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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3598 ▲
1 amerikai dollár 3,2255 ▼
100 magyar forint 1,4105 ▲

Vezércikk 3

„Visszahozott” történelem 

Csutak Vilmosnak, a Székely Mikó Kollégi-
um egykori rektorának és a Székely Nem-
zeti Múzeum volt igazgatójának egész ala-
kos szobrát avatta fel a hétvégén a sepsi-
szentgyörgyi iskola fõbejárata mellett Kele-
men Hunor mûvelõdési miniszter.

Kultúra 8

Orbán „visszasomfordál”

A magyar kormány megkezdte a tárgyalá-
sokat a valutaalappal és az Európai Unió-
val egy olyan új megállapodás megkötésé-
rõl, amely megszorítások helyett a magyar
gazdaság növekedését segíti elõ. Mester-
házy Attila MSZP-elnök szerint a kor-
mányfõ megbukott.

Aktuális 2

A szabadságharc vége
A legmarkánsabb elõzmény: Orbán Vik-
tor ádázul meghirdetett „szabadsághar-
ca” az Európai Unió („nekünk Brüsszel
nem fog diktálni”) és a Nemzetközi Va-
lutaalap („ha az IMF visszajön, én el”)
ellen. A szenzációs fejlemény pedig: ed-

digi elutasító álláspontját fel-
adva – és a „gyengeség jele-
it” vállalva, „kínos hátraar-
cot csinálva”, ahogy a leg-
ismertebb világgazdasági

lapok egyike írta – Ma-
gyarország a múlt héten
úgy döntött, a Nemzet-

közi Valutaalaphoz for-
dul segítségért.Ágoston Hugó

Orvosnak csendõrpertu
Karhatalmi felügyelet mellett vizsgáztak tegnap a rezidens orvosok és gyógyszerészek

Vádhatósági információk sze-
rint Kolozsvár polgármestere

után Brassó polgármesterére ké-
szül lecsapni a korrupcióellenes
ügyészség. George Scripcarut
csúszópénz elfogadásában való
bûnrészességgel gyanúsítják, je-
lenleg a bûnvádi eljárást megelõ-
zõ nyomozás zajlik ellene. Sorin
Apostu szabadlábra helyezési ké-
relmét ma tárgyalja a legfelsõbb
bíróság. A Demokrata Liberális
Párt (PDL) fõtitkára szerint Ko-
lozsvár polgármestere lemond
tisztségérõl, ha továbbra is fogdá-
ban kell maradnia. Ioan Oltean
leszögezte: Apostu helyére a vá-
ros PDL-s alpolgármestere kerül.
3. és 4. oldal 

Apostu után

Scripcaru jön?
Kovács Zsolt

A Kovászna megyei prefektú-
ra felszólította a háromszéki

önkormányzatot, hogy vonja visz-
sza az egységes Székelyföldrõl
szóló népszavazást kiíró határoza-
tát. A felszólító levelet Valentin
Ionaºcu alprefektus írta alá, de ez
nem György Ervin prefektus meg-
kerülésével történt, hiszen õ hét-
végén a sajtónak megerõsítette,
hogy tud az esetrõl, amelyrõl mai
sajtótájékoztatóján nyilatkozik.
Ionaºcu szerint az önkormányzat
határozata formailag és tartalmi-
lag is hibás, és ezt már észrevette
a Kovászna Megyei Tanács jegy-
zõje is. Folytatása a 3. oldalon 

HIRDETÉS

Bukaresti olvasóink figyelmébe!

A 2012-es évre lapunkra Bukarest, Lipscani
utca 29-31. szám alatti szerkesztõségünk-

ben fizethetnek elõ, december 20-ig, 
hétfõtõl csütörtökig 10-16, pénteken 

10-14 óra között. Ne felejtsék el megújítani
Új Magyar Szó-elõfizetésüket!

Perlekedik Tõkés László

a „perlekedõ próféta” napján

Összesen 5025 idén végzett orvos, fogorvos, gyógyszerész vett részt a rezidensvizsgán, számukra 3810 helyet hirdettek meg hat vizsgaközpontban

Feszült hangulatban, csendõri ellenõrzés mellett zajlott a rezidens orvosok, fogorvosok és
gyógyszerészek tegnapi vizsgáztatása: az eddigiektõl eltérõen már nemcsak Bukarestben, ha-
nem öt vidéki városban is lehetett pályázni a meghirdetett helyekre. A diákok szerint az idei
teszt sokkal nehezebb volt, mint az elõzõ években megszokott tételsor, mégsem alakult ki szo-
ros verseny mindenhol: Vásárhelyen feleannyi gyógyszerész jelentkezett, mint ahány hely volt.
A jelöltek a minimálbérnél alig magasabb fizetésre és a korrupcióra panaszkodnak. 7. oldal 

Fotó: ÚMSZ

Ady Endre születésének 134. évfordulójára emlékeztek Érmindszenten Fotó: MTI

Prefektusi „nem”

a népszavazásra 

Ady Endre születésének 134.
évfordulójára emlékeztek a

hétvégén Érmindszenten, a költõ
szülõfalujában. Tõkés László eu-

rópai parlamenti alelnök az ün-
nepi alkalmat arra használta fel,
hogy újabb támadást indítson  az
RMDSZ ellen. 2. és 8. oldal 
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Röviden

A magyarság megmaradásáért

Nagyváradon tartott kihelyezett ülést Cseke
Attila szenátor meghívására az RMDSZ
szenátusi frakciója. A találkozón a jövõ évi
költségvetés kidolgozásáról, a választási
törvény változásáról, valamint a decentrali-
záció folytatásának feltétlen szükségességé-
rõl volt szó. Az RMDSZ a feladatának te-
kinti, hogy a törvényhozásban és a kor-
mányzásban egyaránt olyan döntéseket ér-
jenek el, „amelyek szem elõtt tartják a ma-
gyarság javát, jövõjét és megmaradását”.

Az õshonos kisebbségek sorsa 

A Székely Nemzeti Tanács sajátos jogállást
akar Európa nemzeti, nyelvi, vallási és kul-
turális sajátosságokat õrzõ régiói számára.
A szervezet Sepsiszentgyörgyön megtartott
hétvégi ülésén Izsák Balázs elnök leszögez-
te: a szervezet élni kíván az uniós szintû
polgári kezdeményezés lehetõségével, hogy
az õshonos nemzeti közösségek önrendel-
kezési jogát az unió ismerje el. A polgári
kezdeményezéshez legalább egymillió alá-
írás szükséges.

Megújuló utak a határon át

Európai uniós pénzbõl felújítják a
Szatmár megyei Szaniszlót és a magyaror-
szági Ömbölyt összekötõ utat – számolt
be a hét végén Csehi Árpád Szatmár me-
gyei tanácselnök. Tájékoztatása szerint az
5,6 millió eurós költséggel felújítandó 11
kilométeres útszakasz megkönnyíti a határ
két oldalán fekvõ falvak lakosainak életét.
Magyarország és Románia határon átnyú-
ló együttmûködési programja keretében öt
további utat korszerûsítenek: a Szárazbe-
rek–Garbolc, a Börvely–Tiborszállás, a
Csengerbagos–Csenger, az Óvári–Csenger
és a Nagypeleske–Zajta közötti szakaszo-
kat. A kivitelezési munkálatok tavasszal
megkezdõdhetnek.

Csíkszeredában az Új Jobboldal

Nagyszabású utcai demonstrációt tervez
Csíkszeredában december elsején, a román
nemzeti ünnepen az Új Jobboldal. A szél-
sõséges szervezet vezetõi közölték: az ese-
ményen több száz szimpatizánsuk vesz
részt. Az Új Jobboldal tervei szerint a vá-
rosközpontban szervezett többórás meg-
mozduláson húsz méter hosszú román
nemzeti zászlót is kitûznek, s ehhez – állí-
tásuk szerint – nincs szükségük a polgár-
mesteri hivatal engedélyére.

Gyilkosság Konstanca megyében

Egy korábban ortodox szerzetesként szol-
gáló negyvenéves férfi megcsonkított holt-
testére bukkantak a hatóságok egy Kons-
tancához közeli településen. A férfi fejét le-
vágták, a lábaihoz helyezték, és a brutális
kegyetlenséggel végrehajtott gyilkosság so-
rán arcát is felismerhetetlenné tették. Meg
nem erõsített információk szerint szerelem-
féltés áll a gyilkosság hátterében, az áldo-
zatnak homoszexuális kapcsolatai voltak.

Kadhafi fia lebukott

Elfogták az átmeneti líbiai vezetés fegyvere-
sei Szaif al-Iszlám Kadhafit, Moammer el-
Kadhafi néhai diktátor fiát (képünkön), akit
egykor Kadhafi lehetséges utódjaként emle-
gettek. A diktátor fiát a hágai Nemzetközi
Büntetõbíróság háborús és emberiesség el-
leni bûnök miatt körözi. 

Hírösszefoglaló

A magyar kormány megkezd-
te a tárgyalásokat a Nemzet-

közi Valutaalappal (IMF) és az
Európai Unióval egy olyan új
megállapodás megkötésérõl,
amely megszorítások helyett a
magyar gazdaság növekedését se-
gíti elõ. Az új megállapodás vár-
hatóan a jövõ év elsõ hónapjai-
ban kerül tetõ alá – közölte pénte-
ken az illetékes budapesti minisz-
térium. A bejelentést megelõzõ
másfél hónapban viszont az ösz-
szes vezetõ Fideszes politikus ar-
ról beszélt, hogy szó sem lehet a
megállapodásról, miután az ve-
szélyeztetné Magyarország gaz-
dasági függetlenségét. Az IMF-
hitellel kapcsolatban például Or-
bán Viktor a közelmúltban egy
londoni elõadásán leszögezte:
„ha az IMF visszajön, én el...”

Mesterházy Attila szerint a kor-
mányfõ megbukott; Orbán Vik-

tornak le kell vonnia bukásra ítélt
politikájából az egyértelmû kö-
vetkeztetést. Magyarországot
meg kell menteni attól, hogy sza-
kadékba rántsa. Ez minden politi-
kai oldal közös felelõssége – ol-
vasható az MSZP elnökének teg-
napi közleményében. Mesterházy
Attila úgy fogalmaz: a „szabad-
ságharcos” a melldöngetés után a
fal mellett, kínos és megtévesztõ
közlemények kíséretében somfor-
dál vissza a valutaalaphoz. A Le-
het Más a Politika frakcióvezetõ-
je, Schiffer András a kormányzat
által a valutaalappal kezdeménye-
zett tárgyalásokra utalva azt
mondta: „bebizonyosodott, hogy
Orbán Viktor futóhomokra épí-
tett gazdaságpolitikája megbu-
kott”.

Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke a
bejelentést követõ napon szüksé-
gét látta hangsúlyozni „hogy bi-
zonyos programokban nem fo-
gadjuk el az IMF álláspontját”,

de „az IMF-fel való szakítás so-
sem merült fel”. „Ha a körülmé-
nyek megváltoznak, alkalmaz-
kodni kell hozzájuk” – jelentette
ki a köztelevízióban.

Navracsics Tibor nem kívánta
kommentálni a kormány és az
IMF között tervezett „új típusú”
együttmûködésrõl tett ellenzéki
észrevételeket. A magyar minisz-
terelnök-helyettes, közigazgatási
és igazságügyi miniszter arra az
újságírói kérdésre, elképzelhetõ-
nek tartja-e Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter le-
mondását, azt válaszolta: „Nem
vagyok Matolcsy György, tehát
nem tudom megmondani. Sze-
rintem az én véleményem ebbõl a
szempontból teljesen indifferens”
– tette hozzá.

Várhatóan „nem lesz nagyon
követelõzõ” a költségvetéssel kap-
csolatban a Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) az új típusú együtt-
mûködésrõl folytatandó tárgyalá-

sokon – jósolták hétvégi helyzet-
értékelésükben londoni felzárkó-
zó piaci elemzõk, akik csaknem
kétharmadosra taksálták az
IMF és a kormány közötti megál-
lapodás esélyét. Folytatta erõsö-
dését pénteken a forint, a javuló
euróövezeti befektetõi hangulat-
nak és a magyar–IMF együttmû-
ködési szándék bejelentésének
köszönhetõen jelentõs nyereségre
tett szert. „Az, hogy a kormány
az IMF-hez fordul segítségért a
Fidesz eddigi kommunikációjá-
ból ítélve mindenképpen meglepõ
fordulat, azonban figyelve az or-
szág gazdasági teljesítményét, il-
letve azt a tényt, hogy elszakadt
régiós társaitól már nem is annyi-
ra különös fejlemény” – kom-
mentálta a budapesti kabinet dön-
tését Gyömöre Máté, a Magyar
Progresszív Intézet elemzõje, aki
szerint a kormány politikai és
gazdasági csapdahelyzetbe navi-
gálta magát. 

ÚMSZ

Tõkés László, az Európai
Parlament alelnöke, az Erdé-

lyi Magyar Nemzeti Tanács elnö-
ke kiterjesztené az elszámoltatást
a határokon túlra is, ennek lehe-
tõségeirõl már tárgyalt Budai
Gyula elszámoltatásért felelõs
magyar kormánybiztossal –
mondta el a politikus azon a pén-
teki sajtótájékoztatón, amelyen
az Érmindszentre tervezett Ady-
központ és termálfürdõ magyar-
országi támogatásának „eltéríté-
sérõl” beszélt.

Tõkés felidézte az Ady Endre
szülõfalujába tervezett termál-
fürdõ, irodalmi zarándokhely-
projekt elõzményeit. Mint fogal-
mazott, az Ady-központot ere-
detileg az elsõ Orbán-kormány
idején meghirdetett Széchenyi-
terv pályázatán elnyert 320 mil-
lió forintból építették volna meg.
A projektet a Királyhágó-mellé-
ki Református Egyházkerület
dolgozta ki Tõkés püspöki man-
dátuma alatt. „A nevezett ügy-
nek a fõszereplõje Mudura
Alexandru” – fogalmazott Tõ-
kés László, megemlítve, hogy a
vállalkozó a Medgyessy-kor-
mánnyal jó kapcsolatban állt.

„Mudura hozta létre Kiss Sán-
dor megyei tanácselnökkel és
elvtársaival a Mecénás Alapít-
ványt, amelynek a vizsgálatok
szerint az volt a rendeltetése,
hogy az általunk pályázati úton
elnyert 320 millió forintot elcsa-
tornázza, és törvényesnek tûnõ
keretet teremtsen” – szögezte le
a politikus, aki szerint Tempfli
József katolikus püspök „jóhi-
szemûségbõl” támogatta a meg-
valósítást. Tõkés felidézte: a terv
végül Nagyváradon valósult
meg, de nem az eredeti elképze-
léseknek megfelelõen, hiszen
csupán egy konferencia-központ
épült föl. Szerinte az ügy kimerí-
ti a korrupció fogalmát, mivel a
pénzzel az alapítvány azóta sem
számolt el. 

Az MTI kérdésére, hogy tettek-
e feljelentést az Ady-programmal
kapcsolatban, Tõkés László el-
mondta, hogy jelenleg a „kivizs-
gálás szakaszában” járnak, továb-
bá tárgyalnak az elszámoltatási
kormánybiztossal és a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztéri-
um államtitkárával, Gál András
Leventével is. „Egész bizottság
vizsgálja ezt az ügyet” – emelte
ki. Tõkés László ugyancsak az
MTI kérdésére elmondta: bár a

terv „zátonyra futott”, nem
mondtak le róla, keresik a „jóvá-
tétel lehetõségét”.

„Megegyezés született a
Szatmár megyei önkormányzat
vezetõivel, Csehi Árpád és
Zatykó Gyula, az EMNP megbí-
zott alelnöke között. Ennek értel-
mében együtt fogunk mûködni az
érmindszenti Ady-kultusz beindí-
tása céljából, a régió felemelése
érdekében” – fogalmazott, majd
leszögezte, a nemzeti ügyek szol-
gálatához felül kell emelkedni a
pártérdekeken. 

Szabó Ödön, a Mecénás Ala-
pítvány ügyvezetõ igazgatója teg-
napi megkeresésünkkor nem kí-
vánta kommentálni a Tõkés saj-
tótájékoztatóján elhangzottakat.
„Csak annyit jegyeznék meg: ötö-
dik éve már, hogy ezeket a váda-
kat az Ady-ünnepségek közeled-
tével újra és újra elõveszik” –
mondta az ÚMSZ-nek. Egy tava-
lyi állásfoglalásában Szabó Ödön
leszögezte: a Mecénás Alapít-
vány pályázat útján jutott támo-
gatáshoz a Nagyváradon felépí-
tendõ Ady-központra. „Ezt a pá-
lyázatot az alapítvány az illetékes
magyarországi hatóságoknál el-
számolta és lezárta” – szögezte le
az ügyvezetõ igazgató. 

Tõkés ismét „eltérítésrõl” beszél
Gy. Z.

A pénzügyi szigort, növeke-
dést és társadalmi igazságos-

ságot jelölte meg kormánya köz-
ponti céljaként programbeszédé-
ben Mario Monti olasz kor-
mányfõ. A római szenátus után
a képviselõház is bizalmat szava-
zott pénteken a kormányprog-
ramra. Az olasz parlament 315
tagú felsõházában csütörtök este
280 szenátor mondott igent, a
630 mandátummal rendelkezõ
alsóházban pedig pénteken 556
képviselõ szavazta meg a szer-
dán esküt tett új olasz kormány
programját. Egyedül az ellen-
zékbe vonult volt kisebbik kor-
mánypárt, az Északi Liga jelen-
tette be, hogy nemet mond. A
parlamenti tudósítók megjegyez-
ték, hogy az ülésterem padjai te-
le voltak, ami a Berlusconi-kor-
mány idején ritkaságnak számí-
tott. Ugyancsak bizalmat szava-
zott a lengyel parlament alsóhá-
za szombaton Donald Tusk mi-
niszterelnök új kormányának. A
460 tagú szejm 447 jelen lévõ
képviselõje közül 234-en támo-
gatták a kormányt, 211-en ellene
szavaztak. 

Bizalmat kapott

Monti és Tusk

Orbán Viktor magyar kormányfõ és gazdasági minisztere. Az ellenzék mindkét politikust menesztené. Az elemzõk meglepõnek tartják a fordulatot

Orbán „visszasomfordál”
A piac pozitívan reagál, az ellenzék bírálja a magyar gazdaságpolitikát
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Ingoványos talajra merészke-
dünk: olyan kérdésekrõl kell
írnunk, sõt véleményt mon-
danunk, azok fontossága és

égetõ aktualitása miatt –
gazdaságról, piacokról,
pénzrõl, mindezek álla-

mi szintû politikájáról
–, amelyekhez volta-

képpen nem értünk. Ilyenkor (nem csak
ilyenkor!) az újságíró az elõzményekre és a
szaksajtóra hagyatkozik.
A legmarkánsabb elõzmény: Orbán Viktor
ádázul meghirdetett „szabadságharca” az
Európai Unió („nekünk Brüsszel nem fog
diktálni”) és a Nemzetközi Valutaalap
(„ha az IMF visszajön, én el”) ellen. A
szenzációs fejlemény pedig: eddigi elutasító
álláspontját feladva – és a „gyengeség jele-
it” vállalva, „kínos hátraarcot csinálva”,
ahogy a legismertebb világgazdasági lapok
egyike írta – Magyarország a múlt héten
úgy döntött, a Nemzetközi Valutaalaphoz
fordul segítségért.
Nem tudni még, pontosan milyen lesz ez az
együttmûködés, a szerzõdés, a segítség – a
leégés mindenképpen bejött. (Véleményünk
szerint Valutaalap „bosszújától” nem kell
tartani, bár a bizalom kétségtelenül fontos.)
A lépésre azonban mindenképpen szükség
volt, bármi áron, annyira leértékelõdött a
forint, és végül is sokkal jobb és felelõsségtel-
jesebb ez a döntés, mintha Orbánék tovább-
ra is a tántoríthatatlan harcost játszották
volna.
Maga a döntés jelzi, hogy mekkora lehetett
a baj. Mennyire meg kellett, elsõ fokon,
menteni a forintot, és mennyire be kell
gyorsítani, második fokon, a magyar gaz-
daságot a washingtoni székhelyû szervezet
segítségével. Hogy ennek további visszako-
zások és további megszorítások lesznek a
következményei? Valószínûleg igen, még ha
az Orbán-kormány ennek a szónak a ki-
mondása ellen is nevetséges makacssággal
ragaszkodik. 
Két párhuzamot mindezzel kapcsolatban
nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az egyik
az, hogy Románia éppen az IMF-fel való
kiváló együttmûködésnek köszönhetõen ke-
rülte el azokat a csapdákat, amelyek Ma-
gyarországot fenyegették, és vált a világ sze-
mében amolyan jó tanulóvá. A másik az,
hogy országát a Bajnai-kormány stabil
gazdasági és pénzügyi helyzetben „hagyta
hátra”, hiszen még tavaly is Dominique
Strauss-Kahn akkori IMF-vezér kijelent-
hette, hogy „a Magyarországgal való
együttmûködés az új kihívásokhoz alkal-
mazkodó IMF egyik legsikeresebb példája”,
miután 2008-ban a nemzetközi pénzügyi
válság kitörésekor elsõként fordult a Valu-
taalaphoz, s „az azóta eltelt idõszak esemé-
nyeinek fényében a magyar kormány gyors
és határozott döntése életmentõnek bizo-
nyult”. Nehéz örökség? 
Azzal kezdtük, olyan dolgokhoz szólunk
hozzá, amelyekhez tulajdonképpen nem ér-
tünk. Ezért elnézést kérünk. Nagyobb baj
azonban, hogy akiknek ez feladatuk, aki-
ken embermilliók sorsa múlik, szintén nem
értenek hozzá. És még elnézést sem kér-
nek…
Vajon világ-, vagy legalábbis európai trend-
dé válik, ami Görögországban és Olaszor-
szágban történt: hogy pénzügyi szakembe-
rekkel az élen „technokrata” kormányok
veszik át az igazgatást, voltaképpen a nem-
zetközi irányítás közvetítését? Ez az utunk
a világkormány felé? Ehhez „kell(ett)” a
válság?

A szabadságharc vége

Ágoston Hugó

Folytatás az 1. oldalról

Az alprefektus érvelése szerint
egy tanácshatározatot csak az
önkormányzati képviselõk egy-
harmada kezdeményezhet, és ez
esetben nem volt meg a szüksé-
ges létszám, mindössze kilenc ta-
nácstag nyújtotta azt be. Ha a
kormányhivatal felszólítására a
háromszéki önkormányzat nem
vizsgálja felül a népszavazásról
szóló határozatot, a közigazgatá-
si bíróságon kérik annak érvény-
telenítését. 

A prefektusi hivatal ellenveté-
sérõl Tamás Sándor, Kovászna
megye tanácsának elnöke azt
mondta: javasolja az önkor-
mányzati képviselõknek, ne von-
ják vissza a határozatot, hiszen a
helyi referendum kiírását sza-
bályzó törvény többféleképpen
magyarázható. A közigazgatási
bíróságtól várnak ítéletet, még
akkor is, ha az igazságszolgálta-
tásban sok olyan döntés született
már, amely sértette az önkor-
mányzatiságot, mondta Tamás
Sándor. Hozzátette: egyes buka-
resti román politikai körök úgy
képzelik el a régiók átszervezé-
sét, hogy nem kérdezik meg, mit
akarnak a székelyföldi emberek.
Ez esetben természetes reakció,
hogy a székelyföldi emberek és
önkormányzatok ilyen típusú vá-
laszt adnak. 

Kelemen Hunor, az RMDSZ
elnöke hétvégi sepsiszentgyörgyi
látogatásakor kifejtette: nem tart-
ja elvetendõnek az emberek véle-
ményének megkérdezését olyan
témákban, mint régióátszervezés
és megyék átszervezése. „Ha az
érvényben lévõ törvényeket fi-
gyelembe véve szervezik meg a

népszavazást, nem kell félni tõle,
meg kell kérdezni az embereket,
mit akarnak” – mondta Kelemen
Hunor, és emlékeztetett, hogy
hasonló témában Konstanca me-
gyében már sikerült népszavazást
szervezni, de az országban van
még öt-hat megye, ahol az önkor-
mányzatok már határoztak arról,
hogy népszavazást írnak ki a me-
gyeátszervezés kapcsán. 

A hétvégén Sepsiszentgyör-
gyön ülésezõ Székely Nemzeti
Tanács (SZNT) mintegy kétszáz
küldötte is foglalkozott a témá-
val, és elfogadtak egy határoza-
tot, amelyben felkérik Hargita és
Maros megye önkormányzatai-
nak magyar képviselõit, hogy „a
háromszéki székely nagykoalíci-
ót mintául véve, mindkét megyei

képviselõ-testületben hozzanak
határozatot helyi népszavazás ki-
írásáról, hogy a megyék minden
településének választópolgárai
tudjanak választ adni arra a kér-
désre, hogy akarják-e, hogy az
ország területi-közigazgatási át-
szervezésekor jöjjön létre egy
Székelyföld nevû közigazgatási
egység, és hogy településük en-
nek része legyen”. Az SZNT-sek
bejelentették, ha a román kor-
mány nem mond le az ország re-
gionális felosztásának Székely-
föld egységét sértõ tervérõl, pol-
gári engedetlenségi akciókat szer-
veznek. Ezek a jelképes karsza-
lag viselésétõl egészen addig ter-
jedhetnek, hogy a polgárok meg-
tagadják az adók és a számláik
kifizetését, magyarázta el la-

punknak Gazda Zoltán, a szerve-
zet háromszéki szóvivõje. 

Mint arról beszámoltunk,
Kovászna Megye Tanácsának
RMDSZ-es és MPP-s képviselõi
az októberi ülésen szavazták
meg, hogy jövõ év március 11-én
megszervezik az egységes szé-
kelyföldi megye létrehozásáról
szóló népszavazást. A háromszé-
ki határozat leszögezi, hogy a re-
ferendum két kérdést tartalmaz.
Egyik az, hogy egyetértenek-e a
polgárok Kovászna megye terü-
letének módosításáról, hogy ne
legyen része az öt Bodza-vidéki
település. A második kérdés,
hogy egyetértenek-e azzal, hogy
Háromszék módosított területe
Székelyföld adminisztratív egy-
ség része legyen. 

Román lapszemle

Tíz év alatt a felére csökkent a távfûtés-
hez csatlakozó háztartások száma Ro-
mániában. (Evenimentul Zilei) Bõvíti
temesvári járatait a Wizzair légitársa-
ság, a következõ évben Dortmundba,
Párizsba, Londonba, Bolognába és Ró-
mába is indulnak innen repülõgépek.
(România liberã) A hazai korrupcióról
cikkezik az El pais. (Adevãrul) 

„Nem” a népszavazásra 
A háromszéki prefektúra leállíttatná a székelyföldi referendumot 

Cs. P. T.

Sorin Apostu kolozsvári pol-
gármester után korrupció

gyanújába keveredett Brassó pol-
gármestere is. A korrupcióellenes
ügyészségtõl (DNA) kiszivárgott
információk szerint George
Scripcarut csúszópénz elfogadá-
sában való bûnrészességgel vá-
dolhatják, jelenleg a bûnvádi eljá-
rást megelõzõ nyomozás zajlik el-
lene. A TVR Info televízió úgy
tudja, az ügy kapcsolódik a Bras-
só Megyei Fogyasztóvédelmi Hi-
vatal csúszópénz elfogadásáért
nemrégiben letartóztatott igazga-
tója, Ionel Spãtaru bûnvádi dosz-
sziéjához. Az ügyészek – akár-
csak Sorin Apostu esetében – egy
feljelentés nyomán kezdtek vizs-
gálódni az ügyben, melyben Ion
Gonþea, Brassó megye prefektu-
sa, illetve több városházi alkalma-
zott is érintett. Egy helyi üzletasz-
szony, Claudia Laura Kungl azt
állítja, a fogyasztóvédelem koráb-
bi vezetõje három milliárd régi
lejt kért azért, hogy a családi vál-
lalkozásuk megkapja a mûködés-
hez szükséges engedélyeket a pol-
gármesteri hivataltól. A polgár-
mestert, a prefektust és az
alprefektust, Ambrus Károlyt elõ-
ször október 26-án hallgatták ki,
ám az eddigi sajtóinformációk

szerint nem világos, hogy milyen
kapcsolatban állnak a Spãtaru-
dossziéval. A Brassó Megyei Fo-
gyasztóvédelmi Hivatal igazgató-
ja ellen november 4-én indított
bûnvádi eljárást a DNA, mert a
gyanú szerint 70 ezer eurót vett el
egy cégtõl a már bevont mûködé-
si engedély újbóli kibocsátásáért. 

A legfelsõbb bíróság egyébként
ma tárgyalja a 29 napos elõzetes
letartóztatásba helyezett Sorin
Apostu szabadlábra-helyezési ké-
relmét. A Demokrata Liberális
Párt fõtitkára, Ioan Oltean a hét
végén közölte, ha Kolozsvár pol-
gármesterének továbbra is fogdá-
ban kell maradnia, önként le-
mond tisztségérõl. A politikus
meglehetõsen irritáltan értesült
arról, hogy az RMDSZ kolozsvá-
ri szervezete bejelentette, László
Attila alpolgármestert támogatja
ügyvivõ polgármesternek. Leszö-
gezte: ha Apostu lemond, román
utódja lesz. „Semmi bajunk a ma-
gyarokkal, de mivel az egyik al-
polgármester PDL-s, neki kell át-
vennie a város vezetését, amíg a
polgármester helyzete tisztázó-
dik” – mondta Oltean. Mint is-
mert, Kolozsvár polgármesterét
azzal gyanúsítják, hogy közel
százezer eurót fogadott el külön-
bözõ üzletemberektõl, akik szer-
zõdésben álltak a városházával. 

Sorin Apostu után

George Scripcaru következik?
ÚMSZ

Szinte a tavalyival azonos
szintû költségvetést alkudott

ki a kulturális minisztériumnak
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök.
A háromszéki média képviselõi-
vel tartott hétvégi, kötetlen be-
szélgetésen a tárcavezetõ el-
mondta, ez lehetõséget teremt ar-
ra, hogy a nagy infrastrukturális
beruházásokat és a programokat
a kulturális szférában folytatni le-
hessen, illetve hogy a kulturális
tárca által mûködtetett intézmé-
nyek zavartalanul végezhessék
munkájukat. Nem lesz szükség
semmiféle bezárásra, sõt a mi-
niszter úgy vélte, újabb beruházá-
sokat tud indítani a szaktárca. 

Kelemen pártját fogta demok-
rata liberális elõdje, Theodor
Paleologu is, aki szerint a szak-
tárcának eredetileg elõirányozott
büdzsé felért volna a „kultúra eu-
tanáziájával”. „Ahhoz, hogy a
szaktárca életbe tudja tartani a
kulturális intézményeket, meg
kellene kapnia a nemzeti összter-
mék legalább 0,4 százalékát, ami
még mindig jócskán elmarad a
franciák 1, a csehek és osztrákok
0,7 és a görögök 0,6 százalékától.
Mi most 0,12 százalékot szánunk
a mûvelõdésügyre, ami felér a
lassú halállal” – jelentette ki a
Maros megyei Szászkézden
Theodor Paleologu PDL-s alel-
nök. Hozzátette: mindezek tük-

rében jogosak voltak az RMDSZ
által megfogalmazott kritikák. 

