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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3534 ▼
1 amerikai dollár 3,1855 ▲
100 magyar forint 1,4034 ▼

Ponta lemond az elnökségrõl, 
ha Geoanát nem zárják ki 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) etikai bi-
zottsága vasárnap dönt arról, hogy elegen-
dõ alapot szolgáltatott-e Mircea Geoanã
szenátusi elnök az alakulatból való kizárás-
ra azzal, hogy nem volt hajlandó önként le-
mondani házelnöki tisztségérõl. 

Vezércikk 3

Aktuális 3

Verespatak: nem adják fel 
a beruházás ellenzõi

Nem a független igazságszolgáltatás szelle-
mében járt el a kolozsvári rendõrség a
Continental szállót elfoglaló környezetvé-
dõk esetében – jelentette ki tegnap
Eckstein-Kovács Péter, aki a verespataki
beruházás ellen tüntetõk jogait képviseli.

Társadalom 7

Gazdaság 6

Egy lyukkal beljebb
Bár Jeffrey Franks a valutaalapi keserû pi-
rulák után búcsúzóul átnyújtott egy zaha-
rin-tablettát is: a bérek és a nyugdíjak

emelésének lehetõségét, a
parlament mégis megsza-
vazta mindkettõ befa-
gyasztását. Ami világos

jelzés arra, hogy a politi-
kai elit továbbra sem a
milliárdokat összelop-
kodó híveit kívánja

megzabolázni.Bogdán Tibor

Kihívás a zöldenergia

A megújuló energia egyértelmûen fejlõdõ
ágazat Romániában – jelentette ki Borbély
László környezetvédelmi miniszter a Ren-
expo nemzetközi megújuló energia vásár
megnyitóján, amelyen közel száz kiállító
mutatja be természetbarát technológiáit. 

Spontán megmozdulást szer-
vezett tegnap a Szabad Tan-

ügyi Szakszervezetek Szövetsége
az oktatási minisztérium épülete
elõtt, miután a képviselõház
kedden megszavazta a közalkal-

mazotti béreket jövõre befa-
gyasztó sürgõsségi kormányren-
deletet. A pedagógusok szemé-
lyes meghallgatást követeltek
Daniel Funeriu tanügyminisz-
tertõl. 7. oldal 

Fogyatékos a rendszer
Szigorítja a munkaügyi minisztérium a rokkantnyugdíj folyósítási feltételeit

Sipos M. Zoltán

A korrupcióellenes ügyészség
(DNA) székházában töltötte a

tegnap estét Sorin Apostu kolozs-
vári polgármester, s a lapzártánk-
kor érkezõ sajtóértesülések azt jó-
solták, hogy az elöljáró már nem
is mehetett haza éjszakára: kor-
rupció gyanújával õrizetbe vették
a nyomozóhatóságok. A vádha-
tóság kihallgatta a polgármester
feleségét is, Monica Apostu azon-
ban este távozhatott a DNA épü-
letébõl. Az elöljáró õrizetbe véte-
lérõl már a délelõtt keringtek hí-
rek, amikor a kolozsvári város-
házára váratlanul betoppantak a
korrupcióellenes ügyészek, és el-
kérték a hivatalnokoktól a közbe-
szerzési eljárások dokumentáció-
ját. Folytatása a 3. oldalon 

A DNA foglya

Sorin Apostu
ÚMSZ

Meglehetõsen nyögvenyelõ-
sen halad a kormányváltás, il-

letve a miniszterelnökök pozíció-
jának az utódlása mind Athén-
ban, mind pedig Rómában. Nagy
változásokról, illetve elõrelépés-
rõl egyik fõvárosból sem érkezett
lapzártánkig jelentés. A napköz-
beni események azonban fordula-
tosnak mutatkoztak. A görögök-
nél több név is forgalomban van,
az olaszoknál Berlusconi Ange-
lino Alfanót szeretné, de még ko-
rainak tartja. Az idén több uniós
kormányfõ is az euró „áldozatá-
vá” vált: mennie kellett az ír, a
portugál és a szlovák miniszterel-
nöknek, Spanyolországban pedig
Zapatero nem számíthat az újra-
választására. 2. és 4. oldal A tanárok egyenként kérvényezték személyes meghallgatásukat

Az átfogó ellenõrzéseknek ártatlan áldozatai is lehetnek: sok sérültséggel élõ önhibáján kívül számíthat szabályszegõnek Fotó: archív

Kedves olvasónk!

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

Köszönjük!

Görög és olasz

„fejetlenség”

Szigorítja a munkaügyi minisztérium a rokkantsági nyugdíjak megállapításakor  alkalmazott
kritériumrendszert: a jövõben kevesebben részesülhetnek a juttatásokban. Sulfina Barbu tár-
cavezetõ szerint megengedhetetlenül sok a visszaélés, ezért a Világbank támogatásával vilá-
gítják át az eddigi rendszert. A sérültséggel élõk szerint a kritériumrendszer eddig rendkívül
pontatlan volt, ezért sokan önhibájukon kívül számítanak szabályszegõnek. Az eddigi átvilá-
gítások során ezerszámra függesztettek fel a rokkantsági nyugdíjakat országszerte. 7. oldal 

Spontán vizit Funeriunál

Fotó:  Farkas István



ÚMSZAKTUÁLIS www.maszol.ro   2011. november 10., csütörtök2

Röviden

Szlovén vendég Markónál

Samuel Zbogar szlovén külügyminisztert
fogadta tegnap hivatalában, Markó Béla
miniszterelnök-helyettes. A találkozón a két
ország jó politikai, gazdasági és kulturális
kapcsolatairól, valamint a közös progra-
mokban való együttmûködés fontosságáról
volt szó. Megállapították: a 2007 és 2011
közötti idõszakra kötött kulturális együtt-
mûködési szerzõdés mindkét fél számára
elõnyös volt, ezért meg kell hosszabbítani
és ki kell bõvíteni. Markó Béla megköszön-
te a szlovén diplomácia vezetõjének orszá-
ga támogatását Románia schengeni csatla-
kozási folyamatában. A szlovén vendég ki-
jelentette, hogy a Románia továbbra is szá-
míthat országa támogatására. 

Módosították a levéltári törvényt

Máté András, Kerekes Károly és Márton
Árpád RMDSZ-es képviselõk javaslatára a
parlament alsóháza módosította a levéltári
törvényt, amely tartalmazza az egyházi le-
véltári anyagok visszaszolgáltatását is. A
jogcím nélkül elkobzott dokumentumokat
püspökségenként igényelhetik vissza az
egyházak. Bár a tulajdonosi jogot harminc
napon belül megkaphatják, a tényleges
visszaszolgáltatás csak akkor történik meg,
amikor megteremtik a megfelelõ tárolási,
karbantartási körülményeket és a hozzáfér-
hetõséget.

Winkler az EU–kínai kapcsolatokról

Az egyensúly hiánya jellemzi leginkább az
Európai Unió és Kína kereskedelmi kap-
csolatait: az unió komoly kereskedelmi de-
ficitet könyvelhet el, ami tulajdonképpen
annak tulajdonítható, hogy nem volt elõre-
lépés a kétoldalú kapcsolatot nehezítõ né-
zeteltérések igencsak hosszú listájának
megoldásában – hívta fel a figyelmet
Winkler Gyula, az RMDSZ európai parla-
menti képviselõje Brüsszelben. A tegnap
befejezõdött, ezzel foglalkozó uniós–kínai
megbeszélésen Winkler Gyula is részt vett. 

Ismét Tusk alakít kormányt

Megalakult Varsóban az újonnan megvá-
lasztott lengyel parlament alsóháza, a
szejm. Bronislaw Komorowski államfõ is-

mét kormányalakításra kérte fel Do-
nald Tusk távozó miniszterelnököt, az ok-
tóber 9-i választásokon gyõztes Polgári
Platform elnökét (képünkön).

Úttorlaszokat építenek a szerbek

Könnygázt vetettek be a nemzetközi béke-
fenntartók (KFOR) tegnap hajnalban az út-
torlaszokat építõ szerbek ellen Észak-Ko-
szovóban. Az amerikai KFOR-katonák
hajnali két órakor ellenõrzésük alá vonták a
Jarinje észak-koszovói átkelõ elõtt levõ ba-
rikádot, majd elõállítottak két szerbet, aki-
ket másfél óra múlva szabadon engedtek.
Válaszul a szerbek több teherautónyi sóder-
bõl újabb úttorlaszt létesítettek.

Alkotmányos az egészségügyi reform

„Alkotmánykonform” egy washingtoni fel-
lebbviteli bíróság döntése értelmében
Obama elnök egészségügyi reformja, amely
szerint 2014-tõl minden amerikai állampol-
gár számára kötelezõ lesz a társadalombiz-
tosítás. „Ez nem beavatkozás az egyéni sza-
badságjogokba, pontosabban nem jobban,
mint az éttermek és szállodák kötelezettsé-
ge, hogy kiszolgálják a vendégeket” – rögzí-
tette ítélete indoklásában a bíró. 

Gy. Z.

Meglehetõsen nyögvenyelõ-
sen halad a kormányváltás, il-

letve a miniszterelnökök pozíció-
jának az utódlása mind Athén-
ban, mind pedig Rómában. Nagy
változásokról, illetve elõrelépés-
rõl egyik fõvárosból sem érkezett
lapzártánkig jelentés. A napköz-
beni események azonban fordula-
tosnak mutatkoztak.

Folytatódó huzavona

Egyre közelebb kerül az átme-
neti kormány megalakulása az el-
adósodott Görögországban. Az
állami televízió jelentése szerint a
szocialisták és a konzervatívok
tegnap befejezték tárgyalásaikat.
Az új miniszterelnök helyettesei
eszerint az eddig kormányzó szo-
cialistákhoz és az ellenzéki kon-
zervatív Új Demokrácia nevû

párthoz fognak tartozni. Jeórjiosz
Papandreu kormányfõ délután 5
órakor fölkereste hivatalában
Karolosz Papuliasz köztársasági
elnököt, aki ezt követõen a pártok
vezetõivel is beszélt.

Az azonban még mindig kérdé-
ses, hogy a görög sajtó által favo-
rizált Lukasz Papadímosz, az Eu-
rópai Központi Bank korábbi al-
elnöke alakíthat-e kormányt. To-
vábbra is szóban van Filipposz
Petszalnikosz parlamenti elnök,
Aposztolosz Kaklamaniasz szo-
cialista képviselõ és Vasziliosz
Szkúrisz, az Európai Bíróság el-

nöke is. Az új kormány feladata
lesz, hogy keresztülvigye az athé-
ni parlamenten az EU-val és az
IMF-fel megállapodott drasztikus
takarékossági intézkedéseket és
az államháztartás rendbetételét,
továbbá elõkészítse az elõreho-
zott választásokat.

Megy is, marad is

Silvio Berlusconi olasz minisz-
terelnök megerõsítette tegnap,
hogy a hónap végén lemond, és
nem indul a jövõ évi választáso-
kon sem. Ugyanakkor közölte,

hogy az általa kiválasztott utódje-
lölt, Angelino Alfano (képünkön) a
tavasszal kandidálja magát pártja
színeiben. Berlusconi azt akarja
kivárni még, hogy a római parla-
ment fogadja el a Brüsszelnek
megígért gazdasági reformokat;
ez néhány hétig eltarthat. Amint
azonban feláll hivatalából,
Giorgio Napolitano államfõnek
el kell kezdenie megbeszéléseit az
új kormány megalakításáról. 

Az olasz gazdasági és hitelválság dacára Róma folytatja kampá-
nyát a 2020. évi nyári olimpiai játékok megrendezési jogának el-
nyerésére. A pályázati bizottság tegnap úgy határozott, hogy jövõ-
re 31 millió eurót fordít erre a célra, közölte Gianni Alemanno, az
Örök Város polgármestere, aki szerint egy olimpia nemcsak Rómá-
nak, hanem az egész országnak gazdasági elõnyökkel járhat.

Róma: 31 millió euró a 2020. évi olimpia kampányára

Hírösszefoglaló

A Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség (NAÜ) kedden

nyilvánosságra hozott – eddigi
legkritikusabb – jelentése ellené-
re sem mond le atomprogramjá-
ról Teherán. Olyannyira, hogy
Izrael elpusztításával fenyegetett
tegnap Maszúd Dzsazajeri, az
iráni fegyveres erõk vezérkari fõ-
nökének helyettese, aki kijelen-
tette: „A legegyszerûbben a
dimónai atomerõmûvet tudjuk
megtámadni.” Hozzátette, hogy
egy esetleges katonai csapás ese-
tén az iráni válasz nem korláto-
zódna csak a Közel-Keletre. Si-
mon Peresz izraeli államfõ vasár-
nap azt mondta, hogy az Irán el-
leni katonai támadás valószínû.

A NAÜ hiteles információk
alapján azt állítja: Irán olyan ku-
tatásokat és kísérleteket is végzett
titokban, amelyeknek csak egy
céljuk lehet, és ez nem más, mint
atomfegyver kifejlesztése. A BBC
szerint ugyanakkor a jelentés nem
szól arról, hogy Irán atombombát

gyárt. Irán NAÜ-nagykövete, Ali
Asgar Szoltaníje az IRNA hivata-
los hírügynökség beszámolója
szerint kijelentette: országa soha
nem lesz hajlandó felhagyni
atomprogramjával, de továbbra is
együttmûködik az ENSZ-szerve-
zettel.

Az iráni atomprogramról szóló
NAÜ-jelentés miatt az ENSZ BT-
nek foglalkoznia kell az üggyel,
ezért Franciaország össze akarja
hívni a testületet, és súlyos szank-
ciókat fog követelni Teherán ellen
a testületben – mondta Alain
Juppé francia külügyminiszter.

Nem kizárt, hogy az Egyesült Ál-
lamok is újabb büntetõ intézkedé-
seket vezet be Irán ellen. Csakis
kétoldalú szankciókról lehet szó,
mert Oroszország és Kína ellen-
kezése miatt kevés az esély arra,
hogy a BT újabb határozatot hoz-
zon.  

Forró a talaj a Közel-Keleten 

ÚMSZ

Évi mintegy 174 millió eurót
veszít Szlovákia azzal, hogy

kedden üzembe helyezték az
Északi Áramlat gázvezetéket,
amely Oroszországot közvetlenül
összeköti Németországgal – írja
tegnapi számában a Hospodárské
Noviny címû szlovák gazdasági
napilap. Az újság szerint a
földgáztranzit egy részét eddig le-
bonyolító szlovák Eurostream
társaság 2013-tól kezdve mintegy
20 százalékkal kevesebb gázt fog
szállítani.

Az Északi Áramlat már a terve-
zés idején nagy vitákat váltott ki,
mivel ezzel az Európai Unió által
elgondolt Nabucco, amely függet-
lenítené a részes országokat az
orosz gázellátástól, ismét hát-
rányba került. Németország
mondhatja ugyanis a magáénak
Európa legnagyobb gazdaságát,

mindazonáltal ott is vannak ellen-
hangok. Az 1224 kilométer hosz-
szú vezeték ünnepélyes avatásán
jelen volt a francia és a holland
kormányfõ, valamint az Európai
Unió energiaügyi biztosa is.
Angela Merkel német kancellár,
Dmitrij Medvegyev orosz államfõ
együtt forgatta el a jelképes csõ-

szakasz tolózárjának hatalmas fe-
hér kerekét. A beruházás 7,4 mil-
liárd euróba került. A vezeték a
Szentpétervár melletti Viborgból
indul, majd a Balti-tenger alatt a
németországi Lubminnál ér ismét
szárazföldet. Már épül a jövõre
átadandó második csõvezeték:
700 kilométer el is készült. 

Elkészült az Északi Áramlat

Olasz-görög „fejetlenség”
Sem Athénban, sem Rómában nem tudják még, ki lesz az új kormányfõ

Katonai repülõ 

a holttestekért
MTI

Elindult Kecskemétrõl az An
26-os magyar katonai repülõ-

gép az egyiptomi buszbaleset ha-
lálos áldozataiért. A magyar
szakértõk bevonása ugyanis azt
eredményezheti, hogy ma haza
tudják szállítani az összes holttes-
tet. A vasárnapi hurghadai busz-
baleset sérültjei, akiket a telepü-
lés kórházában ápolnak, mindan-
nyian szállítható állapotban van-
nak, és tegnap fel is készítették
õket az útra. Az egyiptomi sajtó
az ügyészség vizsgálati eredmé-
nyeire hivatkozva azt írja: turista-
buszra nem volt jogosítványa a
sofõrnek, aki a szerencsétlenül
járt magyarokat szállította a re-
pülõtérre. A lapok szerint az õri-
zetbe vett férfit nem is regisztrál-
ták sofõrként az illetékes minisz-
tériumban. 

Merkel és Medvegyev mosolyog. Európa nem örül a vezetéknek

Ahmadinezsád iráni elnök 2007-ben a natani atomerõmûben. A NAÜ bírálta a perzsa atomprogramot



A szûnni nem akaró bel-
politikai acsarkodások
közepette elsikkadt a
Nemzetközi Valuta-

alap romániai küldött-
ségvezetõjének egy
igen fontos felszólítá-
sa. Jeffrey Franks ez-

úttal – részben – sza-
kítva a nemzetközi pénzintézményre jel-
lemzõ kesztyûs kezes, diplomatikus megfo-
galmazásokkal egyértelmûen leszögezte:
végképpen fel kell számolni azt a rend-
szert, amely lehetõvé teszi az állami és a
magánszektorban egyaránt fellelhetõ
„okos fiúk” féktelen nyerészkedését. A
bankszakembert alighanem csak a kötele-
zõ udvariasság tartotta vissza attól, hogy
még nyersebben fogalmazva kerek-perec
kimondja: fel kell hagyni a lopással. 
Nagy kérdés persze, hogy meghallja-e a
narancsvörös hatalom, vagy akár az ellen-
zék a nyomatékos figyelmeztetést. Ha
igen, akkor még lenne némi remény a vál-
ságból való kilábalásra, hiszen a kormány
végre felhagyna eddigi nyomorfokozó, de
célra nem vezetõ megszorító intézkedései-
vel, és ahelyett, hogy korlátozásaival a
közalkalmazottakat, a nyugdíjasokat sa-
nyargatná, a román gazdaságot rendszere-
sen, politikusi jóváhagyással fosztogató
„okos fiúkra” sújtana le. 
Ezzel feltölthetné a krónikusan kongó ál-
lamkasszát, ennek nyomán elõmozdíthat-
ná a beruházásokat, következésképpen az
újabb munkahelyek létrehozását, így pedig
fékezhetné az életszínvonal csökkenését,
amivel végsõ soron javíthatna a kormány
zuhanórepülésben lévõ népszerûségén.
Nem elhanyagolható érvek ezek, már csak
azért sem, mert a nagykorrupció évenként
eurómilliárdoktól fosztja meg a gazdasá-
got. Csupán azzal félmilliárd eurós több-
lethez juthatna a költségvetés, ha egyetlen
nagy állami vállalatnál, a Hidroelectri-
cánál véget vetnének a panamázásnak.
Gazdasági elemzõk és politikusok elõtt
egyaránt nyilvánvaló, hogy Románia tra-
gikus gazdasági helyzetében a világválság,
a görögországi állapotok, az uniós tagál-
lamok között egyre ziláltabbá váló kapcso-
latok begyûrûzése mellett nem kis szerepe
van a zsigerivé vált nagykorrupciónak.
A széles társadalmi rétegekben elégtételt
kiváltó lépésnek van azonban egy nagy
hátránya: azt ugyanis fölöttébb népsze-
rûtlennek tartanák az „okos fiúkat” is
magukban foglaló jóval szûkebb (bár
azért még mindig meglehetõsen népes)
pártkliensi körök – kormánypártiak
vagy ellenzékiek, amelyek a lopásban,
hazudozásban, csalásban egyaránt szem-
hunyó cinkossággal bátorítják és támo-
gatják egymást.
Így feltehetõen változás a jövõben sem vár-
ható. Mert bár Jeffrey Franks a valutaala-
pi keserû pirulák után búcsúzóul átnyúj-
tott egy zaharin-tablettát is: a bérek és a
nyugdíjak emelésének lehetõségét, a parla-
ment mégis megszavazta mindkettõ befa-
gyasztását a következõ esztendõre. Ami vi-
lágos jelzés arra, hogy a politikai elit to-
vábbra sem a milliárdokat összelopkodó
híveit kívánja megzabolázni, hanem a
lapostárcájú kisember nadrágszíját húzza
egy lyukkal beljebb. 
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Folytatás az 1. oldalról

„Reggel nyolc óra körül értesítet-
tek a titkárságról, hogy megjelen-
tek az ügyészség emberei a város-
házán. Arra kértek, tanúként le-
gyek ott a polgármester irodájá-
nak házkutatásakor. Emellett át-
nyújtottak egy hosszú beadványt,
amelyben a legfelsõbb bíróság ha-
tározatára hivatkozva visszame-
nõleg tíz hónapra elkérték a köz-
beszerzési eljárások teljes doku-
mentációját. Ezután a polgármes-
teri irodába vezetõ ajtókat lepe-
csételtek” – tájékoztatta lapunkat
a történtekrõl László Attila. Ko-
lozsvár alpolgármesterre a kivizs-
gálásra hivatkozva nem árult el
részleteket arról, hogy pontosan

milyen dokumentumokat vittek el
a vádhatóság emberei. Az elöljáró
nem tudott tájékoztatni arról sem,
hogy pontosan mivel gyanúsítják
az ügyészek a felettesét. Hangsú-
lyozta azonban, a polgármesteri
hivatalban végrehajtott házkutatá-
si parancs kizárólag Sorin
Apostut érinti, minden további
dokumentumban felbukkanó,
polgármesteri hivatalban dolgozó
személy neve tanúként szerepel a
jegyzõkönyvekben. Utóbb Oana
Buzatu, a városháza szóvivõje is
megerõsítette: az ügyészek vizsgá-
lata nem terjedt ki az alpolgár-
mesteri irodákra.

A közel félnapos házkutatás
után az ügyészek minden nyilat-
kozatot megtagadva távoztak a

polgármesteri hivatalból, és ma-
gukkal vittek több vaskos irattar-
tót. A vádhatóság emberei a pol-
gármester lakásán illetve feleségé-
nek ügyvédi irodájában is házku-
tatást tartottak. 

Sajtóinformációk szerint Sorin
Apostu százezer euró csúszó-
pénzt fogadott el két cégtõl, ame-
lyek szerzõdésben álltak a város-
házával. Más értesülések arról
szóltak, hogy egy 140 millió eurós
aszfaltozási szerzõdésbõl kapott
kenõpénzként jutalékot. Feleségét
– aki ügyvédi irodát mûködtet a
városban – állítólag azért hallgat-
ták ki, mert kapcsolatban áll
Kolozs megye tanácsának letar-
tóztatott alelnöke, Radu Bica
ügyével. 

DNA foglya Apostu

Kovács Zsolt

Marosvásárhelynek kell az
autonóm Székelyföld fõváro-

sának lennie, ezért a Magyar Pol-
gári Párt (MPP) olyan pol-
gármesterjelöltet támogat, aki ezt
meg tudja valósítani, mondta el
tegnap Szász Jenõ. Az MPP or-
szágos elnöke szerint ennek az el-
várásnak Bölöni László, Bíró
Zsolt  vagy Smaranda Enache is
megfelelne. Kifejtette: Dél-Tirol
autonóm tartományban is az
olasz többségû Bolzano a fõváros,
erre a mintára Székelyföld fõváro-
sa is a román többségû Marosvá-

sárhely lehet. Szász Jenõ hozzá-
tette: egyeztettek a Székely Nem-
zeti Tanáccsal, és abban állapod-
tak meg, hogy Maros megyében is
ki kellene írni az egységes Szé-
kelyföldrõl szóló népszavazást.
Elképzelésük szerint Maros me-
gye esetében azt a kérdést tennék
fel: „Akarja-e, hogy az ön telepü-
lése az autonóm Székelyföld régi-
óhoz tartozzon?” Ilyen módon a
népszavazás után megrajzolódna
Székelyföld határa is, mondja
Szász, aki szerint azok a Maros
megyei települések, ahol igennel
szavaztak bekerülnek, a többiek
„kiiratkoznak” Székelyföldbõl. 

Az MPP Maros megyében is

székely népszavazást akar 

ÚMSZ

A törvényhozási munka mi-
nõségi javításáról, valamint a

jogszabályok közötti ellentmon-
dások megszüntetésérõl egyezte-
tett tegnap az alkotmánybírákkal
Traian Bãsescu államfõ. A taláros
testület által kezdeményezett,
több mint kétórás találkozó után
az államfõ elmondta, hogy a par-
lament számos alkalommal mó-
dosítja a kormány által hozott sür-
gõsségi kormányrendeleteket,
ezért a törvények értelmezhetõk-
ké válnak. Hozzátette: nem konk-
rét törvényrõl egyeztettek, hanem
csak általánosságban tekintették

át a jogszabályok általános alkot-
mányossági felügyeletét. Traian
Bãsescu példaként említette azo-
kat a törvényeket, amelyek alkot-
mányosságának megvizsgálását
kérték a taláros testülettõl. „Jelen-
leg a parlament minden jogsza-
bály vagy kormányhatározat ese-
tében az Alkotmánybírósághoz
fordulhat, nem csupán azokkal,
amelyek szûkebb értelmezésben a
taláros testület hatáskörébe tartoz-
nak” – fogalmazott az államfõ.
Mint ismeretes, az ellenzék szá-
mos alkalommal kérte az Alkot-
mánybíróság álláspontját a meg-
szorításoknak érvényt szerzõ jog-
szabályokkal kapcsolatban. 

Talárosoknál járt Bãsescu 

M. Á. Zs.

A Szociáldemokrata Párt
(PSD) etikai bizottsága vasár-

nap dönt arról, hogy elegendõ
alapot szolgáltatott-e Mircea
Geoanã szenátusi elnök az ala-
kulatból való kizárásra azzal,
hogy a párt vezetõségének utasí-
tása ellenére sem volt hajlandó
önként lemondani házelnöki
tisztségérõl. Victor Ponta szociál-
demokrata elnök saját személyét
illetõ bizalmi szavazásként kezeli
Geoanã példás megbüntetését,
leszögezve, hogy ha jövõ hétfõn a
PSD országos ügyvezetõ vezetõ-
sége nem vonja meg a politikai
bizalmat elõdjétõl, akkor lemond
tisztségérõl és tisztújító kong-
resszust hív össze. Mint koráb-
ban írtuk, a PSD vezetõsége az-
zal vádolja Mircea Geoanát,
hogy nem konzultált velük múlt
heti amerikai látogatása elõtt,
ahol „az ellenzék vezéreként”
tetszelgett. Továbbá, azt sem néz-
ték jó szemmel, hogy jelezte,
2014-ben újra megmérettetné
magát államfõjelöltként, ezzel
megkérdõjelezve a Szociál-
Liberális Szövetség (USL)
együttmûködését, amely szerint
Crin Antonescu liberális pártel-
nök lesz az ellenzék közös jelölt-
je a tisztségre. 

A szociáldemokraták szenátusi
frakciója hétfõn kérte Mircea
Geoanã lecserélését Titus Cor-

lãþean Maros megyei honatyával.
Kezdeményezésüket többek kö-
zött az érintett ellenállása miatt
sem tudták keresztülvinni,
ugyanis ülésvezetõ házelnökként
több konzultációs szünet után
berekesztette a munkálatokat.
Geoanã ugyanakkor azzal érvel,
hogy alakulata elveszítené a má-
sodik állami közméltóságot,
ugyanis az kormánypártok nem
fogadnák el a szociáldemokraták
közötti helycserét és saját jelöltet
állítanának. Victor Ponta pártel-
nök szerint ez a veszély nem áll
fenn, ugyanis alkotmánybírósági
döntés szerint a szenátusi elnöki
tisztség a ciklus végéig a PSD-t il-
leti meg. 

Mindenesetre tegnap a szociál-
demokraták nem kérték az ügy
napirendre vételét a felsõházban,
Ioan Chelaru szenátusi alelnök le-
szögezte, hogy megvárják a vasár-
napi etikai bizottság, illetve a más-
napi országos vezetõségi ülés dön-
tését. Közben a PSD több megyei
szervezete is állást foglalt az ügy-
ben, egyesek Geoanã kizárását
kérték, mások védelmére keltek. 

Az RMDSZ még nem döntötte
el, javasol-e házelnökjelöltet, ha
Geoanát leváltják. Fekete Szabó
András felsõházi frakcióvezetõ
szerint kivárják a fejleményeket.
„Mi egyelõre csak állunk, és bá-
mulunk, hogy mit történik a
PSD-ben” – mondta az ÚMSZ-
nek a szenátor. 

Ponta lemond az elnökségrõl, 

ha Geoanát nem zárják ki 

Sorin Apostu polgármestert délben a városházáról a DNA székházába kísérték a korrupcióellenes ügyészek
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Egy lyukkal beljebb

Román lapszemle

Ha Romániát európai szintû célponttá fej-
lesztenék, a turizmus másfél milliárd
eurós jövedelmet hozna az államkasszá-
nak – derül ki az Eurostat tanulmányából.
Eszerint Románia a térség legjobb turisz-
tikai potenciáljával rendelkezik, de külföl-
di turistákat a külföldi befektetõk tudná-
nak idevonzani. (Capital) Januártól kor-
látozás nélkül vállalhatnak állást Izlandon
a román munkavállalók, miután az or-
szág kormánya teljesen liberalizálta mun-
kaerõpiacát. Az Európai Parlament múlt
héten szólította fel a tagállamokat a mun-
kaerõpiacok megnyitására. (Adevãrul)

Bogdán Tibor

Sürgeti az idõ

a koalíciót
Cs. P. T.

Továbbra sem sikerült egyez-
ségre jutni a koalícióban a

választási törvény módosításá-
ról, ám a vita nem folytatható a
végtelenségig, mert a kormány
kifut az idõbõl – hangzott el az
RMDSZ frakcióinak kedd esti
együttes ülésén, melyen az
RMDSZ vezetõi többek között a
választási törvény módosításá-
ról szóló egyeztetések eddigi
eredményeit és a büdzsé terveze-
tét ismertették a honatyákkal.
„Megegyeztünk abban, hogy az
RMDSZ nem változtat az állás-
pontján: továbbra is a vegyes vá-
lasztási rendszer híve, és a vá-
lasztások összevonásával is csak
akkor ért egyet, ha az új törvény
nem csorbítja a kisebbségek kép-
viseletét” – számolt be lapunk-
nak az ülésrõl Fekete Szabó
András. A szenátusi frakcióve-
zetõ szerint a választási törvény-
rõl zajló vita a képviselõk szá-
mán a közvetlen módon mandá-
tumhoz jutó jelöltek arányán
akadt el a vita a koalícióban.
„Ha november végéig nem ju-
tunk egyezségre, nem lesz idõnk
a törvény módosítására” – ma-
gyarázta a politikus. A megbe-
szélésen Kelemen Hunor szövet-
ségi elnök ismertette a költségve-
tés sarokszámait, s elhangzott,
hogy további stratégiáját ezen a
téren a büdzsé tervezetének vég-
legesítése után alakítja ki az
RMDSZ. Az együttes ülésen
többen bírálták az Országos
Feddhetetlenségi Ügynökség
(ANI) tevékenységét. „Állás-
pontunk az, hogy az ANI túllõ a
célon, ellenõrei ügyészként vi-
selkednek” – mondta a szenátu-
si frakcióvezetõ. 



Gy. Z.

Görögország gazdasági
válsága szinte cunami-

szerûen söpört végig Euró-
pán, elsõsorban is az euró-
övezet tagállamai sorában.
Nemcsak hazugságok tömke-
lege szükségeltetett ehhez
(mint Athén esetében, ami-
kor mindent elkövetett az ak-
kori kormányzat, hogy beke-
rüljenek az exkluzív klubba),
és nem is csak a gazdaságirá-
nyításban elkövetett hibák so-
rozata: alaposan hozzátette a
magáét a globális gazdasági-
pénzügyi válság is. Mindez
így együtt követelte megan-
nyi vezetõ politikus fejét.

Dublintól Pozsonyig

A válság elsõ áldozata
Brian Cowen ír miniszterel-
nök volt, akinek nevéhez fû-
zõdik Írország rekordméretû
államháztartási hiányának

felhalmozódása, a bankszek-
tor összeomlása. A volt mi-
niszterelnök karrierje idén
február elején ért véget a par-
lament feloszlatásával:
Cowen januárban veszítette
el parlamenti többségét, miu-
tán kormányának szembe-
sülnie kellett azzal, hogy a
gazdasági és pénzügyi válság
következtében az ír bankok a
csõd szélére kerültek.  Meg-
mentésük az ország bruttó
hazai termékének (GDP) a
harmadába került, amit meg-
szorító csomaggal kellett
kompenzálni. Dublin éppen
egy esztendeje 85 milliárd
eurós pénzügyi segélycsoma-
got kapott az Európai Unió-
tól és a Nemzetközi Valuta-
alaptól, ennek fejében kemé-
nyen viszsza kellett nyesnie a
költségvetési kiadásokat, és
növelnie az adókat.

Szlovákiában is a kormány
bukásához vezetett a válság:
bár a szlovák parlament elfo-

gadta az Európai Pénzügyi
Stabilitási Eszköz (ESFS) ka-
pacitásbõvítését, a négypárti
kormánykoalícióban ezen a
téren nem volt meg az egy-
ség. Ezért Iveta Radicová a
szavazást összekapcsolta a
kormány iránti bizalmi sza-
vazással, ami azonban kor-
mánya bukásához vezetett.
Radicová a márciusi elõreho-
zott parlamenti választásig,
illetve az új kormány felállá-
sáig ügyvezetõ kormányfõ.
Szlovákia legnépszerûbb po-
litikusáról a lemondást köve-
tõen elterjedt a hír, hogy ál-
lamfõjelöltként indul 2014-
ben az államfõválasztáson
(2009-ben szoros versenyben
maradt alul Ivan Gaspa-
roviccsal szemben). Radico-
vá azonban a hónap elején
közölte: a március 10-ére ki-
írt parlamenti választások
után visszavonul a politikától
és folytatni kívánja pedagó-
gusi pályáját.

Ibériai földrengés

Valószínûleg a pénzügyi
válság áldozata lesz José
Luis Rodríguez Zapatero
spanyol miniszterelnök is. A
Spanyol Szocialista Munkás-
párt (PSOE) élén álló politi-

kus támogatottsága a népsze-
rûtlen reformok, a megszorí-
tó intézkedések miatt csök-
kent. A PSOE ellenfele, a
konzervatív Néppárt (PP) a
május 22-én megrendezett
regionális és helyhatósági vá-
lasztásokon elsöprõ gyõzel-
met aratott, azt vetvén
Zapatero szemére, hogy az
országot sújtó pénzügyi és
gazdasági válságra nem idõ-
ben és nem a szükséges intéz-
kedésekkel reagált. Ezt köve-
tõen döntött a kormányfõ
amellett, hogy november 20-
án elõrehozott választást tar-
tanak, amelyen elemzõk sze-
rint szinte biztosra vehetõ az
eddig kormányzó szocialis-
ták veresége.

A harmadik áldozat
Zapatero szomszédja, José
Sócrates portugál kormány-
fõ. A lisszaboni kormány áp-
rilis elején fordult segítségért
az EU-hoz és az IMF-hez,
azt követõen, hogy nem sike-
rült keresztülvinnie a tör-
vényhozásban az újabb – 11
hónap alatt már a negyedik –
megszorító csomagot. A ku-
darc miatt Sócrates lemon-
dott, a júniusban megtartott
elõrehozott választásokon a
jobbközép Szociáldemokrata
Párt (PSD) nyert, vezetõje,

Pedro Passos Coelho lett a
miniszterelnök, de azóta már
õ is nyomás alá került a meg-
szorítások miatt.

Az új jelöltek

Tegnapra virradóan a har-
madik napjukba léptek a gö-
rög kormányalakítási tárgya-
lások. A felek mindazonáltal
nem adták jelét a nagyfokú
konstruktivitásnak, viselke-
désük inkább kötélhúzásról
árulkodott, noha az Európai
Unió hatalmas nyomást gya-
korol Görögországra az
euróövezetet is veszélyeztetõ
belpolitikai válság rendezése
érdekében. A miniszterelnö-
ki tisztségre a legtöbben már
ekkor Lukasz Papadímoszt,
az Európai Központi Bank
egykori alelnökét látták a leg-
esélyesebb jelöltnek. Egy kor-
mányzati tisztviselõ az így
kialakult helyzetet úgy érté-
kelte, hogy a görög kormány-
válság megoldását is elodáz-
hatja a vélemények különbö-
zõsége. A kormányzó szocia-
lista és az ellenzéki konzerva-
tív párt tisztségviselõi még
tegnap hajnalban is úgy nyi-
latkoztak, hogy Papadímosz
kormányfõi kinevezése aka-
dályokba ütközik. A nevük

elhallgatását kérõ források
szerint mindkét pártnak
fenntartásai vannak vele kap-
csolatban, ezért más lehetsé-
ges kormányfõjelöltet keres-
nek. Tegnapi számában a La
Stampa címû olasz napilap
azt írta: „A költségvetési tör-
vény elfogadása után (no-
vember végén – szerk. megj.)
azonnal lemondok, és mivel
úgy vélem, senki nem tudja
majd megszerezni a szüksé-
ges többséget egy új kormány
megalakításához, február ele-
jén valószínûleg választások
lesznek, de én nem indulok
jelöltként – jelentette ki
Berlusconi.” A jobbközép új
jelöltje a PdL-vezetõ és volt
igazságügyi miniszter Ange-
lino Alfano lesz. A 41 éves
politikus július óta irányítja a
Szabadság Népe pártot, és
mint ilyen, Berlusconi job-
bkezének számít. A búcsúzó
miniszterelnök ugyanakkor
kizárta, hogy Alfano vezeté-
sével alakuljon meg az átme-
neti kormány; szerinte az
egyetlen kiutat csakis az új
választások kiírása jelenheti.
„Alfano mindenki számára
elfogadható személy, és hiba
volna már most feláldozni” –
magyarázta a hamarosan tá-
vozó Berlusconi. 
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Sike Lajos

A fél ország ismeri az ön
körül kialakult botrányt,
melynek nyomán volt püs-
pöke megvonta református
lelkészi hivatásának gyakor-
lási jogát. Most mégis arról
érkeznek a hírek, hogy to-
vábbra is esket, keresztel,
temet, prédikál, mintha mi
sem történt volna. 
– Az Úr vigyáz az õ gyerme-
keire, köztük rám is. Végzett-
ségem okán továbbra is lelki-
pásztorként ténykedem, csak
más státusszal. Én vagyok
Románia talán elsõ, hivatalo-
san elismert privatizált papja,
akinek joga van mindarra,
amit felsorolt. Mondom, hi-
vatalosan, vagyis állami en-
gedéllyel elismert privát pap-
ja, mert van külön pecsétem,
számlám, nyugtám, s min-
den, ami csak törvényes mû-
ködésemhez szükséges. Mû-
ködési területem az egész or-
szág, némi nagyképûséggel
azt is mondhatnám, hogy
egész Európa. Szolgáltatásai-
mért 16 százalékos adót fize-
tek. Jogosítványom nem val-
lásfüggõ, bárki, bármilyen
szertartásért hozzám fordul-

hat. Az idén csak keresztelni
ötször, temetésre hatszor hív-
tak. Talán mondanom sem
kell, hogy többnyire a társa-
dalom peremére szorult em-
berekhez. De hát õk is az Is-
ten teremtményei. Megrázó
esetekkel is találkoztam. Két
személyt a kórházból temet-
tem, mindent magam intéz-
tem, mert egyetlen hozzátar-
tozójuk sem jelentkezett.
Legalábbis a temetésig, mert
azt követõen hirtelen feltûn-
tek, és követelték az eltávo-
zott javait és lakását. Státu-
szom azzal is változott, hogy
én vagyok az aradi székhelyû
Üldözött Lelkészek Egyesü-
letének elnöke.

Nocsak, van ilyen is?
– Ha az üldözött papokról
többet akar tudni, figyelmébe
ajánlom Kuszálik Péternek a
Forradalom szikrájáról írt sza-
mizdat kiadású könyvét. Az
abban felsorakoztatott tények
közelebb visznek a témához.
Szomorú, hogy felekezeti ho-
vatartozás nélkül, egyre több
ilyen lelkész van.

És milyen okok miatt,
hisz mégiscsak demokráciá-

ban élünk, ha olyan is ami-
lyen? 
– Mindenekelõtt az olyan ve-
zetõk miatt, akik a vissza-
szolgáltatott egyházi vagyon-
ból minél nagyobb szeletet
akarnak kihasítani a maguk
vagy az õket szolgai alázattal
támogató barátaik javára.
Magam is valami ilyesminek
vagyok az áldozata. 

Azt mondják: kezdetben
nagyon jó viszonyban volt
püspökével, késõbb csak-
ugyan  a vagyon okán rom-
lott meg viszonyuk. Mégpe-
dig azért, mert ön nem tu-
dott elszámolni bizonyos
pénzekkel.
– Inkább úgy fogalmaznék,
hogy az elsõ években normá-
lisan együttmûködtünk, az-

tán elfajultak a dolgok. En-
nek jórészt a sajtóból már is-
mert rövid története az, hogy
eladtam azt a 154 hektár föl-
det, amit egy alapítvány köz-
remûködésével az egyház
számára vásároltam. Erre
azért voltam rákényszerülve,
mert a kiírt pályázat lejárt és
én többszöri sürgetésre sem
kaptam meg az egyházkerü-
lettõl azt a tízezer dollárt,
amit a föld átíratása végett
az õ számlájukra utaltak.
Nekem pedig az egész ösz-
szeggel el kellett számol-
nom, azzal is, amit nem kap-
tam meg. Ezért egyszerûen
nem volt más választásom,
mint az eladás, mert honnan
is akasztottam volna le gyor-
san tízezer dollárt!? Ám a
föld árával maradéktalanul

elszámoltam: a pénzt köz-
jegyzõi elismeréssel átadtam
Orbán Zoltánnak, Tõkés
László püspök bizalmi em-
berének. Eljárásom korrekt-
ségét az is bizonyítja, hogy
az ügylet lebonyolításában
illetékes Corvinus Zrt. és az
Új Kézfogás Alapítvány utó-
lag semmit nem követel tõ-
lem. De hadd tegyem hozzá,
az ügy kapcsán a bíróság
sem hozott olyan döntést,
hogy én nem számoltam vol-
na el rendesen. Ebbõl egyér-
telmû: ha valaki elvett a
pénzbõl, az nem én voltam!
Akkor mit akart tõlem az
egyházkerület és volt nagyra
becsült vezetõje?

Igaz-e, hogy amikor ki-
zárták az egyházból, jelké-

pesen, de valós koporsóval
eltemették, ami mégiscsak
durva leszámolás, messze
meghaladja a jó ízlést, a ke-
resztényi szokást és erköl-
csöt, hisz önnek felesége és
két gyermeke van. 
– Õrzöm a fényképet a ko-
porsóról, még a nevem is raj-
ta szerepel. Tõkés László né-
hány mindenre kapható pap-
ja mutogatta az embereknek,
de a püspök úr végül nem
ment bele az ocsmány ko-
porsós játékba, amit a történ-
tek ellenére, utólag teljes
szívvel köszönök neki. A
püspök úr bölcs döntésének
köszönhetõ, hogy a jelképes
temetésem után  Krisztus
szolgája hamar feltámadha-
tott és ha más státuszban is,
de szabadon szolgálhatja  az
Urat. Egyedüli mércém
Krisztus és a Szentírás, mert
akik ebben hisznek, csak
azok szabadok.  

Nem titkolom: e beszél-
getés elõtt kikértem több re-
formátus pap véleményét.
Egyhangúan azt mondták,
hogy különálló, privát, öko-
menikus tevékenységével
sokat árt az egyháznak.
– A történtek ellenére, én to-
vábbra is reformátusnak tar-
tom magam. Konzervatív re-
formátusnak, akit több pap-
társammal ellentétben nem
fertõzött meg a sátánizmus
vagy más irányzat. Ami pe-
dig a kérdést illeti: ha akar-
nék, se tudnék annyit ártani
az egyháznak, mint ameny-
nyit több botrányos üggyel
volt fõnököm ártott. 

Románia elsõ „magánpapja”
Beszélgetés Báthory Gyula gencsi református lelkipásztorral

Hullanak az európai vezetõk
Az euróövezeti adósságválság rövid
másfél éve alatt több prominens fej is 
a porba hullott, s több hivatalban lé-
võ vezetõ politikus alatt is inog a
szék – nem Papandreu az elsõ, és
nem Berlusconi a második.

Báthory Gyula, az elsõ „maszek pap”. Munkahelye: az egész ország, egész Európa A szerzõ felvétele

„Én vagyok Románia talán elsõ, hiva-

talosan elismert privát papja. Mûködé-

si területem az egész ország” – ecse-

telte lapunknak helyzetét Báthory Gyu-

la gencsi református lelkipásztor, akitõl

Tõkés László püspökként megvonta

lelkészi hivatásának gyakorlási jogát.



– Ha a lista teljes, és nem szólal meg a Végítélet Harsonája vagy
akármi, amire várnak, minket vádolhatnak. A mi gépünket hasz-
nálták. Nekem egy csöppet sem tetszik a helyzet.
– Értem – mondta George lassan. – Ebben van valami. De, tudod,
ilyesmi már máskor is történt Kölyökkoromban, lent Louisianában,
volt egy tökfej prédikátorunk, aki azt mondta, hogy jövõ vasárnap
vége a világnak. Emberek százai hittek neki, a házukat is eladták.
Semmi sem történt, de azért nem vadultak meg, egyszerûen úgy
vették, hogy elszámította magát. Néhányan mind a mai napig hisz-
nek neki.
– Jó, jó, de ez nem Louisiana, ha még nem vetted volna észre.
Csak ketten vagyunk, ezek a papok meg százával. Tetszenek ne-
kem, és õszintén fogom sajnálni az öreg Samet, mikor életmûve
fordítva sül el, de szívesebben lennék valahol másutt.
– Én is. De nem tehetünk semmit, amíg a szerzõdésünk le nem jár,
és meg nem érkezik a gép.
– Persze – mondta Chuck elgondolkozva –, de azért egy kis szabo-
tázst bármikor megpróbálhatnánk.
– Próbálhatnánk a fenét! Sokkal rosszabb lenne.
– Nem, kigondoltam valamit. Figyelj rám! (...) Valamelyik gépvizs-
gálatnál ráakadunk valamire, amit ki kell cserélni, valamire, ami
néhány napra feltartja a munkát Persze kijavítjuk, de nem túl gyor-
san. Ha jól idõzítjük a dolgokat, mikor az utolsó név kiugrik a re-
giszterbõl, lent lehetünk a repülõtéren. 
– Nekem ez nem tetszik. Életemben elõször lécelek le egy munká-
tól. Különben is gyanússá válnánk. Nem. Én egy tapodtat se moz-
dulok innen, jöjjön, aminek jönnie kell!

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

A múlt hét végén meghívtak – az Erdély-
ben lassan egyedüli nemzetközi – vers- és
énekmondó verseny döntõjének zsûrijébe.
Mit keresnék én ott? – tiltakoztam az ele-
jén, hiszen verset mondani ugyan (több
mint negyed évszázada) színpadokon
mondtam, de azóta sem; írni is írtam gye-
rekkoromban, de hát Kosztolányi szerint
minden gyermek költõnek születik, csak ki-
nevelik belõle. Aztán eszembe jutott
Bernard Shaw, akinek ragyogó önigazoló
mondásától még bírálói is elhallgattak, no-
ha a festõk azt kérték számon tõle, hogyan
merészel mûvészeti kritikát írni, amikor so-
ha egyetlen képet nem festett. „Életemben
soha egyetlen tojást sem tojtam, de meg tu-
dom állapítani a fõtt tojásról, hogy friss-e

vagy sem…” – mondta Shaw.
Nos, megvallom, ahogyan
Shaw szerette a tojást, úgy
szeretem én a verset. Sok-
szor fohászkodok magam-
ban KAF soraival: egy kis lí-
rát, ha lehet még…

Úgy tûnt, elhal a vers. A
XVIII. Bartalis János
vers- és énekmondó ver-

seny szervezõi is –

elõvigyázatosan – a kortárs költészet sereg-
szemléjének mottójául Anavi Ádám rezig-
nált felismerését választották: „Hitelt ma ki
elõlegez/ a versnek, ha fölösleges?/ Végel-
gyengül a vers. … Ámde/ mért tûri ezt
Heinrich Heine?/ Õk mondták… akárki
lássa!/ Raszkolnyikov
meg Natása:/ gyengül a
versnek hatása./ A kom-
pjuter aláásta!”
Arra nem számítottam,
hogy éppen a komputer-
korszak gyerekei cáfolnak rá immár klas-
szikus költõnk pesszimizmusára. Közel fél-
száz középiskolás és egyetemista jött el
Brassóba, hogy elõadja saját értelmezésé-
ben az erdélyi és magyarországi költõk
verseit. 
Még nagyobb volt a döbbenetem a verselõ-
adók hallgatása közben. A költõk nagy ré-
szét személyesen is ismertem, ismerem, ér-
tékeltem, értékelem finom vagy gyilkos iró-
niájukat, öniróniájukat. Ennek az iróniá-
nak azonban nyoma sincs a mai tizenéve-
sek lelkében. Õk Szilágyi Domokos gúny-
ba átcsapó, maró iróniáját, KAF intellektu-
ális humorát, Orbán János Dénes
makkravevõs csúfondárosságát halálko-

molyan veszik. Elsivárosodott, érzelemhiá-
nyos idõnkben a fiatalok nem komputerek-
ké akarnak válni, hanem emberré, akinek
vannak érzései, vágyai, aki szeretve gyûlöl
és gyûlölve szeret, aki hisz, akinek az em-
beriség fokmérõje az emberiesség.

Olvasom, hogy Brassó me-
gyében 1989 óta elõször a
fiatal, 29 éven aluli mun-
kanélküliek száma és ará-
nya meghaladja az eddig
legveszélyeztetettebb, ki-

szolgáltatottabb csoportot, a 40-49 évesek
csoportját. A mai tizenévesek, huszonéve-
sek szüleinek önzése beérett. A huszonkét
év alatt az Élj a mának!, Élj magadnak! Pa-
rancsának engedelmeskedtek – kéjesen per-
sze – s gyerekeik, akiknek mindent megvet-
tek, de keveset adtak – a ráfigyelésbõl, a
szeretetbõl – most a társadalmi pusztában
bolyonganak.
Az alkalmasabbak viszont nem törõdnek
bele a lét sivárságába. Vers van a szívük-
ben, s ez akár elég is lehet a boldogsághoz.
De kiállásuk segélykiáltás is. Szülõnek, pe-
dagógusnak fel kell ismernie, hogy nem az
anyagi szükségletek kielégítése, még csak
nem is az intelligenciaszint, az IQ palléro-

zása a fontos, a jövõ záloga, hanem az ér-
zelmi intelligenciának, az EQ-nak a kiala-
kítása, növelése. 
Ugyanott a brassói Reménység Házában –
ahol az erdélyi fiatalok a múlt hét végén
versmondásban vetélkedtek – tartott védõ-
beszédet az érzelmi intelligencia mellett és
némiképpen a mai iskola ellen Vekerdy Ta-
más pszichológus. Beszélt arról, hogy mek-
kora jelentõsége van az olyan családi, isko-
lai légkörnek, szülõi, pedagógusi magatar-
tásnak, amely segíti a gyermek érzelmi biz-
tonságának megteremtését, mert meggyõ-
zõdése, hogy a személyiség kialakulása, a
sikeresség, az életben való helytállás szem-
pontjából nagyobb jelentõségük van az ér-
zelmi intelligencia faktorainak, mint az ér-
telem fejlettségének. 
Nem hittem, hogy a fiatalok a politikában,
az oktatásban, a közéletben csak azért mert
fiatalok, mert nem cipelik az átkos korszak
terhét, jobbak, eredményesebbek lesznek.
Sokan az utánam jövõk közül bizonyítot-
ták is, hogy valóban nem lettek. De a vers-
mondó fiatalok ismét felkeltették bennem a
reményt, hogy õk emberibbek lesznek,
mint szüleik önzõ generációjának tagjai –
amelybe én is tartozom. 

Vers él a szívükben
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Ha létezett Irán lerohanására valamiféle made in
USA-terv – és miért ne létezett volna? –, akkor
az mindenképpen Szaddám Huszein sikerrel ke-
csegtetõ, ám csúfos kudarccal végzõdött kísérle-
tét majmolhatta. Pontosítok: a Pentagonban kiöt-
lött Irán ellenes katonai akciótervek kis dekoráci-
ókkal, de pontosan követik Szaddám 1980-as
perzsiai betörését, amely végül is nyolc éves öl-
döklésbe torkollott. A fiatalabbak kedvvért meg-
jegyzendõ, hogy akkoriban Szaddám bírta Wa-
shington és Párizs jóváhagyását, különben soha
nem esett volna neki Teheránnak. Egy amerikai
invázió célja jelenleg semmiképpen nem lehet az,
hogy megszállva tartsa Iránt, ehhez az iraki és af-
ganisztáni kiszállás után nem lenne ereje. De a fõ
hadászati centrumokat megbénítaná, a rezsimet
képes lenne megingatni, a vallási-adminisztratív
vezetõkbõl bábot fabrikálni, és megtehetné, hogy
az olajától függõ országot pont ebbõl kiforgassa.
Ehhez csak egy kis földet kell foglalnia az iraki
határon, amely stratégiai fontosságú, hisz itt van
az iraki olaj nyolcvan százaléka: Khuzestan meg-
szállásával biztosítaná a hormuzi szorost és Irán
gépesített egységeit kényszerítené, hogy feléljék
véges tartalékaikat. Bush idejére jellemzõ is egy
ilyen terv, Obamának azonban inkább a stratégiai
visszavonulás a zsánere, mint a csapásmérés.
Most éppen ennek a tervnek a szellemében szó-
laltak meg azonban Irak baathista körei is, ami-
kor pont a khuzestaniakat kérték fel, hogy indít-
sanak dzsihádot Irán ellen, hisz az már ki tudja
hányadik önállósulási harcukat fojtotta vérbe. A
2005-ös akcióról, amely a függetlenedõ megyét
leszerelte, tud a világ, hiszen Teherán az ango-
lokra terelte a gyanút, mondván, a kavarás az
övék, s utalván egy híresen bukott bászrai ügyre
is, ahol az arabnak öltözött speciálisok ékes an-
golsággal beszéltek. 
A mostani khuzestani történések az arab tavasz-
ba tartoznának, de gyorsan elnyomták õket. In-
nen a fegyverbe-bíztatás is, amely viszont pom-
pásan illik a bagdadi szunnita körök világképé-
be, miszerint Amerika nélkül Irak a síita Irán
kezébe kerülhet. Kérdés, hogy ha fokozódik a
khuzestani arabok áttérése a síitizmusról a
szunnita hitre, az ottaniak átszökése az iraki ol-
dalra és erõsödik a helyiek nacionalizmusa –
amely nem feledi, hogy 1925-ig (Pahlavi sah an-

nektáló intézkedése), illetve 1979-ig
(az iszlám forradalom bekebelezõ
hatása) a régió nagyjából önálló
volt –, akkor a folyamat mennyi-

re veszélyes Teherán számára. Te-
rítékre most már nem az Irakkal

közös arab identitás kerül, ha-
nem a szunnita hit, amely
„dzsihádosabb” keveréknek bi-

zonyul.Ady András
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Õk emberibbek lesznek,
mint szüleik önzõ 
generációjának tagjai

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Egy régi közhely szerint mindig 
elpusztítjuk, amit szeretünk – 

nos, akárhogy nézzük, ez fordítva is igaz..” 
Chuk Palahniuk 
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Végítélet Harsonája

Iránból, ellene
A nap címe. Voltaképpen ki a tökfilkó?,
Grigore Cartianu, Adevãrul

Magyarázat. Kedves kis eszmefuttatás ar-
ról, hogy miként húzta csõbe Victor Pontát
a román politika messze legintelligensebb
párosa, Ion Iliescu és Adrian Nãstase. Va-
gyis a sajátjai, akik a fiatalembert elnöki
magasságokba röpítették, fejére egy túl nagy
kalapot adva. Függetlenül az ügy kimenete-
létõl (késõ este, külföldrõl, Victor Ponta elég
határozottan szembeszállt az ördögi páros-
sal, azt mondta, a lemondásig elmenõen hû
marad a párt választmányának egyhangú
döntéséhez) a zavar, ami Geoanã körül ki-
alakult, nem tesz jót az ellenzéknek. Bár ki
tudja? Végre nem mindenki Bãsescu ostoba-
ságairól beszél, és hát az áruló Geoanát
sem sokáig lehet megtûrni ott, ahol van.
(Érdekes Ponta megjegyzése: nem most ve-
szítenék el a szenátus elnöki tisztét, hiszen
Geoanã amúgy sem tett semmit a pártért,
az ellenzékért, amelynek képviseletében ott
van!) Még Cartianu végkövetkeztetése is bá-
jos – miszerint már nem Geoanã, hanem
Ponta a PSD új, igazi tökfilkója –, hiszen
ilyen kis tökfilkók a sajtóban is elõfordul-
nak, és Gregoárt az irigyei és a rosszakarói
ezek egyikeként emlegetik.

Két újság – két vélemény. A România liberã
úgy látja, Mircea Geoanã egy új baloldali
pártot alapíthat, ha kirúgják a PSD-bõl. (A
lap szerint valószínûtlen, hogy az UNPR-
be igazolna át, a dezertõrök eklektikus ala-
kulatába, miután annak fõ vezetõit õ maga
menesztette a PSD-bõl anno.) Ezzel szem-
ben a Cotidianul magának Mircea
Geoanának a fészbukos bejegyzésére hivat-
kozva azt írja: ostobaság feltételezni a pár-
talapítást. Szerintünk is az, noha – pillana-
tig ne felejtsük – Romániában élünk, és
Geoanã volt már államelnök is. Jellemzõ
amúgy, hogy milyen kajánul csúfolják a vá-
lasztási veresége miatt, jóllehet csalás áldo-
zata lett. Vae victis!

A nap álhíre. Miután a meteorológusok hi-
degfrontot jeleztek holnaptól, a bukaresti
polgármesteri hivatalokban lázas tervezés
indult arra nézve, hogy ki hogyan lepõdik
meg majd, s mit tesz elsõ meglepetésében,
amikor beköszönt a tél. 



Sike Lajos

A korábbi évek kínálatá-
hoz képest idén mintha

eltûnõben lenne a hazai pia-
cokon az egyik legértékesebb
és legízletesebb vadgyümöl-
csünk, a gesztenye, amelyet
állítólag a törökök annak
idején lóabrakként hoztak az
országba. Mivel a kínálat
szerény, az ár is tartja magát:
november közepén még min-
dig 10-12 lejbe kerül kilója,
az utcákon árult sült geszte-
nyéért pedig háromszor eny-
nyit kell fizetnünk. 

Mindez a hosszan tartó
szárazság számlájára írható,
amely igencsak megvámolta
az idei termést. Mint hírlik,
még ismert hazai termõhe-
lyén, Nagybánya vidékén is
csak külföldi segédlettel,
olasz, görög és spanyol „pót-
lással” tudták megrendezni
a híres, többnapos geszte-
nyeünnepet. Egy tótmogyo-
rósi gazda elmondása sze-
rint a csapadékhiány miatt a
termés nemcsak rendkívül
apró szemû volt, de valóság-
gal „belesült” a gubóba,
amelybõl nehéz volt kiszed-
ni, kifejteni. 

Elszáradó ligetek

Az ismert máramarosi
gyümölcsészeti szakember,
Menyhárt Lajos lapunknak
elmondta, sajnálattal látja,
hogy az õsz egyik kedves
színfoltja lassan eltûnõben
van errõl a vidékrõl. „Persze,
a szárazság nagy szerepet
játszott ebben, de a bajok
oka sokkal mélyebb, nevesen
az, hogy rendre tönkremen-
nek a régi termõhelyek. Az
utóbbi években egy hirtelen
támadt betegség miatt, ame-
lyet a hazai agrárium  nem
tudott kezelni, rendre elhal-
nak, elszáradnak az évszáza-
dos termõfák. A szinérváral-

jai erdõkben, ahol legutóbb
jártam, már 15-20 százalé-
kuk sem él. Sajnos nem tu-
dok arról, hogy környékün-
kön  új gesztenyeligeteket te-
lepítettek volna” – fejtegette
a szakember. 

Nincs utánpótlás

Fodor István, a régió neves
mezõgazdasági mérnöke vi-
szont a telepítésekhez szük-
séges odafigyelést hangsú-
lyozza. A gesztenyének sajá-
tos mikroklíma kell, amely
az északnyugati  régióban
Nagybánya vidékét és Nagy-
somkút körzetét leszámítva
csak kevés helyen található
meg. Szatmár megyében
részben az Avas egyik szög-
letében és Halmihegyen
adottak ezek a különleges
természeti feltételek.  „Ez a
sajátosság többek között ab-
ban nyilvánul meg, hogy  au-
gusztusban és szeptember-
ben a hajnali órákban van
egy kis nedvesség a levegõ-
ben, ami a termés fejlõdését
és érését serkenti. Éppen
ezért  nagyon meg kell vizs-
gálnunk, hová ültetünk gesz-
tenyét. Aki csak úgy, talá-
lomra megy, az ne várjon
termést” – magyarázta.

Az Európai Unió egységes
és vámmentes piacának kö-
szönhetõen a fogyasztóknak
azonban nem kellett nélkü-
lözniük a vadgyümölcsöt –
annak ellenére, hogy a
„globalizált” paradicsom-
hoz, almához, szõlõhöz, ba-
rackhoz hasonlóan, a külho-
ni gesztenye sincs annyira fi-
nom és jó ízû, mint a helyi
termés. Vigasz azonban,
hogy a Magyarországról
származó baranyai geszte-
nye – amely szintén kapható
a hazai piacokon – aromájá-
ban nagyon közel áll az itt-
hon termett gyümölcs
ízvilágához. 

Farkas István

„A megújuló energia egy-
értelmûen fejlõdõ ágazat

Romániában – egyrészt az
ország kedvezõ feltételeket
kínál, a legvonzóbbakat Eu-
rópában, másrészt pedig az
egyre növekvõ kereslet mind
az országban, mind pedig a
régióban ösztönzõleg hat a
nagy beruházásokra” – jelen-
tette ki tegnap Borbély Lász-
ló a Renexpo South-East
Europe 2011 – Nemzetközi
Megújulóenergia-vásár meg-
nyitóján. A bukaresti Palota
teremben (Sala Palatului)
tartott ünnepségen a Kör-
nyezetvédelmi és Erdészeti
Minisztérium tárcavezetõje
hangsúlyozta: szembe kell
nézni a klímaváltozás nega-
tív hatásaival, amelyek ellen-
súlyozásában komoly szere-
pet kaphat a megújuló ener-
giaforrások használata,
amely része Románia ener-
getikai stratégiájának. 

Energikus beruházás

„Számolnunk kell az ener-
gia árának drágulásával, de
miközben széles ajtót nyi-
tunk a befektetõknek, nem
engedhetjük, hogy az egekbe
szökjenek az árak” – mondta
Borbély, aki a vásáron jelen
lévõ befektetõket arra figyel-
meztette, hogy a megújuló
energiaforrások használata
egyet jelent a természetvéde-
lemmel. Hangsúlyozta: az
uniós szinten elismert hatás-
tanulmányok nélkül senki
nem kaphat engedélyt. „A
minisztérium is a megújuló
energiaforrások használata
mellett foglal állást, támogat-
ja a befektetéseket, de nem
tévesztheti szem elõl a kör-
nyezetvédelmet sem” –
emelte ki Borbély László.
Példaként említette az általa

vezetett szaktárca Zöld ház
programját, „amely minden-
kinek jó, mind a lakosság-
nak, mind a befektetõknek,
és nem utolsósorban a ter-
mészetnek”. Elmondása sze-
rint a minisztériumhoz eddig
43 ezer kérés érkezett Zöld
ház-engedélyre a magánsze-
mélyek részérõl és további
több száz jogi személyektõl,
polgármesteri hivataloktól,
iskoláktól.

Az erõ a civileknél van

A Renexpo közel száz ki-
állítója lefedi a szélenergia,
napenergia, vízenergia, hõ-
szivattyú és geotermális
energia, biogáz, energia-
hatékony építkezés techno-
lógiáit egyaránt. A szél- és
napenergia-megoldásokat
felvonultató park egyébként
elkülönített része a vásárnak,
ahol csak az ebben a témá-
ban járatos kiállítók vesznek
részt. A szemlén a Hargita

Megyei Energetikai Közszol-
gálat (HMEK) is képviseltet-
te magát, amely az energia
racionális felhasználása, az
ezzel kapcsolatos költségek
csökkentése, illetve a meg-
újuló erõforrások használa-
tának ösztönzése céljából
jött létre. Az intézmény egy-
ben kapocsként is mûködik
az ágazatbeli hivatalok és ci-
vil szervezetek között. „A
bukaresti vásár azért fontos,
mert az országban jelenleg
ez a legtökéletesebb hely a
kapcsolatfelvételre a románi-
ai piac szakértõivel és a szek-
tor egyéb kulcsfontosságú
szereplõivel” – mondta Do-
bos Alpár, a HMEK munka-
társa.

Brit segítséggel

Gáll-Tamás Avena, a szer-
vezõ aradi Reeco Ro cég ve-
zetõje megnyitóbeszédében
hangsúlyozta: a Renexpo
South-East Europe Románia

legfontosabb megújuló ener-
gia és energiahatékonyság té-
makörben rendezett kiállítá-
sa, amelyet egyben 2008 óta
Délkelet-Európa egyik legna-
gyobb energetikai platformja-
ként és a kulcsfontosságú
szakértõk találkozási helye-
ként tartanak számon. A
megnyitón részt vett Liviu
Buzilã, Nagy-Britannia ro-
mániai nagykövetségének ke-
reskedelmi osztályvezetõje,
aki elismerõen szólt az ener-
getikai vásár kezdeményezõ-
irõl, hangsúlyozva, „a leg-
jobb idõben szervezik, ugya-
nis az energiaforrások hiá-
nyában kihívásokkal teli idõ-
szakot élünk”. „Mind az új
technológia kidolgozása és
alkalmazása terén, mind pe-
dig az energetikai hulladékok
feldolgozása és tárolása kér-
désében számíthat Románia
Nagy-Britannia segítségére”
– biztosította Borbély Lászlót
és a vásáron jelen levõ cége-
ket Buzilã. 

HIRDETÉS
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Gubójában sült meg idén

a nagybányai gesztenyeKihívás a zöldenergia

Profitban a Román Posta
ÚMSZ

Több mint 470 ezer lejes
profittal zárta az idei

harmadik negyedévet a Ro-
mán Posta, ezenkívül 13
százalékkal csökkentette ki-
adásait az elõzõ év hasonló
idõszakához, illetve 11 szá-
zalékkal idénre tervezett
költségtervezetéhez képest
– derült ki a vállalat tegnap
kiadott közleményébõl.

„A gazdasági mutatók bi-
zonyítják, hogy jó úton ha-
ladunk. Tudatában va-
gyunk annak, hogy sokat
kell még dolgoznunk a vál-
lalat hatékonyabbá és rugal-
masabbá tételén” – kom-
mentálta az eredményeket
Dumitru Daniel Neagoe. A
posta vezérigazgatója ígére-
tet tett, hogy folytatják az
átszervezést, és új bevételi
források felkutatásával
azon lesznek, hogy minél
kifizetõdõbben mûködjék
és minél nyereségesebbé
váljék a vállalat. 

A mostani profitmutatók
elnyerték a külföldi hitele-
zõk Bukarestben vizsgálódó

bizottságának elismerését
is, akik elégedetten nyug-
tázták az alkalmazottak és a
kirendeltségek számának
csökkentését. Az átszerve-
zést egyéb reformok is kö-
vetik: a valutaalapi megálla-
podásnak megfelelõen a
vállalat élére hamarosan a
magánszférából érkezõ me-
nedzsment kerül, ezenfelül
a többségi tulajdonos táv-
közlési minisztérium eladni
készül a cég részvényeinek
legfennebb 33 százalékát.
Az adásvétel lebonyolításá-
val megbízott céget hama-
rosan kinevezi a szaktárca,
így decemberben megkez-
dõdhet a befektetõk felkuta-
tása. 

Mint korábban beszámol-
tunk róla, az elmúlt évek-
ben adósságot adósságra
halmozó állami vállalat au-
gusztusban 600 ezer lejes
nyereségre tett szert, s bár
jelezték, hogy a profit az el-
következõkben csökkenõ
tendenciát mutat, az illeté-
kesek szerint már az jelen-
tõs eredmény, hogy kikerül-
tek a mínusz-zónából. 

Borbély László végignézte a standokat és elbeszélgetett a résztvevõ cégek képviselõivel A szerzõ felvétele
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Röviden

Baloga-Tamás Erika

Világbanki segítséggel el-
lenõrzi és átalakítja a

munkaügyi minisztérium a
sérültséggel élõk segélyezési
rendszerét: kiszûrik azokat,
akik az elmúlt idõszakban
jogosulatlanul vették igény-
be a juttatásokat, továbbá
szigorítják a kedvezmények
odaítélésének kritériumait –
jelentette be Sulfina Barbu
munkaügyi miniszter. Az or-
szágos ellenõrzést szakor-
vosok, munkaorvosok és
pszichológusok végzik
majd, az akció költségvetése
1,8 millió euró.

Leszámolás 
vagy elszámolás?

A tárcavezetõ elismerte:
sokakat kellemetlenül érint
majd az intézkedéssorozat,
de hangsúlyozta, elodázha-
tatlan lépésrõl van szó, mert

több ezer visszaélésrõl van
tudomása a hazai hatósá-
goknak. A nagyszebeni fo-
gyatékossággal élõket tömö-
rítõ Locomotiv Egyesület
képviselõje, Marcela Brad
szerint az ellenõrzés azért
nehezen kivitelezhetõ, mert
nincs pontos kritériumrend-
szer arra, hogy milyen sé-
rültségi fokkal milyen ked-
vezmények vehetõk igénybe.
Szerinte a jelenlegi segélye-
zési rendszer kaotikusan
mûködik, és nagyon sok sza-
bályszegõ önhibáján kívül
kerül nehéz helyzetbe. 

Sulfina Barbu is elismerte,
hogy pontosításra szorulnak
a kritériumok, de reményét
fejezte ki, hogy a Világbank
által is támogatott akció
hozzájárul a rendezetlen
kérdések tisztázásához. A
miniszter ígéretet tett arra
is, hogy a súlyos sérültséggel
élõk ellenõrzése méltányo-
san zajlik majd, az átvilágí-

tás ugyanis az érintettek
számára is különbözõ költ-
ségekkel, például utazási ki-
adásokkal jár. Szeben me-
gyében például 19 ezer eset
átvilágítása van folyamat-
ban, 300 személy esetében
már bebizonyosodott, hogy
jogtalanul éltek a kedvezmé-
nyekkel, 500 esetben pedig
jelenleg is nyomozás folyik.
Két esetben korrupció gya-
nújával vádat is emeltek.

Hargita megye 
„tiszta”

Hargita megyében jelen-
leg 11,5 ezer személy része-
sül rokkantnyugdíjban. Bán
Katalintól, a Hargita me-
gyei nyugdíjpénztár igazga-
tójától megtudtuk, hogy a
fogyatékkal élõk ellenõrzé-
sét nemrég fejezték be. Tájé-
koztatása szerint minden
egyes igénylést ellenõrzött a
nyugdíjpénztárhoz tartozó,

munkaképességet megálla-
pító hivatal, és 318 esetben
ítélte úgy a bizottság, hogy
jogtalanul jutottak támoga-
táshoz az igénylõk. „Termé-
szetesen ezekben az esetek-
ben azonnal megszûntettük
a nyugdíj folyósítását.
Ugyancsak az ellenõrzés ré-
vén változott 304 személy
korábbi nyugdíjbesorolása”
– mondta az intézményve-
zetõ. A várható további el-
lenõrzésekkel és a kritéri-
umrendszer szigorításával
kapcsolatban Bán Katalin
elmondta: bízik abban,
hogy Hargita megyében
most már nem derül fény to-
vábbi szabályszegésre, sike-
rült valamennyi visszaélést
kiszûrni. 

Inkább munkát kérnek

A sérültséggel élõket felhá-
borítja a kormány újabb in-
tézkedése. „Nagyon köny-

nyen megeshet, hogy csaló-
nak minõsül az ember, annak
ellenére, hogy sérültséggel él,
rá is szorul a támogatásra, de
nem felel meg a kritériumok-
nak, vagy nem felel meg
azoknak az elõírásoknak,
amelyek alapján a nyugdíját
kapta. Ez történik, ha a sza-
bályokat átgondolatlanul,
kapkodva változtatják az em-
berek feje fölött” – nyilatkoz-
ta Nagy Ilona marosvásárhe-
lyi rokkantnyugdíjas, aki úgy
érzi, a kormány megbélyegzi
a rászorulókat.  A sérültség-
gel élõ hölgy sem a javadal-
mazással, sem a gondozással
nem elégedett. „Folyamato-
san azt hallani, hogy vissza-
élünk a juttatásokkal, hogy
sokba kerülünk. De higgye
el, nekünk is jobb volna, ha
lenne elég munkahely a kere-
kes székeseknek, ha lenne,
ahol dolgozzunk a pénzün-
kért” – vélekedett a rokkant-
nyugdíjas. 

Új rendelet 
a hókotrásról

Rendelettel módosítja Anca
Boagiu szállítás- és közleke-
désügyi miniszter az idei
szezonra érvényes hótaka-
rítási szabályokat. A rendel-
kezések értelmében csak
olyan cégek vehetnek részt a
közutak tisztításában, ame-
lyeknek a gépkocsiparkja
korszerûen felszerelt. Az
idén a tavalyihoz képest
húsz százalékkal csökken a
hótakarításban részt vevõ
haszongépjármûvek száma,
de a behavazott útszakaszo-
kat feleannyi idõ alatt meg
kell tisztítani, mint tavaly. A
rendelet szabályozza hogy
mennyi idõ alatt kell kiér-
jenek az úttisztítók a prob-
lémás útszakaszokra, és azt
is, hogy egy illetve két sávot
mennyi idõ alatt kell
járhatóvá tenniük. 

Élõ adásban figyelik
Sepsiszentgyörgyöt

Tovább fejlesztik a két hó-
napja telepített sepsiszent-
györgyi térfigyelõ rendszert.
Eddig csak az archivált fel-
vételeket nézte vissza a
rendõrség, a következõ he-
tekben azonban már élõben
figyelhetik a hatósági meg-
bízottak, mi történik a
kovásznai megyeszékhely
utcáin.  Az illetékesek ab-
ban bíznak, nem csak a
közlekedésbiztonság nõ így,
de csökken a bûncselekmé-
nyek száma is, szükség ese-
tén pedig a járõrök a koráb-
binál gyorsabban a hely-
színre érkezhetnek.

Fogyatékos a segélyrendszer
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Sipos M. Zoltán

„Nem vagyunk bûnö-
zõk” – hangoztatták teg-

napi sajtótájékoztatójukon
azok a környezetvédõk, akik
kedden a verespataki beruhá-
zás ellen tiltakozva néhány
órára birtokukba vették a ko-
lozsvári Continental szálloda
üres épületét.  Az aktivistákat
képviselõ Mihnea Blidariu,
az ismert Luna Amarã
együttes frontembere hang-
súlyozta: akcióikban olyan
civilek vesznek részt, akik
számára fontos a környezet-
védelem, illetve az, hogy a
verespataki aranykitermelés
engedélyeztetésének jogsze-
rûtlensége ellen tiltakozza-
nak. A környezetvédõk attól
tartanak, ha módosul a bá-
nyatörvény, végrehajtható a
verespataki ingatlanok álla-
mosítása.  
Mint ismert, a Continental
szállóban zajló akció részt-
vevõi ellen a rendõrség is
fellépett:  a tüntetõk magán-
tulajdonát (például a han-
gosbeszélõket) is elkoboz-
ták, anélkül, hogy bármivel
gyanúsítanák õket.
Eckstein-Kovács Péter ügy-
véd  az érintettek jogi képvi-
selõjeként hangsúlyozta: a

rendfenntartók magatartása
nem arra utal, hogy függet-
len módon képviselnék az
igazságszolgáltatást.  
Szerda este a közszolgálati
televízió kolozsvári stúdiójá-
nak épülete elõtt tartottak
tüntetést a verespataki beru-
házás ellenzõi:  harminc
környezetvédõ aktivista né-
mán, leragasztott szájjal de-
monstrált. A Kolozsvári U
Mobitelco BT–Elan Chalon
férfi-kosárlabda-Eurochal-
lenge Kupa csoportmérkõ-
zésen is jelen voltak a kör-
nyezetvédõk. Szakáts István
aktivista a Paprika Rádiónak
elmondta, sérelmezik, hogy
a média nem ad teret a de-
monstrációról szóló hírek-
nek, és egyoldalúan közvetí-
ti a verespataki beruházással
kapcsolatos híreket.  A ko-
sárlabda-mérkõzésen azért
jelentek meg , hogy így is
nyilvánosságot szerezzenek,
továbbá azért, mert a ko-
lozsvári csapatot a
Verespatakra beruházó cég,
az RMGC támogatja. Több
hasonló tiltakozó akcióra
került sor az ország más vá-
rosában is. A fõvárosban a
Román Televízió épülete
elõtt tüntettek a környezet-
védõk. 

Verespatak: nem adják

fel a beruházás ellenzõi

F. I.

„Nem tüntetünk mi,
uram. Szó sincs tüntetés-

rõl. Azért jöttünk, hogy
egyenként fogadjon minket a
tanügyminiszter, és meghall-
gassa a panaszainkat” –
mondta lapunknak Carmen
Rugaciu, a Szabad Tanügyi
Szakszervezetek Szövetsége
(FSLI) tagja, aki tegnap Bu-
karestben mintegy száz tanár-
társával együtt az oktatási mi-
nisztérium épülete elõtt vára-
kozott. A pedagógusok azért
szerettek volna találkozni
Daniel Funeriu tárcavezetõ-
vel, mert a képviselõház ked-
den megszavazta a közalkal-
mazotti béreket jövõre befa-
gyasztó sürgõsségi kormány-
rendeletet. A találkozó végül
elmaradt. „Persze hogy nem
fogad egyikünket sem – mél-
tatlankodott az egyik pedagó-
gus. – Ahogy ideértünk, két
percre rá elviharzott.” 

A pedagógusok végül írás-
ban kérvényezték a miniszte-
ri meghallgatást – az autók
motorháztetõjén írták meg a
hivatalos kérést, majd az eljá-
rásnak megfelelõen iktatták a
minisztérium titkárságán. „A
bérbefagyasztás és az okta-
tásügy alacsony költségveté-
se mellett a legelszomorí-
tóbb, hogy senki nem hajlan-
dó párbeszédet folytatni ve-

lünk. Az állások befagyasztá-
sa, az osztályok túlzsúfolása
és az új tanügyi törvény ha-
sonló képtelenségei mind
olyan kérdések, amelyekrõl a
tanárokkal is konzultálni kel-
lett volna. Nem azt akarjuk,
hogy most rögtön emeljék
meg a fizetéseinket, hanem
azt, hogy üljünk asztalhoz, és
beszéljük meg ezeket a dol-
gokat” – hangsúlyozta a rög-
tönzött sajtótájékoztatóján
Liviu Marian Pop, a FSLI el-
nöke. Hozzátette, ha a mos-

tani akciójukkal nem érik el a
céljukat, jövõ héttõl össze-
fognak a tanügyi szakszerve-
zetek, és sztrájkõrséget állnak
az oktatási minisztérium
székháza elõtt.

A béreket és nyugdíjakat
befagyasztó sürgõsségi kor-
mányrendeletet kedden az
RMDSZ képviselõi is meg-
szavazták. „Azért jártunk el
így, mert megkért erre a kor-
mány, s mi a koalíció tagjai
vagyunk” – magyarázta la-
punknak Máté András frak-

cióvezetõ. A politikus „tech-
nikai kérdésnek” nevezte a
rendelet elfogadását. Emlé-
keztetett, hogy az egységes
nyugdíjtörvény a nyugdíjak
2012-es emelését irányozza
elõ, és mivel ezt az ország
gazdasági helyzete nem en-
gedi meg, szükség volt erre a
jogszabályra. Máté ugyanak-
kor emlékeztetett: az
RMDSZ javaslatára a 2012-
es költségvetés tervezetébe
bekerül a nyugdíjemelés le-
hetõsége. 

A tanárok a minisztériumba bejutottak ugyan, Daniel Funeriu irodájába azonban nem

Spontán vizit Funeriunál

Hírösszefoglaló

Újabb közleményt adtak
ki tegnap a Marosvásár-

helyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem (MOGYE)
oktatói az önálló magyar in-
tézet ügyében, miután az
utóbbi hónapokban többször
kudarcot vallott a felsõokta-
tási reformnak megfelelõ in-
tézményátalakítás. „A Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és

Gyógyszerészeti Egyetem
önálló magyar tagozatának
létrehozásáról az 1/2011 sz.
tanügyi törvény 135. cikkelye
rendelkezik. A törvény a 363.
cikkelyben multikulturális-
nak megnevezett, az anya-
nyelvi oktatásban jelentõs
hagyományokkal rendelkezõ
egyetemeken kötelezõen elõ-
írja a magyar nyelvû oktatás
önálló szervezõdését” – em-
lékeztetnek a közlemény

szerzõi. Az egyetem román
vezetõi szerint a magyar in-
tézmények létrehozása nehe-
zítené a román szaknyelv el-
sajátítását, a frissen közzétett
felhívás azonban ezt cáfolja.
„A román szaknyelv alapos
elsajátítása, a román beteggel
román nyelven történõ kom-
munikálás olyan evidenciák,
amelyeket senki sem kérdõje-
lezhet meg” – hangsúlyozzák
az oktatók. 

MOGYÉ: újabb felhívás

Az aktivisták jogi képviselõje Eckstein-Kovács Péter (jobbra)

Fotó: Farkas István
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Antal Erika

Közel ötven stand, több
ezer könyvcím, író-olva-

só találkozók, könyvbemuta-
tók és elõadások várják az
érdeklõdõket mától szomba-
tig a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház elõcsarnoká-
ban, a 17. nemzetközi
könyvvásárra. A ma délelõt-
ti ünnepi nyitórendezvényen
átadják az idei Szép Könyv
díjakat, majd Árkossy István
A könyv esztétikája címmel
tart vitaindító elõadást. A
háromnapos könyvmarato-
non valamennyi erdélyi ma-
gyar kiadó jelen lesz, vala-
mint magyarországi és felvi-
déki könyvkiadók is eljön-
nek legújabb és legnépsze-
rûbb kiadványaikkal. 

Tartják a szintet

Ünnep a könyvhét, nem-
csak a szakmának, hanem a
könyvbarátoknak is, hiszen a
legfrissebb kötetekhez juthat-
nak hozzá jelentõs árkedvez-
ményekkel ez alatt a három
nap alatt. Mint minden év-
ben most is számos szerzõ
lesz jelen, a könyvbemuta-
tókon, szerzõi esteken kívül
az elõcsarnokban, a standok-
nál dedikálni is fognak. Ma
Kovács András Ferenc, Koz-
ma Mária, Banner Zoltán,
Markó Béla várja többek
közt az irodalomkedvelõket.
Kali Király István, a Romá-
niai Magyar Könyves Céh
(RMKC) elnöke érdeklõdé-
sünkre elmondta, az idei vá-
sárnak nincs szenzációs újí-
tása, ami kiemelné az elõzõ
évek rendezvényei közül, de
a jelenlegi gazdasági helyzet-
ben igazából annak is örül-

nek, hogy tartani tudják a ko-
rábban felállított szintet. „Ta-
valy 2009-hez képest 30–40
százalékra esett vissza a vá-
sárlás, a könyvvásárt azon-
ban, úgy látom, még eltartja
a város” – magyarázta la-
punknak Káli Király. Az
RMKC elnöke elismerte, fo-
lyamatosan csökken az olva-
sásra szánt idõ, és ugyanak-
kor a vásárlási potenciál is
nagyon alacsony. „Rengeteg
ember van, aki szívesen vásá-
rolná meg a legújabb könyve-
ket, akár havonta, de fizetésé-
bõl jó, ha futja évi egy-két ki-
adványra” – vélekedett Káli.

A jövõ olvasóira 
koncentrálnak

Az idei rendezvénysoro-
zaton a szervezõk a gyerek-

közönségnek szentelnek na-
gyobb figyelmet, a kiad-
ványok, a felolvasó délutá-
nok, a mesemondó sarkok,
valamint a kerekasztal-be-
szélgetések és elõadások a
jövõ olvasóit célozzák meg.
„A Romániai Magyar
Könyves Céh mindig fon-
tosnak tartotta a gyerekek,
fiatalok könyvkultúrába va-
ló bevonását” – magyarázta
Káli, aki szerint idén min-
den kiadó készült gyerek-
könyvekkel. Emellett a szín-
ház elõcsarnokában beren-
dezett beszélgetõsarokban a
fiatalok olvasási szokásairól
beszélget Kádár Annamária
pszichológus és Szávai Ilo-
na, a Pont Kiadó szerkesz-
tõje. Káli szerint az erdélyi
könyves szakma csak akkor
éli túl a jelenlegi válságát,

ha fokozottan figyel az ér-
telmiségi réteg igényeire és a
gyerekekre, utóbbiakból ne-
velve ki a jövõ könyvvásár-
lóit. „A papíralapú könyv
még sokáig létezni fog, mi-
vel létezik egy erõs erdélyi
értelmiségi réteg, amely
még mindig fogékony a
nyomtatott betûre és igényli
azt. A kultúrstratégáknak
erre az értelmiségi rétegre
kell figyelniük, és támogat-
niuk kell az erdélyi könyvki-
adást. Én bízom abban,
hogy felfigyelnek ennek
szükségességére, mert a
könyv biztosítja az értelmi-
ségi réteg kialakulását, ha az
õ érdeklõdésük elsatnyul,
akkor fölösleges könyvki-
adásról és egyáltalán ma-
gyar nyelvû kultúráról be-
szélnünk. 

Röviden

ÚMSZ

Sepsiszentgyörgyöt mu-
tatja be követendõ példa-

ként a mûvelõdési miniszté-
riumnak alárendelt Kulturá-
lis Kutatási és Tanácsadói
Központ (CCCDC) a Váro-
sok Kulturális Vitalitása cí-
mû felmérésében. A kultu-
rális élet mozgalmasságáról
képet adó toplistában –
amelyet a transindex.ro is-
mertet – az elsõ helyet Ko-
lozsvár foglalja el, az erdélyi
város esetében a kulturális
vitalitási mutató 1,09. A má-
sodik helyen Nagyszeben áll
(0,88), Sepsiszentgyörgy
0,86-os mutatóval szintén
dobogós. A sorban Temes-
vár (0,84), Gyulafehérvár
(0,57), Iaºi (0,56), Beszterce
(0,52), Târgoviºte (0,47),
Csíkszereda (0,44), Maros-
vásárhely (0,36), Konstanca
(0,34), Nagyvárad (0,33),
Craiova (0,27), Piatra
Neamþ (0,25), és Brassó
(0,1) következik. A kutatás
szerint néhány nagyváros-
ban, így Kolozsváron, Bras-
sóban és Marosvásárhelyen
a kultúrára szánt összegek
jóval szerényebbek, mint jó
néhány kisvárosban, így ki-
egyensúlyozatlan a magán-
és a közszférának a kulturá-
lis szektor támogatásához
való hozzájárulása. Továb-
bá fény derült a kulturális és
a kreatív központok fontos-
ságára is. Sepsiszentgyörgy
jó példa, hiszen a felmérés
készítõi úgy értékelik, a tele-
pülésen mûködõ kultúrház
inkább kulturális központ-
ként mûködik, hiszen kóru-
soknak, népzeneegyüttesek-
nek és népi táncegyüttesek-
nek, egy színjátszócsoport-
nak, illetve kulturális klu-
boknak ad helyet. 

Kulturális

városrangsor

Hírösszefoglaló

Szõcs Géza kulturális ál-
lamtitkár a Magyar Rá-

dió 180 perc címû adásában
kiállt Csurka István és Dör-
ner György mellett. Szõcs
szerint meg kell nekik adni
az esélyt arra, hogy megmu-
tassák a hozzáértésüket. A
kulturális államtitkár az in-
terjúban kijelentette, hogy
nem kíván a fõvárosi dönté-
sekbe beleszólni, és mivel az
Új Színház igazgatói kineve-
zése fõvárosi hatáskör, neki
semmiféle kompetenciája
nincs az ügyben, ezért is nem
ment el a kulturális bizottság
hétfõi meghallgatására. Az
Index beszámolója szerint
Szõcs Géza a rádió riporteré-
nek ugyanakkor úgy nyilat-
kozott, hogy Csurkának a
magyar politikából való
számûzésébõl „nem kellene
annak következnie, hogy a
rendszerváltás egyik jelentõs
szellemi elõkészítõjét többé
nem engedjük színpadra”.

Az államtitkár szerint
Csurka István számûzése a
magyar kultúrából nem volt
helyes. Szõcs ugyanakkor
leszögezte, hogy „ha az Új

Színház, vagy bármely má-
sik színház rasszista, uszító,
antiszemita, fajgyûlölõ, em-
bertelen tartalmakat üzenõ
darabok tervével állna elõ,
annak megálljt kell paran-
csolni”. Szerinte Dörner
Györgynek és Csurka Ist-
vánnak is „meg kell adni azt

az esélyt – és meg kellett
volna már adnunk hosszú
ideje –, hogy a színpadon
mutassák meg hozzáértésü-
ket, igazgatóként és drama-
turgként is. Amint arról la-
punkban már beszámol-
tunk, Dörner Györgyöt an-
nak ellenére nevezte ki Tar-

lós István, Budapest fõpol-
gármestere az Új Színház
élére, hogy az illetékes szak-
mai bizottság 6-2 arányban
Márta István eddigi igazga-
tó pályázatát támogatta. Az
színház élén történt vezetõ-
váltás miatt kilenc budapes-
ti színházigazgató nyílt le-
vélben fordult a fõpolgár-
mesterhez. Az ügyben fel-
szólalt két erdélyi színház-
vezetõ is – Bocsárdi László
és Tapasztó Ernõ amiatt
méltatlankodik, hogy a szél-
sõjobboldali nézeteirõl elhí-
resült Dörner György, a bu-
dapesti Új Színház frissen
kinevezett igazgatója pályá-
zatában úgy hivatkozott az
Aradi Kamaraszínházzal és
Tamási Áron Színházzal
történõ együttmûködésre,
hogy elõzetesen nem is
egyeztetett velük. Tiltakozá-
sának adott hangot a több
mint négyszáz nemzetközi
tagot számláló Berlini Mû-
vészeti Akadémia is. „Ez
tartósan károsítja a magyar
kultúrnemzet megítélését vi-
lágszerte” – olvasható a Tar-
lós István budapesti fõpol-
gármesternek küldött nyílt
levélben. 

Szõcs kiáll Dörnerék mellett B. T. E.

Molière-darabbal készül
az idei évad második be-

mutatójára a Csíki Játékszín
– holnap este A tudós nõket
játssza a társulat.

„Bár tulajdonképpen ez
már a második bemutató a
szeptember elsejei évadnyitó
óta, felnõttelõadásból ez az
elsõ, hisz az évet gyerekelõ-
adással, Budaházi Attila
Mindennapi varázslatok címû
meséjével kezdtük” – nyilat-
kozta lapunknak Szabó Noé-
mi, a Csíki Játékszín közön-
ségszervezõje. A darab ren-
dezõje a budapesti származá-
sú Porogi Dorka, aki jelenleg
a Marosvásárhelyi Mûvésze-
ti Egyetem rendezõ szakának
végzõs diákja.  „Ez az elsõ
nagyszínpadi elõadásom. Iz-
gulok, és kíváncsi vagyok ar-
ra, hogy hogyan fogadja
majd a közönség” – magya-
rázta a rendezõ. A darab vá-
lasztásával kapcsolatban el-
mondta: érdekesnek találja a
mû mondanivalóját, hisz iga-
zi emberek igazi problémájá-
ra világít rá. 

„Érdekes látni, hogy a
XVII. század embere ugyan-
azokkal a problémákkal
szembesült akkoriban, mint

napjaink embere. Hibáink,
esendõségeink ugyanazok
maradtak több száz év eltelté-
vel is” – fogalmazott Porogi.
Hozzátette, A tudós nõkre is
jellemzõ az, ami a molière-i
vígjátékok többségére: a da-
rab célja nem csupán az,
hogy a nézõt megnevettesse,
hanem hogy egyúttal a társa-
dalom tükre és kritikája is le-
gyen, hisz Molière drámái-
ban nevetség tárgyává válnak
különbözõ társadalmi cso-
portok, típusok, és a közössé-
gekkel szembefordított tükör-
ben bizony megjelennek az
emberi gyengeségek is. A da-
rabot Molière társulata elõ-
ször a párizsi Palais-Royal-
ban mutatta be 1672-ben,
amikor Chrysale, a módos
polgár szerepét maga a szer-
zõ alakította. Az azóta
Molière egyik mestermûvé-
nek tekintett darab a premier-
jén nagy botrányt kavart: a
szatirikus-gúnyos mûben a
közönség soraiból sokan ma-
gukra ismertek. A holnap esti
bemutatón a Csíki Játékszín
színészei mellett egy vendég-
mûvész is feltûnik, Phila-
minte-et, a feleséget a Jászai
Mari-díjas B. Fülöp Erzsébet,
a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház tagja játssza. 

„Tudós nõk” Csíkban

Ma rajtol a 17. marosvásárhelyi könyvvásár. A standokat már tegnap délután berendezték

Szõcs Géza kulturális államtitkár esélyt ad Dörnernek

A szerzõ felvétele

Fotó: Tofán Levente

Maros megye 
a Gödörben

Hatvan Maros megyei festõ
és négy népi iparmûvész
munkáiból nyílt kiállítás teg-
nap a budapesti Gödör
Klubban Marosvásárhelyi tá-
jak címmel. A Maros Me-
gyei Képzõmûvészek Egye-
sületének tagjai mintegy 150
festménnyel mutatkoznak
be, többségük képzõmûvé-
szeti végzettségû. A népi
iparmûvészetet egy textiles
képviseli, aki rongyszõnyeg-
bõl indul ki és naiv képeket
szõ, a nemezelõ õsi magyar
motívumokat használ mun-
káin, míg két fafaragó falra
akasztható alkotásai is ott
lesznek a tárlaton – mondta
el Czirjék Lajos, a Maros
megyei egyesület alelnöke.
Máté Péter, a Gödör mûvé-
szeti igazgatója elmondta,
jövõre a szentendrei festmé-
nyekbõl szerveznek kiállítást
Marosvásárhelyen.

Dosztojevszkijt 
ünnepli Oroszország

Dosztojevszkij egykori laká-
sából kialakított múzeum-
ban nyílt kiállítással kez-
dõdött tegnap az író születé-
sének 190. évfordulója alkal-
mából rendezett megemléke-
zések sora Szentpéterváron.
A múzeum-lakás, amelyben
az orosz irodalmi klasszikus
élete utolsó éveiben, 1878–
1881 között lakott, maga is
negyvenéves jubileumát ün-
nepli. Dosztojevszkij ebben
a házban írta a Karamazov
testvérek címû regényét. A
szentpétervári Dosztojevsz-
kij múzeumban nemzetközi
tudományos konferenciát
rendeznek, amelynek témája
az író világirodalomban el-
foglalt helye lesz. 

Ünnepi könyvhétvége
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Tízedik születésnapját ünnep-
li a Realitatea TV, az ország el-

sõ hírtelevíziója, amely a nap 24
órájában látta el friss informáci-
ókkal a nézõket. A hírközlésen
túl azonban a csatorna naponta
elemzõ, beszélgetõs mûsorokkal
is jelentkezik, nemcsak a politika,
hanem a gazdaság, a tudomány,
a kultúra területérõl is. A televízi-
óban olyan ismert közéleti sze-
mélyiségek is vállaltak mûsort,
mint Emil Hurezeanu, Stelian
Tãnase, Mircea Dinescu; a Rea-
litatea TV-nél lett sztárújságíró
Letiþia Zaharia vagy Cosmin
Prelipceanu.

A kezdetek

A jelenleg a Realitatea Media
sajtótröszt birtokában lévõ adó
évtizedes története alatt legalább
annyira volt maga is a híradók
szereplõje, mint amennyire hír-
forrás. Ritka volt az olyan idõ-
szak, amikor a csatorna háza tá-
ja ne szövevényes üzletkötések-
tõl, átláthatatlan tulajdonosvál-
tásoktól, pénzmosások hírétõl,
média és politika összefonódásá-
tól lett volna hangos. A „szemét-
báróként” emlegetett Silviu
Prigoanã üzletember által 2001-
ben alapított Realitatea TV törté-
netében 2003-ig túl nagy port fel-
kavaró események nem történ-
tek. A tízéves évforduló alkalmá-
val adott interjúban Prigoanã a

Paginademedia.ro médiafigyelõ
portálnak elárulta, egy darabig
Mircea Dinescu is a tévé részvé-
nyese volt. Az üzletember 2003
novemberében a Realitatea Mé-
dia részvényeinek 55 százalékát
a Bluelink Comunicazioni nevû
svájci társaságnak adta el, amely-
rõl már annak idején azt sugdos-
ták, hogy a jelenleg elõzetes le-
tartóztatásban lévõ Sorin Ovidiu

Vântu érdekeltségébe tartozik. A
„szemétbáró” akkor is, és most is
azt állítja, hogy nem tudta és
nem is érdekelte, hogy ki áll a
svájciak mögött.

A SOV-korszak

Végül 2006-ban jött el a pilla-
nat, amikor Sorin Ovidiu Vântu
nyilvánosan kijelentette, hogy el-

lenõrzése alatt tartja a média-
trösztöt. A csatorna 2009-ben ér-
te el a nézettségi csúcsát, jó ideig
a Pro TV és Antena után a harma-
dik legnézettebb adónak számí-
tott Romániában. Fejlõdése egy
darabig töretlennek látszott:
2009 elején, amikor a többi tévé-
társaság a válságra hivatkozva
különbözõ megszorító intézke-
déseket hozott, a Realitatea meg-
emelte az újságírók fizetését. Vé-
gül 2009 második felében a hírte-
levízióban is eljött a megszorítá-
sok ideje. Egy évre rá az adó hi-
telességét is már sokan megkér-
dõjelezték: nyilvánosságra kerül-
tek ugyanis azok a lehallgatott te-
lefonbeszélgetések, amelyekbõl
már egyértelmûen kiderült, hogy
Vântu politikai célokra használja
fel a Realitatea TV-t, s megalázza,
rendre utasítja azokat az alkal-
mazottat, akik nem elvárásai sze-
rint alakítják a hírmûsorokat.
Röviddel azután, hogy bûnvádi
eljárás indul az üzletember ellen,
2010 õszén átadja részvényeit
gyermekeinek. Késõbb Vântu
Sebastian Ghiþã üzletember cé-
gére bízza a Realitatea Media
menedzselését. Ez a szerzõdés
rengeteg konfliktust szült a mé-
diamágnás és Ghiþã között, ame-
lyek végeredményeként a Reali-
tatea Media Elan Schwartzen-
berg üzletemberhez került, a ko-
rábbi menedzser pedig RTV né-
ven – a Realitatea TV újságíróinak
egy részével – új hírtelevíziót ho-
zott létre. 
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Elena Udrea miniszteri õszõkesége 2008 óta in-
tézkedik kies hazánk turizmusa felõl. Egymást
érik a sajtószereplései, legendák keringenek a
táskáiról (L. Vuitton is), és néha bírálják erõl-
tetett feminizmusból táplálkozó, lassan elseké-
lyesedõ imázsépítését. Emiatt nem találtuk fur-
csának a Mediafax egyik, szerdán leközölt cik-
két sem, amelyben gazdasági elemzõk boncol-
gatják a Romániai Turizmus lassacskán már
oszlásnak induló hulláját. Infrastruktúra-hi-
ányt, képzetlen személyzetet, bolgároktól való
elmaradottságot emlegetnek, és eközben Udrea
borító-médiasztárkodik. Madonna, lakkruhá-
ban. A sok turista azonban, úgy néz ki, még-
sem kíváncsi a turisztikai miniszter asszony
gömbölyded idomaira – nekik inkább a Kár-
pátok égbe törõ sziklaoszlopai vagy az Olt-
menti síkságok lágy napnyugtái kellenének.
Hazai gránit és itteni lösz – ez kell a külföldi-
eknek... Dekoltázst látni jobb helyekre men-
nek...

(prier)

Kettõs tükör 
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Röviden

Megviseli a válság 
a magyarországi napilapokat 

A Magyar Terjesztés-ellenõrzõ Szövetség
harmadik negyedévi gyorsjelentése szerint
szinte minden napilapot kikezdett a vál-
ság. A legnagyobb vesztes egyértelmûen a
Magyar Hírlap, amely több mint két év
alatt vásárlóinak 43 százalékát vesztette el.
Nem büszkélkedhet a Népszabadság sem,
2008 nyarán még 105 ezren vásárolták
meg, idén viszont már csak 62,9 ezren. A
bulvárlapok sokkal jobban fogytak, a
Blikkbõl 181 ezer, a Borsból 85 ezer, elõbbi
a válság kezdetén 233 ezer (-22 százalék),
utóbbi 84 ezer példányon állt.

Fiatal együttesek mutatkoznak 
be Nagyváradon

Feltörekvõ fiatal együttesek mutatkoznak
be a hétvégén a nagyváradi Moszkva ká-
vézóban. Holnap a marosvásárhelyi Blue
Moon együttest látják vendégül. Bár a stí-
lusuk konkrétan nem meghatározható,
felfedezhetünk benne dzsessz, rock, lati-
no és szimfonikus elemeket. Szombaton a
sepsiszentgyörgyi Carnivál együttes, az
idei utcazene-fesztivál felfedezettje lép
színpadra.

Lemondott az Oscar-gála producere

Brett Ratner, a 2012-es Oscar-díjkiosztó
producere kedden benyújtotta lemondását
az Amerikai Filmakadémiának, miután
sokak haragját magára vonta azzal, hogy
meleggyalázó kifejezést használt új filmje
bemutatóján. A Filmakadémia elfogadta a
42 éves filmes lemondását. Ratner Hogyan
lopjunk felhõkarcolót? címû akcióvígjátéka
sajtóértekezletén azt mondta egy kérdésre
válaszolva, hogy nem próbált a forgatás
elõtt, mert „a próba buziknak való”, de
The Howard Stern Show rádiómûsor ven-
dégeként ugyancsak botrányos módon nyi-
latkozott szexuális életérõl.

Jubilál Románia elsõ hírtévéje

MÉDIAPARTNER

ÚMSZ

Az Actiwe Watch Sajtófigye-
lõ Ügynökség (AMP) nyílt le-

vélben szólította fel Emil Boc mi-
niszterelnököt, hogy foglaljon ál-
lást arról a november 7-én a sajtó-
ban megjelent hírrõl, miszerint
azt állította volna a Román Tele-
vízió Társaság (SRTV) elnök-ve-
zérigazgatójáról, hogy „Le kell
váltani, mivel nem tett semmit a
pártért!” Amint lapunkban be-
számoltunk, az Adevãrul címû bu-
karesti napilap kormánypárti po-
litikusoktól származó értesülései
szerint Emil Boc miniszterelnök
akkor fakadt ki a SRTV elnök-ve-

zérigazgatója ellen, amikor a
képviselõházban a tévé nehéz
anyagi helyzetét ismertették. Boc
azt rótta fel Lãzescunak, hogy
nem szervezte újjá a közszolgála-
ti tévéadót, és nem részesítette
„kitüntetõ figyelemben” a De-
mokrata Liberális Pártot. Az
Actiwe Watch lapunkhoz eljutta-
tott közleményében ugyanakkor
arra kéri Románia miniszterel-
nökét, hogy nyilvánosan fejtse ki
véleményét a köztévé politikai
függetlenségével kapcsolatban,
valamint hangsúlyozzák: a köz-
média feladata az állampolgárok
objektív tájékoztatása nem pedig
a pártérdekek kiszolgálása. 

AMP: választ várunk Boctól

Totka László

Mától heti rendszerességgel
jelenik meg az Erdélyi Riport,

amely megújult formában, több
színes oldallal kerül az olvasók
elé. A kiadványt ma délután 17
órától mutatják be Marosvásár-
helyen, a színház protokollter-
mében, ahol a Riport Kiadó
könyvújdonságai is megtekint-
hetõek lesznek. „Két évvel ez-
elõtt álltunk át a kétheti megjele-
nésre, és most lehetõséget kap-
tunk arra, hogy ismét heti rend-
szerességgel jelenhessünk meg.
Ezt a váltást a design megújítá-
sával is párosítottuk, az eddigi-
ekhez képest a lap ezen a héten
formailag már egy más kinézet-
ben hagyja el a nyomdát. Ez lesz
a 400. lapszámunk, és nem vélet-
len, hogy a váltást mostanra idõ-

zítettük, éppen kilenc évvel ez-
elõtt indult a Riport” – magya-
rázta az Új Magyar Szó megkere-
sésére Szûcs László fõszerkesz-
tõ. Elmondása szerint a formai

változást leginkább az indokolja,
hogy egy hetilapnak más kiné-
zettel, más mûfajokkal és témák-
kal kell foglalkoznia, mint egy
olyan lapnak, amelyik csak két-
hetente jelenik meg. „A heti
megjelenés esetén például van
lehetõség az elõzõ hét híreinek
összefoglalására, míg a kéthe-
tente megjelenõ lap esetében
nincs különösebb értelme ilyen
rovatot üzemeltetni” – magya-
rázta Szûcs. A rovatokkal kap-
csolatban elmondta,  ismét lesz
Tárca, újdonság lesz továbbá az
Ütkõzõ címû rovat, amelynek lé-
nyege, hogy több személy meg-
szólaltatásával járnak körbe egy-
egy témát. Králik Lórándnak az
Amerikai Egyesült Államokról,
Kínáról és a muzulmán világról
jelent meg sorozata, a mostani
lapszámtól kezdõdõen számítá-

saik szerint 10 héten keresztül a
Dél-afrikai Köztársasággal ismer-
tetik meg az olvasókat.  Kérdé-
sünkre, mennyire alakult át az Er-
délyi Riport kilenc évvel ezelõtti
célkitûzése, Szûcs László hangsú-
lyozta: „a lényeg és a célkitûzés
nem változott, továbbra is hiteles
és szabad újság marad a kiad-
vány”. Hozzátette, továbbra is
megmaradnak a réteglap státusz-
ban, abban az értelemben, hogy
nem a szórakoztatás a céljuk.
„Nehéz meghatároznom a célkö-
zönségünket, egyaránt írunk kul-
túráról és gazdaságról, de remél-
jük, hogy a megváltoztatott for-
ma, az új, színesebb design követ-
keztében többen fogják majd ol-
vasni a lapot, amelyben minden
generáció és érdeklõdésû olvasó
megtalálja az õt érdeklõ témát” –
összegzett a fõszerkesztõ. 

Megújult az Erdélyi Riport

Budapesti galéria magas áron vásá-

rolja XIX-XX. századi neves magyar

és európai festõmûvészek alkotásait,

különleges mûtárgyakat, numizmati-

kai gyûjteményeket. 1077 Budapest,

Wesselényi utca 9., www.karaigale-

ria.hu, karaigaleria@karaigaleria.hu,

+36209245370, nagyváradi tele-

fonszám: 0740-181729.

Apróhirdetés

A Realitatea TV tíz év alatt nemcsak híreket adott, azok fõszereplõje is volt

F
o

tó
: 

T
o

fá
n

 L
ev

en
te

Szûcs László, a Riport fõszerkesztõje



7.30 Híradó
7.35 Kisváros (ism.)
8.30 Híradó
8.35 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Angyalbőrben 
(magyar sor.) (ism.)
11.05 Család-barát
12.00 Slovenski Utrinki
12.25 Kvartett
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
Benne: 13.02 Híradó
15.10 Törvény által védve
(ism.)
15.40 Pannonia 3 keré-
ken (ism.)
16.10 Lyukasóra (ism.)
16.40 Szerelmes földrajz
17.15 Ízőrzők: 
Bárdudvarnok
17.45 II. János Pál pápa
18.15 Kisváros 
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Végjáték (krimisor.)
22.15 Hírek
22.30 De Luca felügyelő
(olasz sor.)
0.25 Dunasport
0.30 A raszta vallás, av-
agy Bob Marley misztikája
1.15 Koncertek 
az A38 hajón

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Majd elválik (am.
filmdráma) 13.20 Könyör-
telen hajsza (am. akció-
film) 14.55 Láncreakció:
Veszélyben a Föld (ame-
rikai film) 16.30 A bérgyil-
kos (am. sci-fi akciófilm)
18.15 Az Árnyék (amerikai
kalandfilm) 20.15 Tremors
- Ahová lépek, szörny te-
rem (amerikai vígjáték)
22.00 X-Men - Az ellenál-
lás vége (amerikai akció-
film) 0.00 Hurok (amerikai
akciófilm) 

7.30 Családi történet (tö-
rök sorozat) 10.00 Ked-
ves barátnőm 12.30 Ka-
nal-D Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 A szív úrnője
(török sorozat) 16.45
Célpontban 18.45 A nap
híre 19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 A szülők pénzén
22.30 Cancan TV 0.30
Portal (amerikai horror,
2009) 2.30 Kanal-D Hí-
rek

8.30 Tájkép ism. 9.00 Hír-
adó ism. 9.30 Hargita ma-
gazin 10.00 Tört fények
ólomkertben 10.30 Szüre-
ti vigadalom 16.00 Híradó
16.15 Erdélyi Kávéház ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Híradó
17.50 Egészséges percek
18.00 Reggeli terefere
ism. 18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp 19.30 Híradó
20.00 Többszemközt
20.30 Értékeink 21.00
Kultúrcsepp 21.30 Híradó
22.00 Többszemközt

8.15 A csábítás földjén
(sorozat) 9.45 Együtt
mindörökké (sorozat)
12.45 A kötelék (sorozat)
14.15 Clase 406 (sorozat)
15.30 Amor real (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Lola (amerikai so-
rozat) 18.30 A lángoló ég
alatt (sorozat) 19.30 A
csábítás földjén (sorozat)
20.30 A szerelem győzel-
me (sorozat) 22.00 Perro
amor (sorozat) 23.30 Sze-
relemkönnyek (sorozat)
0.45 Clase 406 (sorozat)
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Antena 1, 20.20
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.

RTL Klub, 23.10
A Halál a Ragadozó ellen

Különös építményre bukkannak az Antarktisz jege alatt. A
milliárdos gyáros, Charles Bishop Weyland vezetésével tu-
dósokból és szakértőkből álló csapat indul a jégréteg alatt
rejtőző ősi piramis felderítésére. Az izgalmasnak tűnő ka-
land azonban borzalmas versenyfutássá alakul, amikor kide-
rül, hogy a piramis két földönkívüli faj összecsapásának év-
ezredes színtere.

VIASAT3, 23.15
Mátrix

Két valóság létezik. Az egyik mindennapi életünk - a másik
az, ami mögötte van. Az egyik álom. A másik a mátrix. Neo
kétségbeesetten kutatja az igazságot a mátrixról. Erről a ti-
tokzatos és ismeretlen valamiről. Neo csak mendemondák-
ból hallott - de biztos benne, hogy ez az elképzelhetetlen do-
log rosszindulatú, és titokban irányítja az életét.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Ma Reggel
10.00 Rajnán innen, 
Dunán túl...
10.25 Fejezetek a magyar
vasutak történetéből
10.45 Magyar bulizene
11.40 Natúra
12.05 Magyar évszázadok
12.30 Kő, papír, olló
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Híres magyar
könyvtárak
14.30 Tudástár 2011
15.00 A madárgyűrűzés
100 éve
15.25 Szabadlábon 
Békésben
15.50 Valaki
16.15 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
16.40 Pecatúra
17.10 Mindentudás
Egyeteme 2.0
18.00 Valamikor lábon
mentek Európába
18.35 Família Kft. (sor.)
19.00 Angyali érintés
(sor.)
19.50 Esti mese
20.10 Különleges mentő-
alakulat (sor.)
21.00 Híradó este
21.35 McLeod lányai
(sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 24 (sor.)
0.00 Stingers (sor.)

6.45 Top Shop
7.10 Infománia (ism.)
7.45 Fókusz Reggel
Közszolgálati magazin
8.35 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.45 Reggeli - Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.25 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sorozat)
11.20 Top Shop
13.10 Asztro Show
14.10 A szív útjai
(török sorozat)
16.10 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sorozat)
17.15 Sarokba szorítva
(ameikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.20 Barátok közt
(magyar sorozat)
22.00 ValóVilág (2011)
(élő) - összefoglaló
23.10 A Halál 
a Ragadozó ellen 
(am.-kan.-német akcióf.,
2004)
Utána: RTL-hírek
1.05 Reflektor 
- Sztármagazin
1.20 Törzsutas (ism.)
1.50 Ments meg! 
(amerikai sor.)
2.45 Autómánia 
(ism.)

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.20 Stahl konyhája
10.25 Babapercek
10.30 Teleshop
12.00 Szegény embert
az Amish húzza 
(am. vígj., 1997)
14.10 Eva Luna 
(am. -mex. sor.)
15.10 EZO.TV
16.10 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.10 Második élet 
(amerikai -kol.-mex. sor.)
18.15 Update Konyha
18.20 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 ÖsszeEsküvők
21.35 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 ÖsszeEsküvők 
- Az ÖsszeCsapás
(valóságshow)
Közben: Kenósorsolás
0.10 Aktív
A TV2 magazinja
0.40 Esküdj! 
- Éjszakai-show
1.15 Tények Este Hírmű-
sor
1.50 EZO.TV
06-90-602-022
Jósok, látók, médiumok!
2.50 Hősök (am. sor.)

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

10.50 Egy kis ravaszság
(am. vígjáték) 12.50 Top-
modell leszek! 13.40
14.40 Őrangyal (sorozat)
15.40 Doktor House (is-
métlés) 16.35 Nyomtala-
nul (sorozat) 17.30 Gyil-
kos számok (sorozat)
19.20 Jóbarátok (sorozat)
20.20 Két pasi (ismétlés)
20.50 Vérmes négyes
(sorozat) 21.15 Mike és
Molly (sorozat) 21.45 Két
pasi (sorozat) 22.15 Beug-
ró 23.15 Mátrix (amerikai
akciófilm)

9.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Sport.ro
Hírek 13.00 Sport.ro Hí-
rek 13.15 Örüljünk a foci-
nak! (live) 14.00 Pro-
sport óra (live) 16.00
Sport.ro Hírek (live)
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Pontos sport-
idő (live) 19.05 Informá-
ciók 20.00 Wrestling
Raw, Showtime 21.45
Ukrajna - Németország
labdarúgó mérkőzés
23.45 Sport.ro Hírek
0.00 Gladiators UK

TV2
6.25 Hajnali gondolatok
6.28 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
Közéleti műsor
10.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
11.00 Magyarország, 
szeretlek!
12.10 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 JudRom 
(dokumentumf.)
14.25 Esély
14.55 Kő, papír, olló
15.25 Natúra
15.55 Lássuk Indonéziát!
16.10 Angyali érintés
(am. sor.)
16.55 Különleges mentő-
alakulat (auszt. sor.)
17.45 MM
18.40 Család csak egy
van (auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Poén Péntek 
- Szálka, avagy Bagi és
Nacsa megakad a torkán!
22.10 Mindenből egy van
23.05 Az Este
23.40 Családom és egyéb
emberfajták 
(am. sor.)
0.05 A hivatal
(vígj. sor.)
0.40 Két szív (koncertf.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sorozat)
11.25 Határok nélkül
12.20 TVR55
12.40 A palota legendái:
A szelek királya 
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 e-FORUM (live)
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti pártok
fóruma (ism.)
16.00 Románia parla-
mentje
17.00 Hírek
17.30 La vie en rose 
(life-style magazin)
18.25 A palota legendái:
A szelek királya 
(dél-koreai drámasorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Egyszer az életben 
- szórakoztató műsor Iu-
liana Tudor-al
23.10 Rajzás 
(am.-új-zél. horror, 2007)
0.55 Rock Masters kon-
cert
1.55 Ítéld meg te! 
- talk show
2.45 Európai roma 
(ism.)
3.10 Sport 
(ism.)

4.30 Románia szeretlek!
(ism.)
6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport
10.00 Fantomas 
a Scotland Yard ellen
(francia-olasz akció-vígj.)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 My Girl 
- Az első szerelem 
(am. rom. vígj., 1991)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek,
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Érted táncolok -
verseny show
Ştefan Bănică és Iulia
Vântur
1.00 Explore Midnight 
- Laura Cosoi műsora
1.30 Pro Tv hírek, 
sport (ism.)
3.00 My Girl 
- Az első szerelem
(am. rom. vígj., 1991)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport 
(live)
8.00 Reggeli matiné 
- Răzvan és Dani műsora
(live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Next Top Model 
by Cătălin Botezatu (ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
16.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés - Simona 
Gheorghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.20 A fenevad 
gyomrában 
(amerikai-kanadai-
hongkongi-angol akció-
film, 2003)
22.20 A fenébe is
- szórakoztató műsor
23.20 Hispania, a legen-
da (spanyol sorozat)
1.00 A fenevad 
gyomrában (ism.)
2.45 Híradó, Sport (ism.)
3.30 Hispania, 
a legenda (ism.)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 Ház, építés, design
7.30 Levintza bemutatja
8.00 Családban 
(román sorozat)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
(ism.)
11.30 Finţescu hídja 
- magazin
12.30 Teleshopping
13.00 Sport, 
diéta és egy sztár
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat)
15.00 Családban 
(román sorozat)
16.00 Földindulás 
New Yorkban 
(amerikai katasztrófa f.,
1999), 2. rész
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 48 óra 
(amerikai akció-vígj., 1982)
23.00 IQ-zseni 
(amerikai vígjáték, 2007)
1.00 Finţescu hídja
2.00 Hírek (ism.)
3.00 IQ-zseni 
(amerikai vígjáték, 2007)
(ism.)

7.00 Hogyan készült?
Kombinált csavarkulcsok
8.00 Autókereskedők 
- MGB GT
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Kíváncsiság 
- Élhetünk örökké?
Léteznek-e párhuzamos
univerzumok?, 
Mikor jön el a világvége?
13.00 Autókereskedők

- Triumph Stag
15.00 Az űrsikló program
utolsó küldetése
16.00 Apokalipszis, 2012
17.00 A detonáció
pillanatai
18.00 Autókereskedők 
- Lotus Elan
19.00 A túlélés törvényei
- Bear Grylls: TOP 25
20.00 Állítólag... 
- Alaszkai mítoszok
21.00 Hogyan készült?
22.00 Egyszer 
egy ilyet vezetni! 
- Moalék kocsija
23.00 Újjáépítők
0.00 Amerikai hotrodok
1.00 Autókereskedők 
2.00 A túlélés törvényei
- Bear Grylls: TOP 25
3.00 Állítólag... 
- A Szövetségesek rakétája

8.00 Hannah Montana
(am. sor.)
8.35 Nyomoz a tanárnő
(olasz sorozat)
9.35 Késhegyen
10.20 Csavargó halász
(ism.)
10.50 Egészségpasztilla
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek
12.35 Biznisz óra
13.25 Egészségpasztilla
13.30 Jamie 
gasztroforradalma
14.00 Motomagia
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Nyomoz a tanárnő
(olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.30 Tiltott szerelem
(amerikai romantikus 
dráma, 1998), 2. rész
20.00 Adio
20.15 Egészségpasztilla
20.25 Biznisz óra
21.10 Topping
22.00 Hírek
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik (ism.)
0.00 Murdoch 
nyomozó rejtélyei 
(kan.-angol sor.)
0.55 Egészségpasztilla
(ism.)
1.10 Tiltott szerelem
(amerikai romantikus drá-
ma), 2. rész (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
KultúrPresszó 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.15 Élő
muzsika 17.55 A nap hírei röviden
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Ma Réka, András és Tün-
de napja van.
A Réka Attila hun uralko-
dó feleségének neve. Mon-
dákban szerepel elõször
ezen a néven, a korabeli
bizánci történetíró Kreka
és Rekan alakban említi. 
Az András a görög And-
reasz névbõl származik.
Jelentése: férfi, férfias. Bib-
liai név, András apostol
Jézus elsõ tanítványa,
Szent Péter testvére volt. 
A Tünde Vörösmarty Mi-
hály alkotása a tündér szó-
ból, s elsõ ízben a Csongor
és Tünde címû drámai köl-
teményében bukkant fel.
Holnap a Márton és Nim-
ród nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1839 – Trefort Ágoston
vezetésével megalakul Pes-
ti Mûegylet néven az elsõ
mûvészeti egyesület.
• 1983 – a Microsoft kiad-
ja a Windowst, ami az
MS-DOS bõvítése volt egy
grafikus felülettel.
• 1988 – Politikai pártok
alapítását is lehetõvé teszi
az egyesülési és gyülekezési
törvénytervezet, amelyet a
magyar kormány jóváhagy. 

Vicc
Barátnõk beszélgetnek:
– Képzeld, milyen fogyókú-
rát találtam ki! A hûtõ bel-
sejébe kiragasztottam egy
jó alakú, vékony nõ képét,
így amikor enni támad ked-
vem, kinyitom a hûtõ ajta-
ját, ránézek és mindjárt el-
szégyellem magam.
– És hatékony a módszer?
– Részben igen. Én lefogy-
tam 5 kilót, de a férjem fel-
szedett vagy tízet...

Recept
Sangriás gyümölcssaláta
Hozzávalók: 1 ananász, 3
kivi, 3 banán, 2 narancs, 2
alma, 2 körte, 1 csomag
mazsola, 1 dl méz, 1 dl san-
gria.
Elkészítés: A gyümölcsö-
ket megtisztítjuk, egyforma
nagyságú kockákra vágjuk.
Egy tálba rétegesen helyez-
zük õket, a folyékonyra ol-
vasztott mézzel minden
egyes réteget vékonyan
meglocsolunk. Amikor az
utolsó réteget is leraktuk,
az egészet meglocsoljuk a
sangriával, és éjszakára a
hûtõbe tesszük. Másnap fo-
gyasztható, frissítõ, finom
eledel.

2011. november 10., csütörtök   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Problémáival ne zavarjon máso-
kat, próbálja megoldani egyedül
a saját ügyeit. Szánjon több idõt
saját magára, lelkivilágára.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ügyeljen az érzelmeire és az ideg-
rendszerére, mert elveszítheti fe-
lettük az irányítást. Ne hallgas-
son másokra.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A lehetõ legharmonikusabb kap-
csolat veszi kezdetét az életében, a
legmélyebb érzelmekkel, amiket
valaha is tapasztalt. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Az emlékezés napjai után fontos,
hogy türelmes legyen. Próbáljon
lazítani, keressen maga mellé
egy segítõtársat. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Újra és újra régi kérdésekkel kell
foglalkoznia. Ideje elgondolkod-
nia, melyik irányba is induljon
majd.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Sok mindenre számíthat, de
nyugalomra nem. Tennivalói
csak szaporodnak. Komolyságát
cserélje alázatra.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Váratlan, baljós események ront-
hatják el a hangulatát. Gondol-
jon arra, hogy az élet nem min-
dig örömünnep.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Történjen bármi, nem fogja föld-
höz vágni. Kész arra, hogy elfo-
gadja a sors kihívásait. Gyakor-
latias hozzáállása átsegíti az
akadályokon.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Kedvese az informatika rabja
lett. Még ha így érezné is, hogy
öné az igazság, hamarosan rá
kell jönnie, hogy nem ilyen egy-
szerû a képlet.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ma adja csupán önmagát, s ak-
kor nem lesz semmi baj. Ne essen
túlzásokba, és ne kövessen el
semmilyen vakmerõséget.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ma egy elbûvölõ ember kerül a
közelébe, de vigyázzon, mert bele
akar avatkozni az életébe, és eset-
leg kihasználhatja. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A nap folyamán életében megha-
tározó szerepet kap párkapcsola-
ta, amire nem árt fokozottan
odafigyelnie. 
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Nem az a szeretet, ha adsz a
kutyádnak egy csontot. Az
igazi szeret az, amikor meg-
osztod a kutyáddal a csontot,
bár te is olyan éhes vagy, mint
az. A feleslegbõl adó szeretet
csak érdek és számítás, a rossz
lelkiismeret vagy pedig az ön-
igazolás nehezen leplezhetõ je-
le. Szeretet csak ott van, ahol
az, aki ad, nem több vagy
nem más, mint az, aki ad. A

leereszkedõ adakozás sokkal in-
kább megalázás, mint segítség.
Amikor neked is éppen úgy hi-
ányzik az, amit adsz, akkor kez-
desz el szeretni. A szeretet össze-
köt, eggyé tesz. Hiszen így, attól,
amit tovább adsz, te is éppen
úgy függsz, mint akinek adod. A
kölcsönös függés teremti meg a
bizalmat és a kapcsolatot. Gyö-
nyörû érzés, de csak kevesen me-
rik megtapasztalni. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden

Kosárlabda 

Turós-Jakab László

Hiába teljesített erején
felül a francia kupagyõz-

tessel szemben, a román baj-
nok U-Mobitelco BT vere-
séggel kezdte európai ka-
landját a FIBA Eurochal-
lenge Kupában: 81-85 az
Elan Chalon-sur-Saone-nal.
A kezdeti lámpalázat hamar
legyõzve a kolozsváriak ural-
ták a játékot és a 33. percig
vezettek, annak ellenére,
hogy legjobbjuk, Krsztano-
vics személyi hibái miatt
nem segíthette õket. A fran-
ciák azonban fokozatosan
felõrölték a lelkesedésbõl je-
lesre vizsgázó ellenfeleik ere-
jét, és hétpontos elõnnyel
vágtak neki az utolsó 3 perc-
nek. A hajrában, szûk egy
perc alatt, három kolozsvári
tripla is született, de a hibáz-
ni képtelen Delaney és
Schilb pontjai végül francia

sikert szentesítettek. Hazai
részrõl Dykes 23, Silvãºan

19, Mijovics 13, Krsztano-
vics pedig 10 pontig jutott,

míg a gyõzteseknél Delaney
33 pontját Schilb 17-tel,

Aminu pedig 13-mal toldotta
meg. Az E csoport nyitó-
mérkõzésén, Krasznojarszk-
ban, az orosz BC Jenyiszej
76-72-re verte a belga
Antwerp Giantsot. A kolozs-
váriakra három idegenbeli
mérkõzés vár, november 15-
én Belgiumban, 22-én
Oroszországban, 29-én pe-
dig Franciaországban lépnek
pályára. December 6-án a
BC Jenyiszej, egy héttel ké-
sõbb pedig az Antwerp
Giants látogat Kolozsvárra.    

A magyar csapatok hazai
sikerekkel nyitottak. A D
csoportban, Paskson, az
Atomerõmû SE 83-72-re ver-
te az orosz BC Nyizsnij
Novgorodot, míg a H cso-
portban a bajnok és kupa-
gyõztes Szolnoki Olaj KK
85-70-re a francia Pau Lacq
Orthezt. November 15-én a
paksiak a lett BK Ventspils, a
szolnokiak pedig a német
Artland Dragons vendégei
lesznek. Amíg a pályán volt, Krsztanovicsot (világos mezben) nem lehetett megállítani Fotó: Manases Sándor

Jégkorong 

ÚMSZ

A hét végén a román és a
magyar jégkorong-válo-

gatott is nemzetközi torná-
kon érdekelt.

Elõbbiek a lengyelországi
Sanokban, az Euro Ice Ho-
ckey Challenge-körmérkõzé-
sen vesznek részt, s pénteken
a lengyelekkel, szombaton a
horvátokkal, vasárnap pedig
a házigazda lengyelekkel ját-
szanak. Tom Skinner vezetõ-
edzõt Hozó Levente és Vic-
tor Corduban segíti munkájá-
ban, a trikolórok nem rejtik
véka alá azon szándékukat,
hogy megnyerjék a tornát. 

A román válogatott kerete
szinte kizárólag csíkszeredai
és brassói hokisokból áll, a
kivételek Adrian Catrinoi há-
lóõr és Nicuºor Lusneac vé-
dõ, mindketten a Steaua
Rangerstõl. A HSC Csíksze-
redától érkezik Góga Attila,
Nagy István, Papp Szabolcs,
Kósa Endre, Flinta Botond,
Bíró Ottó, Szõcs Szabolcs,
Petres Tivadar, Becze Tiha-
mér, Moldován Ervin, Mol-
nár Zsolt, Virág Csanád és
Mihály Ede, a Brassói Coro-
na Fenestelától pedig Fülöp
Rajmond hálóõr, illetve
Nagy Csaba, Imecs Attila,
Basilidesz Tibor, Zsók Le-
vente, Antal Zsombor és Bá-

lint Zsolt mezõnyjátékosok. 
Szintén péntektõl vasárna-

pig, a magyar válogatott Mis-
kolcon, a Négy Nemzet Tor-
nája keretében fogadja a ja-
pán, osztrák és olasz nemzeti
csapatokat. A Sapa Fehérvár
AV19 mestere, Kevin Pri-
meau ezen a hétvégén mutat-
kozik be szövetségi kapitány-
ként. A Pat Cortinát és Ted
Sator a magyar kispadon kö-
vetõ szakember átalakított,
megfiatalított keretében Bá-
lizs Bence (Sapa Fehérvár
AV 19), Budai Krisztián
(Miskolci JJSE) és Rajna
Miklós (Dab.Docler) háló-
õrök, valamint Horváth
András, Láda Balázs, Orbán
Attila, Tokaji Viktor, Benk
András, Kovács Csaba, Ma-
gosi Bálint, Nagy Gergõ,
Sikorcin Ladislav, Sofron Ist-
ván, Tóth Adrián, Vas Már-
ton (mind Fehérvár), Erdélyi
Péter, Hegyi I Ádám, Hüff-
ner Adrián, Pozsgai Tamás,
Azari Zsolt, Galanisz Ni-
kandrosz, Somogyi Balázs,
Vaszjunyin Artyom Szirányi
Bence, Szélig Viktor (mind-
kettõ Briancon – francia),
Dubek Vladimir (Miskolci
JJSE) és Hári János (MO-
DO – svéd) mezõnyjátéko-
sok kaptak helyet. Primeau
szerint a miskolci megméret-
tetés célja a rutinszerzés, a bi-
zonyítás és az egymással va-
ló ismerkedés. 

Hokiparádé a hétvégén

A harmadik gyõzelem

Tegnap este harmadik mér-
kõzését is megnyerte a nõi
kosárlabda-Közép-Európai
Liga (CEWL) B csoportjá-
ban a román bajnok Aradi
ICIM: 87-39 a cseh VS
Prágával.

Nyeretlen maradt 
a Sepsi BC 

A nõi kosárlabda-bajnokság
tegnapi 7. fordulójának mér-
kõzései közül hat fejezõdött
be lapzártáig: Rapid–Maros-
vásárhelyi Nova Vita 48-64,
Brassói Galactica–Buk. O-
limpia 91-56, Nagyvárad–
Gyulafehérvár 68-91, CST
Alexandria–Craiovai SCM
71-62, CSM Târgoviºte–
CSM Sportul Studenþesc 97-
31, Bball 6 Sepsi BC–Te-
mesvári BCM Danzio 35-
84. Egy mérkõzést már ko-
rábban lejátszottak (Aradi
ICIM UVG)–Politehnica
Iaºi 75-33), egyet (Szatmár-
németi–Kolozsvári U) pedig
elhalasztottak.  

Ismét kikapott 
a CSS Giurgiu 

Kedden este pótolták a fér-
fi-kosárlabdabajnokság 4.
fordulójából elhalasztott
CSS Giurgiu–CSU Asesoft
Ploieºti-találkozót. A ven-
dégek 86-77-re nyertek, és
feljöttek a táblázat hatodik
helyére. Vezéregyénisége,
Chauncey Hardy halála
után a giurgiui újonc ne-
gyedszer vesztett, és aligha
számíthat sikerre utolsó el-
maradt mérkõzésén, a no-
vember 16-án esedékes
nagyszebenin.  

Lemarad fia esküvõjérõl 

Nem lehet ott kisebbik fia,
Pierfilippo szombati eskü-
võjén Fabio Capello, az an-
gol labdarúgó-válogatott
szövetségi kapitánya, mert
csapata barátságos mérkõ-
zést játszik a spanyol nem-
zeti együttessel ugyanabban
az idõben. Az összecsapást
eredetileg péntekre tervez-
ték, de spanyol kérésre egy
nappal elcsúsztatták, mert a
válogatottba a legtöbb játé-
kost adó Barcelona tegnap
este még hazai kupamérkõ-
zésen lépett pályára. 

Nem nyílt ki a „franciakulcs”

Sakk

T. J. L. 

Már  6. fordulón is túl
vannak a görögországi

Porto Carrasban zajló 18.
sakk-csapat-Európa-bajnok-
ságon. Constantin Lupules-
cu, Mircea-Emilian Parlig-
ras, Vajda Levente, Mihail
Marin, Szabó Gergely-And-
rás-Gyula összeállításban a
román válogatott 2,5–1,5-re
nyert a görögök ellen és ötö-
dik gyõzelmének köszönhe-
tõen az élre ugrott. A román,
az azeri és a bolgár csapat is
10 meccspontot gyûjtött, a
táblapontokat tekintve azon-
ban elõbbiek fél ponttal meg-
elõzik az egyformán 15 pon-
tos azeriket és bolgárokat. A
Lékó Péter, Almási Zoltán,
Berkes Ferenc, Balogh Csa-
ba, Gyímesi Zoltán összeállí-
tású magyar csapat is nyert a
6. fordulóban: 2,5-1,5 a lettek
ellen. Nyolc meccsponttal és
14 táblaponttal a magyarok a
8. helyet foglalják el a 38 csa-
patos mezõnyben. A magyar
nõi csapat 1,5–2,5- arányban
alulmaradt a szlovén váloga-
tottal szemben, míg a romá-
nok a németektõl kaptak ki 3-
1-re. A magyarok a 13. (6
meccspont, 11,5 táblapont),
a románok pedig a 23. (5 mp,
9,5 tp) helyet foglalják el a 28
csapatot felvonultató me-
zõnyben. A magyar csapat-
ban Hoang Thanh Trang,
Mádl Ildikó, Rudolf Anna,
Gara Tícia és Gara Anita, a
románban pedig Cristina-
Adela Foiºor, Alina L’ami,
Elena-Luminiþa Cosma, Iri-
na Bulmaga és Carmen
Voicu Jagodzinsky szerepel,
akárcsak a férfiaknál, mérkõ-
zésenként négy sakkozó ül
asztalhoz. A nõi csapat-Eb-n
az oroszok (11 mp, 17 tp) ve-
zetnek az ukránok (10 mp,
16 tp) és a lengyelek (9 mp,
16 tp) elõtt. 

Élen a román

férficsapat Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

A válogatott Belgium és
Görögország elleni ba-

rátságos mérkõzéseit követõ
14. bajnoki fordulóban fehér
karszalaggal kívánják jelezni
sztrájkjukat a Liga-1 labdarú-
gói. A tiltakozás oka a profi-
liga (LPF) azon kinyilvání-
tott szándéka, hogy a jelenle-
gi 60-ról 90 naposra növelje
azt az idõintervallumot,
amelynek lejártakor egy játé-
kos kérheti, hogy szabadon
igazolható legyen.      

A hivatásos labdarúgók
szakszervezetének (AFAN)
sürgõsségi ülésén 14 élvonal-
beli klub képviseltette magát,
csak a két kolozsvári csapat,
a CFR 1907 és az Universita-
tea, valamint két újonc, a
Ceahlãul Piatra Neamþ és a
CS Mioveni hiányzott. Az
AFAN kezdeményezését já-
tékosok is támogatják, töb-
bek közt George Galamaz,
Dan Alexa, Ovidiu Burcã,
Ionel Dãnciulescu, Marius
Niculae, Cãtãlin Munteanu,
Marius Pena, Ilyés Róbert,

Sorin Ghionea, Adrian Ien-
csi és Florin Maxim is. 

Jelenleg 25 olyan játékos
van a Liga-1-ben, aki haszta-
lan vár a vitarendezési bizott-
ság azon hivatalos közlésére,
amely felszabadítja. A listán
Romeo Surdu, Emilian Dol-
ha, Florin Maxim, Candido
Costa, Eduard Stãncioiu és
Casian Miclãuº neve is szere-
pel, utóbbi május 31-e óta vár
az írásbeli értesítésre. Du-
mitru Costin AFAN-elnök
elmondta, hogy Valentin Co-
cean, a LPF vitarendezési bi-
zottságának elnöke azzal vé-
dekezik, hogy a közlések be-
tegség miatti távolmaradása
miatt késnek. Costin emlé-
keztet arra, hogy „egységben
az erõ”, és meggyõzõdése,
hogy a hazai labdarúgók né-
pes családja sikerrel küzdhet
meg jogaiért. Mert bár a
FIFA és az UEFA is elfoga-
dott egy szerzõdésmodellt,
Romániában ezt a sporttör-
vény „kicselezi”. Ennek kö-
vetkeztében pedig a civil
szerzõdéssel rendelkezõk-
nek, azaz a hazai játékosok
90 százalékának gondjai van-
nak az adóhatósággal. 

Japán sztrájk a Liga-1-ben 

Lovaglás 

Hírösszefoglaló 

Az olasz Frankie Dettori
(képünkön) ül vasárnap

Overdose nyergében a római
Premio Carlo e Francesco
Aloisi elnevezésû Group III-
as futamon. 

A Pannoniaoverdose.hu be-
számolója szerint az olasz
sztárlovas azonnal igent
mondott Mikóczy Zoltán-
nak, a versenyló társtulajdo-
nosának a felkérésére, s csalá-
di vakációját rövidíti le a va-
sárnapi verseny miatt.

Dettori a legtöbb szakértõ
és szakíró szerint jelenleg a

világ legjobbja, idén október-
ben aratta ötszázadik Group-
verseny-gyõzelmét, ami te-
kintve, hogy fõként Angliá-
ban és Franciaországban lo-
vagol, szinte utolérhetetlen
teljesítmény.

A világklasszis olasz zsoké
már életében szobrot kapott
az ascoti pályán, ahol 1996-

ban gyõzött egy versenynap
mind a hét futamán. 2007 jú-
niusában pedig két egymást
követõ napon nyerte az angol
és francia derbiket. Dettori
jelenleg a világ legtehetõsebb
futtatója, Dubai uralkodója,
Maktoum sejk istállójának
elsõ számú lovasa.

Overdose legutóbb a Royal
Ascoton versenyzett még jú-
niusban, s kiváló futással a
negyedik helyen ért célba. 

A tavaly augusztusig veret-
len, sorozatban 14 futamot
megnyerõ ló savós patairha-
gyulladást kapott 2009-ben,
mellyel veszélybe került kar-
rierje, ám 2010-ben vissza tu-
dott térni. 

Sztárzsoké Dózi nyergében 

Sikorcin Ladislav, a magyar jégkorong-válogatott gólvágója
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