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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3588 ▼
1 amerikai dollár 3,2215 ▼
100 magyar forint 1,4289 ▲

Vezércikk 3

Kertész-kópiák Bukarestben

André Kertész világhírû, magyar származá-
sú fotográfus fényképeibõl nyílt kiállítás teg-
nap este a Bukaresti Magyar Kulturális In-
tézetben. Bretter Zoltán, a kulturális intézet
igazgatója a megnyitón hangsúlyozta, man-
dátuma alatt igyekezett a fotográfia házává
alakítani az intézetet, amelyben 2008 óta
olyan nagy mûvészek képeit állították ki,
mint Lucien Hervé vagy Robert Capa.

Kultúra 8

Borbély: „zöld” fejlõdést!

A fenntartható fejlesztésrõl és a zöld be-
fektetések támogatásáról szóló rendezvé-
nyen vett részt tegnap a bukaresti ENSZ-
házban Borbély László környezetvédelmi
és erdészeti miniszter  – pár nappal a dél-
afrikai Durbanban tartandó klímaügyi
konferencia elõtt.

Gazdaság 6

Õk és mi
A politika egyre inkább zárt körökbe ke-
rül. (...) Ha arra gondolunk, hogy a kö-
zömbösség háttere mögött a színezettõl

független, külön kasztot
alkotó politikusok a nép
nevében, de a nép nélkül
azt tesznek, amit akar-
nak, akkor rájövünk: a
demokrácia útjait még-
sem jártuk úgy be, aho-
gyan azt huszonkét esz-

tendõvel ezelõtt elkép-
zeltük. Székedi Ferenc

Üres a nyugdíjasbuksza
Járandóságaik jövõ évi befagyasztása ellen tüntettek tegnap a nyugdíjasok

Cseke Péter Tamás

A nemzeti jelentõségû intéz-
mények finanszírozásának

rendezését tervezi a magyar kor-
mány a határon túli magyar szer-
vezetekkel a Magyar Állandó Ér-
tekezlet (MÁÉRT) ma kezdõdõ
budapesti ülésén. A tavaly még
normatív támogatásban részesülõ
erdélyi civil szervezetek, egyesüle-
tek, alapítványok számára azon-
ban megkésett ez a lépés: idén
egészen biztosan nem jutnak már
pénzhez. Vezetõik arra panasz-
kodnak: a Fidesz-kormánynak a
folyamatos halogatással 2011-ben
sikerült lespórolnia a juttatásokat.
Folyatatása a 2. oldalon 

Határon túliakon

spórolt a Fidesz
Várhatóan jövõ kedden dönt
a kolozsvári tanács arról,

hogy ki vegye át a 94 ezer eurós
csúszópénz elfogadása miatt elõ-
zetes letartóztatásban lévõ Sorin
Apostu helyét a kincses város
élén. Ennek elõfeltétele, hogy
Florin Stamatian Kolozs megyei
prefektus felfüggessze tisztségébõl
az elöljárót, azután a polgármes-
teri teendõket ideiglenesen a két
alpolgármester valamelyike veszi
át. Az RMDSZ egyértelmûen
László Attila alpolgármestert tá-
mogatja az ügyvezetõ polgármes-
teri cím elnyerésében, bár belát-
ják, hogy a szövetség jelöltjének
kevés esélye van PDL-s kollégája,
Radu Moisin ellenében. 3. oldal 

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!

Geoanã: agyõ, elvtársak!

A kormánypalota elõtt tüntetõ nyugdíjasok nem csak a miniszterelnök, hanem Traian Bãsescu államfõ távozását is követelték

Közel ezer nyugdíjas tiltakozott tegnap járandósága jövõ évi befagyasztása ellen a fõvárosi
kormánypalota elõtt. A tüntetõk nemcsak a Boc-kabinet ellen demonstráltak, hanem Traian
Bãsescu leváltását is követelték, szerintük ugyanis az államfõ „rendelte el” a nyugdíjak befa-
gyasztását. Dumitru Cojanu, az Unirea nyugdíjas-szakszervezet vezetõje a tegnapi de-
monstráción január 24-re újabb tüntetést hirdetett. Az RMDSZ azt szeretné, hogy a jövõ évi
költségvetés legalább a második félévtõl lehetõvé tegye a nyugdíjemelést. 7. oldal 

Fotó: Farkas István

Szõnyegen. Mircea Geoanã érvei nem hatották meg a PSD vezetõségét

Kolozsvár: ki lesz

Apostu utódja? Zárt ajtók mögött, pártja
bõvített ügyvezetõ elnök-

sége elõtt számolt le tegnap
Victor Ponta szociáldemokrata

pártelnök elõdjével, Mircea
Geoanával, akit 50-5-ös szava-
zati aránnyal kizártak az ellen-
zéki alakulatból. 3. oldal 
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Röviden

Megmenekült Boagiu

Leszavazta a képviselõház plénuma azt az
egyszerû indítványt, amelyet Anca Boagiu
közlekedésügyi miniszter ellen nyújtott be
az ellenzék. A tárcavezetõ csaknem egy-
órás powerpointos elõadásban ecsetelte
megvalósításait és terveit, kiemelve, hogy
az országnak 2013-ig 900 kilométeres autó-
pálya-hálózata lesz. 

Adóemelés Magyarországon

Emelkednek jövõre az adókulcsok Magyar-
országon. A budapest Országgyûlés elfo-
gadta, hogy az áfa 27, az egyszerûsített vál-
lalkozói adó (eva) 30-ról 37 százalékos le-
gyen. Az Országgyûlés hétfõn elfogadta a
jövõ évi adószabályokat. 

Megszavazták a „kutyatörvényt”

Több hónapja tartó halogatás után elfogad-
ta tegnap a képviselõház a kóbor kutyák
sorsát szabályozó törvényt. A jogszabály
elõírásai szerint a beteg, illetve agresszív
gazdátlan ebeket elaltatják, az egészséges
állatok pedig menhelyre kerülnek. Ez utób-
biak sorsáról a továbbiakban az önkor-
mányzatok döntenek. Elaltatásuk csak ak-
kor lehetséges, ha a kérdésrõl kiírt helyi
népszavazáson a lakosság többsége bele-
egyezik. Az állatvédõk elégedetlenek a tör-
vénnyel, mert szerintük a kóbor kutyákat
semmilyen körülmény között nem kellene
pusztulásra ítélni. 

Budapest tiltakozik Pozsonynál

Behívatta a budapesti szlovák nagykövetet
Németh Zsolt, a magyar külügyminisztéri-
um államtitkára Boldoghy Olivér ügyében.
A szlovák belügyminisztérium azért von-
ta meg az észak-komáromi vállalkozótól a
szlovák állampolgárságot, mert a nyáron
felvette a magyart. Az Egy jobb Komáro-
mért polgári társulás aktivistája a szlovák
állampolgársági „ellentörvény” megszünte-
tését és a kettõs állampolgárság engedélye-
zését szeretné elérni.

Csillagok háborúja Magyarországon

Az elõre bejelentett katasztrófavédelmi gya-
korlatban a részt vevõ hatóságok és médiu-
mok a médiatörvény elõírásainak megfele-
lõen tájékoztatták hétfõn a lakosságot – kö-
zölte a magyar katasztrófavédelem. A gya-
korlat során bejelentették: lezuhant az
Oberon mesterséges hold a Középsõ Pe-
remvidéken; súlyos károk keletkeztek Otoh
Gunga városban, nincs áram, víz és inter-
net, illetve elegendõ midiklorián sem. Ké-
sõbb lakhatatlanná vált Coruscant is, de az
esemény továbbra sem érinti közvetlenül
Magyarországot. Este hat másodpercre or-
szágszerte megszólaltak a szirénák is. A la-
kosságnak a gyakorlat során semmi teendõ-
je nem volt. A közleményekben a Csillagok
háborúja helyszíneit nevezték meg.

Meghalt Mitterand özvegye

Életének 87. évében tegnapra virradó éjjel
elhunyt Danielle Mitterrand, a néhai fran-
cia államfõ, Francois Mitterrand özvegye
(képünkön). Az egykori francia first lady az
elmúlt 25 évben az emberi jogok, valamint
a humanitárius és kisebbségi ügyek szószó-
lója volt világszerte: kiállt a kurdok, a tibe-
tiek, a kubaiak emberi jogai mellett, szót
emelt a rabszolgaság ellen és azért, hogy
mindenki ivóvízhez juthasson a világban.

Gy. Z.

Bejelentette lemondását II.
Albert királynak Elio Di

Rupo, Belgium kijelölt szocialis-
ta párti miniszterelnöke. A kirá-
lyi palota közleménye szerint az
uralkodó egyelõre nem fogadta
el a döntést, mert a válság gyors
megoldása mindenkinek érdeke.
Az országban a másfél évvel ez-
elõtt megtartott választások óta
elõször mutatkozott lehetõség
életképes kormánykoalíció ösz-
szeállítására, immár 530 napja
ügyvezetõ kormányfõ irányítja
az országot, és ez abszolút világ-
csúcs. A jövõ évi költségvetésnek
a nemzetközi pénzügyi piacok
által is megkülönböztetett figye-
lemmel kísért kidolgozása azon-
ban Di Rupo közlése szerint kilá-
tástalanná vált, miután a kérdés-
ben nem tudott közös nevezõre
jutni a liberálisokkal. (Az EU
tegnap Lengyelország, Ciprus,
Málta és Magyarország társasá-
gában Belgiummal kapcsolatban
is aggodalmát fejezte ki, hogy a
jövõ évi költségvetési hiány meg-
haladhatja a kívánatos 3 százalé-
kot.)

A kijelölt belga miniszterelnök
drámainak nevezte a kialakult
helyzetet. A pártok nem képesek
egyhangúlag eldönteni, miként
szorítsák jövõre a költségvetési hi-
ányt a bruttó hazai termék 3 szá-

zaléka alá, miközben az elõrejel-
zések 4,6 százalékot vetítenek
elõre. Az ország külföldi eladóso-
dottsága már hosszú ideje az éves
GDP száz százaléka közelében
mozog.

A tavaly júniusi belgiumi parla-
menti választásokon a holland
nyelvû, gazdagabb északi ország-
részben, Flandria tartományban
a szakadárok kapták a legtöbb
voksot, míg a francia ajkú szegé-
nyebb déli Vallóniában a szocia-

listák. Az õszön Di Rupónak vég-
re sikerült egyetértésre bírnia a
pártokat a brüsszeli és a Brüsszel
környéki választókerület nyelvi
határok mentén történõ szétvá-
lasztásáról, az adóbevételek jelen-
tõs részének tartományi kézbe
adásáról és a tartományi döntési
jogkörök kiszélesítésérõl. Októ-
ber derekán a kormány összetéte-
lérõl jött létre egyezség, s már
csak a jövõ évi büdzsé kereteit
kellene közösen kialakítani ah-

hoz, hogy megkezdhesse munká-
ját az új kabinet.

Bart De Wever, a flandriai vá-
lasztásokat megnyerõ nacionalis-
ta N-VA párt vezetõje hétfõn fel-
szólította a kereszténydemokratá-
kat és a liberálisokat, hogy – ösz-
szefogva az õ pártjával, kihagyva
a szocialistákat – alakítsanak kor-
mányt. Megfigyelõk úgy véleked-
tek, hogy egyre elkerülhetetle-
nebbnek látszik a rendkívüli vá-
lasztások kiírása. 

Elio Di Rupo, a csokornyakkendõs kormányfõ. Belgium külsõ adósságállománya eléri az ország GDP-jének egészét

Hírösszefoglaló

Tömegek gyülekeztek a kairói
Tahrír téren tegnap is, miután

az átmeneti kormány hétfõn be-
nyújtotta lemondását az országot
irányító katonai tanácsnak, mivel
az elmúlt három napban több
mint harminc tüntetõt öltek meg
az erõszakszervezetek, csaknem
kétezret pedig megsebesítettek.
Hétfõ este több politikai mozga-
lom, köztük a Nemzetközi Atom-
energiai Ügynökség (NAÜ) volt
fõigazgatójának, Mohamed el-
Baradeinek a támogatói azzal vá-
dolták a katonai tanácsot, hogy
ellenforradalmat vezényel. 

Sokan felháborodtak azon is,
hogy a hadsereg javasolta az el-
nökválasztás elhalasztását 2012
végére vagy 2013 elejére. A le-
mondást megelõzõen a BBC

egyik helyszíni tudósítója szerint
a tüntetõk követelései változtak a
hétvégén: pénteken még azt sür-
gették, hogy a hadsereg határozza
meg a közelgõ hatalomátadás
pontos idõpontját, míg most már
a katonai vezetõk azonnali le-
mondását követelik. Az egyik
tüntetõ azt nyilatkozta, hogy
nagy hiba volt Mubarak megbuk-
tatása után a hadseregnek adni a
hatalmat.

Mindazonáltal mértékadó for-
rás lapzártánkig nem erõsítette
meg, hogy a katonai junta el is fo-
gadta volna az egyiptomi kor-
mány lemondását. „Az ország-
ban tapasztalható nehézségekre
való tekintettel a kabinet mindad-
dig folytatja a munkát, amíg a le-
mondást el nem fogadják” – kö-
zölte Mohammed Hegazi kor-
mányszóvivõ. 

Feszült a helyzet Kairóban

Folytatás az 1. oldalról

Az erdélyi szervezetek jövõre is
csak akkor számíthatnak „alanyi
jogon” a magyar állam támogatá-
sára, ha felkerülnek a nemzeti je-
lentõségû intézmények listájára.
Ez azonban szintén bizonytalan,
ugyanis a magyar kormány a
MÁÉRT ülésén már új kritérium-
rendszert terjeszt a határon túli
magyar szervezetek elé. „Egy biz-
tos: az idei támogatás elúszott,
mert az új rendszer szerinti pá-
lyáztatás leghamarabb december-
ben kezdõdhet meg” – mondta la-
punknak az egyik érintett intéz-
mény névtelenül nyilatkozó veze-
tõje. Forrásunk nem véletlenül
nem vállalja a nevét: más intéz-

ményvezetõkhöz hasonlóan attól
tart, elesik a támogatástól, ha
nyíltan bírálja a Fidesz-kor-
mányt. „Egész évben vártuk,
hogy tisztázódjon a helyzet. A
Bethlen Alaphoz nem pályáz-
tunk, mert számítottunk a koráb-
ban megítélt normatív támogatás-
ra. Ez késett, de mertük szóvá
tenni” – nyilatkozta korábban az
ÚMSZ-nek az egyik kulturális
szervezet elnöke.

A nemzeti jelentõségû intézmé-
nyek listájának kialakítására
Budapest kritériumrendszer-ter-
vezetet dolgozott ki, amelyet el-
juttatott a határon túli magyar
szervezetekhez – köztük az
RMDSZ-hez – véleményezésre.
Kovács Péter, az RMDSZ fõtitká-

ra szerint a magyar kormány által
javasolt rendszer alapját „norma-
tív úton megfoghatatlan, szubjek-
tív kritériumok képezik, olyanok,
amelyek nem kötik az elbírálót”.
Ezért az RMDSZ olyan kritériu-
mokat javasolt, amelyek leszûkí-
tik a szubjektív értékelés mozgás-
terét – tájékoztatta lapunkat a po-
litikus. A határon túli szervezetek
javaslatokat tehetnek a MÁÉRT
ülésén azokra az intézményekre
is, amelyek szerintük méltóak a
„nemzeti jelentõségû” besorolás-
ra. Kovács lapunknak elmondta,
az RMDSZ listáján azoknak az
intézményeknek a többsége szere-
pel, amelyeket még 2006-ban
nemzeti jelentõségûnek nyilvání-
tottak. 

Határon túliakon spórolt a Fidesz

ÚMSZ-összeállítás

Állami tulajdonná válik janu-
ár 1-jétõl Magyarországon a

megyei önkormányzatok vagyo-
na, állami tulajdonba kerülnek a
ma még megyei önkormányzati
fenntartású intézmények és va-
gyonuk, valamint a budapesti ön-
kormányzat fenntartásában lévõ
egészségügyi intézmények vagyo-
na is. A magyar állam átveszi a
hozzájuk kapcsolódó közfelada-
tokat és közszolgáltatásokat,
ugyanakkor átvállalja a megyei
önkormányzatok mintegy 180
milliárd forintos adósságát. A
Magyar Országgyûlés hétfõ este
251 igen szavazattal, 102 nem el-
lenében fogadta el az errõl szóló
javaslatot. A döntés értelmében
475 oktatási, 132 szociális és ifjú-
ságvédelmi, 74 közmûvelõdési és

25 egyéb intézmény, gazdasági
társaság és alapítvány kerül ki az
önkormányzatok kezébõl. Az Or-
bán-kormány 1000 milliárdos va-
gyont vont el a helyi közösségek-
tõl. „Bebizonyosodott, hogy a
kormány – már nem elõször –
nem tartja be ígéretét: most pél-
dául azt az adott szavát tagadta
meg, hogy minden átvett alkal-
mazottat tovább foglalkoztat. Az
átvett intézményekben elbocsátá-
sok lesznek, több ezer ember fog-
ja elveszíteni állását” – egyebek
mellett ez olvasható a szocialis-
ták tiltakozásában. „A parlamen-
ti vita alatt a kormány érdemben
nem foglalkozott az LMP terve-
zetével, majd a Fidesz és az
MSZP képviselõi közösen sza-
vaztak a módosító javaslatról” –
olvasható a Lehet Más a Politika
közleményében. 

