
„Semmi szükség belügyminiszteri ultimátumokra, Kolozsvárnak három éve mûködik a

romaintegrációs programja” – szögezte le az ÚMSZ-nek László Attila. A kincses város

alpolgármesterét arról faggattuk: foganatosítanak-e új intézkedéseket a város roma

nemzetiségû lakosságának integrálása érdekében, Vasile Blaga sürgetésére. A lapunk által

megkérdezett  önkormányzati vezetõk elutasítják a ma lejáró belügyminiszteri ultimátumot.

A romakérdés egyébként az egész Európai Uniót felbolygatta: terven kívül, ez volt a fõ té-

ma az állam- és kormányfõk múlt héten rendezett csúcsértekezletén is. 4. és 7. oldal

„Kincsesváros-brand”. A kolozsvári Patarét cigánytelepérõl a svájci Blick bulvárlap két újságírója közölt riportot a múlt héten Fotó: archív

MÛRE-zsúr Szárhegyen

Miután a tavaly Csibi Márti gyer-
gyószentmiklósi újságíró vehette át az Új
Magyar Szóban Riportok zöld szemmel cím-
mel megjelent cikksorozatáért a tényfeltá-
ró újságírói munkáért adományozott
Oltyán László-emlékdíjat, idén a csíksze-
redai Daczó Dénes és Daczó Katalin ér-
demelte ki a kitüntetést. 

új magyar szó
2010. szeptember 20., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2523 ▲
1 amerikai dollár 3,2369 ▼
100 magyar forint 1,5072 ▲

„Szokatlan” szonettek

Régi-új szerepben jelent meg Markó Béla
a nagyközönség elõtt, amikor ismét költõ-
ként mutatkozott be. Tulajdonképpen min-
den címû szonettkötetét a kolozsvári ma-
gyar színházban mutatták be. 

Média 8

Kultúra 6

Vezércikk 3

Aktuális 3
Sebastian Vlãdescu kipakolt

Sebastian Vlãdescu a volt pénzügyminiszter
a Pro TV-nek adott hétvégi interjúban el-
mondta, az Emil Boc miniszterelnök és
Traian Bãsescu államfõ közötti kapcsolat
korántsem felhõtlen. Vlãdescu szerint
Bocnak fogalma sincs a gazdaságról. 

Képmutatók bálja

A képmutatás, persze, óhatatlan velejáró-
ja, mondhatni kísérõjelensége a politiká-
nak. Hányszor tapasztaljuk, hogy egy
párt kormányra kerülve szóról szóra azt
csinálja meg, amiben kézzel-lábbal meg-

akadályozta az elõzõ kor-
mányt! A képmutatás annak
elhitetésében áll, hogy a
„másik” rosszat akar, a
népnek, nyilván (sõt a Nép-

nek), „mi” pedig jót aka-
runk neki akkor is, ami-
kor ugyanazt csináljuk,

amit ellenfelünk
szándékozott.

Ágoston Hugó

Megkövette szombati londoni
miséjén a katolikus egyházfõ

az egyházi személyiségek szexuá-
lis visszaéléseinek egykori gyer-
mekáldozatait, és a nap folyamán
személyesen találkozott is a visz-
szaélések elszenvedõinek egy cso-
portjával. Késõ este tízezrek elõtt
tartott szabadtéri misét a Hyde
Parkban. VI. Benedek pápa, aki
négynapos állami látogatáson tar-
tózkodik Nagy-Britanniában,
szombaton elõször az angol-wa-
lesi katolikus közösség londoni
fõtemplomában, a Westminster
székesegyházban mutatott be mi-
sét. A szertartáson elmondott
homíliájában külön kitért a kato-
likus papok által a korábbi évtize-
dekben elkövetett visszaélésekre,
kijelentve: mélységesen sajnálja a
történteket. 2. oldal A pápa Londonban kért bocsánatot a pedofília áldozataitól

ÚMSZ

Eredménytelenül zárultak a
szakszervezetek és a kormány

hétvégi tárgyalásai: a jövõ héten
egymást követik a napokban
meghirdetett tiltakozó akciók. „A
kormány nem vállal felelõsséget a
döntéseiért, képtelen a szakszerû
döntésekre, a válságkezelésre” –
foglalta össze álláspontját Bog-
dan Hossu, az Alfa Kartell elnö-
ke, aki leszögezte, az érdekvédõk
utcára viszik az embereket.  A ter-
vek szerint a következõ két hétben
az Alfa Kartell 26 ezer tagja de-
monstrál majd, de utcára vonul-
nak az egészségügyben, a belügy
kötelékében, a tanügyben és a
közigazgatásban dolgozók is. 
7. oldal 

Nem alkusznak 
a szakszervezetek

Romaintegráció mint
belügyminiszteri parancs

Elítélte a pedofíliát VI. Benedek 

Fotó: The Guardian
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A buddhista vallás a tudat át-
alakításával a rossz emberi tu-

lajdonságok leküzdését célozza -
mondta a XIV. dalai láma Buda-
pesten a Papp László Sportaréná-
ban tartott tegnapi elõadásában.
A délelõtti elõadás végén beava-
tási szertartást tartottak, melynek
során meditációval kérhettek ál-
dást a jelenlévõk. A zsúfolt ház és
a környezõ országokból is érke-
zett mintegy 11 200 érdeklõdõ
elõtt tartott tanításában Tendzin
Gyaco, a dalai láma rámutatott:
„a káros érzelmi berögzõdések el-
len” rendkívül sok erõfeszítést
kell tenni, különben ezt a törek-
vést nem koronázza siker, s a cél
elérése érdekében belsõ biztatásra
is szükség van. Mint közölte, a
VIII–IX. század fordulóján indult

útjára a tibeti buddhizmus, ezen
belül különbözõ iskolák alakultak
ki, melyek tanításai azonban
mind Buddha tanításaira alapo-
zódtak és terjedtek a késõbbiek-
ben. A dalai láma hangsúlyozta:
a szektásodás a tibeti buddhizmu-
son belül megfigyelhetõ volt
ugyan, de „ostoba dolog a külön-
bözõ hagyományok között hara-
got táplálni”.

A XIV. dalai láma hivatalosan
hetedszer látogat Magyarország-
ra; legutóbb tíz évvel ezelõtt járt
ott. Az idén 75 éves buddhista fõ-
pap korábban 1982-ben, 1990-
ben, 1992-ben, 1993-ban, 1996-
ban és 2000-ben jött Magyaror-
szágra. Tendzin Gyaco 1935-ben
született Északkelet-Tibetben, pa-
raszti családban. A XIII. dalai lá-
ma reinkarnációjaként kétéves ko-
rában találtak rá. A lámát hagyo-

mányosan az elhunyt láma halála
napján született csecsemõk közül
választják. A XIV. dalai lámát
1940. február 22-én iktatták be
tisztségébe. Kiskorúsága idején
erõs angol és amerikai befolyás
alatt nevelték.

A dalai láma és a tibeti buddhis-
ta szerzetes állam székhelye Lhá-
sza. Mao Ce-tung hatalomra ke-
rülésekor Kínában a kommunista
rendszer azonnal bejelentette igé-
nyét a tibeti papi államra. A Kínai
Vörös Hadsereg alakulatai 1950-
ben vonultak be Tibetbe, és 1951-
re teljesen ellenõrzésük alá vonták
az országot. A velük együttmûkö-
dõ pancsen lámára bízták a helyi
„autonómia” irányítását. Az
1989-ben Nobel-békedíjjal kitün-
tetett dalai láma a kínai hatalom-
átvétel idején Indiába menekült,
azóta emigrációban él.
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Röviden

Szabadlábra helyezték Chiþacot

Négy hónapra szabadlábra helyezték a ’89-
es temesvári eseményekkor a tömegbe löve-
tõ Mihai Chiþacot. Az egykori tábornokot a
jilavai börtönben tartották fogva. Chiþac
egészségügyi okokra hivatkozva kérte ideig-
lenesen szabadlábra helyezését. A hajdani
belügyminisztert immár 5 alkalommal en-
gedték szabadon – ugyancsak egészségügyi
okok miatt. Legutóbb május 5-én hagyta el
két hónapra a kórházat, akkor egy nyílt
szívmûtét miatt kérte szabadlábra helyezé-
sét. A szívmûtétet elhalasztották: az orvo-
sok indoklása szerint a páciens egészségügyi
állapota nem tette lehetõvé a beavatkozás
elvégzését. 2008 októberében Mihai Chiþa-
cot jogerõs határozattal 15 éves börtönbün-
tetésre ítélték a Forradalom-dossziéban. 

Az egyik fúró elérte a chilei 
bányában rekedt bányászokat

Az egyik fúróberendezés 630 méteres mély-
ségig jutott a hétvégén a chilei San José
arany- és rézbányában, ahol omlás követ-
keztében 33 bányász rekedt a mélyben au-
gusztus elején – közölte egy kormányfor-
rás. Ezzel eljutottak addig a helyiségig, aho-
va a bányászok fel tudnak kapaszkodni, és
megkezdõdhetne kimentésük, de a vájat
még túl szûk ahhoz, hogy a felszínre lehes-
sen hozni õket. Kiszélesítése hetekig eltart.

Az izraeli Sasz párt szellemi 
vezetõjének „pálfordulása”

Az izraeli ultraortodox Sasz párt szellemi
vezetõje, aki három hete gyûlölködõ meg-
jegyzéseket tett a palesztinokra, most
Hoszni Mubarak egyiptomi elnökhöz inté-
zett levelében kiáll a békefolyamat mellett.
Ovadia Jószéf izraeli rabbi köszönetet
mond Mubaraknak az izraeli és palesztin
fél közötti közvetlen tárgyalások létrejötté-
ben játszott közvetítõ szerepéért. A rabbi
három hete széles körû nemzetközi – közte
egyiptomi – felháborodást váltott ki, mert
prédikációjában azt mondta, hogy
Mahmúd Abbász palesztin elnöknek „és
mindezeknek a gonosz embereknek el kell
tûnniük a föld színérõl. Istennek sorscsa-
pással kell sújtania õt és ezeket a paleszti-
nokat” – fogalmazott a 89 éves rabbi

Semjén: Szerbia támogatja a 
magyarok kettõs állampolgárságát

Szerbia semmi problémát nem lát abban,
hogy a szerbiai magyarok kettõs állampol-
gárságot szerezzenek, sõt messzemenõen
támogatja ezt – mondta el Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, nemzetpolitikáért
felelõs tárca nélküli miniszter a hétvégén
Belgrádban az MTI-nek. A politikus
Svetozar Cipliccsel, a szerb kormány embe-
ri jogi és kisebbségügyi miniszterével és
Ivica Dacic belügyminiszterrel tárgyalt a
szerb fõvárosban. Semjén Zsolt fontos gesz-
tusnak nevezte, hogy Svetozar Cipliccsel
megállapodtak a szerbiai katolikus és pro-
testáns egyházi anyakönyvek visszaszolgál-
tatásáról, Belgrád ezzel közvetlenül segíti a
szerbiai magyarokat abban, hogy felvegyék
a magyar állampolgárságot.

Választások Svédországban

Parlamenti választások zajlottak tegnap
Svédországban: a voksolás esélyese a jelen-
leg kormányzó svéd jobbközép koalíció, de
elõször kerülhet be a törvényhozásba – mi
több, a mérleg nyelvének szerepét is betölt-
heti – a svéd szélsõjobboldal pártja. A csak-
nem hétmillió választópolgár az egykama-
rás parlament 349 mandátumára szavazha-
tott. A választások elõestéjén nyilvánosság-
ra hozott közvélemény-kutatás szerint
Fredrik Reinfeldt kormányfõ négypárti ko-
alíciója 4,6 százalékponttal vezet az ellen-
zéki szociáldemokraták elõtt. Egy héttel ez-
elõtt még 10 százalékpontos különbséget
mértek. A skandináv országot a múlt szá-
zad 20-as évei óta csaknem mindig egyszí-
nû szociáldemokrata kormány irányította.

Hírösszefoglaló

Megkövette szombati londoni
miséjén a katolikus egyházfõ

az egyházi személyiségek szexuá-
lis visszaéléseinek egykori gyer-
mekáldozatait, és a nap folyamán
személyesen találkozott is a visz-
szaélések elszenvedõinek egy cso-
portjával. Késõ este tízezrek elõtt
tartott szabadtéri misét a Hyde
Parkban.

VI. Benedek pápa, aki négyna-
pos állami látogatáson tartózko-
dik Nagy-Britanniában, szomba-
ton elõször az angol-walesi kato-
likus közösség londoni fõtemplo-
mában, a Westminster székesegy-
házban mutatott be misét. A szer-
tartáson elmondott homíliájában
külön kitért a katolikus papok ál-
tal a korábbi évtizedekben elköve-
tett visszaélésekre, kijelentve:
mélységesen sajnálja a történte-
ket. A sértetteket ártatlan áldoza-
toknak, a visszaéléseket pedig „el-
mondhatatlan, megvetendõ bûn-
nek” nevezte, amely szavai sze-
rint „szégyent és megaláztatást”
hozott az egész egyházra. Londo-
ni kommentárok szerint ez volt
az eddigi legerõteljesebb bocsá-
natkérõ megnyilvánulás a pápa
részérõl az egyházat világszerte
megrázó visszaélési botrány ki-
robbanása óta.

Brit katolikus egyházi vezetõk
nemrég külön nyilatkozatban kö-
vették meg a sértetteket. A pél-
dátlanul önkritikus hangvételû
közlemény, amelyet az Angol-
Walesi Katolikus Püspöki Konfe-
rencia adott ki április végén, „ret-
tenetes bûncselekménynek”, az
egyházra szégyent hozó „mélysé-
ges botránynak” és „Isten elleni

súlyos bûnnek” nevezte a gyer-
mekekkel szembeni szexuális
visszaéléseket, amelyekre a bo-
csánatkérõ állásfoglalás szerint
„nincs mentség”.

Szombat délután a szervezõk
szerint húszezer, a rendõrség sze-
rint tízezer tüntetõ vonult át Lon-
don központján, tiltakozva a pá-
pa jelenléte, a gyermekekkel

szembeni visszaélések kezelési
módja, valamint a pápa által a
homoszexualitás, az abortusz és
az óvszerhasználat kérdésében
foglalt álláspont ellen. Néhány
száz fõs tiltakozások a pápa csü-
törtöki érkezése óta minden
olyan helyszínen voltak, ahol az
egyházfõ megfordult, ám a
szombati, londoni demonstráció
messze a legnagyobb és legszer-
vezettebb volt.

XVI. Benedek szombat este a
pápamobilon végigautózott Lon-
donon; útvonala mentén, amely
elvezetett a Buckingham-palota, a
brit királyi család legfõbb londoni
rezidenciája mellett is, tízezrek
várták és üdvözölték. Késõ este a
londoni Hyde Parkban 80 ezer hí-
võ elõtt tartott szabadtéri misét,
és ezzel befejezõdött látogatásá-
nak londoni programja. Tegnap
Birminghambe utazott, ahol bol-
doggá avatta John Henry
Newmant. A XIX. századi nagy
angol teológiai gondolkodó sokat
tett azért, hogy az anglikán kö-
zösség visszataláljon a katolikus
gyökerekhez, majd maga is kato-
likus hitre tért, az egyház szolgá-
latába állt, és XIII. Leó pápától
bíborosi rangot kapott. A birmin-
ghami látogatással véget ért a ka-
tolikus egyházfõ nagy-britanniai
körútja. 

Budapesten a XIV. dalai láma 
ÚMSZ 

A szombati afganisztáni parla-
menti választások alatt több

erõszakos cselekmény történt,
mint a tavalyi elnökválasztás ide-
jén, de ezek a támadások összes-
ségében kevesebb halálos áldo-
zattal jártak – közölte tegnap a
NATO kabuli parancsnoksága. A
parlamenti választások napján
485 támadás volt az országban, a
tavaly augusztus 20-i elnökválasz-
tás napján pedig 479. Szombaton
22 embert öltek meg: hét polgári
személyt, 11 afgán rendõrt és ka-
tonát, valamint a nemzetközi
erõk öt katonáját – mondta egy
szóvivõ. Ezenkívül megsebesült
több mint hatvan afgán polgári
személy és a nemzetközi erõk 36
katonája. Az ENSZ 2009. októ-
beri adatai szerint tavaly augusz-
tus 20-án, az elnök- és tartományi
választásokon 57 embert öltek
meg Afganisztánban, de akkor
külföldi katona nem volt köztük.
Az afgán választási bizottság
szombat este, a szavazóhelyiségek
bezárása után közölte, hogy a tá-
madásoknak kétharmadát akna-
vetõvel követték el szavazóhelyi-
ség ellen. Miközben vasárnap
megkezdõdött a szavazatok elõre-
láthatólag másfél hónapot igény-
be vevõ összeszámlálása, válasz-
tási megfigyelõk közölték, hogy
komoly kétségeik vannak a vá-
lasztások törvényességét illetõen.
Az Afganisztáni Szabad és Igaz-
ságos Választások Alapítvány
szerint az ország 4600 szavazóhe-
lyiségébõl legalább 389-ben tör-
tént valamilyen incidens. Az elsõ
adatok szerint a választási részvé-
tel 40 százalékos volt, de a válasz-
tási bizottságnak még pontosíta-
nia kell ezt a számot. 