A sepsiszentgyörgyi sajtóbe-
szélgetésen Kelemen Hunor el-
mondta, a jövõ évi költségvetés
elkészült, apróbb finomításokra
még szükség van, de pénteken a
kormány elfogadja a költségve-
tés-tervezetet. November 28-án a
képviselõház és a szenátus veze-
tõsége megkapja a kabinettõl a
dokumentumot, amelyhez de-
cember 5-ig lehet módosító javas-
latokat benyújtani, majd megkez-
dõdik a szakbizottságokban a vi-
ta. A tervek szerint a költségvetés
tervezete december 20-ig a plé-
num elé kerülne. „Ez a költségve-
tés 1,9 százalékos költségvetési
hiánnyal és 2,4 százalékos gazda-
sági növekedéssel számol jövõre.
Figyelembe véve mindazt, ami
az euróövezetben és azon kívül
történik, született egy politikai
döntés, mely szerint a választási
év ellenére sem engedhetjük meg,
hogy az ország visszaessen oda,
ahol 2009-ben volt” – fogalma-
zott Kelemen. Hozzátette: éppen
ezért a takarékossági költségvetés
elkészítése mellett döntöttek, de
úgy, hogy az ne tartalmazzon
megszorításokat. Az RMDSZ ja-
vaslatára azonban, ha a gazdasá-
gi növekedés valóban eléri a 2,4
százalékot,  jövõ év májusától a
nyugdíjakat és a közszféra béreit
növelni lehetne az infláció mérté-
kének megfelelõen. 

Marad a kultúra büdzséje 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a székelyföldi Antal Árpád és Tamás Sándor segítségére sietett Fotó: Kovács Zsolt
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Bogdán Tibor

A korrupció vádjával 29
napos elõzetes letartóz-

tatásba helyezett kolozsvá-
ri, demokrata liberális pol-
gármester, Sorin Apostu
után újabb narancsszínû vá-
rosatya feje fölött gyülekez-
nek a viharfelhõk: cinkos-
ság gyanújával a Brassó
élén álló George Scripcaru
is az igazságszolgáltatás fi-
gyelmének központjába ke-
rült a fogyasztóvédõk Bras-
só megyei szervezetének ve-
zetõje, Ionel Spãtaru 60
ezer eurós megvesztegetési
ügye kapcsán. 

„Narancsvörös” 
dossziék

Az utóbbi idõben több pol-
gármester ügyében is vizsgá-
lódni kezdtek a korrupció el-
leni ügyészek, kiderült
ugyanis, hogy közülük töb-
ben is pénzt követelnek az ál-
taluk, vagy közremûködé-
sükkel kiadott engedélyek,
jóváhagyások fejében. 

A napokban kavart nagy
port Sorin Apostu korrupci-
ós botránya: a polgármester
mindenkit megvámolt, akit
csak lehetett.

A korrupció elleni ügyé-
szek négy éve vizsgálódnak
Arad demokrata liberális vá-

rosatyja, Gheorghe Falcã
ügyletei kapcsán. A polgár-
mester 2005-ben 90 négyzet-
méteres lakást cserélt el egy
242 négyzetméteresért, több
mint 100 ezer eurót nyerve
ezzel. Ugyancsak õ szervezte
meg egy 52 ezer négyzetmé-
teres földterület eladására a
versenytárgyalást. A nyertes
838 ezer euróért vásárolta
meg, másnap pedig közel 3
millió euróért adta el a terü-
letet. Az ügyészek meggyõ-
zõdése, hogy Falcaék, csú-
szópénz fejében értékelték le
a parcellát, tekintve, hogy a
licitet megnyerõ cég hajtotta
végre elõzõleg a Falcã szá-
mára rendkívül elõnyös la-
káscserét. Harminchét elha-
lasztott tárgyalás után a dosz-
szié a Fehér megyei bírósá-
gon hever. 

Craiova polgármesterét,
Antonie Solomont tavaly le
is tartóztatták, 50 ezer eurós
kenõpénz átvétele miatt. Az
összeg fejében mûködési en-
gedélyt adott a Cornel
Penescu üzletember tulajdo-
nában lévõ hipermaketnek.
A városatya fél évet töltött a
rácsok mögött, majd a
Galaci Ítélõtábla szabadláb-
ra helyezte, sõt, visszahelyez-
te abba a jogába is, hogy to-
vábbra is a város élén marad-
hasson. Solomon máris beje-
lentette: bár a demokrata li-

berálisok kizárták a pártból,
a jövõ évi választásokon is
megpályázza a polgármeste-
ri tisztséget – az Országos
Szövetség Románia Haladá-
sáért nevû politikai alakulat
színeiben.

Bukarest 6. kerületének de-
mokrata liberális polgármes-
terét idén tavasszal állították
törvény elé. Cristian Poteraº
törvénytelenül juttatta csak-
nem 120 ezer négyzetméter-
nyi bukaresti telekhez közeli
ismerõseit. Az ügyészek
most lefoglalták az érintettek
vagyonrészét. A városatya
azonban még idejében elvált,
így nevén mindössze egy la-
kás szerepelt, tehát csak ezt
lehetett lefoglalni.

Földpanama miatt vizsgá-
lódnak az ügyészek Piatra
Neamþ demokrata liberális
polgármestere ellen is:
Gheorghe ªtefant idén ta-
vasszal hallgatták ki, pártbeli
kollégája, Gabriel Boriga ese-
tében pedig 2011-ben állítot-
tak össze ügycsomót a kor-
rupció elleni ügyészek.
Gabriel Borigát ugyanis köz-
érdeket károsító szolgálati
visszaéléssel vádolják.

Râmnicu Vâlcea demokra-
ta liberális polgármesterét,
Mircia Gutãut megvesztege-
tés miatt ítélték el tavaly há-
rom és fél év szabadságvesz-
tésre – ám idén szeptember-
ben feltételesen szabadon en-
gedték.

Politikai színezettõl 
függetlenül

Jóllehet az utóbbi idõben
inkább demokrata liberáli-
sokra sújtott le az igazság-
szolgáltatás (megkésett) ha-
ragja, a korrupció elleni
ügyészek adataiból kiderül,
hogy a városatyák pártszíne-
zettõl függetlenül visszaélnek
tisztségükkel. A szociálde-
mokrata Radu Mazãre,
Konstanca polgármeste csak
azzal a feltétellel adott vissza
a jogos tulajdonosoknak kö-
zel egy millió négyzetméter-
nyi földterületet – tengerparti
övezeteket is –, hogy azok a
piaci ár egy százalékának
megfelelõ összegért adják to-

vább neki, illetve baráti köré-
nek a visszaszerzett területe-
ket. Ezzel 114 millió eurós
kárt okozott. Erõs a gyanúja
annak, hogy a városatya egy
ingatlanpanamával foglalko-
zó 37 tagú csoport vezetõje.
Az ügy három éve húzódik,
ez idõ alatt egyetlen tanút
sem hallgattak meg.

A korrupcióval megvádolt
polgármesterek között van
Vajdahunyad nemzeti liberá-
lis polgármestere, Marius
Ovidiu Hada, aki ellen 26
szolgálati visszaélés nyomán
két bûnvádi ügycsomó is ösz-
szeállt, miután több közbe-
szerzési versenytárgyalást a
polgármesteri hivatal egyik
alkalmazottja által ellenõr-
zött cégekkel nyeretett meg.
Az okozott kárt mintegy há-
romnegyed-millió lejre be-
csülik. Ugyancsak trükkös
versenytárgyalások miatt ke-
rült 2000-ben a törvény elé a
bukaresti 4. kerület volt pa-
rasztpárti polgármestere, ta-
valy három év felfüggesztett
börtönbüntetésre ítélték.

Florentin Pandele, Volun-
tari polgármestere a demok-
rata liberálisokat támogató
Országos Szövetség Romá-
nia Haladásáért nevû politi-
kai alakulat színeiben, a tör-
vényeket megkerülve bocsá-
tott ki építkezési engedélyt
Gigi Becali egyik mindenese,
a Kolozsvári U korábbi bun-
dabotrányába is belekevere-
dett Teia Sponte tervezett
nyolcemeletes ingatlanja szá-
mára. Ezért 2008 decemberé-
ben bíróság elé állították, az-
óta 30 tárgyalási idõpontot
tûztek ki, anélkül, hogy az
ügycsomóval egyetlen lépés-
sel elõbbre jutottak volna. 

Polgármesterek korrupciós ügyei

Gy. Z.

A magyar Országos
Atomenergia Hivatal

(OAH) szerint ki kell vizsgál-
ni a csillabérci jódizotóp-szi-
várgás okát. Rónaky József
fõigazgató bejelentette: bi-
zottságot hoznak létre, hogy
leszûrjék az ügy tanulságait.
A bizottság ülésein a hivata-
lon kívül részt vesznek a
gyártó üzem vezetõi, vala-
mint hatósági és kormányza-
ti illetékesek is. A történteket
szakmai, kormányzati és
kommunikációs szempont-
ból is elemzik.

Nyár óta sugároz

A Nemzetközi Atomener-
gia-ügynökség (NAÜ) az el-
múlt csütörtökön az OAH
tájékoztatása alapján közöl-
te, hogy valószínûleg egy bu-
dapesti intézet volt a forrása
az Európa több országában

mért megemelkedett jódi-
zotópszintnek. A magyar ha-
tóságok hangsúlyozták,
hogy a kibocsátás messze a
megengedett mérték alatt
volt, és semmilyen kockáza-
tot nem jelent a lakosság
egészségére. Az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigaz-
gatóság (OKF) szerint ráadá-
sul nem is a csillebérci jód-
131 izotóp szökése okozta
több európai országban a na-
gyobb jódkoncentrációt. „A
Központi Fizikai Kutató In-
tézet csillebérci telephelyén
található Izotóp Intézet Kft.
hatósági engedély birtoká-
ban gyárthat izotópot, enge-
délyei összhangban vannak
az Európai Unió elõírásai-
val. A korábban a Cseh Köz-
társaságban és Európa más
államaiban mért meg-
növekedett jód-131 koncent-
rációt nem Magyarország
okozta. Már csak azért sem,
mert a magyarországi létesít-

ményben nemcsak jód-131
izotóp készül, hanem jód-
125 is. Amennyiben a Cseh-
országban mért izotóp tõ-
lünk származna, akkor a jód-
125-öt is ki kellene mutatni-
uk” – írta az OKF.

Orvosi célokat szolgál

A Csillebércen mûködõ
izotópgyár mindazonáltal el-
ismerte, hogy hónapokon át
szivárgott tõlük a jód-131
izotóp. A nyáron emiatt a
termelést le is állították, és
átalakították a szûrõberende-
zéseket, viszont a szeptem-
beri újraindulás után is meg-
maradt a magasabb érték. A
cég ezért azóta ismét leállí-
totta a gyártást, hogy jobb
szûrõket építsenek be. A ma-
gyarországi Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat (ÁNTSZ) közlése
szerint a lakosság egészségé-
re semmilyen kockázata
nincs és nem volt a csillebér-
ci Izotóp Intézet Kft.-tõl a
cég kéményén keresztül a
légtérbe került jód-131 izo-
tópnak. Környei József, a
csillebérci izotópgyár cégve-
zetõje azt tette hozzá, hogy
„kibocsátás mindig is van”, a

most mért értékek csak az ál-
taluk elvártnál voltak maga-
sabbak.

A jód-131 izotópot orvosi
célra, elsõsorban a pajzsmi-
rigy vizsgálatára és gyógyítá-
sára alkalmazzák, amelyet az
Európai Unióban csak né-
hány helyen – Lengyelor-
szágban, Hollandiában, Bel-
giumban, Franciaországban
és 1964 óta Magyarországon
– gyártanak. Elsõsorban a
pajzsmirigybetegségek keze-
lésére használják. A nyolcna-
pos felezési idejû jód-131 a
tellúr nevû elemet kutatóre-
aktorban besugározva jön lét-
re, és speciális leválasztás, fel-
dolgozás során lehet alkal-
massá tenni orvosi felhaszná-
lásra. A magyarországi
egészségügyi tárca mellett
mûködõ Nukleáris Medicina
Szakmai Kollégium irányel-
vei szerint az anyagot szájon
át kapszula vagy folyadék
formájában, ritkább esetben
intravénásan juttatják a szer-
vezetbe, hogy az általa kibo-
csátott ionizáló sugárzással
befolyásolja a pajzsmirigysejt
mûködését, elpusztítsa a kó-
ros sejteket. Az elõrehaladott
stádiumú daganat esetében
pedig a beteg élettartamának

meghosszabbítására használ-
ják. A pajzsmirigybetegsége-
ket már több mint hatvan éve
kezelik ezzel a módszerrel.

Sikerült „elkenni”

A magyarországi sajtó – el-
tekintve a közszolgálati mé-
diumoktól – kritikus hango-
kat is megüt az esettel, az
eseményekkel kapcsolatban.
Egy névtelenséget kérõ kuta-
tó, aki mindössze száz méter-
nyire dolgozik az izotópgyár
kéményétõl, egyenesen föl-
háborítónak tartja, hogy nem
tájékoztatták az esetleges ve-
szélyrõl. „Véleményem sze-
rint a környék dolgozóinak
és lakóinak jogukban áll tud-
ni, hogy a kéményen keresz-
tül hónapokon át az elvártnál
magasabb mértékben szökik
egy izotóp. Lehet, hogy fö-
lösleges az aggodalom, és a
dózis nem veszélyes, de a
szakszerû tájékoztatást elvár-
tam volna” – tette hozzá a
nyilatkozó, aki a Magyar Tu-
dományos Akadémia Köz-
ponti Fizikai Kutatóintézeté-
ben (MTA KFKI) dolgozik
évek óta. „A biztonság ked-
véért oszthattak volna példá-
ul jódtablettát vagy jódozott

sót. Így utólag pedig meg-
nyugtatásunkra közölhetné-
nek adatokat, hogy az izotóp
beépül-e szervezetbe, és ha
igen, mennyire? A legmeg-
nyugtatóbb az volna, ha a
cég egésztest-sugárzást mér-
ne, az eredményt pedig nyil-
vánosságra hoznák. Úgy tu-
dom, nekik megvan az ehhez
szükséges speciális felszerelé-
sük is” – zárta mondandóját
a kutató. A közvélemény
hangulata úgy foglalható
össze: „jó magyar szokás”
szerint ezúttal is sikerült el-
hallgatni, „elkenni”, hogy
probléma keletkezett.

Kevesen tudják, hogy Ma-
gyarországon a paksi atom-
erõmûn kívül még két – rá-
adásul jóval korábban üzem-
be helyezett, bár idõközben
korszerûsített – atomreaktor
mûködik. A fõváros felé ma-
gasodó hegyvidék legszebb
környékén, Csillebércen
1957-ben adták át a tíz me-
gawattos kutatóreaktort,
amely az izotópgyártást is ki-
szolgálja. A Budapesti Mû-
szaki Egyetem Duna-parti
campusán pedig 1971 óta
szolgálja a leendõ tudósok
képzését egy száz kilowattos
tanreaktor. 

Radioaktív kémény Budapest tetején 

Jóllehet az utóbbi idõben inkább de-

mokrata liberálisokra sújtott le az igaz-

ságszolgáltatás (megkésett) haragja, a

korrupció elleni ügyészek adataiból ki-

derül, hogy a városatyák pártszínezet-

tõl függõen visszaélnek tisztségükkel.

Valószínûleg egy budapesti intézet volt
a forrása az Európa több országában
mért megemelkedett jódizotópszintnek
– közölte az elmúlt hét derekán a
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség.

A korrupcióelleni ügyészek által vizsgált polgármesterek



Még el sem csitult a kolozsvári polgármes-
ter, Sorin Apostu letartóztatása körüli
visszhang, amikor egy újabb nagy tekinté-
lyû városatya, George Scripcaru ellen in-
dult nyomozás a Cenk alatti városban. Õt
és Brassó megye prefektusát, Ion Gonþeát
azzal vádolja az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyosztály (DNA), hogy 70 ezer euró
csúszópénzt kértek és kaptak azért, hogy
egy már bevont mûködési engedélyt egy
cég számára újonnan kibocsássanak. A
brassói ügy pikantériája, hogy abban a két
elöljárón kívül érintett a helyi fogyasztóvé-
delmi felügyelõség vezetõje, Ionel Spãtaru
és a Román Hírszerzõ Szolgálat két tisztje
is, akiket a nyomozás lezártáig tartalékállo-
mányba helyeztek. Tudnunk kell továbbá,
hogy George Scripcaru a PDL Brassó me-

gyei szervezetének az elnö-
ke, a párt egyik alelnöke.
Ezek a fejlemények –
amelyeket, ha hihetünk az
államfõnek, akkor újabb

hasonlóak fognak követ-
ni – elsõ pillanatra cá-
folni látszanak azt az
általános közvéleke-
dést, miszerint a bûn-

üldözõ szervek általában és a Korrupcióel-
lenes Ügyészség pedig különösen politikai
megrendelésre dolgoznak, céljuk az, hogy
megtisztítsák a vezetõ kormánypárt elõtt
az utat az ellenzék népszerû személyiségei-
tõl. Akár a jogállamiság mûködése bizony-
ságának is tekinthetnõk,
hogy lám, az egyébként
sokat és joggal bírált for-
ma – vagyis egy sajátos jo-
gosítványokkal rendelke-
zõ, párhuzamos nyomozó-
hatóság felállítása – meg-
telt tartalommal és kinõtte a rászabott poli-
tikai gúnyát, immáron függetlenül dolgo-
zik, keresi a korruptokat, bármelyik párt-
ban legyenek is azok.
Ugyanakkor azon is el kell gondolkod-
nunk, hogy egyrészt az Országos Korrup-
cióellenes Ügyészség nagy médianyilvá-
nosságot kapott nyomozásai (Adrian
Nãstase, Sorin Ovidiu Vântu, Dinu
Patriciu, Puiu Popovici, Antonie Solomon
stb.) közül egyik sem zárult jogerõs bírósá-
gi ítélettel. A mutatvány célja minden eset-
ben a közfigyelem megragadása vagy épp
elterelése volt egyéb belpolitikai esemé-
nyekrõl. A DNA akciói többnyire illuszt-

rálták a politika színpadán játszódó esemé-
nyeket. 
Másrészt nem tudom, mennyire tekinthetõ
véletlennek az, hogy két olyan város pol-
gármestere esett áldozatul a korrupcióelle-
nes nekibátorodásnak, ahol az esetleges

elõrehozott helyhatósági
választások nem tartogat-
nak különösebb meglepe-
téseket. A vezetõ kor-
mánypárt Kolozsváron és
Brassóban is viszonylag la-
zán beseperheti a gyõzel-

met (amit majd kellõ pompával meg is le-
het ünnepelni). Egészen más lenne a hely-
zet például Marosvásárhelyen, ahol koráb-
ban – sajtóértesülések szerint – Dorin
Florea polgármesternek is voltak gondjai
az ügyészséggel, de azok számára meg-
nyugtatóan, a vád ejtésével zárultak. Mind-
ebbõl az a következtetés is levonható, hogy
a hatalom számára nagyobb politikai koc-
kázatot jelentõ ügyekben egy – bár média-
hatást célzó – ügyészségi akció is mindmá-
ig esélytelen maradt.
Harmadrészt érdemes elidõzni Traian
Bãsescu ama kijelentése fölött is, amely
szerint az Apostu ügy nemcsak a minisz-

terelnök tekintélyét tépázza meg, de a
PDL-ét is. „Amennyiben nem javítanak a
korrupcióval szembeni magatartásukon
(mármint a PDL-sek, sz.m.) arra sincs esé-
lyük, hogy bár 25 százalékot kapjanak a
választásokon...”, mondta egyebek mellett
egy televíziós interjújában az elnök. Ez a
mondat pedig sok mindent megmagyaráz.
Figyelembe kell vennünk, hogy az Apostu-
és a Scripcaru-ügy is feljelentés nyomán
robbant ki. Fennállt tehát a veszélye annak,
hogy a feljelentõk a sajtóhoz fordulnak, ha
a nyomozó szervek nem lépnek, és a PDL
számára így okozott kár sokkal nagyobb
lesz annál, mint a két (vagy akár több) be-
folyásos aktivista elvesztése. Ebben a meg-
közelítésben pedig a két városatya ellen in-
dított eljárás egy évvel a választások elõtt
már a kampány része, célja: a PDL igen-
csak megromlott megítélésének a javítása.
Negyedrészt a hivatkozott elnöki interjú-
ban az is elhangzott, hogy „mások is kö-
vetkeznek”, és „senkinek sem bocsátanak
meg”. A delikvensek pedig „nemcsak a
PDL-bõl lesznek, mert nemcsak a PDL
van a közigazgatásban”. 
Az ellenzékiek tehát késõbb kerülnek sorra.
Majd a választások elõtt egy-két hónappal...

Az idegen egy hideg téli napon, valamikor február havában érkezett
meg, vastag kesztyûs kezében kis fekete útitáskát szorongatott, a férfi
csípõs szélben, hófúvásban gyalog jött át a dombon a bramblehursti
vasútállomásról. Tetõtõl talpig bebugyolálta magát, a puha nemezka-
lap eltakarta arcát, csak az orra hegye fénylett a karima alatt, a hó
megült a vállán, a mellén, és fehér tarajként megtapadt a táskán is.
Amikor félholtan betámolygott a „Lovaskocsihoz” címzett fogadó aj-
taján, elsõ dolga volt, hogy földhöz csapja az útitáskát.
– Tüzet! – kiáltotta. – Az isten szerelmére! Egy szobát és egy kis me-
leget! – (...)
Hallné begyújtott, aztán magára hagyta, hogy az étel elkészítéséhez
lásson. Télvíz idején bizony nemigen áll meg senki Ipingben, ez meg
ráadásul nem is nagyon garasoskodik, hallatlan szerencse az ilyesmi.
Hallné el is határozta, hogy bebizonyítja: megbecsüli kellõképpen.
(...)
– Ha megengedi, uram – szólalt meg –, kivinném a kalapját meg a
kabátját a konyhába, hogy alaposan kiszáradjon.
– Nem – felelte a férfi, de meg sem fordult. Az asszony nem tudta el-
dönteni, hogy jól hallotta-e, azt gondolta, inkább még egyszer meg-
kérdezi.
Az idegen a válla fölött az asszonyra nézett.
– Jobb, ha rajtam marad – mondta tagoltan, és Hallné csak most vet-
te észre, hogy hatalmas kék búvárszemüveget hord, és a kabát gallér-
ja fölött szétterülõ bozontos pofaszakáll teljesen elrejti az arcát.
– Rendben van, uram – mondta. – Ahogy tetszik. Hamarosan beme-
legszik a szoba.(...) 

Herbert George Wells: A láthatatlan ember. 
Fordította Benedek Mihály

A korrupcióellenes harc hátterében
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Ördög érti ezeket a fránya hollandusokat. A finnek
már-már beadni látszanak a derekukat, és beleegyez-
nének, hogy Románia apránként – az alapelemek sze-
rint: elõször a levegõben, aztán a vízen, végül a szá-
razföldön is – csatlakozzék a szabad európai lófrálást
biztosító schengeni övezethez, no de a hollandusok!
Õk – hogy a negyedik alapvetõ elem se hiányozzék –
tüzet fújnak továbbra is szegény Romániára, és látni
sem akarják az elit „utazási klubban” az országot. 
Ördög sem érti õket, hiszen abban, hogy külön bu-
szokkal és helikopterekkel szállítják Bukarestbe az
eurómilliós kenõpénzeket elfogadó vámosokat, ha-
tárrendõröket, õk csak a vámkorrupció bizonyítékát
látják. Ha pedig a bekasztlizott vámosok jó részét
kisvártatva szabadon is bocsátják, azt nem tisztessé-
gük jelének, hanem az igazságszolgáltatás romlottsá-
gát alátámasztó ténynek tekintik. 
Szegény román illetékesek, nem csoda, ha összezava-
rodnak, hiszen bármit is tesznek, csak nem nyerik el
a hollandusok tetszését: az sem jó, ha letartóztatják,
és az is rossz, ha szabadon engedik a vámtiszt-
ségviselõket. 
Románia hiába szerezte be legkorszerûbb határellen-
õrzõ technikákat, amelyek lehetõvé teszik akár azt is,
hogy a kamionok rakterének szén-dioxid tartalmát
mérve kapják el a fölös gázt a légtérbe kilélegzõ be-
vándorlókat, ha egy holland diplomata mindezt az-
zal intézi el, hogy mit érnek az okos mûszerek, ha
azokra a könnyen lefizethetõ korrupt román határ-
õrök rá sem pillantanak.
Érthetõ, ha ilyen körülmények között a hollanduso-
kat nem értõ román határõrök, megkavarodnak, és a
rendszerint az éjszaka leple alatt ügyködõ csempé-
szek lefülelésére szolgáló infravörös kamerákat ellen-
kezõ irányba fordítják. Ahogyan az mostanság is tör-
tént a román-moldovai határnál, Oancea átkelõnél,
ahol az éjszakai váltás vezetõjének rendeletére a mé-
regdrága kamerákat elfordították a határvonaltól. Va-
gyis gyakorlatilag a határõrök hátat fordítottak a ha-
tárnak. Ráadásul mondhatni a lehetõ legrosszabbkor
tették ezt, akkor, amikor közel félmillió csomag ciga-
rettát csempésztek be ennél a határátkelõnél Románi-
ába. Micsoda véletlen egybeesés – ilyet csak az élet
és a váltásvezetõ tud produkálni.
Persze nem hazardírozhattak, hiszen nem egyszer sa-

ját kollégáik csempészik be a dohányter-
mékeket az országba – aztán szép

lett volna, ha a bajtársak éppen egy-
mást fülelik le.
Ebben az ezerfelé húzó, politiku-

sok által szétcincált Romániában
legalább a határokon legyen béke,
szolidaritás, meg- és egyetértés.
Ördög érti a hollandusokat, ha

ennyit sem képesek megérteni! Bogdán Tibor
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Az eljárás a kampány 
része, célja: a PDL meg-
romlott megítélésének 
a javítása.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A szerelem két ember szerzõdése 
egymás túlbecsülésére.” Emil Cioran

Hétfõ

Az idegen

Ördög érti 
a hollandusokat

A hétvége címe. Emil Boc és a túlélés di-
verziója, Florian Bichir, Evenimentul zilei

Magyarázat. Hát eljött ez a pillanat is: Emil
Bocnak le kellett szállnia a becsületesség
maga fabrikálta emelvényérõl. És most
olyan mélybe lép, amelybõl nem valószínû,
hogy feltápászkodik, mint azon az estén az
egyik tévében, ahol két méter magasból
esett le és semmi baja nem történt. A kor-
mány élén eltöltött hosszú és terméketlen
évei sem segítik már, és hol van õ Papand-
reu formátumától, Berlusconi dörzsöltségé-
tõl, mások (eljövendõ voltak) népszerûségé-
tõl? Mint (lelki) szegény lánynak, semmije
sem volt, csak a becsülete, s most arról is ki-
derül, hogy csak látszat. Megérte, hogy –
életében elõször – ellentmondott az államfõ-
nek, kijelentve: nem tudott famulusa és jobb
keze, Sorin Apostu üzelmeirõl. Szegény bal-
kéz! – még Traian Bãsescunak is igaza volt
vele szemben... Florian Bichir szerint ilyen
hazugsággal még a túlélési kísérlet is diver-
ziónak beillõ illetlenség. A cikk vége mintha
a lap, az Evz sértõdöttségét is jelezné: „A fél-
retájékoztatás néhány mestere már szimatol-
ja a vérszagot, a kormányból áradnak a
rémhírek stb. Most nézzék meg, milyen
kampány kezdõdik! Csak arra hívnám fel a
figyelmet, hogy a mód, ahogyan egyesek a
túlélésüket biztosítani akarják, messze áll az
erkölcsi szabványoktól. Kár, Emil Boc. Ezt
nem így kellett volna csinálni!” Ennél is szo-
morúbb, hogy sok helyen csak most tudják
meg, a korrupció-leleplezések nyomán,
hogy Románia miniszterelnöke tulajdonkép-
pen nem is Traian Bãsescu volt. 

Homelessek lesznek? Mircea Geoanã veze-
ti azoknak a közjogi méltóságoknak a listá-
ját, akiknek a bérelt lakását az állami proto-
kollalap egyszerûen kiárusítja. További ne-
vek: Daniel Morar, Daniel Funeriu,
Gheorghe Ialomiþianu, Adrian Severin,
ªtefan Andrei. 

Luci és Nuþi. Lucian Bute bokszvilágbaj-
nok felfedte, mi a közös benne és Elena
Udreában: mindketten a Gyémántövre
vágynak. 

A nap álhíre. Hogy megnyugtassa Emil
Bocot, Traian Bãsescu biztosította róla (õt
és saját magát), hogy Sorin Apostu fizetni
fog a tetteiért. 



Röviden

T. L.

Svédországban, a sark-
kör közelében építi fel a

Facebook az Amerikai Egye-
sült Államokon kívül elhe-
lyezkedõ szerverfarmját –
egy svéd lap által közölt in-
formációt azóta maga a
szolgáltató is megerõsítette.
Az indoklás egyszerû: a leg-
népszerûbb közösségi oldal
szerverparkja azért kerül
mindössze száz kilométerre
az északi sarkkörtõl, Luleå
nevû egyetemi városkába,
mert itt energiatakarékos a

hûtés, miután a hõmérséklet
nyáron sem lépi túl a 25 fo-
kot. 

A becslések szerint 760
millió dollárból felépítendõ
szerverpark várhatóan há-
rom év múlva készül el. A
központ energiaigényét a
város megújuló vízi energi-
ái szolgáltatják majd, az
esetleges áramszüneteket
pedig termenként 14 dízel-
generátor hidalja majd át,
amelyek összesen 40 mega-
wattot képesek elõállítani.
Az egyenként 30 ezer négy-
zetméteres területen elhe-

lyezkedõ egységek éves üze-
meltetési költsége a becslé-
sek szerint megközelítõleg
72 millió dollár lesz, magá-
nak a parknak az elektro-
mos áramfogyasztása pedig
egy 50 ezer lakosú kisváro-
séval lesz megegyezõ. A
Facebook közleménye szerint
az elsõ egység már jövõre
üzemelni fog, teljes egészé-
ben pedig 2014-re készül el.
A központ létesítésére a
megnövekedett európai igé-
nyek miatt van szükség, in-
dokolta lépését a nagy
ArcKönyv. 

HIRDETÉS
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A Facebook európai szervere annyi energiát fogyaszt majd, mint egy 50 ezer lakosú kisváros

Villámgyors processzorok
Totka László

Átlépi az egy teraflop-
sos határt az Intel leg-

újabb processzorának, a
Knights Cornernek a telje-
sítménye – a kütyü minta-
példányát a minap mutatták
be a seattle-i tizenegyedik
Supercomputing számítás-
technikai konferencián. A
flops mértékegység egy má-
sodperc alatt, tört számok-
kal végzett matematikai
alapmûveletek számát mu-
tatja, melybõl a tera elõtag
az ezermilliárdos szorzót
jelenti. Több szakmai kiad-
vány szerint az úgynevezett
MIC (Many Integrated
Circuits) technológiára
épülõ prototípus már a tö-
meggyártásra is megérett. 

Habár a csodabogár csi-
pet jelenleg csak szuperszá-
mítógépekbe szánják, az új
technológia éveken belül
beköltözhet az asztali gé-
pekbe és laptopokba is – a
bemutatón is egy Linuxot
futtató netbookon de-
monstrálták a találmányt.
A fejlesztõk eddig annyit
árultak el, hogy a Knights
Cornerben legkevesebb 50
processzormag dolgozik, és
egy dupla PCI Express-
csatlakozót foglal el az
alaplapon. 

Amint a hwsw.hu emlé-
keztet, az új projekt lénye-
gében a Knights Ferry és a
2010 májusában bejelentett
Aubrey Isle kódnevû pro-
cesszorok továbbfejlesztése.

Az Intel bejelentése szerint
2018 körül már a szuper-
számítógépek következõ
generációja érkezhet,
amely a Knights Ferry tech-
nológiára támaszkodva
nagyságrendekkel gyorsítja
a gépeket. Egyes informáci-
ók szerint a Knights Corner
egyenesen 64 maggal gör-
dül majd le a futószalagról.

A gyengélkedõ PC-piac
ellenére az Intel rekordne-
gyedévet zárt, amelynek
hátterében a szakemberek
szerint az okostelefonok és
táblagépek iránti megnöve-
kedett kereslet áll. Habár a
fejlett országokban csök-
kent a személyi számítógé-
pek eladása, a fejlõdõ or-
szágok piacán töretlen ke-
reslet ebben a szektorban is
gondoskodott a pozitív üz-
leti mérlegrõl. Így éves ösz-
szehasonlításban 21 száza-
lékkal növekedhetett a be-
vétel az Intel asztali számí-
tógépekhez való processzo-
rokat és csipszetteket gyár-
tó részlegénél – a mutatók
szerint nemcsak a mennyi-
ség, de a termékekre jutó
átlagos eladási ár is növe-
kedett. 

A cég jó üzleti mutatóit a
konkurencia gyengélkedése
is segítette. Bár az Intel leg-
nagyobb ellenfelei szintén
igyekeznek lépést tartani
innováció tekintetében, a
fejlesztõt nem sikerült sa-
rokba szorítaniuk, elsõsor-
ban gyártási technológiájuk
elmaradottsága miatt. 

Hûvösre kerül 
a Facebook-park

Pénz Facebookon

A PayPal csütörtökön elindí-
totta azt a Facebook-alkalma-
zást, amely lehetõvé teszi,
hogy a fellhasználók pénzt
küldhessenek barátaiknak –
írta a hvg.hu. A Send Money
szolgáltatást igénybe vevõk a
pénzt e-kártyán küldhetik el,
és üzenetet is fûzhetnek hoz-
zá. A PayPal adatai szerint
aktív felhasználóinak 80 szá-
zaléka facebookozik is. 

Zenélõ Google

Az Amerikai Egyesült Álla-
mokban elérhetõvé vált a
Google Music digitalis zenele-
töltõ áruház, amely elsõsor-
ban az Android felhaszná-
lóknak okoz majd örömöt,
akik készülékeikre 0,99 és
1,29 dollár közötti árfekvés-
ben tölthetik le a zenéket.
Újdonság, hogy vásárlás
elõtt 90 másodperc erejéig
mindegyik számba bele lehet
hallgatni. 

Sugárzásmérõ telefon

Okostelefonokhoz csatlakoz-
tatható Geiger-Müller szám-
lálót készített egy japán cég,
amely a telefon kijelzõjén
mutatja ki a radioaktív su-
gárzás mértékét. A 14 centi-
méter hosszú és 5 centiméter
széles mérõeszköz hamaro-
san kereskedelmi forgalom-
ba kerül – olcsóbban, mint a
klasszikus gép. 
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Antal Erika, Sipos M Zoltán

Szigorú csendõri felügye-
let mellett vizsgáztak teg-

nap hat egyetemi központ-
ban a rezidens orvosok és
gyógyszerészek, akik külön-
leges biztonsági intézkedé-
sek mellett adtak számot tu-
dásukról: a vizsgatermeket
felügyelõ karhatalmiak a be-
és kilépõket is szigorúan el-
lenõrizték. 

Röghöz kötöttek

A szigorú intézkedések el-
lenére nem minden szakra
volt elég jelentkezõ: volt,
ahol alig volt konkurencia,
sõt volt, ahol feleannyian
sem jelentkeztek, mint ahány
betölthetõ hely volt. Össze-
sen 5025 idén végzett orvos,
fogorvos és gyógyszerész vál-
lalkozott a megmérettetésre,
hogy a következõ évben ál-
láshoz jusson, számukra
3810 helyet hirdettek meg
hat vizsgaközpontban. A ko-
rábbi „szabadpályás” rezi-
densképzés számára idén
2998 helyet biztosított az
egészségügyi minisztérium:
azok a szerencsés pályázók,
akiket ezekre felvesznek, a
késõbbiekben – a rezidens-
képzés végén – dönthetnek
arról, hol választanak majd
állást. 812 állás azonban már
szakorvosi képzést nyújt:
akik ilyen típusú beosztást

pályáznak és nyernek el, a re-
zidensképzés végén már
szakorvosként, elõre megha-
tározott kórházban folytat-
hatják pályájukat. 

A korábbi gyakorlattal el-
lentétben idén nemcsak Bu-
karestben, hanem Kolozsvá-
ron, Marosvásárhelyen, Iaºi-
ban, Craiován és Temesvá-
ron is mûködtek vizsgaköz-
pontok: 2600 helyet orvo-
sok, 290 helyet fogorvosok,
108 helyet gyógyszerészek,
812 helyet pedig szakorvo-
sok számára tartottak fenn.
Ritli László egészségügyi
miniszter korábban azt

mondta, a pályakezdõ orvo-
sok képzésekor figyelembe
veszik, milyen területeken a
legnagyobb a szakemberhi-
ány, és ennek függvényében
szervezik a szakképzést. Pá-
lyakezdõ orvosokat várnak
az újszülött osztályokra, a
sürgõsségi és az onkológiai
osztályokra is. „Azokat az
állásokat, amelyeket most si-
kertelenül pályázzák meg a
rezidensek, késõbb nem fog-
ják betölteni” – olvasható az
Egészségügyi Minisztérium
közleményében. A legtöbb
jelölt Bukarestben jelentke-
zett, ahol 1773-an vizsgáz-

nak. Kolozsvár a második
helyezett: 821 rezidens méri
fel tudását a kincses város-
ban. Marosvásárhely a leg-
kevésbé keresett központ:
csupán 508 jelentkezõ vállal-
kozott a felmérésre.

Szigor 
és kilátástalanság

A Marosvásárhelyi Orvos-
tudományi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem (MOGYE)
rektorhelyettese, Nagy Örs
lapunk kérdésére elmondta:
a biztonsági intézkedéseknek
köszönhetõen zavartalanul

folyt a helyi vizsgaközpont-
ban a megmérettetés, kihá-
gás, szabályszegés nem tör-
tént. Viszonylagos konkuren-
cia az általános orvosi helyek
elosztása körül alakult ki:
357 betölthetõ helyre 423-an
jelentkeztek. Ennél élesebb
verseny, majdnem kétszeres
túljelentkezés volt a fogorvo-
si helyekre: 77 végzõs pályá-
zott 40 helyre. A gyógyszeré-
szek érdeklõdtek a legkevés-
bé a lehetõségek iránt: 14
helyre 8 jelölt jutott. 

A marosvásárhelyi hallga-
tók borúlátóan nyilatkoztak
az elhelyezkedéssel kapcso-
latban. „Az egyetem falain
belül szigorúan vigyáznak a
szabályok betartására, de at-
tól tartok: a szigor véget ér a
vizsgaközpont küszöbén.
Rémtörténeteket hallani ar-
ról, mennyibe kerül egy jobb
állás. Én azt hallottam, hogy
a marosvásárhelyi klinikán
egy asszisztensi posztért is
legalább kétezer euró csúszó-
pénzt kell fizetni” – nyilat-
kozta lapunknak a neve el-

hallgatását kérõ egyik fiatal
orvos. Egy másik vizsgázó
„kíváncsiságból” jött el vizs-
gázni, mivel – mint fogalma-
zott – egyáltalán nem biztos,
hogy Romániában szeretne
elhelyezkedni orvosként.
„Csak azok maradnak itt-
hon, akiknek van családi se-
gítségük a pályakezdéshez,
akiket a szüleik az egyetem
után, a rezindensképzés alatt
is tudnak anyagilag támogat-
ni. Akinek ehhez nincs kellõ-
képpen erõs háttere, vagy
külföldre megy, vagy el sem
kezdi a pályát” – tette hozzá
a nyilatkozó. 

Kolozsváron a vizsgáról
távozó rezidensekkel ele-
gyedtünk szóba. „Ismerem a
tavalyi és a tavalyelõtti tétel-
sorokat is, az idei tételek sok-
kal részletesebbek, sokkal ne-
hezebbek voltak. Remélem, a
szigorral és a velünk szem-
ben támasztott elvárásokkal
együtt a lehetõségeink is nõ-
nek” – állapította meg ottjár-
tunkkor a felmérésrõl távozó
egyik rezidens. 

Orvosoknak csendõrpertu

HIRDETÉS

Nyolcszáz lej a kezdõ orvos bére

A rezidens orvosok bére szaktól és a képzés idejétõl
függõen alakul. Egy elsõéves bére átlagosan nettó 800
lej körül alakul, de a kezdõk nem kaphatnak pótlékot,
így ügyeleti díjat sem. Az idei évtõl az önkormányzat-
ok hatáskörébe rendelt decentralizált kórházak alkal-
mazottai számára a helyi polgármesteri hivatalok biz-
tosíthatnak pluszbevételt, például lakhatási támogatást
vagy szolgálati lakást.

Sipos M. Zoltán

„Beláthatatlan következ-
ményekkel jár az oktatási

intézményekre, egyetemekre
nézve az új tanügyi törvény”
– fejtette ki Egyed Péter egye-
temi oktató, a Szabadelvû
Kör alelnöke azon a hétvégi
találkozón, amelyet az
RMDSZ-platform szervezett
Kolozsváron. A beszélgeté-
sen jelen lévõ Cãtãlin Baba
oktatásügyi államtitkár kifej-
tette, az új tanügyi törvény
reményei szerint hozzájárul
ahhoz, hogy „új elit” jöhes-
sen létre Romániában. „Ez a
reform gyökeresen átalakítja
az oktatás egész rendszerét,
és várhatóan költséghatéko-
nyabb is lesz az egész struk-
túra” –  vélekedett Cãtãlin
Baba. Az államtitkár szerint
a korábbi kerettörvény leg-

fõbb hiányossága az volt,
hogy nem állt összhangban
az európai követelmények-
kel. Baba úgy véli, a felsõok-
tatási intézmények széles kö-
rû autonómiája a jövõben le-
hetõvé teszi, hogy saját kapa-
citásuknak és igényeiknek
megfelelõen alakítsák oktatá-
si profiljukat, és részarányo-
san folyamodjanak támoga-
tásokért a szaktárcához. 

„Az új típusú finanszírozás
az intézményeknek és a diá-
koknak is kedvez. Például,
ha az egyetemi év elején egy
egyetem bizonyos számú di-
ák után hív le támogatást a
minisztériumtól, ugyanakko-
ra összeget fog kapni az évfo-
lyam mûködtetésére a követ-
kezõ  három év alatt, függet-
lenül attól, hogy közben
csökkent-e a diákok száma
vagy sem” – tette hozzá az

államtitkár.  A Szabadelvû
Kör résztvevõi sérelmezték, a
következõkben nemcsak a
szakdolgozatot kell megírni-
uk és megvédeniük a diákok-
nak, hanem a három év alap-
képzés után úgynevezett
kompetenciavizsga is lesz. A
szaktárca képviselõje szerint
a „többlépcsõs” vizsgára fel-
tétlenül szükség van. „Kér-
dem én, milyen vizsga az,
amelyet minden évben, szin-
te minden végzõs le tud ten-
ni? Ha ez így megy, akkor  ez
azt jelenti, hogy nem valósak
az államvizsga-eredmények.
Ezért komolyabb szakmai
szûrõre is szükség van a dip-
loma megszerzésekor” – ér-
velt az államtitkár. A beszél-
getésen jelent volt Kötõ Jó-
zsef képviselõ, az alsóház
oktatási szakbizottságának
RMDSZ-es tagja is. 

Közvita a tanügyi törvényrõl

Hírösszefoglaló

Az önkéntességet szabá-
lyozó törvényrõl szerve-

zett vitát a hétvégén a Ma-
gyar Ifjúsági Értekezlet és az
RMDSZ Fõtitkársága, a jog-
szabályról november 26-ig
folyik a közvita. A kolozsvári
beszélgetésen a megyei ifjú-
sági igazgatóságok, valamint
a különbözõ ifjúsági és civil
szervezetek küldöttei vettek
részt. Az eszmecsere célja a
szervezõk szerint az volt,

hogy olyan módosításokat
fogalmazzanak meg a kül-
döttek,  amelyek megkönnyí-
tik a törvény alkalmazását,
továbbá érvényesítik az érin-
tett civil szervezetek szemlé-
letét, érdekeit.

„A Magyar Ifjúsági Érte-
kezlet az elmúlt években fo-
lyamatosan foglalkozott az
önkéntességi és az ifjúsági
törvénnyel, annak érdeké-
ben, hogy ez valóban az ifjú-
ság és a civil szervezetek kö-
rében létezõ igényeket tük-

rözze” – emlékeztette a részt-
vevõket Bodor László MI-
ÉRT-elnök.

Kovács Péter, az RMDSZ
fõtitkára arról biztosította a
résztvevõket, hogy az egyez-
tetések mentén megfogalma-
zott módosítási javaslatokat
a szövetség parlamenti kép-
viselõi, illetve szenátorai tá-
mogatni fogják. „Az önkén-
tességi és az ifjúsági törvény
fontosabb, mint az elsõ lá-
tásra tûnik – nyilatkozta a
fõtitkár. 

Jogszabály az önkéntességrõl

Csendõrök vizgyázták a kolozsvári rezidensek vizsgáját tegnap Fotó: Sipos M. Zoltán



Liszt-csillag Temesváron

A hollywoodi mintára létre-
hozott temesvári Walk of
fame-en, a Zenemûvészek
sétányán hétvégén avatták
fel az 1846. évi temesvári
koncerteknek emléket állító,
csillag alakú Liszt Ferenc-
emlékplakettet. „Ha lett vol-
na Liszt Ferenc idejében Eu-
rópai Unió – mondta az
avatóünnepséget beharango-
zó sajtótájékoztatón dr. Ba-
lázs Ádám, a Magyar Köz-
társaság bukaresti követségé-
nek tanácsosa –, akkor biz-
tosan az EU utazó nagykö-
vete lett volna. Liszt néme-
tül és franciául beszélt, ám
gyakran leírta: Szívemben
magyar vagyok. Ha valahol
jól megértik ezt a többnyel-
vûséget, ezt a több kultúrá-
hoz való kötõdést, akkor ez
a hely éppen Temesvár, a to-
lerancia õsi földje.” A Zene-
mûvészek sétányán tavaly
Bartók Béla és George
Enescu „csillagát” avatták
fel, 2020-ig 24 emlékplakett
elhelyezését tervezik. 

Szobrot avattak 
Fábián Ernõnek

A kovásznai születésû Fábi-
án Ernõ közíró, kritikus ha-
lálának 10. évfordulója al-
kalmából szoboravatóra, em-
lékkonferenciára és könyv-
bemutatóra került sor hétvé-
gén Kovásznán; az esemé-
nyen Sógor Csaba RMDSZ-
es EP-képviselõ és Németh
Zsolt, Magyarország külügyi
államtitkára is részt vett. Só-
gor az ünnepség során egy
olyan jegyzettel a kezében
köszöntötte a jelenlévõket,
amelyet még 1984 õszén, di-
ákként vetett papírra, és
amelyre Fábián Ernõ A pél-
daadás erkölcse címû könyvé-
ben talált rá. Az EP-képvi-
selõ úgy véli, ennek a
könyvnek ma is figyelemre
méltó minden sora, hisz töb-
bek között arról szól, hogy a
politikát nem az érdekeknek,
hanem az érdekek fölé emel-
kedõ igazságszeretetnek kell
irányítania.  Németh Zsolt a
huszadik századi erdélyi
gondolkodás egyik leg-
meghatározóbb alakjának
nevezte Fábián Ernõt, akire
mint mesterünkre kell
emlékeznünk. 

Kovács Zsolt

Csutak Vilmosnak, a
Székely Mikó Kollégi-

um egykori rektorának és a
Székely Nemzeti Múzeum
volt igazgatójának egész
alakos szobrát avatta fel a
hétvégén a sepsiszentgyör-
gyi iskola fõbejárata mellett
Kelemen Hunor, az
RMDSZ szövetségi elnöke.
„Ismét egy olyan napon
gyûlünk össze, amikor az
erdélyi magyarság történel-
mébõl egy szeletet visszaho-
zunk a köztudatba. Ezt tes-
szük több mint két évtizede,
szerte Erdélyben” – fogal-
mazott ünnepi beszédében
Kelemen, aki szerint az er-
délyi magyarság nem azért
ragaszkodik történelméhez,
nem azért állít emléket az
õseinek, mert a múltba néz,
a múlt felé fordul.

„Azért tesszük ezt, mert
volt olyan 90 esztendõ,
amikor bennünket a múl-
tunktól, történelmünktõl
meg akartak fosztani. És
nekünk az elmúlt 22 évben
minden egyes nap azzal
kellett foglalkoznunk, hogy
a múltunkat viszszaszerez-
zük, és úgy állítsuk vissza a
köztudatba, hogy arra jövõt

lehessen építeni. Csutak
Vilmos olyan ember volt,
aki minden egyes cseleke-
detével a reményt, a hitet, a
bizalmat adta vissza a kö-
zösségnek, mozgalmat in-
dított, intézményeket és kö-
zösséget épített. És ez pél-

damutató kell legyen szá-
munkra a 21. században is.
Mert mi is csak úgy tudunk
szülõföldünkön jövõt építe-
ni, ha közösségünk intéz-
ményeit fejlesztjük” –
mondta a mûvelõdési mi-
niszter. 

Az egész alakos szobrot
Petrovits István szobrász-
mûvész készítette, és Sántha
Csaba szovátai szobrász
mûhelyében öntötték. Csu-
tak Vilmos szobrát halálá-
nak 75. évfordulóján leplez-
te le Antal Árpád polgár-

mester, és Keresztes László
a kollégium nyugalmazott
aligazgatója, majd Incze
Sándor nyugalmazott refor-
mátus lelkipásztor, a Szé-
kely Mikó Kollégium Ala-
pítvány elnöke áldotta meg.

Kelemen Hunor beszédé-
ben ugyanakkor kiemelte a
helyi közösség közös erõfe-
szítését, amelynek eredmé-
nyeképpen megvalósult a ki-
tûzött cél: Csutak Vilmos le-
gendás alakját, munkássá-
gát és eredményeit vissza-
hozták a sepsiszentgyörgyi,
az erdélyi köztudatba. 

„Ezt úgy tették a sepsi-
szentgyörgyiek, hogy össze-
fogtak. Úgy tették, hogy kö-
zös erõvel, közös munkával
több mint egy esztendõ alatt
nemcsak megálmodták, ha-
nem meg is valósították a
közös célt. És nekünk ebbõl
a közös munkából a tanulsá-
got kell levonni és megszív-
lelni: nekünk minden egyes
sikerért, minden egyes elõ-
relépésért meg kell harcolni.
Úgy, ahogy még mindig
meg kell harcolnunk ezért
az épületért” – tért ki az
RMDSZ elnöke a Székely
Mikó Kollégium épületének
visszaszolgáltatása körül
zajló peres ügyre. 
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Röviden

HIRDETÉS

Csutak Vilmos szentgyörgyi szobrának felavatásán Kelemen Hunor miniszter is részt vett A szerzõ felvétele

„Visszahozott” történelem

ÚMSZ-összeállítás

Ady Endre születésének
134. évfordulójára emlé-

keztek hétvégén a költõ szü-
lõfalujában, a Szatmár me-
gyéhez tartozó Érmindszen-
ten, ahol örökségének ápolá-
sára, magyarságtudatának és
európai szellemiségének kö-
vetésére buzdítottak a romá-
niai és magyarországi szerve-
zetek képviselõi. Az irodalmi
zarándoklat a település refor-
mátus templomában ökume-
nikus istentisztelettel kez-
dõdött, amelyen Bölcskei
Gusztáv, a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület püspö-
ke Ady Endrét „perlekedõ vi-
lági prófétának” nevezte, aki-
ben „szekuláris prófétai tûz”
lobog. 

Példamutató 
Ady-életmû

Az istentiszteletet követõ-
en a zarándoklat mintegy
százötven, a Kárpát-meden-
ce minden részébõl érkezett
résztvevõje átvonult Ady
templommal szemközt álló
szülõházához. A költõ mell-
szobránál tartott ünnepség-
re összegyûlteket Csehi Ár-
pád Szabolcs, a Szatmár
Megyei Tanács elnöke,
Seszták Oszkár, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei
Közgyûlés elnöke és Szil-
ágyi Mátyás köszöntötte.
Magyarország kolozsvári
fõkonzulja példamutatónak
nevezte Ady Endre életmû-
vét és hazaszeretetét.
„Nagy költõnk féltve óvta a

Partiumot, Erdélyt, a ki-
csiny hazát a szétszakadás-
tól, a nemzethaláltól, mint-
egy elõre látva a magyarság
nagy tragédiáját, Trianont”
– fogalmazott beszédében
Szilágyi Mátyás.   

Tõkés László, az Európai
Parlament alelnöke az 1977-
ben, Ady születésének 100.
évfordulóján tartott megem-
lékezést felidézve a titkos-
szolgálatok jelenlétét, míg
az elsõ, 1990-es zarándok-
latról szólva a „szabadulás
esztendejét” mutatta be. Az
egykori Királyhágó-melléki
református püspök olykor
heves hangvételû szónokla-
tát azzal zárta, hogy Adyt
sem lehetett egykoron visz-
szafogni, ha hatalmi-politi-
kai viszonyokról beszélt.

Sorsalakítás 
összefogással

L. Simon László, a Nem-
zeti Kulturális Alap elnöke
személyes élményekkel il-
lusztrált beszédében a ma-
gyar–magyar, illetve a ma-
gyar–román összefogás fon-
tosságáról beszélt. „Közös a
dolgunk erdélyi magyarok-
nak, anyaországi magyarok-
nak, romániai románoknak,
hogy együtt tegyünk azért,
hogy a magyarok hazájuk-
nak érezhessék a saját szülõ-
földjüket. Hogy megõrizhes-
sék nyelvüket, kultúrájukat,
hogy mindent megtehesse-
nek azért, hogy azt a kultúrát
és azt a nyelvet vihessék to-
vább” – fogalmazott, a fele-
lõs politizálás megtestesítõjé-

nek nevezve Ady Endrét. Szi-
li Katalin független ország-
gyûlési képviselõ, az Ország-
gyûlés nemzeti összetartozás
bizottságának alelnöke kije-
lentette: Ady egyszerre volt
magyar és európai, aki min-
dent el akart mondani, ami
egy mai magyart is hajthat.
Szerinte nem szabad ölbe tett
kézzel ülnünk, formálnunk
kell a sorsunkat, legyen szó
jólétünk megteremtésérõl
vagy autonómiatörekvések-
rõl. „Össze kell fogni, csak
így van esélyünk alakítani
sorsunkat” – hangoztatta. 

Az Ady-költemények sza-
valásával és a költõ megze-
nésített verseinek elõadásá-
val kísért ünnepségen meg-
koszorúzták Ady Endre
mellszobrát. 

A perlekedõ prófétára emlékeztek



Ma Olivér és Amália nap-
ja van.
Az Olivér férfinév a latin
olivarius szóból származik,
a jelentése: olajfát ültetõ,
de más feltevés szerint ger-
mán eredetû, jelentése:
tündér,  manó + sereg.
Az Amália nõi név a ger-
mán Amal- kezdetû nevek-
bõl származik, a névképzõ
egy gót királyi családra
utal.
Holnap Cecília és Csilla
napja van.

Évforduló
• 1783 – 12 kilométeres légi
utazást hajt végre a Mont-
golfier testvérek hõlégbal-
lonjával Jean-Francois Pi-
latre de Rozier francia fizi-
kus és Francois d’Arlandes
márki. Ezzel elkezdõdött
az emberi repülés története.
• 1916 – I. Ferenc József az
Osztrák–Magyar Monar-
chia uralkodója, osztrák
császár, magyar és cseh ki-
rály halála után IV. Károly
lesz az utolsó magyar ki-
rály (I. Károly néven oszt-
rák császár).

Vicc
A férj késõn ér haza, és kedé-
lyesen így szól a feleségéhez:
– Találd ki, drágám, hogy hol
voltam!
– Jó, kitalálom, de elõbb
meghallgatom a mesédet.

Recept
Fokhagymás rakott krumpli
Hozzávalók: 1,5 kg krumpli,
20 dkg kolbász, 5 dl tejföl, 5
gerezd fokhagyma, 4 db to-
jás, só, bors, vaj.
Elkészítés: A krumplit héjá-
ban puhára fõzzük. Ha ki-
hûlt, a héját lehúzzuk, felka-
rikázzuk. Közben felaprítjuk
a fokhagymát, és a tejföllel
elkeverjük. A tojásokat meg-
fõzzük. Ha az alapanyagokat
elõkészítettük, kikent jénai
tálba rétegezve lerakjuk: 1 sor
krumpli, sózzuk, borsozzuk,
rárakjuk a karikára vágott
kolbászt és a tojást, gazda-
gon meglocsoljuk a fokhagy-
más tejföllel, majd ugyanígy
folytatjuk. Mikor a jénai
megtelt, a tetejét krumplival
és a tejföllel fejezzük be. Elõ-
melegített sütõben kb. 45 per-
cig 180 fokon sütjük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Szerelmi életével nagyjából elége-
dett lehet, noha lángoló szerelmi
kitörésekre, forró vallomásokra
most nem igazán számíthat.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Azt hitte, hogy még több mint
egy hete van egy határidõs mun-
ka leadásáig. Egy szerencsés vé-
letlen azonban besegített. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A reggel mindjárt azzal kezdõ-
dik, hogy rossz hírt kap. Legyen
úrrá érzelmein, és csak azután
határozza el, melyik irányba lép. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Az év a vége felé közeledik, és
ilyenkor nem jó új helyen mun-
kába kezdeni. Várja inkább ki a
fejleményeket.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Elõbbre jutna, ha döntéseiben
rugalmasabb és diplomatiku-
sabb lenne.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Amibe ezen a héten belefog, az
egyértelmûen a javára válik.
Vagy pénzt csinál belõle, vagy
más módon válik az elõnyére. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Kitüntetésképpen magasabb be-
osztásba helyezik, de szakértel-
mére itt kevésbé van szükség,
mint a jelenlegi munkájában. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ha nem ügyetlenkedik, kihasz-
nálhat egy különösen az Ön és
környezete számára értékes, és
soha vissza nem térõ alkalmat. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Egyik kollégája „stréber”-nek
nevezi Önt. Elõször meghökken
ezen, majd higgadtan elmagya-
rázza neki a szó jelentését. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ez sajnos nem az Ön napja!
Nem leküzdhetetlen akadályok
azok, amelyekkel szembetalálja
magát, csak éppen kifáradt. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ne bízzon az elsõ ítéletében. Ön
sem tévedhetetlen, és hajlamos
arra, hogy elsõ benyomás alap-
ján ítélkezzen, a külcsín alapján.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ne mondjon igent, se nemet ezen
a napon, még nem érkezett el a
döntés ideje. Aludjon mindenre
egyet, és inkább gondolja át ala-
posan a dolgokat. 
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Óvakodj a dühtõl és a fenye-
getéstõl. Csalódásunkat leg-
többször dühünkkel enyhít-
jük, mintha  a dühösség vala-
mit is megoldana. Mégis en-
gedjük eláradni a lelkünkben,
mert a megnyugvásnak és a
helyrezökkenésnek egy pilla-
natnyi érzetét adja. Ennek
ára viszont a szégyen. A dü-
höngõ ember miután lenyug-
szik, rendszerint szégyenli
magát. A szégyen a léleknek

finom üzenete, amelyik próbál
minket lebeszélni az esztelen
dühöngésrõl. Néha dühünkben
igazunk is van, amikor valóban
méltánytalan sérelem ér min-
ket. De a düh ilyenkor sem jó
irány. Ennél rosszabb a fenyege-
tés. Ilyenkor dühünk nem for-
rón árad, hanem hideg marad.
A fenyegetés a másik emberre
kiöntött hideg dühünk, amivel
igyekszünk távol tartani ma-
gunktól a másikat. 

Gondolatjel Visky István rovata



8.30 Híradó
8.35 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 A férfi a legjobb or-
vosság (ism.)
11.00 Család-barát
12.00 Roma Magazin
12.30 Domovina
13.02 Híradó - Déli
13.15 Kívánságkosár
15.15 Napok, évek, századok
15.45 Határtalanul ma-
gyar (ism.)
16.15 Sportaréna (ism.)
17.10 Divathét
17.40 Ízőrzők: Szenna
18.15 Kisváros 
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.35 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Mad Men 
- Reklámőrültek (am. sor.)
22.15 Hírek
22.30 Apja lánya 
(am. rom. vígj., 2004)
0.10 Dunasport
0.15 Kosáry Domokos 
olvasónaplója
1.00 Az aranyajtók 
rejtekében
2.05 Térkép (ism.)
2.30 Utókor (ism.)
3.00 Balázs Elemér 40.
születésnapi koncertje

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Ikerpárbaj (osztrák-
német vígjáték) 12.55 Tuti
seft (amerikai vígjáték)
14.35 Az Északi-tenger ka-
lózai (spanyol-német ka-
landfilm) 18.10 Napkitö-
rés (amerikai akciófilm)
19.50 Piedone Afrikában
(olasz-NSZK vígjáték,
1978) 22.00 Túl minde-
nen (amerikai akciófilm,
2003) 0.05 Sivatagi lavi-
na (am. akciófilm, 1993)
2.05 A hazafi (amerikai
akciófilm, 1998)

7.30 Családi történet (tö-
rök sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 A szív úrnője
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek paranc-
soni nem lehet (török
sorozat) 22.00 A szülők
pénzén 23.30 Kanal-D Hí-
rek 0.30 Egyedül a sötét-
ben II (am.-ném. fantaszt.
thriller)

9.30 A honfoglaló magya-
rok művészete 10.00 Kós
Károly Akadémia 16.00
Híradó 16.15 Piactér ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 A Divaldok 17.30
Híradó 17.40 Izelítő
18.50 Egészséges percek
18.00 Szüreti vigadalom
ism. 18.30 Híradó 19.00
Metszet ism. 19.30 Hír-
adó 20.00 Erdélyi Kávé-
ház 20.30 Retropolisz
21.00 Metszet 21.30 Hír-
adó 22.00 Zene 22.30
Híradó

8.15 A csábítás földjén
(sorozat) 9.45 Együtt
mindörökké (sorozat)
12.45 A kötelék (sorozat)
14.15 Clase 406 (sorozat)
15.30 Amor real (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Lola (sorozat)
18.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 19.30 A csábítás
földjén (sorozat) 20.30 A
szerelem győzelme (soro-
zat) 22.00 Éjszakai törté-
netek 22.30 Perro amor
(sor.) 23.30 Szerelemkön-
nyek (román sorozat)   

FILM+ACASÃ
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TV2, 12.20
Mondj igent!

Estrella, a felfedezésre váró színésznő és Víctor, az örök ál-
modozó egy randizós tévévetélkedőn találkoznak. Az össze
nem illő páros a biztos kiesés esélyével indul, de a közönség
imádja őket, így nagy meglepetésre játékban maradnak.
Sőt, Estrella és Víctor az óriási pénzjutalom reményében idil-
li szerelmet színlelve halad a győzelem felé.

RTL Klub, 15.15
Cserebere karácsony

A szép Danni, a királyi család partiszervezője élete értelmét
keresi, és a sors összehozza két különös lánnyal. Az elké-
nyeztetett Britney és a szolgasorban élő Rachel egy angyal
közreműködésének köszönhetően testet cserél, így mindket-
tőjük álma teljesülhet. A két lány kezdetben élvezi a helyze-
tet, ám hamarosan rájönnek, ők nem ezt akarták.

DUNA Tv, 22.30
Apja lánya

Ollie Trinke-nek, a sikeres újságírónak mindene megvan az
életben, amire sokan egész életükben csak vágyakoznak.
Remek karrier a showbizniszben, gyönyörű, szerető feleség
és nagyvilági fényűzés. Mindezek megkoronázásaként Ollie
és felesége, Gertrude gyermekáldásnak néznek elébe. Az
idill azonban csak addig tart, amíg felesége a szülést köve-
tően meghal, és egyedül marad kislányával.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
5.30 Alma Mater
6.25 Hajnali gondolatok
6.29 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Közvetítés a parla-
ment üléséről
17.00 Az én világom 
- Risnjak
17.15 Delta
17.40 HungarIQ
18.10 Méregkeverők 
(ismerett. f.)
18.40 Família Kft. 
(magyar vígj. sor.)
19.10 Angyali érintés 
(am. sor.)
19.50 Esti mese: 
A bűvös körhinta, 
Thomas, a gőzmozdony
20.10 Különleges 
mentőalakulat 
(auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 24 (am. sor.)
0.00 Caterina és a lányok
(olasz sor.)
0.50 Az Este
1.20 Tudorok 
(ír-kan.-am. drámasorozat)
2.15 Bűvölet 
(olasz sor.)
3.10 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)

6.45 Top Shop
7.10 Trendmánia (ism.)
Életmód- és szépségmaga-
zin
7.45 Fókusz Reggel
- Közszolgálati magazin
(ism.)
8.35 Reflektor Reggel 
-Sztármagazin
8.45 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.25 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.20 Top Shop
13.10 ASZTRO Show
14.10 A szív útjai 
(török sorozat)
15.15 Cserebere 
karácsony 
(kan. filmdráma, 2006)
17.15 Sarokba szorítva
(am. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág (élő) 
- összefoglaló
23.10 Házon kívül
Heti magazin
23.40 XXI. század - a le-
gendák velünk élnek
0.20 Reflektor 
0.35 Újabb kockázati 
tényező 
(hongk. akcióf., 1998)

7.00 TotalCar (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.45 Teleshop
12.20 Mondj igent! 
(sp. vígj., 2004)
14.15 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
15.15 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor., 1. rész, 1994)
17.25 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.00 ÖsszeEsküvők
(valóságshow)
A Védettség 
- A Szembesítés
21.00 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
21.30 Bajnokok Ligája (élő)
Közben: Kenósorsolás
0.00 Aktív
A TV2 magazinja
0.30 Esküdj!
Éjszakai-show
1.05 Tények Este
1.40 EZO.TV
2.15 Bajnokok Ligája
(Highlights)
2.45 A titkos háború 
(magyar tévéf., 2002)

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

9.25 Nyomtalanul (soro-
zat) 10.20 Mindörökké
Batman (am. f.) 12.45 Se-
gítség, szülő vagyok!
13.40 Lehetetlen küldetés
14.40 Monk - Flúgos nyo-
mozó (sorozat) 15.40 Dok-
tor House (ism.) 16.35
Nyomtalanul (sorozat)
17.30 Gyilkos számok (so-
rozat) 19.20 Jóbarátok
(sorozat) 20.20 Két pasi
(ism.) 21.15 Doktor House
(sorozat) 22.15 Nyomtala-
nul (krimi sorozat) 23.10
Négy Esküvő 2.

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.00 Propsport óra
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.05 Információk (live)
20.00 Pontos sportidő
(live) 20.05 Információk
(live) 21.00 Sport.ro Hírek
22.00 1000 halálos törté-
net 23.00 Sport.ro Hírek

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 Afrika gyöngysze-
me (port. kaland sor.)
10.55 Mindenből egy van
11.45 A siklósi vár 
(ismerett. f.)
12.05 Kékfény (ism.)
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Srpski Ekran
14.30 Unser Bildschirm
15.00 Álmok mai álmodói
- tudós fiatalok
15.30 Csavargások Afri-
kában dr. Livingstone ürü-
gyén
15.55 Lássuk Indonéziát!
16.10 Angyali érintés
(am. sor.)
16.55 Különleges 
mentőalakulat 
(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 A Kennedy család
(kan. minisor.)
22.00 DTK 
(talk show)
23.10 Az Este
23.35 Tudorok 
(ír-kan.-am. drámasor.)
0.30 Barangolások öt
kontinensen
1.00 Esély

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sor.)
11.25 Prim Plan
(talk show)
12.20 TVR55
12.40 A palota legendái:
A szelek királya 
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Baba mágia
15.15 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
Magyar nyelvű műsor
17.00 Hírek
17.30 Erdőn, hegyen, 
leláncolt szívek 
(orosz sor.)
18.25 A palota legendái:
király 
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
20.45 Grey anatómiája
(amerikai sorozat)
21.30 UEFA Champions
League Studió 
(live)
21.40 Oţelul Galaţi - F.C.
Basel mérkőzés (live)
23.50 UEFA Studió 
(live)
0.15 Gól gól után
1.05 Erdőn, hegyen, 
leláncolt szívek 
(orosz filmsorozat)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek
10.00 Fogadok az élettel
(román sorozat) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
14.00 Az őrület határán 
(kan. thriller, 2009)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
Időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.15 Románia hangja
- szórakoztató műsor
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 Románia hangja
23.30 A mentalista 
(amerikai thrillersor.)
0.30 Apropo TV 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
1.30 Explore Midnight
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek, 
sport (ism.)
3.00 A mentalista 
(amerikai thrillersor.)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Răzvan és Dani műsora
(live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak
11.30 Mutassalak 
be a szüleimnek 
– szórakoztató műsor
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show
16.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gheorghe 
műsora
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.15 Csillagháló 
- szórakoztató műsor
22.00 Lale 
(török sorozat)
23.15 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
23.50 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.00 Oidipusz király
(olasz filmdráma, 1967)
3.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
(ism.)
3.45 Közvetlen hozzáfé-
rés - talk show (ism.)

7.00 Titkos szerelmek
(ism.)
8.00 Családban 
(román sorozat)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
10.30 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
11.30 Fintescu hidja
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat)
15.00 Családban 
(román sorozat)
16.00 A cseresznye
a tortán
17.00 Lököttek
(román vígjáték sorozat)
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 100 millió évvel i.e.
(amerikai akciófilm,
2008)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
1.00 Fintescu hidja 
(ism.)
2.00 Hírek
(ism.)
3.00 100 millió évvel i.e.
(amerikai akciófilm) (ism.)

6.30 Nagymenők 
négy keréken
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- BMW
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 A túlélés 
törvényei 
- A borneói dzsungel
12.00 Amcsi motorok 
- Michigan/
A nevem Earl
13.00 Autókereskedők 
- Mini Moke
15.00 Állítólag... 
- Gyilkos pohár
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Michigan/
A nevem Earl
18.00 Autókereskedők 
- Range Rover
19.00 A túlélés 
törvényei - Rajongókkal a
vadonban
20.00 Állítólag... 
- Baseballmítoszok
21.00 Hogyan készült?
22.00 Állítólag...
23.00 Kíváncsiság
- A születés csodája
0.00 Katona dolog
1.00 Autókereskedők 
- Mazda MX5
2.00 A túlélés 
törvényei 
Rajongókkal a vadonban

3.00 Állítólag... 
- Különös mítoszok

7.00 Teleshopping
8.00 Nyomoz a tanárnő
(olasz sor.)
9.00 Egy taxis 
New York-ban 
(olasz vígjáték, 1987)
10.50 Vallomások 
(ism.)
11.50 Bazár
12.35 Biznisz óra
13.15 Késhegyen
14.00 Parlamenti pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Nyomoz a tanárnő
(olasz sor.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.30 Mesélj 
nekem egy történetet 
(olasz filmdráma, 2004)
20.15 Adio
20.20 A divat világa
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.20 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Túlélők
a nagyvárosi dzsungelben
23.35 Drezda 
- A pokol napjai 
(német háborús filmdrá-
ma, 2006), 2. rész
1.15 Egy taxis 
New York-ban
(olasz vígj., 1987) (ism.)

3.00 Biznisz óra (ism.)
3.45 Vallomások (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 Zeneterefere 17.00 Nap-óra 17.30 Népzene
17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

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

KEDD
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MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ
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Röviden

Kézilabda 

Turós-Jakab László

Körbeverés miatt az egy-
más elleni eredmények

döntötték el a szörényvári
(Drobeta Turnu Severin) nõi
kézilabda-Kárpát-kupa idei
gyõztesét. A pénteki nyitó-
fordulóban a magyarok 35-
33-ra verték a románokat,
akik félidõben még 20-17-re
vezettek. A szünet után a szó
szoros értelmében kiütött
Görbicz Anita 9, Tomori
Zsuzsanna pedig 15 gólig ju-
tott a gyõztes csapatban. A
nap másik mérkõzésén Szer-
bia 41-20-ra alázta meg Ma-
cedóniát. Utóbbiakat szom-
baton a házigazdák is legyõz-
ték (35-16), a szerb–magyar
párharc pedig elõbbiek 37-33
arányú sikerével zárult. 

Ahhoz, hogy otthon tart-
hassák a trófeát, a trikolórok-
nak legalább három góllal
kellett tegnap legyõzniük a
szerbeket. A végeredmény
37-18 lett, és Románia sikerét

szentesítette. A macedónokat
31-20-ra legyõzõ magyar vá-
logatott a második helyen
zárt.  A végeredmény: 1. Ro-
mánia 4 pont (105-69), 2.
Magyarország 4 (99-90), 3.
Szerbia 4 (96-90),  4. Mace-
dónia 0 (56-107). 

A körmérkõzés után Radu
Voina keretet hirdetett a kö-
zelgõ, brazíliai világbajnok-
ságra: Talida Tolnai, Tereza
Pâslaru, Denisa Dedu – há-
lóõrök, Valentina Ardean-
Elisei, Iulia Curea, Oana
Manea, Florina Chintoan,
Carmen Cartaº, Carmen
Amariei, Adina Fiera, Eliza
Buceschi, Mihaela Tivadar,
Aurelia Brãdeanu, Amelia
Busuioceanu, Cristina Vãr-
zaru, Adriana Nechita, Ra-
mona Farcãu és Oana Chi-
rilã – mezõnyjátékosok.

Ionela Stanca azért nem
utazik, mert babát vár, Patri-
cia Vizitiu pedig sérülése mi-
att. A román válogatott célki-
tûzése a legjobb hét között
végezni, ami olimpiai kvalifi-
kációt jelent. Tomorinak és Görbicznek (sötét mezben) sikerült semlegesíteni a románok támadójátékát Fotó: MTI

Idegenben nyert 
az SZKC 

A férfi kézilabda Nemzeti
Liga 9. fordulójának tegnap
esti mérkõzésén a Székely-
udvarhelyi KC 35-27-re
nyert Szatmárnémetiben.
További eredmények: CSM
Ploiesti–Krassó-Szörény HC
26-26, Bákói Stiinta Dede-
man–Bukaresti CS Munici-
pal 32-23, Pandurii Targu-
Jiu–Steaua MFA 38-36, Ko-
lozsvári U-Transilvania–Tor-
dai Potaissa 27-26, Temesvá-
ri Poli–Bucovina Suceava
27-21. Korábban: Konstan-
cai HCM–Dinamo Cãlãraºi
38-31. 

Kikapott a Fehérvár

Fordulatos mérkõzésen bün-
tetõkkel szenvedett vereséget
a Sapa Fehérvár AV19 a
cseh Znojmótól az osztrák
jégkorongliga (EBEL) pénte-
ki játéknapján. 

Csoportgyõztes 
a Szentes 

Elsõ lett a Szentes nõi vízi-
labdacsapata a LEN Kupa
hazai medencében zajló se-
lejtezõtornáján, miután a va-
sárnapi matinés zárómér-
kõzésen 6-5-re nyert az
orosz Uralocska ellen, s
százszázalékos teljesít-
ménnyel jutott be a konti-
nentális sorozat negyeddön-
tõjébe. Korábban a szerb
Szentát (25-5) és a görög
Patraszt (15-7) oktatták a
csongrádiak. A sorsolás ma
lenne, de megeshet, hogy a
negyeddöntõs párosítás elké-
szítése késedelmet szenved,
mivel többérintett ország is
kérte a program halasztását
a januárban esedékes Euró-
pa-bajnokság miatt.

Magyar érmek 

Zámbori Bence arany-, míg
az ugyancsak 66 kg-os Gor-
jánácz Zsolt bronzérmet
nyert az oroszországi Tyu-
menyben zajló U23-as csel-
gáncs Európa-bajnokság
nyitónapján.

Kárpát Kupa: román siker 

Jégkorong 

T. J. L.

A magyar–román jég-
korongbajnokság, a

MOL Liga péntek esti for-
dulójában a címvédõ HSC
Csíkszereda fontos gyõzel-
met aratott a Miskolci JJSE
ellen, 4-2. Bár az elsõ gólt a
Jegesmedvék ütötték, a má-
sodik harmad végéig 3-1-re
fordítottak Nagy Béla tanít-
ványai. Sijka az 52. percben
szépített a miskolciaknak,
egy perccel a lefújás elõtt
pedig Becze Tihamér har-
madik góljával állította be a
végeredményt. A gyõztesek
másik gólszerzõje Lubomir
Hurtaj volt.    

A csíkszeredaiakkal egy
ideje fej fej mellett haladó
Acélbikák is hozták a köte-
lezõt: a dunaújvárosiak 3-2-
re nyertek Pesterzsébeten a
Ferencvárosi TC ellen.
Bukarestben a Steaua Ran-
gers 6-2-re verte a sereghajtó
Újpestet.  

Tegnap este HSC Csík-
szereda–Újpesti TE, Sapa
Fehérvári AV19–Dab.Docler
és Brassói Corona Fenes-
tela–Miskolci JJSE-találko-
zókat rendeztek, a Fradi ma
este fogadja a székesfe-
hérvári farmcsapatot. 

Becze-tripla

Csíkban Kézilabda 

ÚMSZ

A Pick Szeged az elsõ
negyedórát leszámítva

fantasztikus játékkal rukkolt
elõ szombaton, ennek ered-
ményeként 38-35-re legyõz-
te a világsztárokkal felálló
vendég francia Montpellier-t
a férfi-kézilabda-Bajnokok
Ligájában, s egyben meg-
õrizte továbbjutási esélyét.
A mostani sikerrel a Pick fel-
jött a D csoport negyedik –
már továbbjutást érõ – hely-
re, de elõnye csak egyetlen
pont a nála két találkozóval
kevesebbet játszott THW
Kiellel szemben. A németek
tegnap este fogadták a Belg-
rádi Partizant. E találkozót
megelõzõen a csoport állása
a következõ volt: 1. Ademar
León 7 pont/5 mérkõzés, 2.

Köbenhavn 6/4 (124-106),
3. Montpellier 6/5 (162-
153), 4. Szeged 4/5, 5.
THW Kiel 3/3, 6. Partizan
0/4.

A Szeged legközelebb de-
cember 4-én lép pályára a so-
rozatban, amikor is fogadja a
dán Köbenhavn alakulatát.

A másik magyar BL-
résztvevõ, az MKB Veszp-
rém már szerdán letudta 5.
fordulós meccsét, szenzációs
játékkal nyert 29-24-re a né-
met Füchse Berlin vendége-
ként, ezzel óriási lépést tett
afelé, hogy kedvezõ helyzet-
bõl – az elsõ vagy második
helyrõl – jusson tovább a
nyolcaddöntõbe.

Ötödik mérkõzését is el-
vesztette a C csoportban a
Konstancai HCM: szomba-
ton Skopjéban, a román baj-
nok 25-18-ra kapott ki a ma-
cedón HC Metalurgtól. 

Csoda történt Szegeden

Teremlabdarúgás 

Hírösszefoglaló

Egy-egy gyõzelemmel
búcsúzott a futsal UEFA-

kupa elitkörében a Gyõri Rá-
ba ETO és a Marosvásárhe-
lyi City’us is – a házigazda
portugál Sporting CP jutott a
legjobb négy közé. 

A csütörtök esti második
fordulóban a vásárhelyiek 7-
3-ra kikaptak a grúz bajnok
Iberia Star Tbiliszitõl,  góljai-
kat Matei és Stoica (2) sze-
rezte. A magyar bajnok is ve-
reséget szenvedett, 1-3 

tavaly döntõs Sporting CP-
vel. A gyõriek becsületgólját
Al-Ioani szerezte, amikor
már 3-0-ra vezettek a házi-
gazdák. 

A szombati záróforduló-
ban a City’us 8-3-ra ütötte ki
a Rába ETO-t, a gólokon

Ferreira Gomes Filho, Lupu,
Ignat, Csoma (3), Radu és
Nicusan, illetve Elio Fabian
(2) és Gyurcsányi osztozott.
A továbbjutásról döntõ Spor-
ting CP–Iberia Star-összecsa-
pás döntetlennel zárult (5-5),
s ez a luzitánoknak kedve-
zett. A körmérkõzés végered-
ménye: 1. Sporting CP 7

pont (13-9), 2. Iberia Star 4
(14-17), 3. City’us 3 (14-15),
4. Rába ETO 3 (13-13). A
másik három csoportban teg-
nap este zárult a sorozat,
mindenhol két-két csapat
volt versenyben. A döntõ tor-
nára jövõ áprilisban kerül
sor, házigazdája egyelõre is-
mertetlen. 

Búcsúzott a City és a Rába 

Kosárlabda

T. J. L. 

A 9. forduló mérkõzése-
ivel folytatódott a férfi-

k o s a r l a b d a b a j n o k s á g .
Mindjárt a pénteki nyitó-
meccsen bombameglepetés
született: az Energia Rovi-
nari kétszeri hosszabbítás
után gyõzte le Kolozsváron
a bajnoki címvédõ U-Mo-
bitelco BT-t, 92-89. Leg-
jobbjuk, a könnyebb sérülé-
se miatt pihentetett Krszta-
novics nélkül a kolozsváriak
13 pontos elõnyt vesztettek
el a hajrában, s a ráadásban
a vendégek összpontosítot-
tak jobban. Utolsó másod-
percben szerzett kosár dön-
tött a Temesvári BC– Med-
gyesi Gaz Metan csúcsrang-
adón: Archie zsákolt Csuics
passzából, 78-76. A CS
Otopeni egyetlen idegenlé-
gióssal is nyerni tudott a leg-
jobbja, Chauncey Hardy ha-

lála óta mélyrepülésben levõ
CSS Giurgiu ellen, 57-48.
További eredmények: Nagy-
szebeni CSU Atlassib–Cra-
iovai SCM CSS 87-76, CSU
Asesoft Ploieºti–Csíkszere-
dai Hargita Gyöngye 70-58,
Bukaresti CS Municipal–
Poli Iaºi 91-49, Nagyváradi
CSM –BCM Piteºti 78-81.
Tegnap este: Bukaresti Di-
namo–Marosvásárhelyi BC
Mureº 74-64. A nõi bajnok-
ság 10. fordulójában: Aradi
ICIM UVG–Gyulafehérvári
CSU 56-58, CSM Târgo-
viºte–Marosvásárhelyi No-
va Vita 57-45, Brassói Ga-
lactica-Olimpia–Craiovai
SCM 56-66, Rapid–Olimpia
79-70, Sepsi BC–Politeh-
nica Iaºi 57-61, Kolozsvári
U–CSM Sportul Studenþesc
58-67, Szatmárnémeti CSM
–Temesvári BCM Danzio
58-50. A BCT Alexand-
ria–Nagyváradi CSM U-
(81-42) mérkõzést már ko-
rábban lejátszották. 

Bányászsiker Kolozsváron 

Krsztanovics nélkül nem tudtak nyerni a kolozsváriak

A táblázaton
1. Csíkszereda 18 15 0 3 86-35 44
2. Dab.Docler 2015 0 5 81-47 44
3. Misk. JJSE 19 11 0 8 70-45 34
4. Brassó 2010 0 1079-68 31
5. Fehérvár 21 11 0 1083-84 30
6. FTC 21 10 0 1169-74 29
7. Steaua 21 6 0 1568-11021
8. Újpest 202 0 1852-125 7
A győzelemért 3 pont jár. Ha bünte-
tők vagy hosszabbítás után születik,
2-1 arányban oszlik a győztes és
vesztes között.  

A Rába sztárja, Gyurcsányi Zsolt csak kettõt rúgott Vásárhelyen
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Röviden

Labdarúgás

Turós-Jakab László

A 15. forduló mérkõzé-
seivel folytatódott a lab-

darúgó-Liga-1 õszi idénye. A
pénteki nyitányon vendégsi-
ker született: Maurizio
Trombetta vezérletével Ma-
rosvásárhelyi MFC 1-0-ra
nyert Ploieºti-en a Petrol el-
len. A gólt Subotici szerezte
a 40. percben, a hármas síp-
szóig két hazai (Negru és
Sipovici) és egy vásárhelyi
(Paduretu) játékos jutott a ki-
állítás sorsára. Iorga 50. perc-
ben szerzett góljával a bajno-
ki címvédõ Oþelul 1-0-ra
nyert Galacon a Sportul
Studenþesc ellen közelebb ke-
rült a dobogóhoz. 

Szombaton két újonc is ve-
reséget szenvedett: a CS
Mioveni Brassóban kapott ki
4-0-ra, a Nagyszebeni Voinþa
pedig Bukarestben, a Dina-
mo otthonában (0-1). 

Az esti kolozsvári rangadó
végül is mindössze hatezer
szurkoló elõtt zajlott, fel-le-
szálló ködben és nyirkos hi-
degben. A pragmatizmusból
jelesre vizsgázó CFR 1907 3-
1-re nyert az U ellen, s a játé-
kosok a 40. születésnapját

ünneplõ Pászkány Árpádnak
dedikálták az értékes sikert.
Cadu és Weldon góljai után
Tony szerelte, majd „végezte
ki” a tizenhatoson belül
ügyetlenkedõ Beto kapust, a
65. percben a frissen beállt
Kapetanosz ismét kétgólosra
kerekítette a különbséget. A
meccs után a borsos, 35-tõl
50 euróig terjedõ jegyárakra

hangzott el hivatalos magya-
rázat: Iuliu Mureºan klubel-
nök szerint így kívánták fel-
hívni a Kolozs Megyei Ta-
nács figyelmét a Kolozsvár
Aréna használati joga kap-
csán elkövetett igazságtalan-
ságra. Tegnap délután a FC
Vaslui 3-2-re nyert a Pandurii
ellen, miután Balaur a 93.
percben lõtte a gyõztes gólt.

Szünetben még 2-0-ra veze-
tett a Hizo-gárda, de a 92.
percben már 2-2 állt az ered-
ményjelzõ táblán.

Este a Ceahlãul a Steauát
fogadta. Ma a Rapid–Med-
gyesi Gaz Metan-találkozót a
Dolce Sport közvetíti 19 órá-
tól, a Concordia Chiajna–Ast-
ra Ploieºti-meccset pedig a
Digi Sport (20.30 óra). 

Jól ment az összjáték a kolozsvári vasutsoknak a kincses város helyi rangadóján

Épülhet a debreceni
stadion 

Lezárult a debreceni Nagy-
erdei Stadion elõkészítési
szakasza, indulhat a megva-
lósítási fázis. Kósa Lajos
polgármester szerint már a
héten elkezdõdik a tervezés
és a kivitelezési tender elõké-
szítése. Ezek lezárultával –
várhatóan jövõ tavasszal –
kiírhatják a kivitelezésre vo-
natkozó közbeszerzési pályá-
zatot, 2012 második felében
pedig már a munkagépeké
lesz a terep. 

Messi, Ibrahimovic,
Rooney a Puskás-díjért

Lionel Messi, Zlatan Ibra-
himovic és Wayne Rooney
is versenyben van a Puskás-
díjért, azaz az õ egy-egy ta-
lálatuk is szerepel azon a tí-
zes listán, melyen az elmúlt
év legszebb góljai kaptak he-
lyet az illetékes szakmai bi-
zottság megítélése szerint.

Hetet lõtt a Vidi

A magyar labdarúgó-OTP
Bank Liga 16. fordulójának
eredményei: Lombard
Pápa –Újpest FC 0-1, Vide-
oton FC-FGSZ Siófok 7-0,
Haladás–Pécsi MFC 0-0,
Kecskeméti TE–MVM
Paks 0-1, Zalaegerszegi TE
FC-Diósgyõri VTK 1-1,
Gyõri ETO FC-Budapest
Honvéd 1-3, Vasas–Debre-
ceni VSC 0-0. 

Liga-1: születésnapi
ajándék Pászkánynak

Fotó: Mediafax

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

Megizzadt a gyõzele-
mért a Mestalla stadion-

ban a Primera División éllo-
vasa: a Real Madrid 3-2-re
gyõzte le a házigazda Valen-
ciát. Közben a Barcelona 4-0-
ra verte a Zaragozát. A 13.
forduló további eredményei:
Villarreal–Betis 1-0, Real So-
ciedad– Espanyol 0-0, Osa-
suna–Rayo Vallecano 0-0,
Sporting Gijón–Getafe 2-1.
A Premier League 12. fordu-
lójában: Norwich City–Arse-
nal 1-2, Everton–Wolver-
hampton 2-1, Manchester
City–Newcastle United 3-1,
Stoke City–Queens Park Ran-
gers 2-3, Sunderland–Ful-
ham 0-0, West Bromwich
–Bolton Wanderers 2-1, Wi-
gan Athletic–Blackburn Ro-
vers 3-3, Swansea City–Man-
chester United 0-1. Lapzárta
után Chelsea–Liverpool-
rangadóra került sor, a Tot-
tenham ma fogadja az Aston
Villát. A Serie A 12. forduló-
jának szombati mérkõzésén
az Internazionale 2-1-re
nyert a Cagliari ellen. Ered-
mények: Fiorentina–AC Mi-
lan 0-0, SSC Napoli–Lazio 0-
0, Bologna–Cesena 0-1, Sie-
na–Atlanta 2-2, Catania–-
Chievo 1-2, Genoa–Novara
1-0, Juventus–Palermo 3-0,
Párma– Udinese 2-0. Az AS
Róma lapzárta után játszott
a Leccével. 

Szenvedett, 

de nyert a Real 

Labdarúgás 
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A hét végén a 14. fordu-
ló mérkõzéseit rendezték

meg a labdarúgó-Liga-2-ben.
A második (nyugati) csoport-
ban gólarányt javított a Te-
mesvári Poli és a Besztercei
Gloria elé ugrott a táblá-
zaton. Pontot rabolt a Juven-
tus, Slatinán hengerelt az
ALRO, s a vendégek mind-
össze öt pontot gyûjtöttek.   

Eredmények: Poli–Tordai
Arieºul 3-0, Nagyváradi Lu-
ceafãrul–Besztercei Gloria 1-
2, Nagybányai Máramaros
FC–Chindia Târgoviºte 0-0,
UTA–Dévai Mureºul 4-0,
ALRO Slatina–Nagyváradi
Bihar FC 5-1, FC Olt–CSM

Râmnicu Vâlcea 2-1, Gyula-
fehérvári Unirea–Bukaresti
Juventus 1-1, Gaz Metan

Severin–FC Argeº Piteºti 3-0. 
Az elsõ (keleti) csoport-

ban: Gloria Buzãu–Delta
Tulcea 1-1, CSMS Iaºi–Gala-
ci Dunãrea 1-1, Bákói FCM–
Sãgeata Nãvodari 2-1, Kons-
tancai Viitorul–Victoria Brã-
neºti 3-0, Astra II Giurgiu–
CF Brãila 0-2, CS Otopeni–
FC Botoºani 1-0, Callatis
Mangalia–Konstancai Farul
4-0, FC Snagov–Bukaresti
Dinamo II 1-1. 

A Viitorul (29 pont, 22-9)
vezet a Delta (26, 18-9), a
Nãvodari (25, 26-13), a
Snagov (21, 22-17), a Brãila
(20, 15-18) és a CSMS Iaºi
(20, 14-17) elõtt. Az utolsó
helyeken az Otopeni (15, 14-
16), a Brãneºti (15, 16-20),  a
Callatis (14, 19-21) és a Bu-
zãu (10, 11-26) tanyázik. 

Liga-2: élen a Temesvár
A táblázaton

1. Tem. Poli 14 9 4 1 25-10 31
2. B. Gloria 14 9 4 1 26-13 31
3. ALRO 14 6 4 4 17-11 22
4. FC Argeş 14 6 4 4 20-20 22
5. Gyulafeh. 14 5 6 3 14-9 21
6. Chindia 14 5 6 3 13-11 21
7. UTA 14 5 5 4 19-12 20
8. GM Severin 14 6 2 6 19-16 20
9. Luceafarul 14 5 4 5 14-14 19
10. Bihar FC 14 4 5 5 14-21 17
11. Máramaros14 4 4 6 18-18 16
12. FC Olt 14 4 3 7 14-17 16 
13. R. Vâlcea 14 4 2 8 15-23 14
14. Déva 14 4 1 9 8-27 13
15. Juventus 14 2 6 6 11-15 12
16. Torda 14 2 4 8 9-19 10

Labdarúgás

ÚMSZ

A labdarúgó-Liga-3-ban
a hét végén a 13. forduló

mérkõzéseit rendezték meg. 
Eredmények: Temesvári

Poli II–Temesrékási ACS 0-
2, Aradi Gloria CTP–Be-
lényesi Bihorul 1-2, Piski
CFR–Kisbecskereki Nova
Mama Mia 1-0, Resica-
bányai Gloria–Petrozsényi
Jiul 1-1, Borossebesi Naþio-
nal–Facsádi Flacãra 0-0,
Vajdahunyadi FC–Resica-

bányai ªcolar FC 3-1, Ötha-
lom–Karánsebes 2-1, Érmi-
hályfalvi Unirea–Temesgyar-
mati Millenium 1-0.

A Belényes (30, 19-16) ve-
zet a Temesrékás (28, 24-9), a
Karánsebes (25, 19-15), a
Piski CFR (24, 19-12) és a
Temesgyarmat (24, 21-17)
elõtt. Az utolsó helyeken a
Nova Mama Mia (11, 15-20),
a Gloria (11, 8-18) és a
Gloria CTP (10, 9-20) áll. 

A hatodik csoportban: Zi-
lahi FC–Marosvásárhelyi
MFC II 2-2, Szászfenesi Uni-
rea–Kolozsvári Sãnãtatea 1-

3, Brassói SCM Corona–
Zalatnai SK 4-0, Kv. CFR
II–Szászrégeni Avântul 3-0,
Nyárádtõ–Besztercei Gloria
II 2-1, Dési Unirea–Tatrangi
Unirea 1-3, Jádi Voinþa–Ara-
nyosgyéresi Seso 1-1, Szat-
márnémeti Olimpia–Kolozs-
vári U II 1-0.

A SCM Corona (30, 28-6)
vezet az Olimpia (28, 24-15),
a Szászrégen (27 pont, 21-
12), az U II (26, 30-17) és az
Aranyosgyéres (26, 24-13)
elõtt. Az utolsó helyeken a
Gloria II (7, 20-41) és a
Zalatna (6, 6-33) tanyázik. 

Liga-3: botlott a Millenium  
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