Államosít a magyar kormány

ÚMSZ

Nina Karpacsova, az ukrán
parlament emberjogi biztosa

reményét fejezte ki, hogy a közeli
napokban a börtönön kívüli
egészségügyi intézményben ke-
zelhetik Julija Timosenko volt
kormányfõt, ellenzéki vezetõt. A
volt kormányfõ, akit hivatali ha-
talommal való visszaélés vádjával
októberben hétévi börtönre ítélt
egy kijevi bíróság, augusztus 5.
óta van õrizetben. Örülhet, ha a
helyiségben a hõmérséklet eléri a
14 fokot: erõs gerincfájdalmai mi-
att ma már nem is tud felkelni a
priccsrõl, vécére is csak a cellatár-
sai segítségével jut ki. 

Timosenko 

súlyos beteg

Világcsúcs Belgiumban
Másfél évi vajúdás után benyújtotta lemondását a kijelölt miniszterelnök



Romániában egyvalami jól
észrevehetõ: mindazok szá-
mára, akik nem a televízi-

ók hír- és beszélgetõ mû-
sorain csüngenek, vagy hi-
vatali kötelességük nem
az, hogy valamelyik világ-

hálós hírportálon fi-
gyeljék az újdonságo-

kat, a politika alaposan háttérbe szorult.
A mindennapi életben már nem okoz
semmiféle megrázkodtatást, hogy a szoci-
alisták meg akarnak szabadulni
egyidõben szenátusi elnöküktõl és bukott
elnökjelöltjüktõl, mint ahogyan fel sem
figyelnek arra, hogy a szállításügyi mi-
nisztert a tegnap az ellenzék sikertelenül
szerette volna kipenderíteni a tárca élérõl.
Sõt, az ország javarészének aligha van
tudomása arról, hogy az államelnököt
valamiféle újabb kezdeményezéssel
megint ki szeretnék mozdítani bukaresti
palotájából. 
Mi több, a politika állandó vagdalkozá-
sai nyomán a legtöbb ember esetleg a sa-
ját sorsát is érintõ, a társadalmi segély-
szolgáltatás átszervezésével kapcsolatos
törvény részvételeire sem kíváncsi, és láss
csodát: még az állatvédõk sem tiltakoz-
nak a kóbor ebekre vonatkozó, tegnap el-
fogadott szabályozás miatt, mintha a leg-
többen belátták volna – hogy stílszerûek
maradjunk –: a kutya így is, úgy is ugat,
a politikai karaván pedig halad. A kü-
lönbözõ kisebb-nagyobb tüntetések betart-
ják a maguk forgatókönyveit, az össze-
gyûltek egy kicsit fütyölgetnek, majd el-
mondják panaszaikat a tévéknek, azok
pedig örülnek, hogy gyakorlatilag ingyen
sikerült megint összedobni egy híradót a
pénzhiány miatt hetente váltott riporte-
rekkel, akiknek egy épkézláb mondat is
nehezen jön ki a szájukon. 
Szóval úgy tûnik, a politika egyre inkább
zárt körökbe kerül, és érdemes elgondol-
kodni rajta, hogy jó ez nekünk, vagy
sem? Ha a fejlettebb nyugat-európai tár-
sadalmakra figyelünk, ahol a polgár tö-
megeiben sem a kormányát, sem a hely-
hatóságát nem ismeri kellõképpen, sõt
nem is érdekli, hogy éppen ki és milyen
címet visel, hanem megelégszik azzal,
hogy a háttérben pontosan – és lehetõleg
tudtán kívül – mûködjön az államgépe-
zet, akkor úgy érezhetjük: húsz esztendõ
nem telt el hiába, hiszen kezdünk megsza-
badulni a mindennapos és mindenkire ki-
terjedõ politika izgágaságától. Ha viszont
arra gondolunk, hogy a közömbösség hát-
tere mögött a színezettõl független, külön
kasztot alkotó politikusok a nép nevében,
de a nép nélkül azt tesznek, amit akar-
nak, akkor rájövünk: a demokrácia útjait
talán mégsem jártuk úgy be, ahogyan azt
huszonkét esztendõvel ezelõtt elképzeltük. 
A rendszerváltás évfordulója közeleg a
maga kényszeredett, hivatalos ünnepségei-
vel, a Ion Iliescura való mutogatással, és
persze a néhány hét múlva szétrajzó hon-
atyákkal, akik nélkül a kormány majd-
hogynem úgy tesz, mint eddig: rendeletek-
kel kormányoz. Hacsak Tél Õfelsége nem
veszi szigorúbban kezébe a kormánybotot,
és nem dideregtet meg bennünket a vál-
ságnál is jobban… 
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M. Á. Zs.

Zárt ajtók mögött, de pártja
országos vezetõsége elõtt szá-

molt le tegnap Victor Ponta szo-
ciáldemokrata pártelnök elõdjé-
vel, Mircea Geoanával, akit 50-
5-ös szavazati aránnyal kizártak
az ellenzéki alakulatból. „Elke-
serít ez a sztálini leszámolás,
mert öt évig vezettem ezt a pár-
tot. Ponta lemondásával zsarolta
meg a testületet, amely nem tu-
dott ellenállni” – fogalmazott
Geoanã. Hozzátette: az alakula-
tot a háttérbõl tulajdonképpen
Ion Iliescu tiszteletbeli elnök és
Adrian Nãstase volt miniszterel-
nök vezetik, akik bábnak ültették
a pártelnöki székbe a túl fiatal
Victor Pontát. „Nem távolodom
el a párttól, a híveimtõl, de elha-
tárolódom attól a bandától, akik

kezükbe kaparintották a PSD-t.
Agyõ, elvtársak, a viszontlátás-
ra, barátaim” – mondta Geoanã,
majd hozzátette, hogy pár nap
múlva ismerteti jövendõ terveit. 

„Nehéz döntés volt, sajnálom,
hogy ezt meg kellett lépnünk.
Remélem, hogy Mircea
Geoanának és híveinek a távozá-
sa után megerõsödünk, és fel
tudjuk venni a harcot Traian
Bãsescuval és a Demokrata Libe-
rális Párttal” – mondta Ponta.
Hozzátette: megvonták a politi-
kai bizalmat Geoanától, ezért
azt reméli, hogy szenátusi házbi-
zottságban könnyûszerrel más
PSD-s politikust ültethetnek
majd a szenátusi elnöki székbe.

A szavazás elõtt a PSD-elnök
kompromisszumos javaslatként
azt kérte Geoanától, hogy adja
át a szenátusi elnöki tisztséget

pártbeli kollégájának, Ioan
Chelarunak, amit a volt államfõ-
jelölt megtagadott. Érvelése sze-
rint a szociáldemokraták elveszí-
tenék a házelnöki tisztséget, ha õ
lemondana vagy leváltanák.
„Chelaru minden alaklommal
vezetheti a szenátus üléseit, ami-
kor én nem érek rá” – replikázott
magabiztosan Mircea Geoanã,
megjegyezve, hogy rendszerint a
felsõház PSD-s alelnöke helyet-
tesíti õt. 

A vitát követõen a szavazásra
való tekintettel felkérték
Geoanát, hogy hagyja el az ülés-
termet. Az érintett ezt úgyszin-
tén megtagadta, nyílt szavazást
kért, mondván, hogy szeretne
azoknak a megyei elnököknek a
szemébe nézni, akik eltávolítása
mellett voksolnak. 

„Agyõ, elvtársak!”

M. Á. Zs.

Elfogadta tegnap a képvise-
lõház a szociális ellátásokat

szabályozó kerettörvényt. A
168:5 eredménnyel megszava-
zott jogszabály heves indulato-
kat váltott ki az alsóházban, az
ellenzék csalással vádolta a kor-
mánypártokat. Mint korábban
írtuk, a Szociál-Liberális Szö-
vetség a törvény cikkelyenkénti
vitájakor is bírálta a tervezetet,
és a jogszabály bevezetése ellen
szavazott. A szociáldemokrata
és a liberális frakció szerint
ugyanis a törvény egyetlen célja
a jövõ évi társadalombiztosítási
törvény költségvetésének csök-
kentése. Ezzel szemben a Boc-
kabinet úgy érvel, hogy a jelen-
legi rendszer sok esetben nem
ösztönzi a munkavállalást,
hosszú távon erõsíti a szociális
ellátástól való függõséget. A ko-
alíció szerint nem csökken, ha-
nem bõvül a szociális ellátásra
szoruló kategóriák száma. Az
elfogadásra váró törvény átcso-
portosítja a meglévõ szociális
kedvezmények nagy részét,
egyeseket pedig megszüntet.
Határt szabnak a pénzbeli ked-
vezmények felsõ szintjének, ha
az ellátásban részesülõ személy
egy idõben többtípusú kedvez-
ményre jogosult.

A jogosultak köre várhatóan a
jelenlegi 8–12 millió személyrõl
4–6 millióra csökken. A kor-
mány számításai szerint a jog-
szabály bevezetésével 950 millió
eurót takarít meg az állam 2013-
ig. A törvényt januártól alkal-
mazná a Boc-kabinet, viszont a
jogszabályt még a képviselõház
plénumának is meg kell szavaz-
nia. A törvénytervezetet az
RMDSZ is támogatja, mert si-
került elfogadtatnia számos ja-
vaslatát, amelyeket a szociális
szolgáltatást nyújtó romániai
magyar nonprofit szervezetek-
kel való konzultálás után ter-
jesztett elõ.

Mint ismeretes, Traian Bãsescu
államfõ két alkalommal is levél-
ben fordult a parlament vezetõsé-
géhez kérve, hogy „szenteljenek
kiemelt figyelmet” a jogszabály-
ra. A szociális támogatások tör-
vénye az államfõ szerint lényege-
sen javítaná a segélyrendszer mû-
ködtetését. „A nemzetközi hitel-
intézményekkel kötött szerzõdé-
sekben vállaltuk, hogy 2012. ja-
nuár elsejétõl életbe léptetjük ezt
a törvényt. Éppen ezért remélem,
hogy a két jogszabályt sürgõsségi
eljárásban vitatják meg és fogad-
ják el” – írta az államfõ, hangsú-
lyozva, hogy a nemzetközi part-
nerekkel szembeni vállalásokat
teljesíteni kell. 

Elfogadta a parlament 

a szociális kerettörvényt
Sipos M. Zoltán

Várhatóan jövõ kedden dönt
a kolozsvári tanács arról,

hogy ki vegye át a 94 ezer eurós
csúszópénz elfogadása miatt elõ-
zetes letartóztatásba helyezett
Sorin Apostu helyét a kincses vá-
ros élén. Ennek elõfeltétele, hogy
Florin Stamatian Kolozs megyei
prefektus felfüggessze tisztségé-
bõl az elöljárót. Ha ez megtörté-
nik, a polgármesteri teendõket
ideiglenesen a két alpolgármes-
ter valamelyike veszi át. Az
RMDSZ városi tanácsi frakciója
és a szövetség megyei szervezete
is egyértelmûen László Attila al-
polgármestert támogatja az ügy-
vezetõ polgármesteri cím elnye-
résében, bár belátják: az
RMDSZ-es politikusnak kevés
esélye van kollégája, Radu
Moisin ellenében. A Demokrata
Liberális Pártnak (PDL) abszo-
lút többsége van a helyi tanács-
ban, így Moisin számít az elsõ
számú esélyesnek a kincses város
ügyvezetõ polgármesteri tisztsé-
gére. 

„Nem értem a demokrata libe-
rálisok idegeskedését azzal kap-
csolatban, hogy esetleg László
Attila kerülne a polgármesteri
székbe, ugyanis ehhez legalább
14 tanácsos támogatását meg kel-
lene kapnia olyan körülmények
között, hogy a PDL-nek 16 tagú
frakciója van” – mondta el la-
punk kérdésére Csoma Botond, a

városi tanács RMDSZ-es frakció-
jának tagja. Hozzátette: éppen
ezért László Attilának akkor sem
volna matematikai esélye az ügy-
vezetõ polgármesteri cím elnye-
résére, ha a szövetség öttagú frak-
ciója mellett a liberálisok és szo-
ciáldemokraták három-három ta-
nácsosa is rá szavazna. 

A esélytelen nyugalmával vág
neki az érintett László Attila is a
„versenynek”. „Egyszerûen nem
értem Daniel Buda, a PDL me-
gyei elnökének velem kapcsola-
tos nyilatkozatait, hiszen a de-
mokrata liberálisok kezében van
a döntés. Van jelöltjük, és ha jól
tudom, Radu Moisin vállalja is.
Kész vagyok bármikor megbe-
szélni a problémákat, de a jelen
esetben értetlenül állok a PDL-
sek aggályai elõtt” – mondta el
lapunknak László Attila alpol-
gármester. 

Az ügyvezetõ polgármester
megválasztásával megüresedik
az egyik alpolgármesteri tisztség,
amelynek betöltésérõl ugyancsak
a választmány dönt. „Úgy gon-
dolom, hogy a legesélyesebb az
alpolgármesteri címre Adrian
Popa PDL-s tanácsos. Személy
szerint nincs semmilyen kifogá-
som ellene, és nagyon mellette
szól az az érv is, hogy Emil Boc
polgármestersége alatt már egy-
szer betöltötte ezt a funkciót, ek-
ként van tapasztalata a városve-
zetés területén” – mondta la-
punknak Csoma Botond. 

Ki lesz Sorin Apostu utódja?

Mircea Geoanã tegnap elvesztette párttagságát, a héten várhatóan szenátusi elnöki tisztségétõl is megfosztják
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Õk és mi

Román lapszemle

A nagy nemzetközi versenyeken díja-
zott román sportolók havi 2000 és 7800
lej közötti járadékot kapnak a román ál-
lamtól. A teljesítmény alapján megsza-
bott legnagyobb összegben Nadia
Comãneci és Simona Amânar részesül.
(Jurnalul Naþional) Kolozs megyében
tavaly az elhalálozások 62 százalékát a
keringési rendszer megbetegedései
okozták, míg a daganatos betegségek a
második leggyilkosabb kórnak bizo-
nyultak. Az egészségügyi igazgatóság
adatai szerint a városi lakosság körében
gyorsabban nõtt az elhunytak aránya.
(Monitorul de Cluj)

Gitenstein: javult 

a vízumhelyzet 
ÚMSZ

Mark Gitenstein, az Egyesült
Államok bukaresti nagykövete

tegnap arról számolt be, hogy
2010-ben 29 ezer román állampol-
gár, azaz a kérelmezõk 81 százalé-
ka kapott amerikai vízumot. Mint
elmondta, egy évvel korábban há-
romezerrel kevesebben kaptak ví-
zumot. Gitenstein szerint az ügy-
intézést nagymértékben segíti az
idén bevezetett elektronikus beje-
lentkezés, ugyanis a konzuli szol-
gálat munkatársai így idõben ki-
rostálják a hibásan vagy hiányo-
san kitöltött adatlapokat, pótlásra
vagy javításra szólítva fel az érin-
tetteket. Mint ismeretes, az ameri-
kai bevándorlási törvények értel-
mében egy ország állampolgárai
akkor élvezhetik a Visa Waiver
program biztosította kedvezmé-
nyes beutazás elõnyeit, ha a vis-
szautasított vízumkérelmek ará-
nya nem haladja meg a négy szá-
zalékot. „Az amerikai jogszabály-
ok szerint a visszautasított kérel-
mezõk annyiszor fordulhatnak ví-
zumért, ahányszor akarnak, de én
azt tanácsolnám nekik, hogy ne
tegyék ezt, csak akkor, ha a vis-
szautasítást kiváltó körülmény jó
irányba változott” – mondta el
Gitenstein. 

Székedi Ferenc

Mark Gitenstein amerikai nagykövet
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Bogdán Tibor

A szociáldemokraták és a
nemzeti liberálisok el-

mozdítanák Traian Bãsescut
tisztségébõl, mert az államfõ
tételesen elutasította a nyug-
díjak évi kiegészítésére vo-
natkozó törvény, továbbá az
igazságszolgáltatásnak azo-
kat a határozatait, amelyek-
ben a bérek csökkentése ellen
tiltakozó költségvetési alkal-
mazottaknak adott igazat. 

Mit mond 
az alkotmány?

Az ellenzékiek arra is hi-
vatkoznak, hogy 2009 de-
cembere óta az alaptörvény-
nyel szemben álló folyamat
indult be, amely súlyosan ká-
rosította a jogállamiságot,
semmibe vette az állami in-
tézmények hatásköreit, a po-
litikai akció alkotmányelle-
nesen egyetlen személy – az
államelnök – kezében össz-
pontosult.

Az akció kezdeményezõi
úgy vélik, hogy Traian
Bãsescu önkényeskedéseit az
alkotmány 95. szakasza alap-
ján büntethetik, amelynek ér-
telmében az államfõt az alap-
törvény elõírásait megsértõ
súlyos cselekmények elköve-
tése esetén együttes ülésen
felfüggesztheti a képviselõ-

ház és a szenátus, a képvise-
lõk és szenátorok többségé-
nek a szavazatával, az Alkot-
mánybíróság megkérdezése
után. A tisztségbõl való fel-
függesztésre irányuló javasla-
tot a képviselõk és a szenáto-
rok összességének legalább
egyharmada kezdeményez-
heti, és azt késedelem nélkül
az elnök tudomására kell
hozni. A felfüggesztési javas-
lat jóváhagyása esetén az el-
nök leváltása céljából legfel-
jebb 30 napon belül népsza-
vazást kell tartani.

Bonyolult folyamat

Az eljárás meglehetõsen
bonyolult. A törvényhozás
két házának együttes ülései-
re vonatkozó szabályzatnak
megfelelõen a felfüggesztésre
tett javaslatot egy idõben kell
benyújtani a két ház állandó
irodáihoz. A vezetõ testüle-
tek ezt követõen kijelölik az
együttes ülés idõpontját,
döntésüket az államfõ tudo-
mására hozzák. Az együttes
ülést vezetõ házelnök a fel-
függesztési javaslat ismerte-
tése és az államfõ álláspont-
jának meghallgatása után ta-
nácskozást folytat a hon-
atyákkal arról, elégségesek-e
a felhozott indokok és vádak
ahhoz, hogy a javaslattal az
alkotmánybírósághoz for-

dulhassanak, vagy közös ki-
vizsgáló bizottságot kell lét-
rehozni. A döntést a hon-
atyák teljes létszáma alapján
számított többséggel hozzák.
Ha a bizonyítékokat elégsé-
gesnek ítélik, akkor a felfüg-
gesztésre tett javaslatot, meg-
felelõ információk kíséreté-
ben az ülésvezetõ házelnök
haladéktalanul a taláros tes-
tülethez juttatja el – amely az
ügyben csak konzultatív vé-
leményt nyilváníthat –, ezt
követõen pedig 24 órán belül
ismét összeül a két ház, hogy
határozzon a felfüggesztés-
rõl. Az összejövetelre meg
kell hívniuk az államfõt is,

akinek bármikor joga van
hozzászólni a vitához. A fel-
függesztésrõl titkos, golyós
szavazással, többségi vokssal
határoznak.

Ha kivizsgáló bizottság
alakul, akkor annak a parla-
ment által meghatározott
idõre elkészülõ jelentését a
két házelnök három napon
belül megküldi konzultálás
végett az Alkotmánybíró-
ságnak.

A felfüggesztéssel kapcso-
latos parlamenti döntést 48
óra leforgása alatt kell az ál-
lamfõ tudomására hozni, a
két házelnök aláírásával. A
felfüggesztés jóváhagyására
vonatkozó határozatot eljut-
tatják a kormányhoz is, a kér-
désrõl döntõ népszavazás
megszervezését és lebonyolí-
tását szabályozó törvényter-
vezet kidolgozása céljából. A
2000-ben elfogadott népsza-
vazási törvény értelmében
„igen” vagy „nem” választ
kell adni a következõ kérdés-
re: „egyetért-e Románia el-

nökének lemondatásával?”
A kérdést a népszavazáson
országos szinten részt vett
személyek többségi érvényes
szavazata dönti el. A referen-
dum azonban csak akkor ér-
vényes, ha azon a választási
listákon szereplõ személyek
több mint fele részt vett.
Csakhogy, éppen a szociálde-
mokraták kezdeményezésé-
re, egy tavaly elfogadott ki-
egészítõ jogszabály értelmé-
ben az érintett fél fellebbezé-
sére az Alkotmánybíróság fe-
lülbírálhatja a törvényhozói
testület határozatait. A mó-
dosítás beterjesztõi akkor ezt
azért tartották szükségesnek,
hogy a taláros testület segít-
ségével kivédjék a demokrata
liberálisok Mircea Geoanã
szenátusi elnöki tisztségébõl
való felfüggesztésére irányu-
ló próbálkozásait. 

Egy kis matematika

Ahhoz, hogy az ellenzéki-
ek ezúttal keresztülvigyék

szándékukat 234 szavazatra
van szükség a parlamentben
– a Szociál-Liberális Szövet-
ség azonban csak 217 man-
dátummal rendelkezik: a
szociáldemokratáknak 133,
a nemzeti liberálisoknak 84
szenátoruk és képviselõjük
van – míg a kormánykoalíci-
óban a Demokrata Liberális
Párt 169, az Országos Szö-
vetség Románia Haladásáért
31, az RMDSZ pedig 29
voksot tudhat a magáénak.

Mindez azt jelenti, hogy
az ellenzéknek a kormány-
párti oldal legalább 17 hon-
atyáját kell átállítania a ma-
ga oldalára. 

De Mircea Geoanã és
Victor Ponta csapatának
nem lesz könnyû dolga az
Alkotmánybíróságot illetõ-
en sem, hiszen új felállása
szerint a taláros testület ki-
lenc tagja közül ötöt a kor-
mánypártok küldhettek.

Traian Bãsescu legutóbbi,
2007. évi felfüggesztése óta a
helyzet olyan tekintetben is
az ellenkezõjére fordult,
hogy akkor a felfüggesztés
hívei többséggel rendelkez-
tek a parlamentben – ahol a
felfüggesztési javaslatot sike-
rült 322 vokssal 108 ellené-
ben és 10 tartózkodással el-
fogadtatniuk –, nem volt vi-
szont kellõ támogatottságuk
a népszavazáson, ahol a kez-
deményezés a résztvevõk
közel 75 százalékának ellen-
szavazatával bukott el. Most
viszont a referendumon
nagy valószínûséggel az ál-
lamfõ menesztése mellett
döntenének, csakhogy a
kezdeményezés sikere a par-
lamenti erõviszonyok foly-
tán vált enyhén szólva is kér-
dõjelessé. 

Levegõben lógó felfüggesztés

Gy. Z.

Eredetileg az angol bünte-
tõeljárásban az alsóház

által a felsõház elõtt valamely
parlamenti tag ellen emelt
bûnvádat és az ezzel kapcso-
latos eljárást nevezzük im-
peachmentnek (a leginkább
„bizalmatlansági indítvány”-
nak fordíthatjuk magyarra). 

Dolgozik a nyaktiló

A köztudatba a tengerentúl-
ról került: az Egyesült Álla-
mok alkotmánya szerint
ugyanis az ország elnökét, al-
elnökét, illetve bármely köz-
hivatalnokát vádemelés so-
rán el kell mozdítani tisztsé-
gébõl, amennyiben hazaáru-
lás, vesztegetés és egyéb sú-
lyos bûncselekmény, illetve
vétség miatt vádat emelnek
ellenük, és el is ítélik õket.

A modern köztársaságban
és monarchiákban a civil ál-
lamfõ, illetve az uralkodó
„immunis”, „alkotmányos
felelõtlensége” azonban nem
merülhet ki a már korábban
felmerült cselekmények elkö-
vetésében. A demokratikus
berendezkedésû országok-
ban ismert az eljárás, amely
gyakorlatilag ismeretlen a
diktatúrákban, bár épp az
idei „arab tavasz” bizonyítot-
ta, hogy a népek egy idõ után
megelégelik a törvénytelen-
ségeket, és maguk veszik a
kezükbe sorsuk alakítását.
Ha úgy tetszik, egyfajta
impeachment, „alulról jövõ
kezdeményezés” volt Egyip-
tomban Hoszni Mubarak,
Líbiában Moammer el-Kad-
hafi elkergetése, de hasonló
véget ért 1989-ben Nicolae
Ceauºescu uralma is.

Ha visszatekintünk a törté-

nelemben, az ország elsõ em-
berének eltávolítása gyakor-
latilag mindenkor szomorú,
netán véres befejezést nyert:
a „megunt” uralkodókat álta-
lában lefejezték. Példa erre a
francia XVI. Lajos, az angol
I. Károly király – akit már az
impeachment „elõfutára-
ként” parlamenti eljárás vé-
gén végeztek ki –, vagy épp a
tragikus sorsú Habsburg Mik-
sa mexikói császár. Az eltá-
volításnak ez a véres módja a
modern köztársaságoktól
idegen (bár olykor elõfordul),
sokkal inkább az a jellemzõ,
hogy a kellõ bizonyítékok sú-
lya alatt összeroppanva az
érintett önként távozik hiva-
talából – és utóda rendszerint
valamilyen formában kegye-
lemben részesíti.

Nixon hazudott

Legutóbb Bill Clinton
ügyét kísérte a világ közvéle-
ménye rendkívüli figyelem-
mel. Az amerikai elnök ellen
a vérszomjas Kenneth Starr
független ügyész folytatott
nyomozást, amikor Clinton
viszonya Monica Lewinsky-
vel, a Fehér Ház-beli gyakor-

noklánnyal nyilvánosságra
került. (A vádpontok között
arkansasi ingatlanügyek is
szerepeltek.) Clinton ameri-
kai elnök alkotmányos fele-
lõsségre vonása azonban el-
maradt: a szenátus 1999. feb-
ruár 12-én 55 : 45 arányban
szavazott így. A vádemelés-
hez a szenátus kétharmadá-
nak beleegyezésére lett volna
szükség. Sokkal súlyosabb
volt Richard Nixon esete,
ami arra mutatott rá, hogy a
hosszadalmas folyamatot
bármely ponton megszakít-
hatja két esemény, és ezek
közül az egyik az érintett le-
mondása (a másik a kong-
resszusi megrovás). A The
Washington Post 1972 nyarán
kis hírként közölte, hogy be-
törtek a Watergate-ház irodá-
nak használt egyik lakásába,
a kárvallott pedig Larry
O’Brian, a Demokrata Párt
akkori elnöke volt. A hír a
legnagyobb amerikai belpoli-
tikai válság kezdetét jelezte,
az egyetlen olyan botrányét,
amely egy épp hatalomban
lévõ elnök lemondásával
végzõdött. Nixon kezdetben
tagadta, hogy léteznének a
telefonbeszélgetéseirõl ké-

szült magnószalagok, ame-
lyek azt bizonyítják, hogy tu-
dott a lehallgatásokról. Ké-
sõbb bebizonyosodott, hogy
hazudott, és ez vezetett a tá-
vozásához. Az Egyesült Ál-
lamok történetében egyéb-
ként eddig 16 esetben kezde-
ményezett a képviselõház pe-
ren kívüli eljárást közhivatal-
nokok – szenátorok, legfel-
sõbb bírósági bíró, elnökök,
hadügyminiszter – ellen, és
nem mellesleg megpróbál-
koztak Barack Obama „ki-
kezdésével” is.

Gyorsított eljárás

A duma, az orosz parla-
ment alsóháza 1999-ben
kezdte meg a kommunisták
által kezdeményezett im-
peachment, vagyis az alkot-
mányos felelõsségre vonás
tárgyalását Borisz Jelcin ak-
kori orosz elnök ellen. A volt
szovjet alkotmány, amelyet
1993 decemberében Orosz-
ország is átvett, nem szívesen
kezdett bele egy ilyen ügy tár-
gyalásába, mivel az nagyon
összetett, többlépcsõs proce-
dúra, de az elnök eljárása,
amellyel hirtelen menesztette

Jevgenyij Primakov kormá-
nyát, sok képviselõt Jelcin el-
len fordított. Minden csoda
három napig tart: az 1999.
május 13-án kezdeményezett
vádemelési eljárás az orosz
törvényhozás alsóházában
már május 15-én elbukott. A
duma a szükséges, kétharma-
dos többséget, vagyis 300
szavazatot az öt vádpont
egyikében sem tudta össze-
gyûjteni a név szerinti szava-
záson. Az így lezárult „orosz
impeachment” újabb kudar-
cot hozott a baloldalnak,
amelynek képviselõi nem ju-
tottak helyhez az ezt követõ-
en megalakult új kabinetben.
A helyzet azonban feszült
maradt: a figyelem az új kor-
mány összetételére irányult,
arra, hogy Szergej Sztyepa-
sin miniszterelnöki jelölését
megszavazza-e a duma. Ha
ugyanis háromszor vissza-
utasítja Jelcin jelöltjét, az al-
kotmány elõírásai szerint az
államfõnek fel kell oszlatnia
az alsóházat. Az orosz de-
mokraták és a liberálisok úgy
értékelték, hogy a vádemelés
kudarca után minden marad
a régiben, valójában nem tör-
tént semmi rendkívüli. 

„Történelmi” vádemelések a nagyvilágban

Traian Bãsescu államfõt másodszorra is a tisztségébõl 
történõ felfüggesztés fenyegeti – legalábbis az ellenzéki
Szociál-Liberális Szövetség reményei szerint. A fõ kor-
mánypárt vezetõ politikusainak meggyõzõdése viszont az,
hogy az államfõnek ez alkalommal sem kell tartania a
„háromszázhuszonkettõkénél” ezúttal mindenképpen ki-
sebb parlamenti csoport kezdeményezésétõl.

Impeachment (ejtsd: impícsment): így
nevezik angolszász kifejezéssel azt a
bíróságon kívüli alkotmányos vádeme-
lési eljárást, amely a modern köztársa-
ságok civil államfõinek számonkérésé-
re és elmozdítására irányul.

A „felfüggesztés triumvirátusa”: Daniel Constantin, Crin Antonescu és Victor Ponta, 
a konzervatívok, a liberálisok és a szociáldemokraták elnöke

Fotó: Mediafax



– Hallja-e, miszter, átkozottul fura pasas maga – mondta Jaffers. –
De akár van feje, akár nincsen, az elfogatási parancs úgyis a sze-
mélyére szól, és a kötelesség az kötelesség...
– Hozzám ne nyúljon! – mondta az idegen, és hátralépett. Hirtelen
lecsapta a kenyeret meg a sajtot, és Hall úrnak csak az utolsó pilla-
natban sikerült megmentenie az asztalon lévõ kést. Az idegen le-
rántotta bal kezérõl a kesztyût és Jaffers arcába vágta. Erre Jaffers
is abbahagyta a hivatalos mondókáját az elfogatási parancsról,
megragadta az idegen kéz nélküli csuklóját, és a Láthatatlan Em-
ber láthatatlan torkát kezdte szorongatni. (...)
– Kapja el gyorsan a lábát! – sziszegte Jaffers a foga között. Hall
úr minden erejét latba vetve próbált eleget tenni az utasításnak, ám
váratlanul olyan csattanós rúgást kapott a bordái közé, hogy egy
pillanatra harcképtelenné vált. (...) 
– Megadom magam! – kiáltotta az idegen, pedig Jaffers volt alul,
és a következõ pillanatban már zihálva föl is állt. Valóban furcsa fi-
gura volt: se feje, se keze, mivel a bal kesztyû után a jobbot is leve-
tette. – Ez így nem jó – mondta elcsukló hangon, mint aki levegõ
után kapkod.
A világ legkülönösebb dolga volt: a hang mintha légüres térbõl jött
volna, ám a sussexi parasztnál nincs prózaibb ember a nap alatt.
Jaffers fölkelt, és elõhalászott egy csinos kis kézbilincset. Ám ek-
kor nagyot nézett.
– No még ilyet! – hüledezett, mert hirtelen belényilallt valami ho-
mályos sejtés. – Az ördögbe is! Ha jól látom, itt nemigen használ-
ható a karperec.

Herbert George Wells: A láthatatlan ember. 
Fordította Benedek Mihály

Még hat évvel ezelõtt, a holland és a fran-
cia referendum sikertelensége és az uniós
alkotmány feladása idején volt annyira bi-
zonytalan az Európai Unió jövõje, mint
most. Akkor a nagyarányú bõvítés utáni
lelkesedésben, az euró néhány évvel koráb-
bi sikeres bevezetése utáni gazdasági opti-
mizmus közepette, a nehézségek legyûrhe-
tõnek tûntek. Most azonban semmi nem
látszik biztosnak, az európai közösségi
rendszerben egyetlen olyan elem sincs,
amelynek létjogosultságát ne lehetne firtat-
ni, átalakítását sürgetni. Ma az euró jövõje
bizonytalan, a belsõ piac sikeres mûködése
kérdéses, a döntéshozatali rendszer válság-
helyzetben reakcióképtelen, a nemzetközi
befolyás esetleges, a Horvátország utáni

bõvítési perpektíva egyelõre
nem látszik.

A napokban Brüsszelben a
tagpártok küldötteivel az
Európai Néppárt (EPP)

programmódosító és kong-
resszus-elõkészítõ bizottsá-

gában néhány pártdoku-
mentum elõkészítésén

dolgoztunk. Ezek egyi-
ke az EPP program-

ja, amelyet húsz év után elõször ír át a leg-
nagyobb európai pártalakulat, és jövõre ép-
pen Bukarestben fogja elfogadni. A párt új
Európa- és világképének kialakítása igen-
csak bizonytalan, hiszen a szociális piac-
gazdaság, abban a formájában, ahogyan
eddig ismertük, a jövõben
már nem lehet mûködõké-
pes. Az európai központ
szerepe, a tagállami hatás-
körök, az Európai Köz-
ponti Bank és az euró-
kötvények, szociális téren a nyugat-európai
jóléti társadalom, a bevándorlók integráció-
ja, az új tagállamok felzárkózása, az
eurózóna bõvítése, még az állampolgárok
szabad mozgása is: megannyi átértékelésre
szoruló téma. A megszokott európai zsar-
gonok, az elkendõzött megoldások ezúttal
nem mûködnek. 
Európa gyakorlatilag sodródik az árral, a
tõzsdék folytatják mindennapi hintázásu-
kat, Görögország után Olaszországban is
felállt a fából vaskarika kormány, vagyis az
európai nyomásra, széles parlamenti támo-
gatással rendelkezõ technokrata kabinet. A
„technokrata” kifejezés valójában nem is il-
lik a két új kormányfõre, hiszen mindketten

politikusok: Papadímosz, az új görög kor-
mányfõ az EKB-alelnökeként az európai
monetáris politikából vette ki a részét;
Monti, az új olasz kormányfõ pedig Brüsz-
szelben több tisztségben megfordult európai
politikus, jobboldali, megrögzött föderalis-

ta, a hasonló gondolkodá-
súakat tömörítõ Spinelli-
csoport tagja. Csodákat
azonban sem mégoly kivá-
ló politikus vagy technok-
rata sem tud tenni, a kor-

mányzati aktus megítéléséhez legkevesebb
száz napra van szükség. A pénzpiacok sze-
rint Görögországnak és Olaszországnak al-
kalmasint nem áll rendelkezésére ennyi idõ.
Eközben Európa pillanatnyilag legerõsebb
pártja, a német CDU lipcsei kongresszusán
olyan középtávú célokat tûzött ki, amelyek-
nek eddig csupán az emlegetése is szentség-
törésnek számított: az Európai Bizottság el-
nökének közvetlen megválasztása, európai
politikai pártlista kialakítása az európai par-
lamenti választások vonzóbbá tételére, az
unió alapszerzõdésének módosítása erõsebb
koordináció kialakítására és a Stabilitási
Paktum megszegésének szigorú büntetésé-
re. 

Senki nem tudja egyelõre felbecsülni, hogy
az elmúlt hetekben meghozott, a gazdasági
stabilitást erõsítõ döntések, a két új kor-
mány felállása, az Európát és az eurót egy-
értelmûen támogató német vezetés kiállása
megnyugtatja-e a pénzpiacokat. Ezek reak-
ciói továbbra is pánikszerûek, és inkább
párhuzamosak az egyre felelõsebb politikai
döntésekkel. Persze egyrészt lehet, hogy az
elmúlt két év során nem a kellõ pillanatok-
ban és nem a kellõ szigorral meghozott
EU-s intézkedések még nem érték el a pia-
cok megnyugtatásához szükséges ingerkü-
szöböt, másrészt viszont a tõzsdék, a hitel-
minõsítõk és az európai bankok a sakk-
játszma királynõjeként viselkednek. 
A királynõ azt hiszi, mindent megengedhet
magának a táblán, most éppen azt játssza,
hogy a saját királyára kiált sorozatosan
sakkot, beláthatatlan következményekkel.
Az európai kihívásokra ma még senki nem
tud – és nem mer – hiteles választ adni. Az
mindenesetre sejthetõ, hogy 2012 a mély
európai átalakulások éve lesz, de a tiszta,
merész és az unió jövõjét szavatoló gondo-
latok nagy része még nem szalonképes.
______________
A szerzõ az RMDSZ brüsszeli munkatársa

Európa bizonytalanra játszik
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Azt tartják, a stílus maga az ember. Az alábbi idé-
zetbõl találja ki az olvasó kinek a stílusa. „Ady szü-
lõfalujáról végre lemossuk a gyalázatot. Bízva ab-
ban, hogy a perc-emberkék ideje lejárt, ezért vilá-
gossá tesszük, hogy a posztkommunista ’disznófejû
nagyurak’ által hátrahagyott romok eltakarítása
után építésre készen a kövünk”. Igen, õ az, a volt
váradi püspök, aki ellenfeleit rendszerint ma is le-
kommunistázza! Aki – miközben a keresztényi sze-
retetrõl prédikál – annyira utálja erdélyi magyar
költõként is sokfelé tisztelt bajtársát, akinek az
RMDSZ-lista elsõ helyén való szerepeltetését, így
lényegében az EP-ben betöltött funkcióját is kö-
szönheti, hogy a nyilvánosság elõl bujkálva lera-
gasztotta annak a brüsszeli elõadására hívogató pla-
kátjait. 
Az elõbbi idézetet abból a nyilatkozatból emeltük
ki, amelyet Tõkés László a múlt szombati érmind-
szenti zarándoklat elõtt adott a sajtónak, mintegy
jelezve, hogy az õ beszéde ott is politikai acsarko-
dás lesz. Az idézetben arról a nyerõ pályázatról van
szó, amelyet az elõzõ Fidesz-kormány egy Ady-
központ építésére az õ köreinek ítélt, hogy a 2002-
ben felálló MSZP-kormány a váradi RMDSZ létre-
hozta alapítványhoz térítse. A térítésben a „jóhisze-
mûségében megvezetett” Tempfli József megyés-
püspök is „kétes szerepet vállalt”. Tõkés szerint a
Váradon felépült kulturális objektum a magyarság
szégyene, mert a magyarországi adófizetõk 320 mil-
lió forintját a semmire dobták ki.
Na és a szatmárnémeti Rákóczi Kollégiumra az
amerikai magyaroktól kapott és közben elsinkófált
20 ezer dollár kinek a szégyene? Az ÚMSZ megírta,
hogy a kollégium kuratóriuma szerint Tõkés püs-
pök kapcsolta le, mondván: „kamatostól megkapjá-
tok”. Azóta mind kapják, a félig se kész épület meg
ott áll romokban! A sajtó nem egy ilyen „lekap-
csolt” pénzrõl írt az elmúlt években. Például arról,
hogy a váradi református világtalálkozóra adott
százmilliókból 130 millió forinttal nem tudott elszá-
molni. S milyen boldogok a magyar adófizetõk,
hogy a mostani kormány szintén százmilliókkal tá-
mogatja a második Tõkés-pártot, miután az elsõ (az
MPP) kudarcot vallott.
Tõkés mind hangoztatja: az RMDSZ-t el kell szá-
moltatni. Oké, de õt is el kell számoltatni. Ez fõleg
egyházkerületére és papjaira vár, köztük arra az öt-
venre, akikrõl Brüsszelbe távozásakor kiderítette:

besúgók voltak! (Míg itthon volt, nem
mert a szemûkbe nézni?).
Dagad a mellünk, hogy lobbizik ér-
tünk Pesten. De tudnia kell, hogy a
nagy pénz Bukarestbõl jár nekünk,

mert oda fizetjük az adót. Így az
olyan bátor embernek, mint õ, in-
kább ott kellene lobbizznia. Pestrõl
csak morzsákat kapunk, ami lám, ar-

ra jó, hogy marakodjunk rajta.Sike Lajos
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Az unió jövõjét szavatoló
gondolatok nagy része
még nem szalonképes.

Vincze Loránt

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A szerelem nagy és egyetlen eredetisége, 
hogy a szerelmes nem tudja megkülönböztetni a

boldogságot a boldogtalanságtól.” 
Emil Cioran

Politikusok közt

Sussexi paraszt

Bagoly mondja
A nap címe. Tanul-e az ellenzék a magyar
leckébõl? România liberã

Magyarázat. A román kormánypárti napi-
lap az elrettentõ magyar példát arra hasz-
nálja fel, hogy – egyébként joggal – megdi-
csérje a román kormányt, amiért a Nemzet-
közi Valutaalappal való együttmûködés út-
ját választotta. A szégyenteljes magyar visz-
szakozás – a nagy garral meghirdetett pénz-
ügyi-gazdasági „szabadságharc” bukása
után – alkalom arra is, hogy emlékeztessen:
a román ellenzék kezdetben erõsen dicsérte
Orbán Viktor függetlenkedését, nagyotmon-
dását, katasztrófához vezetõ gazdaságpoliti-
káját. (Valóban elég furcsa volt már akkor
ez a dicséret, fõleg ha Orbánnak a bal-
liberális oldaltól való viszolygására gondo-
lunk.) Mindennél beszédesebbek azonban a
cikk összehasonlító adatai, amelyekbõl kide-
rül, mennyire megváltoztak egy-másfél év
alatt az erõviszonyok a két ország között –
jelenleg Magyarország sokkal rosszabbul
áll, pedig a Bajnai-kormány idején, a világ-
válság kezdetén még sokkal jobban állt,
mint Románia. Ez a helyzet! A magyar „fel-
szabadulás” az IMF „zsarnoksága” alól
megnyitotta az utat a „nemzeti önrendelke-
zés” felé, s érdekes módon ezt az utat vá-
lasztotta volna a román ellenzék is (mond-
juk, ha Geoanã gyõz az elnökválasztáson).
Persze most már aligha választaná. A ma-
gyarázatuk a kisiklásra azonban késik. Pe-
dig lényeges elvi kérdésrõl van szó.

Már csak ez hiányzik. Ha igaz a Q
Magazine értesülése, valóban felér egy bom-
barobbanással a román energiapiacot érõ
csapás: a német E.On cég elhagyni készül
országunkat. Az okok: egyrészt az anyaor-
szági helyzet, miután a kormány úgy dön-
tött, hogy lemond az atomenergiáról; más-
részt a romániai hatóságok miatt, amelyek
nem tartják be a törvényeket, komolytala-
nok és kiszámíthatatlanok a nagy külföldi
beruházókkal való kapcsolataikban. Érde-
kes, hogy nem tudták elõre. 

A nap álhíre. Érdekes magyarázatot adott
felfüggesztésének kísérletére az államelnök:
véleménye szerint az ellenzék ezzel a „két-
ségbeesett lépéssel” próbálja elterelni a fi-
gyelmet a kolozsvári Apostu-ügyrõl. 
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Ötvenszázalékos ener-
giadrágítás kérésével for-

dult a Hidroelectrica az Or-
szágos Energiaügyi Hatóság-
hoz (ANRE), amelyet az elõ-
állítási költségek emelkedé-
sével indokolt. Az áremelést
az energetikai vállalat már
január elsejétõl bevezetné.

„Az áramot mindig a ke-
reskedelmi forgalomban ér-
vényes árak alatt értékesítet-
tük az állami árszabályozás
alá tartozó szektorokban,
sõt, néha még az elõállítási
költségeknél is olcsóbban.
Az a célunk, hogy olcsó
energiát szállítsunk a lakos-
ságnak, de nem fél áron.
Szükségünk van arra, hogy a

költségeinket fedezni tudjuk,
és reméljük, hogy ebben
megértésre találunk. Ennek
érdekében 50 százalékkal
emelnénk árainkat” – jelen-
tette ki egy energatikai fóru-
mon tegnap Constantin
Trihenea, a Hidroelectrica
vezérigazgatója.

A gazdasági minisztérium
ellenõrzése alá tartozó válla-
lat jelenleg az ország legna-
gyobb energiaszolgáltatója.
A Hidroelectrica egyike
azon állami tulajdonban le-
võ cégeknek, amelyeknek
privatizálását sürgeti a Nem-
zetközi Valutaalap (IMF), és
amelyek élén mihamarabb a
magánszférából érkezõ me-
nedzsereket szeretne látni.
Szintén az IMF követelésére

került fel a kormány tervei-
nek listájára az energiapiaci
árak liberalizálása, amelyet
fokozatosan hajtanak végre
az elkövetkezõ években. 

Greg Konieczny, a Fondul
Proprietatea befektetési alap
menedzsere tegnap rámuta-
tott, hogy az állam 2,2 milli-
árd euróhoz juthatna a
Hidroelectricában levõ ki-
sebbségi részvénycsomagjai
eladásával. Borbély Károly, a
gazdasági minisztérium ál-
lamtitkára lapunknak koráb-
ban elmondta, a román ener-
getikai szektor iránt nagyon
komolyan érdeklõdnek a be-
fektetõk, majd megerõsítette,
hogy a kormány komolyan
gondolja a privatizálást. 

Röviden

S. M. L.

A fenntartható fejlesz-
tésrõl és a zöld befekteté-

sek támogatásáról szóló ren-
dezvényen vett részt tegnap
a bukaresti ENSZ-házban
Borbély László környezet-
védelmi és erdészeti minisz-
ter – kevesebb mint egy hét-
tel a dél-afrikai Durbanban
megrendezésre kerülõ klí-
maügyi konferencia rajtja
elõtt. Az Egyesült Nemze-
tek Szervezete (ENSZ)
Fenntartható Fejlõdés Bi-
zottsága 19. ülésének elnö-
keként szerzett tapasztalatai
alapján a miniszter hangsú-
lyozta: a globális fenntartha-
tó fejlesztési stratégia kidol-
gozásában, elfogadásában
fontos szerep jut a politi-
kumnak. Borbély szerint a
politikai konszenzus fontos-
ságára mutat rá az a tény is,
hogy kétéves szakértõi
egyeztetés után, idén május-
ban a bizottság ülése politi-
kai döntés nélkül zárult a
szállítás, vegyi anyagok,
hulladékmenedzsment vagy
bányászat terén. 

Összehangolt munka

„Ahhoz, hogy a stratégi-
ákban elõirányzott intézke-
dések konkretizálódjanak,

elsõdleges fontosságú a poli-
tikai, az akadémiai és a nem
kormányzati szféra össze-
hangolt együttmûködése. A
közeljövõben olyan admi-
nisztratív intézkedések meg-
hozatalára kell koncentrál-
nunk, amelyek segítenék az
akadémiai szférában felhal-
mozott információk gyors
átadását a központi admi-
nisztrációnak” – fejtette ki a
miniszter. A fenntartható
fejlesztés megvalósítása ér-

dekében hazai szinten ho-
zott intézkedésekrõl Bor-
bély elmondta: Románia
2008 óta rendelkezik fenn-
tartható fejlesztési stratégiá-
val, ám a dokumentum jó-
váhagyása után kevés fejle-
mény történt a stratégiába
foglalt elõírások életbe lép-
tetése terén. A mandátuma
alatt hozott intézkedések
között említette Borbély a
fenntartható fejlesztésért fe-
lelõs osztály létrehozását a

minisztériumban,  valamint
a fenntartható fejlesztésért
felelõs minisztériumok kö-
zötti bizottság munkájának
felgyorsítását.  

Következetes lépések

A tárcavezetõ szerint a
kormány legfontosabb fel-
adata a fenntartható fejlesz-
tés terén a minisztériumok
által meghozandó intézke-
dések világos meghatározá-

sa, illetve ezeknek a lépések-
nek az összehangolása.
„Nem beszélhetünk ener-
giatakarékossággal és meg-
újuló energiákkal kapcsola-
tos lépésekrõl, ha nem ren-
delkezünk legalább 2020-ig
érvényes koncepcióval.
Nem beszélhetünk a hõszol-
gáltató központok privatizá-
ciójáról, ha nem tudjuk pon-
tosan, milyen intézkedése-
ket akarunk hozni az üveg-
házhatású gázok mértéké-
nek csökkentése érdekében”
– szögezte le Borbély.  A mi-
niszter meglátása szerint a
stratégiák kivitelezésének
egyik legfontosabb elõfelté-
tele a pénzalapok biztosítá-
sa. Borbély példaként emlí-
tette a több mint ezer szeny-
nyezett terület megtisztítá-
sát sürgetõ tanulmány elké-
szítését, amelyhez a szüksé-
ges pénzalapok egy részét a
minisztérium a Környezet-
védelmi Alapból, illetve a
környezetvédelmi operatív
programból biztosítja. 

Mint a rendezvényen el-
hangzott, az ENSZ Romá-
nia fejlesztéséért felelõs
programja Borbély Lászlót
az ENSZ Fenntartható Fej-
lõdés Bizottsága 19. Ülésén
kifejtett tevékenységéért a re-
gionális fenntartható fejlõdés
szóvivõjének nevezte ki. 

HIRDETÉS
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Kevesebb személyautó

Az év elsõ tíz hónapjában
11 százalékkal esett vissza a
romániai személygépkocsik
eladása az egy évvel ezelõtti
szinthez képest – derült ki a
Romániai Autógyártók és
Importõrök Szövetségének
tegnap közzétett adataiból,
amely szerint idén csak
mintegy 78 800 autót vásá-
roltak.

Stratégiai találkozó

Borbély Károly gazdasági ál-
lamtitkár a Franklin Temple-
ton vagyonkezelõ képviselõi-
vel, Mark Mobius ügyvezetõ
elnökkel és Grzegogz Ko-
niecznyvel, a romániai fiók
portfólió menedzserével ta-
lálkozott. A megbeszélésen
többek között a privatizációs
folyamatról és a befektetési
stratégiák jelenlegi és jövõbe-
li helyzetérõl esett szó.

„Szerényebb” jenkik

Fél százalékkal lefelé korri-
gálta a harmadik negyedévi
gazdasági növekedési muta-
tókat az Egyesült Államok
kereskedelmi hatósága, amely
így csak 2 százaléknyi a ko-
rábbi 2,5 százalék helyett –
adta hírül a Mediafax. Az
amerikai kormányhivatal
szerint biztató, hogy a cégek
megfogyatkozó raktárkészle-
tei erõs fogyasztásra utalnak
az utolsó negyedévben. 

Drágítana a Hidroelectrica

Borbély: „zöld” fejlõdést!
Regionális „ENSZ-szóvivõ” Románia környezetvédelmi és erdészeti minisztere

Hírösszefoglaló

A román bankrendszer-
re is messzemenõ hatá-

sai lehetnek az osztrák
bankfelügyelet abbeli intéz-
kedésének, hogy felszólítot-
ta a helybeli pénzintézete-
ket: korlátozzák a hitelnyúj-
tást kelet-közép-európai
képviseleteiknél – írta a Fi-
nancial Timesra (FT) hivat-
kozva a Ziarul Financiar. A
hatóság attól tart, hogy az
osztrák bankok erõs európai
kitettsége veszélybe sodorja
az ország AAA befektetési
minõsítését, valamint attól,
hogy az államnak kell majd

beavatkoznia a pénzintéze-
tek megmentése érdekében.
A leginkább érintett pénzin-
tézetek közé tartozik a Bank
Austria, az Erste Bank, va-
lamint a Raiffeisen, ame-
lyek kitettsége a kelet-közép-
európai régióban háromszor
nagyobb, mint Ausztria brut-
tó hazai terméke (GDP). A
bankfelügyelet számára kü-
lönös aggodalmakat okoz a
magyarországi helyzet, miu-
tán Budapest a minap újabb
hitelvonalért folyamodott a
Nemzetközi Valutaalaphoz. 

Mindez nagymértékben
érinti Romániát, mivel az
ország elsõ és negyedik leg-

nagyobb bankja, a Román
Kereskedelmi Bank (BCR),
illetve a Raiffeisen, csakúgy,
mint az ötödik legfontosabb
szereplõként számon tartott
Uni Credit is osztrák kezek-
ben van. 

A Barclay Capital elem-
zõje az FT-nek hangsúlyoz-
ta, hogy a tervezett intézke-
dés  elsõsorban az Ausztria
által kibocsátott állampapí-
rokat teszi még biztonságo-
sabbá, elismerte ugyanak-
kor, hogy ez „nem éppen po-
zitív” hatással lehet azokra
az országokra nézve, ame-
lyekben az osztrák bankok
jelenléte meghatározó. 

Román áldozat Ausztriáért?

Borbély László szerint céltudatos és összehangolt munka a fenntartható fejlõdés kulcsa
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Röviden

Farkas István

„Három hónapot dolgoz-
tam Ceauºescu idejében a

jelenlegi parlament építésé-
nél, és most ez a fizetség.
Vénségemre ismét itt vagyok
Bukarestben, és azt kérem a
politikusoktól, akik abban az
épületben pöffeszkednek,
amelynek az építésénél én
szenvedtem, adjanak néhány
lejt, hogy ne haljak éhen” –
panaszkodott tegnap egy
Zsil-völgyi nyugdíjas üres
pénztárcájával hadonászva a
bukaresti kormánypalota
elõtt. Az idõs ember azért
utazott a fõvárosba, hogy
részt vegyen a nyugdíjak jövõ
évi befagyasztása elleni tün-
tetésen. 

A kormánypalota elõtti té-
ren közel ezer nyugdíjas
gyûlt össze az ország külön-
bözõ vidékeirõl. A tiltakozók
haragja nemcsak a Boc-kabi-
netre, hanem az államfõ el-
len is irányult, szerintük
ugyanis Traian Bãsescu
„rendelte el” a nyugdíjak be-
fagyasztását. A tüntetõk két
órán át skandálták a kor-
mánypalota elõtt: „Le Bãses-
cuval!”, „Indexálást aka-
runk” és „Mondjon le!”. A
demonstráció résztvevõi
„Ne vegyétek el tõlünk az
életet!”, „Ne temessétek el
élve a nyugdíjasokat!”, „Ha-
zug kormány, menjetek ti,
hogy ne haljunk meg mi!”

feliratú táblákat tartottak a
magasba.

„Megaláz bennünket az,
hogy úgy gondolják: terhet
jelentünk Románia számára.
Az államelnök úgy gondolja,
hogy túl sokan vagyunk, és
miattunk nem tudnak életbe
léptetni gazdaságfejlesztõ in-
tézkedéseket” – nyilatkozta
az ÚMSZ-nek Preda Nedel-
cu. A Nyugdíjasok Országos
Szakszervezetének elnöke
emlékeztetett arra, hogy jut-
tatásaikat gyakorlatilag há-

rom éve befagyasztották,
2009 októbere óta szinte
semmit nem változott az
összegük. „Amellett, hogy a
nyugdíjakat az elmúlt évek-
ben befagyasztották, idén 5,5
százalékkal csökkentették is,
miközben az árak 10-15 szá-
zalékkal nõttek” – tette hoz-
zá Dumitru Cojanu, az
Unirea nevû szakszervezet
vezetõje. Mint mondta, „az
emberek el sem hiszik, mi-
lyen nehéz helyzetben van-
nak most a nyugdíjasok,

akiknek az élelem megvásár-
lása mellett a megduplázó-
dott, esetenként megtriplá-
zódott közköltségek kifizeté-
se is gondot okoz”. Cojanu
szerint a szakszervezetek
többször kezdeményeztek
tárgyalásokat Emil Boc kor-
mányfõvel a nyugdíjkérdés-
rõl, de mindannyiszor eluta-
sító választ kaptak. „Emil
Boc arra sem méltat bennün-
ket, hogy pár percet ránk ál-
dozzon, és legalább meghall-
gassa a panaszainkat. Nem

beszélve arról, hogy még
megoldást is találjon rájuk”
– fogalmazott a szakszerve-
zeti vezetõ, aki hangosbe-
mondóján tájékoztatta a tün-
tetõket, hogy január 24-én
újabb tiltakozó akciót szer-
veznek a fõvárosban.

„A politikusok elfelejtik,
hogy mi, a mostani nyugdí-
jasok iskoláztattuk õket, és
sajnos mi is szavaztunk ne-
kik bizalmat” – dohogott la-
punknak Kovács Vilma ma-
rosvásárhelyi nyugdíjas, aki
tizenöt társával együtt érke-
zett a fõvárosi tüntetésre.
Mint mondta, létminimu-
mot sem biztosító összeggel,
valósággal egyik napról a
másikra tengeti az életét,
„miközben a politikusok dõ-
zsölnek”.

Mint ismert, a nyugdíjak
inflációhoz történõ igazítását
az egységes nyugdíjtörvény
írja elõ. A parlament azon-
ban novemberben elfogadta
azt a sürgõsségi kormányren-
deletet, amellyel 2012-re be-
fagyasztották a járandóságo-
kat. Az ellenzék megtámadta
az Alkotmánybíróságon a
jogszabályt, ám az államfõ a
közszolgálati tévében nemré-
giben azt nyilatkozta: bárho-
gyan is dönt a taláros testület,
nincs pénz a nyugdíjak eme-
lésére. A jövõ évi költségve-
tés tervezete szintén befa-
gyasztott nyugdíjakkal szá-
mol. 

Üres a nyugdíjasbuksza

HIRDETÉS

A. E.

Korábbi ígéretéhez híven
Kincses Elõd beperelte a

Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemet
(MOGYE) a Maros megyei
törvényszék közigazgatási
részlegén, azzal a kéréssel,
hogy nyilvánítsák semmissé
az egyetemi chartát, mivel az
nem felel meg az érvényben
levõ tanügyi törvény elõírá-
sainak. A Romániai Magyar
Orvosi és Gyógyszerészeti
Képzésért Egyesület  (RMO-
GYKE ) ügyvédje azt akarja
elérni, hogy igazságügyi íté-
lettel kényszerítsék az egye-

tem legfõbb döntéshozó
szervét, a szenátust: módo-
sítsa az intézmény szervezési
és mûködési szabályzatát.
Kincses Elõd arra hivatko-
zik, hogy a magyar oktatást
diszkrimináció éri: a román
többségû szenátus olyan
chartát fogadott el, amely le-
hetetlenné teszi az önálló
magyar tagozat létrehozását.
Indoklása szerint a MOGYE
vezetõsége az egyetem mû-
ködési szabályzatának elfo-
gadásakor és módosításakor
a törvény azon elõírásait
nem vette figyelembe, ame-
lyek a magyar tannyelvû ok-
tatásra vonatkoznak, holott

a tanügyminiszter személye-
sen is felszólította az egyete-
met, hogy a chartát igazítsák
az új jogszabályhoz.     Kin-
cses ennek alapján kéri, hogy
módosítsák a charta vala-
mennyi törvénysértõ szaka-
szát.  Az ügyvéd arra kérte
Markó Béla miniszterelnök-
helyettest, hogy az RMO-
GYKE oldalán lépjen be a
perbe. Ezzel egy idõben a
MOGYE tanszékeinek veze-
tõségi tisztségeiért kiírt vá-
lasztásokról távol marad az
egyetem valamennyi magyar
nemzetiségû pedagógusa –
nyilatkozta Brassai Attila
egyetemi tanár. 

Kincses pereli a MOGYE-t

ÚMSZ

„Az RMDSZ vezetõi fel-
kérték Emil Boc kor-

mányfõt, utasítsa Marius
Paºcan Maros megyei pre-
fektust, hogy vonja vissza a
nyárádszeredai önkormány-
zati képviselõk ellen indított
perét” – jelentette be Kele-
men Hunor. Az RMDSZ el-
nöke az ETV-nek adott inter-
júban kifejtette: a prefektus
túllépte a hatáskörét, ezért re-
méli, hogy a kormányfõ el
fog járni az ügyben. Mint is-
meretes, Marius Paºcan a
közigazgatási bíróságon pert
indított a nyárádszeredai tes-
tület tagjai ellen, mert azok
tavaly óta nem tesznek eleget

a törvényszéki döntésnek,
amely arra utasítja õket,
hogy a nyárádszeredai fõtéri
park felületébõl kivegyenek
1022 négyzetmétert, amelyet
telekkönyvileg is magáénak
tart a helyi ortodox egyház.

A nyárádszeredai önkor-
mányzat és a prefektus kö-
zött kialakult konfliktus kap-
csán Markó Béla miniszterel-
nök-helyettes közölte: szemé-
lyesen jelezte a kormányfõ-
nek, hogy elfogadhatatlan a
prefektus magatartása. Tóth
Sándor nyárádszeredai alpol-
gármester elmondta: a pre-
fektusi nyomásgyakorlás és a
bírósági végzés dacára a
nyárádszeredai tanács nem
hoz semmilyen döntést, amíg

a kormány nem közli állás-
pontját. „A bírósági végzés-
nek éppen egy korábbi kor-
mányhatározat mond ellent,
amely az ortodox egyház ál-
tal igényelt területet zöldöve-
zetnek minõsítette. A  kor-
mányhatározatot tanácsi ha-
tározattal nem lehet módosí-
tani” – hangsúlyozta Tóth. 

A prefektus azt állítja: a
törvényesség betartása érde-
kében lépett fel a tanács tag-
jai ellen. Paºcan az RMDSZ-
t vádolta azzal, hogy „bujto-
gatják az ott lakókat”. „Ha
valaki provokálja a közössé-
get, az a prefektus, aki jobban
tenné, ha azzal foglalkozna,
ami valóban az õ hatásköre”
– szögezte le Markó. 

Nyárádszereda: Boc segít?

Folyamatos megaláztatásaik ellen tiltakoztak tegnap Bukarestben a nyugdíjasok A szerzõ felvétele

Módosulhat 
a napszámostörvény 

Azon személyek is vállal-
hatnak alkalmi munkát,
akik minimálbéren vannak,
anélkül, hogy elveszítenék
azt a jövedelmüket – áll a
napszámostörvénynek ab-
ban a módosításában, ame-
lyet hétfõn fogadott el a
szenátus plénuma. Az
RMDSZ által kezdeménye-
zett jogszabály egy másik
elfogadott módosítása sze-
rint a napszámos nem-csak
cégnél vagy részvénytársa-
ságnál vállalhat munkát,
hanem engedéllyel rendel-
kezõ természetes szemé-
lyeknél is. A napszámostör-
vény május elején lépett
életbe, a két módosított cik-
kelyrõl a végsõ döntést a
képviselõház plénuma hoz-
za meg.

Ki tudott 
a liliomtipróról?

A sepsiszentgyörgyi Plugor
Sándor Mûvészeti Iskola
vezetõsége belsõ kivizsgá-
lást folytat annak kideríté-
sére, hogy a tantestületben
valaki tudott-e a diáklányo-
kat megrontó zongoratanár
viselt dolgairól. Sebestyen
Lázár Enikõ igazgató sze-
rint jogi eljárásra számíthat
az a pedagógus, aki tudott
arról, hogy a jelenleg elõze-
tes letartóztatásban lévõ
kollegájának viszonya volt
a diákjaival. 



Magyar gyõzelem 
a bécsi zenei versenyen

Két magyar siker is született
a bécsi Béla Bartók Inter-
nationaler Musikverein ifjú
zongoristák számára meg-
hirdetett nemzetközi verse-
nyén: Kiss Szabó Viktória a
végzõs egyetemisták között,
Bekker Dávid pedig az egy-
gyel fiatalabb korcsoportban
kapta meg az elsõ díjat. A
második alkalommal meg-
rendezett zongoraversenyen
a Zeneakadémia tájékozta-
tása szerint Kiss Szabó Vik-
tória fölénye olyan meggyõ-
zõ volt, hogy második és
harmadik díjat nem is osz-
tottak ki.

Egyre népszerûbb 
a latin-amerikai 
mûvészet

A latin-amerikai, különösen
a brazil mûvészet iránti ér-
deklõdés mutatkozott meg a
Christie’s és a Sotheby’s
aukciós házak árverésén:
2008 óta nem folyt be olyan
öszszeg, mint az idei aukci-
ókon. Három évvel ezelõtt a
latin-amerikai mûvészeti al-
kotásokból szervezett aukci-
ók 96 millió dolláros összbe-
vételt hoztak, idén csaknem
90 milliót. 

Szervátiusz Jenõ-díj 
Páll Lajosnak

A nemzeti kultúra három el-
kötelezett képviselõjének,
Páll Lajos korondi festõmû-
vésznek, Juhász Zoltán nép-
zenésznek és posztumusz
Losonci Miklós mûvészet-
történésznek adják át ma
délben Budapesten az idei
Szervátiusz Jenõ-díjat. Páll
Lajos Korondon élõ festõ,
költõ az indoklás szerint
azért részesül a díjban, mert
a nemzeti kultúra gyökereit
és Erdély szellemiségét mu-
tatja fel mûvészetében. 

F. I.

Lucien Hervé, Brassai és
Robert Capa után André

Kertész világhírû, magyar
származású fotográfus fény-
képeibõl nyílt kiállítás teg-
nap este a Bukaresti Magyar
Kulturális Intézetben. „Há-
rom és fél évvel ezelõtt, ami-
kor kineveztek a Magyar
Kulturális Intézet igazgatójá-
vá, célkitûzéseim között sze-
repelt, az intézet fotográfia
házává való alakítása. Úgy
érzem, elértem a célom, és a
fotókiállítások látogatottsága
is bizonyítja, hogy jól dön-
töttünk” – fogalmazott
Bretter Zoltán, a kulturális
intézet igazgatója. Hozzátet-
te, ezt az utat utódjának is
követnie kellene, ugyanis a
bukaresti közönség értõ
fényképszemlélõ, amelynek

„évrõl évre csillapítani kell
az étvágyát”.

„Minden mûvészettörté-
nész azt mondja, hogy a mû-
vészetet és az etnikumot szét
kell választani egymástól.
Ennek ellenére önkéntelenül
adódik a kérdés, miért van a
magyaroknak annyi jó fény-
képészük és operatõrük?” –
tette fel a kérdést a tárlatmeg-
nyitón Radu Vasile Igazság,
a kiállítás kurátora. „Talán
azért, amiért annyi jó cigány
zenész van” – adta meg a vá-
laszt Igazság. A bukaresti
mûvészeti egyetemen tanító
filmes szakember a XX. szá-
zadi fotográfia egyik legere-
detibb alkotójának nevezte
André Kertészt, emlékeztet-
ve a résztvevõket a mûvész
1930-ban tett kijelentésére:
„Én egy amatõr vagyok, és
életem végéig az is kívánok

maradni, visszautasítok min-
den professzionális okosko-
dást és virtuozitást”.  Mint
mondta, Kertész megterem-
tette, majd következetesen ra-
gaszkodott saját stílusához,
az „elõnyös helyzet” (vanta-
ge point) látószög nagymes-
terévé vált, és életmûvét az
emberközpontú, lírai, szub-
jektív, mindenekfelett huma-
nista látásmódja határozza
meg. „Érdekes megfigyelni a
Magyarországon és Párizs-
ban készült fényképei közötti
különbséget, amelyek mind a
témaválasztás, mind a tech-
nika szempontjából alapvetõ
változásokat mutatnak” –
hívta fel a figyelmet Radu
Vasile Igazság, hozzátéve:
Kertész munkásságának má-
ig legismertebb szakasza az
1925 és 1936 között Párizs-
ban töltött tizenegy év. 
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Totka László

Ady Endre szellemét, ér-
zelmeit és gondolatait

idézte hétfõ esti Szeretném, ha
szeretnének címû egyéni est-
jén Zorkóczy Zenóbia szín-
mûvész Nagyváradon. A
Kõrös-parti városhoz szá-
mos szállal kötõdõ költõre a
mûvész Kovács Réka zongo-
rakíséretével, énekekkel és
versekkel emlékezett, a sem-
mibe nézve, merengve, sírva,
dühöngve, nevetve.

A székelyföldi színésznõ
gyors érzelmi és tonalitásvál-
tásokkal, hol kitörõ energiá-
val, hol melankolikus szomo-
rúsággal közvetítette Ady
gondolatainak és érzéseinek
kontrasztját. A drámai érzel-
meket zongoraszó emelte,
mélyítette és terelte a közön-
ség érzéseit azon érzések és
gondolatok felé, amelyek
Adyt is foglalkoztatták, és je-
lentették magát Ady Endrét
ifjúkorától idõs koráig, egy-
szeri, megismételhetetlen és
örök mivoltában. Felcsendül-
tek többek között az Új Vize-
ken járok, A Magyar Ugaron, a

Harc a Nagyúrral, a Kocsi-út az
éjszakában és a Sem utódja, sem
boldog õse címû versek. 

„Az elõadás fõképp a fia-
talokkal akarja megismertet-
ni Ady Endrét, éppen ezért
választottam a zenés, dalla-
mos formát, amely a mai ge-
neráció számára különösen
érdekes és megkapó lehet” –
mondta az Új Magyar Szónak
Zorkóczy Zenóbia. Hozzá-
tette: természetesen nem tel-
jesen modern a feldolgozás,
a verseket ugyanis Reinitz
Béla, Ady kortársa zenésítet-
te meg. „Reinitz  volt az, aki
elõször zenésített meg Ady-
verset, s ezáltal, már korá-
ban számottevõen népszerû-
sítette Ady írásait” – magya-
rázta lapunknak a színmû-
vész, aki jelenleg egyedüli-
ként „énekli” meg zenés for-
mában Adyt.

Az Ady-est, amelyet ma
Kolozsváron tartanak, a
költõ szerelmes költészeté-
vel indul, az ewlõadás ezzel
vezeti be a hallgatót az egy-
re fajsúlyosabb gondolatok
közé, Ady sajátos univerzu-
mába. 

Ady-idézés Nagyváradon

André Kertész képeibõl nyílt kiállítás a Bukaresti Magyar Kulturális Intézetben Fotó: Farkas István

Kertész-kópiák
Bukarestben

Antal Erika

Emléktábla-avatás, csalá-
dias hangulat, rendkívüli,

egyszeri alkalomra színpadra
állított produkció várja
mindazokat, akik holnap es-
te együtt ünnepelnek a Ma-
ros Mûvészegyüttessel. A
megalakulásának 55. évfor-
dulójához érkezõ együttes az
utóbbi évek-évtizedek elõ-
adásainak legjobb jeleneteit
válogatta ki és abból állította
össze az egyórás ünnepi mû-
sort – nyilatkozta lapunknak
Barabási Attila. A Maros
Mûvészegyüttes igazgatója
elmondta, a vezetõség úgy
döntött, külön esttel ünnepel
a magyar és a román tagozat.
„Az ország egyetlen olyan
néptáncegyüttese a mienk,
amely két tagozattal mûkö-
dik. Ezért a magyar és a ro-
mán tagozat is külön-külön,
saját elõadással készült az
ünnepi eseményre” – mond-
ta az igazgató, akitõl azt is
megtudtuk, hogy míg 55 év-

vel ezelõtt, az 1956-ban ala-
kult Állami Székely Népi
Együttesnek több mint száz
tagja volt. Hármas felosztás-
sal, tánckarral, énekkarral és
zenekarral mûködött akkor
az együttes, amely a 80-as
években vette fel a Maros ne-
vet, a rendszerváltást követõ-
en bõvülve román tagozattal.

A holnap esti elõadást
megelõzõen fél héttõl a Ma-
ros Mûvészegyüttes székhá-
zában Székely Dénesre, az
együttes egykori igazgatójá-
ra és koreográfusára emlé-
keznek, emléktáblát avatva a
tiszteletére. „Szeretnénk, ha
a mai korosztály jobban
megismerné az elõdjeit, ha
többet beszélgetnénk az idõ-
sebbekkel, ha jobban odafi-
gyelnénk rájuk. Ezért szeret-
nénk egy sajátos, családias
hangulatú beszélgetéssel
folytatni az estét, ahol az
együttes mai tagjai a régi ala-
pítókkal ismerkednének ösz-
sze” – ismertette az ünnepi
terveket az igazgató. 

Ötvenöt éves a vásárhelyi

Maros Mûvészegyüttes

Zorkóczy szavalatát Kovács Réka zongorajátéka kísérte A szerzõ felvétele



Hírösszefoglaló

Brit produkciók és alkotók
aratták a legnagyobb sikert a

39. nemzetközi Emmy-díj New
Yorkban tartott átadóján: a szi-
getország összesen öt szoborral
térhet haza. A nemzetközi
Emmyt a New York-i központú
Televíziós Mûvészetek Nemzet-
közi Akadémiája ítéli oda min-
den évben a legjobbnak minõsí-
tett, nem amerikai televíziós pro-
dukciónak. A jelöltek húsz orszá-
got képviseltek, ami rekord a díj
eddigi történetében. Tíz kategóri-
ában osztottak díjakat, és össze-
sen negyven jelölt reménykedhe-
tett. A helyi idõ szerint hétfõ este
tartott tévés filmeket jutalmazó
gálán két Emmyt is kapott az
Accused címû brit krimiantológia
egyrészt ez az alkotás kapta a leg-
jobb drámai sorozatnak járó dí-
jat, másrészt meg a film egyik
epizódjában szereplõ Christo-
pher Eccleston lett a legjobb férfi
színész kategória gyõztese. A leg-
jobb színésznõ díját pedig Julie
Walters vehette át a Mo címû té-
véfilmért, mely Mo Mowlam
2005-ben elhunyt brit munkás-
párti politikusról szól.

A nem amerikai produkciók-
nak odaítélt nemzetközi Emmyn
a szokatlan körülmények között
élõ tinédzserekrõl szóló két pro-

dukciót is díjaztak: a The World’s
Strictest Parents, illetve a Gereth
Malone Goes to Gyndebourne cí-
mût. A legjobb televíziós filmnek
vagy minisorozatnak járó díjat a
svéd feldolgozású Millennium-
trilógia kapta, a legjobb teleno-
vella pedig a portugál Lacos de
Sangue címû produkcióé lett. A
dokumentumfilmek között a ka-
nadai Life wiht Murder címût jutal-
mazták, a vígjáték kategóriában
pedig a belga Benidorm Bastards
címû rejtett kamerás mûsort dí-
jazták. A gyerekeknek és a fiata-
loknak szóló mûsorok mezõnyé-
ben a chilei Con Que Suenas? (Mi-
rõl álmodsz?) diadalmaskodott. A
díjátadó gálán megjelent Lady
Gaga is, õ adta át ugyanis a nem-
zetközi Emmy alapítói által életre
hívott életmûdíjat Nigel Lythgoe
producernek, akinek neve az
American Idol és a So You Think
You Can Dance? címû mûsorok
létrehozásával kapcsolható össze. 

Az American Idol a 10. évad-
nál tartó énekesi tehetségkutató
musor, amelynek nézettsége
2007-ben érte el a csúcsot, s már-
már a 40 milliós nézoszámot
ostromolta, ám azóta évrol évre
egyre kevesebb embert szögez a
képernyok elé. Az Idol tavaly is
Amerika legnézettebb musora
volt, amely 830 millió dollár hird-
etési bevételt hozott a Foxnak.
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Kína amellett, hogy génmódosított pomelót,
gyanúsan egészséges fokhagymát és pillanatok
alatt széthulló ruhákat exportál Nyugat kevés-
bé igényes államaiba (köztük kies hazánkba
is), gigászi összegeket költ belbiztonsági felsze-
relésekre. Amerikai megfigyelõk észrevételeibõl
azt következtethetjük ki, hogy Kínában zajlik
a világ legnagyobb valóságshow-ja, ugyanis
több tízmillió kamera figyeli – hivatalosan
csak a városok – lakóit. Ugyanakkor valószí-
nû, hogy a kamerák „másik végén” is ülnek
valakik, akiket valószínûleg újabb kamerák vi-
gyáznak felül. Attól azonban nem félünk,
hogy a Sárga Ország a „hivatalnokok parano-
iáját” is fogja majd térségünkbe exportálni,
mert az már itt, nálunk is létezik. Csak ezek-
nek nincsen 83,5 milliárd dollárjuk térfigyelõ
kamerákra, így olcsóbb közvélemény-kutatás-
okból meg tüntetõk számából próbálják kikö-
vetkeztetni, hogy milyen is a „szitu” idehaza,
a plájon.

(prier)

Kettõs tükör 

Fájó szívvel emlékezünk 2008. november 23-án

elhunyt férjem, a marosújvári FFeekkeettee  LLaajjooss halá-

lának harmadik évfordulójára. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes. 

Felesége és két fia családjukkal

Megemlékezés

Brit siker a nemzetközi Emmyn

Sipos M. Zoltán

Minden jel szerint az elõzõ
négy évnél színvonalasabb-

nak ígérkezik az idei kolozsvári
FFeST Diákfilmfesztivál – véli
Doru Pop, a Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem Színház- és Televí-
ziótudományi Karának oktatója.
„Az idei filmfelhozatal sokkal
színvonalasabb, mint a korábbi-
ak, ami annak köszönhetõ, hogy
egyre több diák fér hozzá a kor-
szerû technológiához” – magya-

rázta a fesztivál szervezõje, aki
negatívumként említette, hogy
hiába próbálták meggyõzni a ko-
lozsvári mozikat, hogy adjanak
otthont a diákfilmfesztiválnak:
vagy szóba se álltak velük, vagy
elképesztõen magas terembérleti
díjat kértek. „Igazán lehangoló,
hogy egy ilyen kultúrvárosban
ilyen mértékben lebecsülik a fia-
talokat” – hangsúlyozta. Elmon-
dása szerint az idei fesztiválra az
ország minden olyan egyetemé-
rõl jelentkeztek diákok egyéni

vagy csoportos filmes alkotások-
kal, ahol mûködik ilyen szakirá-
nyú oktatás. „Úgy látszik, hogy a
fesztivál egyre ismertebbé és elis-
mertebbé válik: míg 2007-ben
nagyjából 50-60 versenyre bene-
vezett filmet hoztak a diákok, ad-
dig idén ez a szám nagyjából a
háromszorosára duzzadt” – fo-
galmazott.

A fesztivál elsõ részében a ro-
mániai, magyarországi és szlová-
kiai diákok közös mûhelymunká-
kon, workshopokon vesznek
részt. „Nagyon örülök annak a
lehetõségnek, hogy más országok
hasonló érdeklõdésû diákjaival
állhatok szóba, láthatom, hogy
õk hogyan dolgoznak, mit gon-
dolnak a filmkészítésrõl. Azt hi-
szem, hogy ez kölcsönösen fogja
segíteni a továbbiakban a mun-
kánkat, szakmai fejlõdésünket” –
mondta el lapunknak a fesztivál

kapcsán egy kolozsvári fotó-film
– média szakos diák.

A fesztiválon a versenyfilmek
mellett a miskolci és a marosvá-
sárhelyi rövidfilmfesztivál anya-
gát is bemutatják a kolozsvári kö-
zönségnek, összesen 40 külföldi
film szerepel a kínálatban. Az
idei fesztivál attrakciója, hogy je-
len lesz Bollók Csaba Balázs Béla
díjas filmrendezõ is, akinek az
Észak Észak címû filmjét holnap
fogják vetíteni. Ezt követõen a
rendezõ pénteken angol nyelvû
mesterkurzust tart a Sapientia ko-
lozsvári stúdiótermében. Mint
megtudtuk, idén a versenyre be-
nevezett filmek közül a legjobb
alkotás közel 2000 eurós összeget
kap jutalmul, az egyes kategóriák
(animációs, fikciós, dokumen-
tum-, kísérleti filmek és nagyon
rövid filmek) elsõ helyezettje pe-
dig 1000 eurót tehet zsebre. 

Kolozsváron a FFeST

Nigel Lythgoe producernek Lady Gaga popénekes adta át az Emmy-életmûdíjat

Még mindig sokan olvasnak újságot

Két százalékkal, 9 millióval csökkent a világ
újságjainak eladott példányszáma tavaly, így
összesen 519 millió lapot értékesítettek. Bár
az internetes sajtó egyre népszerûbb, bár
még mindig jóval többen olvasnak papír új-
ságot, mint elektronikusat (2,3 illetve 1,9
milliárd fõ) – írja a Newso.org. 

Budapesti galéria magas áron vásárolja XIX-XX.

századi neves magyar és európai festõmûvészek

alkotásait, különleges mûtárgyakat, numizmatikai

gyûjteményeket. 1077 Budapest, Wesselényi utca

9., www.karaigaleria.hu, karaigaleria@karaigale-

ria.hu, +36209245370, nagyváradi telefonszám:

0740-181729.

Apróhirdetés

Az Állatorvosok és

Ápolók Szakszervezete

(ÁÁSZ) támogatni sze-

retné a magyar nemze-

tiségû kollégákat is. Odafigyelünk a szakmai

érdekekre, különösképpen a tagok esetében.

Az ÁÁSZ független minden más szakszervezet-

tõl, akcióit teljesen független módon szervezi.

Az érdekeltek további tájékoztatást kaphatnak

a www.smavif.com honlapon.

ÁÁSZ

A kolozsvári moziknak kevésbé, a diákok-
nak viszont egyre inkább bejön a diákfilm-
fesztivál – nyilatkozta lapunknak Doru
Pop, a fesztivál szervezõje, aki szerint a
diákok évrõl évre jobb minõségû filmekkel
rukkolnak elõ. 



7.35 Kisváros (ism.)
8.30 Híradó
8.40 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Kis Dorrit 
(minisor.) (ism.)
11.00 Család-barát
12.00 Horvát krónika
12.30 Ecranul Norstru
13.20 Kívánságkosár
Benne: 13.02 Híradó
15.10 Egészség + (ism.)
15.45 Veszélyben
16.10 Munka-Társ (ism.)
16.40 Lélek Boulevard
(ism.)
17.15 Magyar cirkusztör-
ténet
17.40 Az erdélyi szász
kultúra nyomában
18.15 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Angyalbőrben (sor.)
22.25 Hírek
22.30 Te rongyos élet
(magyar filmdráma,
1983)
0.20 Dunasport
0.25 Kosáry Domokos ol-
vasónaplója
1.10 Megalopolis (ism.)
2.10 Térkép (ism.)
2.40 Kada Ad Libitum

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Öregdiák nem véndi-
ák (amerikai vígjáték)
12.45 A nők hálójában
(am. dráma) 14.30 Az ott-
hon túl messze van (am.
filmdráma) 16.40 St. Trin-
ian’s - Nem apácazárda
(angol vígjáték) 18.35
Tiszta szerencse (amerikai
vígjáték) 20.20 Padlógáz
(német-lux. vígjáték)
22.00 Lélegezz! (amerikai
filmdráma) 23.35 Terror-
csapda (am.-angol-német
akciófilm)

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

10.30 Szüreti vigadalom
16.00 Híradó 16.15 Hit-
élet 16.35 Kárpát Expres-
sz 17.00 Mester József: A
disznótor 17.30 Híradó
17.40 Izelítő 14.45 Ka-
lendárium 17.50 Egészsé-
ges percek 18.00 Nép-
tánc 18.30 Híradó 19.00
Hargita magazin 19.30
Híradó 20.00 Tájkép
20.30 Néptánc 21.00 Hír-
adó 21.30 Lakatos Iván:
Himnusz nyolc versszak-
ban 22.00 Rejtélyek és
ragályok

8.15 A csábítás földjén
(sorozat) 9.45 Együtt
mindörökké (sorozat)
12.45 A kötelék (sorozat)
14.15 Clase 406 (sorozat)
15.30 Amor real (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Lola (sorozat)
18.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 19.30 A csábítás
földjén (sorozat) 20.30 A
szerelem győzelme (soro-
zat) 22.00 Éjszakai törté-
netek 22.30 Perro amor
(am. sorozat) 23.30 Szere-
lemkönynyek (sorozat) 
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Pro Tv, 20.30
A nyakörv

Bart 4 éves korában elrabolta Dannyt, azóta úgy bánik vele,
mint egy állattal. Danny képes az első parancsszóra rátá-
madni bárkire a legcsekélyebb esélyt sem adva ellenfelének.
Egy nap Danny véletlenül találkozik Sammel, a vak zongora-
hangolóval. Sam és mostohalánya Victoria megismertetik
vele az emberi természetnek azt az oldalát, ami számára ed-
dig ismeretlen volt.

TV2, 22.00
Üvegtigris 2.

Ha minden jól megy, a dolgok gyakran rosszra fordulnak. Az
Üvegtigrisnél akkor is rosszra fordulnak, ha előtte se ment
jól. Lalit, a büfést és simlis, fél-bűnöző vagy csak félkegyel-
mű barátait komoly veszély fenyegeti. Érzik, hogy itt az idő,
cselekedniük kell! De nem teszik, mert mindig közbejön vala-
mi: egy esküvő, egy temetés, egy meteor, egy térkép, egy
gazdáját beköpő Trabant.

DUNA Tv, 22.30
Te rongyos élet

1951-ben vagyunk, Sziráky Lucy csinos, ambícióval teli op-
erettszínésznő. Szépen ívelő karrierjét keresztbe töri a kite-
lepítés. Volt férje grófi rangja miatt el kell hagynia a fővá-
rost. Számára kétszeresen is nehéz a beilleszkedés a kény-
szerű, falusi életbe: távol van valódi lételemétől, a színház-
tól és meg kell küzdenie arisztokrata társai ellenszenvével
is, akik betolakodónak tekintik.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Ma Reggel
10.00 Rajnán innen, 
Dunán túl...
10.30 Fejezetek a magyar
vasutak történetéből
10.50 Magyar retro
11.50 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták
12.15 Jelenetek 
a szobrok életéből
12.30 TED
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Csépel az idő
14.45 Barangolások 
öt kontinensen
15.10 Esély
15.35 Szabadlábon 
Békésben
16.00 KorTárs
16.25 Aranymetszés
17.20 Mindentudás 
Egyeteme
18.10 Vízkincs
18.35 Família Kft. (sor.)
19.05 Angyali érintés (sor.)
19.50 Esti mese
20.10 Különleges mentő-
alakulat (sor.)
21.00 Híradó este
21.35 McLeod lányai
(sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 24 (sor.)
0.00 Caterina és a lányok
(olasz sor.)
0.50 Az Este
1.20 Online kamaszok
(dokumentumf.)

7.10 Törzsutas 
(ism.)
7.45 Fókusz Reggel
8.35 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.45 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.25 Második esély
(amerikai -mexikói-
kolumbiai sorozat)
11.20 Top Shop
13.10 ASZTRO Show
14.10 A szív útjai 
(török sorozat)
15.15 Passionada 
- A szerelem játéka 
(am. rom. vígj., 2002)
17.15 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
18.20 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.00 ValóVilág 
(2011) (élő) 
- Összefoglaló
23.10 Dr. Csont 
(amerikai krimisorozat)
Utána: RTL hírek
0.15 Kemény zsaruk
(amerikai akció sor.)
1.20 Reflektor 
- Sztármagazin
1.35 Infománia

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.10 Stahl konyhája
10.15 Babapercek
10.20 Teleshop
12.25 Diana hercegnő
meggyilkolása (am.-lux.-
angol életr. drám., 2007)
14.15 Eva Luna 
(amerikai -mex. sor.)
15.15 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.25 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna 
(amerikai -mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 ÖsszeEsküvők
(valóságshow)
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Üvegtigris 2. 
(magyar vígj., 2006)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív
A TV2 magazinja
0.50
Éjszakai-show
1.25 Tények Este 
- Hírműsor
2.00 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.35 A blogger (am. sor.)
3.25 Sötét titkok 
(am. horror, 2007)

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

10.40 Cogburn, a békebíró
(am. western) 12.45 Se-
gítség, szülő vagyok!
13.40 Lehetetlen küldetés
14.40 Monk - Flúgos nyo-
mozó (sorozat) 15.40 Dok-
tor House (ismétlés)
16.35 Nyomtalanul (soro-
zat) 17.30 Gyilkos számok
(sorozat) 19.20 Jóbarátok
(sorozat) 20.20 Két pasi
(ismétlés) 21.15 Doktor
House (sorozat) 22.15 CSI
(am. sorozat) 23.10
ÁlomÉpítők 2. 0.10 Esküdt
ellenségek (sorozat)

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Hírek
(live) 13.30 Pontos sport-
idő 14.00 Prosport óra
(live) 15.10 Pontos sport-
idő 16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Örüljünk a focinak!
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
(live) 19.05 Információk
(live) 20.00 Pontos
sportidő (live) 20.05
Örüljünk a focinak! (live)
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling WWE
PPV

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 Afrika 
gyöngyszeme 
(port. kaland sor.)
10.50 Fizikaóra 
- Yvon Fortin (dok. f.)
11.10 Van képünk hozzá
12.05 Hacktion 
(magyar akció sor.)
13.00 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Slovenski Utrinki
14.30 Kvartett
15.00 TED
Technology, Entertain-
ment, Design - technoló-
gia, szórakoztatás, dizájn
15.30 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták
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 Hallgass a szívedre!
(am. rom. dráma, 2010)
22.55 Az Este
23.30 Valaki
0.00 Múlt-kor
0.30 Angi jelenti
1.00 Zöld Tea

7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
8.00 Románia, 
nap mint nap! (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(dél-koreai sorozat)
11.25 Az ember és az idő
12.20 TVR55
12.40 A palota legendái:
király
(dél-koreai drámasor.)

14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Lottó 5 /40, 
Lottó 6/49
18.25 A palota legendái:
király 
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.00 Ítéld meg te! 
(live)
22.10 A Roman Televízió
dokumentumfilmjei
23.20 Határok nélkül -
talk show
0.20 És most merre?
(dokumentumf.)
1.15 Nosztalgikus évek
(ism.)
2.55 TVR55
3.10 Sport (ism.)
3.25 Hírek (ism.)

5.30 Nevess csak! 
(ism.)
6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, Könyvbemutató
10.00 Arthur 
(amerikai rom. vígj.,
1981) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport
14.00 A magas szőke 
férfi visszatér 
(francia vígjáték, 1974)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek,
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 A nyakörv 
(francia-amerikai-angol ak-
cióthriller, 2005)
22.30 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 A mentalista 
(amerikai krimisorozat)
0.00 A nyakörv 
(francia-amerikai-angol ak-
cióthriller, 2005) 
(ism.)
2.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Răzvan és Dani műsora
(live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Nyerj 
60 másodperc alatt 
- szórakoztató műsor
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Next Top Model 
by Cătălin Botezatu
22.00 Lale 
(török sorozat)
23.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.00 Az Androméda törzs
(am. sci-fi sor.)
3.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
3.45 Közvetlen hozzáfé-
rés (ism.)

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

1.00 Finţescu hídja 
(ism.)

5.40 Egyszemélyes 
hadsereg
6.30 Nagymenők 
négy keréken
7.00 Hogyan készült?
Szörfdeszka, 
matrica, 
szendvicskeksz, 
beton tetőburkoló
8.00 Autókereskedők
- Lexus LS400
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 A túlélés törvényei
12.00 Amcsi motorok
- Gander Mountain
13.00 Autókereskedők 
- Frogeye Sprite
15.00 Állítólag... 
- Autós menekülés
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Gander Mountain
18.00 Autókereskedők 
- Saab 9-3
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- Szuperhősök órája
21.00 Hogyan készült?
Lakatok, 
Hajnyírók, 
Facipők, 
Műbőr
22.00 Halálos fogás 
- A sziget
23.00 Szén
0.00 Autókereskedők 
- VW T2 Panel Van
2.00 A túlélés törvényei
3.00 Állítólag...

7.00 Teleshopping
8.00 Nyomoz a tanárnő
(olasz sorozat)
9.10 Mondj egy mesét
(olasz filmdráma, 2. rész)
10.50 Vallomások 
(ism.)
11.50 Bazár
12.25 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 Régimódi hálaadás
(kanadai-amerikai filmdrá-
ma, 2008)
20.05 Adio
20.10 A divat világa
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Cinema Dreaming 
- kultúrális magazin
23.35 Üldözés 
(német-francia filmdráma,
2008)
1.25 halász (ism.)
1.55 Puzzle 
- hétvége a kettesen 
- szórakoztató magazin
(ism.)
3.40 Vallomások 
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Mű-
velődési hírek, Hitvilág, Előhang, Komolyzenei vetélkedő
12.45 Sajtószemle 13.00 Híradás, Zenés üzenetek 14.00
Híradás, KultúrPresszó 15.00 Híradás, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság, Medicina, Művelődési hí-
rek 17.55 A nap hírei röviden 
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Ma Kelemen és Dániel
napja van.
A Kelemen férfinév a latin
Clemens névbõl ered,
amelynek jelentése: jám-
bor, szelíd, jóságos. Nõi
párja: Klemencia.
A Dániel férfinév héber
eredetû, jelentése: Isten a
bírám. A kereszténység fel-
vétele elõtt a magyarság-
nak volt egy Dan személy-
neve, mely késõbb összeol-
vadt a Dániel névvel. Nõi
változata: Daniella.
Holnap az Emmák, Fló-
rák, Jánosok és Virágok
ünnepelnek.

Évforduló
• 1644 – Megjelenik John
Milton Areopagitica címû
röpirata az Angol Parla-
ment cenzúratörvénye el-
len, a szólás- és lelkiismere-
ti szabadság érdekében.
• 1852 – Elõször helyeznek
üzembe postaládákat. (Ang-
liában, Jersey szigetén).
• 1956 – A magyar kor-
mány közleményben tu-
datja, hogy Nagy Imre és
társai elhagyták a jugo-
szláv követséget, és saját
kérésükre Romániába tá-
voztak.

Vicc
– Hogy hívják a jós legkisebb
fiát?
– Jóska.

Recept
Diós-krémes sütemény
Hozzávalók: 16 dkg darált
dió, 8 ek tej, 16 dkg vaj, 25
dkg porcukor, 1 vaníliás cu-
kor, 5 cl sütõrum.
Elkészítése: A tojássárgákat
habosra keverjük 20 dkg cu-
korral és 10 evõkanál vízzel.
A lisztet elkeverjük a dióval
és a sütõporral és az elõzõek-
hez adjuk. A tojásfehérjét a
maradék cukorral kemény
habbá verjük és óvatosan a
krémhez keverjük. Kivaja-
zott, kilisztezett tepsibe si-
mítjuk és elõmelegített sütõ-
ben, közepes hõfokon meg-
sütjük. A krémhez a diót
megfõzzük a tejben. A vajat
habosra keverjük a porcu-
korral és a vaníliás cukorral,
majd a diós krémhez adjuk.
A megsült tészta tetejét meg-
locsoljuk a rummal és meg-
kenjük a krémmel. 1-2 órára
hûtõszekrénybe tesszük, míg
a tetején a krém meg nem
szilárdul. Ekkor rákenjük a
vajjal elkevert, olvasztott tor-
tabevonót.

2011. november 23., szerda   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Fogja vissza az elõítéleteit. Vala-
kit nem érdeme, hanem hovatar-
tozása alapján ítél meg. Helyre-
hozhatatlanul tévedhet!
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ellenségei lesben állnak, s csak a
megfelelõ pillanatra várnak,
hogy kilõhessék rosszindulatuk
nyilát. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Óvakodjék a felesleges vitáktól.
Nem csak azért, mert feleslege-
sek, hanem azért, mert nem tud
belõlük gyõztesen kikerülni.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ma még a komoly, hûséges fele-
ségek és férjek is kalandra va-
dásznak… Még az sem érdekli
õket, ha netán ez a kaland nem
éri meg a kockáztatást.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ez a nap a legkülönbözõbb lehe-
tõségeket kínálja. Ha kellõ hatá-
rozottsággal képviseli terveit, ma
gyorsan célt érhet. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ma kövesse azt a belsõ hangot,
amely ritkán mutatott rossz
irányt. Csodálatos élményben
lesz része, mert egy találkozás

meghatározhatja az egész életét. 
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Tervei szinte kivétel nélkül mind
valóra válnak. Jó lenne, ha ezzel
tisztában lenne, és önbizalmat
merítene belõle. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egy olyan hír érkezik, talán nem
is Önhöz, hanem közvetlen kör-
nyezetéhez, amely alapvetõen
meghatározza eljövendõ éveit. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Felfokozott tenni vágyás hatja
át. Rendezget, tesz-vesz, de aztán
mindent félbehagy. Nem csoda,
hiszen megint túlbecsülte erejét. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ne sajnálkozzon, ha az Ön körü-
li változások megszokott rendjén
is változtatnak. Minél elõbb bele-
törõdik, annál több haszna szár-
mazik belõlük. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Két választása van most: vagy
betegre dolgozza magát a semmi-
ért, vagy egyszerûen kihagyja ezt
a mai napot, és semmittevéssel
üti agyon az idejét. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Nem találja a helyét, úgy érzi, fe-
lesleges a környezete számára.
Elkeseredésében képes néhány
meggondolatlan cselekedetre is. 

Horoszkóp
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November 23., szerda
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Ha valaki szótlanul figyel téged,
amikor beszélsz, anélkül, hogy
valamire is rákérdezne, akkor
vagy teljes mértékben érti, amit
mondasz, vagy éppen másra
gondol. Gyakran annyira bele-
feledkezünk mondanivalónkba,
hogy elszakadunk attól, akivel
éppen beszélünk. Saját gondola-
taink és érzéseink annyira leköt-
nek, hogy már nem is figyelünk

beszélgetõtársunkra. Ilyenkor
megszakad a kapcsolat közöt-
tünk, és helyette az a hit jelenik
meg a szívünkben, hogy a másik
ember mindent ért, amit mon-
dunk, és arra feszülten figyel. A
beszélgetés egy szép játék, amit
kérdések és válaszok sora tesz gaz-
daggá és tartalmassá. Úgy be-
szélj, mint aki hallgat, és úgy
hallgass, mint aki szól. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden

Rali 

T. J. L. 

Cáfolta tegnap Keleti
Edwin kolozsvári ralis

Sorin Blejnarnak, az Orszá-
gos Adóügynökség (ANAF)
vezetõjének vádjait, az autó-
versenyzõ navigátorát, Victor
Pontát igyekszik tisztázni a
szociáldemokrata politikussal
kapcsolatos, annak szpon-
zorizálását illetõ vádakat. 

„Blejnar úr vagy hazudik,
vagy pedig rosszul informált”
– állítja Keleti, aki közli:
Victor Ponta sosem volt az ál-
tala vezetett Automedia Kft.
részvényese, de még alkalma-
zottja sem, mint ahogy azt az
ANAF-vezetõ nyilatkozta.
Keleti kitart amellett is, hogy
cége és a Realitatea-Caþa-
vencu Csoport között nem lé-
tezik semmiféle szponzorálá-
si szerzõdés. Hamis Blejnar
azon kijelentése is, hogy az

Automedia autós társaság, a
kft. ugyanis több mindennel
foglalkozik, egyebek közt au-
tós tematikájú kiadványok
megjelentetésével és reklám-
tevékenységgel is. A cég mû-
ködése teljesen áttekinthetõ,
törvényes keretek közt zajlik.
Keleti cáfolja Blejnar azon ki-
jelentéseit is, melyek szerint
„többé-kevésbé fiktív szám-
lák” miatt marasztalható el
az Automedia. Blejnar
szerint Victor Ponta rejtett
anyagi támogatást kapott a
Realitatea-Caþavencu Cso-
porttól, és csakis így vehetett
részt az országos ralibajnok-
ság minden futamán.   

Miközben Keleti Edwin hi-
vatalos dokumentumokra hi-
vatkozva igyekszik tisztázni
az általa alaptalannak vélt
vádak alól navigátorát, Vic-
tor Ponta kijelentette: perelni
fog. „Blejnar azt mondja,
csak a bíróságon fogja bemu-
tatni a bizonyítékokat. Meg-

adom neki ezt a lehetõséget”
– ígéri a PSD-vezér. Az idei
országos ralibajnokságon a

Keleti–Ponta-páros egy Mi-
tsubishi Lancer Evo 10-et ve-
zetett, amellyel az összesített

pontverseny 16. és a 3-as gép-
osztály 15. helyét szerzete
meg. 

Keleti Edwin autóversenyzõ és navigátora, Victor Ponta cáfolják az ANAF vezérének vádjait

Kolozsvári bravúr 

Egy-egy hazai, illetve ide-
genbeli vereség után a mesz-
szi Krasznojarszkban szerez-
te meg elsõ csoportgyõzel-
mét az Eurochallenge Kupá-
ban az U-Mobitelco BT férfi
kosárlabdacsapata: a kolozs-
váriak 81-73-ra verték az
orosz BC Jenyiszejt. Az E
csoportban tegnap este a
francia Elan Chalon-sur-Mer
a belga Antwerp Giantsot
fogadta, e találkozót megelõ-
zõen a román bajnok a kvar-
tett harmadik helyén állt.      

Overdose nem utazhat
Hongkongba

Bár meghívták Overdose-t, a
magyar csodaló mégsem ve-
het részt Hongkongban a
Távol-Kelet legnagyobb
sprintfutamán. A verseny-
szervezõ 26 nappal a futam
elõtt közölte, hogy az ottani
mezõgazdasági, halászati és
természetvédelmi hivatal egy
1992-es lóinfluenza-járvány
miatt csak azon lovak beuta-
zását engedélyezi, amelyek
15 meghatározott országban
töltötték az elmúlt 60 napot,
és ezek között Magyarország
nem szerepel.

Ferencvárosi siker

A magyar–román jégko-
rongbajnokság, a MOL Liga
egyetlen hétfõ esti mérkõzé-
sén a Ferencváros 4-2-re
nyert a Sapa Fehérvár AV19
farmcsapata ellen. A 32 pon-
tos Fradi az ötödik, a két
ponttal kevesebbet gyûjtött
székesfehérvári csapat pedig
a hatodik a táblázaton. 

Vasile Avram 
szabadlábon

Közel két hónap után szaba-
dult Vasile Avram, a labda-
rúgó játékvezetõi testület, a
CCA volt elnöke, akit csú-
szópénz elfogadásával vá-
dolnak. Avram továbbra is
tagadja a 19 ezer euró átvé-
telének vádját, és nem tartja
kizártnak, hogy miután tisz-
tázza magát,visszatér a ro-
mán labdarúgás berkeibe.

Örökös eltiltás
Mullingsnak

Doppingvétség miatt örökös
eltiltással sújtotta Steve Mul-
lings világbajnok jamaicai
sprintert hazájában egy há-
romtagú fegyelmi bizottság.
A testület már a múlt pénte-
ken bûnösnek mondta ki a
28 éves vágtázót, akinek a
júniusi országos bajnoksá-
gon adott mintájában buk-
kantak tiltott szer (furosze-
mid) nyomaira. Négy nap-
pal ezelõtt még nem hoztak
döntést a büntetés mértéké-
rõl, mert a helyi atlétikai
szövetségtõl még nem kap-
ták meg Mullings elsõ, 2006-
os doppingesetének doku-
mentációját. A nemzetközi
szabályoknak megfelelõen a
kétszer doppingvétséget el-
követõknek járó örökös eltil-
tással sújtották Mullingsot,
aki a jamaicai 4x100 méte-
res váltóval a 2009-es vb-n
aranyérmet szerzett.

Keleti tisztázza navigátorát 

Labdarúgás 

Turós-Jakab László

Érdekes mérkõzésekkel
zárult hétfõn este a lab-

darúgó Liga-1 14. forduló-
ja. A giuleºti-i Valentin Stã-
nescu Stadionban a 13.
percben már 2-0-ra vezettek
a vendég medgyesiek, Bud
és Bawab talált be. A Rapid
szünetig egyenlített Pancu
akció- és Herea tizene-
gyesgóljával, majd a máso-
dik játékrészben Teixeira ré-
vén szerzett vezetést. A
Gaz Metan jordániai csatá-
ra büntetõbõl egyenlített a
84. percben, de a végered-
ményt ugyanaz a Teixeira
és a veterán Pancu állította
be, 5-3 a Rapid javára. A
vendégek Ciucã kiállítása
miatt közel mint egy félidõt
szerepeltek emberhátrány-
ban, igaz, a 80. percben a
bukarestiek is tíz mezõny-
játékossal maradtak, miu-
tán a montenegrói Bozovici
is piros lapot kapott. A mér-
kõzés után George Copos
csapattulajdonos arról szá-
molt be, hogy Ovidiu Herea
szerzõdést hosszabbított a
Rapiddal.

A forduló úgy zárult, mint
ahogy kezdõdött is: egy ven-
dégsikerrel. A japán Szeto
Takajuki 60. percben fejelt
góljával az Astra 1-0-ra verte
Chiajnán az újonc Con-
cordiát, miután két-két alka-
lommal a játékosok a kapufá-
kat döngették meg. 

A 14. fordulóban csak a
Marosvásárhely és az Astra
tudott idegenben nyerni, s a
házigazdák fölényét bizo-
nyítja a 18-8-as összgólarány
is. A 2011–12-es pontvadá-
szat 300. gólját a FC Vaslui
brazil csatára, Wesley Lopes
szerezte – büntetõbõl.   

Ezúttal is öt játékost állí-
tottak ki, a 44 sárga lap pe-
dig fele-fele arányban oszlott
meg a házigazdák és a láto-
gatók szabálytalankodó játé-
kosai között. 

A góllövõlistán Wesley
Lopes (Vaslui) már csak egy
hosszal szorul a 12 találattal
vezetõ dinamós Marius
Niculae mögé, míg Dãnciu-
lescu (Dinamo) 8, Weldon
(CFR 1907) 7, Opriþa (Petrol,
3x11 m), Herea (Rapid, 4x11
m), Bawab (Gaz Metan,
2x11 m) és Pancu (Rapid) 6-
6 alkalommal zörgette meg
az ellenfelek hálóját. A dobo-
gósok triója kissé elhúzott a
többiektõl, s a Dinamo, a Ra-
pid és a CFR 1907 a hét vé-
gén legfeljebb egymás közt
cserélhet helyet – egyelõre
nem lehet utolérni õket.     

A 15. forduló pénteki nyi-
tómérkõzését Ploieºti-en vív-
ja az Astra és a Ceahlãul, a fél
9-kor kezdõdõ meccset a Digi
Sport közvetíti élõben. A to-
vábbi menetrend: szomba-
ton: Sportul Studenþesc– FC
Vaslui (14 óra, Digi Sport),
Pandurii–Rapid (18 óra, Digi
Sport), Steaua–Brassói FC
(20.30 óra, Digi Sport); vasár-
nap: Szebeni Voinþa– Ko-
lozsvári CFR 1907 (14 óra,
Dolce Sport), Kv. U– Galaci
Oþelul (18 óra, Digi Sport),
Mioveni–Dinamo (20.30 óra,
Digi Sport); hétõn: Vásárhelyi
MFC–Chiajna (18.30 óra,
Digi Sport), Gaz Metan–Pet-
rolul (20.15 óra, GSP Tv). 

Gólzápor a Giuleºti-en

A táblázaton
1. Dinamo 14103 1 29-7 33
2. Rapid 14 9 4 1 25-10 31
3. CFR 1907 14 9 2 3 31-13 29
4. Kv. U 14 7 4 3 21-14 25
5. Vaslui 14 7 3 4 24-13 24
6. Oţelul 14 7 3 4 13-12 24
7. Astra 14 6 5 3 17-14 23
8. Pandurii 14 6 4 4 20-15 22
9. Steaua 14 6 4 4 17-12 22
10. Ceahlăul 14 5 4 5 13-18 19
11. Gaz Metan 14 5 1 8 22-28 16
12. Brassó 14 4 3 7 15-15 15
13. Petrolul 14 3 4 7 13-18 13
14. Szeben 14 3 4 7 10-19 13
15. Vásárhely 14 2 6 6 13-23 11
16. Sportul 14 1 6 7 13-26 9
17. Chiajna 14 2 3 9 8-22 9
18. Mioveni 14 2 210 9-34 8

Tenisz

T. J. L.

Londonban folytatódott
a férfi teniszezõk világ-

bajnoksága, az A csoportban
játszottak. Három korábbi
kudarc után David Ferrernek
idén elõször sikerült legyõz-
nie Andy Murray-t: az 5. he-
lyen kiemelt 6-4, 7-5 arány-
ban bizonyult jobbnak a hár-
mas számú favorit skótnál.
Annál is érdekesebben ala-
kult Novak Djokovics és To-
mas Berdych összecsapása.
Az elsõ helyen kiemelt, világ-
elsõ szerb 6-3-ra vesztette el
az elsõ szettet, s ugyanolyan
arányban nyerte a másodi-
kat. A mindent eldöntõ har-
madik szettben a cseh 6-5-re
és 40-30-ra vezetett, innen si-
került fordítania a belgrádi fi-
atalembernek. Djokovics
hosszabbításra mentett, a tie-
breakben már nem kegyel-
mezett az ötödik helyen ki-
emelt Berdychnek: 7-6 (7-3).
A párosoknál gyõzelemmel
kezdett Horia Tecãu–Robert
Lindstedt román–svéd duó
ma a világ tán legjobb kettõ-
sével meccsel, az amerikai
Bryan-ikrekkel. Utóbbiak is
gyõzelemmel kezdtek az A
csoportban: 6-7 (4), 7-5, 10-7
a Jürgen Melzer–Philipp Pet-
zschner osztrák–német pá-
rossal. Tegnap a B csoport
második fordulójának mér-
kõzéseit rendezték meg. A
nyeretlenek összecsapásán a
francia Jo-Wilfried Tsonga
(6.) 7-6 (4), 6-1-re nyert az
amerikai Mardy Fish (8.) el-
len. A nagy érdeklõdéssel
várt Roger Federer (4.)–Ra-
fael Nadal (2.) párharc késõ
este, a játéknap záróakkord-
jaként zajlott le. Egy páros-
eredmény a B csoportból:
Michael Llodra (francia) –
Nenad Zimonjic (szerb)–Ro-
han Bopanna (indiai) –
Aiszam-ul-Hak Kuresi (pa-
kisztáni) 7-6 (6), 6-3. 

Djokovics 

feltámadása Labdarúgás

ÚMSZ

További nyolc mérkõzés-
sel folytatódik ma este a

labdarúgó-Bajnokok Ligája
csoportköre. A TVR 1 válasz-
tása a H jelû kvartettben ese-
dékes FC Barcelona–AC Mi-
lan-rangadóra esett. A meg-
szokott idõben, 21.45-kor
kezdõdõ összecsapás tulaj-
donképpen tét nélküli, hiszen
a két elitgárda már biztosítot-
ta helyét a nyolcaddöntõben.

A csoport másik mérkõzé-
sén a kétpontos fehérorosz
BATE Boriszov az eddig
egyetlen pontocskát szerzett
cseh Viktoria Plzent fogadja,
s a találkozó gyõztese közel
kerül ahhoz, hogy tavasszal
az Európa Ligában folytat-
hassa. 

Az E csoportban egyelõre
Chelsea (8 pont), Bayer

Leverkusen (6), Valencia (5),
Genk (2) a sorrend, a ma esti
Leverkusen–Chelsea- és Va-
lencia–Genk-meccsek ered-
ményei után már többet fo-
gunk tudni. 

Az F csoportban Olym-
pique Marseille (francia)–O-
limpiakosz- (görög) és Arse-
nal (angol)–Borussia Dort-
mund- (német) találkozókat
rendeznek. A csoportban az
Arsenal (8 pont) vezet a
Marseille (7), a Dortmund
(4) és az Olimpiakosz (3)
elõtt. 

A G csoport meglepõ éllo-
vasa, a ciprusi APOEL Ni-
cosia Szentpétervárra láto-
gat, a tõle egy ponttal elma-
radó orosz Zenit otthonába.
Utolsó esélyét játssza meg
Mircea Lucescu Sahtar
Donyeckje is, a kétpontos
ukránok a kétszer annyit
gyûjtött EL-gyõztest, az FC
Portót fogadják. 

BL: csillagok háborúja

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

Az Aranycsapat Alapít-
vány hétfõn tartotta meg-

emlékezését az „évszázad
labdarúgó-mérkõzésének”
évfordulója alkalmából,
melyre 2003 óta minden év-
ben sort kerít.

Pénteken lesz az 58. évfor-
dulója az angol-magyarnak,
amelyet a legendás Arany-
csapat 6-3-ra nyert meg a lon-
doni Wembley Stadionban.
Ez volt az elsõ alkalom, hogy
a háromoroszlános gárda ha-
zai pályán kikapott egy nem
brit csapattól.

„Az évszázad mérkõzése
kifejezést nem mi találtuk ki,
hanem az angolok” – nyilat-
kozta Kû Lajos az összejöve-
telen, amelyen megjelent
Grosics Gyula, a legendás

kapus és Várhidi Pál is, aki a
cserepadról nézte végig az
összecsapást. „A mérkõzés
elõtt az angolok megfigyelõi
Magyarországon jártak, lát-
ták a svédek elleni döntetle-
nünket és azt mondták, hogy
simán megnyerik majd a lon-
doni találkozót. Erre mi már
a 45. másodpercben vezet-
tünk, 6-3 lett a vége, de volt
két kapufánk, egy meg nem
adott gólunk és több helyze-
tünk is, valóságos csoda
volt.” „Szerencsére az ango-
lok azonnal revánsot akar-
tak, aztán ahogyan azt mon-
dani szokták, egy hétre jöt-
tek, de 7-1-gyel mentek” –
tette hozzá Kû Lajos, aki az
1972-es müncheni olimpián
szerzett ezüstérmet. Az ösz-
szejövetel elõtt az egybegyûl-
tek a Szent István-baziliká-
ban Puskás Ferenc síremlék-
ét koszorúzták meg. 

Grosicsék megemlékeztek 

a londoni „hat-háromról”
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