Választások 
Afganisztánban

VI. Benedek a pedofíliáról
Megkövette Londonban a szexuális visszaélések gyermekáldozatait a pápa

VI. Benedek nagy-britanniai látogatásán egymást követték a tüntetések 

Tendzin Gyaco, a dalai láma házigazdájával, Demszky Gábor budapesti fõpolgármesterrel együtt lépett a pódiumra



M. Á. Zs.

Az Emil Boc miniszterelnök
és Traian Bãsescu államfõ

közti kapcsolat dinamikájába
adott rálátást tegnapi tévéinter-
jújában Sebastian Vlãdescu. A
volt pénzügyminiszter a Pro TV-
nek adott interjúban elmondta, a
két vezetõ közötti kapcsolat nem
felhõtlen. Emil Boc egyébként
ma az ország helyzetérõl számol
be a parlamentben, Traian Bã-
sescu államfõ pedig holnap saját
kérésére kap szót, hogy „létfon-
tosságú belpolitikai kérdésekrõl”
értekezzen a honatyákkal. Mind-
eközben egy IRES-felmérés sze-
rint a kabinet népszerûsége törté-
nelmi mélypontra – 9 százalékra
– süllyedt.

„Tudtommal Traian Bãsescu
elnök úr mindvégig támogatott,
az Emil Boc kormányfõvel fenn-
tartott kapcsolatom nem mûkö-
dött” – magyarázta leváltásának
okát Sebastian Vlãdescu volt
pénzügyminiszter. A Pro TV-nek
adott tegnapi interjújában „na-
gyon helyes döntésnek” nevezte a
leváltását, különösképpen azu-
tán, hogy a Demokrata-Liberális
Párt (PD-L) a kormányátalakítás
mellett döntött, és nem a minisz-
terelnöktõl vonta meg a bizalmat.
Arra az újságírói felvetésre, hogy
mindeddig Traian Bãsescu vezet-
te az országot, Vlãdescu nem fog-
lalt állást, szerinte mind az állam-
fõ, mind a miniszterelnök „hata-
lommal rendelkezõ személyek”,
Boc mellett szól viszont az is,
hogy a nagyobbik kormánypárt
kiállt mellette. 

A volt pénzügyminiszter sze-
rint a kormányfõ nem képes meg-
érteni a gazdasági helyzet bonyo-
lultságát és nehézségeit, de a ka-
binet többi tagja sem ért ehhez a

területhez. Hozzátette: Bocnak
„kevés fogalma” van a romániai
gazdasági helyzetrõl, elsõsorban
szakmai hátterében fakadóan. Az
egyébként pártfüggetlen Vlãdescu
szerint a jelenlegi kormánytagok
közül senki nem rendelkezik a
gazdasági helyzet teljes megérté-
sének képességével. 

Mint Vlãdescu elmondta: õ
már januárban tudta, hogy szigo-
rú gazdasági megszorításokra van
szükség, de a kormány májusig
nem merte vállalni a döntések po-
litikai felelõsségét. Hozzátette, a
megszorításokat nem jelentheti
be a pénzügyminiszter, az erre
vonatkozó döntéseket politikailag
is vállalnia kell a kormánynak,
mivel népszerûtlen döntésekrõl

van szó, amelyek jelentõs politi-
kai veszteséggel járnak a kor-
mányerõkre nézve. „Nagyon ne-
héz vállalni ezt a politikai veszte-
séget olyan drámai választás
után, mint amilyen az államfõvá-
lasztás volt. Szükség volt bizo-
nyos idõre, hogy az illetékesek
meggyõzõdjenek, nincs más meg-
oldás, mivel mindig reményked-
tek, hogy van alternatívája a
nyugdíjak és a fizetések drámai
csökkentésének” – mondta Sebas-
tian Vlãdescu.

A volt pénzügyminiszter úgy
véli: ha a világgazdaságban nem
következik be valamilyen újabb
drámai esemény, Romániában
nem kell újabb megszorításokat
alkalmazni 2011-ben. 
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Mára a régi mondás: „ha egy
probléma megoldását el aka-
rod odázni, hozz létre egy
szakértõi bizottságot!”, átala-

kult eurokonformmá: „ha
egy problémát nem vagy
képes megoldani, szervezz

róla (nemzetközi) kon-
ferenciát”! Most egy

darabig a romakérdésrõl fognak elkonferen-
ciázgatni Európa-szerte, miután a reális
problémára adott rossz válasz – méltán –
romba döntötte egy ország és államfõje te-
kintélyét. Nicolas Sarkozy a cigányok kito-
loncoltatása elõtt is a baklövések egész ská-
láját követte el, de itt inkább az a képmuta-
tás a szemet szúró, ahogyan a cigányokat
„adó” országok vezetõi, miután nem voltak
képesek/hajlandóak bármit is tenni ez ügy-
ben, most méltatlankodnak a franciák gesz-
tusán, cinikusan emberi és európai jogokra
hivatkoznak. Persze ugyanakkor elkönyvel-
hetik társaik alig visszafojtott megvetését –
és majdan a bosszúját. Eközben a népharag
és az idegengyûlölet mindenütt csak tovább
erõsödik, a francia lakosság nagy része –
minden államfõ-ellenességével együtt – he-
lyesli a cigányok hazaküldését, ezt a jogsér-
tõ döntést. (Cikkünk címe egy francia
europarlamenti képviselõ kifejezése, akinek
az alapkérdésben nincs igaza, de igaza van
akkor, amikor másokat képmutatással vá-
dol.)
A képmutatás, persze, óhatatlan velejárója,
mondhatni kísérõjelensége a politikának.
Hányszor tapasztaljuk, hogy egy párt kor-
mányra kerülve szóról szóra azt csinálja
meg, amiben kézzel-lábbal – olykor antide-
mokratikus eszközökkel, az utcát föllázítva
– megakadályozta az elõzõ kormányt! A
képmutatás annak elhitetésében áll, hogy a
„másik” rosszat akar, a népnek, nyilván
(sõt a Népnek), „mi” pedig jót akarunk ne-
ki akkor is, amikor ugyanazt csináljuk,
amit ellenfelünk szándékozott. A demagó-
gia, a populizmus: a képmutatók mindig
kéznél lévõ, gyenge demokráciákban hatá-
sos fegyvere. 
Az ellenzék felelõssége ezért (is) óriási: nem
elég a hatalmi logika szerint pusztán meg-
fordítania a politikai viszonyokat, kor-
mányzásra kerülnie, annál fontosabb mind-
eközben megõrizni a demokratikus intéz-
ményrendszert és annak jó mûködését, a
jogállamiságot és a társadalom biztonságát,
stabilitását. És, igen, a reformok irányába
mozdítani a dolgokat. 
Figyeljünk fel a hangsúlyeltolódásra, amely
a hazai politikában egyideje mind világo-
sabban érzékelhetõ! Mintha a kormány las-
sankint nem csak szajkózná a reformtörekvé-
seket, hanem tenne is ez irányban – amiben
örvendetesen és egyértelmûen a magyar mi-
niszterek a leghatékonyabbak. Az ellenzék
pedig szinte bevallottan csupán a hatalom
megszerzésére összpontosít – hogy aztán ma-
ga segítse elõ az elkerülhetetlen változásokat.
Milyen ellenzék az, amelyik „bizalmatlan”
a legmélyebb reformintézkedéseket bátran
meghozó egészségügyi miniszter iránt (miu-
tán egy tragikus, de semmiképpen sem an-
nak a hatáskörébe tartozó baleset után de-
magóg módon a lemondását kérte)? 
... Európában, Magyarországon, Romániá-
ban járják a táncot a képmutatók. Szüreti
bál ez a javából: leszüretelik hosszú és kirató
bajtermesztõi munkájuk gyümölcsét.

Román lapszemle

Képmutatók bálja

Ágoston Hugó

Az országban több polgármesteri hiva-
tal is zárolta azok bankszámláit, akik
nem fizették ki adóikat, járulékaikat.
Csak azok menekülhetnek meg az
azonnali fizetés elõl, akik munkakönyv
nélkül dolgoznak, és akiknek nincs
egyetlen bankszámlájuk sem.(Gândul)
Egylejes fizetést kapott múlt hónapra
Ion Lucian színész, a bukaresti
Excelsior színház igazgatója. Néhány
hónappal ezelõtt választania kellett a
nyugdíj és a fizetés között, a mester az
utóbbit választotta. (România Liberã). 

Kipakolt Vlãdescu

Sebastian Vlãdescu szerint Emil Bocnak fogalma sincs a gazdaságról Fotó: Mediafax

ÚMSZ

Bár a parlament két háza a
múlt hét közepén megsza-

vazta a nyugdíjtörvény módosí-
tását, amit így már csak az ál-
lamfõnek kell aláírnia és kihir-
detnie, korántsem biztos, hogy a
jelenlegi formában lép hatályba.
A legnagyobb ellenzéki alakulat,
a Szociáldemokrata Párt (PSD)
ugyanis már jelezte, az alkot-
mánybíróságon támadja meg a
törvényt, mert annak egyes elõ-
írásai szerintük ellentmondanak
az alaptörvénynek. Victor Ponta,
az ellenzéki alakulat elnöke
„egyfajta Ali Babának, a De-
mokrata-Liberális Párt rablóve-
zérének” nevezte Roberta Anas-
tase alsóházi elnököt, aki „csaló
és bandita” stílusban számolta
meg a nyugdíjtörvényre leadott
szavazatokat. „Bármelyik de-
mokratikus államban Roberta
Anastasét, nem pedig Vântut
vagy a giuleºti-i kórház ápolónõ-
jét tartóztatták volna le. A házel-
nök a plénumban jelen levõ 80-
82 képviselõt 170-nek ’számolt
meg’, ami egyértelmûen bûnügyi
eset és a román demokrácia ellen
támadásnak minõsül” – vádolt
Ponta. Hozzátette: az esetet sú-
lyosbítja, hogy mindezt „az
egész ország nyilvánossága elõtt

engedte meg magának Roberta
Anastase”. 

A szociáldemokraták szerint
nem lenne szabad csökkenteni
az úgynevezett különleges
nyugdíjakat. A PSD-sek egye-
bek mellett azért sem szavazták
meg a jogszabályt, mivel a
nyugdíjpont értéke idén a bruttó
átlagbér 39 százalékára csök-
kent, s egyáltalán nem kizárt,
hogy az elkövetkezõ években a
kritikus 30 százalékig süllyedhet.
Ugyanakkor a nagyobbik ellen-
zéki  párt honatyái szerint az is
elfogadhatatlan, hogy a nõk
nem mehetnek a férfiaknál két
évvel hamarabb, azaz 63 éves
korukban nyugdíjba. 

„Nekem sem tetszik a nyugdíj-
törvény – válaszolta Markó Béla
arra az újságírói kérdésre, hogy
mit szól ahhoz, hogy a PSD meg-
támadja az alkotmánybíróságon
a jogszabályt. Az RMDSZ elnö-
ke elmondta: nem ért egyet a jog-
szabály egyes rendelkezéseivel,
ennek ellenére  úgy véli, a tör-
vény megteremti a keretet arra,
hogy a nyugdíjak kérdését ezen-
túl egy egységes rendszer szabá-
lyozza, ugyanakkor a járandósá-
gok közötti gyakorta igen jelen-
tõs különbségek kiegyenlítése
szempontjából is elõrelépésnek
számít a törvény. 

A talárosok elé viszi 

a PSD az új nyugdíjtörvényt
M. Á. Zs.

Ellenzéki szinten megnyilvá-
nuló politikai kannibalizmus-

nak nevezte Mircea Geoanã, a
szenátus szociáldemokrata párti
(PSD) elnöke a Nemzeti Liberális
Pártnak (PNL) azt a kezdeménye-
zését, hogy Crin Antonescu párt-
elnök vezetésével tizenegy tagú ár-
nyékkormányt állított fel. „Mi
próbálunk velük együttmûködni,
párton belül komoly vitákat folyta-
tunk ennek érdekében, mert hi-
szünk abban, hogy erkölcsi köte-
lességünk minél hamarabb leválta-
ni a mostani kormányt. És akkor
jön ez...” – méltatlankodott a PSD
volt elnöke. Hozzátette: ezzel a
kezdeményezésével a liberális el-
nök megtorpedózta az eddigi kö-
zös munkát. A nagyobbik ellenzé-
ki párt tiszteletbeli elnöke, Ion Ili-
escu sem értett egyet a liberális ár-
nyékkormány felállításával, sze-
rinte a brit kétpárti rendszerben
meghonosodott módszer nem al-
kalmazható Romániában. „A mi
többpárti rendszerünkben ez kissé
bolondos kezdeményezés” – ítél-
kezett a volt államfõ. 

A szociáldemokrata kritikák
alanya, Crin Antonescu liberális
pártelnök a Realitatea hírtelevízió-
nak adott interjúban „rosszindulat
nélkül” úgy kommentálta Iliescu

megjegyzését, hogy a volt államfõ-
nek „öt-hat évre volt szüksége ah-
hoz, hogy megszokja a többpárt-
rendszert”, így hát nem is várta el
a PSD-tõl, hogy örüljenek egy ár-
nyékkormány felállításának. „Iga-
za van viszont abban, hogy az ár-
nyékkormány intézménye a két-
pártrendszerek jellemzõje. Hi-
szem és remélem, hogy a követke-
zõ választási ciklussal kezdõdõen
mi is eljutunk oda. Az RMDSZ-t
leszámítva lesz két egymással riva-
lizáló párt: a PNL a jobboldalon,
és a PSD a baloldalon” – fogalma-
zott Antonescu. Geoanã „politi-
kai kannibalizmusra” vonatkozó
vádját a liberális elnök visszautasí-
totta, szerinte a PNL-nek nem áll
szándékában lemondani a szociál-
demokratákkal beindított ellenzé-
ki akciókat. 

Politikai kannibalizmus 

a PNL árnyékkormánya?

ÚMSZ

A brüsszeli útjáról hazatérõ
Traian Bãsescu államfõ a hét-

végén úgy kommentálta a Rea-
litatea sajtótröszt tulajdonosa, az
elõzetes letartóztatásból csütörtö-
kön szabadult Sorin Ovidiu Vântu
üzletember ügyét, hogy „minden-
kinek felelnie kell tetteiért, azok-
nak is, akik pénzt loptak a FNI-
bõl, FNA-ból, kõolajból”. Az or-
szág elsõ emberének állásfoglalása
meglepõnek számít annak fényé-
ben, hogy Vântu vizsgálati fogsá-
ga alatt következetesen megtagad-
ta a válaszadást a „sajtómogul” õt
érintõ vádjaira. „Nem értem,
hogy a sajtó miért próbálja elültet-
ni azt a gondolatot, hogy az állam-
fõ ilyesmivel foglalkozik. Kérem,
induljanak ki abból, hogy olyan el-
nökük van, aki nem alacsonyodik
le arra a szintre, hogy ’odaszóljon’
egy bírónak vagy egy ügyésznek”
– feddte meg az újságírókat akkor
Bãsescu, hozzátéve: efféle prakti-
kák „más korokban” voltak hasz-
nálatosak. Mint arról tájékoztat-
tunk, Vântu múlt szerdai bírósági
tárgyalásán elmondta, hogy Tra-
ian Bãsescu államfõ 2007-ben
„médiatámogatást” kért tõle an-
nak érdekében, hogy megakadá-
lyozza a felfüggesztésére indított
kezdeményezést. Továbbá azzal
vádolta az államfõt, hogy küldöt-
tein keresztül kérte a sajtótröszt
részvényeinek egy részét, majd en-
nek megtagadása után rászabadí-
totta az adóhatóságot. Egy késõb-
bi állásfoglalásában Valeriu Tur-
can elnöki szóvivõ „õszintétlen-
nek” nevezte Mircea Geoanã
azon kijelentését, hogy Vântu le-
tartóztatása „régi elvtársak” kö-
zötti leszámolás, különösképpen
annak fényében, hogy a PSD volt
elnökjelöltje az üzletember „ölebe-
ként” viselkedett a választási kam-
pány finisében. 

Bãsescu mégis
beszél Vânturól
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Bogdán Tibor 

A kormány három éves
pénzügyi-költségvetési

stratégiájából egyértelmûen
kitûnik, hogy a kabinet által
eredetileg csupán az idei esz-
tendõ végéig szóló 25 száza-
lékos közalkalmazotti bér-
csökkentés, és több más meg-
szorító intézkedés jövõre is
fennmaradhat.

