
Több ezren pattantak tegnap
kerékpárra Erdély-szerte az

európai autómentes napon.
Sepsiszentgyörgy központjában
néhány órára a gépkocsik he-

lyét biciklisek, gyalogosok, gör-
korcsolyások és gördeszkások
vették át, így üzentek hadat a
kipufogókból áradó füstnek.
7. oldal 

Kis híján megrohamozták tegnap Bukarestben a szakszervezeti tüntetõk a kormány épüle-

tét. A Boc-kabinet megszorító intézkedései ellen tiltakozó tömeg egy része áttörte a kor-

dont, s a feldühödött embereket a rendvédelmi erõknek csak könnygázspray bevetésével 

sikerült visszatuszkolniuk a tüntetésre kijelölt területre. A CNSLR-Frãþia által szervezett 

akció a beharangozott idõpontnál másfél órával hamarabb ért véget. Csendõrségi források

szerint tízezer, a szakszervezet szerint 17 ezer személy tüntetett a fõvárosban. 7. oldal 

Ki az erõsebb? A kormány épülete elõtt tüntetõ szakszervezeti tagok megpróbálták eltávolítani a Victoria-palota elé helyezett kordont Fotó: Mediafax

Az öröm, mint motiváció

„Nincsenek mély
elméleteink a mu-
zsikánk körül,
nem akarunk vi-
lágmegváltóknak
tûnni, mi egysze-
rûen a jó kedély
vonzáskörében al-
kotunk” – fogal-
mazott a lapunk-
nak adott interjú-
ban Orbán Ferenc,
a nemEZ együttes
frontembere.

új magyar szó
2010. szeptember 23., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2511 ▼
1 amerikai dollár 3,1777 ▼
100 magyar forint 1,5241 ▲

Törlik Robert Fico 
„bosszútörvényét”

A szlovák kormányfõ szerint korlátozott
mértékben, de valószínûleg megmaradnak
az államnyelvtörvényben azok a szankciók,
amelyeket a jogszabály megsértéséért veze-
tett be Robert Fico kormánya, ugyanakkor
el akarják törölni a kettõs állampolgárság-
gal kapcsolatos szlovák törvényt. 

Média 9

Aktuális 2

Vezércikk 3

Kultúra 8
Késik Mátyás átadása

November 27-re módosult a kolozsvári
Mátyás-szoborcsoport restaurálásának be-
fejezési határideje. Az új idõpontról és a
módosult átadási feltételek részleteirõl a
napokban egyezett meg a felújításra kiírt
pályázatot elnyerõ Concefa cég és a ko-
lozsvári városháza.

Siralomvölgyi 
kutyakomédia

A parlament arra való, hogy a vélemé-
nyek, álláspontok szikrázó összeütközte-
tésébõl minél tökéletesebb törvények ke-

rüljenek ki az eltérõ né-
zetek eme olvasztótége-
lyébõl. A kivételt a ro-

mán törvényhozás je-
lenti, ahol az utóbbi

idõk történései még
romániai viszonylat-
ban is minden képze-

letet felülmúlnak.
Bogdán Tibor

ÚMSZ

A bukaresti parlament nyilat-
kozatban fejezte ki aggodal-

mát amiatt, hogy Franciaország-
ból és más európai országokból
kitoloncoltak romákat. A hon-
atyák ezt a magatartást az állam-
polgári jogok súlyos megsértésé-
nek tekintik. A parlament két há-
za által egyhangú szavazással el-
fogadott dokumentum szerint a
francia hatóságok intézkedése
nyilvánvalóan ellentétben áll az
uniós alapdokumentumokban le-
fektetett elvekkel. Felhívják a fi-
gyelmet: minden államnak tiszte-
letben kell tartania azt az irányel-
vet, amely biztosítja valamennyi
uniós polgárnak a szabad moz-
gáshoz és tartózkodáshoz való jo-
gát. Folytatása a 3. oldalon „Bringával autó helyett“ – hirdették Sepsiszentgyörgyön

ÚMSZ

A Román Nemzeti Bank is a
konfliktusok kereszttüzébe ke-

rült, amiért nem csillapodik az
idei 50-es számú sürgõsségi kor-
mányrendelet hatására elindult
elégedetlenségi hullám a hazai
pénzintézetek és panaszos klien-
seik között. Mivel sokan attól sem
riadnak vissza, hogy bíróságon
szerezzenek érvényt igazuknak,
országszerte busás haszon vár az
ügyvédi irodákra – ugyanakkor
sok ügyfél számára nem világos,
hogy ez a lépés mekkora költség-
gel jár. A banki szakemberek inte-
nek, hogy a fogyasztóvédelmi jo-
gok erõsödése anyagilag nem
könnyít a kölcsöntörlesztõkön,
viszont hosszú távon a teljes hitel-
piacot ronthatja.  6. oldal 

Bankok–ügyfelek
állóháborúja

Fotó: Henning János

„Durva jogsértés”
a kitoloncolás

Hadüzenet a motorfüstnek

Kordonbontó „népharag”
Könnygázt is bevetettek a csendõrök a CNSLR-Frãþia szakszervezet tüntetésén



Az MSZP felszólítja Orbán
Viktor miniszterelnököt, hogy

kérjen bocsánatot, amiért a kor-
mány becsapta az országot – az
ellenzéki párt így kommentálta
azt, hogy Kármán András, a
Nemzetgazdasági Minisztérium
államtitkára a Magyar Nemzetnek
azt mondta: 2013-ra alakítja ki a
kormány az egykulcsos, 16 száza-
lékos, családokat támogató adó-
rendszerét. Miután a Fidesz-
KDNP kormány államtitkári
szinten már bevallotta, hogy is-
mét becsapa az országot, az
MSZP felszólítja a korábban adó-
csökkentést ígérõ Orbán Viktort,
hogy ezúttal maga is álljon a vá-
lasztói elé és kérjen bocsánatot
eddigi legnagyobb hazugságáért –
követeli az MSZP az MTI-hez
szerdán eljuttatott közleményé-
ben. Mint írják, a Fidesz-KDNP
tavaszi ígéretei közül az egyszeri
és azonnali, nagyarányú adó-
csökkentés szerepelt az elsõ he-
lyen. Orbán Viktor ezen pontja
nem hogy eredeti formájában
nem teljesült, de most már a janu-
árra tervezett 16 százalékos egy-
kulcsos adóból sem lesz semmi –
vélekednek. 
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Röviden

A PNL-sek elfogadták 
az árnyékkormány összetételét 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) állandó
küldöttsége tegnap áldását adta a Crin
Antonescu pártelnök által bemutatott ár-
nyékkormányra és elfogadta az alakulat új,
A liberális állam címû programját. A 90
igen, 38 nem és hat tartózkodással elfoga-
dott csapatáról Antonescu elmondta: Ro-
mániában úttörõ kezdeményezésre vállal-
koztak és tudatában van annak, hogy az ár-
nyékkormánynak lesznek ellenségei is.
Mint ismeretes, a brit mintára felállított ti-
zenegy tagú testületben helyet kapnak
olyan nagy nevek is mint Teodor Meleº-
canu, Andrei Marga, Mariana Câmpeanu,
Victor Paul Dobre, Mircea Diaconu,
Eduard Hellvig. 

Oroszország nem szállít 
Iránnak Sz-300-asokat

Oroszország nem szállítja le Iránnak a ko-
rábban megrendelt Sz-300 típusú légvédel-
mi rakétarendszert, mivel azok az ENSZ
Biztonsági Tanácsa által az Irán ellen beve-
zetett szankciók hatálya alá esnek – jelen-
tette be tegnap Moszkvában Nyikolaj Ma-
karov vezérkari fõnök. Makarov elmondta,
hogy ez a politikai vezetés döntése. Arra a
kérdésre, hogy Oroszország felbontja-e a
vonatkozó szerzõdést, az orosz tábornok
csak annyit mondott, hogy ezt az idõ majd
eldönti, s a válasz „Irán magatartásától
függ”. Az iráni források szerint néhány éve
kötött szerzõdés értelmében Oroszország-
nak 800 millió dollár értékben kellett volna
Sz-300-as rakétakomplexumokat szállítani
Irán számára, de a szerzõdés teljesítését az
orosz fél már korábban befagyasztotta.

Pokolgép robbant 
egy iráni katonai felvonuláson

Csaknem tíz ember meghalt, több tucat pe-
dig megsebesült tegnap, amikor egy pokol-
gép felrobbant Irán északnyugati részén –
közölte az al-Alam arab nyelven sugárzó te-
levízió. Az áldozatok többsége gyermek és
nõ, akik egy, az iraki-iráni háború kitörésé-
nek harmincadik évfordulója alkalmából
rendezett mahábádi katonai felvonulás né-
zõi voltak. A Mehr hírügynökség kérdésére
egy tartományi kormányzó azt válaszolta,
hogy valószínûleg kurd szakadárok állnak
a merénylet mögött. Mahábádot többségé-
ben kurdok lakják, és egy olyan térségben
helyezkedik el, amely az utóbbi években
gyakran volt fegyveres összecsapások és tá-
madások helyszíne. Ezeket a hatóságok ál-
talában a kurd lázadók számlájára írják.

Kínai–japán konfliktus: vissza-
tartották a hongkongi aktivistákat

Hét hongkongi kínaival a fedélzetén készült
egy halászhajó a Kelet-kínai-tengeren lévõ
vitatott hovatartozású szigetekhez, de a
hongkongi hatóságok megakadályozták a
kihajózásukat. A három aktivista és a 45
méter hosszú bárka négyfõs személyzete
Hongkong kikötõjébõl indult volna útnak,
de a helyi tengerészeti hatóság a médiaje-
lentések miatt gyanút fogott, majd megálla-
pította, hogy a Kai Fung 2 nevû halászhajó
nem jogosult utasok szállítására, így nem
hagyhatja el a kikötõt. Errõl még kedden
értesítették a hajó tulajdonosát. 

ENSZ-kampány 
a nõk és gyermekek védelmében

Világméretû kampányt jelentett be tegnap
Ban Ki Mun ENSZ-fõtitkár, amelynek ke-
retében kormányok és segélyszervezetek öt
év alatt 40 milliárd dollárral segítenék 16
millió anya és gyermek életének megmen-
tését. Az ENSZ közgyûlésén a világ vezetõi
áttekintették az ENSZ által tíz éve kitûzött
Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósítá-
sára tett erõfeszítések eredményeit. A terv-
vel a célok leglassabban megvalósuló részé-
nek, az anya- és gyermekegészségügynek a
fejlõdését kívánják elõmozdítani.

Hírösszefoglaló

A szlovák kormányfõ szerint
korlátozott mértékben, de va-

lószínûleg megmaradnak az ál-
lamnyelvtörvényben azok a
szankciók, amelyeket a jogsza-
bály megsértésért vezetett be a
Robert Fico vezette kormány-
zat, ugyanakkor el akarják töröl-
ni a kettõs állampolgársággal
kapcsolatos szlovák törvényt.
„Egyetértés van abban, hogy
ami a közérdekû információkat,
az alapvetõ szolgáltatások elér-
hetõségét érintõ információkat
vagy az életveszélyre figyelmez-
tetõ információkat illeti, szükség
van a büntetésekre a törvénysér-
tések miatt” – jelentette ki Iveta
Radicová, amikor ismertette az
éjjeli koalíciós tanácskozás ered-
ményeit.

Az államnyelvrõl elfogadott,
sokat vitatott jogszabály módosí-
tásának részleteiben a koalíció

még nem egyezett meg, de foly-
tatja az egyeztetéseket. A pártok
képviselõinek egy hetük van arra,
hogy megegyezzenek a részletek-
ben – tette hozzá Radicová.

A Bugár Béla vezette Most-Híd
párt a szankciók teljes eltörlését
szorgalmazza. A liberális Sza-
badság és Szolidaritás (SaS) csak
akkor nyúlna a szankciókhoz, ha
az érintettek a hivatalos felszólí-
tás után sem szüntetnék meg a
törvénysértést.

Nem hivatalos értesülések sze-
rint a kormányzat kivenné a tör-
vénybõl például azt a rendeléke-
zést, miszerint az emlékmûvek,
emléktáblák szövegét a miniszté-
riumnak kell jóváhagynia. Meg-
szüntetnék a nemzetiségi isko-
lákban a kötelezõ kétnyelvû do-
kumentációt is.

A jövõben a közlekedési tárca,
a posta és a távközlési szféra, va-
lamint a nem állami tûzoltó egy-
ségek alkalmazottainak nem len-

ne kötelezõ az államnyelv hasz-
nálata. Eltörölnék a szankciókat
az idõszaki kulturális kiadvá-
nyoknál, a múzeumok, galériák,
könyvtárak, mozik idõszaki kiad-
ványainál, programfüzeteinél.

Szóba került a kettõs állampol-
gárság ügye is. Radicová kijelen-
tette, hogy kormánya a jelenleg
hatályos, a korábbi kormány ál-
tal szintén nemrégiben módosí-
tott szlovák jogszabályt meg kí-
vánja szüntetni. A korábbi dön-
tés szerint az a szlovák állampol-
gár, aki önkéntesen felveszi egy
másik ország állampolgárságát,
automatikusan elveszíti eredeti,
tehát szlovák állampolgárságát.
Ha az idegen állampolgárság fel-
vételét nem ismeri be, büntetés-
nek teszi ki magát.

A Robert Fico által keresztül-
vitt jogszabály-módosítás válasz
volt a határon túli magyarok ma-
gyar állampolgárságát megköny-
nyítõ budapesti lépésre. 

MSZP: Orbán
kérjen bocsánatot

MTI

Magyarország jelentõs erõfe-
szítéseket tett az elmúlt évek-

ben a nemzeti kisebbségekhez
tartozó személyek jogi védelmé-
nek javítása érdekében, ám a po-
zitív fejlemények ellenére a ro-
mákat diszkrimináció éri, és rasz-
szista motivációjú cselekménye-
ket követnek el velük szemben –
olvasható a strasbourgi székhelyû
Európa Tanács tegnap közzétett
jelentésében. A dokumentum
méltatja, hogy Magyarországon
kiterjesztették az antidiszkrim-
inációs jogalkotást, és az Egyenlõ
Bánásmód Hatóság szankciókkal
élt a nemzeti kisebbségekhez tar-
tozókkal szembeni diszkriminá-
ció miatt. A romákat illetõen
azonban szóvá teszi a jelentés,
hogy ismertté váltak rendõrök ré-
szérõl megnyilvánuló, nem meg-
felelõ bánásmódról tanúskodó
esetek is. Tekintettel az intoleran-
cia légkörére, amely növekvõben
van a magyar társadalom egy ré-
szében, a (strasbourgi jelentéste-
võ) Bizottság felszólítja a hatósá-

gokat, hogy tevékenyen lépjenek
fel a kultúrák közötti párbeszéd
érdekében, és küzdjenek az into-
lerancia minden formája ellen,
beleértve a médiát és a politikai
közbeszédet is” – olvasható a je-
lentésben. Az Európa Tanács azt
ajánlja, hogy vizsgálják felül a
rasszista beszéd, illetve gyûlölet-
beszéd jogi szankcióit, a véle-
ménynyilvánítás szabadságának
tiszteletben tartása mellett. 

A jelentés megállapítja, hogy a
magyar hatóságok ambiciózus
cselekvési tervet indítottak el a

romák lakhatásának, foglalkoz-
tatási helyzetének, oktatásának
és egészségügyi ellátásának javí-
tása érdekében. Strasbourg sze-
rint azonban több erõfeszítésre
van szükség, elsõsorban az okta-
tás területén. Az Európa Tanács
úgy látja: bár fejlett kisebbségi
képviseleti rendszer mûködik
Magyarországon, sürgõsen meg
kellene teremteni annak az intéz-
ményi kereteit, hogy a nemzeti
kisebbségek megfelelõ képvisele-
tet kapjanak a magyar parla-
mentben is. 

Európa Tanács: diszkrimináció 
éri a romákat Magyarországon

A menekültrendszer megváltoztatását kéri az ET 

Az Európai Unió (EU) menekültkérelem-elbírálási rendszeré-
nek az átalakítását, a jogbiztonság növelését sürgette tegnapi
strasbourgi nyilatkozatában Thomas Hammarberg, az Európa
Tanács (ET) emberi jogi biztosa. Hammarberg szerint ezer
sebbõl vérzik a mostani EU-szabályozás keretét adó, úgyneve-
zett dublini rendelkezés, amely alapértelmezésként azt az uni-
ós tagállamot jelöli meg a menekültkérelem elbírálására hiva-
tott államként, ahová a menekült személy elõször érkezett,
amikor bejutott az unióba. Ha tehát az illetõ idõközben – él-
ve a belsõ határellenõrzés hiányával – tovább is utazott az ál-
tala vágyott célországba, onnan visszaküldhetõ az „elsõ belé-
pés országába”, és majd ott foglalkoznak az ügyével.

„Mi bajod a törvényemmel?” – Robert Fico és Iveta Radicová a pozsonyi parlamentben

ÚMSZ

Saját korábbi fenyegetéseire
rácáfolva Mahmúd Abbász

palesztin elnök értésre adta,
hogy folytathatja a béketárgya-
lásokat Izraellel akkor is, ha a
zsidó állam nem hosszabbítja
meg a telepépítési moratóriu-
mot. Mahmúd Abbász minded-
dig azt mondta, hogy feláll a
zöld asztal mellõl, ha Izrael
folytatja az építkezéseket a
ciszjordániai zsidó kolóniákon
a tíz hónappal ezelõtt meghir-
detett tilalom lejárta, azaz
szeptember 26. után. Mahmúd
Abbász kedden este New York-
ban tartott zártkörû tanácsko-
zást amerikai zsidó vezetõkkel,
volt diplomatákkal és politiku-
sokkal. A megbeszélésen a pa-
lesztin vezetõ egyértelmûvé tet-
te, hogy folytatni akarja a pár-
beszédet Izraellel akkor is, ha a
moratórium megszûnik. 

Eközben izraeli rendõrök be-
hatoltak az iszlám harmadik
legszentebb helye, a jeruzsálemi
al-Aksza mecset elõtti területre,
hogy visszaszorítsák a közeli
zsidó szent helyen imádkozókat
kõvel dobáló palesztinokat. A
Jeruzsálem keleti részén lévõ
Siratófalnál imádkozókat tá-
madták meg a kõdobálók, akik
a rendõrök elõl behúzódtak a
mecsetbe. Az izraeli rendõrség
szóvivõje szerint a rohamrend-
õröket visszavonták, miután az
indulatok lecsöndesedtek, s
nyugodtabbá vált a helyzet. 

Az ügy elõzménye, hogy pa-
lesztin fiatalok csoportjai a nap
folyamán többször összecsap-
tak az izraeli rendõrökkel azu-
tán, hogy aznap a hajnali órák-
ban zsidó telepesekkel lezajlott
fegyveres összetûzésben meg-
halt egy palesztin személy, leg-
alább két másik pedig megse-
besült az arabok lakta Kelet-Je-
ruzsálem Szilván nevû negye-
dében. 

Mahmúd Abbász

mégis tárgyalna

Izraellel
Törlik Robert Fico
„bosszútörvényét”



M. Á. Zs.

Gyalázatosnak nevezte az el-
lenzék és a kormánypárt kö-

zött a nyugdíjtörvény kapcsán
kirobbant vitát Traian Bãsescu
államfõ, hozzátéve, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) viselkedésé-
bõl ítélve arra hajlik, hogy igazat
adjon Roberta Anastase házel-
nöknek a két párt közötti titkos
tárgyalásokat illetõen. „Ha
Victor Ponta szociáldemokrata
elnökre hallgatok, akkor nem
volt elég képviselõ a teremben,
ha viszont a házelnökre, akinek
írásos dokumentumai is vannak,
akkor a PSD pénzt kért azért,
hogy elhagyja a termet, és elárul-
ja a nyugdíjasokat” – foglalt ál-
lást Bãsescu államfõ a közrádió-

nak adott interjúban. Hozzátet-
te: alkotmányellenes lenne, ha
beavatkozna a parlamenti pártok
közötti vitákba. Pontát „éretlen-
nek” és a „demokratikus szabá-
lyokat nem ismerõ ügyésznek”
nevezte, amiért keddi felszólalá-
sát követõen meg sem várta,
hogy válaszoljon, frakciója élén
kivonult az ülésterembõl.

A PSD elnöke ugyanazokkal a
fogalmakkal élve válaszolt az ál-
lamfõ vádjaira, szerinte a nyug-
díjtörvénykor tapasztalt csalás
mögött Traian Bãsescu áll, hoz-
zátéve, hogy „a vén tolvaj tenge-
részek félnek a fiatal ügyészek-
tõl, mert azok elcsípik és megfi-
zettetik a kárt”. 

Ioan Oltean demokrata-libe-
rális alelnök szerint a két párt

közötti titkos tárgyalások rutin-
szerûek a parlamentben, és álta-
lában arra vonatkoznak, hogy
az ellenzék ne éljen vissza a par-
lamenti procedúrák adta lehetõ-
ségekkel a törvényhozási mun-
ka hátráltatása céljából. „Láttak
valaha olyan tolvajt, aki azon-
nal elismeri tettét? A PSD ta-
gadja, de nekünk megtámadha-
tatlan bizonyítékaink vannak
azzal kapcsolatban, hogy 127
milliárd lejt kértek azért, hogy
kivonuljanak a plénumból” – fo-
galmazott Oltean. Hozzátette: a
tárgyalások általában a frakció-
vezetõk között zajlanak, de a
pártelnökök beleegyezésével,
ezért nem hiszi el Victor
Pontának, hogy nem tudott az
alkuról. 
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Több millió kiszolgálta-
tott, eszközeit tekintve
gyakorlatilag tehetetlen
ember került a sebtiben
összetákolt, minden
szakmaiságot, szociális
érzékenységet nélkülözõ
nyugdíjtörvénnyel

együtt pár száz hozzá
nem értõ, lelkiismeretlen, haszonlesõ (kor-
mánypárti, ellenzéki – jó ideje teljesen egyre
megy) politikus kezébe. A tét: hatmillió, zöm-
mel a szegénységküszöb határán tengõdõ, a
lét peremére sodródott nyugdíjas sorsa; sokuk
esetében csak némi túlzással, egyeseknél pe-
dig egyenesen a szó szoros értelmében: élete.
A kormányzó Demokrata–Liberális Párt azt
igyekszik elhitetni, hogy éppen a nyugdíjasok
érdekében, a nyugdíjrendszer összeomlását el-
kerülendõ ellenzi a nyugdíjpont értékének
növelését, miközben az ellenzék azt állítja
nem kevesebb felelõtlen határozottsággal,
hogy bõven van pénz a nyugdíjnövelésre. 
Persze a parlament arra való, hogy a vélemé-
nyek, álláspontok szikrázó összeütköztetésé-
bõl minél tökéletesebb törvények kerüljenek ki
az eltérõ nézetek eme demokratikus olvasztó-
tégelyébõl. A szabályerõsítõ kivételt a román
törvényhozás – a jó ideje a legkevesebb tekin-
télynek örvendõ intézmények egyike – jelenti,
ahol az utóbbi idõk történései még romániai
viszonylatban is minden képzeletet felülmúl-
nak, akárcsak egyébként a jogállamiság többi
fóruma esetében.
Milyen megbecsülésnek örvendhet az a parla-
ment – a jogállamiság legfontosabb intézmé-
nye, az ország legfelsõbb törvényhozási fóru-
ma –, ahol 80 honatya 170 szavazatot adhat
le egyetlen törvényre; és amely tudatosan fo-
gad el soha nem alkalmazható jogszabályo-
kat, mint amilyen a pedagógusok ötvenszáza-
lékos béremelését kimondó törvény. Milyen
köztiszteletet várhat el az az államfõ – a leg-
fõbb állami méltóság betöltõje –, aki habozás
nélkül aláírja ugyanezt a törvényt, hogy utá-
na a jogszabály képtelenségérõl beszéljen. Mi-
lyen lehet annak a kormánynak a reputáció-
ja, amely naponta szegi meg ígéreteit, vonja
vissza rendelkezéseit, hoz egymással homloke-
gyenest ellenkezõ törvényeket. Ki hihet még
abban az igazságszolgáltatásban, amely eleve
szakmaiatlanul megfogalmazott vádakkal
hagyja futni a tetteseket, megteremtve ezzel a
korruptak nélküli korrupció országát. És mi-
lyen lehet annak az országnak a nemzetközi
megítélése, amelyben mindez húsz év óta za-
vartalanul – és büntetlenül! – megtörténhet.
Mindezek után pedig már csak egyetlen kér-
dés marad: milyen lehet annak a – fogyatko-
zó – húsz-egynéhány millió nyugdíjasnak,
foglalkoztatottnak, munkanélkülinek, öreg-
nek, fiatalnak, nõnek, férfinak, gyermeknek
a jövõje, aki ki tudja, milyen meggondolásból
– elõrehaladott életkor, tehetetlenség, a ka-
landvágy lankadása, a szakma hiánya, csa-
ládi kötõdések, az utolsóként meghaló re-
mény, vagy egyszerûen a szülõföld (manap-
ság inkább csak ostobaságnak minõsülõ) sze-
retete miatt – továbbra is önkéntesen vállalja
e siralomvölgyi kutyakomédia ártatlan áldo-
zatának szerepét.

Román lapszemle

Siralomvölgyi 
kutyakomédia

Bogdán Tibor

A romániai betegek egyötöde nem veszi
igénybe az állami egészségügyi szolgál-
tatásokat. A magánklinikák együttes for-
galma megközelíti a félmilliárd eurót,
míg az egészségügyi tárca idei költségve-
tése alig haladta meg az egymilliárd
eurót. (Gândul) A 3000 lejnél nagyobb
banki betétekkel rendelkezõk nem része-
sülnének többé fûtéstámogatásban.
(Gândul) A fõvárosi Magheru sugárút
7 helyet esett a világ legdrágább bevásár-
ló utcáit rangsoroló jegyzékben. A jelen-
leg 777 euró/m2-es bér a 47. helyre volt
elegendõ. Elsõ helyen továbbra is a New
York-i 5. sugárút van, ahol 16.257
euróért kínálják a bérlemények m2-ét.
(Jurnalul Naþional)

„Gyalázatos” alku

Traian Bãsescu államfõ ízelítõt kapott abból, hogy milyen amikor az ellenzék nincs a teremben Fotó: Tofán Levente

Cs. P. T.

Alkotmányosnak ítélte teg-
nap az Alkotmánybíróság,

így hamarosan érvénybe lép az
a törvény, amely szerint egy per
során emelt alkotmányossági ki-
fogás többé nem függeszti fel
automatikusan az ügy tárgyalá-
sát. A törvényt a Szociáldemok-
rata Párt és a Konzervatív Párt
összesen negyven szenátora tá-
madta meg az Alkotmánybíró-
ságon. A jogszabályt augusztus
24-én fogadta el a szenátus: 69
honatya szavazta meg, éppen
annyian, ahány szavazatra
szükség volt az elfogadásához.
Egy évvel ezelõtt egyszer már
megbukott ez a törvénytervezet,
akkor 68 szavazatot kapott a fel-
sõházban. A jogszabály tulaj-
donképpen az Alkotmánybíró-
ság mûködését szabályozó tör-
vényt módosítja. Törli azt a cik-
kelyt, amely szerint „az alkot-

mányossági kifogások tárgyalá-
sa idejére a pert felfüggesztik”.

Az ügyvédek által benyújtott
alkotmányossági kifogások
egyébként nem egy üzletem-
bert, politikust segítettek abban,
hogy felfüggesztessék vagy meg-
nyerjék az ellenük indított bûn-
vádi vagy polgári pert, esetleg
új, számukra kedvezõbb meder-
be tereljék a bírósági tárgyaláso-
kat. Ez az eljárás emellett sok-
szor egyes törvények módosítá-
sát is eredményezte a parla-
mentben. Az egyik legismertebb
eset a korrupcióval vádolt
Adrian Nãstase volt miniszter-
elnöké. A politikus ügyvédje a
miniszteri felelõsségvállalás tör-
vényével kapcsolatban emelt al-
kotmányossági kifogásokat. Az
Alkotmánybíróság helyt adott a
kifogásoknak, és ennek eredmé-
nyeként a politikus ellen zajló
bûnvádi eljárást is újra kellett
kezdeni. 

Már nem jelent menedéket

az alkotmányossági kifogás
Folytatás az 1. oldalról

A parlament emlékeztet: az Euró-
pai Unió az államok és állampol-
gárok olyan közössége, amely a
demokratikus értékeken alapul,
mint amilyen a türelem, a más-
sághoz való jog, a kulturális és et-
nikai sokszínûség, a vallásszabad-
ság tiszteletben tartása, az etnikai
megkülönböztetés elutasítása. A
honatyák üdvözlik az Európai
Parlamentnek, az Európai Bizott-
ságnak és az Európa Tanács Par-
lamenti Közgyûlésének a kitolon-
colásokat elítélõ elvi állásfoglalá-
sait. A parlament szükségesnek
látja, hogy a mostanihoz hasonló
válsághelyzetek kialakulásakor a
román hatóságok azonnal és ma-
gas szinten reagáljanak, gyors
megoldásokat keressenek. Ezáltal
megelõzhetik a külföldön lévõ ro-
mán állampolgárok helyzetének
súlyosbodását, akárcsak azt, hogy

mindez kedvezõtlenül hasson a
Románia és más EU-tagállamok
közötti kapcsolatokra – hangsú-
lyozzák a dokumentumban.

A honatyák azt kérik a román
kormánytól és Traian Bãsescu ál-
lamfõtõl, hogy politikai, diplomá-
ciai és adminisztratív téren tegye-
nek meg mindent a román állam-
polgárok alapjogainak védelmé-
ért, hiszen európai állampolgár-
okról van szó. Európai és orszá-
gos szintû stratégia kidolgozását
is szükségesnek látják annak érde-
kében, hogy a roma származású
állampolgárok beilleszkedhesse-
nek annak az országnak a társa-
dalmába, ahol élnek. A honatyák
nyilatkozatukban határozottan el-
utasítanak minden olyan politikai
kísérletet, amely mesterséges mó-
don össze akarja kötni a romák
problémáját Romániának a
schengeni övezethez jövõ tavas-
szal esedékes csatlakozásával. 

A román honatyák szerint

durva jogsértés a kitoloncolás

Kovács Zsolt

Ellopták a román zászlót a
Nagy-Románia Párt (PRM)

sepsiszentgyörgyi székhelyérõl.
Gicã Agrigoroaie Kovászna
megyei pártelnök ismeretlen
tettesek ellen tett panaszt a
rendõrségen, mivel szerinte ro-
mánellenes akcióról van szó. A
PRM háromszéki vezetõje sze-
rint a zászlót láncokkal erõsítet-
ték az épület homlokzatához,
ugyanis nem elõször lopták el
vagy rongálták meg. Agrigo-
roaie a sajtónak kifejtette: az el-
követõk csakis az RMDSZ vagy
az MPP szimpatizánsai lehet-
nek, akik rosszindulatból gya-
lázták meg a román zászlót. A
PRM megyei székháza az Olt
negyedben, egy tömbház föld-
szintjén található, így bárki
könnyen eltávolíthatta a zászlót
a tartóból – mondta a pártel-
nök. A szélsõjobbos pártelnök
feltevését Kulcsár Terza József,
az MPP Kovászna megyei elnö-
ke visszautasította. „Az MPP
kitûzi és nem leveszi a zászló-
kat” – fogalmazott. Hozzátette:
a polgári párt azt szeretné,
hogy a székely zászló is ki le-
gyen tûzve az intézményekre,
és nem zavarja a román zászló.
„Amit Gicã Agrigoroaie csinál,
az politikai vandalizmus, ezért
fontolgatjuk, hogy bûnügyi el-
járást indítunk ellene rágalma-
zás miatt” – mondta Kulcsár
Terza. Azt is elképzelhetõnek
tartja, hogy egy olyan román
ember vette le a zászlót, aki ne-
heztel a PRM-re, mert az nem
csinál semmit. Gicã Agri-
goroaie ugyanis két éve képvi-
selõ a Kovászna Megyei Ta-
nácsban, de még egyetlen fel-
szólalása sem volt – tette hozzá
Kulcsár Terza József. 

Az MPP perelné a

rágalmazó PRM-t

Alkotmányos a „63-as” is
Alkotmányossá nyilvánította tegnap a taláros testület a „hírhedt”
63-as sürgõsségi kormányrendeletet is. Ez a jogszabály írta elõ,
hogy az önkormányzatok alkalmazottai számának arányosnak
kell lennie az adott település lakosságának számával. A rendelet
nagy port kavart fel, mert elbocsátásokhoz vezetett, amelyek nem
kímélték a helyhatóságok fennhatósága alá tartozó kulturális in-
tézményeket sem. A rendeletet a nép ügyvédje támadta meg az
Alkotmánybíróságon a Nemzeti Liberális Párt kérésére.

Bãsescu a kitoloncolás megállítását kérte Sarkozytõl
Traian Bãsescu arra kérte Nicolas Sarkozy francia elnököt, hogy
próbálja megállítani a romániai cigányok kitoloncolásának folya-
matát – errõl tegnap az államfõ maga tájékoztatta Bukarestben
külföldi újságírók egy csoportját. A politikus az Európai Tanács
legutóbbi ülésén fordult ezzel a kéréssel francia kollégájához, aki
– mint a román államfõ fogalmazott – nem adott rá semmiféle vi-
lágos választ. Traian Bãsescu jelezte, erre a kérdésre a következõ
hetekben várható újabb találkozásukon térnek vissza. „A hazato-
loncolás hosszú távon nem segít” – mondta Bãsescu.
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B. T.

Több mint egy hónappal
ezelõtt, augusztus 20-án

lépett életbe a magyar állam-
polgárság megadásáról szó-
ló, módosított jogszabály. A
törvény 2011. január elsejétõl
válik alkalmazhatóvá.

Ne sértse 
a közbiztonságot 
és a nemzetbiztonságot

A magyar állampolgárság
keletkezésének, megszerzé-
sének és megszûnésének sza-
bályairól szóló törvényt az
Országgyûlés a magyar ál-
lampolgárság erkölcsi súlyá-
nak megõrzése és az állam-
polgárok Magyar Köztársa-
sághoz való kötõdésének erõ-
sítése érdekében, a magyar
állampolgársági jog hagyo-
mányait és a nemzetközi
szerzõdések elõírásait figye-
lembe véve alkotta meg. 

A módosított állampolgár-
sági törvény számos új ele-
met tartalmaz a 17 évvel ez-
elõtt elfogadott jogszabály-
hoz képest. Az alapelvek te-
kintetében változatlanul
hagyja a kitételt, miszerint „a
magyar állampolgárok kö-
zött az állampolgárság kelet-
kezésének, illetõleg megszer-
zésének jogcíme alapján kü-
lönbséget tenni nem lehet”,
illetve senkit nem lehet ál-
lampolgárságától, illetve ál-
lampolgársága megváltozta-
tásának jogától önkényesen
megfosztani. Ugyanakkor ki-
mondja: a jogszabály a sze-
mély akaratszabadságának
tiszteletben tartása mellett
elõsegíti a család állampol-
gárságának egységét, a hon-
talanság eseteinek csökkenté-
sét, biztosítja a személyes
adatok védelmét.

A magyar állampolgárság
honosítás útján történõ meg-
szerzését illetõen úgyszintén
érvényes marad a korábbi
rendelkezés, amelynek meg-
felelõen saját kérelme alap-
ján honosítható az a nem
magyar állampolgár, aki a
kérelem beterjesztését meg-
elõzõen nyolc évig folyama-
tosan Magyarországon la-
kott, a magyar jog szerint
büntetlen elõéletû, a kére-
lem elbírálásakor ellene ma-
gyar bíróság elõtt büntetõel-
járás nincs folyamatban, il-
letve megélhetése és lakóhe-
lye Magyarországon biztosí-
tott. Azt a magyar állampol-
gárt, aki egyidejûleg más ál-
lamnak is állampolgára – ha
törvény másként nem ren-
delkezik –, a magyar jog al-
kalmazása szempontjából
magyar állampolgárnak kell
tekinteni. 

Pontosításnak számít vi-
szont az a kitétel, amely a ho-
nosítást csak akkor teszi lehe-

tõvé, ha az a Magyar Köztár-
saság közbiztonságát és nem-
zetbiztonságát – azaz, az elõ-
zõ változattól eltérõen, nem
csupán érdekeit – nem sérti.
Kedvezményesen honosítha-
tó az a nem magyar állam-
polgár, akinek felmenõje ma-
gyar állampolgár volt vagy
valószínûsíti magyarországi
származását és magyar
nyelvtudását igazolja. 

Szükséges iratok

Születésénél fogva, leszár-
mazással magyar állampol-
gárrá válik a magyar állam-
polgár gyermeke. A nem ma-
gyar állampolgár szülõ gyer-

mekének magyar állampol-
gársága a születés napjára
visszaható hatállyal keletke-
zik, ha másik szülõje – teljes
hatályú apai elismerõ nyilat-
kozat, utólagos házasságkö-
tés, továbbá az apaság vagy
az anyaság bírói megállapítá-
sa alapján – magyar állam-
polgár. Ellenkezõ bizonyítá-
sáig magyar állampolgárnak
kell tekinteni a Magyarorszá-
gon lakóhellyel rendelkezõ
hontalan Magyarországon
született gyermekét, vala-
mint az ismeretlen szülõktõl
származó, Magyarországon
talált gyermeket.

Ami az állampolgárság
megszerzésére irányuló nyi-
latkozatot és kérelmet illeti,
azt az új szabályozás szerint
a települési — városban a ke-
rületi — önkormányzat, pol-
gármesteri hivatal anya-
könyvvezetõjéhez, a külön
jogszabályban meghatáro-
zott körzetközponti jegyzõ
székhelyén mûködõ anya-
könyvvezetõhöz, a magyar
konzuli tisztviselõhöz, illetve

a magyar kormány által kije-
lölt, az állampolgársági ügy-
intézésért felelõs szervhez le-
het benyújtani. 

Az állampolgársági kére-
lemnek tartalmaznia kell az
érintett személyi adatait (név,
lakcím, születési, házasság-
kötési adatai), felmenõi sze-
mélyi adatait, valamint az ál-
lampolgárságra, külföldre tá-
vozás idõpontjára vonatkozó
adatokat. Az állampolgársá-
gi kérelemhez a kérelmezõ-
nek mellékelnie kell születési
anyakönyvi kivonatát és a
családi állapotát igazoló ok-
iratokat. Ha a kérelem hiá-
nyos vagy az elbíráláshoz
szükséges adatokat nem tar-

talmazza, a belügyminiszter
a kérelmezõt más közokirat-
ok bemutatására is felhívhat-
ja. Ilyenek különösen: a ható-
sági erkölcsi bizonyítvány, az
állampolgársági bizonyít-
vány, a honosítási, visszaho-
nosítási, elbocsátási okirat, a
magyar útlevél, az illetõségi
bizonyítvány, továbbá a szü-
letési, házassági, halotti
anyakönyvi okirat. Idegen
nyelvû okiratot hiteles ma-
gyar nyelvû fordítással ellát-
va kell a kérelemhez csatolni.

Az állampolgársági eljárás
során a belügyminiszter bete-
kinthet az anyakönyvbe, az
anyakönyvi alapiratokba, és
ezekrõl másolatot kérhet;
adatot kérhet és betekinthet a
polgárok személyi adat- és
lakcímnyilvántartásába; ada-
tot kérhet a rendõrségi és a
bûntettesek nyilvántartásá-
ból, illetve véleményt kérhet
a jegyzõtõl, a konzultól, a
gyámhatóságtól és az idegen-
rendészeti hatóságoktól, a
rendõrségtõl és az illetékes
nemzetbiztonsági szolgálat-

tól. A honosítást kérõ külföl-
di egyidejûleg kérheti azt,
hogy saját vagy felmenõje
egykori magyar születési csa-
ládi nevét viselhesse; többta-
gú születési családi nevébõl
egy vagy több tag, valamint
születési és házassági nevé-
bõl a nemre utaló végzõdés
vagy névelem elhagyását, to-
vábbá utónevének magyar
megfelelõjét.

Hatálytalanná 
váló törvények

E törvény életbelépésével
hatályát veszti az állampol-
gárságról szóló 1957. évi V.
törvény és a végrehajtásáról
szóló 1957. évi 55. törvény-
erejû rendelet; a magyar ál-
lampolgárságtól megfosztó
határozatok hatályának meg-
szûnésérõl szóló, az 1990.
évi XXVII. törvény és a mó-
dosításáról rendelkezõ 1990.
évi XXXII. törvény; a helyi
önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak,

valamint egyes centrális alá-
rendeltségû szervek feladat-
és hatásköreirõl szóló 1991.
évi XX. törvény 1-2. paragra-
fusa; az egyes tanácsi testüle-
ti hatáskörök módosításáról
szóló 1972. évi 21. törvény-
erejû rendelet 7. paragrafusa.

A törvény felhatalmazza a
kormányt egyebek között ar-
ra, hogy megállapítsa a mi-
niszter e jogszabályban meg-
határozott feladatainak rész-
letes szabályait, a polgármes-
ternek az eskü vagy fogada-
lom letételével kapcsolatos
feladatait; a jegyzõnek, az
anyakönyvvezetõnek és a
konzulnak az állampolgársá-
gi kérelmek átvételével, az
okiratok továbbításával, vala-
mint a hatósági nyilvántar-
tások értesítésével kapcsola-
tos feladatait; az eljárásban
használandó formanyomtat-
ványokat.

Indoklás 

Végül a törvény indok-
lásáról szóló fejezet leszöge-

zi: az Alkotmány kimondja,
hogy „a Magyar Köztársaság
felelõsséget érez a határain
kívül élõ magyarok sorsáért,
és elõmozdítja a Magyaror-
szággal való kapcsolatuk
ápolását.” A világban és a
Kárpát-medencében élõ ma-
gyarság körében az elmúlt 20
évben idõrõl-idõre felbuk-
kant igényként, hogy az
anyaországgal való kapcso-
lattartásban és magyarságuk
megtartásában komoly segít-
séget jelentene  – külföldi pél-
dák nyomán – egy egyszerû-
sített honosítási eljárás beve-
zetése.

A jogszabály célja a ma-
gyar állampolgárságról szóló
1993 . évi LV. törvény módo-
sításán keresztül az úgyneve-
zett kettõs állampolgárság,
azaz a határon túli magya-
rok számára egyszerûsített,
kedvezményes állampolgár-
ság-szerzés biztosítása. Bár a
jelenlegi idegenrendészeti és
állampolgársági szabályozás
is tartalmaz kedvezménye-

ket a Magyarország határain
kívül élõ magyarság számá-
ra, azonban az egymásra
épülõ eljárások gyakran
hosszadalmasak voltak, fe-
lesleges adminisztratív ter-
het jelentettek, így az anya-
országgal való kapcsolattar-
tás megnehezült.

Nem automatikus 
folyamat

Természetesen mindez
nem jelenti az állampolgár-
ság kollektív és automatikus
megadását, így csak egyedi
kérelem alapján lehetséges
az igény elismerése. Az ál-
lampolgárságról szóló ma-
gyar döntés jogalapja a nem-
zetközi jogban vitathatatlan:
az állam szuverenitása alap-
ján szabadon határoz állam-
polgársága megszerzésének
szabályairól. Az Európa Ta-
nács keretében, 1997. no-
vember 6-án kelt, az állam-
polgárságról szóló Európai
Egyezmény (kihirdette a
2002. évi III. törvény) szerint

is minden állam saját joga
szerint határozza meg, hogy
kik az állampolgárai .

Az Alkotmánybíróságnak
a kettõs állampolgárság
ügyében tartott népszavazás-
ról szóló határozataiból kö-
vetkezik az, hogy kettõs ál-
lampolgárság létrehozatala
elvileg nem ellentétes Ma-
gyarország nemzetközi köte-
lezettségeivel, a diszkriminá-
ció tilalmába nem ütközik
sem a nyelv szerinti, sem pe-
dig a leszármazás szerinti kü-
lönbségtétel. Európában több
ország állampolgársági joga
is egyszerûsített, kedvezmé-
nyes eljárást tesz lehetõvé,
hasonlóan a javasolt magyar
szabályozáshoz. Az utóbbi
években egyre több ország is-
meri el a kettõs állampolgár-
ságot, az egykor még azt me-
reven elutasítók is ma már ér-
téknek tekintik.

Megjegyzendõ, hogy a tör-
vény nem teljesen újdonság a
magyar jogrendszerben, hi-
szen már az elsõ magyar ál-
lampolgársági törvény és az
1886 . évi IV . törvénycikk is
ismerte a határon túli magya-
rok, a csángók egyszerûsített
honosítási eljárását .

Összetett feladat

A jogszabály konkrét gya-
korlati alkalmazása nem lesz
egyszerû dolog, amint
Wetzel Tamás, a magyar ál-
lampolgársági törvény vég-
rehajtását felügyelõ minisz-
teri biztos elmondta, az
eljárószerveknek csaknem
200 embert kell felvenniük,
biztosítva számukra a mun-
kakörülményeket, és teljesen
új informatikai rendszert is
ki kell alakítani a minél gyor-
sabb ügyintézés érdekében,
ezért lehet csak január 1-jétõl
igényelni az állampolgársá-
got. A zökkenõmentesség ér-
dekében a kormány a tör-
vénymódosítást követõen
összesen 830 millió forintot
utalt ki az illetékes szervek-
nek. Októberben külön inter-
netes oldalt hoznak létre,
amelyen az igénylõk számá-
ra hasznos információkat, a
leggyakrabban feltett kérdé-
sek válaszait ismertetik
majd. Szerepelni fog a
weboldalon többek között a
kérelmezési procedúra, illet-
ve az is, hogy milyen jogai és
kötelezettségei vannak az
igénylõnek. 

A csángó magyarok szá-
mára külön cikkelyt dolgoz-
tak ki a követelményrend-
szerben, így kizárólag az õ
esetükben lesz elfogadható
az, ha „valószínûsítik ma-
gyarországi származásukat”.
Ez négy-öt kritérium alapján
állapítható meg, errõl is tájé-
kozódni lehet majd az új
honlapon.

A magyar állampolgárság
igénylésével a kérelmezõk
nem esnek el a magyariga-
zolvánnyal járó kedvezmé-
nyektõl abban az esetben, ha
továbbra is megtartják erede-
ti lakhelyüket.

Wetzel Tamás egyébként
elsõ évben 300 ezer kérelem-
re számít. 

Ki lehet magyar állampolgár?
1993-ban született meg a magyar állampolgárság elnyeré-
sét szabályozó új törvény. A jogszabályt idén május 17-én
az Országgyûléshez a FIDESZ és a Kereszténydemokrata
Párt képviselõcsoportja nevében Orbán Viktor, Semjén
Zsolt, Kövér László, Németh Zsolt és Kósa Lajos által
benyújtott törvényjavaslattal módosították. 

A magyar Országgyûlés – a kettõs állampolgárság „laboratóriuma” Fotó: archív



Az Európai Bizottságban a romániai és bul-
gáriai romák kiutasítása körül kibontako-
zott indulatos szóváltás szimptomatikus je-
lensége a kérdéskör kezelésének. 
Sarkozy francia elnök és a bizottság ember-
jogi biztosa, a luxemburgi Viviane Reding
ugyanis nézetem szerint szinte azonos mér-
tékben valóságidegen ideológiákat képvisel-
nek, s ezt tudat alatt mindketten érzik is. 
Sarkozynek meggyõzõdése, hogy a problé-
mát a romák beilleszkedési képtelensége
okozza. Szerinte nem igaz az, hogy a ro-
mákat a többségi társadalom nem hajlandó
befogadni. Ha a roma szülõk iskolába járat-
nák gyerekeiket, a kérdés egyetlen generá-
ció alatt megoldódhatna. Sajnos azonban a
szülök maguk akadályozzák gyerekeik beil-
leszkedését, maguk engednek a közösségel-

lenes attitûdök, a lopás, a
munkakerülés, a nomád
létforma csábításának. 
A bizottság emberjogi
biztosa ezzel szemben ar-

ról van mélyen meg-
gyõzõdve, hogy a ro-
ma közösségek hátrá-
nyos helyzetét kizáró-
lag a többségi társa-

dalom elõítéletei, kirekesztõ reflexei okoz-
zák. Ha mi többségiek feladnánk a romák-
kal szembeni rasszista elõítéleteinket, a
probléma egy csapásra megoldódhatna. A
romák örömmel integrálódnának a többségi
közösségekbe. 
Nyilvánvaló, hogy az igaz-
ság ezúttal is valahol közé-
pen van. Csakhogy, ahhoz,
hogy rátalálhassunk, egy-
részt az „elõítélet” anti-
rasszista, másrészt az
„öröklött tulajdonságok”
rasszista fogalmát kellene
felülvizsgálnunk. Az, amit a szembenálló fe-
lek elõítéletnek, illetve öröklött tulajdonság-
nak neveznek, az esetek túlnyomó részében
sajnos utólag is igazolódik. Azt kellene te-
hát megvizsgálni, hogy mi okozza ezeket a
tipikus (a szóban forgó közösségek többsé-
gére jellemzõ) reagálás-módokat? 
A jelek arra utalnak, hogy mint minden tár-
sadalmi probléma esetében, itt is kölcsönös-
séggel állunk szemben. A roma társadal-
mak – többség által nemes felháborodással
megbélyegzett – „erkölcsnélkülisége”: a tár-
sadalomból kitaszított közösségek minden-
kori reakciója. Az ókori rabszolgákat, a ké-

sõ feudális kor jobbágyait és a korai kapita-
lizmus proletárjait ugyanazok a „közösség-
ellenes” vonások jellemezték, mint a romá-
kat vagy az arabokat. