
SzabadságSzabadság
www.szabadsag.ro

Erdélyi közéleti napilap 2011. december 2., péntek XXIII. évfolyam 280. szám Ára: 1,50 lej

gg
23280

KULT-TÚRA
„Életem a bábjáték, 

bölcsőtől a sírig”

Életének 87. évében elhunyt 
Kemény Henrik Kossuth-díjas 
bábszínész, kiváló művész, Vi-
téz László életre keltője – tu-
datta a Vojtina Bábszínház.

SPORT
 Befejezte európai   
szereplését a Rapid

Az izraeli Hapoel Tel-Avivtól 
elszenvedett hazai veresé-
gével a Bukaresti Rapid a to-
vábbjutás matematikai esé-
lyeit is eljátszotta a labdarúgó 
Európa Ligában.

DALKEVERŐ
Megélni a saját koromat

Bár a legnépszerűbb magyar al-
ternatív rockzenekar, a Kispál 
és a Borz tavaly nyáron elbú-
csúzott a közönségtől, a front-
ember Lovasi András napja-
inkban legalább annyira ak-
tív, mint korábban: az egyko-
ri Kispál-tagokból is álló csapa-
ta, a Kiscsillag Néniket a bácsik-
nak! címmel nemrég jelentette 
meg harmadik albumát Lovasi 
kiadójánál, a Megadó Kiadónál.
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Halványulni látszik a Pécs–
Kolozsvár testvérvárosi kapcsolat
Személyes interakció függvényében alakulnak a viszonyok?

Tavaly még magas hőfokon működött a kapcsolat Sorin Apostu (balról) és Páva Zsolt között

Az elmúlt időszakban a Kolozs-
vári Polgármesteri Hivatal kü-
lönböző beosztású és ügyosz-
tályokon tevékenykedő tisztség-
viselői mélázva gondolnak arra 
az időszakra, amikor intenzív 
testvérvárosi kapcsolatot tar-
tottak fent Pécs városával, illet-
ve az ottani polgármesteri hi-
vatal bizonyos munkatársai-
val. A még röviddel az 1989-es 
forradalom után kialakult, ki-
emelt fontosságú testvérvárosi 
viszony még a szélsőségesen na-
cionalista kolozsvári ex-polgár-
mester, Gheorghe Funar idejé-
ben is fennmaradt, holott a volt 
városvezető mindent megtett 
annak érdekében, hogy ellehe-
tetlenítse azt. A kapcsolatokat 
Boros János volt RMDSZ-es al-
polgármester segítségével ápol-
ta a pécsi városvezetés, a ma-
gyarországi magas rangú ven-
dégek diplomatikusan elke-
rülték Funar személyét. A 
2004-ben bekövetkezett polgár-
mester-váltás után a kapcsola-
tok felvirágoztak, Sorin Apostu 
2009-ben bekövetkezett színre 
lépése után viszont kissé meg-
inogtak. Ma szinte teljesen stag-
nálnak.  (Részletek a 5. oldalon)
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  Dan Perjovschi, a kortárs 
román képzőművészet mesz-
sze földön híres személyiségé-
nek előadásával indult, majd 
négy nappal később az örmény 
Arutyunján-testvérpár alkotta 
Wattican Punk Ballet geg-tánc-
punk formáció meghökkentő, 
ám fergeteges koncertjével fe-
jeződött be az a tanulmányút, 
amelyet a Kisebbségi és Regio-
nális Nyelvű Napilapok Egye-
sülete (MIDAS) szervezett meg 
idén ősszel Bolzanóban. Ami 
pedig e két programpont kö-

Sorsok és életképek 
az autonómia földjén

zött, november 8-tól 11-ig zajlott 
a Balló Áronról elnevezett study 
visit keretében, az a sokat emle-
getett dél-tiroli autonómia köze-
lebbről való megismerése volt: 
az „elméleti megalapozáson” és 
városnézésen túl felkerestük a 
tartomány parlamentjét, a térség 
legnagyobb kiadóvállalatát és 
kisebbségi sajtótermékét, emel-
lett kutatóintézetbe, múzeumba, 
borparadicsomba és felsőoktatá-
si intézménybe is ellátogattunk.

Továbbra is 
elnök Csigi   
Levente
 Éves közgyűlését tartotta teg-
nap az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) Kolozs megyei 
szervezete – tájékoztat sajtóköz-
leményében a szervezet. A do-
kumentum szerint a testület új-
raválasztotta Csigi Levente el-
nököt. A tevékenységi beszámo-
ló során elhangzott, hogy látoga-
tottsági rekordot döntött az au-
gusztusi Kolozsvári Magyar Na-
pok rendezvénysorozata. 

A közlemény szerint az 
EMNT Kolozs megyei szerveze-
tének közgyűlése az elnöki be-
számoló elfogadását követő-
en újabb egy évre megerősítette 
tisztségében Csigi Levente elnö-
köt és nyolctagú elnökségi csa-
patát. Alelnökökké választották 
Gergely Balázst, Kiss Budai Ti-
bort, Mátis Jenőt, Mihály Ágnest, 

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

RÉSZLETEK A 6–7. OLDALON
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  Szerdán délután a Kolozsvári Városi Tanács azonnali hatály-
lyal összehívott ülésén Radu Moisint, a Demokrata- Liberális Párt 
(PD-L) jelöltjét (képünkön balra) választották meg a megyeszék-
hely ideiglenes polgármesterének. Amennyiben december 5-én 
helyt adnak a bírói felügyelet alatti szabadlábra helyezésre vonat-
kozó kérésének, s Apostut kiengedik a fegyházból, a végleges és 
visszavonhatatlan ítélet meghozataláig folytathatja tevékenységét. 
Az RDMSZ jelöltje László Attila volt. Moisin 15, ellenfele pedig 5 
szavazatot kapott. Kedden a helyi döntéshozó testületben Ioan Pop 
ülésvezető felolvasta a prefektusnak a Sorin Apostu polgármester 
tisztségből történő felfüggesztéséről szóló rendeletét, s az önkor-
mányzati képviselők úgy döntöttek, szerdán 13 órára azonnali ha-
tállyal tanácsülést hívnak össze helyettesítője megválasztására.

RÉSZLETEK A 11. OLDALON

Radu Moisin az 
ideiglenes polgármester
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Ezen a hétvégén

MINERALIA
Ásvány, kőzet, féldrágakő 

ékszerek kiállítása.

MŰVÉSZETI MÚZEUM
DECEMBER 2–4.
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