
által született meg az a joga az
alapítványnak, hogy bérbe vegye
az ingatlant, a bérleti szerzõdés ki-
töltése és megkötése az odaítélés
után kötelezõ volt” – fogalmaz
Biró Rózália. 

Biró Rozáliát 

vádolja az ANI

Folytatás az 1. oldalról

Traian Bãsescu államfõ azzal ha-
ragította magára az ellenzéki párt-
vezetõket, hogy a igazságszolgál-
tatási reformot és a korrupció vis-
szaszorítását monitorozó bizott-
ság múlt heti ülése után felszólí-
totta a bírákat, amikor bizonyos
társadalmi kategóriák jövedelmé-
nek csökkentését elõíró törvények
ellenében hoznak ítéletet, ne csak
a kártérítések összegét határozzák
meg, hanem azt a forrást is jelöl-
jék meg, amelybõl ezeket kifizet-
heti az állam. Hozzátette, ha Ro-
mánia eleget tenne ezeknek a kö-
veteléseknek, akkor nagyon nehéz
helyzetbe sodródna: a bércsök-
kentés kapcsán hozott bírósági íté-
letek 9 milliárd lej kifizetésére kö-
telezik az államot. „Maholnap azt
is bírósági döntés fogja elõírni,
hogy ki legyen Románia államfõ-
je” – ironizált Bãsescu. Az állam-
fõ arra is felhívta a bírák figyel-
mét, hogy az igazságszolgáltatás
nem veheti át a kormány hatáskö-
reit, valamint önmérsékletet kelle-
ne gyakorolniuk az uniós projek-
tekre kiírt pályázatok gyõztesei-
nek eldöntésében.

Victor Ponta szociáldemokra-
ta pártelnök szerint a demokrá-
cia egyik alapvetõ feltétele, hogy
a kormány tiszteletben tartsa az
igazságszolgáltatás döntéseit.
„Ugyancsak nem nevezhetõ de-
mokratikusnak az az ország
sem, amelynek az elnöke paran-
csokat osztogat a bíráknak” –
mondta a PSD elnöke. 

A Romániai Bírák és Ügyé-
szek Egyesülete a hétvégén köz-

leményben utasította el Traian
Bãsescu kritikáit, felhíva az ál-
lamfõ figyelmét arra, hogy a
törvényeket – a többi állampol-
gárhoz hasonlóan – neki is köte-
lessége betartani. „Csak egy
diktatórikus rendszerben enged-
heti meg magának az államfõ,
hogy »a nemzet atyjaként« elõ-
szobáztassa, ellenséges, fenye-
getõ hangnemben rendre utasít-
sa, megalázza a bírákat. Sajnos,
ilyen országgá vált Románia.
Az államfõ sárba tiporja a jogál-
lamiság és a demokrácia alapel-
veit, illetve az igazságszolgálta-
tás függetlenségét” – fogalmaz-
nak a felháborodott bírák és
ügyészek. Ugyanakkor emlé-
keztetik Traian Bãsescut, hogy
az általa kritizált bírósági hatá-
rozatok azokon a törvényeken
alapulnak, amelyeket államfõ-
ként õ maga is aláírt. „Az állam
az egyetlen adós Romániában,
amely kihasználva erõfölényét,
önkényesen eldöntheti, hogy
mikor és milyen körülmények
között törleszti saját állampol-
gáraival szemben felhalmozott
adósságát” – verték viszsza az
államfõ érveit a bírák. 

Az ellenzék össztüzet zúdított
a bírákat bíráló államelnökre

A háromszékiek székelyföldi népszavazással „kontráztak” a PDL régióátszervezési tervére Fotó: archív

Bãsescu újra kiverte a biztosítékot
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Bogdán Tibor 

Traian Bãsescu államfõ
születésnapjáról egyaránt

megemlékeztek párthívei,
politikai ellenfelei, valamint
korábbi sértettjei – akik szin-
tén szép számban vannak.

A legmagasabb 
hõfokon

A demokrata liberális poli-
tikusok születésnapi jókíván-
ságai, hangvételük, jelzõbok-
raik tekintetében többé-ke-
vésbé emlékeztettek a román
nép legszeretettebb fiához,
Nicolae Ceauºescu elvtárs-
hoz intézett ünnepi üzene-
tekhez. 

Emil Boc miniszterelnök
„hivatalosan és ultrahivatalo-
san” erõt és munkabírást kí-
vánt neki, hiszen „ez a kettõ
a legszükségesebb az állam-
fõi felelõsségek vállalásához,
akkor, amikor vannak, akik
csak bírálni tudnak”.

A képviselõház elnöke, a
demokrata liberális Roberta
Anastase „legjobb gondola-
tait” tolmácsolta az államfõ-
nek, hosszú életet kívánva
neki. Raluca Turcan képvise-
lõ asszony maga is jó egész-
séget kívánt Traian Bãses-
cunak, amit megtoldott azzal
a jókívánsággal, hogy siker-
rel valósítsa meg elnöki man-
dátuma alatt terveit.

A narancsvörös szõke emi-
nenciása, Elena Udrea asz-
szony már azt is tudni vélte,
hogy mit is kíván konkrétan
Cotroceni lakója, ezért, az el-
nöki óhajnak megfelelõen
„alacsony deficittel járó, ész-
szerû költségvetést” „ajándé-
kozott” számára. 

Ioan Botiº képviselõ, volt
munkaügyi miniszter úgy
vélte, õ kapott ajándékot az
államfõtõl: azt, hogy együtt
dolgozhatott vele. „Csak el-
ragadtatással szólhatok arról
a módról, ahogyan együtt
munkálkodtunk” – jelentette
ki, bár az államfõ feltehetõen
nem ezen a véleményen volt,
amikor elmozdította õt tiszt-
ségébõl. Abban pedig, hogy
Bãsescu meghívta a demok-
rata liberálisokat egy kis szü-
letésnapi koccintásra, a leg-
nagyobb megtiszteltetést lát-
ta. 

Az államfõ a maga részé-
rõl egy kevéske nyugalmat
kívánt saját magának, ezért,
közölte, másnap nem megy
be a munkahelyére. Azt nem
mondta, kitõl kell majd
elkérezkednie…

A jókívánságok mellõl ter-
mészetesen nem hiányoztak
az ajándékok sem. A képvi-
selõházi frakció részérõl egy
írókészletet kapott ajándék-
ba, az 1900-as évek anvers-i
kikötõjét ábrázoló festmény
kíséretében. Utóbbit nyilván-

valóan annak kapcsán, hogy
1987 és 1989 között a
NAVROM román hajózási
társaság anvers-i kirendeltsé-
gét vezette. Politikai elemzõk
szerint ebben az idõszakban
feltehetõen a Securitate besú-
gója is volt, hiszen egyébként
aligha helyezték volna ilyen
bizalmas, külföldi állásba. 

Ioan Oltean, a demokrata
liberálisok fõtitkára George
Coºbuc költeményeinek há-
romkötetes díszkiadását
nyújtotta át az ünnepeltnek;
a kötet tavaly jelent meg a
Beszterce-Naszód Megyei
Tanács költségén. A fõtitkár
üdvözlete így hangzott: „En-
gedjék meg, hogy Románia
elnökének jó egészséget, ha-
talmas munkabírást kíván-
jak, hogy továbbra is a nem-
zeti érdekek harcosa marad-
hasson. Hosszú életet, elnök
úr!”

A semmitõl 
a bölcsességig

Az ellenzékiek sokkal la-
konikusabban viszonyultak
az államfõi születésnaphoz.
A szociáldemokraták elnöke,
Victor Ponta kijelentette:
ugyanazt kívánja Traian
Bãsescunak, mint amit õ kí-
vánt neki, születésnapja al-
kalmából – vagyis semmit.
Ugyanezt szánta ajándéknak
is. Adrian Nãstase, a szociál-
demokraták volt elnöke, ko-
rábbi kormányfõ szintén
nem üzent semmit az állam-
fõnek, arra hivatkozva, hogy
Traian Bãsescu ezen a napon
aligha szûkölködik majd a jó-
kívánságokban.

Ludovic Orban, a nemzeti
liberálisok parlamenti képvi-
selõje, leszögezte: õ csak ba-
rátaihoz és általa tisztelt sze-
mélyekhez intéz jókívánsá-

gokat, és hozzátette: az ál-
lamfõ viszont komoly aján-
dékot nyújthatna át népének
– ha lemondana. 

Traian Bãsescu születés-
napja alkalmából megszólal-
tak az államfõ által korábban
megbántott személyek is. A
lebüdöscigányozott tévéri-
porternõ több józan észt és
toleranciát kívánt neki, a kö-
csögnek titulált újságíró re-
mélte, hogy mandátuma le-
járta után az államfõ nem
marad állás nélkül, mint õ,
akit Bãsescu szavai után el-
bocsátottak az állásából. Vé-
gül pedig tisztázni kívánta: õt
csak olyan emberek sérthetik
meg, akiket csodál. Corina
Dragotescu pedig – akinek az
államfõ, annyi egészséget kí-
vánt, mint amennyi igazat ír,
bár köztudott volt, hogy a
publicista röviddel azelõtt
gyógyult ki rákbetegségébõl

– azt szeretné, ha Traian
Bãsescu bölcsebbé válna, mi-
után már nem lesz államfõ –
ami hamar bekövetkezik.

Traian Bãsescu születés-
napjai államfõi mandátuma
alatt nem mindig voltak ün-
nepiek. 2004-ben még válasz-
tási kampánya teljében volt.
Ekkor egy 1877-bõl szárma-
zó katonai harsonát, egy I.
Károly király idejébõl való
díszkardot és egy hajóskapi-
tányi sípot kapott ajándékba
a liberális demokrata szövet-
ségtõl.

Egy év múlva születésnap-
ját a neptuni protokollvillá-
ban töltötte, 2006-ban pedig
a Prahova völgyében kereste
fel õt a Demokrata Párt né-
hány vezetõ politikusa. Négy
évvel ezelõtt születésnapja
vasárnapra esett, az államfõ
mégis munkával töltötte a
napot: az olaszországi romá-
nok helyzetét elemezte, Ro-
mulus Mailat brutális gyil-
kossága nyomán. A rá követ-
kezõ esztendõben szintén
munkával ünnepelt: a de-
mokrata liberálisok ekkor ol-
vasták fel a parlamentben a
Tãriceanu-kormány elleni bi-
zalmatlansági indítványukat. 

Tavalyelõtt ismét az elnöki
kampány jegyében telt el a
születésnapja. Kampány-
stábja ennek ellenére tortával
készült, rajta a felirat – 58
százalék – egyaránt utalt élet-
korára, és remélt szavazat-
arányára. 2010-ben Emil Boc
kormányfõvel és Markó Béla
miniszterelnök-helyettessel
tárgyalt születésnapján az
oktatási törvény kormány ál-
tali felelõsségvállalással tör-
ténõ elfogadtatásával kapcso-
latos alkotmánybírósági dön-
tésrõl. 

Az államfõ születésnapja

Gy. Z.

Szoros meccs volt: 153
igen 145 nem ellenében.

Korábbi beszámolók szerint
ezt követõen Papandreu ön-
ként lemondhat a posztjáról,
utat nyitva ezzel egy átmene-
ti nemzeti egységkormány
megalakítása elõtt, amely
aláírná az EU–IMF-cso-
magról szóló megállapodást
– azaz lehetõvé tenné, hogy
az esedékes, 8 milliárd eurós
részlet megérkezzék –, és
megkezdené a jövõ év eleji
elõrehozott választások elõ-
készítését.

A demokrácia 
hazájában

Érdekes fintora lett volna a
történelemnek, ha a többség
– jelen esetben az Európai
Unió – érdeke nem tudott
volna érvényesülni, a kisebb-

ség, azaz Görögország ellen-
állása miatt. Ráadásul mind-
ez a demokrácia hazájában –
ahol Papandreu népszava-
zásra bízta volna a kellemet-
len határozatok végrehajtásá-
nak elfogadását, avagy eluta-
sítását. Szerencsére a kont-
rollálatlan görög csõd leke-
rült a napirendrõl, gyõzött a
politikai nyomás, és ezzel
visszakerültünk a csaknem
két héttel ezelõtti felálláshoz,
amikor is az EU megszavaz-
ta a görögökkel kapcsolatos
intézkedéssorozatot. A hely-
zet mégsem teljesen ugyan-
az, mivel az általános bizal-
matlanság magasabb szintre
került. Megmutatkozott,
hogy az eurózóna mennyire
sérülékeny lehet. Az unió-
ban még mindig hiányoznak
a nemzetgazdaságok össze-
hangolásának és fenntartha-
tóságának folyamatai, nin-
csenek lefektetett szankciók,

Maastricht pedig önmagá-
ban nem elég a folyamatos-
sághoz.Új seprû jól seper
alapon az Európai Központi
Bank (EKB) új elnöke, az
olasz Mario Draghi meglep-
te a piacokat, és 25 bázis-
ponttal 1,25 százalékra csök-
kentette az európai alapka-
matot. A kamatvágás nem
volt indokolatlan, mindössze
a határozott és jegybanki
mértékkel talán gyors lépés
okozott kisebb meglepetést.
Az elnök kommunikációjá-
ban hangsúlyozta, hogy nem
az európai adósságproblé-
mák miatt történt a lépés, hi-
szen az nem is tartozik az
EKB portfoliójába.

Pszichoanalízis kellene

Közben az elemzõk azon
törik a fejüket: míg kormá-
nya a túlélésért küzd, vajon
mi késztethette a görög kor-
mányfõt arra, hogy ilyen ko-
moly politikai hibát kövessen
el. A kiváló tárgyalási képes-
ségeirõl is ismert Papandreu
pánikot keltett, amikor az
elõzõ hét hétfõjén bejelentet-
te, hogy népszavazást ír ki az
október 27-re virradó éjszaka

Brüsszelben az euróövezet
országai és több száz bankár
által gondosan kidolgozott
mentõcsomagról.

„Nehéz ésszerû magyará-
zatot találni erre a lépésre” –
véli Tanasszisz Diamanto-
pulosz, az athéni egyetem
politikatudományi tanára,
aki szerint pszichoanalízisre
volna szükség a megértésé-
hez. „Amikor látta, hogy a
kormánya összeomlik, talán
teljesen felelõtlenül megpró-
bált mindent egy lapra felten-
ni: vagy magával rántja az
egész politikai rendszert, sõt
az eurózónát, vagy õ lesz a
játék nagymestere, akárcsak
a nagyapja és az apja, két ka-
rizmatikus miniszterelnök” –
vélte a politológus. Diaman-
topulosz megemlítette a
2009-es kormányra kerülése
óta az adósságválság miatt
Papandreura nehezedõ, egy-
másnak ellentmondó nyo-
mások okozta „fáradtság, il-
letve a fizikai és lelki ellenál-
lóképesség problémáját”
is. Jeórjiosz Szefercisz polito-
lógus, aki a hírek szerint kö-
zel áll a Papandreu család-
hoz, a pókerhúzás két moz-
gatórugóját említi: az egyik

pszichológiai (a pánik), a
másik pedig politikai (a „legi-
timitás keresése”, amelyre
szükség volt ahhoz, hogy e
csökönyös országra rákény-
szerítse az Európai Unió és a
Nemzetközi Valutaalap elõír-
ta szigorú gyógymódot).

Egyenes életút

Jeórjiosz Papandreu 1952.
június 16-án született az
egyesült államokbeli Saint
Paul-ban. Életrajzában az
szerepel, hogy görög szociál-
demokrata politikus, Görög-
ország miniszterelnöke. Poli-
tikusi dinasztiából szárma-
zik. Apja, Andreasz Papand-
reu kétszer, 1981 és 1989, va-
lamit 1993 és 1996 között
volt görög kormányfõ; nagy-
apja, idõsebb Jeórjiosz Pa-
pandreu pedig háromszor.
Születésekor apja épp az
Egyesült Államokban volt
egyetemi állásban, édesanyja
is amerikai születésû görög.
Iskoláit Torontóban és az
amerikai Amhertsben végez-
te, majd a Stockholmi Egye-
temre, a London School of
Economicsra és a Harvard
Egyetemre járt, ahol szocio-

lógusi diplomát szerzett. Ez-
után a svéd emigránsok beil-
leszkedési problémáival, ké-
sõbb külkapcsolatokkal fog-
lalkozott.

Az „ezredesek diktatúrájá-
nak” megszûntét és a demok-
rácia visszaállítását követõ-
en, 1974-ben tért haza Gö-
rögországba, ahol apja párt-
jában, a Pánhellén Szocialis-
ta Mozgalomban (PASZOK)
kezdett tevékenykedni. Par-
lamenti képviselõnek 1981-
ben választották meg, azóta
kihagyások nélkül szerzett
mandátumot. Az 1980-
as és az 1990-es években
többször volt oktatási és kül-
ügyminiszter.

A PASZOK elnöke
2004 februárja óta, 2006-tól
a Szocialista Internacioná-
lé elnöke. A 2008–2009-ben
bekövetkezett gazdasági vi-
lágválság során Görögország
adósságválságba került, ami
gazdasági visszaeséshez ve-
zetett, és kiélezte a szociális
feszültségeket. Papandreu
pártja megnyerte a 2009. ok-
tóber 4-én megtartott elõre-
hozott választásokat, így ok-
tóber 6-tól Görögország mi-
niszterelnöke lett. 

Görögország túszul ejtette Európát

Államfõk születésnapjáról nem szokás

megfeledkezni, különösképpen nem

térségünkben, fõleg, ha a hatalom

minden körét mindinkább magához

ragadó elnökrõl van szó, aki ráadásul

kerek életkort, hatvan évet ért meg.

Jeórjiosz Papandreu görög miniszter-
elnök túlélte az elmúlt péntek éjsza-
kába nyúló bizalmi szavazást az athé-
ni parlamentben. Ki ez az ember, és
ugyan milyen lavinát indított el?

Traian Bãsescu születésnapja. Hatvan év – és sok-sok pohár



Midõn – mintegy héttel ezelõtt – cikket ol-
vastam a România liberában (egyenesen a
fõszerkesztõ tollából) arról, hogy az
RMDSZ öngyilkos menetelésbe kezdett,
mert elzárkózik az államreform, azaz a
közigazgatási átszervezés, az egykamarás
parlament, az egyfordulós, visszaosztás
nélküli egyéni választókerületes választási
rendszer, a távszavazás és egyéb moderni-
zációs projektek megvalósítása elõl, akkor
olyan érzésem volt, mint amikor az egykori
Scânteia közölt cikket a kiskereskedelem-
ben tapasztalható visszaélésekrõl, a piaci
spekulánsokról, s a megjelenés után né-
hány nappal – rendszerint egy pártfõtitkári
látogatás után – leváltották néhány piac
igazgatóját, kirúgtak egy-két raktárfõnököt,
azt a látszatot keltve, hogy azért jutott ke-

vesebb élelem a boltokba,
mert pár üzletvezetõ elpa-
namázta az áru egy részét.
A párt központi lapja ak-
kor is, most is jelt adott né-

mi tisztogatásra, megpró-
bálta lélektanilag, han-
gulatilag elõkészíteni
a bekövetkezõ admi-
nisztratív lépéseket.

A cotroceni-i palota egyik hivatalos szó-
csöveként ismert România Liberã cikke
után néhány nappal az Országos Feddhe-
tetlenségi Ügynökség (ANI) vizsgálatot in-
dított Bíró Rozália nagyváradi alpolgár-
mester állítólagos összeférhetetlenségi jog-
állásának ügyében, és –
ami jelen esetben ennél is
fontosabb – gondja volt
rá, hogy az egyébként
nem nyilvános eljárást ki-
szivárogtassa a sajtóba.
Ha hinni lehet az egyik
kissé egzaltált, szélsõséges, de többnyire
jól informált román politikusnak, akkor az
elkövetkezõ idõszakban újabb magyar
tisztségviselõk ellen indul bûnvádi eljárás
cotroceni-i beintésre.
Gondoljuk el, hogy a közvélemény-kuta-
tások szerint 15-17 százalékon álló vezetõ
kormánypárt és az 58 százalékos támoga-
tottságot magáénak tudható ellenzéki párt-
szövetség közötti különbség csakis nagyará-
nyú manipulációval, „szervezéssel” közelít-
hetõ bár annyira, hogy az USL ötven szá-
zalék alá kerüljön. Ehhez a hatalomnak
feltétlenül szüksége van az „államreform”
olyan eszközeire, mint a közigazgatási át-

szervezés, a választási törvények „testre-
szabása”, a távszavazás bevezetése, vagyis
mindarra, amivel az RMDSZ – egyelõre –
nem ért egyet. Ezt a most már nem is lap-
pangó konfliktust a PDL és az RMDSZ
között elõbb-utóbb valahogyan meg kell ol-

dani. Erre utal az is, hogy
Emil Boc kormányfõ a na-
pokban úgy nyilatkozott,
hogy pártja nem mond le
a közigazgatási átszerve-
zésrõl, Traian Bãsescu ál-
lamfõ pedig egy nappal

korábban a Vila Lac nevû protokoll-villá-
ban figyelmeztette a demokrata liberális
aktívát, hogy a kérdésben az év végéig
döntést kell hozni.
Ezzel szemben az RMDSZ a passzív ellen-
állás harcmodorát választotta. Idõnként el-
hangzik egy-egy nyilatkozat arról, hogy a
közigazgatási átszervezés most nem aktuá-
lis, a választási törvények ügyében már
sokkal kompromisszum-készebbnek mutat-
kozik a szövetség, de még ott is vannak vé-
leménykülönbségek, s ezzel lezártnak te-
kinti az ügyet, várva, hogy az idõ telik és
lassan nem marad belõle az államreformra. 
Nyilvánvaló pedig, hogy a kivárásos takti-

ka Traian Bãsescuval szemben nem megfe-
lelõ módszer. Az is egyértelmû, hogy az
RMDSZ nem támogathat olyan „reformo-
kat”, amelyek a létét, a magyarság parla-
menti képviseletét veszélyeztetik. A szövet-
ség aduja az, hogy nélküle nincs meg a
parlamenti többség, egy hét alatt megbuk-
tathatja a kormányt, sõt az államfõt is fel-
függesztheti. Ha azonban az RMDSZ to-
vábbra is a homokba dugja a fejét, vonako-
dik aktív szereplõje lenni ennek a meccs-
nek, s teljesen átengedi a kezdeményezést a
nagyobbik koalíciós pártnak, akkor azt
kockáztatja, hogy aduját nem fogja tudni
kijátszani. Jelen esetben nem csak arra
gondolok, hogy a magyar tisztségviselõk
ellen megrendelésre gyártanak bûnvádi el-
járásokat, hanem arra is, hogy a PDL poli-
tikai alternatívát talál az RMDSZ-el szem-
ben (sajtóhíreket olvasni arról, hogy egyre
nagyobb nyomás – értsd: zsarolás, meg-
vesztegetés – nehezedik ellenzéki képvise-
lõkre, polgármesterekre annak érdekében,
hogy igazoljanak át a vezetõ kormánypárt-
ba vagy a Románia haladásáért nevû csat-
lós pártba).
Kérdés: fel tudja-e ismerni idejében érdeke-
it és lehetõségeit a magyar párt? 

– A kérés kissé szokatlan – mondta Wagner doktor, úgy vélte,
példás önuralommal. – Tudomásom szerint ez az elsõ eset, hogy
egy tibeti kolostor automata számítógépet kér valakitõl. (...) Meg
tudná mondani, hogy tulajdonképpen mire óhajtják használni? 
– Örömmel – felelte a Láma, miközben megigazította selyemta-
lárját. (...)
– Egy tervrõl van szó, amelyen három évszázada dolgozunk, lé-
nyegében a lámakolostor alapítása óta. (...) Voltaképpen igen
egyszerû. Egy kimutatást szerkesztünk, amely Isten összes lehet-
séges nevét tartalmazza majd.
– Hogyan?
– Jó okkal hisszük – folytatta rendületlenül a Láma -, hogy saját
konstrukciójú ábécénk nem több mint kilenc betûje elegendõ
mindezen nevek leírására.
– És ezt csinálják három évszázada?
– Ezt. Számításaink szerint a feladat elvégzéséhez körülbelül ti-
zenötezer év szükséges.
– Ó! – Wagner doktor mintha kissé elképedt volna. – Most már
értem, miért akart egy gépet bérelni tõlünk. De végül is mi en-
nek a tervnek a célja?
A Láma habozott egy rövid pillanatig, Wagner pedig azon tûnõ-
dött, hogy talán megsértette. De a válaszban nyoma sem volt ne-
heztelésnek.
– Legyen rítus, ha tetszik, de hitünk sarkalatos eleme. A legfõbb
Lény tenger sok neve – Isten, Jehova, Allah és a többi – mind
csak ember alkotta címke. Meglehetõsen nehéz filozófiai problé-
ma rejlik itt, amit ne feszegessünk, de valahol a számításba jövõ
betûk összes lehetõ kombinációja között vannak azok, amelyeket
Isten igazi neveinek mondhatunk.

Arthur C. Clark: Isten kilencmilliárd neve. Fordította Nagy Zoltán

Helyzet és felismerés
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Miután feszülõ latex-ruhájából mélységes belátással
elõbuggyanó dús kebleit nemrégiben közszemlére tet-
te a Tabu magazinban közölt szexi fotóin, Elena
Udrea most a medencéjét is megmutatta. Hogy senki
rosszra ne gondoljon, gyorsan pontosítsunk is: a mi-
nisztériuma által pénzelt, épülõ úszómedencérõl van
ez esetben szó. A fejlesztési és idegenforgalmi mi-
niszterasszony ugyanis – akárcsak egyébként demok-
rata liberális pártja – talán a bölcs római közmondás-
ból kiindulva, miszerint ép testben ép lélek, igen fon-
tosnak tartja a különféle sportlétesítmények építését.
Ami önmagában véve még derék dolog is lenne (a
mûveltebb nyugaton ilyen létesítmények nélkül már
nem is létezik például iskola) –, csakhogy nem vál-
ságidõben, amikor a rohamosan romló életkörülmé-
nyek, a tornyosuló megélhetési gondok és a króni-
kussá vált pénzhiány miatt sem ép testrõl sem pedig
ép lélekrõl nem igen beszélhetünk. Ilyenkor bizony a
sportcsarnokokra, uszodákra elköltött/elpazarolt
pénzt sokkal jobb lenne inkább a lakosság szociális
helyzetének javítására fordítani. Fõleg, miután hazai
és nemzetközi gazdasági elemzõk szinte egybehang-
zó figyelmeztetése szerint, veszedelmesen közeleg
Románia felé is a válság következõ hulláma, aminek
átvészelésére – lássuk be – a világ legkorszerûbb
úszómedencéjében pancsolgatva sem lenne túl nagy
esélyünk.
Elena Udrea mégis büszke pártja sportlétesítményei-
re, mondatnánk azt is, hogy lubickol a dicsõségben;
legutóbb is, a Steaua sportklub vízilabda-medencéjé-
nek általa felavatott építõtelepén megjelenve mind-
össze azt fájlalta, hogy õ maga nem tanult meg úsz-
ni, pedig mennyi, de mennyi úszómedencét építte-
tett. Az a potom 26 millió lej pedig, amibe a meden-
ce került mit sem számít. Annál is inkább bagatell,
mert a Dinamo, ugyancsak most épülõ olimpiai
úszómedencéje 34 millió lejt visz el a költségvetésbõl.
Ám még ez is semmiség ahhoz képest, hogy ország-
szerte õrült ütemben, nyakra-fõre épülnek nem csak
úszómedencék, de sporttermek, focipályák is, olyan
kistelepüléseken is, ahol nincs is focicsapat – cseré-
ben van viszont narancsvörös polgármester.
De ne legyünk igazságtalanok a miniszterasszony-
hoz, aki azért mégiscsak tudhat valamit. Mert, ha
jól meggondoljuk, úszómedencére valóban nagy
szükségünk lehet mostanság, amikor lassan elúszik

az egész ország; és amikor mi ma-
gunk is úszunk, ha nem is az árral,
de az árakkal, amelyek meredeken
(k)úsznak fölfelé. És igenis, kelle-

nek az úszómedencék már csak
azért is, mert nem tagadhatjuk: a
jelenlegi narancsvörös hatalom-

mal mindannyian jól befüröd-
tünk.Bogdán Tibor
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Kérdés: fel tudja-e 
ismerni idejében 
érdekeit és lehetõségeit
a magyar párt? 

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Elég tanult vagyok ahhoz, hogy lebeszéljem
magam bármilyen életcélról. Hogy ízekre szedjek

bármilyen vágyat. Értelmét vegyem bármilyen
tervnek. Elég okos vagyok ahhoz, hogy megta-

gadjak minden álmot.” Chuk Palahniuk

Mutatvány

Furcsa számítás

Udrea asszony
medencéje

A hétvége címe. Andrei Pleºu: „Megtalál-
tam Isten létezésének bizonyítékát”,
Adevãrul

Magyarázat. Lebilincselõ mega-interjú a
kiváló gondolkodóval, esszéíróval. A cím
arra vonatkozik, hogy látva a világ egyes
politikai vezetõinek szellemi és irányítói ki-
csinységét, meggyõzõdésévé vált, hogy a
világot csakis az isteni gondviselés mûköd-
tetheti. (Az utóbbi idõben eléggé gyengén –
a szerk. megj.) Különösen érdekes, amit
Pleºu Traian Bãsescuról mond. Lehangoló-
nak tartja azt, ahogyan a volt királyhoz vi-
szonyul: „Megengedhetetlen az, hogy talál-
kozol Cioabã királlyal, táncra perdülsz
Bercea Mondiallal, szerepelsz Dan
Diaconescu tévéadásaiban, megkereszteled
szegény Paul Hohenzollernt, s ugyanakkor
lehordod Mihai királyt. Érthetetlen. Az el-
nöknek természetesen olyan véleménye le-
het, amilyet akar. De a tisztsége nem teszi
lehetõvé, hogy a saját kóros érzékenységét
állampolitikára váltsa.” És a jellemrajz,
összefoglalva: „Alkatában van egy plebejus
vonás, ami elõnyére válik az õszinteség te-
kintetében, de ugyanakkor a baklövések
bajnokává avatja. Ugyanakkor Bãsescu
egyáltalán nem szereti, ha megmondják ne-
ki, hogy tévedett. Inkább a groteszkig me-
nõen eltúlozza a tévedését.” 

A hatodik X. (Pontosabban az elsõ X az L
után.) Fennállásának kerek évfordulóján a
kedvenc tóparti villában pezsgõzött politi-
kailag a párttagokkal Traian Bãsescu. Az
Evenimentul zilei beszámol róla, hogy mi-
lyen ajándékokat kapott (legjobban feltehe-
tõleg az Anvers kikötõjét a múlt század-
elõn ábrázoló festmény mozgatta meg, de
kapott könyveket is!). Õ is megajándéko-
zott valakit: az RMDSZ-t, azzal, hogy nem
hívta meg. 

A nap álhíre. Az Új Magyar Szó szombati
számának elsõ oldalán dísztáviratban kö-
szöntötte – legalább még két mandátumot
kívánva neki – az ország elnökét születés-
napja alkalmából. Nagy érdeme Traian
Bãsescunak, ugyanakkor a szavai és a tettei
közötti legendás összhangot bizonyítja,
hogy hatvan éves, és annyinak is néz ki. 



S. M. Z.

Áttörés született hétvé-
gén a végkielégítések

ügyében a nemeszsuki No-
kia-gyár vezetõsége és a
szakszervezetek között. En-
nek értelmében a vállalattal
közvetlen szerzõdéses vi-
szonyban álló, mintegy 1800
dolgozó háromhavi bérét
kapja meg kárpótlásként,
amelyhez olyan „extrákat” is
csatolnak, mint karácsonyi
prémium, egy-egy Nokia
500-as okostelefon, egyszeri
támogatás vállalkozásindí-
tásra, valamint egy jövõ hét
végén megrendezendõ mun-
kaerõvásár.

Kihozták a maximumot

Habár az eredményekkel
az érdekvédelem nem mara-
déktalanul elégedett, Valen-
tin Ilcaº, a Nokia Metal ve-
zetõje szerint tekintettel a
globális gazdaság és a válla-
lat jelenlegi nehéz helyzetére
ez volt „a legelõnyösebb cso-
mag”. Nézetét osztja
Cristian Copil, a Nokián be-
lül mûködõ szabad szakszer-
vezet vezetõje is, aki szerint
az eredmény jelen pillanat-
ban „a  legtöbb, ami elérhe-
tõ”. Mint mondta, a megál-
lapodásoknak megfelelõen a
végkielégítések két részbõl
állnak majd össze: egyrészt

mindenki részesül egy há-
romhavi fizetésnek megfele-
lõ összegben, ehhez azon-
ban minden ledolgozott
évért további egyhavi bért
számolnak hozzá. „A leg-
több szolgálati idõvel rendel-
kezõ alkalmazottak legfen-
nebb nyolchavi bérüknek
megfelelõ kárpótlást vihet-
nek haza” – magyarázta
Ilcaº, hozzátéve, a végkielé-
gítések kifizetése jövõ év áp-
rilisában kezdõdik. 

A kárpótlásba beletartozik
a 200 lejes karácsonyi prémi-
um, illetve egy 165 eurót érõ

okostelefon is. Ezen kívül a
december 31-e után önálló
vállalkozásba kezdõ Nokia-
alkalmazottak egyszeri, 500
eurós startösszeghez juthat-
nak a finn cégtõl. 

A nemeszsuki gyár bezá-
rása négymillió eurójába
kerül a telefongyártónak –
írta a szakszervezeti vezetõ
által elmondottakra hivat-
kozva a Szabadság. A Ko-
lozs megyei napilap úgy
tudja, a hazai Nokia-dolgo-
zók végkielégítése a bochu-
mi gyárbezáráskor megítélt-
hez képest azért ilyen ala-

csony, mert a romániaiak
négyéves munkaviszonya
majdhogynem eltörpül a né-
metországi több évtizedes
mûködés mellett. A Media-
fax szerint a tárgyalások le-
zárulta után a Nokia vezetõ-
sége úgy értékelte: a megál-
lapodás meghaladja a kol-
lektív munkaszerzõdésben
eredetileg foglalt vállaláso-
kat, sõt, a Romániában ér-
vényes jogszabályokban elõ-
írtakat is, amelyek csupán
egyhavi bérnek megfelelõ
végkielégítés kifizetésére kö-
telezik a munkaadókat. 

Magányos harcosok?

Valentin Ilcaº ugyanakkor
nem rejtette véka alá, hogy
úgy érzi, az érdekvédelem
egyedül maradt a tárgyalások
során, annak ellenére, hogy
Alin Tiºe, Kolozs Megye Ta-
nácsának elnöke több ízben
is ígérte, a vállalatvezetõség-
gel folytatott tárgyalásokon
eljár a dolgozók érdekében is. 

Azt, hogy a megyei önkor-
mányzat egyelõre nem sok
eredményt tud felmutatni a
Nokia-ügy kapcsán, Fekete
Emõke, Kolozs Megye Taná-
csának alelnöke is megerõsí-
tette lapunknak. Kérdésünk-
re elmondta, a gyárnak he-
lyet adó, illetve a hozzátarto-
zó területek ügyében még
nem történt lényegi elõrelé-
pés, jelenleg is folynak a tár-
gyalások az önkormányzat
és a vállalatvezetõség között.
„Ami a végkielégítéseket ille-
ti, az a fontos, hogy a szak-
szervezetek és a munkások
elégedettek legyenek” – kom-
mentálta Fekete a hétvégén
született megállapodást. Em-
lékeztetett, a megyei tanács a
munkaerõ-foglalkoztatási
ügynökséggel karöltve uniós
alapokat igyekszik lehívni,
amelyekbõl átképzõ kurzuso-
kat finanszíroznának annak
érdekében, hogy az elbocsá-
tott munkások könnyebben
juthassanak új álláshoz. 

HIRDETÉS
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Nokia-kárpótlás extrákkal

Míg a kárpótlást „aprópénzre” váltotta, a megyétõl kapott értékes telekre még igényt tart a Nokia

Romtelecom:

lassú kapcsolás
Hírösszefoglaló

Továbbra is késik annak a
tanácsadócégnek a kivá-

lasztása, amely a távközlési
minisztériummal együttmû-
ködve kidolgozza majd a
Romtelecom és Cosmote fú-
zióját, valamint azt követõen
a telekommunikációs cég
börzére vitelét. Valerian Vre-
me távközlési miniszter a
Ziarul Financiarnak (ZF) el-
mondta: a konzulens cég ki-
nevezése késik ugyan, azon-
ban legkésõbb december ele-
jén döntés születik az ügy-
ben, miután a Morgan Stan-
ley befektetõház nyilvános-
ságra hozta részvényeseknek
szóló szakértõi jelentését az
összeolvadás várható üzleti
hatásairól. A Morgan Stan-
ley elemzése ugyanakkor ar-
ra nézve is javaslatot fog ten-
ni, hogy a szaktárca Romte-
lecomban birtokolt kisebbsé-
gi részvénycsomagjának
mekkora részét bocsássa áru-
ba. Mint ismeretes, több mint
félévnyi mérlegelés után a te-
lekommunikációs cég több-
ségi tulajdonosa, a görög
OTE mégsem vásárolta meg
a minisztérium felkínált 46
százalékos pakettjét, ám jú-
liusban bejelentette egy éven
belül tõzsdére viszik a részvé-
nyeket. A szaktárca illetéke-
sei szerint jelenleg nincsenek
arra utaló jelek, hogy a táv-
közlési vállalatok börzei
jegyzése késést szenvedne. 
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Röviden

ÚMSZ-összeállítás

Gyengén teljesítettek a
diákok a tanév elején tar-

tott országos tudásszint-
felmérõ teszteken – derült ki
a dolgozatok kiértékelésekor.
Az osztályzatok nem kerül-
tek be a naplóba, de az ered-
ményekrõl ezekben a napok-
ban tájékoztatták az iskolák a
szülõket. 

Vakációs hangulatban

A kolozsvári Báthory Ist-
ván Elméleti Líceum igazga-
tónõje szerint az eredmények
nem tükrözik a diákok valós
tudását. „Az év elején megírt
dolgozatok osztályzatai nem
okoztak különösebb megle-
petéseket számunkra. Ismer-
jük a nálunk tanuló gyerekek
képességeit, így azt mondha-
tom, hogy a felméréseken el-
ért eredményeknél azért na-
gyobb a tudásuk” – mondta
Tímár Ágnes. Az igazgató
szerint a gyenge eredmények
azzal magyarázhatók, hogy a
diákok „még vakációs han-
gulatban” írták a dolgozato-
kat, a nyári szünidõ alatt pe-
dig sokat felejtettek a tan-
anyagból. Tímár Ágnes
mindezek ellenére hasznos-
nak ítéli a tesztelést. „A tesz-
tek utat mutattak abban,
hogy az egyes tanulóknál mi-
re kell odafigyelnünk az is-
mereteik bõvítése vagy a ké-
pességeik fejlesztése terén” –
mondta az iskolaigazgató.

Nem vették komolyan

A marosvásárhelyi taná-
rok is úgy vélik, hogy a reá-
lisnál gyengébbet mutat a fel-
mérés eredménye. „A tanu-
lók jobbak, mint amit a tesz-
tek osztályzatai sugallnak” –
vélekedett Székely Emese, a
református kollégium igaz-
gatója. A pedagógus azzal
érvelt, hogy mivel a felmé-
résnek nem volt tétje az isko-

lai elõmenetel szempontjá-
ból, a diákok többsége nem
is vette komolyan a dolgoza-
tokat. „A hagyományoktól
nem lehet ennyire elrugasz-
kodni. Ha nem motivál a
teszt, ha nincs tétje, akkor
nem is várható el a tanulók-
tól, hogy tudásuk legjobbja
szerint teljesítsenek” –
mondta az ÚMSZ-nek az
igazgató. Ennek ellenére
Székely Emese is úgy látja, a
tesztek eredményeit kiindu-
lópontnak lehet tekinteni a
pedagógusi munkában. „Az
sem árt, ha a szülõk is tud-
ják, hányadán áll a tanulás-
ban a gyerekük. Elváratik,
hogy a következõ felmérés
eredménye jobb legyen, és
meggyõzõdésem, hogy jobb
is lesz” – jelentette ki a peda-
gógus.

A Maros megyei iskolák-
ban a tudásfelmérõ tesztek
eredményeirõl személyesen
tájékoztatják a szülõket. Is-
kola válogatja, hogy haza-
küldik-e az eredményt, amit
a szülõ aláírva visszaküld a
tanintézménynek, vagy sze-

mélyesen, szülõértekezleten
tudatják vele gyermeke ered-
ményeit. 

Fontos eszköz

László Mária székelyud-
varhelyi tanító kifejezetten
hasznosnak tartja a diákok
év eleji tesztelését. „Sok pe-
dagógus nem tartotta fon-
tosnak, ezért mellõzte a gye-
rekek tudásának felmérését.
Pedig ez egy nagyon fontos
eszköz a tanárok, tanítók ke-
zében. Túl azon, hogy diag-
nosztizál, azaz megmutatja
a diák jelenlegi tudásszint-
jét, elõre is vetít, tehát már
hozza magával azokat a ter-
veket, hogy hogyan lehet ha-
tékonyan javítani a hiányos-
ságokon” – vélekedett a ta-
nítónõ. László Mária azt is
fontosnak tartja, hogy a szü-
lõk is ismerjék meg  a felmé-
rés eredményét. „Mivel a
szülõnek fontos szerepe van
az egyéni felkészítésben, ne-
kik is szembesülniük kell az
esetleges hiányosságokkal,
hogy hatékonyabban dol-

gozhassanak otthon is a gye-
rekekkel” – magyarázta az
elemi osztályt tanító peda-
gógus. 

Elmondása szerint a tesz-
tek elõtt „nagyjából” tisztá-
ban volt a gyerekek tudásá-
val, képességeikkel, ám egy-
két meglepetés õt is érte. „Bi-
zony akadt néhány diákom,
akitõl kevesebbre vagy akár
többre számítottam. Persze
nem baj, mert a részletes ki-
értékelés segítségével jobban
figyelhetek az elfelejtett, vagy
még el sem sajátított tan-
anyag pótlására, gyakorlásá-
ra” – jelentette ki. 

Mindemellett a tanítónõ
szerint az országos felmérés
hiányosságának nevezte,
hogy a diákok lazán vették a
felkészülést. „Sajnos kihang-
súlyoztuk azt, hogy ezek a je-
gyek nem kerülnek be a nap-
lóba, így az meg is látszott az
eredményen” – vélekedett. 

Megyénként összegzik

A tesztek eredményeit a
megyei tanfelügyelõségek

ezekben a napokban össze-
sítik. Ferencz Salamon
Alpár Hargita megye fõtan-
felügyelõ elmondta, remé-
nyeik szerint a munkát az
elsõ félév végére sikerül be-
fejezni. „Bár a tesztek ered-
ménye nem publikus, hisz
azok elsõsorban didaktikai
célokból készültek, kíván-
csiak vagyunk arra, hogy át-
lagban vagy zónánként, de
akár osztályonként is, mi-
lyen a megyebeli diákok fel-
készültségi szintje. Ugyan-
akkor az összehasonlításból
az is kiderül, hogy az elmúlt
tanév végi, illetve a mostani
eredmények között van-e
különbség, és ha van, mi az
eltérés oka” – magyarázta
lapunk megkeresésére a fõ-
tanfelügyelõ, aki hasznos-
nak ítélte az országos felmé-
rést, mert az oktatási folya-
mat hiányosságaira is rámu-
tathat.

A szülõk szerint 
jól fogott

Hasznosnak tekintik a tu-
dásszint felmérést a lapunk
által kérdezett szülõk is. A
székelyudvarhelyi Tamás
Enikõ szerint sokat segít az
otthoni tanulásban, hogy
maga is kézhez kaphatta
gyereke tesztjeinek részletes
kiértékelõjét. „Bár tisztában
vagyok a gyerekem tudásá-
val, képességével, de ennyi-
re részletes, tantárgyakra le-
bontott tájékoztatást a hiá-
nyosságokról eddig még
nem kaptam. Nagyon jónak
és hasznosnak tartom, hisz
erre építeni lehet, ez alapján
célratörõ lehet az itthoni ta-
nulás. Ugyanakkor jó annak
is tudatában lenni, hogy me-
lyek azok a részek, amelye-
ket már jól ismer, tud a gyer-
mek, így legalább nem kell
fölösleges idõt tölteni azzal
az anyagrésszel, ami már jól
megy” – mondta a széke-
lyudvarhelyi anyuka. 

Nõtt a nettó átlagbér

Szeptemberben 0,6 százalék-
kal 1464 lejre nõtt a nettó át-
lagbér augusztushoz képest,
és 9,3 százalékkal tavaly
szeptemberhez képest – kö-
zölte a hét végén a statiszti-
kai hivatal. A legnagyobb át-
lagbért (4027 lejt) a kõolaj-
és földgáz-kitermelési szek-
torban fizették szeptember-
ben, ahol 27,2 százalékkal
emelkedett, a legalacsonyab-
bat (866 lejt) szokás szerint a
vendéglátóiparban. A szep-
temberi bruttó átlagbér 2017
lej volt, 12 lejjel emelkedett
augusztushoz képest. A tan-
ügyben 3,7 százalékkal
emelkedett az átlagbér.

Alacsony 
vállalkozási kedv

Az erdélyiek 81 százaléká-
nak egyáltalán nem áll szán-
dékában önálló vállalkozást
indítani – derül ki egy felmé-
rés hétvégén ismertetett
eredményeibõl. Négy romá-
niai és egy magyarországi
szervezet egy uniós projekt
keretében száztizennégy er-
délyi kisvárosban mérte fel a
lakosság vállalkozói hajla-
mát. A projekt célja 540 vál-
lalkozó képzése, és ennek
nyomán legkevesebb 54 új
kereskedelmi társaság létesí-
tése. Csata Zsombor szocio-
lógus szerint Erdélyben 27
vállalkozás esik ezer fõre. A
kisvárosokban lakó szemé-
lyeknek mindössze 4,6 szá-
zaléka alapított kis- és kö-
zépvállalkozást, és 13,5 szá-
zalékra tehetõ a potenciális
vállalkozáslétesítõk aránya. 

Iskolaorvosok
engedély nélkül

Mûködési engedély nélkül,
tulajdonképpen jogtalanul
dolgozik a legtöbb iskolaor-
vos Romániában – számolt
be a Duna Televízió Híradója.
A kormány és az országos
egészségbiztosító idei közös
rendelete értelmében
ugyanis csak akkreditált
rendelõkben folyhat állami-
lag támogatott orvosi tevé-
kenység. Az iskolai rende-
lõk zömének azonban nincs
ilyen engedélye, állapotuk
ráadásul meg sem közelíti a
törvény elõírásait. Hargita
megyében csupán egy ren-
delõnek van mûködési en-
gedélye.

Elfogadták 
a BBTE chartáját

Elfogadta az oktatási mi-
nisztérium a kolozsvári
Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem (BBTE) chartáját –
közölte a hét végén az in-
tézmény rektorátusa. A
dokumentumot a nyár ele-
jén szavazta meg és terjesz-
tette fel az egyetem szenátu-
sa. A minisztérium több, lé-
nyegét nem érintõ kiigazí-
tásra visszaküldte a doku-
mentumot, de a javított vál-
tozatot már nem küldte vis-
sza, és – az egyetem jogá-
szainak értelmezése szerint
– ez harminc nap elteltével
hallgatólagosan elfogadott-
nak minõsül.

Kórlelet az iskolákról

Merre tart a hazai diákság? A tudásfelmérõ tesztet kiindulópontnak tekintik a tanárok Fotó: archív

ÚMSZ

A magyar kormány szá-
mára fontos partnerek az

erdélyi civil szervezetek,
amelyek sokat segíthetnek a
magyar identitás megõrzésé-
ben – mondta szombaton az
MTI-nek Répás Zsuzsanna
nemzetpolitikáért felelõs he-
lyettes államtitkár. A tisztség-
viselõ a hét végén részt vett
Marosvásárhelyen a XI. Civil
Fórum 2011 – Civilként a társa-
dalomért címû rendezvényen,
amelyet a Magyar Civil Szer-
vezetek Erdélyi Szövetsége és
a Lórántffy Zsuzsanna Kul-
turális Egyesület közösen
szervezett.

A helyettes államtitkár sze-
rint a fórum lehetõséget adott
arra, hogy találkozzék több
mint száz civil szervezet kép-
viselõjével. „Örülök annak,
hogy Erdélyben ennyire
élénk a civil élet, a kistelepü-
léseken is több civil szervezet
mûködik. A magyar kor-
mány számára nagyon fon-
tos partnerek ezek a szerve-

zetek” – mondta. Az életnek
ugyanis vannak olyan terüle-
tei, ahová a politika nem ér
el, és jó is, hogy nem ér el–-
tette hozzá. Hangsúlyozta
ugyanakkor, hogy a civil
szervezetek Erdélyben fontos
szerepet töltenek be számos
területen, így az oktatás, a
környezetvédelem, a hagyo-
mányok ápolása, a kultúra
terén. Közös vonásuk, hogy
a magyar identitást akarják
megõrizni és átadni a jövõ
nemzedékeknek – mondta
Répás Zsuzsanna.

Ezeket a gondolatokat a
helyettes államtitkár a szom-
bati rendezvényen elhang-
zott elõadásában is kifejtette.
Ezután válaszolt a közönség
soraiból feltett kérdésekre,
amelyek fõleg a támogatás-
politika megújítását, a Beth-
len Gábor Alap megújult
mûködését érintették. Megál-
lapította: a magyar kormány
most már képes megfelelõen
támogatni a civil szervezete-
ket, meg lehet találni a leg-
fontosabb közös pontokat. 

Erdélyi „civileknél” Répás

Kovács Zsolt

Sepsiszentgyörgyön meg-
nõtt a magyar lakosság

aránya, ami a többi nemzeti-
ség arányának csökkenésével
magyarázható – tájékoztatta
lapunkat Sepsiszentgyörgy
szociológus végzettségû pol-
gármestere, aki a hét végén
elsõk között férhetett hozzá a
népszámlálás ideiglenes ada-
taihoz. Antal Árpád elmond-
ta: az – egyelõre nem végle-
ges – eredmények azt mutat-
ják, hogy idén 56 094 sze-
mélyt vettek számba a város-
ban, de közülük közel 1500
személy tartósan máshol tar-
tózkodik, így a háromszéki
megyeszékhely jelenlegi ál-
landó lakossága 54 641 fõ.
Ebbõl 41 898 (76,7 százalék)
vallotta magát magyarnak,
12 142-en (22,2) románnak
és 417-en (0,8) cigánynak
–tájékoztatott a polgármes-
ter. Az adatok azt mutatják,
hogy a 2002-es népszámlá-
láshoz viszonyítva a három-

széki megyeszékhelyen 1,78
százalékkal nõtt a magyarok
aránya. Eközben a román
közösség aránya 0,83 száza-
lékkal csökkent, illetve 0,71
százalékkal apadt a cigányok
aránya, mivel sok magyar
anyanyelvû roma magyarnak
vallotta magát. Antal el-
mondta: a népszámláláskor
száznál kevesebb személy
vallotta magát székelynek,
így arányuk a városban 0,3
százalékos, de õk is a magya-
roknál szerepelnek. 

A polgármester figyelemre
méltó jelenségnek nevezte,
hogy miközben csökkent
Sepsiszentgyörgy lakossága,

megnõtt a környezõ falvak
népessége, ami a városról fa-
lura vándorlással magyaráz-
ható. Kovászna megyében
leginkább Árkos lakossága
emelkedett. Antal példaként
említette az árkosi „Fészek-
rakó” közösséget, amelyet a
városból kiköltözött több
mint húsz magyar család ala-
pított. 

Erdély több nagyvárosá-
ban még meg sem kezdõdött
az eredmények összesítése.
László Attila kolozsvári al-
polgármester lapunknak el-
mondta, a kérdezõbiztosok
csak tegnap adták le jelenté-
seiket a városházára.

Nõtt a magyarok aránya
IRES: öt százalék hibádzik

A romániai lakosság 90 százaléka közölte személyi
azonosítószámát a kérdezõbiztosokkal a népszámlálás
során – derül ki az IRES közvélemény-kutatásából. A
felmérésbõl kiderül: a lakosság öt százalékához el sem
jutottak a biztosok, adataikat sem a szomszédok, sem a
rokonok nem diktálták be, így hiányozni fognak majd a
végleges statisztikából. A felmérés október 31-én és no-
vember elsején készült 1469 személy megkérdezésével.
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Totka László

Szépirodalomról és tény-
irodalomról szólt a hét-

vége Nagyváradon, a határ
menti városban harmadik al-
kalommal szerveztek könyv-
maratont. A rendezvény
pénteki díszvendége Markó
Béla miniszterelnök-helyet-
tes volt, aki a politikai elõ-
adásokat, esszéket tartalma-
zó Kié itt a tér, valamint a leg-
újabb szonettjeit felölelõ
Visszabontás címû kötetét
mutatta be.

Létkérdések 
visszabontva

„Igazi naplót soha nem ve-
zettem, de vezetett helyettem
a Szekuritáté” – válaszolta
Markó, beszélgetõpartnere,
Szûcs László, a Várad folyó-
irat fõszerkesztõjének kérdé-
sére, aki a 108 szonettet tar-
talmazó „közérzetnapló”, a
Visszabontás születésérõl fag-
gatta. Hozzátette: a kötet,
amint a címében is utal rá,
olyan, mint egy pulóver fo-
nalának visszabontása és új
pulóver alkotása, ilyen a
Visszabontás is, létünket érin-
tõ kérdéseket gondol újra.

„Örök kísérlet ez, hogy
hátha más lesz, de nem lett
más” – fogalmazott sejtel-
mesen a szerzõ. Mint el-
hangzott, politikusi pályája
miatt és alatt tíz esztendeig
csak harsány politikai közle-
ményeket írt, így nehéz volt
újra visszatalálni az irodal-
mi hangnemhez. A Várad
fõszerkesztõjének kérdésére,
hogy hogyan egyeztethetõ
össze a brutálisnak is nevez-

hetõ politikusi pálya és a fi-
nom lelkületû irodalmi tevé-
kenység, Markó elmondta,
„az élet minden területe
ilyen kettõs, más-más hely-
zetek más-más retorikát kö-
vetelnek, ahogy egy pedagó-
gus is másként szól a diákja-
ihoz, mint tanártársaihoz a
tanáriban egy vita hevében,
és ez minden más foglalko-
zásra is igaz”. 

Politikusi térkérdés

A Kié itt a tér címû kötetét
válogatott közéleti cikkek,
elõadások alkotják, ami lé-
nyegében a politikus 1991 és
2009 közötti tevékenységé-
nek összegzése. Szûcs Lász-
ló kiemelte, hogy Markó Bé-
la e könyvében a nemzeti
identitások beillesztésétõl te-

szi függõvé Európa jövõjét.
Az Európai Unió jövõjé-

rõl szóló brüsszeli elõadását
érintõ kérdésre válaszolva
Markó Béla kifejtette: a
nyelvük által élõ nemzetisé-
gek, amilyen az erdélyi ma-
gyarság is, szorongva figye-
lik a kulturális különbségek
eltûnése, a nyelvek unifor-
mizálása felé mutató euró-
pai folyamatokat. Mint
mondta, az euroszkeptiku-
soknak bizonyos mértékig
igazuk van, amikor egyfajta
olvasztótégelynek látják az
uniót, ám meggyõzõdése,
hogy nem az õ válaszuk az
egyetlen a nemzetiségi kér-
dés európai rendezése tekin-
tetében. „Az unió jövõjének
kulcsa, hogy az uniformizá-
lás helyett sikerül-e egyen-
súlyt teremteni a nemzeti

identitások között, és sike-
rül-e megõrizni a belsõ de-
mokráciát, akár a hatéko-
nyabb, ám autokratikusabb
döntéshozatal rovására is” –
mutatott rá Markó Béla. 

A költõ bejelentette, két
újabb könyve van elõkészü-
letben: decemberig várható-
an az új szonettgyûjtemé-
nyét és a haikukötetét is be-
fejezi.    

A könyvmaratonon töb-
bek között Zalán Tibor író,
drámaíró, költõ legújabb kö-
tetével ismerkedhettek meg
az irodalomkedvelõk, Papp
Sándor Zsigmond pedig Bu-
dapestrõl érkezett a legújabb
regényével. A Riport Kiadó
új szépirodalmi sorozatában
verskötettel jelentkezett Kin-
de Annamária, regénnyel
Sorbán Attila.  

Könyvmaraton Váradon
ÚMSZ

A Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház Tompa Mik-

lós Társulata által színre vitt
Platonov (rendezte: Harsányi
Zsolt) és a fõvárosi Bulandra
Színház mûvészei által be-
mutatott Ivanov (r. Andrei
ªerban) címû elõadásokkal
zárult tegnap esti lapzártánk
után a bukaresti Színházi
Fesztivál. Az összesen 32
elõadást, 15 konferenciát és
hat könyvbemutatót felvo-
nultató fesztiválon erõteljes
volt a magyar jelenlét: a ma-
rosvásárhelyiek mellett a ko-
lozsvári társulat három pro-
dukcióval (Ványa bácsi, Sutto-
gások és sikolyok, Leonce és Lé-
na) lépett fel, a sepsiszent-
györgyi Tamási Áron Szín-
ház A velencei kalmár, az M
Stúdió Mozgásszínház pedig
Othello és hõn szeretett Desde-
monája címû elõadását mu-
tatta be. A színházi fesztivál
egyik csúcspontja a számos
szakmai konferencia mellett
Andrei ªerban színházi sze-
repekrõl szóló pénteki elõ-
adása. Az Amerikában élõ
neves román rendezõ kijelen-
tette: „A színházban, akár-
csak a való életben, különbö-
zõ szerepeket kell felvenni,
akár olyanokat is, amelyeket
nem értünk és akarva-akarat-
lanul, de elõ kell adni.” El-
mondása szerint manapság
egyre nehezebb meghatároz-
ni, mit jelent szerepet játsza-
ni. „Napjainkban összemo-
sódik a határ az én és az álta-
la játszott szerep között.
Mindannyian színészek va-
gyunk, de nem tudjuk, hogy
milyen szerepeket játszunk”
– hangsúlyozta Andrei
ªerban. 

Lezárult a 

színifesztivál

Sipos M. Zoltán

Századik felvételét ünne-
pelte a hétvégén Kolozs-

váron a bukaresti közszolgá-
lati televízió magyar adásá-
nak Képzelt Kávéház címû
mûsora. A rétegmûsorként
elképzelt és létrehozott, kö-
zel egy évtizede tévéképer-
nyõn levõ mûsor szerkesztõi
a századik adás forgatásakor
is ragaszkodtak a hagyomá-
nyaikhoz: a kávéház kerek-
asztalát körbeülõ erdélyi ér-
telmiségiek a változás témá-
ját járták körbe mint fontos
tényezõt, amivel az ember
élete során legtöbbször
szembesül. Az évfordulós
kávéház nem mindennapi té-
mája kapcsán Egyed Péter
eszmetörténész, filozófus,
Fóris Ferenczi Rita pedagó-
gus, Sükösd Enikõ pszicho-
lógus, Kovács András Fe-
renc költõ, Jitianu Liviu dog-
matikatanár, Jakabffy Tamás
szerkesztõ, valamint Hor-
váth Andor esszéíró osztot-
ták meg gondolataikat. „Na-
gyon sokat tanultam a kávé-
ház meghívottaitól, minden
mûsor elkészítésén nagyon
jól éreztem magam. Annak
idején Kolozsváron a közép-
iskolában minket arra nevel-

tek, hogy tennünk kell azért
a közösségért, ahonnan vé-
tettünk. Én ezt feladatnak ér-
zem. És érzem a megszóla-
lás és megszólaltatás felelõs-
ségét a médiában” – nyilat-
kozta lapunknak B. Nagy
Veronika, a Képzelt Kávéház
ötletgazdája, szerkesztõje.
Hangsúlyozta, a Képzelt Ká-
véházban teret próbálnak biz-
tosítani gondolkodó embe-

reknek, egymás mellé ültetik
a különbözõ nézeteket valló
közéleti szereplõket. A mû-
sor 2002-ben indult útjára,
kisebb-nagyobb változások-
kal minden hónap harmadik
csütörtökének délutánján az-
óta is jelentkezik egy-egy ál-
talánosabb, elméletibb vagy
gyakorlatiasabb, az erdélyi
társadalomra nézve fontos
téma megvitatásával. „A

Képzelt Kávéház valójában
egy virtuális tér, amelynek
asztalait a kamera pásztázá-
sa köti össze” – vázolta a
mûsor alapkoncepcióját B.
Nagy Veronika. Az érdeklõ-
dõk a hétvégén készített fel-
vételek elsõ részét a közszol-
gálati televízió 2-es csatorná-
ján nézhetik meg november
17-én, az adás második ré-
szét december 15-én. 

Ünnepelt a Képzelt Kávéház Tamás András

A Pipacsom ifjúsági tánc-
együttes elõadásával ért

véget tegnap este a Nagy-
enyedi Magyar Kulturális
Napok programja. Kováts
Krisztián Fehér megyei
RMDSZ-elnök a kulturális
napok részét képezõ szombat
esti szüreti bálon mondott
beszédében hangsúlyozta: „a
rendezvénysorozat elsõdle-
ges célja: erõsíteni az együvé
tartozást, és rávilágítani a
szórvány problémáira.” 

A magyar napok nyitánya-
ként a Váróterem Projekt ne-
vû kolozsvári alternatív szín-
házi társulat Ismered a Tejutat?
címû produkcióját adta elõ,
majd Margittai Gábor újság-
író Trianoni menyecske és Uta-
zás a végeken, a „külsõ magya-
rokról” szóló könyveit mu-
tatták be. „Ezeknek a köny-
veknek a célja, Burgenland-
tól Kárpátaljáig, megismer-
tetni a Magyarország testérõl
leszakadt magyarság min-
dennapjait, a megmaradásért
folytatott küzdelmét, illetve
tragédiáit, amelyek a legtöbb
esetben Nagyenyedtõl eltérõ-
en, ahol legalább felújított
dombormû jelzi az 1849-es
áldozatok tömegsírját, ma
már csak egy omladozó
templom jelzi, hogy ott vala-

mikor magyar közösség élt”
– hangsúlyozta a könyvbe-
mutatón jelen levõ szerzõ.
Emellett Margittai beszélt a
magyar tudatú néptöredé-
kekkel foglalkozó Mi a mag-
yar? címû könyvérõl is, ame-
lyet a Beder Tibor nyomában
bejárt Törökországban,
Egyiptomban, a kazah pusz-
tákon tapasztaltakból írt
meg. Pénteken Köble Csaba
A régi Enyed nagy családjai: a
Garda család címmel Garda
Dezsõ történetírói munkás-
ságáról tartott elõadást. Teg-
nap Szilágyi Mátyás, Ma-
gyarország kolozsvári fõkon-
zulja és Kötõ József
RMDSZ-es képviselõ jelen-
létében felavatták Elekes Vik-
tornak a Bethlen Gábor Kol-
légium volt rektorprofesszo-
rának emlékszobáját, illetve
Nagy Endrének és Mezei
Sándornak, a hajdani kollé-
giumhoz tartozó csombordi
téli gazdasági iskola igazga-
tóinak szentelt emléktáblát.
A magyar kulturális napok
utolsó rendezvényei a köz-
igazgatásilag Nagyenyedhez
tartozó Csombordon zajlot-
tak, ahol Nagy Margit, az új-
vidéki magyar pedagógus
szövetség elnöke, illetve a bu-
dapesti Bellág Rózsa Nagy
Endre Így éltem és ezt láttam cí-
mû könyvét mutatta be. 

Véget ért az enyedi ünnep

Szépirodalom és tényirodalom. Kovács Levente színmûvész, Markó Béla és Szûcs László 

A Képzelt Kávéház legendás kerekasztalát századik alkalommal ülték körbe a meghivottak

A szerzõ felvétele

A szerzõ felvétele

ÚMSZ

A spanyolországi Kote
Camacho A nagy verseny

címû filmje nyerte a tegnap
véget ért marosvásárhelyi
19. Alter-Native Nemzetközi
Rövidfilm Fesztivál fõdíját.
A Kulturális és Örökségvé-
delmi Minisztérium díját
Luiza Pârvu 7-es vázlat címû
filmje kapta; az izraeli Oded
Graziani Kirándulás címû
produkciója pedig a legjobb
diákfilmnek járó Simó Sán-
dor emlékdíjban részesült. A
Román Rádiótársaság elis-
merését Zomborácz Virág:
Valami kék címû alkotása
kapta, míg az Erdély Tévé
díjában a franciaországi
Svetlana Filippova Ahol a ku-
tyák meghalnak címû animá-
ciója részesült. A marosvá-
sárhelyi szemlén is kitüntet-
ték ugyanakkor Felméri Ce-
cília Mátyás, Mátyás címû
animációját, amely ezúttal
Marosvásárhely város díját
kapta meg. A tavaly készült
film már számos rangos
nemzetközi filmfesztivál ver-
senyprogramjában szerepelt,
a bukaresti Anim’est és a
Hyperion diákfilm-fesztivál
is a legjobb film díjával mél-
tatta, a csíkszeredai
Film.dok dokumentumfilm
fesztiválon elnyerte a Ma-
gyar Televízió elismerését. A
fesztivál versenyprogramjá-
ban huszonhárom ország 56
filmje versenyzett, a zsûri
szerint azonban nem volt ne-
héz választaniuk, a hat díja-
zott kiemelkedett a mezõny
többi tagjai közül. A nemzet-
közi rövidfilmes szemlét
Miklauzic Bence A zöld sár-
kány gyermekei címû filmje
zárta. 

Alter-Native:

spanyol öröm



Ma Rezsõ és Ernõ napja
van.
A Rezsõ férfinév a Roger
név magyar változata, amit
a nyelvújítás során hoztak
létre az ismeretlen eredetû
Rézsõ, Résõ családnévbõl.
Az Ernõ férfinév a magyar
nyelvújításkor a német ere-
detû Ernest névbõl keletke-
zett -õ kicsinyítõképzõvel.
Holnap a Zsombor és Ko-
los (Kolozs) nevûek ünne-
pelnek.

Évforduló
• 1769 – Orvosi fakultás
jön létre a nagyszombati
egyetemen, ez a szervezett
orvosképzés kezdete Ma-
gyarországon.
• 1860 – A Kisfaludy Tár-
saság Szépirodalmi Figyelõ
néven új esztétikai, kritikai
és szépirodalmi folyóiratot
indít, Arany János szer-
kesztésében.
• 1956 – Megérkezik szov-
jet tankokon Budapestre
Kádár János. Leteszi a hi-
vatali esküt Kádár János
kormánya, ezzel a harma-
dik Nagy Imre-kormány
jogilag megszûnik.
• 2007 – Elsõ alkalom

Oroszországban, hogy az
Orosz Kommunista Párt
nem koszorúzhatja meg a
Lenin-mauzóleumot.

Vicc
– Önnek tehát az a panasza,
hogy álmában beszél. Sze-
rencsére egyedül lakik, nem
zavar senkit...
– És a kollégáim az irodában,
doktor úr !?

Recept
Fokhagymás sertéstarja 
sült zöldséggel
Hozzávalók: 80 dkg szeletelt
sertéstarja, 50 dkg kelbimbó,
hagyma, újhagyma,  paprika,
konzervkukorica, fokhagy-
ma, só, bors.
Elkészítés: A tarjaszeleteket
sózzuk, borsozzuk, fokhagy-
mával bedörzsöljük, étolajjal
meglocsoljuk, 1 éjszakára
hûtõben pácoljuk. Másnap a
kelbimbót sós vízben megpá-
roljuk. A bepácolt tarjákat
serpenyõben megsütjük, fél-
retesszük. A karikákra szelt
hagymát, újhagymát, papri-
kát a pecsenyezsíron megsüt-
jük, hozzáöntjük a kelbimbó-
kat, konzervkukoricát. Meg-
sózzuk, összerottyantjuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Helyezze a hangsúlyt a kreatív
munkára. Dokumentumok alá-
írásakor legyen körültekintõ.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Koncentráljon feladataira, ne-
hogy hibát vétsen, mert nehéz
lenne kijavítani. A zavaró körül-
ményeket zárja ki. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az újdonságok iránt legyen nyi-
tott. Kölcsönkérés esetén ne le-
gyen nagylelkû. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Olyan hírt hall, amelynek kevés
a valóságtartalma. Lehet, hogy
megszakad egy régi barátsága.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Jó érzéssel tölti el, hogy számíta-
nak a munkájára, de úgy véli,
hogy anyagi megbecsülése nem
áll arányban a teljesítményével. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Megpróbálja a társadalmi kon-
venciókat lerombolni, de rá kell
jönnie, hogy egyedül ez nem le-
hetséges.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Romantikus nap. Párja új fény-
ben ragyog, és ön azon tulajdon-
ságait is észreveszi, amelyekrõl
már régen megfeledkezett. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ma hajlamos lesz rá, hogy egy-
kori lehetõségeit hasonlítgassa a
jelenlegi kilátásokhoz. Tekintsen
inkább elõre.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Elbizonytalanodik az érzéseiben,
úgy érzi, hogy a szeretõje sem
õszinte önhöz. Ne késlekedjen
tisztázni a helyzetet.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ez a hét kellemesen alakul. Ke-
resse az olyan emberek társasá-
gát, akik felelõsségteljesek és érde-
mesek az ön barátságára. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Egy kellemes társaságban új is-
merõsre talál, aki bölcsességével,
humorérzékével is elkápráztatja. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Fokozottan vigyázzon egészségé-
re. Egy kisebb megfázásból, fer-
tõzésbõl is komoly problémák
adódhatnak.
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A legtöbb ember gondolata va-
laki másnak a gondolata, élete
csak utánzás és szenvedélyei
csak kilengések. Nincs is annál
nagyobb kísértés, mint más-
nak az életét élni. Úgy véljük,
a másik ember sikeres és bol-
dog, ezért elkezdjük utánozni.
Nem saját életünkön változta-
tunk, hanem átveszünk mon-
datokat, véleményeket és csele-
kedeteket. A másik ember éle-
tét éljük. A mi életünkkel pe-

dig mi történik? Nos, azt is éli
valaki. Valaki, akinek úgy
tûnik, hogy boldogok és sikeresek
vagyunk, ezért utánozza mind-
azt, ami eredetinek tûnik benne.
Amitõl mi szabadulni akarunk,
az másnak irigyelt magatartás.
Így aztán szép lassan annyira el-
kezdünk hasonlítani egymásra,
hogy kikerülhetetlenül meggyû-
löljük egymást. Merthogy éppen
azért küszködünk, hogy külön-
bözõek legyünk. 

Gondolatjel Visky István rovata



8.30 Híradó
8.35 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 A férfi 
a legjobb orvosság 
(német vígj. sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
12.00 Roma Magazin
12.20 Domovina
13.02 Híradó - Déli
13.25 Kívánságkosár
15.15 Napok, évek, száza-
dok
15.45 Határtalanul ma-
gyar (ism.)
16.20 Sportaréna (ism.)
17.15 Zebra
17.45 Ízőrzők: Csurgó 
18.15 Kisváros 
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Mad Men 
- Reklámőrültek (am. sor.)
22.15 Hírek
22.30 Született
bankrablók 
(am. vígj., 2003)
0.00 Dunasport
0.10 Tudatom veletek,
megvagyunk (dok. f.)
1.05 Koncertek az A38
hajón
1.45 Térkép (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Hyperion - Az égihá-
ború (am. akciófilm)
12.50 Kabinnyomás (am.
film) 14.35 Tűzpróba
(kan. akciófilm) 16.20 Vi-
lágok harca 2. (am. sci-fi
akciófilm) 17.55 A tuti bal-
hé (am. akciófilm) 19.55
Piedone, a zsaru (olasz-
NSZK akció-vígjáték)
22.00 Total Recall - Az em-
lékmás (am. akciófilm)
0.10 Bérgyilkos ösztön
(angol-francia-lux. akció-
film)

7.30 Családi történet (tö-
rök sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 A szív úrnője
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek paranc-
soni nem lehet (török
sorozat) 22.00 A szülők
pénzén 23.30 Kanal-D Hí-
rek 0.30 Sunny és az ele-
fánt (francia kalandfilm,
2008)

9.30 Alakok tájban 10.30
Néptánc 16.00 Híradó
16.15 Piactér ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00
Mester József: A kenyér
17.30 Híradó 17.40 Izelítő
18.50 Egészséges percek
18.00 Szüreti vigadalom
ism. 18.30 Híradó 19.00
Metszet ism. 19.30 Híradó
20.00 Erdélyi Kávéház
20.30 Retropolisz 21.00
Metszet 21.30 Híradó
22.00 Átjáró 22.30 Hír-
adó 23.00 Napraforgó
ism.

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 (so-
rozat) 22.00 Éjszakai tör-
ténetek 22.30 Perro amor
(sor.) 23.30 Szerelemkön-
nyek (román sorozat)
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Pro Tv, 14.00
Édes november

Nelson Moss magának való, munkamániás üzletember. Egy
napon összehozza a sors Sarával, aki miatta bukik meg egy
autóvezetői rutinvizsgán. Sara csipkelődő modora egyszerre
vonzza és taszítja a férfit, aki csak akkor lágyul el végképp,
amikor Sara elmondja az igazat magáról. Halálos betegség-
ben szenved, nincs sok ideje hátra. A legfontosabbat viszont
elhallgatja Sara.

DUNA Tv, 22.30
Született bankrablók

Három kisvárosi bankalkalmazott - megelégelve addigi seké-
lyes életüket - egymástól függetlenül arra az elhatározásra
jut, hogy kirabolják saját bankjukat. Mindenki a maga mód-
ján tervezi meg az akciót, és persze gondolatban már el is
költi a zsákmányt. Nem is sejtik, hogy a rablást ugyanazon
napra tervezik...A filmet Gavin Grazer rendezte.

TV2, 23.00
A fenevad gyomrában

Jack Hopper, a volt CIA-ügynök nyugdíjas napjait töltené
Thaiföldön, amikor egy jól szervezett csoport elrabolja lá-
nyát, Jessicát. Hopper nyomozni kezd az elrablók után és ha-
marosan rá kell jönnie, hogy lánya politikai intrika áldozata,
melyet a háttérből a kormány irányít. Az egykori ügynök
azonban nem hagyja magát megfélemlíteni, és lányáért min-
dent kockáztatva szembeszáll a félelmetes ellenséggel.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
5.55 Árak és energia
6.25 Hajnali gondolatok
6.29 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.00 Nekem ne lenne
hazám?
17.15 Delta
Tudományos magazin
17.40 HungarIQ
18.05 Kalandozó
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 Tudorok 
(ír-kan.-am. drámasorozat)
2.15 Bűvölet 
(olasz sor.)
3.05 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)

6.45 Top Shop
7.10 Trendmánia (ism.)
Életmód- és szépségmaga-
zin
7.45 Fókusz Reggel- Köz-
szolgálati magazin (ism.)
8.45 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.25 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mex. sor.)
11.20 Top Shop
13.10 ASZTRO Show
14.10 A szív útjai 
(török sorozat)
16.10 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
17.15 Sarokba szorítva
(am. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág (élő) 
- összefoglaló
23.10 Házon kívül
Heti magazin
23.40 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
0.20 Reflektor 
- Sztármagazin
0.35 Megrendezett halál
(amerikai-német thriller,
2006)
Sz.: Gabrielle Anwar,
Chace Crawford

7.00 TotalCar (ism.)
Autós magazin
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.15 Stahl konyhája
10.20 Babapercek
10.25 Teleshop
11.55 Színes fátyol 
(kínai-am. rom. dráma,
2006)
14.10 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
15.10 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
16.10 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor., 1. rész, 1994)
17.10 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.15 Update Konyha
18.20 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 ÖsszeEsküvők
(valóságshow)
A Védettség 
- A Szembesítés
21.35 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
23.00 A fenevad gyomrá-
ban (am.-kan.-hongk. ak-
cióf., 2003)
0.15 Aktív 
- TV2 magazinja
0.45 Esküdj!
1.20 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.30 Telitalálat 
(magyar játékf., 2003)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Hírvilág
12.05 Sportré (ism.) 
12.30 Retrográd (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
(ism.)
15.30 Ikon (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Globál (ism.)
17.05 Stopper (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó 
- Friss információk
18.30 Zöld övezet
19.20 Panaszkönyv
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Riasztás - A rendkí-
vüli események műsora
0.05 Rájátszás (ism.)

10.00 Nyomtalanul (soro-
zat) 10.55 Columbo:
(amerikai krimi) 12.50
Topmodell leszek! 13.40
Feleségcsere 14.40 Őran-
gyal (sorozat) 15.40 Dok-
tor House (ismétlés)
16.35 Nyomtalanul (soro-
zat) 17.30 Gyilkos szá-
mok (sorozat) 19.20
Jóbarátok (sorozat)
20.20 Két pasi (ismétlés)
21.15 Doktor House
(sorozat) 22.15 Nyomta-
lanul (krimi sorozat)
23.10 Négy Esküvő 2. 

9.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.00
Sport.ro Hírek 13.10 Pon-
tos sportidő 14.00
Sport.ro Hírek 15.00
Sport.ro Hírek 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 U
Mobitelco Cluj - Elan
Chalon férfi kézilabda mér-
kőzés (live) 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
1000 halálos történet
23.00 Sport.ro Hírek

TV2
6.26 Hajnali gondolatok
6.29 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Bűvölet (sor.)
11.05 Mindenből egy van
12.05 Kékfény (ism.)
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Srpski Ekran
14.30 Unser Bildschirm
15.00 Álmok mai álmodói
- tudós fiatalok
15.30 Csavargások 
Afrikában dr. Livingstone
ürügyén
16.00 Angyali érintés
(am. sor.)
16.50 Különleges 
mentőalakulat 
(auszt. sor.)
17.35 MM
18.35 Észak és Dél 
(am. kaland sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 A Kennedy család
(kan. minisor.)
22.00 DTK (talk show)
23.10 Az Este
23.45 Tudorok 
(ír-kan.-am. drámasor.)
0.40 Barangolások 
öt kontinensen
1.10 Esély
1.40 Sporthírek
1.50 Észak és Dél 
(sor., ism.)
2.40 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, 
nap mint nap! 
(live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sor.)
11.25 Prim Plan
(talk show)
12.20 TVR55
12.40 A palota legendái:
A szelek királya 
(dél-koreai drámasorozat)
14.00 Hírek
14.45 Üzlet és pénzügyek
15.15 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
Magyar nyelvű műsor
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Nem felejtelek el
(orosz romantikus film,
2009)
18.25 A palota legendái:
A szelek királya 
(dél-koreai drámasorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Grey anatómiája
(amerikai sorozat)
22.45 Túl a hírnéven
22.50 Szerelem 
a képernyőn től
23.10 Kettős ügynök
(amerikai filmdráma,
2002)
0.45 A Királyi Ház 
jótékonysági koncertje

6.00 Happy Hour 
(ism.) 
7.00 Pro Tv hírek
10.00 Fogadok az élettel
(román sorozat) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 Édes november 
(amerikai romantikus 
dráma, 2001)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek,
sport, 

Időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport,
időjárásjelentés
20.15 Románia hangja 
- szórakoztató műsor
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.)
0.00 Apropo TV 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
1.00 Explore Midnight
(ism.)
1.30 Pro Tv hírek, 
sport 
(ism.)
3.00 A rejtély 
(amerikai -kan. thrillersor.)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
- Răzvan és Dani műsora
(live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show
11.30 Mutassalak 
be a szüleimnek 
– szórakoztató műsor
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés - Simona Gheorghe
műsora
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.15 Csillagháló 
- szórakoztató műsor
22.00 Lale
(török sorozat)

23.15 Híradó,
Sport, Időjárásjelentés
23.50 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.00 Fenn
(német thriller, 2009)
3.00 Lale (török sorozat)
(ism.)
3.45 Közvetlen hozzáfé-
rés (ism.)

7.00 Titkos szerelmek
(ism.)
8.00 Családban
(román sorozat)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
10.30 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
11.30 Fintescu hidja
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat)
15.00 Családban 
(román sorozat)
16.00 A cseresznye a tor-
tán
17.00 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 A betolakodó
(angol-kan. akcióf., 1999)
22.15 Lököttek (vígjáték
sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
1.00 Fintescu hidja 
(ism.)
2.00 Hírek, Időjárásjelen-
tés (ism.)
3.00 A betolakodó 
(angol-kan. akcióf., 1999)
(ism.)

7.00 Hogyan készült?
Acélhordó, 
Rendőrsíp, 
Vasútmodell, 
Tölcséres fagylalt
8.00 Autókereskedők 
- Peugeot 205
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 A túlélés 
törvényei
12.00 Amcsi motorok 
- Peavey 2
13.00 Autókereskedők 
- Ford Coswortho
15.00 Állítólag... 
- Népszerű mítoszok
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Mikey emlékei
18.00 Autókereskedők 
- VW T2 Panel Van
19.00 A túlélés 
törvényei - A túlélés művé-
szete
20.00 Állítólag... 
- Madárrakomány
21.00 Hogyan készült?
22.00 Állítólag...
23.00 Kíváncsiság 
- Van-e élet Mike-on?
0.00 A túlélés 
törvényei
1.00 Autókereskedők  
- Fiat 500
2.00 A túlélés 
törvényei 
- A túlélés művészete
3.00 Állítólag... 
- Westernmítoszok

6.00 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)
7.00 Teleshopping
8.00 Hannah Montana
(am. sor.)
8.35 Nyomoz a tanárnő
(olasz sorozat)
9.35 Késhegyen
10.20 Cinema Dreaming
(ism.)
10.50 Egészségpasztilla
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Bazár
12.35 Biznisz óra
13.25 Egészségpasztilla
13.30 Jamie belevág
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,
időjárásjelentés
18.30 Wild Times 
(amerikai minisorozat)
20.15 Adio
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.20 Hírek
23.00 Túlélők 
a nagyvárosi dzsungelben
23.35 Ház a ködben
(amerikai filmdráma,
2003)
1.45 Wild Times 
(amerikai minisorozat)
(ism.)
3.25 Ma a holnapról

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Híradás,
KultúrPresszó 15.00 Híradás, KultúrPresszó 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Művelődési
hírek, Csendestárs 17.55 A nap hírei röviden
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Labdarúgás 

Turós-Jakab László 

A 13. forduló pénteki
nyitómérkõzésén a

Ceahlãul Piatra Neamþ 2-1-
re nyerte Mioveni-ben az
újoncrangadót, a gólokat
Stana és Constantinescu, il-
letve Iordache szerezte. A ha-
zai csapat sorsa már a talál-
kozó 30. másodpercében
megpecsételõdött, amikor
Ciprian Tãnasát kiállították.  

Szombaton, Nagyszeben-
ben, az újonc Voinþa 2-1-re
nyert a Brassói FC ellen, a
gólokat Nuno Viveiros (ön-
gól) és Popa, illetve Moutin-
ho szerezte. A vendégcsapat
kispadján a Rapidtól me-
nesztett Marius ªumudicã
ült, aki téli „nagytakarítást”
ígért a brassói keretben. 

A ploieºti-i házirangadón
az Astra 1-1-re mérkõzött a
„vendég” Petrolullal. Utóbbi-
ak csatára, Opriþa büntetõbõl
szerzett vezetést, majd az
astrás N’Doye 11-est hibá-
zott. A végeredményt a 32.
percben állította be Lucian
Goian. Az Astra kispadján
az a Selymes Tibor ült, akit

az idény elején menesztett a
ploieºti-i klubvezetés és aki
nemrégiben bontott szerzõ-
dést a marosvásárhelyiekkel.  

Kolozsvárott csúcsrang-
adót vívott a CFR 1907 és a

Dinamo. A fõvárosiak 37 év
után nyertek ismét a kincses
városban (3-2), és kissé meg-
ugrottak a tabella élén. Dãn-
ciulescu a vendégeknek szer-
zett vezetést a 21. percben,

hét perccel a szünet elõtt Ca-
du büntetõbõl egyenlített. A
második félidõ elsõ percében
Ronny mattolta a bukaresti
védelmet, majd késõbb Ka-
petanos fejelt a kapufára. A

hajrában Marius Niculae
egymaga fordított, miután a
82. percben akcióból, a
hosszabbítás-percek végén
pedig büntetõbõl volt ered-
ményes. Három kolozsvári
játékos is hordágyon hagyta
el a pályát, Weldon és Lionn
az elsõ, Ronny pedig a máso-
dik játékrészben. A kolozsvá-
ri klubvezetés szerint Alex-
andru Tudor befolyásolta a
végeredményt, mert nem ad-
ta meg Kapetanos szerintük
érvényes gólját, és túlságosan
könnyen ítélt tizenegyest
Liviu Ganea feltartásánál. A
másik oldalon Liviu Ciobo-
tariu edzõ elismerte: csapata
szerencsés gyõzelmet aratott. 

Tegnap, Bukarestben, a
Kolozsvári U folytatta a
vendésikerek sorát, és 4-2-re
nyert a Sportul Studenþesc el-
len. Adrian Cristea és Tony is
duplázott, csakúgy mint a
bukaresti Maxim.   

Lapzárta után Pandurii–
Oþelul és Steaua–Concordia
mérkõzéseket rendeztek. A
ma esti mûsor: Marosvásár-
helyi MFC–Rapid (19 óra,
Dolce Sport), Medgyesi Gaz
Metan–FC Vaslui (20.45 óra,
GSP Tv). 

A dinamósok (fehér mezben) is elismerték, nem érdemelték meg a kolozsvári gyõzelmet

ÚMSZ

Több ezren búcsúztat-
ták a róla elnevezett Ül-

lõi úti Stadionban a vasár-
nap éjjel elhunyt Albert
Flóriánt, a Ferencváros le-
gendás futballistáját, az
egyetlen magyar aranylab-
dást.

A Császár koporsóját a
Springer-szobor elõtt, egy
hatalmas kegyhelyen állí-
tották fel, s magyar nemzeti
lobogóval, illetve Fradi-
zászlóval takarták le, mel-
lette pedig díszõrség állt. A
kegyhely elõtt Albert
Aranylabdája volt látható,
amelyet 1967-ben, mint a
legjobb európai futballista
nyert el.

A 70 évesen elhunyt le-
gendás játékos búcsúztatá-
sán óránként körülbelül 600
szurkoló rótta le kegyeletét,
köztük Schmitt Pál köztár-
sasági elnök. Mellette szá-
mos korábbi és jelenlegi vá-
logatott sportoló, a Ferenc-
város labdarúgócsapatának
teljes stábja, valamint színé-
szek és zenészek, és persze a
szurkolók is tisztelegtek az
egykori kiváló játékos elõtt.

A helyszínre érkezõk ké-
sõbb egy vendégkönyvbe ír-
hatták bele „utolsó üzenetü-
ket” Albertnek, ezt követõen
pedig mindannyian emlékla-
pot vehettek át. Albert Flóri-
ánt vasárnap délben, az
Óbudai temetõben helyezték
végsõ nyugalomra. 
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Röviden
Õszi bajnok a Debrecen  

Szombathelyen 1-0-ra nyert
a Haladás ellen, így veretle-
nül õszi bajnok a Debreceni
VSC a magyar labdarúgó
OTP Bank Ligában. További
eredmények: Gyõr–Pápa 3-
2, Honvéd–Pécs 1-1, Va-
sas–Diósgyõr 2-3, Kecske-
mét–Siófok 3-2, Zalaeger-
szeg–Kaposvár 1-1. 

Manchesteri sikerek 

Az angol Premier League
11. fordulójában: Newcastle
–Everton 2-1, Arsenal–West
Bromwich 3-0, Aston Villa–
Norwich City 3-2, Black-
burn Rovers–Chelsea 0-1,
Liverpool–Swansea City 0-0,
Manchester United–Sunder-
land 1-0, Queens Park Ran-
gers–Manchester City 2-3,
Wolverhampton–Wigan
Athletic 3-1, Bolton Wan-
derers–Stoke City 5-0. 

Hetet lõtt a Real 

A spanyol Primera División
12. fordulójának eredmé-
nyei: Mallorca–Sevilla 0-0,
Betis–Málaga 0-0, Levante–
Valencia 0-2, Real Madrid–
Osasuna 7-1, Granada–San-
tander 0-0, Zaragoza–Gi-
jón 2-2.  

Idegenben nyert a Róma

Az olasz Serie A 11. fordu-
lójában: Palermo–Bologna
3-1, Novara–AS Róma 0-2,
Cesena–Lecce 0-1, AC Mi-
lan–Catania 4-0, Atalanta–
Cagliari 1-0, Chievo–Fioren-
tina 1-0, Lazio–Párma 1-0,
Udinese–Siena 2-1. A Ge-
noa–Internazionale mérkõ-
zést elhalasztották.

Hengerelt a Dortmund 

A német Bundesliga 12. for-
dulójának eredményei: FSV
Mainz–VfB Stuttgart 3-1,
Borussia Dortmund–VfL
Wolfsburg 5-1, Hertha BSC–
Mönchengladbach 1-2, Hof-
fenheim–Kaiserslautern 1-1,
Nürnberg–SC Freiburg 1-2,
Werder Bremen–1. FC Köln
3-2, Bayer Leverkusen–
Hamburger SV 2-2, Hanno-
ver 96–Schalke 04 2-2. 

Szerencsés Dinamo-siker

Fotó: Mediafax

Búcsú Albert Flóriántól

Labdarúgás

ÚMSZ

Csak a Rapid nem tudott
nyerni a labdarúgó Euró-

pa Liga csoportkörének csü-
törtök esti negyedik forduló-
jában, míg a Steaua és a
Vaslui is az elsõ gyõzelem-
mel örvendeztette meg szur-
kolóit. 

A bukaresti Naþional Are-
na gyepén a Steaua ember-
hátrányban kiharcolt 4-2-vel
vágott vissza a Maccabinak a
haifai 0-5-ért. A gólok páro-
sával estek: Tatu (13.) és
Florin Costea (28) találataira
már szünetig válaszolt Mes-
humar (36.) és Katan (40.),
Tãnase duplája (64., 84)
azonban felelet nélkül ma-
radt. A piros-kékek drágán fi-
zettek elsõ csoportbeli sikerü-
kért, hiszen Gardos és Tatu is
megsérült, Florin Costeát pe-
dig kerek egy óra után kiállí-
tották.   

A másik mérkõzésen, nagy
meglepetésre, a német Schal-
ke 04 nem bírt Gelsenkir-
chenben a ciprusi AEK Lar-
nacával. A 0-0 bonyolította a
helyzetet a J csoportban,
ahol most a Schalke 04 (8
pont) vezet a Haifa (6), a Ste-
aua (5) és a Larnaca (2) elõtt. 

Piatra Neamþon a FC
Vaslui bravúros gyõzelmet
aratott a Lisszaboni Sporting
felett: 1-0, Denis Zmeu 30.
percben jegyzett találatával.
A D csoport másik meccsén
a Lazio 1-0-ra verte Rómá-
ban a svájci FC Zürichet, így
a sorrend Sporting (9 pont),
Lazio (5), Vaslui (5), Zürich
(2). A portugálok közel áll-
nak a továbbjutáshoz, a má-
sik helyért december elsején,
szintén a Karácsonkõ lábá-
nál vív élet-halál harcot a
Vaslui és a Lazio.

Varsóban azzal, hogy  már
második sárgalapját kapta,
Dan Alexa a továbbjutás le-
hetõségétõl fosztotta meg
csapatát. A Legia 3-1-re verte
a Rapidot, a gólokat Radovic
(2) és Kucharczyk, illetve
Teixeira szerezte. A Rapid 3
ponttal maradt, s miután a C
csoport másik mérkõzésén a
PSV Eindhoven ikszelt a
Hapoel Tel-Avivval (3-3),
már az utolsó két forduló
elõtt eldõlt, hogy a holland és
a lengyel alakulat jut a leg-
jobb 32 közé.  

További eredmények: A
csoport: Rubin Kazany (o-
rosz)–Tottenham Hotspur
(angol) 1-0 és Shamrock
Rovers (ír)–PAOK Szaloniki
(görög) 1-3. B csoport:
Vorszkla Poltava (ukrán)–
Standard Liege (belga) 1-3 és
Köbenhavn (dán)–Hannover
96 (német) 1-2. E csoport:
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–
Stoke City (angol) 1-2 és
Besiktas (török)–Kijevi Dina-
mo (ukrán) 1-0. F csoport:
Salzburg (osztrák)–Athletic
Bilbao (spanyol) 0-1 és Paris
Saint-Germain (francia)–Po-
zsonyi Slovan (szlovák) 1-0.
G csoport: Metaliszt Harkiv
(ukrán)–Malmö (svéd) 3-1 és
Bécsi Austria (osztrák)–AZ
Alkmaar (holland) 2-2. H
csoport: Braga (portugál)–
NK Maribor (szlovén) 5-1 és
Birmingham City (angol)–
Bruges (belga) 2-2. I csoport:
Celtic Glasgow (skót)–Stade
Rennes (francia) 3-1 és Alé-
tico Madrid (spanyol)–Udi-
nese (olasz) 4-0. K csoport:
Twente (holland)–Odense
(dán) 3-2 és Fulham (an-
gol)–Krakkói Wisla (lengyel)
4-1. L csoport: Anderlecht
(belga)–Sturm Graz (osztrák)
3-0 és Athéni AEK (gö-
rög)–Moszkvai Lokomotiv
(orosz) 1-3. 

EL: román bravúrok 

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

A hét végén a kilencedik
forduló mérkõzéseit ren-

dezték meg labdarúgó Liga-
2-ben. A második (nyugati)
csoport pénteki nyitómérkõ-
zésén vendégsiker született:
Bãlãu 90. percben fejelt ön-
góljának köszönhetõen a
Chindia Târgoviºte 2-1-re
nyert a Gaz Metan Severin
otthonában. Az élvonalból
számûzött csapatok fej-fej
mellett haladnak, a Poli 3-0-
ra verte Temesváron a FC
Argeº Piteºti-et, a Besztercei
Gloria 1-0-ra Nagybányán a
Máramaros FC-t. A forduló
meglepetését az újonc Nagy-
váradi Luceafãrul szolgáltat-
ta azzal, hogy 3-2-re verte
idegenben az UTA-t. Továb-

bi szombati eredmények:
ALRO Slatina–Tordai Arie-
ºul 2-0, FC Olt–Bukaresti
Juventus 0-0, Gyulafehérvári
Unirea–Dévai Mureºul 1-0. 

Birtalan Botond góljaival a

Nagyváradi Bihar FC 2-0-ra
verte tegnap a CSM Râm-
nicu Vâlcea csapatát. 

Az elsõ (keleti) csoport-
ban: Delta Tulcea–Bukaresti
Dinamo II 1-1, FC Sna-
gov–Galaci Dunãrea 1-1,
Callatis Mangalia–Sãgeata
Nãvodari 1-3, CSMS Iaºi–
Victoria Brãneºti 1-0, Kons-
tancai Viitorul–Astra II Gi-
urgiu 2-0, CS Otopeni–CF
Brãila 1-0, Gloria Buzãu–
Konstancai Farul 0-2, Bákói
FCM–FC Botoºani 1-1. 

A Viitorul (26 pont, 19-8)
vezet a Delta (24, 17-8), a
Navodari (22, 23-11), a
Snagov (19, 18-13) és a
CSMS Iasi (19, 13-14) elõtt. 

Az utolsó helyeken az
Otopeni (12, 13-15), a Brã-
neºti (12, 13-16), a Callatis
(11, 15-20) és a Buzãu (8, 9-
24) tanyázik. 

Újonccsapat sikere Aradon 
A táblázaton

1. B. Gloria 12 8 3 1 23-11 27
2. Tem. Poli 12 8 3 1 21-9 27
3. Gyulafeh. 12 5 5 2 13-7 20
4. FC Argeş 12 5 4 3 19-17 19
5. Chindia 12 5 4 3 13-11 19
6. ALRO 12 5 3 4 11-9 18
7. Luceafărul 12 5 3 4 13-12 18
8. UTA 12 4 4 4 15-12 16
9. Bihar FC 12 4 4 4 12-15 16
10. Máramaros 12 4 2 6 18-18 14
11. GM Severin 12 4 2 6 13-16 14
12. R. Vâlcea 12 4 1 7 13-20 13
13. Déva 12 4 1 7 8-20 13
14. FC Olt 12 3 3 6 12-15 12
15. Juventus 12 2 4 6 9-13 10
16. Torda 12 1 4 7 8-16 7

A Császár koporsóját Fradi-zászlóval takarták le Fotó: MTI
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Röviden
Federer ötödik diadala

A hazai közönség elõtt sze-
replõ, címvédõ Roger
Federer nyerte az 1,84 millió
euró összdíjazású, kemény-
pályás bázeli férfi tenisztor-
nát, miután a tegnapi döntõ-
ben 6-1, 6-3-ra verte a japán
Nisikori Kejt. A mérkõzés
mindössze 1 óra 12 percet
tartott. Federer, aki idei má-
sodik ATP-tornagyõzelmét
gyûjtötte be egyesben, ezzel
a sikerrel ötödször (2006,
2007, 2008, 2010, 2011)
nyerte meg a szülõvárosá-
ban rendezett viadalt. Az
elõdöntõben Federer honfi-
társát, Stanislas Wawrinkát
gyõzte le, Nisikori pedig a
világelsõ szerb Novak
Djokovicot. 

Overdose Dubajban? 

Ha Overdose jövõ vasárnap
jól szerepel a római verse-
nyen, tulajdonosai télen is
versenyeztethetik, és elkez-
dõdhet a felkészítése a hong-
kongi, valamint a dubai
nagy sprintversenyekre. Mi-
kóczy Zoltán, a versenyló
társtulajdonosa szerint csak
akkor kerülhet szóba a téli
pihenõ helyetti versenyezte-
tés, ha Overdose jó formá-
ban és kicsattanó kedvvel
versenyez. A római lesz a
szezon utolsó sprintfutama
Európában. 

Magyar gyõzelmek 

A magyar férfi és nõi sakk-
válogatott is gyõzelemmel
kezdett a görögországi
Porto Carrasban zajló Euró-
pa-bajnokságon. A férfiak-
nál Almási Zoltán és
Gyimesi Zoltán megnyerte
mérkõzését, míg Lékó Péter
és Berkes Ferenc remizett,
így összesítésben a magya-
rok 3-1-re verték a dánokat.
A második mérkõzésen a
magyarok remiztek a horvá-
tokkal, 2-2. A nõknél Mádl
Ildikó vereséget szenvedett,
Rudolf Anna és Gara Anita
gyõzelme, valamint Gara
Tícia döntetlenje azonban
magyar sikert ért a lettekkel
szemben.

Erdei Anaheimben 

A kaliforniai Anaheimben
rendezik meg december 31-
én azt az ökölvívógálát,
amelyen a tervek szerint Er-
dei Zsolt az amerikai Tavo-
ris Cloud ellen lép majd szo-
rítóba.

Talmácsi sikere

A gyorsaságimotoros-világ-
bajnokság 125 kcm-es kate-
góriájában 2007-ben vb-
gyõztes Talmácsi Gábor
nyerte a Hungaroringen
megrendezett autós vezetés-
technikai versenyt, megelõz-
ve ifjabb Tóth Imrét, Né-
meth Balázst és Gyõrfi
Alent. A jelenlegi négy leg-
jobb magyar gyorsasági mo-
torversenyzõ a mogyoródi
létesítmény területén lévõ
Groupama Garancia Veze-
téstechnikai Centrumban
mérkõzött meg egymással a
szlalompályán.

Bute ismét megvédte címét 
Ökölvívás 

Turós-Jakab László

Bár a kiütés helyét ezút-
tal „csak” pontozásos

gyõzelem vette át, Lucian
Bute kilencedszer is sikeresen
védte meg IBF nagyközépsú-
lyú világbajnoki címét. A 12
menetes küzdelemben ezút-
tal a 42 esztendõs jamaicai
Glen Johnson kísérelte meg a
trónfosztást – sikertelenül. A
december elsejétõl hivatalo-
san is kanadai állampolgár-
nak számító Bute a juharfale-
veles promóció (Interbox)
színeiben bokszolt. 

A 31 éves román ökölvívó
profi mérlege immár 30 gyõ-
zelem (ebbõl 24 KO/TKO),
ugyanannyi mérkõzésen.

Lucian Bute 2007. október
20-án lett IBF-világbajnok
miután Montrealban a tize-
dik menetben kiütötte a cím-
védõ kloumbiai Alejandro

Berriót. Bute 2008. március
elsején védte meg elõször vi-
lágbajnoki címét, az amerikai
William Joppy ellenében. Az
évek során a mexikói Librado
Andrade (2008. október 24.),
a kolumbiai Fulgencio
Zuniga (2009. március 13.),
ugyanaz az Andrade (2009.
november 29.), a kolumbiai
Edison Miranda (2010. ápri-
lis 17.), az amerikai Jesse
Brinkley (2010. október 16.),
az ír Brian Magee (2011.
március 20.), a francia Jean
Paul Mendy (2011. július 9)
és most Glen Johnson is
rendre elbukta annak lehetõ-
ségét, hogy megfossza övétõl
a román bokszolót. 

Tíz mérkõzésen Lucian
Bute 9,9 millió dollárt bok-
szolt õssze, s ha 2007. októ-
berében, Berrio ellen „csak”
200 ezret kapott, a Mendy és
a Johnson elleni siker már
egyformán 2 milliót hozott a
konyhára. Lucian Bute türelmesen pofozgatta kihívóját, a 42 éves jamaicai „aggastyán” Glen Johnsont Fotó: Mediafax

Kosárlabda 

Turós-Jakab László

A férfi kosárlabda-baj-
nokság 7. fordulójának

erdélyi rangadóját Nagysze-
benben vívta a CSU Atlassib
és a Medgyesi Gaz Metan. A
vendégek 95-86-ra nyertek,
és ezzel veretlenek marad-
tak, a házigazdák pedig az-
zal vigasztalhatták magukat,
hogy száznál kevesebb pon-
tot kaptak. További eredmé-
nyek: CSU Asesoft Plo-
ieºti–Poli Iaºi 92-40, Temes-
vári BC–Energia Rovinari
91-75, CS Municipal–BCM
Piteºti 82-70, Kolozsvári U-
Mobitelco BT–CSS Giurgiu
84-59, Nagyváradi CSM–CS
Otopeni 77-68. Lapzárta
után Krajovai SCM–Maros-
vásárhelyi BC Mureº és
Dinamo–Csíkszeredai Har-
gita Gyöngye mérkõzéseket
rendeztek. A nõi bajnokság-
ban szombaton bajnokverés-
nek tapsoltak Marosvásárhe-
lyen. Az újonc Nova Vita 69-
60-ra verte az Aradi ICIM
UVG-t, miután a 26. és 34.
perc között 32-44-rõl 58-44-
re fordított. Nagy meglepe-
tésre vendégsiker született
Szatmárnémetiben, ahol a
CSM 69-66-ra kikapott CS
Teleormantól. A szinte vé-
gig szoros mérkõzésen egy,
5 másodperccel a lefújás
elõtt szerzett hárompontos
döntött, a vendégek szerb
idegenlégiósa, Marija Prlja
szerezte. További eredmé-
nyek: Gyulafehérvári CSU–
Craiovai SCM 79-65, Te-
mesvári BCM Danzio–
Rapid 86-63, Kolozsvári
U–CSM Târgoviºte 45-99,
CSM Sportul Studenþesc–
Bball 6 Sepsi BC 102-68,
Olimpia–Nagyváradi CSM
U 89-66, Politehnica Iaºi–
Brassói Galactica-Olimpia
61-74. 

Még egy 

bajnokverés

Vásárhelyen Kézilabda 

ÚMSZ

Az idegenbeli 35-20-at
követõen a román férfi

kézilabda-válogatott 26-22-re
verte a luxemburgi csapatot a
2013-as világbajnokság 7. se-
lejtezõcsoportja keretében.
Piatra Neamþon Florea 9,
Sadoveac 3, Ghionea 2,
Pãiuº 2, Stan 2, Savenco 2,
Ghiþã 2, Fenici, Simicu,
Dragnea és Busecan pedig
egy-egy góllal járult hozzá a
sikerhez. Jövö januárban a
fehéroroszokkal játszanak,
oda-vissza alapon a trikolór-
ok, csak a csoportgyõztes jut
tovább. A hét selejtezõcso-
port gyõztesét a jövõ évi Eu-

rópa-bajnokság legjobb 11
csapatával sorsolják össze, a
kilenc gyõztes pedig ott lehet
a spanyolországi vébén. 

A magyar férfi válogatott a
tegnap esti, horvátok elleni
mérkõzés eredményétõl füg-
getlenül , megnyerte a szerbi-
ai Négy Nemzet Tornáját: a
Mocsai-együttes 32-25-re
verte a szerb és 26-25-re a
cseh csapatot. A horvátok a
szerbektõl (20-22) és a cse-
hektõl (31-33) is kikaptak,
így a lapzárta utáni cseh–
szerb és magyar–horvát pár-
harcokat megelõzõen Ma-
gyarország (4 pont) vezetett
Csehország (2p, 58-57), Szer-
bia (2p, 47-52) és Horvátor-
szág (0p) elõtt.  Óriási lépést
tett a csoportelsõségért a

Gyõri Audi ETO KC, miu-
tán álomszerû játékkal 35-20-
ra nyert a dán Randers HK
ellen a nõi Bajnokok Ligája
szombati fordulójában. A C
csoport másik mérkõzésén a
Hypo Niederösterreich 28-
25-re nyert a francia Metz el-
len. Az állás: 1. Gyõr 6 pont
/ 4 mérkõzés (119-96), 2.
Randers 6/5 (143-145), 3.
Metz 4/5, 4. Hypo NÖ 2/4.
A D csoportban az Oltchim
28-22-re nyert tegnap a né-
met Buxtehuder SV ellen, a
spanyol Itxako Navarra 28-
26-ra verte szombaton a Vol-
gográdi Dinamót. A sorrend:
1. Oltchim 8 pont (138-124),
2. Itxako 8 (141-128), 2. 3.
Volgográd 4, 4. Buxtehuder
SV 0. 

A négy csoportból az elsõ
két helyezett jut a nyolcas kö-
zépdöntõbe, a harmadik át-
kerül a KEK nyolcaddön-
tõjébe.

A nõi KEK-ben, a nyol-
caddöntõbe jutásért: Galaci
Otelul–WHC Metalurg
Szkopje 30-25, Székesfehér-
vári Alcoa FKC–Üsküdar
(török) 35-23, Patrasz (gö-
rög)–Debreceni VSC 27-31,
Westfriesland (holland)–
Ferencvárosi TC 19-34. 

Nõi EHF Kupában a Bé-
késcsaba a nyolcaddöntõbe
jutott miután kétszer is le-
gyõzte a macedón Vardar
Szkopjét (39-20 és 40-20). A
nyolcaddöntõ sorsolását
november 15-én tartják
Bécsben. 

Jégkorong 

T. J. L.

A magyar-román jégko-
rongbajnokság, a MOL

Liga pénteki játéknapján a
Dab.Docler 3-1-re nyerte a
Miskolci Jegesmedvék elle-
ni rangadót. 

Brassóban a Corona Fe-
nestela már 5-0-ra is veze-
tett a Sapa Fehérvár AV19
farmcsapata ellen, s végül
6-2-re nyert. A hat brassói
gólon Richard Filip (2),
Borsos Attila, Varga Milán,
Basilidesz Tibor és Casey
Bartzen osztozott. Érdekes,
hogy Antal Elõd tanítvá-
nyai 54 percet szerepeltek
emberhátrányban, míg
legyõzöttjeik mindössze
hatot. 

Bukarestben, Géczi Ger-
gely 63. percben szerzett
góljával, a Ferencvárosi TC
hosszabbításban múlta felül
a Steaua Rangers csapatát,
4-3. A házigazdák 1-0-ra,

majd 3-2-re vezettek, de
több gólt már nem tudtak
ütni. A vesztesek találatain
Filip Brincko, Martin Pers-
son és Ioan Timaru oszto-
zott.   

Tegnap este a HSC Csík-
szereda 10-1-re ütötte ki a
Ferencvárost, a Steaua Ran-
gers lapzárta után fogadta a
Sapa Fehérvár AV19 farm-
csapatát. A Dab-Docler ma
este játszik a sereghajtó Új-
pesttel. 

Gyõzelmek Luxemburg ellen

Ismét élen az Acélbikák

A Sapa Fehérvár AV19 magabiztosan nyert az Olimpija
Ljubljana vendégeként az osztrák jégkorongligában
(EBEL): 5-2, Sofron (2), Ryan, Mihály és Ladányi góljai-
val. Tizennyolc mérkõzésen szerzett 20 ponttal a székesfe-
hárváriak az ötödik helyet foglalják el a táblázaton, az
osztrák Linz (31) és Klagenfurt (23), a szlovén Olimpija
(22) és a szintén osztrák Salzburg (21) nyomában. 

Dobogóközelben a fehérváriak 

A táblázaton
1. Csíkszereda 16 13 0 3 79-3138
2. Dab.Docler 18 13 0 5 75-4338
3. Miskolci J. 18 11 0 7 68-4134
4. Brassó 18 10 0 8 74-58 31
5. FTC 20 10 0 1067-7129
6. Fehérvár 20 10 0 1075-7928
7. Steaua 19 5 0 1457-10018 
8. Újpest 18 2 0 1648-116 6

A győzelemért 3 pont jár. Ha bünte-
tők vagy hosszabbítás után születik,
2-1 arányban oszlik a győztes és
vesztes között.  

A pénteki bukaresti siker után a fradisok tízet kaptak Csíkban 
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