A siker kulcsai

A fizetések növelése
ugyanis attól függ, mennyi-
re sikerül karcsúsítani a köz-
alkalmazotti apparátust, és
hogyan alakulnak a követ-
kezõ idõszakban a gazdasá-
gi és szociális mutatók. A
stratégia szerint ugyan a
közalkalmazottak évi bér-
emelésben részesülhetnek,
de csak akkor, ha sikerül le-
szorítani a költségvetési
szektorban a személyzeti ki-
adásokat. A kormány elkép-

zelése az, hogy 2011 január-
jától egészen 2012 végéig
végrehajtják a közalkalma-
zotti szektor bérezési és
rangsorolási rendszerének
reformját, ami a tisztségek
számának csökkentését, a
névleges bérezésre történõ
fokozatos rátérést és a tiszt-
séghalmozás megszünteté-
sét jelenti. E célból felülvizs-
gálják a Munkatörvény-
könyvet, és a kollektív mun-
kaszerzõdéseket, a bérezési
rendszer nagyobb rugalmas-
ságát ezáltal szavatolva. Az
intézkedések keretében a
közalkalmazottak esetében
jövõre is megtiltják a tizen-
harmadik fizetés, illetve a
vakációs jutalék folyósítá-
sát, 2011–2013 között pedig
a miniszterek és más vezetõ
beosztású tisztségviselõk
csupán külön törvényes fel-
hatalmazással biztosíthat-
nak alárendeltjeik számára
adóleírásokat, illetve bérki-
egészítéseket.

Változatlan adószint

A Boc-kormány ígérete
szerint a társadalombiztosítá-
si járulékok összegét 2013-ig
nem módosítják, ez érvényes
a 16 százalékos egységes
adókulcsra is. A stratégia
szerzõi leszögezik: 2011–
2013 között a jövedelemadó-
ból a bruttó nemzeti összter-
mék 3,3–3,4 százalékának
megfelelõ összeg kerülhet az
állampénztárba. Az ugyan-
csak 16 százalékos szinten
maradó nyereségadó nyo-
mán befolyó állami bevételek
2013-ra elérhetik a bruttó
nemzeti össztermék 2,1 szá-
zalékát.

A dokumentum nem közöl
konkrét adatokat a hozzá-
adott értékadó alakulásáról,
csupán annyit szögez le,
hogy a kormány tiszteletben
tartja mindazokat a vállalá-
sokat, amelyeket Románia
tett a Nemzetközi Valuta-
alappal, a Világbankkal és az
Európai Bizottsággal megkö-
tött szerzõdésekben. Azt
nem pontosítja, hogy ez az
adó közepes idõtávon meg-
marad-e a jelenlegi 24 száza-
lékos szinten, avagy sem. 

Konkrét számokat ad vi-
szont a munkaerõ létszámá-

nak csökkentése tekinteté-
ben: további 100 ezer közal-
kalmazott elbocsátását helye-
zi kilátásba, így a közalkal-
mazottak száma év végére
nem haladja meg a 4,6 milli-
ót. A munkanélküliségi ráta
8,5 százalékos lesz, ami 760
ezer nyilvántartott állás nél-
küli személyt jelent. A legna-
gyobb elbocsátások a cipõ-
gyártó ágazatban, a fémszer-
kezetes építkezéseknél és ál-
talában az építkezéseknél, a
bútorgyártásban és a kereske-
delemben várhatók. A köz-
igazgatás, az oktatás és az
egészségügy területén eddig
már összesen 37 ezer alkal-
mazottat bocsátottak el. 

Ígéretek – 
választási évre

Ennek ellenére, a kor-
mánystratégia közepes távon
a munkaerõ-piaci helyzet ja-
vulását ígéri. A kabinet sze-
rint már jövõre fellendül a
gazdasági tevékenység, így
munkahelyek jöhetnek létre.
A foglalkoztatottak száma
2011-ben fél százalékkal
emelkedhet, a növekedés üte-
me 2012-ben elérheti az egy
százalékot, 2013-ban pedig,
némi visszaeséssel ugyan, de

szintén növekedõ, 0,8 száza-
lékos trend várható, az idõ-
szak végére pedig a közalkal-
mazottak száma 4,77 millió
lesz.

Ezzel a jövõ évtõl kezdve
természetszerûen visszaesik
az állás nélküliek száma,
amely 2012 elején akár a
2009-ben jelzettnél is kisebb
lehet. 

A kormány derûlátó az át-
lagos bérszintek alakulásá-
nak tekintetében is: jövõre a
bruttó átlagfizetés összege
2022 lej lesz, vagyis 5,9 szá-
zalékkal haladja meg az idei
évi átlagos szintet. A bérek a
következõ két évben is emel-
kednek, átlagos szintjük
2013-ban 2232 lej lesz.

Ennél jóval lassúbb ütem-
ben gyarapodnak azonban a
reálbérek: növekedésük
2011-ben 0,4, egy évre rá 1,5,
a stratégia által átfogott idõ-
szak végére, azaz 2013-ban
1,7 százalékos lesz.

Optimista elõrejelzéseket
tartalmaz a költségvetési ki-
adásokat szabályozó rész is,
ami ilyen vonatkozásban
2012-re 7 százalékos növeke-
dést irányoz elõ. Mindez ért-
hetõ azonban arra gondolva,
hogy ez az esztendõ választá-
si év lesz. 

A stratégia jelentõs beru-
házásokat ígér a személyzeti
költségek és a szociális segé-
lyek területén – utóbbira az
idei 68,16 és a jövõ évi 68,96
milliárd lej helyett két év
múlva 72,25 milliárd lejt
költenek majd; a kormány
egyben 3,9 százalékos gaz-
dasági gyarapodással szá-
mol. Jövõre azonban a leg-
több esetben még mindig be-
fagyasztva maradnak a költ-
ségvetési kiadások. A sze-
mélyzeti ráfordítások össze-
ge 2011-ben a jelenlegi 42,15
milliárd lejrõl 40,2 milliárd-
ra esik vissza, 2012-ben vi-
szont már eléri a 42,2 milli-
árd lejt, vagyis enyhén meg-
haladja az idei szintet. A
2012-es választási évre a
kormánystratégia hatalmas
ugrást irányoz elõ a beruhá-
zásoknál: a jövõ évi 33,93
milliárd lejjel szemben 2012-
ben közel 8 milliárd lejt for-
dítanak majd ilyen célra. 

A stratégia szerint egyéb-
ként jövõre kevesebb pénz jut
majd állami alapokból az ok-
tatási, a mezõgazdasági, a
védelmi, a belügyi és a gaz-
dasági tárca számára, többet
kap viszont a munkaügyi, a
közlekedési és a környezetvé-
delmi minisztérium. 

Kormánystratégia: borúra derû?

Gy. Z.

Az Európai Unió októ-
berben széleskörû konfe-

renciát tervez Bukarestben a
romák számára szervezendõ
segélyprogramról. A különö-
sen a franciaországi csopor-
tos kiutasításokat követõen
megfogalmazott erõteljes kri-
tikák után mindenképpen
mérlegelni kell, hogy az
egyébként már létezõ progra-
mokat miként lehet az eddi-
ginél jobban megvalósítani –
nyilatkozta a hét végén An-
dor László szociális ügyekkel
foglalkozó biztos a Profil cí-
mû osztrák hetilapnak. Az
EU-nak ugyanis „átfogó tá-
mogatási programja” van a
különbözõ cigány népcso-
portok – a romák és a szintik
– számára, az érintett tagor-
szágok azonban, mint Ro-
mánia és Bulgária is, a ren-
delkezésre álló pénzt nem
hívták le a kellõ mértékben.

Költözés, letelepedés

Andor keményen bírálta a
francia kormányzatot: „Úgy
vélem, itt meglehetõsen ol-
csó és átlátszó módon arra
történik kísérlet, hogy egy
különösen sérülékeny cso-
port számlájára népszerûség-

hez jussanak.” Európában
azonban „nem lehet helye a
rasszizmusnak és az idegen-
gyûlöletnek”. Augusztus ele-
je óta szófiai kormányzati
adatok szerint mintegy negy-
ven bolgár romát utasítottak
ki Franciaországból, miköz-
ben a hazatoloncoltak túl-
nyomó többsége (a számuk
nyolcezerre tehetõ) romániai
eredetû. Talán ez a nagy kü-
lönbség a legfõbb indoka an-
nak, hogy a bolgár kormány
gyakorlatilag üdvözölte Pá-
rizs lépéseit. „A jog a szabad
költözködésre nem jelenti
egyúttal a letelepedési jogot
is” – jelentette ki Nikolaj
Mladenov külügyminiszter a
bolgár állami rádióban; sze-
rinte ugyanis a romák bele-
egyezése a hazatérésre a
francia lépés jogszerûségét
igazolja. (A szófiai kormány
a 2011-re várható schengeni
belépést hozta fel visszafo-
gottságának indokául.)
Eközben Szófiában nagyjá-
ból százötven roma tiltakozó
gyûlést szervezett a francia
nagykövetség épülete elé,
hogy Nicolas Sarkozynek
címzett levélben ítéljék el az
elnök és kormánya „diszkri-
minációs politikáját”. A tün-
tetõk pártját fogta a szocia-
lista köztársasági elnök,

Georgi Parvanov, aki ugyan-
csak bírálta Párizs lépését.

Menjenek 
Luxemburgba!

A kereszttûzben Sarkozy
áll, akit az elmúlt héten a
kedvenc öltözéke után
brüsszeli berkekben csak „a
piros ruhás nõként” emlege-
tett luxemburgi biztos,
Viviane Reding szavai érin-
tettek a legfájóbban. Az im-
már harmadik EB-posztját
betöltõ politikusasszony azt
találta mondani, hogy a
francia eljárás, a zsidók és a
cigányok második világhá-
borús deportálására emlé-
kezteti õt. A gall kakas mód-
jára viselkedõ köztársasági
elnök vele született cinizmu-
sával úgy reagált: „Ha
Viviane Reding annyira sze-

reti a romákat, ûfogadja be
õket Luxemburg.” A kormá-
nyának lépéseiért nem túlsá-
gosan lelkesedõ francia kül-
ügyminiszter, Bernard Ko-
uchner is megjegyezte: „A
legjobb volna, ha a brüsszeli
biztosasszony újraolvasná a
történelmet.”

A francia államfõ úgy vi-
selkedett ezen a csúcsérte-
kezleten, mint elefánt a por-
celánboltban, és akivel csak
lehetett, összeveszett. Heves
szópárbajt folytatott José
Manuel Barroso fõbiztossal,
és sikerült Németországnál is
kihúznia a gyufát, amikor
Angela Merkel kancellárra
hivatkozva az állítólagos né-
metországi romatáborok kü-
szöbön álló kiürítésérõl be-
szélt. A berlini kormány
azonmód cáfolta ezt a köz-
lést.

A német gyakorlat

A Die Welt címû tekintélyes
német napilap szombati szá-
mában viszont Németország
10 000 romát akar Koszovóba
kiutasítani címmel a DPA ál-
lami hírügynökség jelentése
alapján terjedelmes cikket
közöl. A hazaszállítandók
ahhoz a mintegy tizennégy-
ezer megtûrt koszovóihoz
tartoznak, akiknek a szövet-
ségi köztársaságból haza kell
térniük a balkáni államba.
Alapul a Thomas de Maizière
német és Bajram Rexhepi ko-
szovói belügyminiszter által
a „kiutazásra kötelezett sze-
mélyek” hazatelepítésérõl
áprilisban aláírt szerzõdés
szolgál, bár ez a megállapo-
dás „lépcsõzetes hazatelepí-
tésrõl” szól, és évente két-
ezer-ötszáz embert érint. 

A Német Szintik és Ro-
mák Központi Tanácsa felhí-
vást intézett a szövetségi kor-
mányhoz és a tartományok-
hoz, hogy semmilyen etnikai
kisebbséget se toloncoljanak
ki Koszovóba, mivel a romák
ott változatlanul erõszakos
cselekményeknek vannak ki-
téve. Berlin azzal utasította el
a felhívást, hogy a szerzõdés
mindenben megfelel a nem-
zetközi elõírásoknak, miként
az Európai Unió által harma-
dik országokkal kötött megál-
lapodásnak is. A cikk szerint
azok a külföldiek, akiket szár-
mazási országukban üldözte-
tés és kínzás fenyeget, Né-
metországban menedéket
vagy menedékes védelmet él-
veznek. A többieknek azon-
ban haza kell térniük. Idén az
elsõ félévben mindössze
nyolcvanhét romát toloncol-
tak vissza Koszovóba. Ehrhart
Körting berlini belügyi szená-
tor egyebek mellett azt hang-
súlyozza, hogy „sok polgár-
háborús menekült jut itt mun-
kához, pénzt keresnek, a
gyermekeik itt szocializálód-
nak”. A valódi problémát
Körting az EU-tagországból,
Romániából és Bulgáriából
érkezõ romákban látja. Feke-
tén dolgoznak építkezéseken,
éttermekben, autószélvédõt
takarítanak, nyilvános közle-
kedési eszközökön muzsikál-
nak, vagy a gyermekeiket
koldulni küldik. A berlini
Neunkölln kerületben ezért
szociális munkásokból, a ha-
tóságok és a rendõrség embe-
reibõl „polgári szolgálatot”
szerveztek, hogy a romákkal
és a romák soraiban keletke-
zõ konfliktusokat kezeljék. 

Uniós segélykonferencia lesz a romakérdésrõl
Felbolygatta az egész Európai Uniót
a romakérdés: terven kívül ez volt a
fõ téma az állam- és kormányfõk el-
múlt héten megrendezett csúcsérte-
kezletén is. Brüsszel most azt tervezi,
hogy külön segélykonferencián keres-
nek megoldást a jelenségre.

A Boc-kormány kidolgozta a 2011–
2013 közötti idõszakra szóló pénz-
ügyi-költségvetési stratégiát, amely 
a (közel)jövõ tekintetében egyaránt
ború- és derûlátó.

Roma csendélet – valahol egy nyugat-európai város határában létesített illegális telepen



Végre mifelénk is nem egy mû- vagy álvita
a médiáról. Ambrus Attila (Betû és lélek,
ÚMSZ, szeptember 15.) a demokrácia vé-
delmében a cenzúra bevezetésének szándé-
kával vádolja Máté András Levente
RMDSZ képviselõt, mivel csatlakozott
Silviu Prigoanã törvénytervezetéhez, misze-
rint a nyomtatott, valamint az online médi-
át is az Országos Audiovizuális Tanácsnak
(CNA) kellene ellenõriznie. Az ügyvéd-po-
litikus vagy politikus-ügyvéd viszont meg-
magyarázza,(Az önmérséklet nem cenzúra,
ÚMSZ, szeptember 17.) hogy csupán az
alapvetõ emberi jogokat sértõ sajtómagatar-
tást büntetné, és nem is az CNA, hanem a
törvényerõre emelt, de a szakma által ösz-
szeállított etikai kódexek segítségével, és
ugyanakkor bízik abban, hogy parlamenti

vita során a szóbanforgó
kezdeményezés átalakítható. 
Én abban bízom, hogy egy-
általán nem lesz parlamenti
vita. Prigoanã törvényterve-
zete ugyanis súlyos fogalmi
zavarokban szenved, és egy
kis hétköznapi párhuzam-

mal szólva voltaképpen arra
alapoz: hogyha az al-

mát is fogyasztjuk és a szõlõt sem vetjük
meg, akkor ezt is meg amazt is ugyanazon
szabályok szerint lehet termeszteni, mivel
mindkettõ gyümölcs. Egészen röviden:
Prigoanã a hazai audiovizuális törvény né-
hány cikkelyének módosításával azt szeret-
né elérni, hogy a nyomta-
tott és az internetes újsá-
gok megjelentetését is mû-
ködési engedélyhez kössék.
Amennyiben pedig a tájé-
koztató sajtó – így nevezi a
szerzõ munkájának tárgyát
– félretájékoztat vagy rágalmaz, akkor eze-
ket a hét évre megadott engedélyeket külön-
bözõ idõtartamokra fel lehet függeszteni, a
nyomtatott újságok nem jelenhetnek meg,
önálló vagy internetes változatukat pedig a
szerver-tulajdonosok szedik majd le a tárhe-
lyekként szolgáló számítógépekrõl. Az in-
dítványozó mindennek szükségességét az
újságíró-szakma pontos szabályzatokba fog-
lalásának hiányával magyarázza. Mivel a
médiamunkásoknak nincsen olyan szak-
mai-munkaköri leírásuk mint az orvosok-
nak, ügyvédeknek, színészeknek és így to-
vább, akkor ennek hiányát valamiféle más
szabályozással kell helyettesíteni. 

Prigoanã voltaképpen ugyanabba a hibába
esik mint azok az innen-onnan - és fõként
a médiából - csipegetõ politikusok, akik
úgy érzik, hogy mindenhez értenek: ma az
árvízvédelemhez, holnap a biztosítások-
hoz, holnapután pedig a szilvalekvár fõzés-

hez , a szépségversenyek-
hez és a felnõttoktatáshoz.
Miközben nem veszik azt
a fáradtságot, hogy tisztá-
ban legyenek egy-egy tevé-
kenységi terület fogalom-
rendszerével. A szólás- és

sajtószabadságnak – a kettõ nem ugyanaz
– világszerte könyvtárnyi irodalma van, aki
tájékozódni óhajt, a világhálón is kalan-
dozhat. És közben rájöhet arra, hogy a mé-
diajog is – tudomány. Amelynek tanulmá-
nyozásából kiderül, hogy a demokratikus
társadalmakban miért van szükség az audi-
ovizuális média szabályozására, és miért
nem lehet akár egyetlen tõmondatból álló
engedélyhez is kötni az újságok megjelen-
tetését. És közben azt is észreveszi – ho-
gyan is fogalmazzak? –, hogy a szerverek
nem nemzet-, hanem piacgazdaság-köz-
pontúak; az internetes média oly nehezen
kialakuló jogi háttere nemzetközi. 

A jogász RMDSZ-képviselõnek mindenek-
elõtt a fogalomzavarok miatt nem kellett
volna csatlakoznia a tervezethez. Ráadásul
írásában olyan szakmai szabályozásokért
emel szót, amelyek már léteznek, mind a
Román Sajtóklub, mind a MÚRE meg-
vagy társfogalmazásában. Viszont ezek az
etikai kódexek éppúgy nem emelhetõk tör-
vényerõre, ahogyan pusztán az orvoskol-
légiumok mûködési leírásaiból sem lesz
egészségügyi törvény. A polgári jog és a
büntetõ jog azonban itthon is, másutt is
közbelép adott fokú veszélyeztettség ese-
tén.
Minderrõl persze jó, ha beszélünk. És mi-
nél többet. Hogy eljussunk addig a pontig,
amikor bárki rádöbben: az erdélyi magyar
társadalom önállósága elképzelhetetlen a
nyilvánosság szabályozó erejével még min-
dig csak adott feltételrendszerben élõ romá-
niai magyar média nélkül. Sem a politiku-
sok, sem az újságírók nem mindentudók:
az igazság kulcsa nem a kinyilatkoztatá-
sokban, hanem a különbözõ vélemények
összevetésében rejlik. 
De az sem baj, ha több van belõle, mert ak-
kor elvesztése után nem kell betörni az
ajtót… 

A legtöbb ember, tudatosan vagy öntudatlanul örökösen öngyil-
kosságot követ el. A szélsõséges formája ennek, ha valaki kiug-
rik az ablakon. Talán akkor kezdõdik, amikor az elsõ ellenállás
és kudarcélmény jelentkezik. Falat építünk önmagunk köré, és e
mögött éljük a magunk elkülönült életét – ettõl még lehetnek fér-
jünk, feleségünk és gyerekeink. Ez az elkülönült élet az öngyil-
kos élet, ez a vallás és a társadalom elfogadott moralitása. Az el-
különülés cselekedetei folyamatos láncolatot alkotnak, és hábo-
rúhoz, önpusztításhoz vezetnek. Az elkülönülés öngyilkosság,
akár az egyes emberrõl, akár a közösségrõl, akár a nemzetrõl
van szó. Mindegyik önazonosságban, énközpontú tevékenységet
folytatva, az alkalmazkodás önbekerítõ szomorúságában akar él-
ni. Öngyilkosság, amikor a hit és a dogma vezet kézen fogva.
(...) Ha valaki rettenetesen okos, adhat valamilyen értelmet az
életének – a szakértõk mindig is ezt tették –, de azzal, hogy
emellett az értelem mellett kötelezi el magát, öngyilkosságot kö-
vet el. Minden elkötelezettség önpusztítás, akár Isten, akár a
szocializmus, akár bármi más nevében történik.
Ön azért szûnt meg létezni, mert nem tudta megszerezni azt,
amit akart; vagy elvették öntõl; vagy olyan különleges ajtón
akart bemenni, amelyik szorosan be volt zárva. Mivel a szomo-
rúság és a gyönyör önbekerítõ természetû, ezért az elfogadás és
a ragaszkodás az elkülönülés sötétségét hozza magával. Nem
élünk, örökké öngyilkosságot követünk el. Az élet akkor kezdõ-
dik, amikor az öngyilkosság véget ér.

Jiddu Krishnamurti: Nincs más forradalom. 
Fordította: Erõs László Antal

Két alma mennyi szõlõ? 
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A vicc szerint, amikor a Szibéria-expressz üzem-
anyaghiány miatt elakadt, a mozdonyvezetõ, Lenin
kiadta az ukázt: aprítsák fel és vessék a kazánba a
szerelvény bútorzatát. A vonat tovább haladt, majd
ismét leállt. Ekkor az új masiniszta, Sztálin megpa-
rancsolta: vessék a kazánba az utasok egy részét.
Amikor ismét elakadt, a harmadik váltásban dolgozó
Brezsnyev elrendelte, húzzák össze a függönyöket, és
tegyenek úgy, mintha haladnának. 
Valahol itt tart jelenleg az ötödik Boc-kormány is,
miután a haladás nevében már feláldozott minden-
kit, akit csak lehetett. A 25 százalékos bércsökkentés-
sel a közalkalmazottak csak nemrég bûnhõdtek meg
a dübörgõ gazdaság „üzemanyaghiányáért” – volta-
képpen a mozdonyvezetõ, a fûtõk hozzá nem értésé-
ért –, de a megcsonkított fizetésûek még boldogok le-
hetnek ahhoz a százezres tömeghez képest, amely ál-
lásával együtt teljes fizetését veszíti el. A mezõgazda-
ságban dolgozók állami szubvenció nélkül marad-
nak, a krónikus pénzhiánnyal küszködõ kormány
még a beígért nyomorúságos összegeket sem tudja
idõben – vagy egyáltalán? – kifizetni, márpedig eb-
ben az ágazatban egyáltalán nem mindegy, mikor
jön a pénz: az égetõ kampánymunkák vagy pedig tél-
víz idején. A pedagógusok az 50 százalékos választá-
si béremelés helyett maguk is az eddiginél laposabb
borítékokkal mehetnek haza fizetésnapon, az orvoso-
kat államfõi szinten tanácsolják el külföldre. A nyug-
díjasok ugyan megúszták a 15 százalékos csökken-
tést, ám 16 százalékos adó kivetése fenyegeti õket,
miközben a nyugdíjpont értéke – a 7-8 százalékos
infláció ellenére – a honatyák friss döntése értelmé-
ben változatlan marad; a munkanélküliek az eddigi-
nél is kisebb segélyre számíthatnak. A magánszektor
alkalmazottai már tavaly megfizettek a politikai osz-
tály felelõtlenségéért, a különféle szociális juttatások
drasztikus megvonása pedig, akárcsak az öt százalé-
kos áfaemelés, a teljes lakosságot érinti.
Ilyen körülmények között a kormánynak immár
nincs kit feláldoznia – hacsak önmagát nem. A
Bãsescu–Boc kettõs azonban továbbra is mindent
megtesz saját hatalmának bebetonozásáért, recte pri-
vilégiumainak megõrzéséért. Az „államfõi párt” hí-
rek szerint törvénytervezetet készít elõ, amelynek ér-
telmében az államfõt csak akkor függeszthetnék fel

tisztségébõl, ha a népszavazáson nem
az urnához járulók, hanem a szava-
zati joggal rendelkezõk több mint fe-
le, azaz 9 millió választó voksolna

erre. Márpedig, a jelek szerint,
ameddig Bãsescu marad, addig
Bocnak sem kell távoznia. 
Húzzuk be hát jó szorosan a füg-

gönyöket!Bogdán Tibor

Lap-top

S
Z

E
L
L
E

M
ID

É
Z

É
S

Mindenekelõtt a foga-
lomzavarok miatt nem
kellett volna csatlakoz-
nia a tervezethez. 

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Nincsen a földön semmi jó, amelynek forrá-
sánál ne találnánk valami ocsmányságot.”

Anton Pavlovics Csehov

Határozatlanság

Öngyilkosság

Behúzott 
függönyökkel

A hétvége címe. A cigányok lerobbantják
a francia–német motort, Adevãrul. 

Magyarázat. És ezzel Románia megint
történelmi tettet hajtott végre, róla beszél-
nek világszerte. A francia–német motor,
amely Európát hajtja (hajtotta?) valóban
csúnyán köhög. Ám a sok elkeseredett, el-
gondolkodó európai arc között volt egy
értelmesen figyelõ, lazán fölényeskedõ, vi-
dáman vigyorgó is – nos, a kié? Eltalálták. 

Halálos döfés. Cristian Tudor Popescu a
Gândulban arról ír, hogy Sorin Ovidiu
Vântu kiengedése a börtönbõl voltakép-
pen jelzés arra nézve, hogy Traian
Bãsescu napjai meg vannak számlálva.
„Nem hiszem, hogy van Romániában
normális ember, aki azt gondolná, hogy S.
O. Vântu ártatlan” – írja a szerzõ, majd
megállapítja: „olyan emberek, akik évtize-
deken át gyakorolták, hogy kiszaglásszák,
merre és miként mozdulnak el a hatalmi
központok, most megállapították, hogy –
amint az elnök volt magasztalója,
„Cãrtãrescu író” is ijedten közölte velünk
– Bãsescu kora lejáróban van. Ennélfogva
Vântu kiszabadításával az elnöknek meg-
adták a kegyelemdöfést.” (Itt a szerzõ
részletesen, a politikát is belekeverve leír
egy mûveletet, amelyet a nép egyszerûen
tökönszúrásnak nevez.) A sors már-már
igazságtalan iróniája az lenne, ha végül
Bãsescu egyedül, nem pedig Vântuval jut-
na rács mögé.

Helyes! Említett írásának végén CTP be-
jelenti, hogy a Gândul elektronikus válto-
zatában megszünteti a hozzászólások le-
hetõségét. Egyetértünk, annyi rágalom és
annyi emberi méltóságot megalázó szen-
ny, mint amit felbérelt párt-bértollnokok
„szervezetten” (elképzelhetõ, hogy fizet-
ség ellenében) egy-egy ilyen cikk ürügyén
kiöntenek, végzetesen káros az olvasó lel-
ki és szellemi higiéniájára. 

A nap álhíre. Miután Emil Boc apukája
bevallotta, hogy a fia és az államelnök
összeszólalkozott, Emil Boc anyukája fel-
csattant, mondván, hogy az öreg butasá-
gokat beszél: valójában Traian Bãsescu
Elena Udreával, a következõ Boc-kor-
mány miniszterelnökével civakodott.



Széchenyi-konferencia

A Brassói Cenk Alapítvány
a Széchenyi Év alkalmából –
150 éve halt meg a „legna-
gyobb magyar” – szeptem-
ber 24-én és 25-én Mit üzen
nekünk Széchenyi ma címmel
kétnapos rendezvényt szer-
vez az Áprily Lajos Elméleti
Líceumban. A konferencián
elõadást tart dr. Egyed Ákos
akadémikus, dr. Cserháti
László, a Széchenyi Társa-
ság alelnöke, Székely Ervin
a Bukaresti Rádió szerkesztõ-
je, Sike Lajos újságíró, az
UMSZ munkatársa, az Or-
szágos Széchenyi Kör képvi-
selõje, Ambrus Attila, a
Brassói Lapok fõszerkesztõje
és Madaras Lázár a Cenk
Alapítvány elnöke.

Három kiállítás

A mûvészet barátai szem-
pontjából gazdagnak ígérke-
zik a szatmári õsz, a hétvé-
gén három kiállítás nyílt a
Szamos-parti városban. A
városháza elõcsarnokában
Bihari Renáta grafikus, Kó-
ter László szobrász és Talpos
Erzsébet festõ mutatkozott
be a közönségnek, a Képzõ-
mûvészeti Múzeumban pe-
dig Vásárhelyi Antal szatmá-
ri származású budapesti gra-
fikus, a Megyei Múzeumban
pedig két fotómûvész, Robert
Costea és Ovidiu Coºac ké-
pei kerültek a nagyobb nyil-
vánosság elé.

Sipos M. Zoltán

Régi új szerepben jelent
meg ismét Markó Béla a

nagyközönség elõtt, amikor
tíz éves szünet után újra köl-
tõként mutatkozott be. Tu-
lajdonképpen minden címû
szonettkötetét csütörtökön a
kolozsvári Állami Magyar
Színház stúdiótermében
mutatták be. 

Elsõsorban költõ

Az est házigazdája, Visky
András író, dramaturg a
meghívottak, Tompa Gábor,
a színház igazgatója, Hajdú
Áron, a Bookart kiadó igaz-
gatója és Láng Zsolt költõ,
publicista nevében is szólva
kijelentette: õk Markó Bélát
költõként ismerték meg és
elsõsorban most is, mint köl-
tõt tartják számon. „A
nyolcvanas években izgal-
mas volt Markó Béla verseit,
szonettjeit olvasni, szokat-
lan hangvételûnek számítot-
tak akkor az erdélyi magyar
irodalomban. Én személy
szerint nyomon követtem a
költõi pályafutását és most,
hogy ismét versekkel, egy új
kötettel jelzi a szépirodalo-
mi berkekbe való visszatéré-
sét, azt kell tapasztalnom,
hogy ismét szokatlannak
számít a szövegeinek hang-
vétele” – mondta el Visky

András, Markó Béla verseit
méltatva. Mint fogalmazott,
a költõ egy évtizednyi
„emigrációba vonulása”
után egy érlelõdött költõi
nyelvezettel tér ismét vissza
az irodalmi életbe. 

„Körülbelül egy évtizede
hagytam abba a versírást,
akkor kellõképpen sok pá-
tosz, de legalább ugyanany-
nyi irónia is volt a szövegek-
ben. Most úgy látom, fo-
gyatkozóban a pátosz és
több az irónia ezekben a
versekben”– mondta el
Markó a verseirõl. 

A közélettel 
összeolvasva

A költõ ebben a kötetben
2009 és 2010 közötti, több
mint egy féléves irodalmi
termés eredményét gyûjtöt-
te egybe, úgy, hogy közben
minden egyes szonettnek
megjelölte a keletkezési dá-
tumát. A kötetlenné váló
beszélgetés folyamán Visky
András egy szokatlan olva-
satot javasolt, „amennyiben
az olvasó megfordítja a
könyvet és csak a keletkezé-
si dátumokat figyeli, azután

pedig utánanéz a sajtóban,
hogy épp aznap a politikus
Markó Bélával mi történt,
ezután pedig összeolvassa
azt a szonettekkel, úgy egy
érdekes, naplószerû szép-
irodalmi alkotást fog olvas-
ni. „Hátborzongató olvasa-
ta ez a könyvnek”– fogal-
mazott Visky. Markó Béla
erre úgy válaszolt vannak
olyan esztétikák, amelyek a
verset és egyáltalán a szép-
irodalmi szöveget önmagá-
ban vizsgálják és kizárják a
vers keletkezési körülmé-
nyeit, irodalmi pályája kez-

detén õ maga is így közelí-
tette meg az irodalmat.
„Ma már úgy gondolom,
hogy a vers, az irodalmi
szöveg lehet jó, lehet rossz,
de egyáltalán nem mellékes
az a körülmény ahonnan
jön, ahol létrejön”– fogal-
mazott Markó. Láng Zsolt
szerint a Visky ajánlotta ol-
vasatban a könyv akár poli-
tikai versek gyûjtemé-
nyének is tekinthetõ. 

A beszélgetésben pedig
óhatatlanul felmerült a kér-
dés, miért éppen a szonett
vált Markó költészetének
legkifejezõbb formájává?
„A szonett attól izgalmas,
attól kihívás, hogy a többi
versformával ellentétben itt
minden adott, minden szi-
gorú szabályok szerint épül
fel. Keveset lehet elmozdul-
ni benne és így egyfajta élet-
modell is. Itt az a kihívás,
hogy a kötöttségben a költõ
képes-e magát felmutatni,
vagy a szonett formája fogja
dominálni az alkotást”– fej-
tette ki a költõ. A szerzõi es-
tet Szõcs Márton és Szép
Bálint hegedûjátéka vala-
mint a kolozsvári Állami
Magyar Színház mûvészei-
nek szavalata tette még gaz-
dagabbá. Mint megtudtuk
Markó Béla szerzõi estje a
kolozsvári Magyar Színház
idei szerzõi estjei sorozatá-
nak elsõ kiadása volt. 
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„Szokatlan” szonettekRöviden

A Kolozsvári Állami Magyar Színházban mutatták be Markó Béla (középen) új verseskötetét Fotó: Biró István

Két hét a Múzsa bûvöletében
ÚMSZ

„Két héten át a múzsák
kötik le azoknak figyel-

mét, akik hiszik és tudják,
hogy nélkülük nem érde-
mes, nem is lehet élni”. Ez-
zel a mottóval veszi kezde-
tét holnap, Zilahon a két hé-
tig tartó MUZA Fest. A ren-
dezvény gazdag program-
mal várja a mûvészet bará-
tait, mûvelõit és pártolóit,
alkalmat kínálva az elmé-
lyülésre és a minõségi szóra-
kozásra. „Több mûfajban
válogathat hangulat vagy íz-
lés szerint az, aki a képzõ-
mûvészetet, fotót, régizenét,
kóruszenét szereti, de a köl-
tészet kedvelõi is megtalál-
hatják számításukat. A szín-
ház és a film szerelmeseit is
megszólítják a múzsák,
mint ahogyan az igényes
jazz-blues kedvelõire is nagy
élmény vár” – ismerteti a kí-
nálatot Szabó Attila a Zilahi
Ioan Sima Mûvészet Múze-
um vezetõje. Újdonság lesz
az idén a mûvészeti mûhe-
lyek programja, melyre fia-
talokat várnak a szervezõk,
három különbözõ csoport-
ban, a festészet, fotó és digi-
tális mûvészetek technikáit
próbálhatják ki az érdeklõ-
dõk. A szakmáról szóló fil-
mek, tematikus foglalkozá-
sok és végül a mûhelymun-
kák legjavának kiállítására
kerül sor a Ioan Sima Mû-
vészeti Múzeumban.

A vizuális mûvészeti
szekció keretén belül a fesz-
tivál programja a nemrég el-

hunyt zilahi neves képzõ-
mûvész, Szabó Vilmos
nagyszabású retrospektív ki-
állítását ajánlja, valamint
Mira Marincaº kolozsvári
és Miloš Dordevic szerbiai
fotómûvészek Road Conform
címû kiállítását tekinthetik
meg. A Régizenei Napok
keretében a hazai elõadók
legjobbjai lépnek fel, köztük
a kolozsvári Flauto Dolce
együttes Majó Zoltán mûvé-
szeti vezetésében, Mihaela
Maxim vendégszereplésé-
vel. De fellépnek Erich Türk
európai rangú erdélyi orgo-
namûvész , valamint a zila-
hi DULCIS ANIMUS
régizene együttes és meghí-
vottjuk, Szabó Mária. Kó-
ruszenét a kolozsvári
Psalmodia Transylvanica és
a Carmina Orientalis zilahi
ortodox férfikórus elõadásá-
ban hallhatnak. A Cinema

Port szekcióban kortárs ro-
mán és romániai magyar re-
pertoárból vetítenek, filme-
ket valamint filmszakos
egyetemisták rövid filmjeit
és animációit. A fesztivál
keretén belül fellép a fiatal
kolozsvári színházi társulat
a Váróterem Projekt is,
amely Karl Wittlinger Isme-
red a Tejutat? címû színda-
rabját adja elõ. Két koncer-
tet igérnek a szervezõk a
Jazz-Blues Sessionban, Vali
„Sir Blues” Racila és Raul
Kusak, valamint a Bega Blu-
es Band lép fel.

„Annak reményében,
hogy minél többen találkoz-
hatunk a múzsákkal úgy
mûvészetet szeretõk mint
alkotók, várunk mindenkit
a MUZA Fest programjai-
ra!” – zárja programbemu-
tatóját Szabó Attila fõszer-
vezõ.

Vizigótok Udvarhelyen
Baloga-Tamás Erika

Nyílt napok szervezésé-
vel próbál minél na-

gyobb érdeklõdõi körre szert
tenni a székelyudvarhelyi
Haáz Rezsõ Múzeum,
ugyanakkor ezekkel az al-
kalmakkal kedvezni szeretne
azoknak is, akiknek olykor a
pár lejes belépõ is komoly
akadályt jelent egy-egy tárlat
megtekintésében. Tekintettel
a július eleji esemény sikeré-
re, amikor a Mária-tisztelet
Erdélyben címû tárlat kap-
csán rendeztek hasonló na-
pot, szeptember 22-én, szer-
dán A bronzkori népek és vizi-
gótok Székelyudvarhely határá-
ban címû idõszakos régésze-
ti tárlat kerül fókuszba. „Az
elsõ ilyen kezdeményezé-
sünket nagy siker övezte,
egy nap alatt több százan lá-
togattak el a Haáz Rezsõ
Múzeumba, amit egyénként
nem lehet az udvarhelyi mú-
zeum sajátosságának tekin-
teni” – mesélte lapunknak
Miklós Zoltán muzeológus.
A tapasztalat azt mutatja,
hogy sokaknak a pár lejes
belépõ is számít, és sokszor
akadály lehet abban, hogy
megtekintsenek egy-egy tár-
latot. „Ezek a nyíltnapok el-
sõsorban nekik kedveznek,
ugyanakkor a mostanira a
diákokat is várják, hisz a
most fókuszban lévõ kiállí-
tás május végén nyílt, ami-
kor már vakációs hangulat
uralkodott, és már csak né-
hány hétig tekinthetõ meg”
– összegez a muzeológus,

akitõl azt is megtudtuk,
hogy a régészeti tárlat innen
Székelykeresztúrra fog ván-
dorolni. Egyébként a nap
folyamán nemcsak ezt a ki-
állítást lehet ingyenesen
megtekinteni, az éppen ak-
tuális tárlatok mindenike
nyitott, sõt a szejkei Borvíz-
múzeum is. 

A szerdai nyílt nap ugyan-
akkor egy érdekes kezdemé-
nyezés indítónapja is. A mú-
zeum vezetõsége azt tervezi,
hogy ezentúl minden, na-
gyobb jelentõségû kiállítás-
kor, azokhoz kapcsolódva,
múzeumpedagógiai foglal-
kozást indít iskolások szá-
mára heti rendszerességgel.

A régészeti kiállításhoz kap-
csolódóan például novem-
ber végéig Cãbuz Andrea
képzõmûvész irányításával
az agyagozás fortélyaira ok-
tatják a gyerekeket, akik a
3–4. században használt
technika szerint készítik
majd el a tárgyakat. „Ez a
kezdeményezés az elsõ lép-
csõfok a nemsokára stratégi-
át és arculatot váltó intéz-
mény életében” – árulta el
Miklós Zoltán. A nyílt nap
záróakkordjaként a régészeti
kiállítás katalógusát is be-
mutatják, Mihály János tör-
ténész fog beszélni délután
5 órától a Ház Rezsõ Múze-
umban. 

Bronzkori népek katonái Székelyudvarhelyen

Vasile Botezatu (balra) Ioan Sima jogutóda, a múzeum adományozója



ÚMSZ

Eredménytelenül zárul-
tak a szakszervezetek és a

kormány hétvégi tárgyalásai,
a jövõ héten egymást követik
a napokban meghirdetett til-
takozó akciók. „A kormány
nem vállal felelõsséget dönté-
seiért, nem számolja fel a
gazdasági visszaéléseket, vi-
szont befagyasztja a mini-
málbért a következõ évekre.
Mindez azt jelenti, hogy kép-
telen a szakszerû döntésekre,
a válságkezelésre” – foglalta
össze álláspontját Bogdan
Hossu, az Alfa Kartell elnö-
ke, aki leszögezte, az érdek-
védõk utcára viszik az embe-
reket.  A szakszervezeti veze-
tõ arra hívta fel a közvéle-
mény figyelmét, hogy a kö-
vetkezõ években a kormány
tovább folytatja a megszorító
intézkedéseket, 2013-ig a tan-
ügy és az egészségügy támo-
gatása a GDP 2,3 százaléká-
ig csökken, ez pedig további

fizetéscsökkentéshez, vagy
elbocsátási hullámhoz vezet-
het. A tervek szerint a követ-
kezõ két hétben az Alfa Kar-
tell 26 ezer tagja demonstrál
majd, de utcára vonulnak az
egészségügyben, a belügy kö-
telékében, a tanügyben és a
közigazgatásban dolgozók is.
Bogdan Hossu borúlátását
nem osztotta a Demokrata-
Liberális párt vezetése. Ioan
Oltean, PDL-alelnök szerint
a jövõ évtõl ismét teljes fize-
tést kapnak a közalkalmazot-
tak. A  politikus  a szakszer-
vezeti vezetõk által vázolt
pesszimista forgatókönyvvel
ellentétben úgy vélekedik,
hogy a közalkalmazottak a
25 százalékos csökkentés
elõtti fizetésüket kapják
2011. január 1-jétõl. Szep-
tember 20. és október 5. kö-
zött nyolc tömegtüntetésre
kerül sor a fõvárosban, Sorin
Oprescu fõpolgármester a
helyiek megértését és együtt-
mûködését kéri. 

ÚMSZ-összeállítás

„Semmi szükség belügy-
miniszteri ultimátumok-

ra, Kolozsvárnak három éve
mûködik a romaintegrációs
programja” – szögezte le az
ÚMSZ-nek László Attila. A
kincses város alpolgármester-
ét arról faggattuk: foganatosí-
tanak-e új intézkedéseket a
roma nemzetiségû lakosság
integrálása érdekében, Vasile
Blaga sürgetésére. A belügyi
tárca vezetõje ugyanis nem-
régiben videóüzenetben uta-
sította a helyi és megyei ön-
kormányzati vezetõket: szep-
tember 20-i, azaz mai határ-
idõvel nyújtsák be a romák
helyi integrációjának straté-
giáját. A megyei prefektúrák
vezetõitõl azt kérte Vasile
Blaga, hogy a cigány közös-
ségek képviselõivel dolgoz-
zák ki, hogyan lehetne gyor-
sabban és hatékonyabban
uniós támogatást lehívni a
romapolitika támogatására.
A legfontosabb cél, figyel-
meztetett Blaga, az iskolael-
hagyók arányának csökken-
tése, a személyi iratok nél-
kül élõk azonosítása és ad-
minisztrálása. Ugyanakkor
a helyi rendõrségeket arra
szólította fel a tárcavezetõ:
göngyölítsék fel az illegális
emberkereskedelmi hálóza-
tokat. 

„A központi és a helyi ha-
tóságok szoros együttmûkö-

désére van szükség  ahhoz,
hogy a hazai romák helyze-
tén változtatni lehessen. El-
engedhetetlen az európai és
nemzeti stratégia kialakítá-
sa.” – fogalmazott Vasile
Blaga, aki arra is kitért, az el-
sõ ilyen integrációs jogsza-
bály 2001-ben született, ezt
legutóbb 2006-ban módosí-
tották. 

A romák nincsenek 
a kirakatban

“Nem látom, mit kellene
nekünk most, a mai határ-
idõvel módosítani: Kolozs-
váron 18 szükséglakás épült
a városszéli cigánytelepen, a
Pataréten. Roma mediá-
torok segítik az önkormány-
zat munkáját, közösségi ház
is épült, a rendõrség pedig
már hosszú ideje dolgozik a
hiányzó személyi igazolvá-
nyok pótlásán” – foglalta
össze a helyi roma politika
prioritásait az elöljáró. 

A helyzet azonban, leg-
alábbis “kívülrõl” nézve,
nem rózsás Kolozsváron: a
múlt héten a svájci Blick
bulvárlap két újságírója kö-
zölt helyszíninek nevezett
riportot a kincses városról.
A CFR- F.C Basel meccsre
kíváncsi svájci olvasók ko-
rántsem csillogó képpel ta-
lálhatták szembe magukat a
sportellenfél portáját illetõ-
en: Kolozsvár a szegények

és a gazdagok városaként
került bemutatásra, olyan
városként, amelyre nyo-
masztóan nehezedik a ro-
mák álal lakot Patarét nyo-
mora, a szegénység, illetve a
higiénia teljes hiánya. 

A kolozsvári önkormány-
zat azonnal reagált a sajtó-
anyagra, és helyreigazítást
kért. “Felháborítónak tart-
juk, ahogyan a svájci újság-
írók bemutatták városunkat
az olvasóiknak. A riportban
közölt anyag részigazságo-
kat tartalmaz Kolozsvár
egészére jellemzõ tényként,
a túlzások és pontatlansá-
gok nem válnak a lap becsü-
letére, és az olvasókkal
szembeni tisztelet hiányát
jelzik” – fogalmaz határo-
zottan az önkormányzati
közlemény. A lapunknak
nyilatkozó László Attila el-
ismerte, hogy a pataréti-ál-
lapotok tarthatatlanok, de
az elöljáró úgy véli, nem
egy ilyen sajtóanyag miatt
van szükség a változtatásra.
Arra a kérdésre, hogy akár a
sajtóanyag, akár a belügy-
miniszteri felszólítás hatásá-
ra  foganatosít-e az önkor-
mányzat új, eddig elõ nem
terjesztett intézkedéseket,
az alpolgármester nemmel
válaszolt. “A romaintegrá-
ció része a városfejlesztési
tervnek, ennek megfelelõen
haladtunk eddig is, és ez-
után is.” 

Hárítanak 
minden szinten

Antal Árpád, Sepsiszent-
györgy polgármester sajtó-
tájékoztatón reagált a bel-
ügyminiszter sürgetésére.
Az integrációs program el-
indítására vonatkozó fel-
szólítást nehezen teljesíthe-
tõnek minõsítette a három-
széki elöljáró, mert – mint
fogalmazott –, „a romák
nem akarnak integrálód-
ni”. A román állam felelõs-
ségét Antal Árpád abban
látja, hogy húsz éve arra
szoktatja állampolgárait:
segélyekbõl éljenek. A sep-
siszentgyörgyi polgármes-

ter személyes tapasztalatai-
ra hivatkozva úgy véli, a
romák gyermekvállalási
bevételeikbõl élnek, ezért
vállalnak öt-hat gyereket,
és ez oda vezet, hogy a po-
puláció tízévente meghá-
romszorozódik. 

Míg a belügyminisztéri-
um az önkormányzatoktól
várja a hatékony integráci-
ós programok mûködteté-
sét, az uniós támogatások
lehívását, Antal a kor-
mányzati és uniós integrá-
ciós politika hiányát kéri
számon, mert - mint fogal-
maz - ez a problémae-
gyüttes meghaladja az ön-
kormányzatok hatáskörét. 

Akik kértek, 
és kaptak pénzt

Míg Sepsiszentgyörgy
meghátrál, Kolozsvár pedig
ragaszkodik az eddigi elkép-
zelésekhez, vannak olyan
régiók is, ahol „megelõzték”
a kormányzati integrációs
felvetést. Máramaros me-
gyében idén januárban, eu-
rópai uniós támogatással in-
dult új romaprogram,
amelynek keretében a ci-
gány közösség tagjai képez-
hetik magukat, együttmû-
ködhetnek a helyi önkor-
mányzati testületekkel. 

„A projekt kezdetekor fel-
mértük a helyi önkormány-
zatok felkészültségét, alkal-
masságát arra, hogy a prog-
ramot sikeresen támogatni
tudják. Roma szakértõket
alkalmaztunk például
Nagybányán, Máramaros-
szigeten, Felsõbányán,
Nagysomkúton” – nyilat-
kozta az országos jelentõsé-
gû kezdeményezés elindulá-
sakor Böndi Gyöngyike
alprefektus. 

Az Európai Unió két évig
biztosít pénzalapot ahhoz,
hogy az integrációs törekvé-
sek megvalósuljanak, 2012-
tõl az érintett önkormányzat-
ok vállaltak kötelezettséget
arra, hogy pénzügyileg is tá-
mogatják a kezdeményezést:
a máramarosiak nem rövid
távon gondolkodnak. 
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Romaintegráció mint napiparancs
Elutasítják a lapunk által megkérdezett  önkormányzatok a ma lejáró belügyminiszteri ultimátumot

Nem alkuvó szakszervezetek

Kovács Zsolt

Rekordösszegû uniós
pályázati szerzõdését ír-

ták alá a hétvégén Sepsi-
szentgyörgyön. Borbély
László környezetvédelmi
miniszter és a megyei ön-
kormányzat képviselõi a
Kovászna Megyei Integrált
H u l l a d é k g a z d á l k o d á s i
Rendszer finanszírozási
szerzõdését ellenjegyezték,
miközben az illetékesek
hangsúlyozták:  Romániá-
ban ez a hetedik ilyen jelle-
gû és léptékû, leszerzõdött
európai uniós pályázat.
„Meggyõzõdésem, hogy
2013-ban egy olyan integ-

rált rendszer fog mûködni,
amely a hulladékgazdálko-
dás szempontjából is fel-
emeli Kovászna megyét az
európai elvárások szintjé-
re” –  fejtette ki Borbély
László, aki  hozzátette: bí-
zik abban, hogy Háromszé-
ken nem tart majd 300-400
napot a közbeszerzési eljá-
rás lebonyolítása, mint
ahogyan ez más megyék-
ben megtörtént. Kovászna
megyét a jelentõs esemé-
nyen Tamás Sándor, a me-
gyei önkormányzat elnöke
és Ambrus József, a Hulla-
dékgazdálkodási Közös-
ségfejlesztõ Egyesület elnö-
ke képviselte.

Mindenkinek jut belõle

A háromszéki tanácselnök
arra hívta fel a figyelmet,
hogy a környezetvédelmi
operatív programból finan-
szírozott közel 25 millió
eurós pályázat értéke kétszer
nagyobb összeg, mint a me-
gyei tanács évi költségvetése.
Klárik László háromszéki
megyemenedzser a tervezett
ütemterv kapcsán mondta: a
következõkben a szolgáltatá-
sokat érintõ közbeszerzése-
ket írják ki, majd novemberé-
ben hirdetik meg a hulladék
feldolgozó kivitelezésérõl
szóló tendert is. A projekt ré-
vén Kovászna megye köze-

pén, Maksa és Lécfalva kö-
zött, közel 16 hektáron építik
meg a korszerû hulladéktáro-
lót, hulladékválogatót és
komposztáló üzemet: ezek
az egységek szolgálják ki a
következõ 20 évben a térsé-
get. A programban Barót ki-
vételével minden település
részt vesz: Kézdivásárhelyen
például átrakóállomást építe-
nek.  A Kovászna megyei ta-
nács vállalta magára a pro-
jekt 2,5 millió eurós önrészé-
nek finanszírozását.  

Nem ez az egyetlen

Borbély László környezet-
védelmi és erdõgazdálkodási
miniszter bejelentette, nem
ez az egyetlen rekordpályá-
zat: októberben egy újabb
szerzõdés aláírása várható. A
vízhálózat fejlesztésére elõ-
készített projekt értéke meg-
haladja a 86 millió eurót. A
tárcavezetõ arra figyelmezte-
tett: ezek azért jelentõs lépé-
sek, mert kevés uniós pénzt
sikerült az országnak felhasz-
nálnia. Eddig 230 millió
euróra van szerzõdés, de eb-
bõl eddig csak 40 millió eurót
sikerült lehívni. Emiatt mó-
dosították a lehívási feltétele-
ket, így az eddigi 30 százalék
helyett csak 15 százalékot fi-
zetnek ki elõfinanszírozás-
ként, és egy év alatt az össz-
érték legalább 10 százalékát
el kell költeni. 

„Kizöldülhet” Háromszék

Klárik László megyemenedzser, György Ervin prefektus, Tamás Sándor és Borbély László Fotó: Henning János

Munkatársunktól

Egyes kórházi osztályok
felújítása prioritást élvez a

Egészségügyi Minisztérium
döntése értelmében, kiemelt
figyelmet fordítanak a továb-
biakban az onkológia és az
intenzív terápiás osztályok
fejlesztésére  – nyilatkozta a
hétvégén Cseke Attila egész-

ségügyi miniszter Margittán.
A margittai iletõségû Cseke
jelenlétében a bihari városban
átadták a belgyógyászat és
ideggyógyászat felújított épü-
letét, a beruházást a szaktárca
finanszírozta. Az összesen
5,2 millió lej értékû támoga-
tás révén megújul további két
épületszárny: itt mûködik
például a szülészet is. 

„Hazai pályán” Cseke Attila

A romastratégiák továbbra is csak papíron léteznek, a nyomor marad



Szavazó

F. I.

Miután a tavaly Csibi Márti
gyergyószentmiklósi újságíró

vehette át az Új Magyar Szóban
Riportok zöld szemmel címmel
megjelent cikksorozatáért a tény-
feltáró újságírói munkáért ado-
mányozott Oltyán László-emlék-
díjat, idén a csíkszeredai Daczó
Dénes és Daczó Katalin érdemel-
te ki a Pro Novum Kulturális
Egyesület és Oltyán László csa-
ládja által alapított kitüntetést. A
díjat a Magyar Újságírók Romá-
niai Egyesületének (MÚRE) hét-
végi, gyergyószárhegyi konferen-
ciáján adták át.

Taroltak a kolozsváriak

A díjkiosztó gálán egyébként a
kolozsvári újságíróknak termett a
legtöbb babér. Az idén ismét ki-
osztott Sebesi Imre-díjat Csatári
Melinda kapta. Ezzel a díjjal tün-
tették ki ugyanakkor Romeo
Couþit, a Román Televízió Kolozs-

vári Stúdiójának igazgatóját is, el-
ismerve a magyar és a nemzetisé-
gi adások fennmaradásáért tett
erõfeszítéseit. A pályakezdõ rádi-
ósoknak járó Tomcsányi Tibor-
emlékdíjat Ambrus István, a Ko-
lozsvári Rádió fiatal munkatársa
kapta.

A MÚRE Nívódíját Puskel Pé-
ter, az aradi Nyugati Jelen munka-
társa kapta, az elektronikus mé-
dia kategóriájában pedig Oláh
Gál Elvira munkáját ismerték el:
a Marosvásárhelyi Rádiónak illetve
a magyarországi Kossuth Rádió-
nak készített tudósításaiért tün-
tették ki. 

A Hargita Megyei Önkor-
mányzat és a Gyergyószárhegyi
Mûvésztelep évek óta díjazza a
legjobb kulturális újságírót. A díj
Bogdán László, a Háromszék cí-
mû napilap munkatársát illette,
de idén rendhagyó módon
ugyanezzel a díjjal ismerték el
Garzó Ferenc, a Magyar Távirati
Iroda bukaresti tudósítójának
munkáját, „aki közel nyolc éve

népszerûsíti a Székelyföld kultu-
rális értékeit”. 

Stratégiák és technikák

A kétnapos konferencia köz-
ponti témájaként a médiastratégi-
ák és túlélési technikák szerepel-
tek. A résztvevõk arra keresték a
választ, hogy hogyan élhetik túl
az elkövetkezõ idõszakot mind
gazdasági, mind pedig a szakmai
téren – megõrizve a minõségi,
magyar nyelvû újságírást úgy Ro-
mánia területén, mint a Kárpát-
medence más magyarlakta vidé-
kein. A magyarországi újságírók
mellett jelen voltak a kárpátaljai
és vajdasági újságírók is. Szó volt
a megszorító gazdasági intézke-
désekrõl is – elõadásában errõl
beszélt többek között Kelemen
Hunor, a román kulturális tárca
vezetõje is. „A sajtóban felröp-
pent, különbözõ médiumokat
érintõ várható törvénykezési szi-
gorításokat (a sajtó fokozottabb
ellenõrzése, illetve az a törvény-

tervezet, amely az Országos Au-
diovizuális Tanács ellenõrzése
alá vonná az írott sajtót is – szerk.
megj.) nem csak hogy nem támo-
gatjuk, hanem igyekszünk meg-
akadályozni, hogy ilyenszerû tör-
vények szülessenek” – jelentette
ki a miniszter. 

„Ezek a tanácskozások azért is
nagyon fontosak, mert a magyar-
országi kapcsolataink is erõsöd-
nek” – hangsúlyozta lapunknak
Karácsonyi Zsigmond MÚRE-
elnök. Az újságírószervezet gyer-
gyószárhegyi konferenciáján
részt vett Havasi János, a Magyar
Televízió közéleti igazgatója és
Csermák Zoltán, a magyar köz-
tévé kiemelt szerkesztõje is, akik
a határon túli kisebbségi mûso-
rokról beszéltek. A két tévés ígé-
retet tett arra, hogy nemcsak a
határon túliakról szóló mûsorok-
ban (például Kárpát Expressz)
kapnak publicitást az erdélyi ese-
mények, hanem megpróbálják
integrálni azokat a napi mûsorfo-
lyamba is. 

Letartóztatott a kolumbiai rendõrség egy
papagájt, amely együttmûködött egy drog-
kartell tagjaival – írja a The Daily
Telegraph címû napilap internetes kiadása.
A Lorenzo nevû papagáj –1700 társával
együtt – õrszemként teljesített szolgálatot a
kábítószerbandában. A beszélõ madarat,
amely figyelmeztette a bûnözõket a rájuk le-
selkedõ veszélyekre, a napokban a sajtó
munkatársainak is bemutatták. A hatósá-
gok sikerrel ütöttek rajta a bûnözõkön, le-
foglalva több mint kétszáz fegyvert, lopott
motort és nagy mennyiségû marihuánát.
Az akcióban négy bandatagot és még két
papagájt tartóztattak le. A papagájokat a
napokban a környezetvédelmi hatóságnak
adják át. 
Látják, más országban is letartóztatják azt,
aki vétkes. Szél (vânt) fuvatlan nem indul.

(efi)

Száz szó

Röviden

„MÚRE-zsúr” Szárhegyen
Díjakat osztott és szocializált a romániai magyar újságírószervezet

Több mint kétszáz lej tanévkezdésre

Az Új Magyar Szó internetes olvasói 150–-
250 lej közötti összeget költöttek az idei is-
kolakezdésre. A maszol.ro szavazógépén fel-
tett legutóbbi kérdésünkre (Ön mennyit köl-
tött az idei tanévkezdésre?) válaszoló olvasó-
ink többségükben azt válaszolták, hogy az
idei iskolai év kezdete 150–250 lejjel köny-
nyítette meg pénztárcájukat.

E heti kérdésünk: 
Egyetért ön a nyugdíjkorhatár egységes, 
65 évre való emelésével?
1. Igen.
2. Nem.
3. Részben.

Online újságíróiskolát 
alapít a Bertelsmann

Európa legnagyobb médiakonszernje, a né-
met Bertelsmann online újságíró-iskolával
segítené a cenzúra és üldöztetés mellett
dolgozni kényszerülõ külföldi riportereket.
A kezdeményezés fõvédnöke José Manuel
Barroso, az Európai Bizottság elnöke, aki
elmondta: „A demokrácia egyik alappillé-
re a minõségében értékes újságírás”. A
Bertelsmann tájékoztatása szerint az Új-
ságírás Nemzetközi Akadémiája nem kez-
dõket képezne, hanem azokat, akik szak-
májukban már kitûntek. A hazájukban
már bizonyított újságírók közül egy külön
tanács választja ki az ösztöndíjasokat, akik
az akadémia hallgatói lehetnek.
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Apróhirdetés

ÚMSZ

Új, õszi arculattal jelentkezik
szeptember közepétõl az Er-

délyi Magyar Televízió (ETV). A
változás legfontosabb szempontja
a fiatalos lendület és az erdélyi táj
szépségeinek, pillanatképekben
való bemutatása. A zenei aláfes-
tést a folk-jazz zenét játszó
nemEZ zenekar készítette a tévé-
nek. Az arculatváltás szellemé-
ben szeptember 29-tõl, új, 10
részbõl álló, dokumentumfilm
sorozat is indul (szerdánként 20
órától, ismétlés pénteken 20
úrától és szombaton: 10-tól). A
Retropolisz rendezõje Keresztes

Péter, szakmai irányító Gutt-
mann Szabolcs, narrátor Szabó
Emese, szerkesztõ-operatõr Tóth
Orsolya, szerkesztõ-riporter
Bodó Elõd, az ETV felelõs szer-
kesztõje. 

„Ezzel a sorozattal be akartuk
mutatni, hogy Erdélyben meny-
nyire gazdag az épített örökség,
és érdemes ezzel foglalkozni,
mert az amit látunk az nem egy
téglarengeteg, hanem épülõ- szé-
pülõ történelem és valóság. Elsõ-
sorban a fiatalokhoz szólunk. Ér-
dekes történetekkel, nem pedig
száraz adatokkal próbáljuk meg-
szólítani õket” – nyilatkozta la-
punknak Keresztes Péter. A tele-

vízió szerint úgy az új arculat,
mint a dokumentumfilm érték-
közvetítés. 

„Mindkettõt fiatal csapat készí-
tette és az Erdélyi Magyar Televí-
zió szemléletvilágát tükrözik” –
hangsúlyozza a televízió vezetõ-
sége. A dokumentumfilmhez já-
ték is kapcsolódik. A tévénézõk-
nek nem kell mást tenniük, csu-
pán figyelmesen végignézni az
egyes részeket, és telefonon vagy
sms-ben válaszolni a filmek vé-
gén látható kérdésekre. Az Erdé-
lyi Magyar  Könyvklub jóvoltából
értékes könyveket lehet nyerni.
Minden rész, a hét folyamán is-
mételten megtekinthetõ lesz. 

Új, õszi arculat az Erdély Tévén

ÚMSZ

Pamela Anderson kanadai
származású amerikai színész-

nõ, modell volt a díszvendége az
Európában premiernek számító
Playboy Mansion partinak, me-
lyet a hétvégén szerveztek a
Snagov Palotában. Az elitista, ki-
zárólag férfiaknak szervezett ese-
ményre, mely szombaton este tíz
órakor kezdõdött, a 43 éves díva
fekete, (extra-)mélydekoltázsú
estéjiben érkezett, a partin azon-
ban csupán három órát töltött. A
legendás Baywatch egykori sztárja
a Pro Tv-nek adott rövid interjú-
ban elmondta: nagyon jól érzi
magát Romániában, különösen a
Snagov Palotában, melyhez ha-
sonló az õ birtokában is van, Ka-
liforniában.

„Nem voltak túlzott elvárásai.
Csak egy terepjárót akart, hogy a
repülõtértõl eljusson a célpontig,
egy fõvárosi hotelszobát és vege-
táriánus menüt” – nyilatkozta a
Mediafax hírügynökségnek Oana
Roman, a parti szervezõje. Az
ünnepelt szexszimbólum és vi-
lágsztár Londonból érkezett Ro-
mániába, ahonnan tegnap az
Amerikai Egyesült Államokba

repült. A Baywatch óta szexszim-
bólum-státusznak örvendõ celeb
csillaga a rossz nyelvek szerint le-
áldozóban van – egykoron egy-
millió dollárt kért epizódonként
a Baywatchért, tízmilliót egy-egy
fellépésért, napjainkban viszont
már nyolcezer euróért is megren-

delhetõ. Az, hogy a romániai
Playboy Mansion-ön mennyiért
jelent meg, egyelõre nem lehet
tudni. A Pro Tv-nek elmondta,
hogy nagyon hálás Hugh Hefner
Playboy-tulajdonosnak, aki felka-
rolta és bízott benne. Pamela
Anderson elõször 1989 októbe-

rében szerepelt a Playboy cím-
lapján, 1990 februárjában pedig
már a Hónap Playmate-jeként
dobta le ruháit a nyuszis maga-
zin kedvéért. Ezt követõen a ki-
lencvenes években több alka-
lommal is vetkõzött a magazin-
nak. 

Romániában járt a kebelcsoda

Pamela Anderson szexszimbólum volt a Snagov Palotában rendezett Playboy Mansion-parti díszvendége



Ma Friderika, Fülöp,
Frida nevû olvasóinkat
köszöntjük. A Friderika a
német Friedrich (magya-
rul Frigyes) férfinév nõi
párja. Jelentése: béke és
hatalom. A Fülöp görög
eredetû férfinév, jelentése:
lókedvelõ. 

Évfordulók
• 1670-ben felségsértési
vádat indít az osztrák kor-
mány Zrínyi Péter és
Frangepán Ferenc Kristóf
ellen. Mindkettõjüket ha-
lálra ítélik, és 1671. április
30-án Bécsújhelyen lefe-
jezik õket.
• 1870-ben az olasz nemzeti
hadsereg betör Rómába.
Megszületik az egységes
olasz nemzeti állam.

Vicc 
Egy állatorvos megbeteg-
szik. Felkeresi a körzeti or-
vost, aki így szól: – Jöjjön,
üljön le ide, és mondja el,
hogy mi a baja! Erre az
állatorvos: – Ja, hát így
könnyû!

Recept
Halászlé másképp
Hozzávalók: 120-150 dkg hal
(pl.ponty, süllõ, harcsa), 2
fej vöröshagyma, 1 ek. pi-
rospaprika, 2 z.paprika, 1
paradicsom, só.
Elkészítés: Többféle halból ké-
szítsük, mert ez adja meg a
halászlé igazi zamatát. A ha-
lakat mgtisztítjuk, 5-6 dkg-os
darabokra vágjuk és besóz-
zuk. A halak fejét, gerincét,
uszonyukat a megtisztított és
karikára vágott hagymával
kb. 2 liter vízben felfõzzük.
Ha a víz forrni kezd, meg-
hintjük pirospaprikával, és
közepes forrással 40-50 per-
cig fõzzük. A kifõzött halfe-
jeket, -gerinceket, -uszo-
nyokat kiszedjük a hallébõl,
átpasszírozzuk, majd leszûr-
jük. Belefõzzük a besózott
haldarabokat, halikrát, halte-
jet, a cikkekre vágott zöld-
paprikát és paradicsomot.
Mindezt együtt kb. 20 percig
fõzzük. Csak rázogatni sza-
bad az edényt, nem lehet ka-
vargatni, mivel a halszeletek
összetörnek.
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Sok figyelmünk és erõnk megy
el arra, hogy mások tetszését
elnyerjük. Ezt a legtöbb ember
nem megfelelõ módon teszi,
ezért is nem sikerül kivívniuk
mások tetszését. A tetszés
mûvészetének két egyszerû
alapelve van: soha ne beszélj
magadról a többieknek és
mindig õróluk beszélj nekik.
Aki tetszeni akar másnak, az

feltétlenül el kell kerülje azt az õsi
kísértést, hogy önmagáról beszél-
jen. Nincs ellenszenvesebb dolog
annál, mint amikor valaki foly-
ton önmagáról beszél. De a hall-
gatás önmagában még nem arat
tetszést másoknál. Ahhoz az kell,
hogy a többieknek beszéljünk
magukról. Nincs kedvesebb dolog
annál, mint amikor az ember
önmagáról hall szép dolgokat. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Újult erõvel kezdi a hetet. Ha
van megtakarított pénze, most
ne költse el ruhákra, vagy egyéb
dolgokra, hanem fektesse be.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Döntéseit ne kapkodja el. Érté-
kelje újra az értesüléseit, és gon-
doljon át minden eshetõséget.
Mérlegeljen, és beszélje meg kö-
vetkezõ lépéseit, mielõtt belekezd.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Vidám napra ébred. Régen nem
volt már társaságban, de most le-
hetõsége adódik szórakozásra. A
romantika is megérinti szívét.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Nem kell beletörõdni olyan kap-
csolatba, amelyben mindig csak
Ön tesz engedményeket. Néha
tudni kell nemet is mondani.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Az Oroszlán-jegyû szülõ számá-
ra délután jó lehetõség kínálko-
zik arra, hogy gyermekével végre
alaposabban elbeszélgessen, hogy
kiönthesse Önnek, ami a lelkét
nyomja.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Konkurenciaharc fenyegeti a
munkában. Tegyen úgy, mintha
közel engedne magához valakit,
de Ön semmilyen titkát ne árul-

ja el neki.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Úgy tûnik, pénz áll a házhoz.
Persze nem elõzmények nélküli a
gyarapodás, ezért ne feledkezzen
meg a segítõirõl.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Törõdjön bele, hogy ez a hétfõ
nem kínál semmilyen különleges
izgalmat. Tettvágyát most zavar-
talanul kiélheti a munkájában.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Egy kívülálló sokszor meglát
olyan dolgokat, amelyek felett mi
elsiklunk. Ön most hajlamos ki-
csit „elszállni”. A siker feltétele,
hogy a küzdelemben ne látsszék
a görcsös akarás.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Kemény munka várja ezen a hé-
ten, de ez most több pénzt is je-
lent. Igyekezzen növelni tudását
és képezze magát tovább.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Barátai hasznos tanácsokkal lát-
ják el. Ideje, hogy néhány dolgot
kicseréljen otthonában, hogy
még jobban érezze magát saját
környezetében. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A Hold a Halakba ér. Tervezze
meg költségvetését, hogy ne érje
meglepetés, ha egy nagyobb
számla érkezik. Partnere bátorí-
tani fogja.

Horoszkóp
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Jégkorong

T. J. L. 

Hatgólos különbségû
gyõzelmet aratott Bras-

sóban a Steaua vendégeként
a címvédõ Vasas a magyar-
román közös jégkorong baj-
nokság, a MOL Liga pénte-
ki játéknapján: Steaua Ran-
gers–Vasas 1-7 (0-1, 0-3, 1-
3). A „katonák” becsület-
gólját Zabludovszkij ütötte
az 57. percben, amikor a
budapesti hokisok már 7-0-
ra vezettek. 

Hazai pályán szenvedett
vereséget a Brassói Fenes-
tela 68 is, 3-5 a Dunaújvá-
rosi Acélbikák Docler egy-
ttesével. A házigazdák gól-
jait Nyerges Lajos, Antal
Zsombor és Richard Filip
ütötte. 

A HSC Csíkszereda 6-3-
ra verte Székesfehérváron a

Sapa Fehérvár AV19-et, a
gyõztesek góljait Molnár
Zsolt (2), Virág Csanád, Bí-
ró Ottó és Lubomir Hurtaj
(2) ütötte. 

Az Újpest hazai pályán 9-
2-re kikapott a Miskolci Je-
gesmedvéktõl. Tegnap újabb
forduló volt, de lapzártáig
csak a Steaua–Dab. Docler

mérkõzés fejezõdött be (6-
7, hosszabbítás után). A Fe-
nestela 68 a Vasast, a Ferenc-

város a Csíkszeredát, a Mis-
kolci JJSE pedig a Sapa Fe-
hérvár AV19-et fogadta. 

A Steaua vendége volt a hétvégén a címvédõ Vasas a magyar–román közös jégkorong-bajnokságban

Labdarúgás

T. J. L.

Aradon is nyerni tudott
a Petrolul, amely pont-

veszteség nélkül vezeti a
Nyugati-csoport táblázatát.
A ploieºtiek 3-2-re verték
az UTA-t, és már négy
pont az elõnyük üldözõik-
kel szemben.  

Meglepetés Nagyvára-
don, ahol a Dacia Mioveni
2-0-ra nyert az addig veret-
len Bihar FC ellen. A gólo-
kat Miulescu és Avza sze-
rezte az elsõ félidõben. Ide-
genben nyert az Aradi
ACU (2-1 Râmnicu Vâl-
ceán) és az újonc Nagysze-
beni Voinþa is (1-0 Lu-
pényban), Iaºi-ban pedig
pontot rabolt az Alro Sla-
tina: 0-0 a Polival. 

Cîrstea és Popa (2) talála-
taival a FC Argeº megfosz-
totta veretlenségétõl Dévai
Mureºult (3-0). Szilágysom-
lyón a Silvania 1-0-ra nyert
a Tordai Arieºul ellen, s
ugyanazt az eredményt je-
gyezték a Gyulafehérvári
Unirea–Gaz Metan CFR
Craiova találkozón is. 

A Keleti-csoportban: Glo-
ria Buzãu–Sãgeata Nãvo-

dari 1-2, Steaua II–CF Brã-
ila 1-0, Delta Tulcea– Du-
nãrea Galati 0-1, FC
Snagov–Juventus Bukarest
2-1, Farul Constanþa–CS
Otopeni 1-0, Viitorul Cons-
tanþa–Ceahlãul Piatra Neamþ
2-2, Astra II Giurgiu–FC
Botoºani 2-1, Concordia
Chiajna–Dinamo II 2-0. Az
élmezõny: 1. Sãgeata Nãvo-
dari 12 pont (11-2), 2.
Ceahlãul Piatra Neamþ 10
(13-4), 3. Concordia Chiaj-
na 10 (9-5), 4. Steaua II
Bukarest 9 (5-3), 4. Viitorul
Constanþa 8 (10-7). 

Már nem veretlen 

a Bihar FC a Liga 2-ben

Cancellara otthagyja 
a Saxo Bankot

A svájci Fabian Cancellara
az idény végén távozik a
Saxo Bank kerékpároscsap-
attól – közölte az istállót ve-
zetõ Bjarne Riis. A bejelen-
tés egy nappal azután hang-
zott el, hogy az olimpiai és
világbajnok kerekes feladta a
Vuelta a Espana körverseny
pénteki szakaszát, majd –
mindenféle egyeztetés és en-
gedély nélkül – a repülõtérre
ment és hazautazott.
Cancellara 2006 óta tekert a
Saxo Bank színeiben.

Savanya Norbert halála 

Elhunyt Savanya Norbert ki-
lencszeres világbajnok bú-
várúszó; a sportoló 34 éves
korában önkezével vetett vé-
get életének – írta szomba-
ton a Délmagyarország címû
napilap online kiadása. A
szegedi búvárúszó – aki jo-
gászként, sportvezetõként és
oktatóként is dolgozott –
már 2007-ben is megpróbált
öngyilkos lenni. Savanya
Norbert kilencszeres világ-
bajnok több kategóriában
(1994, 1996, 1998, 2000),
négyszeres Európa-bajnok
(1995, 1997, 2001), Világjá-
tékok-gyõztes (1997) és 67-
szeres magyar bajnok.

Póta lemaradt 
az éremrõl egyesben 

A magyar Póta Georgina
sima, 4-0-ás vereséget szen-
vedett szombaton a fehér-
orosz Viktorija Pavlovics-
tól, így nem jutott be a leg-
jobb négy közé, és lema-
radt az éremrõl egyesben
az ostravai asztalitenisz-
Európa-bajnokságon. A
Tóth Krisztina–Póta Geor-
gina kettõs bronzérmet
szerzett a nõi párosverseny-
ben, miután a szombat dél-
utáni elõdöntõben 4-1
arányban alulmaradt a Ru-
ta Paskauskiene–Okszana
Fagyejeva litván, orosz du-
óval szemben.

Végzetes lóverseny

Halálos balesetet szenvedett
egy 24 éves osztrák verseny-
zõ a Róma melletti Monte-
librettiben rendezett szomba-
ti lovasviadalon. Sebastian
Steiner a 11. akadálynál bu-
kott lovával, a 15 esztendõs
Cartagóval, s eséskor olyan
súlyos sérüléseket szenve-
dett, hogy már nem tudták
megmenteni az életét. Az ál-
lat nem sérült meg. Az ese-
tet vizsgálja a nemzetközi
szövetség.

Gebrselassie gyõzelme
Newcastle-ben

A maratonfutás világcsúcs-
tartója, az etióp Haile
Gebrselassie az év negyedik
legjobb eredményével nyer-
te meg Newcastle-ben a
Great North Run elnevezé-
sû félmaratoni viadalt. A
10 000 méteren kétszeres
olimpiai bajnok veterán at-
létának szinte csak az óra
volt ellenfele, mely végül
59:33 percnél állt meg. 

Labdarúgás

T. J. L.

Huszonnégy mérkõzés-
sel indult a labdarúgó

Európa Liga 2010/11-es idé-
nyének csoportköre. A
Steaua 4-1-re kikapott Liver-
poolban, ahol J. Cole, Ngog
(2, az elsõt tizenegyesbõl) és
Leiva, illetve Tãnase volt
eredményes. Utóbbié volt az
elsõ román gól az Anfield
Roadon, amellyel viszont a
Steauának nem sikerült meg-
szakítania nyeretlenségi soro-
zatát a BL-ben, ahol a 2006.
szeptember 13-i, kijevi gyõ-
zelmet (4-1 a Dinamoval) kö-
vetõen nyolc döntetlent ért el
és 16 alkalommal vereséget
szenvedett. 

A Liverpool sztárjai,
Gerrard, Torres és Kuyt nél-
kül is simán nyerni tudott, de
sikeréhez Cesar Muniz
Fernandes spanyol játékveze-
tõ is hozzájárult, aki meg-
bontotta az egyensúlyt azzal,
hogy nagyon könnyen tizen-
egyest ítélt a házigazdák ja-
vára Kyrgiakos mûvészi esé-
se nyomán. A ESPN szakko-
mentátora is szóvá tette
Fernandes részrehajló bírás-
kodását, az angol sajtó pedig
elismerõ szavakkal illette
Tãnase gólját. A hazai szak-

ma szerint a nagyobb tapasz-
talat döntött. 

A K csoport másik mérkõ-
zésén az olasz SSC Napoli
nem bírt a holland FC Utre-
chttel, 0-0 lett a vége. Szep-
tember 30-án Steaua–Napoli
és Utrecht–Liverpool mérkõ-
zéseket rendeznek. 

Súlyos hazai vereséggel raj-
tolt az I. csoportban a Debre-
ceni VSC, az ukrán Metaliszt
Harkiv 5-0-ra nyert a buda-
pesti Puskás Ferenc Stadion-
ban. Ez volt DVSC legna-
gyobb arányban elveszített
összecsapása az európai ku-
pasorozatokban, míg a
Harkiv nem rontott eddigi re-
mek statisztikáján, vendég-
ként ugyanis immár nyolc ta-
lálkozóból csak egyen szen-
vedett vereséget európai ku-
patalálkozón. Az ukrán gólo-
kon Edmar (2), Cleiton
Xavier, Fininho és Valjajev
osztozott, de három találat
Kabát 43. percben történt ki-
állítása után esett. 

Az I. csoport másik mér-
kõzésén a holland PSV
Eindhoven 1-1-et játszott az
olasz Sampdoriával. A má-
sodik fordulóban Sampdo-
ria–Debrecen és Metali-
szt–PSV találkozókat rendez-
nek. Az elsõ forduló többi
eredménye: A csoport: Red
Bull Salzburg (osztrák)–

Manchester City (angol) 0-2
és Juventus (olasz)–Lech
Poznan (lengyel) 3-3. B cso-
port: Arisz Szaloniki (gö-
rög)–Atlético Madrid (spa-
nyol) 1-0 és Bayer Lever-
kusen (német)– Rosenborg
Trondheim (norvég) 4-0. C
csoport: OSC Lille (fran-
cia)–Sporting Lisszabon
(portugál) 1-2 és Levszki
Szófia (bolgár)–AA Gent
(belga) 3-2. D csoport:
Dinamo Zágráb (horvát)–
Villarreal (spanyol) 2-0 és FC
Bruges (belga)-PAOK Szalo-
niki 1-1. E csoport: AZ
Alkmaar (holland)–Sheriff
Tiraszpol (moldovai) 2-1 és
Dinamo Kijev–BATE Bori-
szov (fehérorosz) 2-2. F cso-
port: Sparta Prága–US Pa-
lermo (olasz) 3-2 és Lausan-
ne (svájci)– CSZKA Moszk-
va 0-3. G csoport: Ander-
lecht Brüsszel (belga)–Zenit
Szentpétervár (orosz) 1-3 és
AEK Athén (görög)–Hajduk
Split (horvát) 3-1. H csoport:
VfB Stuttgart (német)–
Young Boys Bern (svájci) 3-0
és Getafe (spanyol)–Odense
(dán) 2-1. J csoport: Karpatij
Lvov (ukrán)–Borussia Dort-
mund 3-4 és Paris Saint-
Germain–Sevilla 0-1. L cso-
port: Besiktas–CSZKA Szó-
fia 1-0 és FC Porto (por-
tugál)–Rapid Bécs 3-0. 

EL: román és magyar bukta

Röviden

A Villach hokiegyüttese 7-3-ra verte a Sapa Fehérvár
AV19 csapatát az osztrák jégkorong-liga pénteki já-
téknapján. Eredmény: Villach (osztrák)–Sapa Fehér-
vár AV19 7-3 (3-0, 1-2, 3-1).

Osztrák hokiliga: fehérvári vereség Villachban

Hetet ütött a Vasas 
a Steauának Brassóban

Kézilabda 

T. J. L.

Péntektõl tegnapig “selej-
teztek” a csapatok a nõi

kézilabda Bajnokok Ligájá-
ban. A 3. csoportban a román
bajnoki ezüstérmes Kolozs-
vári U Jolidon a szkopjei Av-
tokomanda Sport-hallban ját-
szott. Pénteken a házigazda
HC Metalurg ellen nyertek
Gheorghe Covaciu tanítvá-
nyai (29-24) szombaton vi-
szont nagyon kikaptak az elõ-
selejtezõ-gyõztes svéd IF Sä-
vehoftól, 21-33. Miután utób-
bi a norvég Byasent is legyõz-
te (33-26), a tegnapi eredmé-
nyektõl függetlenül az IF
Sävehof jutott tovább. A svéd
gárda a BL A-csoportját egé-
szíti ki, melyben ott van a
címvédõ dán Viborg HK, az
orosz Dinamo Volgográd és a
montenegrói Buducnost T-
Mobile Podgorica. A Debre-
ceni VSC-Korvex Lengyelor-
szágban szerepelt, és az elsõ
két napon nyerni tudott: 29-
26 a házigazda SPR Lublin
SSA-val és 25-24 a szerb RK
Zajecarral. Lapzárta után a
dán KIF Vejen volt az ellen-
fél, s a biztos csoportelsõség-
hez egy döntetlenre volt szük-
sége a hajdúsági gárdának. A
négyes elsõ helyezettje jut a
legjobb 16 közé, ahol az oszt-
rák Hypo Niederösterreich, a
német HC Leipzig és a spa-
nyol Itxako Reyno De Na-
varra lesz az ellenfele a B cso-
portban. Miután a négy selej-
tezõcsoport 2-4. helyezettje,
azaz 12 csapat az EHF Kupá-
ban folytathatja, a legjobb a
32 között, a kolozsváriak már
készülhetnek. 

Az U Jolidon
kiesett a BL-bõl

A nyugati csoport állása: 
1. Petrolul 4 4 0 0 12-212
2. Mioveni 4 2 2 0 6-2 8
3. Szeben 4 2 2 0 3-1 8
4. Déva 4 2 1 1 4-3 7
5. Bihar FC 4 2 1 1 3-2 7
6. Gyulaf. 4 2 1 1 2-2 7
7. UTA 4 2 0 2 9-6 6
8. Aradi ACU 4 2 0 2 4-5 6
9. Silvania 4 2 0 2 4-6 6
10. Poli Iaşi 4 1 2 1 3-3 5
11. Slatina 4 1 1 2 4-6 3
12. Torda 4 1 1 2 2-4 4
13. Lupény 4 1 1 2 5-9 4
14. FC Argeş 4 1 0 3 4-6 3
15. GM Craiova 4 1 0 3 5-8 3
16. R. Vâlcea 4 0 0 4 2-7 0

A táblázaton: 
1. Dab.Docler* 6 4 1 1 40-14 14
2. Csíkszereda 4 4 0 0 32-10 12
3. Vasas HC 5 3 0 2 16-9 9
4. Miskolc 4 2 0 2 20-14 6
5. FTC 3 2 0 1 12-7 6
6. Fehérvár* 4 2 0 2 13-24 5 
7. Brassó** 4 1 0 3 10-14 4   
8. Steaua** 5 1 0 4 17-25 4 
9. Újpest 5 0 0 5 6-49 0 
* győzelem büntetőkkel 
v. hosszabbítás után 
** vereség büntetőkkel 
v. hosszabbítás után 
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

A továbbra is remekül
szereplõ Gaz Metan

újabb három pontot gyûjtött
be a labdarúgó Liga 1 nyol-
cadik fordulójának péntek
délutáni nyitómérkõzésén.
A szászmedgyesi gólzsák,
Eric a 41. percben szerzett
vezetést Cristian Pustai csa-
patának, Muntean pedig a
68. percben duplázta meg a
házigazdák elõnyét. A ko-
lozsváriaknak a 67. percben
nem adtak meg egy tizen-
egyest, ennek ellenére a 75.
percben Cviriknek sikerült
szépítenie, 2-1. A végered-
ményt (3-1) Kubala állította
be, aki a ráadás-percek vé-
gén talált be. 

Buzãuban, a Pandurii
Târgu Jiu ellenében, máso-
dik gyõzelmét szerezte meg
a Victoria Brãneºti. Az
újonc nyolc mezõnyjátékos-

sal fejezte be a mérkõzést,
góljait Marincãu (52.) és
Simion (53.) szerezte. 

Craiován Teodor Crãciu-
nescu szétfütyülte az Uni-
versitatea–Rapid meccset,
amely végül 1-1-gyel zárult.
Wobay (54.) gólja után a
rapidos Cassio csapta be a
játékvezetõt, aki túl köny-
nyen ítélte meg azt a tizen-
egyest amelybõl Constantin
egyenlített a 61. percben. A
giuleºti-iek mintegy 40 per-
cet játszottak emberhátrány-
ban, miután durvaság miatt
Ovidiu Hereát kiállították a
második félidõ elején.         

Szombaton gólarányt ja-
vított az Oþelul: 4-1 az
Unirea Urziceni ellen. A
galaciaktól Viglianti és
Giurgiu is duplázott,
Todoran büntetõbõl szerez-
te meg a vendégek becsület-
gólját. A 37. percben a
galaci Iorgát kiállították, de
ezután csapattársai még há-
romszor betaláltak. A teg-

nap esti Dinamo – Vaslui ta-
lálkozó elõtt az Oþelul volt a
Liga 1 éllovasa, a galaciakat
már csak a Dinamo és a
Steaua tudja megelõzni.  

Temesvárott gyõzelem-
mel mutatkozott be kettõs
(játékos-edzõ) minõségében
Cosmin Contra: a Bega-
mentiek 2-1-re nyertek a
Sportul Studenþesc ellen.
Patriche a fõvárosiaknak
szerzett vezetést a 17. perc-
ben, aztán már csak
Scutaru-gólok voltak, a 30.
és a 72. percben. Contra tíz
perccel a lefújás elõtt lépett
pályára, hogy onnan jobban
irányíthasson. 

Kevéssel lapzárta elõtt feje-
zõdött be a Kolozsvári CFR
1907–Marosvásárhelyi MSK
találkozó, amely meglepetés-
re a vendégek 2-1 arányú
gyõzelmével ért véget.

Ma Besztercei Gloria–
Brassói FC és Steaua–Astra
Ploieºti mérkõzéseket ren-
deznek. 

Röviden
Lãcãtuº Bulgáriában? 

Sajtóértesülések szerint
Marius Lãcãtuº közel áll
ahhoz, hogy átvegye a bol-
gár labdarúgó-válogatott
irányítását. A korábbi szö-
vetségi kapitányt az Eb-se-
lejtezõkben való kudarcok
(0-4 az angolokkal és 0-1 a
montenegróiakkal) miatt
menesztették. 

Talmácsi idén 
elõször dobogós 

A hetedik helyrõl rajtolt
Talmácsi Gábor harmadik
lett a Moto2 géposztályban
a gyorsaságimotoros-világ-
bajnokság Aragón Nagydí-
ján. A 125 kcm-esek között
2007-ben vb-gyõztes ma-
gyar versenyzõnek idén ed-
dig ez a legjobb szereplése,
s ezzel összetettben feljött a
hatodik helyre. A tegnapi
futamot az élrõl indult
olasz Andrea Iannone nyer-
te, a spanyol Julian Simon
elõtt.  A pontverseny állása
12 futam után (még 5 van
hátra): 1. Toni Elias (spa-
nyol) 224 pont, 2. Simon
148, 3. Iannone 144,...6.
Talmácsi 95. Következik:
Japán Nagydíj, Motegi, ok-
tóber 3.

Ausztrál siker Kínában 

Az elsõ helyen kiemelt
ausztrál Jarmila Groth nyer-
te a vasárnapi döntõt a 220
ezer dollár összdíjazású,
kuangcsui (Kína) nõi tenisz-
tornát miután a döntõben 6-
1, 6-4 arányban bizonyult
jobbnak az orosz Alla Kud-
rjavcovánál. Az elõdöntõben
Groth a temesvári Gallovits
Edinát gyõzte le 6-1, 6-0-ra.
Az amerikai Bethanie
Mattek-Sands és a selejtezõ-
bõl indult osztrák Tamira
Paszek vívja a döntõt a 220
ezer dollár összdíjazású, ke-
ménypályás quebeci (Kana-
da) nõi tenisztornán.

Fucsovics búcsúja 

A magyar Fucsovics Már-
ton kikapott tegnap a 450
ezer euró összdíjazású,
fedettpályás metzi férfi te-
nisztorna selejtezõjének má-
sodik fordulójában. A sza-
badkártyával indult
Fucsovicsot, aki a juniorok
között az idén megnyerte a
wimbledoni bajnokságot, a
hazai közönség elõtt szerep-
lõ és elsõ helyen kiemelt
Edouard Roger-Vasselin bú-
csúztatta: 6-2, 6-3. Az elsõ
selejtezõkörben Fucsovics a
francia Nicolas Renavand-ot
gyõzte le. 

Három magyar 
bronzérem

Némedi-Varga Csilla (54
kg), Kovács Mária (75 kg)
és Nagy Tímea (81 kg) is
bronzérmes lett a Barbado-
son zajló nõi ökölvívó-vi-
lágbajnokságon, miután el-
veszítették pénteki elõdön-
tõiket. A 48 kg-os súlycso-
portban a román Steluþa
Duþã az aranyéremért bok-
szolt de kikapott az indiai
Komtól.  

Kirobbanó „Gaz”

A továbbra is remekül szereplõ Gaz Metan újabb három pontot gyûjtött be a Liga 1-ben Fotó: Mediafax

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A négy napra „elszórt”
magyar labdarúgó Sop-

roni Liga-forduló csütörtök
esti nyitányán MTK Buda-
pest 4-0-ra nyert a Vasas el-
len és a táblázat élére ugrott. 

A pálya használhatatlan-
sága miatt elmaradt a pén-
tekre tervezett Zalaeger-
eszegi TE-Videoton mérkõ-
zés, s azóta az MLSZ ver-
senybizottsága a meccs új
idõpontját is kijelölte: szep-
tember 28. Megvan a 6. for-
dulóból elhalasztott mérkõ-
zések új idõpontja is: a
Kecskeméti TE–Szombat-
helyi Haladás és Paksi FC–
Lombard Pápa összecsa-
pást is október 9-én rende-
zik meg.

Pénteken, Kaposvárott,
az addig listavezetõ Rákóczi
2-1-re kikapott a Pakstól.
Szünetben még a házigaz-
dák vezettek Oláh tizen-
egyes-góljával, de Böde és
Montvai szûk négy perc
alatt fordított a második fél-
idõben. 

Meglepõ eredmények
születtek szombaton is. A
Gyõri ETO 3-0-ra nyert
Szolnokon a MÁV FC el-
len, a BFC Siófok pedig a
budapesti Albert Stadion-
ban tréfálta meg a Ferencvá-
rost (2-1). A zöld-fehérek
legutóbb 2002 októberében
tudták legyõzni a Balaton-
parti alakulatot, amelynek a
mostani szezonban ez volt
az elsõ sikere. 

Szombathelyen, szakadó
esõben, megszakadt a Hon-
véd gyõzelmi sorozata, a
Haladás 1-1-re végzett a fõ-
városi alakulattal. A találko-
zó után a hazai drukkerek
egy kisebb csoportja a szék-
ház elé vonult, és számon
kérte a teljesítményt, azt
skandálva, hogy „Hol a szí-
vetek?”, „Hol a csapa-
tunk?”. A rendõrök felsora-
koztak az épület és a szur-
kolók közé, de nem történt
összecsapás.

Szintén szombaton a Pá-
pa 4-1-re nyert a Kecskemé-
ti TE ellen. A nagy érdeklõ-
déssel várt Debreceni VSC -
Újpest rangadót lapzárta
után játszották. 

Nyert és éllovas az MTK

Labdarúgás

T. J. L.

Már csak a Mainz száz-
százalékos a német lab-

darúgó Bundesligában, az
együttes a negyedik forduló
szombati játéknapján a BL-
ben szereplõ Werder Bre-
men otthonából hozta el a
három pontot (2-0). 

A Borussia Mönchen-
gladbach megsemmisítõ ve-
reséget szenvedett Stuttgart-
ban (0-7, az utolsó gólt
Ciprian Marica szerezte), a
Freiburg pedig Frankfurt-
ban gyõzte le az Eintrach-
tot, 1-0. 

További eredmények: Ka-
iserslautern–Hoffenheim 2-2,
Bayern München-1. FC
Köln 0-0, VfL Wolfsburg–
Hannover 96 2-0. Tegnap: St.
Pauli–Hamburger SV 1-1. A
Bayer Leverkusen–Nürnberg
és Schalke 04–Borussia Dort-
mund találkozók lapzárta
után fejezõdtek be. 

Az angol Premier League
ötödik fordulójának szomba-
ti mérkõzésein négyszer is 1-

1 maradt az eredményjelzõn.
A házigazda Sunderland egy
95. percben szerzett góllal
mentett pontot a mérkõzést
tíz emberrel befejezõ Arsenal
ellen, a vendég Ágyúsok a
74. percben büntetõt hibáz-
tak Rosicky révén. Elsõ pont-
ját szerezte meg a West Ham
United, 1-1 a Stoke City ott-
honában. A Tottenham
Hotspur az utolsó negyed-
órában fordított (3-1), miután
szünetben még a vendég
Wolverhampton Wanderers
vezetett. További eredmé-
nyek: Aston Villa-Bolton
Wanderers 1-1, Blackburn
Rovers-Fulham 1-1, Everton-
Newcastle United 0-1, West
Bromwich Albion-Birming-
ham City 3-1. Tegnap: Man-
chester United-FC Liverpool
3-2, Wigan Athletic-Man-
chester City 0-2. A Chelsea-
Blackpool találkozó lapzárta
után ért véget. 

Az olasz Serie A harmadik
fordulójában az addig nyeret-
len Fiorentina hazai pályán
kapott ki 2-1-re a Laziótól,
míg az AC Milan saját kö-
zönsége elõtt nem tudta le-

gyõzni a Cataniát, 1-1. Teg-
napi eredmények: Bari-
Cagliari 0-0, AS Róma–Bo-
logna 2-2, Cesena–Lecce 1-0,
Chievo–Brescia 0-1, Paler-
mo–Internazionale 1-2, Par-
ma–Genoa 1-1, Udinese–
Juventus 0-4. A Sampdoria
este játszott a Napolival. 

A spanyol Primera Di-
visión harmadik fordulójá-
ban, szombaton: Espanyol–
Almería 1-0, Real Mallor-
ca–Osasuna 2-0, Sporting
Gijón–Athletic Bilbao 2-2,
Real Sociedad–Real Mad-
rid 1-2.   

Három-nullra nyert a
Montpellier ellen a Saint-
Etienne a francia Ligue 1
hatodik fordulójának szom-
bati játéknapján, s ezzel
pontszámban beérte a Tou-
louse-t, amely 0-0-at játszott
idegenben az AS Monacó-
val. További eredmények:
Lorient-Caen 0-1, Valenci-
ennes–RC Lens 1-1, So-
chaux–OGC Nice 4-0, AS
Nancy–Brest 0-2, Arles-Avi-
gnon–Olympique Marseille
0-3. Három mérkõzést teg-
nap bonyolítottak le. 

Mainz-buli a Bundesligában 

Tenisz

Turós-Jakab László

Nagyüzem volt a hétvé-
gén a Davis Kupában,

ahol a világcsoportos playoff-
mérkõzések mellett a két elõ-
döntõt is megrendezték. 

A Világcsoportban mara-
dásért Románia Ecuadorral
találkozott, és már szomba-
ton eldõlt, hogy a 2011-es
DK-idényben az elitben sze-
repelhet. A sorozat Victor
Hãnescu és Ivan Endarra
meccsével indult, a román já-
tékos 109 perces találkozón
nyert 6-2, 6-2, 6-2-re. A máso-
dik egyesben Giovanni La-
pentti 7-6 (2), 6-4-re nyerte az
elsõ két szettet, Adrian Ungur
pedig 6-3, 6-4, 6-1-re az utolsó
hármat, s a 4 óra 8 perces csa-
ta után már 2-0-ra állt a ro-
mán-ecuadori párharc. A
szombati párost is a házigaz-
dák nyerték, miután a Hãnes-
cu–Horia Tecãu duó 6-2, 6-2,
6-2 arányban bizonyult jobb-
nak az Endara–G. Lapentti-
kettõsnél. Miután a gyõzelem
kérdése már eldõlt, tegnap rö-
vidített találkozókra került
sor. Victor Crivoi 6-2, 6-4-re
verte Giovanni Lapenttit, Ad-
rian Ungur 6-3, 6-4-re Emilio
Gomezt. Végeredmény: Ro-
mánia–Ecuador 5-0. 

Az egykori világelsõ,
Roger Federer hiányában a
svájci csapat 5-0-ra kapott ki
Asztanában a kazahoktól,
akik jövõre a Világcsoport-
ban szerepelhetnek. Csakúgy
mint a németek, akik 5-0-ra
verták a dél-afrikaiakat. Chen-
naiban India 3-2-re nyert Bra-
zília ellen, a döntõ mérkõzé-
sen Rohan Bopanna 6-3, 7-6
(2), 6-3 arányban bizonyult
jobbnak Ricardo Mellónál. 

North Caimsben az esõ mi-
att félbeszakadt az Ausztrá-
lia–Belgium párharc negye-
dik mérkõzése amelynek két
küzdõfele Peter Luczak és
Olivier Rochus volt, a házi-

gazdák 2-1-re vezettek e
meccs elõtt. Az utolsó két
egyest megelõzõen az ameri-
kai csapat 2-1-re vezetett Bo-
gotában a kolumbiaiakkal
szemben, miután szombaton
a Mardy Fish–John Isner-
duó 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-3-ra
nyert a Robert Farah–Carlos
Salamanca páros ellen. 

Lidköpingben Potito Sta-
race a vendég olaszoknak
szerzett vezetést, de a svédek
látványosan fordítottak miu-
tán Robin Söderling mindkét
egyest megnyerte, s gyõzött a
Simon Aspelin–Robert Lind-
stedt páros is. Az utolsó talál-
kozón Fabio Fognini 6-1, 6-3-
ra nyert Andreas Vinciguerra
ellen, s így a svédek 3-2-re
nyertek. Tel Avivban lapzár-
takor 2-2-re állt Izrael  és
Ausztria, a döntõ összecsapá-
son Harel Levy és Martin
Fischer nézett farkasszemet. 

A Világcsoport egyik elõ-
döntõjében már szombaton
elbillent a mérleg nyelve, az
elsõ két egyes után a franciák
a párost is megnyerték az ar-
gentinokkal szemben és elsõ-
ként jutottak be a decemberi
döntõbe. Eredmények: Gaël
Monfils-David Nalbandian 6-
4, 2-6, 6-4, 6-3, Michael Llod-
ra–Juan Monaco 7-5, 4-6, 7-
5, 6-3, Arnaud Clément, Mi-
chael Llodra-Eduardo Sch-
wank, Horacio Zeballos 6-4,
7-5, 6-3, Gilles Simon– Edu-
ardo Schwank 7-6 (5), 6-7 (6),
6-3. A Belgrád Arenában a
vendég csehek 1-0-ra és 2-1-re
vezettek a házigazda szerbek-
kel szemben. Lapzártakor, 2-
2-es állásnál Tipsarevic és Ste-
panek lépett pályára a min-
dent eldöntõ találkozón.

Eredmények: Victor Tro-
icki–Radek Stepanek 6-4, 2-6,
4-6, 4-6, Janko Tipsarevic–
Tomas Berdych 7-5, 6-2, 2-6,
7-6 (5), Nenad Zimonjic, No-
vak Djokovic-Berdych, Ste-
panek 6-3, 1-6, 4-6, 1-6,
Djokovic–Berdych 4-6, 6-3,
6-2, 6-4. 

Világcsoportban Románia


	p01
	p02
	p03
	p04
	p05
	p06
	p07
	p08
	p09
	p11
	p12

