
A Horthy- és a Szálasi-korszak jelképeivel emlékeztek a hétvégén a második bécsi döntésre
Csíkszeredában. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom által szervezett ünnepségsoro-
zatot engedélyezte a helyi önkormányzat és a csendõrség is, az ünnepi szónokok között  fel-
szólalt Ráduly Róbert polgármester, RMDSZ-es politikus is.  Az elöljáró nem válaszolt meg-
keresésünkre, Ladányi László prefektus pedig elhárította a felelõsséget. Az önkormányzati-
ság elvére hivatkozott, és úgy nyilatkozott: bár nem tudja, milyen jelképek találtak otthonra
Csíkszeredában, feljelentést tehet, aki jogszerûtlenséget tapasztalt. 7. oldal 

A Hatvannégy Vármegye Mozgalom a csíkszeredai polgármester engedélyével és részvételével tartotta meg a megemlékezést Fotó: AgerpresPrigoanã, a sajtó pribékje?

A nyomtatott sajtót és az internetes médiát
is az Országos Audiovizuális Tanács
(CNA) felügyelete alá vonná Silviu
Prigoanã demokrata-liberális képviselõ.
Szász Attila CNA-tag „nagy hülyeségnek”
tartja Prigoanã törvénytervezetét, ugyanak-
kor sérelmezi, hogy benyújtása elõtt a poli-
tikus nem konzultált a testülettel.
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 

VI. évfolyam,
177. (1243.) szám

w
w

w
.m

a
s

z
o

l.
ro

BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2723 ▼
1 amerikai dollár 3,3569 ▼
100 magyar forint 1,5062 ▲

Újabb giuleºti-i áldozat

Egy hónappal a katasztrófa után, az orvosi
erõfeszítések ellenére, váratlanul meghalt az
augusztusi, giuleºti-i tûzvész hatodik áldo-
zata. A hétvégén elhunyt csecsemõt az el-
múlt hetekben a fõvárosi Grigore
Alexandrescu kórházban ápolták.
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Aktuális 2
Román–francia csúcsot 
tartanak romaügyben

Traian Bãsescu román és Nicolas Sarkozy
francia államfõ hamarosan személyesen
egyeztet Párizsban a Franciországból kito-
loncolt romák ügyében. Errõl a két politi-
kus telefonon tárgyalt a hétvégén – tájékoz-
tatott a bukaresti elnöki hivatal.

Különbségek
A demokrácia felszámolásával a hata-
lom és a pénz birtokosai bebiztosíthat-
ják szupremáciájukat. Az értetlen lakos-

ságra csak annyiban van szük-
ség, amennyiben még fejhe-
tõ, a „megnyerése” külön-
ben egyszerû technikai kér-
dés. És mivelhogy e mel-

lékszereplõben már kevés
kisajtolható pénz van,
azt ma már a fõszerep-

lõknek egymástól
kell azt elvenni.

Ágoston Hugó

Amerikát nem egy vallás tá-
madta meg kilenc évvel ez-

elõtt – jelentette ki Barack Obama
amerikai elnök a 2001. szeptem-
ber 11-i terrortámadás évforduló-

ján tartott megemlékezésen.
Eközben több százan tüntettek a
Ground Zero közelében felépíten-
dõ iszlám közösségi központ mel-
lett és ellen. 2. oldal 

Virágok az áldozatok emlékére a Ground Zerónál

Elõzetes letartóztatásban
töltötte a hétvégét Sorin

Ovidiu Vântu, a Realitatea-
Caþavencu sajtótröszt tulajdo-
nosa, akit az ügyészség bûn-
pártolás alapos gyanújával vett
õrizetbe múlt csütörtökön.
Ügyvédei várhatóan ma meg-
fellebbezik a hatósági akciót,
emberiességi érvként hozva fel,
hogy védencük krónikus beteg-
ségben szenved. Mint ismert, a
Traian Bãsescu államfõ által
„mogulnak” nevezett Vântu
nevéhez fûzõdik az 1989 utáni
Románia egyik legnagyobb
csalása: közel 300 ezer ember
megtakarításait vitte el az üz-
letember-médiacézár által be-
indított Országos Beruházási
Alap (FNI). 3. és 4. oldal 

Zárkában töltötte 
a hétvégét Vântu

Horthy kísértett Csíkban
Észak-Erdély visszacsatolására emlékeztek a városvezetés részvételével

ÚMSZ

Sürgõsségi rendelettel fogadja
el a kormány az oktatási tör-

vénytervezet decentralizációra
vonatkozó részét, ha nem gyorsul
a jogszabály parlamenti vitája –
tájékoztatott Markó Béla minisz-
terelnök-helyettes. A szövetségi
elnök pedagógusokat is súlyosan
érintõ költségcsökkentõ  intéz-
kedések kapcsán megerõsítette:
az RMDSZ nem fogad el több
megszorítást, és azon lesz, hogy
december 31-e után a pedagógu-
sok kedvezõbb bérezésben része-
süljenek. A tanügyi szakszerveze-
tek arra kérték tagságukat, hogy
bojkottálják azokat a mai tanév-
nyitókat, melyeken politikusok is
részt vesznek. 3. és 7. oldal 

Decentralizáció 
– rendeletben

Toleranciát kért Obama
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Traian Bãsescu román és
Nicolas Sarkozy francia ál-

lamfõ hamarosan személyesen
egyeztet Párizsban a Francia-
országból kitoloncolt romák
ügyében. Errõl a két politikus te-
lefonon tárgyalt a hétvégén – tájé-
koztatott a bukaresti elnöki hiva-
tal. A találkozó idõpontját még
nem véglegesítették. A telefonbe-
szélgetés röviddel azután zajlott
le, hogy elhagyta Bukarestet a ki-
toloncolt romákról tárgyaló fran-
cia küldöttség. Mint ismert,
Pierre Lellouche európai ügyek-
kel foglalkozó francia államtitkár
és Eric Besson francia bevándor-

lásügyi miniszter abban állapo-
dott meg vendéglátóival: készek
együttmûködni a romák helyzeté-
nek rendezése érdekében. Fran-
ciaország „sürgõsségi nemzeti
terv” kidolgozását kéri Romániá-
tól, amely viszont nagyobb fokú
európai támogatást vár szociális
programjaihoz, elutasítva a diszk-
rimináció elvét a „kollektív” kito-
loncolásokat illetõen. A kitolon-
colásokat a hétvégén bírálta az
Amnesty International is. A nem-
zetközi jogvédõ szervezet arra
szólította fel a francia kormányt,
hogy tegyen eleget az Európai
Parlament követelésének, és ves-
sen véget a romákkal szembeni
diszkriminációnak. 
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Röviden

A kurdok spanyol típusú 
autonómiát kérnek

A lázadó kurd szeparatisták leteszik a fegy-
vert, ha Törökország elfogadja az autonóm
régiók spanyolországihoz hasonló modell-
jét – jelentette ki egy tegnap megjelent in-
terjúban a Kurd Munkáspárt (PKK) veze-
tõje. A spanyol modell az, amit mi is sze-
retnénk – mondta Murat Karayilan az El
Mundo címû spanyol napilap tudósítójá-
nak az iraki Kurdisztánban, a Kandil-hegy-
ségben adott interjúban. Ebben a modellben
szerinte harmonikusan élnek együtt a helyi
kormányok a központi hatalommal, és a ré-
gióknak saját parlamentjük és rendõrségük
van. Példaként Katalóniát említette.

Szerbek és albánok 
csaptak össze Koszovóban

Verekedés tört ki Kosovska Mitrovicában
szerbek és albánok között, miután Török-
ország kosárlabda-válogatottja szombat es-
te legyõzte a szerb válogatottat Isztambul-
ban. Százak gyûltek össze a város albán
többségû déli részébõl a két közösséget el-
választó Ibar folyónál, hogy ünnepeljék a
törökök gyõzelmét a szerbek fölött. Észak-
ról szerbek is érkeztek, és a két csoport kõ-
vel kezdte dobálni egymást, mígnem a ko-
szovói rendõrség és az EU rendõri erõi
(EULEX) kivonultak, hogy a folyón átíve-
lõ hídon szétválasszák õket. A rendõrök
könnygázzal oszlatták szét a tömeget. A
NATO koszovói békefenntartó ereje, a
KFOR élesen elítélte a mitrovicai össze-
csapást. 

Három feltételezett lázadót ölt 
meg egy rakétacsapás Pakisztánban

Legalább három feltételezett lázadó fegyve-
rest ölt meg egy amerikai rakétacsapás
Északnyugat-Pakisztánban, az afgán hatá-
ron – közölték tegnap név nélkül nyilatko-
zó pesavari  titkosszolgálati források. A csa-
pás célpontja egy ház volt a pakisztáni tör-
zsi területen, Észak-Vazirisztánban, amely-
ben felderítési jelentések szerint Hafiz Gul
Bahadur regionális tálib vezetõ tartózko-
dott. A bejelentés szerint a rakétatámadás-
ban – amelyet egy pilóta nélküli repülõgép
hajtott végre, két rakétát is indított – többen
megsebesültek. 

Tüntettek az indiai uralom ellen 

Több tízezer muzulmán tüntetõ vonult fel
szombaton Dzsammu és Kasmír szövetségi
állam nyári fõvárosában, Szrinagarban az
indiai uralom ellen tiltakozva. A tüntetõk
kormány- és rendõrségi épületeket gyújtot-
tak fel. Két év óta ez a legnagyobb méretû
ilyen megmozdulás. A rendõrség könny-
gáz-gránátokkal és éles lõszerrel levegõbe
leadott lövésekkel próbálta a tömeget fel-
oszlatni. A hívõk a muzulmán böjti hónap,
a ramadán befejezését követõ ima után a
város mecseteibõl vonultak az utcákra, zöld
színû zászlókkal a kezükben, India-ellenes
és szabadságot követelõ jelszavakat skan-
dálva. A tüntetés élén Umar Faruk, a régió
legjelentõsebb szakadár szervezetének veze-
tõje menetelt.

Újabb alagutat fúrnak 
a chilei bányászokhoz

A chilei Atacama-sivatagban lévõ San José-
i réz- és aranybányában, ahol egy omlás
következtében augusztus 5-én 33 bányász
rekedt 700 méteres mélységben a föld alatt,
helyi idõ szerint pénteken megkezdõdtek
az elõkészületek egy harmadik alagút fúrá-
sára. A mostani, eredetileg kõolajkutatás-
hoz használt fúrógép csaknem 45 méter
hosszú, olyan nagy, hogy alkatrészeit 40 te-
herautónak kell a helyszínre szállítania. A
szerkezet hatalmas méretei miatt a mentõ-
alakulatoknak – a sziklákat elegyengetve –
egy közel futballpálya nagyságú platformot
kell kialakítaniuk a dombtetõn, ahol egy-
szerre tucatnyi teherautónak van csak hely
a rakomány lerakására. 

Hírösszefoglaló

Amerika sohasem fog az isz-
lám ellen háborúzni, mert

nem egy vallás támadta meg ki-
lenc évvel ezelõtt – jelentett ki
szombaton Washingtonban Ba-
rack Obama amerikai elnök a
2001. szeptember 11-i terrortá-
madás évfordulóján tartott meg-
emlékezésen.

A hivatalos megemlékezések
helyszínén, a Ground Zerónál, a
Pentagonnál és pennsylvaniai
Shanksville-ben zászlókkal virá-
gokkal tisztelegtek az elhunytak
emléke elõtt. A Ground Zerónál
Joe Biden alelnök, a Pentagonnál
Barack Obama, Shanksville-ben
pedig a first lady, Michelle
Obama képviselte Washing-
tont. Barack Obama az amerikai
védelmi minisztériumnál, ahol
kilenc esztendeje 184 áldozat
vesztette életét kijelentette: az
amerikaiak a legméltóbban azzal
emlékezhetnek meg elvesztett
szeretteinkrõl, ha õk határozzuk
meg, hogy milyen legyen ez az
ország, és nem a gyilkosok egy
kis csoportja. Az elnök a vallási
tolerancia és a nemzeti egység
megõrzésére buzdított.

„Mi, amerikaiak nem fogunk,
soha nem fogunk háborúzni az
iszlám ellen” – jelentette ki
Obama, az amerikai fegyveres
erõk fõparancsnoka, aki Robert
Gates védelmi miniszter és
Michael Mullen, a vezérkari fõ-
nökök egyesített bizottságának
elnöke társaságában vett részt a
megemlékezésen. „Nem a vallás
támadott meg bennünket azon a
szeptemberi napon. Az al-Kaida,
férfiak egy szánalmas csoportja
volt az, amely kiforgatta a val-
lást” – hangsúlyozta az elnök. 

A New York-i Ground
Zerónál, az egykori Világkeres-

kedelmi Központ (WTC) le-
rombolt ikertornyinak a he-
lyén – ahol 2752 ember halt
meg – John Biden amerikai al-
elnök és Michael Bloomberg
polgármester részvételével tar-
tottak megemlékezést. Felolvas-
ták az áldozatok nevét, szemta-
núk és hozzátartozók mondtak
rövid vallomást a kilenc évvel
ezelõtti tragédiáról. A merény-

letet követõ tûzvész helyszínén
az amerikai tûzoltók országos
találkozót tartottak. 

New Yorkban tartózkodik
Terry Jones floridai tiszteletes is,
aki korábban nyilvános korán-
égetéssel fenyegetõzött, de szom-
baton kijelentette, hogy „soha”
nem tesz majd ilyet.Michelle
Obama és Laura Bush, a jelenle-
gi és az elõzõ first lady Shanks-

ville-ben emlékezett, ahol lezu-
hant a United Airlines 93-as jára-
ta, amelynek utasai felvették a
harcot a gépeltérítõkkel. Itt 40
ártatlan ember vesztette életét. A
megemlékezések során elhang-
zott, hogy jövõre, a tragédia 10.
évfordulójára mind New York-
ban, mind pedig Shanksville-ben
emlékmûvet állítanak az áldoza-
tok tiszteletére.

Román–francia csúcsot 
tartanak romaügyben Hírösszefoglaló

„Egy dolgot tudok garantál-
ni, hogy Orbán Viktor meg

fog bukni, mert mindenki, aki
egyszer nyer, meg is bukik” – je-
lentette ki szombaton Gyur-
csány Ferenc. A volt kormányfõ
a Fapados Alapítvány által
szombaton rendezett 100 nap –
Becsapott Magyarország címû
konferencián tartott ország-
értékelõ beszédet. Úgy véleke-
dett: az biztos, hogy a Fidesz
szavazókat fog veszíteni, hogy
azokat ki fogja megnyerni, még
bizonytalan.

A volt kormányfõ úgy vélte,
az MSZP-nek felelõs ellenzékké
kell válnia, mert csak ebbõl lehet
késõbb felelõs kormány, az új
szerephez pedig mindenképpen
rendszerváltásra van szükség az
MSZP-n belül is. Ha ezt nem
tudják végrehajtani, akkor nem
válnak olyan politikai erõvé,
amely alternatívát és valódi sza-
badságot kínálhat az emberek-
nek, a 89’-es elveknek és alkot-
mánynak megfelelõen. Gyur-
csány Ferenc beszédében ki-
emelte: õk, a ’89-esek kerültek
most ellenzékbe és a legfonto-
sabb feladatuk megvédeni a sza-
bad alkotmányt, szemben Orbán
Viktor saját erkölcsi és politikai
nézeteivel. Álláspontja szerint
Orbán szabadság helyett saját
személyének, erkölcsi, politikai

meggyõzõdésének, vallásos hité-
nek, és pártjának uralmát ajánlja
az embereknek. Úgy fogalma-
zott: a jelenlegi kormány a ’11-
esek kormánya, akik a ’89-es al-
kotmányt felül akarják írni a
2011-es új alkotmánnyal, mely-
ben az emberek már nem szabad
polgárok, akik kritizálhatnak,
szabadon szervezõdhetnek, ha-
nem alattvalók. A volt kormány-
fõ szerint népszavazást kell tar-
tani az új alkotmányról, és ha
Orbán Viktor kormánya nem
meri népszavazásra bocsátani a
várhatóan jövõre elkészülõ új al-
kotmányt, akkor gyáva. 

Gyurcsány: Orbán megbukik

Toleranciát kért Obama

Több százan tüntettek New Yorkban szombaton,
a szeptember 11-i terrortámadások 9. évforduló-
ján, a tervek szerint Ground Zero közelében fel-
építendõ iszlám közösségi központ mellett és el-
len. Kora délután mintegy ezren gyûltek össze öt
utcányira a terrortámadás helyszínétõl, hogy az
iszlám központ mellett tüntessenek. A megmoz-
dulás résztvevõi „elfogultnak és vaskalaposnak”
minõsítették a projekt ellenfeleit. Több százan né-
hány saroknyival távolabb „USA! USA!” kiáltá-
sokkal adnak hangot erõs egyet nem értésük-

nek. A rendõrség egymástól „biztos távolságra”
engedélyezte a rivális megmozdulásokat. Az isz-
lám közösségi központot egy mérsékelt muszlim
csoport kívánja felépíteni. A projekt támogatói
szerint a muszlimoknak az alkotmányos vallássza-
badságból eredõen ugyanolyan joguk van imahe-
lyet létesíteni Alsó-Manhattanben, mint bármely
más vallás képviselõinek. Az ellenzõk szerint vi-
szont a mecset építtetõi visszaélnek alkotmányos
jogaikkal és semmibe veszik az áldozatok hozzá-
tartozói és az amerikai nemzet érzékenységét. 

A mecset építése mellett és ellen is tüntettek

Sarkozy és Bãsescu legközelebb Párizsban találkoznak

Gyurcsány Ferenc

Fotó: ÚMSZ/archív

Fotó: MTI



ÚMSZ

Az RMDSZ megállapodott a
Demokrata Liberális Párttal

(PD-L), hogy amennyiben nem
gyorsul fel az oktatási törvényter-
vezet vitája, a kabinet sürgõsségi
kormányrendelettel fogadtatja el
a jogszabály decentralizációra
vonatkozó részét, és ennek nyo-
mán az iskolák átkerülhetnek az
önkormányzatok hatáskörébe –
jelentette ki Markó Béla minisz-
terelnök-helyettes az Erdély Tele-
vízió „Többszemközt” címû köz-
életi mûsorában. A szövetségi el-
nök kifejtette: az oktatási intéz-
mények decentralizációja, akár-
csak a kórházak esetében, egy
hatalmas lehetõség az önkor-
mányzatok számára, hiszen ezt
követõen már nem Bukarest, ha-
nem maguk a helyi közösségek
dönthetnek az iskolákat érintõ
kérdésekben, ideértve az intéz-
mények mûködtetését, az igazga-
tók személyét, illetve a tanintéz-
ményeket érintõ fejlesztéseket is. 

A mûsor házigazdájával,
Lokodi Imrével folytatott beszél-
getésen Markó Béla kifejtette: az
RMDSZ elégedetlen amiatt,
hogy az elmúlt parlamenti cik-
lusban nem sikerült elfogadtatni
az oktatási törvényt, ezért a kö-
vetkezõ idõszak priotitásának te-
kinti azt, hogy felgyorsítsák a
szenátus oktatási bizottságában
elakadt jogszabály vitáját. 

A pedagógusokat is súlyosan
érintõ költségcsökkentõ intézke-
dések kapcsán megerõsítette: a
„fûnyíró” politikának vége, az
RMDSZ nem fogad el több meg-
szorítást, és azon lesz, hogy de-

cember 31-e után a pedagógusok
kedvezõbb bérezésben részesül-
jenek. Erre van lehetõség, mond-
ta, mert bár a béralap nem nõhet
számottevõen a jövõ évben, a
költségcsökkentések és a leépíté-
sek nyomán ez alkalmas lesz ar-
ra, hogy a rendszerben dolgo-
zóknak növekedjen a fizetése.
Megismételte: a Szövetség nem
egyezik bele a nyugdíjak csök-
kentésébe sem, bár álláspontja
szerint az akár többszáz millió
régi lejes kiemelt nyugdíjakat
mindenképpen felül kell vizsgál-
ni és csökkenteni kell. 

Az ETV kérdésére válaszolva
elmondta: nagy eredménynek te-

kinti azt, hogy a kormány elfo-
gadta az RMDSZ azon kezde-
ményezését, hogy október elsejé-
tõl megszüntessék a kis és köze-
pes válallkozásokat sújtó
általányadót, beindítsák a kkv-k
számára nyújtandó kedvezmé-
nyes hitelt és rendezzék az állami
tartozások kérdését is. Ez utóbbi
azért fontos, mert ezáltal be lehet
fejezni számos, a PNL-RMDSZ
kormány által a magyarlakta te-
lepüléseken elindított nagyszabá-
sú infrastrukturális beruházáso-
kat, és ebben rendkívül sok ma-
gyar iskola is érdekelt – mutatott
rá az ETV-nek nyilatkozva
Markó Béla. 
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Olvassuk, hogy bûnpártolás-
ért ugyanúgy három hónap-
tól hét évig terjedõ börtön
szabható ki, mint ittas veze-

tésért. A különbség abban
áll, hogy az elsõt nehezeb-
ben és körülményesebben

lehet bizonyítani, mint
a másodikat. De ez

nem lehet akadály, ha megvan a büntetés-
hez a „politikai akarat”. 
Kiváló újságírók támogatják a bûnpártolót
okkal, ok nélkül, míg más kiváló újságírók,
akik az ittas vezetõ bérenceiként vannak el-
könyvelve, szintén okkal, ok nélkül – támad-
ják. A különbség köztük az, hogy egyesek a
hatalom talpnyalói, kettesek azoknak a talp-
nyalói, akik meg akarják szerezni a hatal-
mat. Elkeseredett állóháborújuk végkimene-
tele szempontjából azonban nagy különbség
már csak azért sincs közöttük, mert a szere-
peik gyakran felcserélõdnek. 
Szigorú szándékú, párttag, majd független,
majd ismét párttag honatya törvényesítené
és – adózó, persze, hogy adózó / az állam-
kasszába pénzt hozó – szabad foglalkozássá
nyilvánítaná a prostitúciót, ezzel szemben
keményítené, a sugárzott sajtó mintájára a
cenzúráig menõen ellenõriztetné az írott saj-
tót. Itt a különbségek több rendbéliek. A szi-
gorú honatya és a többi között az az elkü-
lönbözõdés, hogy legszívesebben valamennyi-
en egy kanál vízben megfojtanák a sajtót, de
nem ugyanazt a sajtót, hanem csak a „má-
sikét”, és más módszerekkel (tehát esetleg
nem is fojtanák, hanem csak mérgeznék).
Vagyis az eltérés úgymond nem elvi, hanem
gyakorlati. A prostitúció és a sajtó között az
a különbség, hogy míg elõbbi a kiszolgálta-
tottság nyílt bevallása és iparszerû kihaszná-
lása, addig utóbbit eredetileg másra szánták,
a szabadságáért egykor halálba mentek, s
bármennyire meglepõ, talán még ma is van
hely a földön (bár egyre kevesebb), ahol a de-
mokrácia házõrzõ kutyájának számít, mate-
rialista korukkal lépést nem tartó,
függetlenkedõ billentyûveregetõk véleményei-
nek megnyilvánulási helye. Ezeknek a nai-
voknak az elhallgattatásához, illetve prosti-
tuálásához nem feltétlenül szükséges a szigo-
rú honatya javasolta ellenõrzés, vannak –
voltak, lesznek – célravezetõbb módszerek is. 
Miközben a jónép a bérenc és ellenbérenc,
népi-giccses és/vagy elitista-deviáns televízi-
ók adásaihoz szögezve a fentieken töp- vagy
mereng, az igazi harc máshol és másért fo-
lyik. A hatalmat jelentõ pénzért és a pénzt
jelentõ hatalomért. Semmi más nem fontos,
csak ez, minden egyéb ennek van alávetve. 
A demokrácia fokozatos felszámolásával a
hatalom és a pénz birtokosai hosszabb idõre
bebiztosíthatják szupremációjukat. A mel-
lékszereplõre: a népnek is nevezett értetlen la-
kosságra csak annyiban van szükség,
amennyiben még fejhetõ, a „megnyerése”
különben egyszerû technikai kérdés. És mi-
velhogy e mellékszereplõben meg általában
az államban már kevés kisajtolható pénz
van, azt ma már a fõszereplõknek – maffia-
módszerekkel – egymástól kell azt elvenni.
Ez zajlik most a magasban, végsõ soron er-
rõl szól jóformán minden politikai hír. 

Román lapszemle

Különbségek

Ágoston Hugó

Nyolc millió eurót költ a kormány Boc
szülõfaluja, Havasrekettye, turisztikai út-
vonalainak modernizálására. A munkála-
tokat egy tordai PDL-s tanácsos, Gabriel
Silagy cége végzi, akinek a vállalkozásai-
val kapcsolatosan több rendellenességet is
feltárt már a sajtó. (Puterea) Csökkenõ
tendenciát mutatnak az albérleti árak. Az
elmúlt évekkel ellentétben a növekvõ ke-
reslet nem az árak emelkedését, hanem
azok csökkenését vonta maga után. A
nyár elejéhez képest az õszön körülbelül
20 százalékkal olcsóbban lehet albérletek-
hez jutni. (EVZ) Görögországban egy
49 esztendõs orvost tartóztattak le, mert az
cipõjét a Szalonikba látogató miniszterel-
nök irányába dobta. A cipõ azonban nem
érte el a célzottat. (Jurnalul naþional)

Sürget az RMDSZ
Kormányrendelet a tanügyi decentralizáció érdekében

Markó Béla az Erdély TV-ben beszélt az RMDSZ „tanügyi terveirõl” Fotó: ÚMSZ

M. Á. Zs.

„Mindazoknak, akik azzal
vádolják a hatóságokat,

hogy semmilyen jogi alap nélkül
tartóztatták le Sorin Ovidiu
Vântu üzletembert, azt javasol-
nám, hagyják az illetékes szerve-
ket, hogy végezzék dolgukat” –
kommentálta a Realitatea hírtele-
vízió tulajdonosának letartózta-
tása körüli médiahisztériát
Cezar Preda, a Demokrata-
Liberális Párt (PD-L) alelnöke.
A politikus megnyilatkozása
azért meglepõ, mert sajtóinfor-
mációk szerint Traian Bãsescu
államfõ és Emil Boc kormányfõ
parancsban adta ki a PD-L-
seknek, hogy senki se nyilatkoz-
zon a Vântu-ügyrõl. Preda mali-
ciózusan hozzátette: bármennyi-
re nagy ember is Vântu, aki véle-
ményformálók tucatjai számára
folyósított fizetést éveken keresz-
tül és ezek a hangadók most kö-
telességüknek érzik megvédeni
kenyéradójukat, bízni kell az
igazságszolgáltatásban. „Senki,
se Vântu, se Dan Diaconescu
nem áll a törvény fölött” – kom-
mentálta Preda azt a hírt, hogy a
fõvárosi bíróság 29 napra meg-
hosszabbította pénteken az
üzletember 24 órás õrizetbe
vételét. Mint ismeretes, a
Realitatea-Caþavencu sajtótröszt
tulajdonosát bûnpártolás gyanú-

jával vették õrizetbe múlt csütör-
tökön. A vádhatóság szerint
Sorin Ovidiu Vântu korábban se-
gítette elszökni az országból a
jogerõsen 15 év börtönre ítélt
Nicolae Popát, és évekig pénzt is
küldött az jelenleg Indonéziában
fogva tartott volt üzlettársának.
A „médiamogul” mellett õrizet-
be vették sofõrjét, Alex Stoiant,
illetve Octavian Þurcan moldo-
vai üzletembert, akiknek közve-
títésével jutott el – az ügyészek
szerint – a pénz Popához.

Vântu két, korrupcióval vá-
dolt rendõrrel osztja meg zárká-
ját. Az üzletember a hétvégén
24 órás tiltakozó akciót tartott,
egy napig nem evett és vissza-
utasította a gyógyszeres keze-
lést. Fegyõrei kérdésére, hogy
tettét éhségsztrájkként vegyék-e
jegyzõkönyvbe, Vântu nemleges
választ adott, majd az ügyvédjé-
vel tartott tanácskozása után
evett és bevette krónikus gyer-
mekbénulására felírt gyógysze-
reket. 

A letartóztatása óta nyilvános-
ságra került lehallgatási jegyzõ-
könyvek szerint Vântu rendsze-
resen támogatta a szökésben le-
võ Popát és annak itthon maradt
idõs szüleit, egy telefonos beszél-
getésük alatt abban is megegyez-
tek, hogy évi 200 ezer eurós élet-
járadékot biztosít az Indonéziá-
ban bujkáló Popának. 

Zárkában töltötte a hétvégét 

a bûnpártolással vádolt Vântu
Cs. P. T.

Nagyvárad vagy Csíkszereda
lesz a következõ RMDSZ-

kongresszus helyszíne – tudtuk
meg Kovács Péter területi szerve-
zetekért felelõs ügyvezetõ alel-
nöktõl. Magyarázata szerint a Bi-
har megyei és a Csík területi
RMDSZ-szervezet iktatta határ-
idõre a kongresszus helyszínére
kiírt pályázatot. A helyszínre vo-
natkozó döntést az Ügyvezetõ El-
nökség elõterjesztése alapján az
Szövetségi Küldöttek Tanácsa
(SZKT) hozza meg szeptember
25-én. „Különbözõ kritériumok
alapján döntünk majd a helyszín-
rõl: ilyen a terem megközelíthetõ-
sége, a szervezési költségek és más
feltételek” – magyarázta Kovács,
akit a szeptember 10-én tartott Te-
rületi Elnökök Konzultatív Taná-
csának (TEKT) ülésén Takács
Csaba ügyvezetõ elnök kongresz-
szusi biztosnak javasolt. A politi-
kus a legutóbbi két RMDSZ-kon-
gresszus fõszervezõje volt. Kine-
vezésérõl szintén a jövõ hétvégén
ülésezõ SZKT dönt. Várható fel-
adatáról Kovács elmondta: koor-
dinálja a szervezési tevékenysé-
get, összehangolja az alapszabály-
zat-módosító, illetve a kongresz-
szusi dokumentumokat elõkészí-
tõ bizottság munkáját, valamint
felügyeli a küldöttek kijelölési fo-
lyamatának szabályosságát, a te-

rületi szervezetek, a platformok,
valamint a MIÉRT szintjén.

A 2011. február 26-27-én sorra
kerülõ kongresszus elõkészítési
ütemtervét, valamint az alapsza-
bályzat-módosító, illetve a kong-
resszusi dokumentumokat elõké-
szítõ bizottságok személyi össze-
tételét szintén az SZKT dönti el.

Kovácstól megtudtuk: az
RMDSZ kormányzati részvétele
nem szerepel majd az SZKT na-
pirendjén, s nem volt vita tárgya
a területi elnökök hétvégi ülésén
sem. „Csupán a sajtó számára té-
ma az, hogy az RMDSZ kilép-e a
kormányból vagy sem. Számun-
ka az a téma, hogy jó irányban
menjen ez a kormányzás” – je-
lentette ki az RMDSZ ügyvezetõ
alelnöke.

Markó Béla szövetségi elnök
egyébként az SZKT ülésén jelenti
be, indul-e újabb elnöki mandátu-
mért. Errõl a politikus a Riport
hetilap legutóbbi számában be-
szélt egy interjúban. „Számomra
ez egy rendkívül nagy dilemma.
(...) Döntésemben személyes, akár
családi szempontok is közrejátsz-
hatnak, de közösségi érdekek,
RMDSZ-érdekek is, az, hogy az
elkövetkezõ évek szempontjából
kollegáimmal mit tartunk a leg-
hasznosabbnak” – mondta a heti-
lapnak Markó. Hozzátette: töb-
bekkel is konzultál majd errõl a
kérdésrõl. 

RMDSZ-kongresszus: 

Várad és Csíkszereda verseng 

M. Á. Zs.

A kormány által bevállalt re-
formok legfontosabb politi-

kai nyertesei 2012-ben a
Demokrata-Liberális Párt (PD-
L), az RMDSZ, az Országos
Szövetség Románia Haladásáért
(UNPR) és a nemzeti kisebbsé-
gek képviselõi lesznek, vagyis
mindazok, akik most a kor-
mányt támogatják – jelentette ki
Emil Boc kormányfõ a hétvégén,
a nagyobbik kormánypárthoz
tartozó polgármesterek és me-
gyei tanácselnökök Drobeta
Turnu Severinben tartott találko-
zóján. A miniszterelnök a talál-
kozó elején az önkormányzatok
képviselõinek a decentralizáció
valamint az uniós források lehí-
vásának fontosságáról beszélt. A
miniszterelnök ugyanakkor el-
mondta, hogy a PDL felelõssé-
get vállalt a legkeményebb álla-
mi reformokért, amelyeknek
megvan a maguk politikai ára,
de amelyekre nagy szüksége volt
Romániának. „A reform végén
egy olyan államunk lesz, amelyik
annyit költ, amennyit kell, haté-
kony nyugdíjrendszere van, és
megoldotta az egészségügyi
rendszer és a közigazgatás re-
formját” – fejtette ki beszédében
Boc. Hozzátette: a folyamatban
levõ reformok életbe ültetésében
a helyi közigazgatásnak óriási fe-
lelõssége van a , amelyet a pilla-
natnyi politikai vesztességek elle-
nére érdemes vállalni. A PD-L
helyi választottai elõadták a kor-
mányfõnek, hogy az európai
projektek megvalósítása során
milyen nehézségekkel szembe-
sülnek, különösképpen a szakmi-
nisztériumok részérõl. Egy-egy
nyilvános árverés elhúzódása
miatt többször elõfordult már,
hogy megnyert uniós projekteket
nem tudtak megvalósítani. 

Nyertes a PD-L?
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Bogdán Tibor 

Sorin Ovidiu Vântu õri-
zetbe vétele kétségkívül

százezreket töltött el elégté-
tellel. Azokról van szó, akik-
nek megtakarításait elvitte az
üzletember-médiacézár által
beindított Országos Beruhá-
zási Alap (FNI).

Borítékolható bukás

Ez volt a kilencvenes évek
végének legnagyobb gazem-
bersége; méreteiben és ará-
nyaiban csak a kolozsvári
Ioan Stoica Caritas nevû pi-
lótajátéka múlta felül a ki-
lencvenes évek elején, amely-
ben milliók jártak pórul.  

Felmerül a kérdés, hogy a
Caritas bukása után hogyan
lehettek még olyannyira hi-
székenyek az emberek, hogy
beugrottak az újabb csalás-
nak? Nos, a titok nyitja az,
hogy a kiváló rábeszélõké-
pességgel rendelkezõ Vân-
tunak sikerült számos, szava-
hihetõként ismert üzletem-
bert, politikust is az oldalára
állítania, annak ellenére,
hogy a FNI beindítása elõtt
még névtelen romani üzlet-
ember Ceauºescu idején sik-
kasztásért börtönben ült. 

1990-ben Romanban alapí-
totta meg elsõ cégét, egy bi-

zományi boltot, az ebbõl
származó nyereségbõl a
Sanevit részvényeivel speku-
lált. Vântu kihasználta azt,
hogy baráti köréhez tartozott
Corneliu Iacobov, a Moldvai
Pénzügyi Befektetési Alap
(SIF Moldova) akkori igaz-
gatója, aki többször is garan-
ciát vállalt Vântu második
cégéért, az Általános Befek-
tetési Alapért. Ez a vállalko-
zás 1996-ban 3,5 millió dol-
lár értékben vett fel – soha
vissza nem fizetett – kölcsö-
nöket a Bancorextõl, amely
késõbb tönkre is ment. 

Vântu hozta létre az Or-
szágos Felhalmozási Alapot
(FNA) is, amely úgyszintén
csaláson alapult.

Üzleti sikerei akkor kezd-

ték nevessé tenni, amikor a
Vãcãroiu-kormány úgy-
mond az állam vagyonát ér-
tékjegyek formájában szét-
osztotta a lakosság között.
Vântu nagy tételben vásárol-
ta fel a „kuponokat”, majd
1995-ben, a bukaresti érték-
tõzsde beindítása után gaz-
dasági társaságot alakított,
beruházási összegek kezelé-
sére; a SOV Invest hozta az-
tán létre a FNI-t. Reklám-
mondata – Aludj nyugodtan,
a FNI neked dolgozik – szá-
zezrével vonzotta a hiszé-
keny befektetõket, fõleg,
hogy az elsõ három évben a
FNI hatalmas kamatokat fi-
zetett ügyfeleinek. 

A siker kulcsát a részvé-
nyek túlértékelése jelentette,
így a bukást borítékolni lehe-
tett. A FNI összeomlása 300
ezer kisbefektetõt érintett, so-
kan egész vagyonkájukat el-
veszítették.

Magas rangú pártfogók

A botrányt Vântu szárazon
megúszta. Sikerült ugyanis

kezesként bevonnia az ügy-
letbe a Román Nemzeti Ban-
kot is, amelynek néhány
munkatársa felzárkózott
újabb cége, a Gelsor köré. A
FNI-FNA-Gelsor csoport
vállalkozásának „agytröszt-
je” Doru Nicolescu, a Világ-
gazdasági Intézet munkatár-
sa volt. Õ találta ki a FNI or-
szágos fiókhálózatát, ame-
lyek többségét volt szekusok
vezették. A FNI hálózata
egyébként  Romániát 1990
után kézbe kaparintó poli-
tikai-gazdasági-szekus háló-
zat embereibõl állt, és korlát-
lanul élvezte a korabeli ható-
ságok támogatását.

A FNI-ért kezességet vál-
lalt az Értékpapírokat Fel-
ügyelõ Országos Bizottság, a
Pénzügyminisztérium, a kor-
mány és a CEC több vezetõ
munkatársa is, közülük 14
személyt állítottak bíróság elé
a botrány kirobbanásakor,
azonban végül csak Maria
Vlast, a SOV Invest volt elnö-
két ítélték el. 

2000 elején, amikor a FNI
helyzete ingataggá vált – bár

ebben az esztendõben a FNI
még 473 milliárd lejes bevé-
telt könyvelt el, bár helyzete
ekkor már ingataggá vált. 

Ebben az évben Vântu már
hatalmas vagyonnal rendel-
kezett, amint az a felesége
válóperes ügyvédje által ak-
koriban közzétett ötoldalas
listából is kitûnik. Bank-
számláin 505 milliárd lejnyi
készpénz szerepelt, részvé-
nyei több mint 330 milliárd
lejt értek. Emellett húsz ház
és lakás tulajdonosa volt, kö-
zöttük szerepelt egy 15 szo-
bás ingatlan Bukarest szívé-
ben, a Párizs utcában – ahol
most a házkutatás alkalmá-
val kutyáját meglõtték – és
egy 27 szobás nyaraló
Otopeni-ben.

Médiabirodalma – benne a
Realitatea hírtévével – révén
beleszólt az ország politikai
életébe is: 2004-ben Traian
Bãsescut segítette államfõi
székbe. Tavaly viszont már
azon volt, hogy második
mandátumát ne nyerhesse el
– egyesek szerint emiatt ke-
rült rács mögé. 

Egy év – 
ezermilliárd lejért

Vântu rendkívül elõvigyá-
zatos volt: kerülte, hogy bár-
milyen iratot is maga írjon
alá, ha csak módja volt rá,
közvetítõkkel dolgoztatott.
Ezért különös, hogy ennyire
elõvigyázatlanul beszélt tele-
fonon Popával, nyíltan tár-
gyalva a szökevény pénzbeli
támogatásról is. Vântut ép-
pen amiatt vették õrizetbe,
hogy különféle összegek ki-
juttatásával bûnpártolást kö-
vetett el, megnehezítve Popa
lebukását. Óvatossága miatt
a FNI-csalást sem sikerült rá-
bizonyítani, Maria Vlast von-
ták felelõsségre, most pedig
Nicolae Popa lakol majd ér-
te. Utóbbit tartják a legfõbb
felelõsnek a FNI összeomlá-
sáért. Neki 2000-ben sikerült
kiszöknie az országból és In-
donéziába menekülnie, elõtte
azonban Vlast is átmenekí-
tette Bulgáriába, ahonnan a
jelenleg börtönbüntetését töl-
tõ Vlas Izraelbe távozott, há-
rom év után azonban feladta
magát. Popát Romániában
15 év szabadságvesztésre ítél-
ték a FNI megbuktatása és az
ezzel okozott több mint 15
ezer milliárd lejes kár miatt.
Ezermilliárd lejenként egy év
– nem is olyan rossz üzlet
Popa számára. 

Vântuval együtt további
két személyt is õrizetbe vet-
tek: a moldovai köztársaság-
beli Octavian Þurcant és
Vântu gépkocsivezetõjét,
Alexandru Stoiant. Mindket-
tõjüket azzal vádolják, hogy
segédkezet nyújtottak Popa
pénzeléséhez.

Vântu: egy szélhámos kalandjai

Gy. Z.

Már maga a referendum
idõpontja is meglehetõ-

sen beszédes: az 1980. szep-
tember 12-i katonai puccs
harmincadik évfordulóján
szólították a választókat az
urnához. A csaknem öt-
venmillió polgárnak az akkor
átvitt alkotmány sorsáról kell
döntenie: huszonhat olyan
változtatásról, amelyekkel
Recep Tayyip Erdogan több
demokráciát és szabadságot
ígér. Aki a változások ellen
van, dörögte a kormányfõ,
az „az 1980. évi puccs szelle-
mét támogatja”.

A muzulmán 
reneszánsz

A kérdés kényességét mi
sem bizonyítja jobban, mint
hogy Kemal Atatürk pasa, a

„Törökök Atyja”, a modern
török állam megalapítója a
hadsereget tette meg a de-
mokrácia és a világi beren-
dezkedés letéteményesévé: a
világon egyedülálló módon
az alkotmány a fegyveres
erõket jogosítja föl arra, hogy
közbeavatkozzék, ha a de-
mokráciát fenyegetve látja.
Ha egy török katonai junta
magához ragadja a hatalmat,
az nem azonos a dél-ameri-
kai puccsokkal, noha eszkö-
zeiben sok hasonlóságot fe-
dezhetünk fel. Az elmúlt
évek ankarai változásai azon-
ban egészen más irányt vet-
tek: a miniszterelnök Erdo-
gan és az államfõ Abdullah
Gül többé-kevésbé mérsékelt
iszlamista irányvonalat kép-
visel, amely a világban ta-
pasztalható muzulmán rene-
szánsszal a háttérben széles
körû támogatást élvez.

A kormány, amely hol az
európai integráció hívének
mutatkozik, hol pedig azt
hangsúlyozza, hogy jól meg-
vannak Brüsszel nélkül is,
mindenesetre „korszerû”
módszerekkel igyekszik át-
hangolni a közvéleményt.
Nyomást gyakorolt a szak-
szervezetekre, a munkaadók
és a munkavállalók szövetsé-
geire, a civil szervezetekre,
hogy idejekorán valljanak
színt. Egyetlen példa az esz-
közökre: a Dogan Holding
nevû rendszerbíráló média-
konszernt tavaly csillagászati
adóbírsággal sújtották. Sem-
mi sem drága: jövõ év júliu-
sában általános választások
lesznek, s a kormányzó AKP
célja – noha fennáll a mandá-
tumvesztés veszélye – a már
évekkel ezelõtt elkezdõdött
„rendszerváltozás” kiteljesí-
tése. Törökország egészen új
állam lesz (lehet).

A „kemali világnézet”

A köztársaság felett mind
ez ideig a hadsereg gyámko-
dott. A tábornokok az 1980-
ban végrehajtott puccsot kö-
vetõen ugyan hozzájárultak
az újabb szabad választások-
hoz, de a maguk szája íze

szerint új alkotmányt hagyat-
tak népszavazás útján jóvá.
Ez az alaptörvény kivételes
mechanizmusokat hagyott
jóvá az igazságszolgáltatás, a
közigazgatás és a hadsereg
számára, s a katonaság – sze-
mélyes szereposztással az ál-
lamapparátusban – hatalmas
befolyásra tett szert a politi-
kában. Ha tehát a tegnapi re-
ferendum pozitív eredmény-
nyel zárul, az a fegyveres
erõk politikai hatalomfosztá-
sával lehet egyenlõ.

Sok változás kifejezetten
megfelel az európai irányel-
veknek. Adatvédelem, több
jog a munkavállalóknak, a
nõknek és a nyugdíjasoknak,
ombudsman hivatalba állítá-
sa – mindezt Brüsszel is he-
lyeslõen fogadná. A bírálók
azonban inkább az egyes
pontokon csillogó cukormá-
zat hangsúlyozzák, ami az al-
kotmánybíróság és a „bírák
és államügyészek legfelsõ ta-
nácsa” reformját illeti. Mind-
két intézmény állományát
földuzzasztanák, ami anél-
kül teremtené meg az AKP
politikai súlyát, hogy a jelen-
legi tagokat eltávolítanák a
testületekbõl. Olyan szemé-
lyekrõl van szó, akik mind ez
ideig a „kemali világnézet”

felé hajlottak, tehát a hadse-
reg helyzetét, a status quót
erõsítenék.

A vonat nem 
állhat meg

Az Európai Unióban
mindinkább növekszik a két-
kedés Törökország csatlako-
zásával kapcsolatban. Ca-
therine Ashton, az unió „kül-
ügyminisztere” a hét végén
Brüsszelben amellett szállt
síkra, hogy Ankarával a tag-
ságtól függetlenül erõsíteni
kell a stratégiai kapcsolato-
kat, ugyanakkor Guido
Westerwelle német külügy-
miniszter „kilátástalan folya-
matként” jellemezte a tárgya-
lásokat. Az EU-tagországok
diplomáciai vezetõinek kö-
tetlen találkozóján a berlini
politikus arra emlékeztette
ankarai kollégáját, Ahmet
Davutoglut, hogy a 2005 ok-
tóberében megnyitott csatla-
kozási tárgyalások akadozá-
sának fõ oka a megoldatlan
Ciprus-kérdés. Uniós körök-
ben növekvõ aggodalommal
hangsúlyozzák, hogy a Tö-
rökországgal folytatott meg-
beszélések zsákutcába juthat-
nak. Ha minden így folytató-
dik, 2011 végéig a harmincöt

tárgyalási fejezetbõl mind-
össze hármat tudnak meg-
nyitni, nyolcat eleve jegelni
kellett, mivel Ankara válto-
zatlanul nem engedélyezi,
hogy a ciprusi görög köztár-
saság használhassa a török
kikötõket és repülõtereket.
Tíz további fejezete Ciprus és
Franciaország fenntartásai
miatt nem nyitható meg. Ki-
zárólag az Egyebek címet vi-
selõ jutott el a lezárásig.

Az év végéig az EU soros
elnökségét adó Belgium ügy-
vezetõ külügyminisztere (az
országban hónapok óta nem
sikerül megalakítani a teljes
jogú új kormányt), Steven
Vanackere óvott a csatlako-
zási tárgyalások megakadá-
sától. „A vonatot nem állít-
hatjuk meg” – mondta képle-
tesen. Belgium ezért decem-
ber végéig meg kívánja nyitni
a versenypolitikai fejezetet.
Ehhez azonban Törökor-
szágnak elõbb meg kell refor-
málnia idevágó törvényét.
Ezzel pedig visszaérkeztünk
a tegnapi népszavazáshoz,
amelynek eredményére né-
hány napot még várnunk
kell: a referendum áttételesen
arról is dönt, hogy sikerül-e
közelebb hozni Törökország
uniós tagságát. 

Törökország búcsúja Atatürk örökségétõl
Az ankarai kormány azt reméli, hogy
a tegnap megtartott népszavazáson a
polgárok többsége beleegyezését adja
az átfogó alkotmányreformba. Né-
hány kérdés – mint például az
Atatürk-féle világi állam – meglehetõ-
sen kényes témának számít.

Nem hiányoztak a látványos és vissz-
hangos letartóztatások az idei eszten-
dõben: Gigi Becali és Dan Diaco-
nescu után most a kétes hírû üzletem-
ber és médiacézár, Sorin Ovidiu
Vântu került rács mögé.

A fõkolomposok: Sorin Ovidiu Vântu és Nicolae Popa, valamint „összekötõik”: Alex Stoian és Ovidiu Þurcan



Butuska kis jegyzetet olvastam a minap
egyik napilapunkban. A szerzõ néhány
fogalom- és képlettöredékkel indítva írását,
azon elmélkedett, hogy miért kell a
középiskolásoknak olyan furcsaságokat
tanulniuk, amelyeknek semmi közük a
valós élethez, hiszen az érettségit követõ
nagybetûs Életben már soha nem találkoz-
nak határértékekkel, exponenciális füg-
gvényekkel és így tovább. Tovább fûzve
gondolatait, a szövegíró többek között
ezzel is magyarázta a pótérettségi csõdjét,
amely a nyári katasztrófa után immár
õsszel is bekövetkezett, és levonta a
következtetését: hát nem szégyen az, hogy
olyan haszontalan és fölösleges
ismeretekkel gátolják meg a jobb sorsra
érdemes fiatalok érvényesülését, mint a

matematika? 
Feltételezem, ha a
jegyzetnek nem megszabott
lapteret kellett volna betöl-
tenie, akkor a fejtegetések a
következõ gondolatmenet-
ben folytatódnak: mivel a
matek miatt a fiatalok

elbuktak, sehova nem
tudnak felvételezni,

válság van, munkahely nincs, ezért kiván-
dorolnak, következésképpen csökken a
romániai magyarság létszáma, és végsõ
soron a másodfokú egyenletek megoldásá-
nak a képtelensége nemzethalálhoz vezet a
Kárpát-medencének ebben a természeti
kincsekkel oly bõkezûen
megáldott sarkában.
De hát nem a matematikát
akarom én most védeni és
arról írni, hogy nélküle hol
topogna most az emberiség
(és a szerzõ sem
számítógéppel, hanem vésõvel és kalapács-
csal róhatná a betûit két nyílzápor között
valamelyik jurtában), hanem egyébre
szeretném felhívni a figyelmet. Az idei,
balul sikerült érettségi vizsgák körül valóban
rengeteg vélemény elhangzott, és ideje lenne
ezt a vitát valamiképpen tovább vinni, de
nem a felszínen, hanem eljutni az oktatási
rendszer megváltoztatásának azokhoz a
lényeges csomópontjaihoz, amelyeknek
felismerése nélkül minden marad a régiben. 
Ugyanis jelenleg még mindig az egymásra
mutogatás idõszakában vagyunk. A szülõk
saját gyermekeikre és tanáraikra: te csak a
számítógépet bújod, nem tanulsz semmit,

nem olvasol semmit, bezzeg az én idõben
kívülrõl tudtam a Toldit, az Anyám
tyúkját, mindemellett valamennyi Verne- és
indiános könyvet ronggyá olvastam, a
tanárok pedig azért nem tanítanak meg
titeket ingyen az iskolában, hogy otthon

majd jó pénzért pótórákon
mondják el adják
ugyanazt. A tanárok pedig
a szülõket dorgálják, misz-
erint mit sem törõdnek a
gyermekneveléssel,
reggeltõl-estig csak a

pénzért rohangálnak, de ha nem így lenne,
akkor sem lehetne eredményeket elérni
abban az iskolarendszerben, amely
évtizedek óta reformkórban szenved. Azok
a lehetetlen tantervek. Azok a használ-
hatatlan tankönyvek, amelyeknek kiadását
csupán a piacgazdasági elvek és a nyomdai
haszon vezérli. Miközben a médiában
szeptemberrõl-szeptemberre  visszatérnek a
hazai oktatási rendszer nagy kérdései: hol
lehet lehúzni a vizet a mellékhelyiségekben
és hol nem, hány iskola mûködését engedé-
lyezte a közegészségügy és hányat nem,
hol és ki osztogatja tejet és kiflit, a hazai
termelõk viszik a kukacos, vagy inkább a

helyhatóságok-barát cégek a rothadó
import almát a kisiskolásoknak? 
És közben a mindössze néhány szóban
összefoglalható, legfontosabb kérdés sikkad
el. Megváltozott a világ. És képtelen vele
együtt változni az iskola. Nézzük meg a
gyermekeinket. Nem butábbak és nem
okosabbak, mint mi magunk voltunk. De
mások. Óvodás korukban képesek eliga-
zodni a számítógép-kezelésben,
középiskolás korukban nincs olyan hely,
ahol mûszaki kütyükkel, akit és amit akar-
nak ne tudnák elérni, megtalálni. De mi
az, ami nem változott meg? Hogy írniuk
kell, beszélniük kell, különbözõ helyzetek-
bõl kell kivágniuk magukat, következéskép-
pen nap mint nap gondolkodniuk kell.
Önállóan. Rugalmasan. Alkalmazkodva.
Az iskolának, a tanároknak a merev,
lexikális tudást adagoló sablonoktól erre
kellene átváltaniuk, és a szülõknek
ugyanezt kellene elvárniuk. Hogy azt a
bizonyos hétköznapi alkotókészséget és
alkalmazkodó képességet tanítsák. A
matek és sok más tantárgy mindennek
kiváló eszköze lehet. Ha nem a képlet és az
adathalmaz van az elõtérben. Hanem az
összefüggéseket magyarázó gondolat. 

1999-ben jelent meg Klagenfurtban az Europa erlesen sorozatban
a Siebenbürgen kötet, amelynek román, szász és magyar szerzõi
(német nyelvû tolmácsolásban) egymásnak felelgetnek egy közös
szöveget mondván/írván, kiváltképpen úgy, hogy az egyes sze-
melvények kiragadva eredeti kontextusukból (...) a fordítások
nyelvén még közelebb kerülnek egymáshoz, elmosódik az esetle-
gesen nemzeti/nemzetiségi konfliktus, amely az eredeti nyelvû
szövegbõl esetleg kiolvasható lenne, és egy régió tragikus
mûvelõdés/irodalom/mentalitás történeteként, polifón panasz-
ként adja elõ az erdélyi régió kultúraköziségét. (...) 
Az említett Erdély-kötet az utószót szerzõ Georg Aescht idézve
búcsúztatónak készült. Mivel szerinte egy Erdélyrõl szóló irodal-
mi szövegek gyûjteménye csak búcsúztató (Nachruf) lehet. Er-
dély nincs többé, folytatja. A Kárpátok hegyláncától övezett vi-
dék, amely egykori többnemzetiségû jellegét kõ- és papír tanúbi-
zonyságokkal örökítette meg, nem él többé. Önmaga romszerû
emlékmûvévé merevedett. Éppen ezért egy erdélyi búcsúztató
nemigen lehet más, mint irodalmi szövegek gyûjteménye. A lát-
szólag kevéssé a kultúraköziségre célzó antológiát és utószavát
nem intézhetjük el azzal, hogy a szászok erõszakos eltávolítása
és nem egészen önkéntes exodusa olyképpen rendezte át az erdé-
lyi irodalom- és kultúraköziséget, a kultúra-átszövõdéseket, a
kontaktusok és nem csekély számú konfliktusok rendszerét, hogy
egy ország életébõl kiiktatott egy kultúrahordozó, kultúraterem-
tõ, kultúrahagyományozó világot, társadalmat. (...)

Fried István: Összehasonlítás és kultúraköziség 

Akikért a csengõ szól…
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Csak úgy kapkodom a fejem az utóbbi idõszak ha-
zai eseményei láttán, holott azt hittem, a romániai
furcsaságokhoz több mint hatvan, ezen belül pedig
a dâmboviþa-menti képtelenségekhez közel negyven
esztendõn át hozzáedzõdött emberként engem már
semmi sem lephet meg. De hát ki ne képedne el, ha
az államfõ legazemberezi a nyugdíjemelés mellett
kardoskodó politikusokat, miközben szemrebbenés
nélkül aláírja annak a Ioan Botiºnak a munkaügyi
miniszteri kinevezését, aki a 2008. évi választási
kampányában 305 eurós szociális nyugdíjat ígért.
Ugyanez a tárcavezetõ az alkotói honoráriumok fe-
jetlen megadóztatása nyomán támadt zûrzavar kap-
csán bocsánatot kért a végeérhetetlen sorokért,
amelyek fõnöke, a miniszterelnök szerint nem lé-
teztek. Ahogyan Traian Bãsescu szerint nincsenek
a Demokrata Liberális Párton belül egymással
szembenálló érdekcsoportok sem, bár nyílt titok,
hogy a tömörülést belsõ hatalmi frakcióharcok
emésztik.
Ki ne döbbenne meg akkor, amikor az államfõ úgy
akar pontosságra nevelni egy építkezési vállalkozót,
hogy kilátásba helyezi: a határidõ megszegése ese-
tén hajbakapnak. (Az ajánlat már csak azért is lo-
vagiatlan, mert üstökön ragadás tekintetében
Bãsescu nem csak tisztsége, de frizurája miatt is
elõnyösebb helyzetben van.)
Vagy: lehet-e józan ésszel megemészteni a hírt, mi-
szerint a demokrata- liberálisok hangadó politikusa,
Raluca Turcan szerint Silviu Prigoanã soha nem lé-
pett ki a tömörülésbõl, holott a médiacézár, üzlet-
ember, újabban rosszlányokat és jó kuruzslókat tör-
vényesíteni kívánó bukaresti fõkukás maga jelentet-
te be, hogy megvált a párttól, amely rá akarta kény-
szeríteni, hogy válasszon üzletemberi és politikusi
minõsége között.
De párját ritkítja az oktatási tárcavezetõ ötlete is,
miszerint a gyermekek fogyatékkal élõkhöz való vi-
szonyulását megkönnyítendõ és a másság iránti to-
leranciára nevelés érdekében az óvodai játékszere-
ket nyomorék, illetve „afrikai ás ázsiai faji jellegze-
tességeket felmutató babákkal” kell kiegészíteni.
És ott van még annak a sürgõsségi kormányrende-
letnek a tervezete, amely – egyéb képtelenségek
mellett – arra kötelezné a fogyatékkal élõket, hogy
mielõbb küzdjék le fogyatékaikat és álljanak mun-
kába, ha nem akarják elveszíteni szociális juttatásu-
kat. A fogyatékaihoz makacsul ragaszkodó sze-

mélyt 20 ezer lejig terjedõ bírsággal
sújtanák.
Lám, csak az utóbbi néhány nap tör-
ténései alapján is õrültekházának ne-

vezhetnénk Romániát. Vagy stíluso-
sabban – az államfõ alapfoglalkozá-
sát is figyelembe véve –, Katherine
Porter nagysikerû regényének cí-

mét idézve: bolondok hajójának. Bogdán Tibor
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Megváltozott a világ. 
És képtelen vele együtt
változni az iskola. Nézzük
meg a gyermekeinket.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Nagyot változott a világ: régen a lányok úgy
fõztek, mint az anyjuk, ma meg úgy isznak,

mint az apjuk.” Shirley Maclaine

Fülledt munkahelyi légkör

Kultúraköziség!

Bolondok hajójaA hétvége címe. Romániát sarokba szorí-
tották a sajtószabadság kérdésében,
Economistul.

Magyarázat. Az Európai Parlamentben a
vitát aggasztó jelenségek váltották ki: külö-
nösen Romániában, Olaszországban és
Magyarországon a tömegtájékoztatás plu-
ralizmusa veszélyben van. Romániát most
azért marasztalják el, mert az államvezetés
a sajtót veszélyforrásnak tekinti az állam-
biztonságra nézve. Az Economistul ki-
mondja: a forradalom ebbõl a szempontból
hiábavaló volt, legnagyobb vívmányát ta-
possák sárba. Tegyük hozzá: országunkban
a tömegtájékoztatás lefejezése, a sajtósza-
badság tudatos megfojtása az állampolitika
(költséges) része. 

Jó lesz? Érdekes következtetésekre jut az
Evenimentul zilei két jegyzetírója. Mircea
Cãrtãrescu szerint az ország jelenlegi hely-
zetében „a megoldás a liberalizmus”, va-
gyis az adók csökkentése. Silviu Sergiu sze-
rint a lakosság zöme PSD-PNL kormányt
szeretne, de nem annak az árán, amivel
SOVîntu fenyegette meg letartóztatásakor
Traian Bãsescut, hogy miután már nem
lesz államfõ, börtönbe kerül. Ezt a popor
nem fogja hagyni, mondja S. S.

Még egy besúgott. Amint az Adevãrulból
megtudjuk, még egy román író „szekus
könyvét” olvashatjuk. Radu Tudoran író,
költõ, esszéista az igazi „disszidensek” kö-
zé tartozott; fõ besúgóinak listája pedig
ugyancsak elgondolkoztató: Alexandru
Paleologu, Mircea Iorgulescu és Eugen
Uricaru kiváló és köztiszteletben álló, meg-
határozó kritikusok voltak. Tudoran köny-
vét „mások írták”: a kötet az 1982 és 1985
közötti követési dossziék (vagyis az emlí-
tettek besúgói jelentései) alapján készült. 

A nap álhíre. Szokatlan módon újságírók
raboltak el egy közveszélyes betörõt, káb-
szerkereskedõt a fõvárosban. Az alvilág
aggodalommal figyeli és közleményben
ítélte el az emberrablást. Micsoda világ! –
panaszolta az egyik érzékenyebb fegyver-
csempész, akirõl a gaz mogulok újságjai
azt a rágalmat terjesztették, hogy fivéré-
vel együtt pofozóversenyeket szokott
szervezni. 



Sztárcsináló média

Szeptember 15-én, este 7
órakor Sztárcsináló Média
címmel Jordán Éva opera-
énekes, Könczei Csongor
néprajzkutató, Lakatos Ró-
bert filmrendezõ, Sándor
Boglárka újságíró, Schneider
Tibor operatõr, Soós Attila
fotómûvész, Székely Sebes-
tyén György mûvészettörté-
nész beszélgetnek a kolozs-
vári EMKE– Györkös Má-
nyi Albert Emlékházban,
Ferencz Amália és Köllõ Ka-
ta moderálásával. A beszél-
getés során a meghívottak
azt a kérdéskört vizsgálják,
hogyan segíthet a média az
igazi értékek felfedezésében
és népszerûsítésében. A be-
szélgetést élõben közvetíti az
Agnus Radió, amely Kolozs-
váron és környékén fogható.

Mozgásmûhely 
gyerekeknek

„Akrobatika gyerekeknek”
nevû mozgásmûhelyre kerül
sor Vajna Noémi vezetésével
a kolozsvári Ecsetgyár stú-
diótermében. A szervezõk
hétfõtõl csütörtökig várják az
I–VIII. osztályos gyerekeket
a rendezvényre. A naponta
délután 3 és 7 között zajló
foglalkozás játékosan ötvözi
az improvizáció, kontakttánc
és az akrobatika elemeit, fej-
leszti a koncentrációs képes-
séget, a csapatmunkát, a kre-
ativitást és a testi öntudatot. 

Antal Erika

A szervezõk elégedetten
zárták az elsõ alkalom-

mal megrendezett Keresdi
Kulturális Kastélynapot,
amelynek több mint száz
résztvevõje volt, és amelynek
az egyik legnagyobb hozadé-
ka, hogy sikerült egy tévhitet,
egy ellenérzést szétoszlatni a
falubeliekben, miszerint a
kastély magyar tulajdonosai
csak a román jobbágyok ki-
zsákmányolására voltak jók.
Szabó Árpád szervezõ el-
mondta, ezzel az eseménnyel
sikerült egyfajta együttmûkö-
dést elindítani a tulajdono-
sok és a falubeli román lako-
sok között, hiszen leginkább
az említett téves felfogás bé-
lyegezte meg eddig ezt a kap-
csolatot. „Minden várakozá-
somat felülmúlta a szombati
rendezvény, amelyre eljöttek
a falubeliek is, az ortodox lel-

kész is, megnézték a fotókiál-
lítást, nagy sikert aratott kö-
reikben Simonffy Katalinnak
a kastélyról készített doku-
mentumfilmje, de nagyon
tetszett Bicskei Zsuzsanna
performansza is” – mondta
lapunknak a szervezõ, aki a
Marosvásárhelyi Mûvészeti
Egyetem tanáraként koráb-
ban tanítványaival járt
Keresden, és a diákok kezde-
ményezték, hogy alkotótábo-
rokat kellene ott szervezni. 

„Marosvásárhelyen Ke-
resztes Gyula mûépítésztõl
hallottam, hogy Keresden
áll Erdély egyik legszebb re-
neszánsz kastélya, elmen-
tem és megnéztem, meggyõ-
zõdtem errõl magam is.
Majd gróf Bethlen Anikóval
is beszélgettem, akinek az
volt az elképzelése, hogy va-
lamilyen módon életet kelle-
ne lehelni a kastélyba” –
ecsetelte a kastély népszerû-

sítésére vonatkozó tervek
születésének körülményeit
Szabó Árpád. A terveket kö-
vették a különbözõ táborok.
Az elhanyagolt és tönkre-
ment dendrológiai kertet a
Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem kertész-
mérnöki szakos diákjai mér-
ték fel, a kastélyépületrõl a
kolozsvári építészhallgatók
készítettek felmérést, a lát-
ványt a fotó-médiatábor
résztvevõi rögzítették fény-
képeken és filmfelvételeken,
mindezt egy-egy többnapos
tábor keretében. Ezt követ-

ték más alkotótáborok, így a
marketing- és kommunikáci-
ós, foto-média tábor, építész-
és mozgásmûvészeti tábor.
Ugyanakkor kerekasztal-
megbeszélést is szerveztek a
táborvezetõk, a támogatók,
a kastély tulajdonosaival,
amelynek témája a kastély
élõ központtá való alakítása
volt. Szabó Árpád lapunk-
nak elmondta, az egyetlen
felmerülõ problémát az
okozza, hogy a kastély rend-
behozatalára az építészek
szerint legkevesebb 2,8 mil-
lió euróra van szükség. A to-

vábbiakban a szervezõk sze-
retnék folytatni a jó ötletnek
bizonyult kastélynapot, mi
több, azt az elképzelést is
megvalósítanák, hogy tíz
éven belül a Bonchidai Kas-
télynapokhoz hasonló fon-
tos kulturális esemény jöjjön
létre a keresdi Bethlen-kas-
télyban. „Ha évrõl évre
többnapos rendezvénysoro-
zattal sikerül életre kelteni a
reneszánsz épületegyüttest,
minden bizonnyal sikerül a
befektetõk érdeklõdését is
felkelteni”– fejtette ki Szabó
Árpád. 
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Életet leheltek a kastélyba 

HIRDETÉS

Röviden

Kellemes meglepetés volt a szervezõk számára a nagyszámú érdeklõdõ A szerzõ felvétele

Tízéves a Budapest
Világörökségéért Alapítvány
ÚMSZ

Tíz éve jegyezték be a bu-
dapesti építészeti örök-

ségvédelem ismert szereplõ-
jét. A közhasznú Budapest
Világörökségéért Alapítvány
(BVA) hivataloktól és gazda-
sági érdektõl független ön-
kéntes szakmai munkáját el-
sõsorban az UNESCO által
kivételes egyetemes értéknek,
az egész világ kulturális
örökségének nyilvánított bu-
dapesti panoráma és a világ
legjelentõsebb eklektikus vá-
rosa, a pesti történelmi óvá-

ros megõrzése és a fõváros
jövõjébe való szerves integrá-
lása érdekében végzi. Eklek-
tikus, szecessziós és Bauhaus
lakóházak eredetihez hû fel-
újításához nyújtott szakmai
és szervezési segítségével újul
meg a pesti Duna-part. Euró-
pa legnagyobb városfejleszté-
si adóssága a történelmi Pest
rehabilitációja, amelynek
megoldására a BVA kidol-
gozta az ötkerületnyi hatal-
mas feladatot uniós és fej-
lesztõi forrásokkal tizenöt év
alatt megvalósító belsõ kertes
városmegújítási programot.

Ennek képviseletére hozta
létre a Rehabilitációs Kerek-
asztalt, amelynek munkájá-
ban legkiválóbb szakemberek
mellett a legjelentõsebb szak-
mai és gazdasági érdekképvi-
seleti szervezetek is részt
vesznek. Minden év decem-
berében, Budapest világörök-
ségi évfordulóján az értékõr-
zõ városmegújítást támogató
társadalmi szervezetével, a
Pro Budapest világörökségi
összefogással aktuális témák-
ról ünnepi konferenciát ren-
dez a Magyar Tudományos
Akadémián. 

Tábor az együttélésért 

A. E.

Egy hét alatt tíz román,
tíz magyar és tíz roma

gyerek tanult játszva, peda-
gógusok és mûvészek irányí-
tásával kézmûvességet,
zsonglõrködést, animációt,
pantomimet és mozgásmû-
vészetet. Nyolcadik alka-
lommal szervezték meg
szeptember 6-a és 11-e kö-
zött Kolozsváron a Tranzit
Házban a Multikulturális al-
kotótábor gyerekeknek címû
programsorozatot. Har-
minc, 8 és 14 év közötti gye-
rek tanulta az együttélést, az
egymáshoz való alkalmaz-
kodást. Míg a korábbi évek-
ben a foglalkozások alapján
szervezték meg a csoporto-
kat, az idén elõször korcso-
portokra osztották õket, ma-

gyarázta a Harbula Hajnal-
ka szervezõ, aki elmondta,
hogy három csoportba so-
rolták a résztevõ gyerekeket,
a 8-9 évesek kerültek a kis
csoportba, a 10-11 évesek a
középsõbe, a 12–14 év kö-
zöttiek a nagy csoportba. A
délelõtti és délutáni foglal-
kozásokon tapasztalhatták
meg az együttjátszás vagy
játszva alkotás örömét.
Megtanulhatták, hogyan ké-
szül egy nemezelt kígyó, a
kontakttánc-mûhely kereté-
ben különbözõ mozgásmû-
vészeti technikákat sajátít-
hattak el, a pantomimes se-
gítségével pedig fejleszthet-
ték ritmusérzéküket, vagy
éppenséggel megtanulhatták
a marionettbábuk kezelését
is. A vizuális mûhely kereté-
ben kis animációkat készít-

hettek egy szakember segít-
ségével. Harbula Hajnalka
lapunknak elmondta, az
órarend szerinti foglalkozá-
sok mellett a közös étkezé-
sek voltak a nap legfonto-
sabb pillanatai. A táborozók
között voltak úgynevezett
visszatérõk, de többségük
most jött elõször. Az egyik
nyolcéves kisfiú a szombati
zárórendezvény után zokog-
va mondta el, hogy számára
ez volt a legjobb a nyárban
és szeretné, ha máskor is
lenne ilyen, osztotta meg él-
ményeit Harbula Hajnalka.
„A kreativitást, a csoport-
szellemet fejlesztettük, de a
többnyelvûséggel való is-
merkedés, az együttélés is
fontos szempont volt a tá-
borban.” – számolt be a
szervezõ. 

Elsõ alkalommal szerveztek a Maros
megyei Keresden Kulturális Kastély-
napot azzal a céllal, hogy ismertté te-
gyék Erdély egyik legszebb rene-
szánsz épületét, valamint hogy életet
leheljenek bele. A várkastély az 1400-
as években épült, a Bethlen család
egykori rezidenciája volt, 1949-ben
államosították.

Az együttélést is tanulták a különbözõ etnikumú gyerekek



ÚMSZ

Árpád-sávos lobogó ár-
nyékában, a Horthy kor-

szak relikviáinak bemutatá-
sával a II. Bécsi döntésre és
Észak-Erdély Magyarország-
hoz való „visszatérésére”
emlékeztek a hétvégén Csík-
szeredában. A Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozga-
lom (HVIM) által kezdemé-
nyezett ünnepségsorozatot a
Csíkszéki Nemzeti Tanács,
valamint a Mátyás Huszár-
egyesület támogatta, ünnepi
beszédet Ráduly Róbert
Csíkszereda RMDSZ-es pol-
gármestere mondott. 

Szellemlovak 
és szellemlovasok

A helyi lakosok mérsékelt
figyelemmel követték a lovas
felvonulást, amely a vasútál-
lomástól indult, végighaladt
a Kossuth Lajos utcán és a
Mikó-vár elõtti térre vezetett.
Horthy Miklós „szellemét” a
menet élén vezetett, felnyer-
gelt, de senki által nem lova-
golt fehér ló idézte meg. Az
ünneplõk elõtt felolvasták a
kormányzó kolozsvári beszé-
dét. Az eseményen képvisel-
tették magukat a történelmi-
nek nevezett egyházak: be-
szédet mondott Darvas Koz-
ma József római katolikus
esperes, Szatmári Ingrid re-
formátus lelkész és Solymosi
Alpár unitárius lelkipásztor.
A felszólalók „reményt adó-
nak” nevezték a szeptembert
és a felszabadulás emlékét.
A helyhatóságokat Ráduly
Róbert RMDSZ-es polgár-
mester képviselte, aki az év-

fordulót a „magyar újjászüle-
tés” évfordulójának nevezte:
„Mi a magyar újjászületés
70. évfordulóján követelhet-
jük azt, amit nekünk 1918-
ban Gyulafehérváron ígér-
tek, követelhetjük azt, hogy a
magyar emberek fölött ma-
gyar ajkúak döntsenek” – fi-
gyelmeztetett az elöljáró.
Ráduly mellett beszédet
mondott Tóth Bálint, a
HVIM erdélyi szóvivõje is. A
megemlékezés részeként a
résztvevõk megkoszorúzták
Kopacz Béla polgárõr sírját,
akit a városból kivonuló ro-
mán katonák lõttek le a kora-
beli szemtanúk szerint. Az
ünnepségsorozaton részt vet-
tek a magyarországi „Horthy
Miklós vitézi rend” tagjai, a
Szakszervezetek Mûvelõdési
Házában pedig Horthy életé-
rõl tartott elõadást Tompó
László irodalomtörténész.

A válasz: nincs válasz

A csíkszeredai évfordulón
nemcsak a Horthy-korszak
több jelképével, de a Szálasi
korszakra emlékeztetõ Ár-
pád-sávos zászlóval is szem-
besülhettek a résztvevõk és
szemlélõdõk: lapunk szerette
volna megkérdezni Ráduly
Róbert polgármestert, tájéko-
zódott-e a rendezvény elõtt,
milyen önkényuralmi jelké-
pek kapnak szerepet a meg-
emlékezésen, és ennek tuda-
tában engedélyezte-e a helyi
testület az ünnepségsoroza-
tot? Ugyancsak szerettünk
volna tájékoztatást kérni az
elöljárótól arra vonatkozóan,
hogy tekinthetõ-e politikai ál-
lásfoglalásnak együttmûkö-
dése a szélsõséges szervezet-
ként számon tartott Hatvan-
négy Vármegye Ifjúsági
Mozgalommal. Ráduly Ró-

bert azonban többszöri meg-
keresésünkre sem reagált. 

Az eseményt engedélyezte
a helyi csendõrség is. A testü-
let képviselõje Adrian Cigã-
rean a jóváhagyással kapcso-
latban elmondta, fenntartá-
saik voltak a kezdeményezés-
sel kapcsolatban, de az ön-
kormányzati engedély mel-
lett értelmét vesztette a tiltás.
„A vonatkozó jogszabályok
értelmében az önkormány-
zat akkor is hozzájárulhat
egy nyilvános akcióhoz, ha a
csendõrség és a rendõrség el-
lenzi azt” – figyelmeztetett
Adrian Cigãrean.  

A megemlékezés jellegével
és üzenetével kapcsolatban
óvatosan fogalmazott Ladá-
nyi László, Hargita megye
prefektusa is. „Az önkor-
mányzatiság azt jelenti, hogy
a döntéseket helyi szinten
hozzák. Ha polgármester

úgy döntött, hogy engedélye-
zi a megemlékezést, a prefek-
túrának nincs joga ezt felülbí-
rálni” – ismételte meg a helyi
csendõrség érveit a kormány-
zati elöljáró. Ladányi László
hangsúlyozta: az általa veze-
tett hivatalnak feladata azon
õrködni, hogy a rendezvény
törvényes keretek közt zaj-
lódjon le. Kérdésünkre, mi-
szerint a megemlékezés, ab-
ban a formában, ahogy az a
hétvégén, Csíkszeredában
zajlott, a fasiszta jelképeket
tiltó törvény hatálya alá esik-
e, a prefektus azt válaszolta:
„Én nem voltam ott a ren-
dezvényen, nem tudom, mi-
lyen jelképeket használtak.
Ha azonban valaki kifogásol-
ható szimbólumokat látott,
bepanaszolhatja a rendez-
vény szervezõit és a polgár-
mesteri hivatalt”. 

Egry: ez a korszak 
nem az a korszak

Egry Gábor történész-poli-
tológus, a budapesti Politika-
történeti Intézet munkatársa
szerint elnagyolt kép áll az
erdélyi közvélemény rendel-
kezésére a Horthy-rendszer-
rõl. „A probléma az, hogy
sokan szemmel láthatóan a
történelmet akarják felszaba-
dítani és a történelemben
szeretnék elérni azt, amire
egyébként ma lenne szüksé-
gük. Akármit is gondoljunk
Észak-Erdélyrõl, ennek nem
sok köze van mai kisebbség-
politikákhoz, kisebbségi jo-
gokhoz. Legalábbis olyan
közvetlen formában, ahogy
azt sokan hiszik” – fogalma-
zott Egry. 
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Horthy kísértett Csíkban

A lovas felvonulás a vasútállomástól indult és végighaladt a Kossuth Lajos utcán Fotó: szekelyhon.ro

ÚMSZ

Egy hónappal a példátlan
katasztrófa után, az orvo-

si erõfeszítések ellenére, vá-
ratlanul meghalt az augusztu-
si,  giuleºti-i tûzvész hatodik
áldozata. A hétvégén elhunyt
csecsemõt az elmúlt hetekben
a fõvárosi Grigore Alexand-
rescu kórházban ápolták.
Dan Enescu, a szerencsétlen-
ségben súlyosan megsérült új-
szülöttek rehabilitációjáért fe-
lelõs szakember a halálesettel
kapcsolatban elmondta: az
újszülött súlyos légzõszervi
sérülésekkel érkezett a
Grigore Alexandrescu kórhá-
za, testfelületének több mint
negyven százaléka megégett,
s bár sikerült állapotát ideigle-
nesen stabilizálni, hosszú tá-
vú rehabilitációja sikertelen-
nek bizonyult. Még öt sérült
csecsemõt kezelnek a buka-
resti klinikán, Dan Enescu
úgy véli, esetükben van alap-
ja a bizakodásnak, a túlélõk
mindegyike, a lehetõségek-
hez képest, jó állapotban van.
Az újszülötteknek gyarapo-
dott a súlya, fejlõdésük jól kö-
vethetõ, ellenõrizhetõ. Egy
beteg lélegeztetését segítik
még mesterségesen, a gyere-
kek többsége azonban önálló-

an lélegzik – hangzott el a
hétvégi szakmai beszámolón.
A tragédia túlélõinek állapo-
tát huszonöt napja követi egy,
erre a célra összehívott konzí-
lium,  a  romániai orvosok
munkáját izraeli önkéntes
szakértõk is segítették.

A traumatológusokból,
neonatológusokból, sebé-
szekbõl álló izraeli orvoscso-
port azért érkezett Romániá-
ba, mert a koraszülöttek égé-
si sérüléseinek kezelése rend-
kívüli szakmai tapasztalatot
igényel: egyetlen  – Indiában
bekövetkezett –  ilyen jellegû

katasztrófát tart  számon a
szakirodalom. A giuleºti-i
kórházban történt tûzeset kö-
rülményeit ügyészségi eljárás
keretében vizsgálják a ható-
ságok. A balesetet okozó
elektromos készülékek vizs-
gálatát augusztus végén a
petrozsényi Bányafejlesztési
és Bányabiztonsági Intézet-
ben végezték. Jelenleg csak a
koraszülött intenzív osztá-
lyon szolgálatot teljesítõ asz-
szisztensnõ van elõzetes le-
tartóztatásban, a kórház töb-
bi dolgozója ellen bûnvádi el-
járás folyik, de az érintettek

szabadlábon védekezhetnek.
A letartóztatott asszisztens-
nõ mellett nyílt levélben fog-
laltak állást kollégái, akik ar-
ra hívták fel a figyelmet: az
érintett több mint egy évtize-
de sikerrel, lelkiismeretesen
végezte a munkáját, a baleset
idején pedig szabályellene-
sen, egyedül teljesített szolgá-
latot. A levélírók szerint az
intenzív osztályon kezelt cse-
csemõket a gyanúsított nem
azért hagyta magára, mert el-
hanyagolta munkaköri köte-
lességeit, hanem azért, mert
túlterhelt volt. 

Újabb giuleºti-i áldozatHírösszefoglaló

A hétvégén átadták a
nagyváradi Gavril Cur-

teanu Városi Egyetemi Kór-
ház felújított járóbeteg-ren-
delõjét. Ez az Észak-
Nyugati Fejlesztési Régió-
ban az elsõ munkálat, ame-
lyet a 2007–2013-as Regio-
nális Operatív Programból
valósítottak meg. A nagyvá-
radi önkormányzat pályáza-
tának összértéke több mint
4,4 millió lej. 

Elfogadható 
romániai ellátást

„Ez a befektetés igazolja a
decentralizáció fontosságát:
megmutatja, milyen eredmé-
nyekre vezet, ha a helyi kö-
zösség is kiveszi a részét a tá-
mogatásból. Különösen fon-
tosak ezek a beruházások a
határ menti megyékben,
hogy európai színvonalú ellá-
tást biztosíthassunk Románi-
ában is” – nyilatkozta Cseke
Attila miniszter az átadá-
son. A nagyváradi kórház
járóbeteg-rendelõjének fel-
újítása 4.481.773,64 lej össz-
értékû beruházásból valósult
meg, ebbõl 3.570.844,56 lej
vissza nem térítendõ támo-
gatás. Ennek finanszírozási
forrása a 2007–2013-as Re-

gionális Operatív Program
3. tengelye, amelynek a célja
a szociális infrastruktúra és
az egészségügyi szolgáltatá-
sok infrastruktúrájának javí-
tása, korszerûsítése. A kor-
szerûsítést az Egészségügyi
Minisztérium egymillió lejjel
támogatta.

Jut pénz a szülészetre

A következõ jelentõs
egészségügyi beruházás kere-
tében több, mint 3,5 millió
eurós alapból megújul a
Kolozs Megyei Egyetemi
Kórház szülészete és újszü-
löttosztálya is. Az erre vonat-
kozó szerzõdést a hétvégén
írta alá Cseke Attila egész-
ségügyi miniszter. A pályázat
nyertese egy osztrák konzor-
cium, amelynek feladata
4373 m2 alapterület felújítá-
sa a kórházban, az európai
normáknak megfelelõen. Az
osztályokon kialakítják a
megfelelõ betegellátás feltét-
eleit: újraosztják a betegszo-
bákat, kicserélik az elektro-
mos hálózatot, az oxigénellá-
tást, a szellõztetõ- és a fûtési
rendszert. Felújítják a nyílás-
zárókat, illetve a fürdõszobá-
kat és két új liftet építenek. A
beruházás költségeit a Világ-
bank és az Európai Befekte-
tési Bank finanszírozza. 

Megújulnak a kórházak

Hírösszefoglaló

Ma kezdõdik az új, 36
tanítási hétbõl álló tan-

év, amely 2011 június 17-ig
tart. A tanügy minisztérium
nyilvántartása szerint  3,2
millió diák és óvodás vesz
részt idén az intézményes
oktatásban. Fontos válto-
zás, hogy ebben a tanévben
a nyolcadikos diákok egy
héttel korábban, június 10-
én, a XII. illetve a XIII. osz-
tályt végzõ középiskolások
pedig két héttel korábban,
május 27-én zárják a tan-
évet. Az elsõ félévben egy
hetes szünetet kapnak az
elemi iskolások és az óvo-
dások november 1–7. kö-
zött, a téli vakáció 2010. de-
cember 22-én kezdõdik és
2011. január 4-ig tart. A fél-
évzáró vakáció a január 29
és február 6 közötti idõszak-
ra esik. A második félévben
az oktatás 2011. február 7-
én kezdõdik és április 15-ig
tart. 2011. április 16-án ve-
szi kezdetét a tavaszi vaká-
ció és április 25-ig tart. A
diákok nyári vakációja júni-
us 18-tól szeptember 11-ig
tart, ez egy héttel kevesebb,
mint a 2009–2010-es tanév-
ben. A 2010-2011-es tanév
elsõ félévi dolgozatait 2010
december 17-ig kell megír-
ni, a második szemeszter
félévi dolgozatait pedig
2011 május 20-ig. Az érett-
ségi június 6-án kezdõdik és
július 1-ig tart. Az érettségi
vizsga elsõ szakaszában, jú-
nius 6. és 23. között szóbe-
liznek a maturandusok. A
záróvizsga második részé-
ben június 27. és július 1.
között szervezik meg az
írásbeli vizsgákat. 

Becsengettek
az iskolákban

A tûzvész után több tucat csecsemõt menekítettek ki a fõvárosi szülészetrõl



2001 szeptemberének 11. napja
nem az akkor bekövetkezett tragé-
dia miatt fog a köztudat részévé
válni jó néhány száz esztendõre,
hanem amiatt, hogy ez a tragédia
nyilvánosan, a média „vigyázó
szemei” alatt következett be. A ja-
pánok 1941-es Pearl Harbor-i raj-
taütése sem okozta a hadászati
infrastruktúra összeroppanását, a
szeptember 11-i terrortámadások
is inkább csak megijesztették a
mérhetetlenül terjedelmes ameri-
kai védelmi és támadóapparátust.
A lélektani hatás keltésének és
alakításának a fõkolomposa a
mindenkori kormányokat szolgáló
média, mely sokszor mintha a tá-
madók szolgálatába szegõdne,
mert túlzásaival, esetenként ha-
misításaival vagy csak obszesszív
ismétlésével pánikba kergeti a köz-
vetlenül nem érintetteket is, és a
médiafogyasztókban amolyan per-
manens ostromállapotot kelt és
tart fenn, szinte mesterségesen. Az
amerikai példa megmutatta, hogy
a fenti merényleteket mind-mind
elkövette a média, transzszerû ál-
lapotban tartva sok tízmillió pol-
gárt, akik esetenként vakon sza-
vaztak meg vagy támogattak tíz-
milliárd dolláros nagyságrendû
katonai kiadásokat, melyeknek
célja a terrorizmus ürügyén meg-
támadott és megszállt országok
(fõként Irak és Afganisztán) alta-

lajkincseinek kifosztása. Az óceá-
non túli médiaorgánumok nagy
százaléka tehát, a 9/11-esnek is
nevezett szomorú eseményekbõl
kiindulva tisztára igyekezett mos-
ni egy modern gyarmatosítási kí-
sérletet. Ám mind az iraki, mind
az afganisztáni „terrorellenes” há-
borúról kiderítették az ellenzéki
vagy független médiatermékek
(mint pl. a Wikileaks internetes
portál), hogy tulajdonképpen a
patriotizmus lobogójával díszített
hódító háborúk, és közel tíz esz-
tendõvel a gyászos toronyrombo-
lások után az amerikai közvéle-
mény önmagára talált, és végre a
vezetõ médiák is árnyalttá tették
„terrorellenes” kijelentéseiket. A
szélsõségesség, a kormányok érde-
keinek szolgálata sosem tett jót a
médiának – és ennek a médiafo-
gyasztók is mindig kárát vallot-
ták. A média mindig kihasználta
a tragédiákat arra, hogy minél
több „médiafüggõ” embert hozzon
létre, akik késõbb elõfizetnek a ter-
mékeire, ám a médiát is mindig
kihasználták arra, hogy tömege-
ket mozgasson meg, könnyen, és
nem mindig a jó irányba. Sajnos
azonban egyelõre nem tudjuk,
hogy lehetne megszüntetni azt,
hogy a médiát kihasználják és a
média kihasználjon bennünket. 

Péter Árpád

Médiagnózis

Szeptemberi médiapánik

ÚMSZ

A nyomtatott sajtó és az
internetes médiát is az Orszá-

gos Audiovizuális Tanács (CNA)
felügyelete alá vonná Silviu
Prigoanã demokrata-liberális
képviselõ. A politikus törvény-
tervezetet nyújtott be a parla-
mentbe, amely szerint a napilap-
ok megjelentetéséhez és a portál-
ok mûködtetéséhez a CNA enge-
délyére lesz szükség. A jogsza-
bályt elsõsorban a nagyobbik
kormánypárt képviselõi támo-
gatják, ám kezdeményezõi kö-
zött találjuk az RMDSZ-es Máté
András Leventét is.

Prigoanã azzal indokolja a ter-
vezetet, hogy a sajtóban elburján-
zottak a „lejárató, sértõ és rágal-
mazó cikkek”. A politikus ezért
sürgeti az újságírók jogállásának
törvényi szabályozását; amíg ez
nem történik meg, addig szerinte
a CNA-nak kellene hatástalaníta-
nia az írott és internes sajtóban
terjedõ „információs mérget”.

A képviselõ javaslata szerint a
nyomtatott és online sajtótermé-
kek indításához 7 évig érvényes
licencet kellene kiváltani a CNA-
tól, a testület pedig rágalmazás-
nak ítélt cikkek megjelentetése
esetén felfüggesztheti vagy akár
vissza is vonhatja az engedélyt.
Felfüggesztés azt a sajtóterméket
fenyegeti, amelyik a sértett fél ké-
résére nem tud tíz napon belül bi-
zonyítékokat felmutatni állításai
igazolására.

Szász: nagy hülyeség

Szász Attila CNA-tag „nagy
hülyeségnek” tartja Prigoanã tör-
vénytervezetét, ugyanakkor sé-
relmezi, hogy benyújtása elõtt a
politikus nem konzultált a testü-

lettel. „Ez az ügy Prigoanã sze-
mélyes ambíciója és kezdemé-
nyezése (...). Jogilag és gyakorla-
tilag is kivitelezhetetlen” – jelen-
tette ki a Transindex portálnak
Szász, aki elutasítja a politikus
javaslatát. „Meggyõzõdésem,
hogy a tanácsnak is ez lesz a vé-
leménye” – tette hozzá. A CNA
tagjának magyarázata szerint a
törvénytervezet a rágalmazás,
sértegetés problémáját is felveti,
de ezekrõl a polgári törvény-
könyv már rendelkezik.

Szász mindazonáltal úgy véle-
kedik, valóban gondok vannak
Attila a sajtó önszabályozása te-
rén. „Annak ellenére, hogy reális
esélye nincs annak, hogy a parla-
ment megszavazza ezt a törvény-
kezdeményezést, egy jelzést kell
jelentenie a sajtó számára, hogy
ideje lenne jobb önkontrollt gya-
korolni, mivel a sajtónak jelenleg

nincs olyan fóruma, mechaniz-
musa, amely meg tudná akadá-
lyozni a túlkapásokat, kihágáso-
kat” – jelentette ki.

Tájékoztatása szerint az inter-
net szabályozása más országok-
ban is dilemma: az EU-ban is
többször tárgyaltak errõl, de
nem sikerült megoldást találni.
Az európai médiahatóságok
gyûjtõszervezete, az ETRA ke-
retében felvetõdött az általuk el-
lenõrzött médiatermékek online
tartalmainak az ellenõrzése, de
errõl sem született döntés. „A
technikai fejlõdés egyébként
egyre inkább össze fogja mosni
a határokat, az internetes televí-
ziózás elterjedése például olyan
új kihívások elé állíthatja az Or-
szágos Audiovizuális Tanácsot,
amelyekkel nem biztos, hogy
meg tud birkózni” – véli a mé-
diaszakember.

Avãdani: képtelenség

A kormánypárti kezdeménye-
zést támadják az újságíró-szerve-
zetek is. „A  CNA feladata az au-
diovizuális média felügyelete,
képtelenség azt kérni a testület-
tõl,hogy olyan feladatokat lásson
el, amelyekre nincs felkészülve és
nincsenek megfelelõ eszközei
hozzá” – mondta Ioana Avãdani,
a Független Újágírásért Központ
(CJI) igazgatója.

A szervezet hétvégén sajtóköz-
leményben kérte a parlamentet a
tervezet elutasítására. A CJI elfo-
gadhatatlannak tartja Prigoanã
kezdeményezését, amely szerinte
ellenkezik az európai direktívák-
kal. „Európai szinten minden, a
nyomtatott és online sajtó enge-
délyeztetésének szabályozása
cenzúrának minõsül” – áll közle-
ményükben. 

Élõ adásban mondott fel a norvég közrádió
egyik hírolvasója: Pia Beathe Pedersen elõször
panaszkodni kezdett munkájára, majd azt
mondta, nem olvassa fel a híreket, mert „úgy-
sem történt semmi érdekes”. A 42 éves nõ azzal
vádolta munkaadóját, hogy túl nagy nyomást
raknak rá és kollégáira, ezért felmond és azon-
nal kilép a stúdióból, mert „így végre újra nyu-
godtan ehet”.
Pedersen csaknem kétperces monológját azzal fe-
jezte be, hogy „hírek sem lesznek szombaton”.
Az állomás szóvivõje késõbb azt mondta: megle-
petésként érte õket, hogy a nõ ennyire elégedetlen
volt munkájával.
Elképzelem azt a képviselõt, aki lemond mandá-
tumáról, mert unja a törvényhozást. Nem, nem
tudom elképzelni…

(szûcs el)

Száz szó

Röviden

Prigoanã, a sajtó pribékje

A vásárlók még nem találják 
elég meggyõzõnek a 3D tévét

Egy, a Nielsen Co. által a háromdimenziós
televíziózással kapcsolatos fogyasztói ma-
gatartásról készített felmérés arra a megál-
lapításra jutott, hogy a közvetlen tapaszta-
latszerzést követõen csökkent a nézõk lel-
kesedése a technológia iránt, bár még így is
52 százalékuk vélte úgy, hogy jobb élmény-
ben volt része annál, mint amire számított.
Az amerikai Cable & Telecommunications
Association for Marketing megbízásából
végzett felmérés megállapítja, hogy „nagy
érdeklõdés övezi a 3D televíziózást, de
még sok akadályt kell leküzdeni a techno-
lógia sikerre viteléhez”. A magas ár mellett
a technológia terjedésének legnagyobb aka-
dályát az élvezetéhez szükséges speciális
szemüvegek viselésének szükségessége je-
lenti. A megkérdezettek 57 százaléka ne-
vezte meg a szemüveget a készülék vásárlá-
sa ellen hozott döntés okaként. 

Filmcsillagok a kamera mögött

Rendezõként debütálhat három holly-
woodi filmcsillag egy nõi magazin jóvol-
tából: Jessica Biel, Eva Mendes és Rachel
Weisz a Glamour Magazine felkérésére
vágtak bele elsõ rövidfilmjük elkészítésé-
be. A Glamour Reel Moments címû
program keretében megvalósuló rövidfil-
mek forgatókönyvei az olvasók történetei
alapján készültek. Ezrével érkeztek a lap
felhívására olyan személyes történetek,
amelyek valamilyen jó cselekedetrõl szól-
tak, a vállalkozás szponzorcége – a
Hyundai – ugyanis ezt a témát választot-
ta. A szervezõk végül három filmötletre
szûkítették le a kört – különös tekintettel
a megvalósíthatóságra. Biel és Mendes
már le is forgatták az általuk kiszemelt
sztorikat. Weisz pedig szeptemberben fe-
jezi be a sajátját. 
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Eladó Tusnádfürdõ déli bejáratánál, szép környe-

zetben, fákkal egy 3000 m2-es telek, rendezett

iratokkal, víz-, villany-, gázbekötési lehetõségek-

kel. Kiválóan megfelel panzió vagy hétvégi ház

építésére is. Ár: 10 euró/m2. 

Telefon: 0745-312 511.

Csíkszeredában eladó kétszobás földszinti lakás,

saját hõközponttal, teljesen felújítva. Adottsága

bármilyen tevékenységnek megfelel. 

Édeklõdni a következõ telefonszámokon: 0749

788 109 vagy 0744 477 044.

Kiadó 3 szobás (nappali, dolgozó, háló, tágas

konyha, 1 fürdõszoba) felújított, bútorozott, telje-

sen felszerelt (hûtõ, mosógép, TV, légkondicioná-

ló, internet/kábeltévé) lakás Bukarestben a

Drumul Taberei negyedben. Ár: 300 euró/hó. 

Lehetõleg hosszú távra.

Érdeklõdni lehet a 0723-965-601 számon.

Apróhirdetés

Silviu Prigoanã demokrata-liberális képviselõ kezdeményezésát máris bírálják az újságíró szervezetek

Hírösszefoglaló

Sofia Coppola amerikai ren-
dezõnõ Somewhere (Valahol)

címû filmjének ítélte szombaton
a Quentin Tarantino vezette zsû-
ri a velencei filmfesztivál legjobb
filmnek járó Arany Oroszlán dí-
ját. A legjobb rendezõ a spanyol-
francia koprodukcióban készült
Balada triste de trompeta (A szomo-
rú ballada trombitára) címû alko-
tás direktora, Álex de la Iglesia
lett, így õ kapta az Ezüst Orosz-
lánt. A férfi fõszereplõ kategóriá-
ban Vincent Gallo, a magyar
részvétellel létrejött Essential
Killing címû lengyel film színé-
sze diadalmaskodott. Gallo az
életéért küzdõ afgán szökevényt

játszik a párbeszédek nélküli
filmben. A színésznõk között
Ariane Labed, az Attenberg címet
viselõ görög film fõszereplõje
kapta a Coppa Volpit (Volpi Ku-
pát) a zsûri ítélete szerint. A zsû-
ri különdíjjal jutalmazta Jerzy
Skolimowski Essential Killing cí-
mû munkáját. Sofia Coppola
gyõztes filmjérõl Quentin
Tarantino elmondta, hogy az
már a kezdetektõl fogva lenyû-
gözte a zsûri tagjait. A díjnyertes
rendezõnõ filmje az élete üressé-
gével küzdõ színész történetét
mutatja be. Coppola úgy jelle-
mezte alkotását, mint „napjaink
Los Angelesének portréját”. A
film fõszerepét Stephen Dorff
játssza. 

A Coppola lány kapta 

az Arany Oroszlán díjat

Sofia Coppola apjai nyomdokaiba lépett Velencében



Ma Kornél nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Kornél latin eredetû fér-
finév, a Cornelius nemzet-
ségnévbõl. Jelentése: som-
fa vagy szarv.
Holnap Szeréna napja van.

Évfordulók
• 1940-ben német bomba
találja el a londoni Bu-
ckingham Palotát.
• 1944-ben brit-amerikai lé-
gitámadás a budapesti pá-
lyaudvarok ellen. 
• 1968-ban Albánia kilép a
Varsói Szerzõdésbõl.

Vicc 
Két rendõr beszélget a
nemrégen nyílt bevásárló-
központ eligazító térképe
elõtt. Egyik rábök a kariká-
ra, amelyikre az van írva:
„Ön itt áll”. Kérdi társát:
– Te, ezek honnan tudják,
hogy én hol vagyok?

Recept
Piaci lángos
Hozzávalók (24 db-hoz):

1 kg liszt, 2 dl tej, 6 dl kefír, 5
dkg élesztõ, 2 tojás, 1 evõka-
nál só, 1 lapos evõkanál kris-
tálycukor. Ízesítése: fok-
hagymás olaj, tejföl, sajt.
Elkészítés: Az élesztõt fel-
futtatjuk 2 dl langyos tejben,
amelybe elõzõleg beletettük
a cukrot. A megkelt élesztõt
hozzákeverjük a liszthez és
vele egy idõben a kefírt, a
tojásokat és a sót is.Kidol-
gozzuk, hogy egy lágyabb
tésztát nyerjünk, majd be-
tesszük a hûtõszekrénybe
egy északára. Elkészítjük a
fokhagymás olajat. 2dl ét-
olajba vagy olíva olajba be-
lereszelünk 4-5 gerezd fok-
hagymát és hagyjuk állni,
hogy az olajat jól átjárja a
hagyma aromája. Másnap
kivesszük a tésztát a hûtõ-
bõl, az étolajat jó forróra he-
vítjük. A tésztából olajos ka-
nállal kis gömböket veszünk
ki, kézzel széthúzogatjuk jó
vékonyra és a forró olajba
tesszük. Mindkét oldalát
aranybarnára sütjük, a me-
leg lángost ízesítjük.
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Unalmas az az ember, aki ha
veled van elveszi ugyan a ma-
gányodat, de nem ad társasá-
got. Sokszor érezzük unalmas-
nak a körülöttünk levõ embere-
ket, de ez nem feltétlenül az õ
hibájuk. Ha valakivel együtt
vagyunk, az még nem jelenti
azt, hogy társaságunk is van.
A jó társasághoz ugyanis nem
elég csak együtt lenni, együtt is

kell érezni és gondolkozni. A kö-
zös hullám az, ami két embert
összeköt, legyen az a legegysze-
rûbb társalgás vagy akár a szere-
lem. Sok ember csak érdekbõl
van egy társaságban mással, és
mivel az érdeken kívül más össze-
kötõ erõ közöttük nincs, ezért un-
ják egymás társaságát, ám ezt
nem vallják be. A büszke és hiú
emberek gyakran unatkoznak.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Fontos információk birtokába
jut, amelyek szükségesek Önnek.
Bátran vállalhat kockázatot, a
hosszú távú siker garantált.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Jól kezel egy nehéz helyzetet,
amivel elismerést érdemel ki.
Szorgalma és kitartása elõnyhöz
juttatja. Este lazítson.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Kedvese rossz passzban van, és
ha nem elég tapintatos vele, kön-
nyen vitába keveredhetnek. Este
olvasson egy érdekes regényt.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Elképesztõ merészséggel mond-
ják a szemébe egykori, vélt vagy
valós ballépéseit. Szembe kell
néznie a múlttal, mert így köny-
nyebbülhet meg.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A bátornak tartott Oroszlán-je-
gyû most behúzza fülét-farkát.
Furcsa helyzetbe került az indu-
latai miatt. Rossz lóra tett, s en-
nek most látja a kárát.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Szent Mihály havának romanti-
káját élvezi, mikor a nyár csen-
desen vált az õszbe. A levegõvel
terjedõ pollenszennyezõdés veszé-
lyeztetheti az egészségét.

RLEG (IX. 24.–X. 22.)

Egy fontos személy keresheti fel
Önt az otthonában. E régi kap-
csolata most is sokat segíthet. Ha
munkanélküli, hozzásegítheti
munkahelyhez, pénzkeresethez.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Vonzódik egy kedves alakhoz,
aki idõnként megnevetteti. Ki-
alakulhat egy romantikus ka-
land, amely még anyagi elõnyö-
ket is hozhat.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Szakterületén olyan emberekkel
kerülhet kapcsolatba, akik min-
denbe beleszólnak. Muszáj lesz
alkalmazkodnia a követelménye-
ikhez.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Tele van a feje olyan tudással,
amit át kell adnia másoknak.
Ehhez persze türelem és nagy
összpontosítás szükséges. Az estét
töltse barátaival.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Vidám beszélgetéseket folytat egy
olyan illetõvel, akirõl korábban
azt hitte, hogy sokkal felszíne-
sebb, és érdektelen személyiség.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Támad egy ötlete, amit azonnal
szeretne megoldani. Mégis, elõ-
ször kérje ki egy szakember véle-
ményét. Ezen a héten a romanti-
ka kerül elõtérbe.

Horoszkóp
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély 
. sor.)
10.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
11.00 Család-barát
11.55 A Duna - Utazás
ínyenceknek
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó - Nemzeti
Krónika
15.10 Kikötő - Friss
15.20 A világörökség 
kincsei
15.35 Értékadók
16.05 “Tisztítótűz tetején
álltunk”
17.45 Zorro 
(am. kalandsor.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés (olasz sor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Az eltüsszentett bi-
rodalom 
(magyar mesef., 1956)
22.50 Kikötő - Friss (ism.)
23.35 Sporthírek
23.40 Kikötő - Friss (ism.)
23.50 Váltó
Gazdasági Híradó
0.05 Számvetés (dok. sor.)
0.50 Divathét (ism.)
1.30 Híradó (ism.)
1.55 Labdarúgó-mérkőzés
Videoton FC - Szolnoki
MÁV

TV2, 12.30
Gyagyások serege

Vladikov, a világ második legfélelmetesebb terroristája sö-
tét üzletet köt egy csendes kis sziget kormányzójával. Olyan
műholdas fegyver megszerzésén ügyködik, amely tökéletes
pontossággal lövi ki célpontját az űrből. Vladikov azonban
nem számol valamivel: épp a szigeten állomásozik McHale
és csapata, akik az életüket ugyan nem, de a szabadidejüket
hajlandók feláldozni a sziget megmentésére.

Pro Tv, 20.30
Veszélyes Bangkok

A szem és a Hírnök című borzongató thrillerek rendezőpáro-
sa, a Hong Kong-i Pang fivérek ezúttal egy bérgyilkos sztori-
val álltak elő. Joe profi bérgyilkos. Legújabb küldetése
Bangkokba hívja, ahol kíméletlen hősünk megismerkedik
egy fiatal tolvajfiúval és egy süket lánnyal. Az előbbit meg-
tanítja mestersége fortélyaira, az utóbbiba beleszeret.

DUNA TV, 21.30
Az eltüsszentett birodalom

Élt egyszer, valamikor Nekeresd-országban egy gonosz és
ostoba király. A birodalom félt a királytól, a király a biroda-
lomtól. Katonák vigyázták éjjelét-nappalát. Akik kihívták ha-
ragját, azokat az udvari medve elé vetették, vagy a feneket-
len kútba dobták. A rettegő király különös törvényt hozott.
Aki nem mondta, hogy „adjonisten, egészségére!”, amikor
eltüsszentette magát, halállal lakolt.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLOZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.00 Nemzet
és védelem
17.25 Bűvölet (olasz sor.)
17.50 Bűvölet (olasz sor.)
18.15 Magyar pop
Válogatás az utóbbi 
évtizedek legjobb magyar
könnyűzenéiből
19.10 Átjáró
19.40 Esti mese 
(francia anim. sor.)
20.05 Don Matteo 
(olasz krimisor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.29 Időjárás-jelentés
21.30 Don Matteo 
(olasz krimisor.)
22.25 A nyomozónő
(olasz drámasorozat, 2.
rész)
23.20 Záróra
0.10 McLeod lányai
(auszt. kalandfilmsor.)
0.55 Mindig zöldebb
(auszt. filmsor.)
1.39 Mafalda 
(sp. anim. sor.)
1.40 Jargo 
(német-izlandi krimi,
2004)
3.05 Mafalda 
(sp. anim. sor.) (ism.)
3.10 Magyar pop
4.05 Vezérlő fény 
(amerikai sorozat)

7.00 Trendmánia (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.30 Jópofa kofa 
(am. vígj. sor.)
16.00 Celeb vagyok,
ments ki innen! 
(reality show)
17.15 112 
- Életmentők 
(német akció sor.)
18.20 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf 
- Ki viheti el a milliókat?
21.05 Fókusz
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar filmsor.)
Utána: RTL-hírek
22.20 Castle 
(amerikai sor.)
23.15 Döglött akták
(amerikai krimisorozat)
Utána. RTL-híradó
0.15 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
0.50 Gyanúban 
(kan. thriller, 2003)
2.30 Reflektor  
- Sztármagazin

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel 
- Hírmagazin
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz 
– Telefonos játék
11.30 Teleshop
12.30 Gyagyások serege
(amerikai vígjáték, 1997)
14.25 Kvízió 
– Telefonos játék
15.55 Szentek kórháza
(auszt. sor.)
16.55 Egy tini naplója
(német vígj. sor.)
17.25 Elbűvölő szerelem
(mex. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 Édesnégyes 
(magyar szór. műsor)
20.50 Aktív
21.00 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
21.30 Bajnokok Ligája
Közben: Kenósorsolás
0.35 A médium 
(amerikai krimisor.)
1.35 Tények Este Hírmű-
sor
2.05 EZO.TV
3.00 Utolsó vacsora az
Arabs Szürkénél (magyar
filmszat., 2000)
4.30 Szentek kórháza
(ausztrál sorozat)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló
11.05 BBC Reporters
(ism.)
11.30 Ősök tere
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai 
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
16.05 Civil kaszinó
17.05 Pálya
17.30 Paletta
18.00 Híradó 
- Friss információk
18.30 Zöld övezet
19.05 Vonalban - Interak-
tív politikai show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Riasztás - A rendkí-
vüli események műsora
23.30 Hírvilág (ism.)
0.05 BBC World Híradó
0.30 Zöld övezet - Kör-
nyezetvédelmi magazin
(ism.)

9.50 Veronica Mars (soro-
zat) 10.45 Doktor House
(sorozat) 11.40 Lost in
Space - Elveszve az űrben
(am. akciófilm) 14.10
Monk (sorozat) 16.05 CSI
(ismétlés) 17.00 Alice új
élete (sorozat) 18.05 Gor-
don Ramsay 19.05 A na-
rancsvidék (sorozat)
20.00 Doktor House (soro-
zat) 21.00 Jóbarátok (so-
rozat) 21.30 CSI (sor.)
22.30 Négy esküvő 23.30
Amerikai pite 3. - Az eskü-
vő (am.-ném. vígjáték)

7.00 Hírek 9.05 Komo-
lyan 10.00 Pontos sport-
idő (live) 12.00 Sport.ro
Hírek 13.10 Pontos sport-
idő 14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Komolyan (live)
17.00 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek 19.05 Információ
(live 21.00 Sport.ro Hírek
(live) 22.00 Wrestling
RAW 0.10 World Cup of
Poker 1.00 Komolyan Mi-
hai Mironica és Radu Ban-
ciu műsora

9.45 A kötelék (sorozat)
11.15 Predesztináltak (so-
rozat) 12.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
14.00 Marina (sorozat)
15.30 Viktória (sorozat)
16.30 A kötelék (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 Szí-
vek iskolája (sorozat)
20.30 Predesztináltak (so-
rozat) 21.30 Analia másik
arca (sorozat) 22.30 Éj-
szakai történetek 23.30
India (braz.-ind. sorozat)

8.05 A maffia feketelistája
(amerikai filmdráma)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 Kalózok kincse
(amerikai kalandf.) 15.05
Lányok a pácban (amerikai
romantikus vígjáték)
16.55 Törvényszéki bom-
ba (kan. akciófilm) 18.35
Kolónia (am. sci-fi akció-
film) 20.15 Fegyenc (am.
akcióthriller) 22.10 Vak
végzet (amerikai akciófilm)
23.45 Az exkommandós 2.
- A maffia csapdájában
(amerikai akciófilm)

8.00 Ezüs tszerelem (soro-
zat) 10.00 Menyet anyá-
nak 5 12.30 Hírek 13.15
Orvosok 14.45 Légy az
enyém 17.00 Aliye (soro-
zat) 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.45 Me-
nyet anyának 5 20.30
Vendéglő nálunk otthon
21.15 1001 éjszaka (török
sorozat) 23.00 D-Pa-
parazzi 23.30 A szenve-
dély útvesztői (Zaklatás
meglepetésekkel) (ameri-
kai-kan. thriller) 1.30 Intim
beszélgetések

10.00 Terhes torna 10.30
Teleshop 11.00 Zodiákus
13.00 Teleshop 14.30 Stí-
lus 15.00 Grand Prix
15.30 A polgármester
16.00 Zodiákus 18.00
Szentföldi szent helyek
üzenete 18.30 Sztárok a
konyhában 19.00 Viva
Natura 19.30 Hárman az
ágyban (am. romantikus
vígjáték, 1996) 21.35 Hír-
háló 22.00 Meghívó a ha-
lálba (am. akcióf., 1996)
0.00 Fekete öv (am. akció-
film, 1992) 

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Kékfény (ism.)
Bűnügyi magazin
10.55 Nappali
Közéleti szórakoztató 
magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Összhang
14.30 Srpski Ekran
15.00 Unser Bildschirm
15.30 Átjáró
16.00 Tudástár 2010
16.30 Értékek Akadémiája
17.25 Hírek
15.35 Körzeti híradó
17.50 Teadélután
Hétfőtől péntekig minden,
ami szórakoztató!
18.50 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. sor.)
20.30 Híradó este
21.05 Önök kérték!
22.05 Az Este
22.35 Elizabeth (am.-an-
gol történelmi dráma, 2.
rész, 2005)
0.25 A sárospataki köny-
vek
0.55 Hírek
1.00 Sporthírek
1.10 Ma Reggel (ism.)
3.00 Összhang

7.30 Az első órában
8.00 Az ezüst vadló
8.30 Contur RO
9.00 Élelmiszerbank
9.10 A világ palotái
9.40 A természet 
nagy eseményei
10.15 Szerelmi 
bizonyíték (sor.)
11.15 Restaurálás
12.00 Szerelem 
a képernyőn túl
12.15 Modern vizor
12.50 A legendás doktor
Hur Jun (ism.)
13.50 Zsebtötrénetek
14.00 Hírek
14.50 Egyszerűen 
ízletes (ism.)
15.00 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
17.00 Akkor és most
18.00 Az élet és a pénz
18.25 Győzd le 
az árvizet
18.30 Nézd Románia!
18.35 A legendás doktor
Hur Jun (sor.)
19.35 Élelmiszerbank
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.05 UEFA Champions
League (live)
21.40 Manchester Unit-
ed - Glasgow Rangers
mérkőzés (live)
23.50 UEFA Champions
League (live)
1.40 Hírek

7.00 Pro Tv hírek, 
időjárásjelentés
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember (sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor (ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek
20.30 Veszélyes Bangkok
(amerikai akcióthriller,
2008)
22.30 Pro Tv hírek, sport
23.00 Odaát 

(am. akciófilm-sor.)
0.00 Veszélyes Bangkok
(amerikai akcióthriller,
2008) (ism.)
1.30 Pro Tv hírek, sport
(ism.)
3.00 Odaát 
(am. akciófilm-sor.) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 

– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badea-val
11.15 Columbo: 
Az ínyenc gyilkos 
(amerikai krimi) (ism.)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Nálam az irányítás 
– reality show (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés – Simona Gheorghe
műsora
19.00 Híradó, Sport, 
Időjárásjelentés
20.30 Csillagháló 
– szórakoztató műsor
22.30 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.30 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Egy rém rendes család
(amerikai vígj. sor.)
2.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés (ism.)
3.00 Titkok a paradicsom-
ban (görög sor.)
3.45 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe műso-
ra (ism.)

5.00 Galileo – szórakozta-
tó műsor (ism.)
5.30 Aki tud az nyer (ism.)
6.30 Autófórum (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Senki sem tökéletes
(román vígjáték sorozat)
8.00 Galileo
8.20 Sport Florentinával
9.15 Ivana Trump: 

Mindent a szerelemért 
(amerikai-angol filmdrá-
ma, 1996)
11.30 Az 5 csillagos otthon
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikameraá
13.30 Teleshopping
14.30 Anya 
(am. vígj., 1996) (ism.)
16.00 A cseresznye 
a tortán (reality show)
17.00 Lököttek
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A skorpió megszelí-
dítése (reality show)
20.30 Inkognitó 
(reality show)
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
23.00 Mély vízek 
(amerikai thriller, 2005)
1.00 Hírek, Sport
2.30 Lököttek (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Egyszer egy ilyet
vezetni! - Topless
8.00 Újjáépítők
9.00 Halálos fogás 
- Tragikus kezdet
10.00 Piszkos munkák 
- Karbantartó
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok
13.00 A túlélés törvé-
nyei – Válogatott kalan-
dok 2
14.00 Állítólag... 
- Mini mítoszparádé
15.00 Piszkos munkák
15.30 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- A könyörtelen tenger
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag...
21.00 Hogyan készült?
21.30 Nagy durranások 
- Liverpool
22.30 Tomboló tornádók
23.30 A túlélés 
törvényei - Északi-sark
0.30 Végzetes 
másodpercek
1.00 Végzetes 
másodpercek
1.30 MacIntyre alvilági
útikalauza 
- Miami
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Familie Dr. Kleist
(német sorozat)
8.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai vígjá-
téksorozat)
9.00 Arabella 
(csehszlov. sor.)
10.00 Hírek
10.20 Szabad 
a szembejövő sáv
11.15 David 
Attenborough: 
Élet hidegvérrel
11.45 Rali
12.00 Hírek, Sport
12.45 Néprajzi 
pihenőhelyek
13.45 Teleshopping
14.30 Ég és föld között
15.00 Együtt Európában
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 Fraser és a farkas
(vígjátéksor.)
18.00 Euronews híradó
18.15 Győzd le az
árvízet!
18.30 David Attenbor-
ough: Élet hidegvérrel
19.00 Kaland Bt. 
(sor.)
20.00 Esküdt ellenségek
(am. krimisor.)
21.00 Balkáni szokások
22.00 Hírek
23.10 Dűh és szerelem
(német-ír filmdráma,
1998)
0.55 Rali
1.10 Motomágia (ism.)

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

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Észbontó, telefonos já-
ték 17.00 Nap-óra 17.30 Népzene 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 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni
váltás Filmajánló, Filmzene, Lemez és könyv téka 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Művelődési
hírek, Jelenlét 17.55 A nap hírei röviden 

KEDD
2010. szeptember 14.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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Vízilabda

T. J. L.  

Zágrábban horvát, illetve
orosz sikerrel ért véget a férfi

és nõi vízilabda Európa-bajnok-
ság. A végsõ gyõzelemre is esé-
lyes magyar férfi válogatott na-
gyon elrontotta a hajrát és végül
érmet sem szerzett. Az olaszok
elleni elõdöntõben hiába futott az
eredmény után a Kemény-gárda,
az azzurrik szívósan õrizték az el-
sõ negyed hatodik percében meg-
szerzett kétgólos elõnyt. Tempesti
nyolcat, Szécsi pedig csak hatot
védett, az olaszok 10-8-ra nyer-
tek. A magyar gólokon Madaras
(3), Szivós (2), Varga Dániel, Kis
és Hosnyánszky osztozott. „Azt
szerettem volna, ha harcosan,
bátran és okosan játszunk, ebbõl
a harcosság és a bátorság meg-
volt” – összegzett dr. Kemény
Dénes szövetségi kapitány. A má-
sik ágon a házigazda horvátok
nagy csatában gyõztek a szerbek
ellen, 10-9. 

A bronzmeccsen a szerbek
visszavágtak a csoportküzdelmek
során elszenvedett vereségért (6-
9) és 10-8-ra nyertek. Kis, Varga

Dénes és Madaras 2-2 gólt do-
bott, Hosnyánszky és Szivós pe-
dig egyet-egyet. 

„Gratulálok a szerbeknek a
bronzéremhez, csapatomnak pe-
dig a negyedik helyhez, elégedett
vagyok az elõdöntõbe jutással –
mondta a meccs után Kemény. –
Úgy gondolom, hogy ha az idén
még pihenõ kiválóságaink vissza-
térnek, jobb esélyünk lesz rá,
hogy a jövõben újra döntõket

játszhassunk.” „Sajnálatos a
mostani vereség, a védekezésünk
nem jött össze, talán azért sem,
mert a támadásra, a gólszerzésre
nagyon sok energiát fordítottunk,
sajnos többnyire hiába. Hosszú
volt ez az Eb, fizikailag is, de
mentálisan tán még jobban elfá-
radtunk a végére” – nyilatkozta
Varga Dénes. 

Azzal, hogy elõdöntõbe jutott,
a magyar válogatott kiharcolta a
kvalifikációt mind a 2011-es vi-
lágbajnokságra, mind pedig a kö-
vetkezõ, 2012-es Európa-bajnok-
ságra. 

A 29. férfi vízilabda Európa-
bajnokság zágrábi döntõjét a há-
zigazdák válogatottja nyerte: a
horvátok a szombat késõ esti fi-
náléban 7-3-ra gyõzték le az ola-
szokat. 

A román válogatott végül a he-
tedik helyért szállt vízbe és 8-7 (0-
0, 4-3, 4-0, 0-4) arányú gyõzelmet
aratott a világbajnoki ezüstérmes
spanyol csapat felett. Kovács Ist-
ván csapatának góljait Radu (3),
Busila (2), Diaconu, Iosep és Ká-
dár szerezte. A hetedik hely azt
jelenti, hogy Románia selejtezõn
kell majd részt vegyen, hogy ki-
harcolja részvételt a 2012-es Eu-
rópa-bajnokságon.   

Zágrábi helyosztók: az 5. he-
lyért: Montenegró–Németország
14-6; a 9. helyért: Görögország–
Törökország 10-7. Végeredmény:
Európa-bajnok: Horvátország, 2.
Olaszország, 3. Szerbia, 4. Ma-
gyarország, 5. Montenegró, 6.
Németország, 7. Románia, 8.
Spanyolország, 9. Görögország,
10. Törökország, 11. Oroszor-
szág, 12. Macedónia. 

Biros foga a fejét. Másodszor már nem ment a szerbekkel

Tenisz

T. J. L.

A címvédõ belga Kim
Clijsters (2.), 59 perces csatá-

ban, 6-2, 6-1-re gyõzte le szomba-
ton az orosz Vera Zvonarjovát
(7.) a nõi egyes döntõjében a New
Yorkban zajló amerikai nyílt te-
niszbajnokságon. Clijsters ezzel
2001 óta az elsõ nõi játékos, aki
megvédte címét Flushing
Meadowsban. A belga játékos
2005-ben is nyert már US Opent,
így ez a harmadik bajnoksága. Az
elõdöntõben Clijsters az amerikai
Venus Williamst (3.) gyõzte le 4-
6, 7-6 (2), 6-4-re, Zvonarjova pe-
dig a dán Caroline Wozniackit
(1.) 6-4, 6-3-ra. 

A férfiaknál nem lesz Nadal
(1.)–Federer (2.) álomdöntõ, mi-

után utóbbi 7-5, 1-6, 7-5, 2-6, 5-
7-re kikapott az elõdöntõben a
szerb Novak Djokovictól (3.).
Nadal 6-2, 6-3, 6-4-re verte az
orosz Mihajil Juzsnijt (12.). A
férfi párost az amerikai Bryan-
fivérek, Bob és Mike nyerték, s
tengerentúli siker született a veg-
yespárosoknál is, Liezel Huber
és Bob Bryan révén.  

A junioroknál a magyar
Fucsovics Márton (2.) bejutott
a döntõbe, ahol 6-3, 6-4-re kika-
pott az amerikai Jack Socktól.
A 2010-es US Opennek végül is
lett magyar gyõztese, hiszen
Babos Tímea az amerikai
Sloane Stephens megnyerte a
párost. A döntõt nem játszották
le, mert a Silvia Njiric–An-
Sophie Mestach horvát-belga
duó utóbbi hasizomsérülése mi-
att nem állt ki. 

Megõrizte címét Kim Clijsters

Elmaradt a Steaua–FTC-mérkõzés

A bukaresti jégcsarnok fagyasztó berende-
zésének meghibásodása miatt elmaradt a
Steaua–Ferencváros MOL Liga jégkorong-
mérkõzés. A magyar-román közös jégko-
rong-bajnokság második fordulójának ered-
ményei: HSC Csíkszereda–Újpest 17-2,
Dunaújvárosi Acélbikák–Sapa Fehérvár
AV19 14-1, Vasas–Brassói Fenestela 68 0-2.
Tegnap: Steaua - Újpest 7-1, HSC Csíksze-
reda–Ferencváros 4-2. A Vasas–Dunaújvá-
rosi Acélbikák és Miskolci Jegesmed-
vék–Brassói Fenestela 68 mérkõzések lap-
zárta után fejezõdtek be. 

Medgyesi siker a Maros-kupán

A Medgyesi Gaz Metan nyerte Marosvá-
sárhelyen a férfi kosárlabda Maros-kupát
miután 83-80-ra verte a házigazda BC
Mureºt, 95-56-ra a szerb Tamis Pancevót
és 91-78-ra a Csíkszeredai Hargita Gyön-
gyét. A BC Mureº 82-55-re nyert a
Csíkszerdea és 83-64-re a Tamis ellen,
míg a csíkiak 71-66-ra verték a Tamist. A
Nyíregyházán zajló férfi tornán résztvevõ
Nagyváradi MSC 97-78-ra nyert a házi-
gazda Marso KK és 100-98-ra a szerb
KK Novi Sad ellen, s 105-85-re kikapott
a Székesfehérvári Albacomptól.  A
Nagyszebenben megrendezett Torday
Elemér Emléktorna elsõ eredményei: Bu-
karesti CSM–Energia Rovinari 65-60,
Nagyszebeni CSU Atlassib–BC Argeº
Piteºti 70-61.   

Amerikai–török döntõ

Az Egyesült Államok és házigazda Török-
ország válogatottja jutott a 16. férfi kosár-
labda-világbajnokság döntõjébe. Az elõ-
döntõben az amerikaiak 89-74-re nyertek a
litvánok, a törökök pedig 83-82-re a szer-
bek ellen. Az utolsó két negyeddöntõben:
Egyesült Államok–Oroszország 89-79 és
Litvánia–Argentína 104-85. Az 5-8. helye-
kért: Spanyolország–Szlovénia 97-80 és
Argentína– Oroszország 73-61. A 7. he-
lyért: Oroszország–Szlovénia 83-78. 

Mészáros Anett ezüstérmes

A 70 kg-os Mészáros Anett ezüstérmet
szerzett a Tokióban zajló olimpiai kvalifi-
kációs cselgáncs-világbajnokságon. A Hon-
véd 23 éves Európa-bajnok versenyzõje a
döntõben az olimpiai ezüstérmes, világ- és
négyszeres Európa-bajnok francia Lucie
Decosse ellen lépett tatamira; 55 másod-
perccel a vége elõtt földre került, és feladta
a küzdelmet. A magyar cselgáncsozó az
ezt megelõzõ akcióban megsérült. A 48 kg-
os Alina Dumitru bronzérmes lett, a súly-
csoport világbajnoki címét a japán Haruna
Aszami szerezte meg. 

Érvényben marad Evra eltiltása

A Francia Labdarúgó Szövetség (FFF) ille-
tékesei elutasították Patrice Evra fellebbe-
zését, így a Manchester United védõjének
érvényben marad öt válogatott mérkõzésre
szóló eltiltása, amelyet a világbajnokságon
történtekért kapott. Evra legközelebb így
jövõ februárban, a brazilok elleni barátsá-
gos mérkõzésen játszhat újra a nemzeti
csapatban, tehát az október, Románia elle-
ni Eb-selejtezõt is kihagyja. 

Magyar sikerek az asztalitenisz Eb-n

A magyar nõi válogatott a csehek (3-2)
után a svéd együttest (3-1) is legyõzte a
csapatversenyben az asztaliteniszezõk ost-
ravai Európa-bajnokságának szombati el-
sõ napján. Szintén a C-csoportban: Fehér-
oroszország–Svédország 3-1. A férfiak
második osztályának G-csoportjában:
Magyarország–Svájc 3-0 és Magyaror-
szág–Ukrajna 3-1. További eredmény:
Ukrajna–Hollandia 3-1. A csapatverseny
szerdáig tart, majd szerdától vasárnapig
az egyes és páros versenyszámok küzdel-
mei következnek.

Forma–1

Hírösszefoglaló

Fernando Alonso, a Ferrari
spanyol pilótája nyerte a teg-

napi Forma-1-es Olasz Nagydí-
jat. A második helyen a világbaj-
noki címvédõ brit Jenson Button
(McLaren), a harmadikon pedig
a brazil Felipe Massa (Ferrari)
végzett. A vb-pontversenyben ed-
dig éllovas brit Lewis Hamilton
(McLaren) már az elsõ körben ki-
esett, így az olasz GP-t a hatodik
helyen befejezõ ausztrál Mark
Webber (Red Bull) került a pont-
vadászat élére. Hamilton jelenleg
a második, Alonso pedig feljött a
harmadik helyre. A kétszeres vi-
lágbajnok spanyol versenyzõ idei
harmadik futamgyõzelmét sze-
rezte meg a monzai pályán.

A rajt után Button bravúrosan
megelõzte Alonsót, viszont Ha-
milton összekoccant Massával, a
brit pilóta McLarenjének eltört a
jobb elsõ kerekén a felfüggesztés
és ezzel a pontverseny eddigi éllo-
vasa kiesett. Az elsõ kör végén
Button, Alonso, Massa, Rosberg,
Kubica volt a sorrend az élen.

A kerékcserék csak a 36. kör-
ben kezdõdtek meg, Button az él-
rõl a 37.-ben járt a boxutcában és
ezzel Alonso került az elsõ pozí-
cióba. A spanyol csak egy körrel
késõbb cserélt kereket és a remek-
be sikeredett boxkiállással, vala-
mint hajmeresztõ elõzésnek kö-

szönhetõen riválisa elé került.
Massa két körrel késõbb „tan-
kolt” és maradt a harmadik he-
lyen. Tíz körrel a leintés elõtt vál-
tozatlanul az Alonso, Button,
Massa trió vezetett, a negyedik
Sebastian Vettel volt, de a német
ekkor még nem járt a box-
utcában. Három körrel a zárás
elõtt Mark Webber megelõzte
Nico Hülkenberget (Williams) és
a hatodik helyre lépett elõ. 
Vettel csak az utolsó körben cse-
rélt kereket és megtartotta negye-
dik helyét, az élen pedig már nem
változott a sorrend. Következik a
vb 15. futama, a Szingapúri
Nagydíj, amelyet szeptember 26-
án rendeznek meg a Singapur F1
Track-en. 

Monza: Alonso gyõzött,

Webber a pontverseny élén

Röviden

Clijsters 2001 óta az elsõ nõi játékos, aki megvédte címét a US Openen

A 13. nõi vízilabda Európa-bajnokságot Oroszország nyerte miu-
tán a péntek esti döntõben 11-6-ra gyõzte le a címvédõ görögöket.
A 2006-ban és 2008-ban is kontinens-elsõ oroszok magabiztosan
gyûjtötték be sorrendben harmadik Európa-bajnoki elsõségüket. A
bronzérmet az olimpiai bajnok holland válogatott szerezte meg mi-
után a kisdöntõben 14-12-re felülmúlta a korábbi négyszeres Eb-
gyõztes olasz csapatot. A végeredmény: Európa-bajnok: Oroszor-
szág, 2. Görögország, 3. Hollandia, 4. Olaszország, 5. Magyaror-
szág, 6. Spanyolország, 7. Németország, 8. Horvátország.

Az orosz lányok a legjobbak

Érem nélkül a magyarok

Fernando Alonso ünnepel
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

Pénteken és szombaton
egyetlen pontocska jutott a

vendégeknek a labdarúgó-Liga 1
hetedik fordulójában: az újoncok
rangadóján a  Victoria Brãneºti
pontot rabolt a Sportul Studen-
þesc otthonában.    

A forduló péntek délutáni nyi-
tómérkõzésén sorrendben negye-
dik bajnoki sikerét aratta a Ko-
lozsvári U: az újonc 2-1-re verte
Gyulafehérváron a Besztercei
Gloriát. Claudiu Niculescu (41.
perc) góljára még válaszolni tu-
dott Moraes (50.), de Balde (67.)
találatára már nem érkezett fele-
let. Cristian Balaj hét sárga lapot
osztott ki, a 87. percben pedig ki-
állította az alig tíz perce becserélt
kolozsvári Piþet. 

A fõvárosi vasutasrangadó há-
rom pontját a Rapid gyûjtötte be,

miután Cassio Vargas Barbosa
duplájával (58., 90.+1) 2-0-ra
nyert a bajnoki címvédõ CFR
1907 ellen. A kolozsváriak nyolc
mezõnyjátékossal fejezték be a
mérkõzést, miután második sárga
lapja miatt E. Kone (41. perc) és
Bastos (63.) is a kiállítás sorsára
jutott.  

A Sportul Studenþesc otthoná-
ban már a találkozó 24. másod-
percében zördült a vendégek há-
lója, a gól után pedig Tibi Bãlan
tizenegyest is kiharcolt, amelyet
Varga értékesített, 2-0. A brãneºti-
iek a 24. percben szépítettek
Olariu tizenegyesével, s öt perccel
a befejezés elõtt D. Popa beállítot-
ta a 2-2-es végeredményt.   

A totógyilkos bomba azonban
az esti, urziceni-i mérkõzésen
robbant, ahol a toldott-foldott
Unirea 1-0-ra legyõzte a Steauát.
Négy volt unireás, Galamaz,
Brandan, Bilaºco és Onofraº is
volt csapata ellen játszott, a mér-

kõzés egyetlen gólját pedig
Semedo szerezte, aki csúfot ûzött
a Steaua-védelembõl. Gigi Becali
meg sem várta a megaláztatás vé-
gét, és késõbb azzal fenyegetõ-
zött, hogy ha nem lesz bajnok a
Steaua, õ többet egy fityinget sem
fektet a csapatba. 

Kevéssel lapzárta elõtt fejezõ-
dött be a Marosvásárhelyi MSK –
Medgyesi Gaz Metan mérkõzés
amely 1-0-ra végzõdött.

Lapzárta után Astra Ploieºti–
Temesvári FC- és Brassói FC–
Dinamo-találkozókat rendeztek,
ma pedig két mérkõzéssel zárul a
forduló. Szakszövetségi közben-
járás nyomán a Pandurii Târgu
Jiu–Universitatea Craiova mér-
kõzésre végül is sor kerül, miután
megoldást találtak a Dinamo
iránti, félmillió eurós adósság tör-
lesztésére. Szintén ma, az FC
Vaslui–Oþelul Galaþi-mérkõzésrõl
a GSP TV számol be élõben, 18
órai kezdettel. 

Röviden
Bajnokverés Székelyudvarhelyen

Megalázó vereséget szenvedett Székely-
udvarhelyen a román férfi kézilabda-bajno-
ki címvédõ HCM Konstanca, amely a
Nemzeti Liga 4. fordulójában 37-28-ra ki-
kapott a KC-tõl. A 3. forduló többi eredmé-
nye: Pandurii Tg. Jiu–Suceavai Univer-
sitatea 26-23, Brassói Dinamo–Nagyváradi
CSM 28-25, Kolozsvári U–Bukaresti
Steaua 27-25, Nagybányai Minaur–Buka-
resti CSM 30-24, Temesvári Poli–Resica-
bányai UCM 27-36, Szatmárnémeti
CSM–Bákói Dedeman 34-27. Már csak két
csapat százszázalékos, a Pandurii és az
SZKC, de elõbbiek gólaránya 93-76, utób-
biaké pedig 98-84. A szeptember 25-i ne-
gyedik fordulóban a Steauához látogatnak
a székelyudvarhelyiek. 

Vlagyimir Klicsko szétszedte
Samuel Petert

Technikai KO-val gyõzte le a 10. menetben
az ukrán Vlagyimir Klicsko a nigériai
Samuel Petert, s ezzel megõrizte a Nemzet-
közi Bokszföderáció (IBF), a Boksz Világ-
szervezet (WBO) és a Nemzetközi Boksz-
szervezet (IBO) nehézsúlyú öveit. A mecs-
cset követõen a 34 éves Klicsko 54 gyõze-
lemmel és három vereséggel áll, míg Peter
34 gyõztes és immár 4 vesztes mérkõzéssel.

Ogier-siker a Japán ralin 

A francia Sébastien Ogier nyerte meg teg-
nap a Japán ralit, a világbajnoki sorozat ti-
zedik versenyét. A 26 éves pilóta a harma-
dik helyrõl kezdte a zárónapot, ám csakha-
mar megelõzte az addigi éllovas norvég
Petter Solberget és a finn Mikko Hirvonent
is. Honfitársa, a címvédõ és a vb-pontver-
senyben vezetõ Sébastien Loeb csak ötödik
lett. A vb-pontverseny állása három futam-
mal a vége elõtt: 1. Sébastien Loeb 201
pont, 2. Sébastien Ogier 158, 3. Jari-Matti
Latvala (finn) 132. 

Menesztették Carlos Queirozt

A Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) me-
nesztette Carlos Queiroz szövetségi kapi-
tányt, aki éppen ha thónapos eltiltását tölti.
A posztot 2008 óta betöltõ szakember szer-
zõdését azonnali hatállyal szüntette meg a
szervezet. Queirozt múlt hétfõn azért tiltot-
ta el a helyi antidopping ügynökség, mert
egy májusi edzõtáborozás során kikelt ma-
gából, inzultálta a doppingellenõröket, akik
szerinte az elõre be nem jelentett kontrollal
megzavarták a játékosok pihenését. Bünte-
tése miatt nem ülhetett le a kispadra csapa-
ta elsõ két Eb-selejtezõjén, amelyen a gárda
csalódást keltve mindöszsze egy pontot
szerzett.

Palotai Károly 75 éves

Palotai Károly olimpiai bajnok labdarúgót
és egykori kiváló játékvezetõt (képünkön)
75. születésnapja alkalmából hivatalában
köszöntötte pénteken Borkai Zsolt, Gyõr
polgármestere. A rövid, bensõséges ünnep-
ségen a város vezetõje Gyõrrel kapcsola-
tos emléktárgyakkal ajándékozta meg a
neves sportembert, aki korábban már ka-
pott rangos elismerést a várostól: 1996-ban
Szent László-díjat vehetett át.

Urziceni: bravúr 
a Steaua ellen 

Amire senki sem számított: megtapsolták saját teljesítményüket az Urziceni játékosai Fotó: Mediafax
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Szombaton elsõ vereségét
szenvedte el az idényben az

UTA, amely 1-0-ra kapott ki Dé-
ván. A Mureºul gólját Sãtmar
szerezte a 17. percben, a házigaz-
dák egy büntetõt is kihagytak.
Romulus Pop játékvezetõ nem
adott meg egy tizenegyest és egy
gólt (Nãdãban szerezte) az aradi-
aknak, akik az utolsó 20 percben
emberhátrányban szerepeltek mi-
után Chindriºt kiállították.   

A Nyugati csoport másik mér-
kõzésén a Bihar FC 1-0-re nyert
Aradon az ACU ellen, a nagyvá-
radi csapat gólját Chiº bombázta
a hálóba a 67. percben. A Silvania
3-0-ra verte Craiován a Gaz Me-
tan CFR-t, a szilágysomlyóiak
góljait Petcuþ (2) és Andor szerez-
te. Elõször nyert az újonc Voinþa
is, amely Nagyszebenben 2-1
arányban bizonyult jobbnak a
Râmnicu Vâlceánál. Tordán az
Arieºul nem bírt a Lupényi
Minerullal (1-1), a FC Argeº pe-
dig harmadik mérkõzését is el-
vesztette, 0-2 Slatinán az Alróval.
Pénteken a Mioveni remizett a
Poli Iaºi csapatával, 1-1. Tegnap:

Petrolul Ploieºti–Gyulafehérvári
Unirea 2-0. A Keleti csoportban:
Sãgeata Nãvo-dari–Astra II
Giurgiu 3-0, Dinamo II–Gloria
Buzãu 2-0, CF Brãila–Concordia
Chiajna 2-2, Dunãrea Galaþi–-
Steaua II 2-3, Juventus Buka-
rest–Delta Tulcea 3-2, CS
Otopeni–FC Sangov 2-1, Ceah-
lãul Piatra Neamþ–Farul
Constanþa 2-0, FC Botoºani–Vii-
torul Constanþa 2-2. Az élme-
zõny: 1. Nãvodari 9 pont, 2.
Viitorul 7, 3. Concordia 7.

Botrányos UTA-vereség
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Az újonc Hércules Alicante
óriási meglepetést okozva,

vendégként gyõzte le a címvédõ
FC Barcelonát a spanyol Primera
División 2. fordulójának szom-
bati nyitómérkõzésén, Valdez
duplázott. A nagy vetélytárs Real
Madrid megszenvedett a 3 pon-
tért, de végül Ricardo Carvalho
(48.) góljával legyõzte az Osasu-
nát, 1-0. További eredmények:
Valencia–Racing Santander 1-0,
Athletic Bilbao–Atlético Madrid
1-2. Aaz Almeria ma játszik a
Real Sociedaddal. 

Az angol Premier League 4.
fordulójának szombat délutáni
nyitómérkõzésén az Everton 3-3-
ra mérkõzött a Manchester
Uniteddel. További eredmények:
Arsenal–Bolton Wanderers 4-1,
F u l h a m – Wo l ve r h a m p t o n
Wanderers 2-1, Manchester
City–Blackburn Rovers 1-1,
Newcastle United–Blackpool 0-2,
West Bromwich Albion–Totten-
ham Hotspur 1-1, West Ham
United–Chelsea 1-3, Wigan
Athletic–Sunderland 1-1. Ma a
Stoke City–Aston Villa találkozó

zárja a forduló mûsorát. 
Az olasz Serie A 2. fordulójá-

nak szombati játéknapján a
Cagliari 5-1-re ütötte ki az AS
Rómát, a Cesena pedig nagy
meglepetésre 2-0-ra verte az AC
Milant. A címvédõ Interna-
zionale 2-1-re gyõzött a vendég
Udinese ellen, gyõztes gólt
Samuel Eto’o szerezte a 67.
percben. Tegnap: Brescia–Pa-
lermo3-2, Catania–Parma 2-1,
Genoa–Chievo 1-3, Juventus–-
Sampdoria 3-3, Lazio–Bologna
3-1, Lecce– Fiorentina 1-0. A
Napoli–Bari-találkozó lapzárta
után kezdõdött. 

Hibátlan maradt a listavezetõ
Hoffenheim, miután a német
Bundesliga 3. fordulója kereté-
ben 2-0-ra nyert a Schalke 04 el-
len. A Bayer Leverkusen 0-2-rõl
állt fel a Hannover otthonában
(2-2), a Bayern pedig nem bírt
Münchenben a Werder
Bremennel, 0-0. További ered-
mények: Dortmund–Wolfsburg
2-0, Hamburg–Nürnberg 1-1, B.
Mönchengladbach–Eintracht
Frankfurt 0-4, Freiburg–Stutt-
gart 2-1. Tegnap: Mainz–Kaiser-
slautern 2-1. A Köln–St. Pauli-
találkozó lapzárta után fejezõ-
dött be. 

Hércules a Camp Nouban 
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Hat-nullra nyert az Újpest a
vendég Ferencváros ellen a

magyar Soproni Liga 6. forduló-
jának szombati rangadóján,
amely rendbontás miatt a máso-
dik félidõben 10 percre félbesza-
kadt. A zöld-fehérek a mérkõzés
39. percétõl emberhátrányban ját-
szottak, Heinz jutott a kiállítás
sorsára. A gyõztesek góljait Si-
mon, Tisza (2), Rajczi (2) és
Mitrovic szerezte. A mérkõzés
elõtt súlyosan megsérült egy 17
éves fiú. A drukker egyedül sétált
Újpest-Városkapunál, amikor egy
15-20 tagú, Ferencváros-szurko-
lókból álló csoport egyik tagja
késsel megszúrta. Az ájult fiatal-
embert a mentõk az Árpád-kór-
házba szállították, sérülése sú-
lyos. Egyébként a rendõrség ösz-
szesen tizennégy embert állított
elõ a mérkõzés után; a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság (BRFK)
életveszélyt okozó testi sértés
bûntett megalapozott gyanújával
indított eljárást ismeretlen tettes
ellen a mérkõzést megelõzõen
történt késelés miatt. A BRFK
megkezdte a stadionban készült
felvételek elemzését, kiértékelését
a további garázda, törvénysértõ
magatartást tanúsító személyek
beazonosítása és elfogása érdeké-
ben. Nagyot zakózott a címvédõ
is, a Debreceni VSC 3-0-ra kapott
ki Gyõrben az ETO-tól. A Ka-
posvári Rákóczi idegenben 3-1-re
legyõzte a Vasast, a Budapest
Honvéd 1-0-ra nyert a mérkõzés
nagyobb részében emberhátrány-
ban játszó vendég Zalaegerszeg
ellen, az MTK pedig gól nélküli
döntetlent ért el a Siófok vendége-
ként. A Kecskemét–Haladás- és
Paks–Pápa-találkozók elmarad-
tak, miután az elmúlt napok ki-
adós esõzései miatt játékra alkal-
matlanná vált a kecskeméti s a
paksi pálya is. A mérkõzések új
idõpontjáról az MLSZ versenybi-
zottsága dönt majd. 

Hatost kapott 
a Fradi Újpesten

A táblázaton: 
1. Petrolul 3 3 0 0 9-0 9
2. Déva 3 2 1 0 4-0 7
3. Bihar FC 3 2 1 0 3-0 7
4. UTA 3 2 0 1 7-3 6
5. Mioveni 3 1 2 0 4-2 5
6. Szeben 3 1 2 0 2-1 5
7. Poli Iaşi 3 1 1 1 3-3 4
8. Torda 3 1 1 1 2-3 4
9. Gyulaf. 3 1 1 1 1-2 4
10. Lupény 3 1 1 1 5-8 4
11. GM Craiova 3 1 0 2 5-7 3
12. Slatina 3 1 0 2 4-6 3
13. Aradi ACU 3 1 0 2 2-4 3
14. Silvania 3 1 0 2 3-6 3
15. R. Valcea 3 0 0 3 1-5 0
16. FC Argeş 3 0 0 3 1-6 0
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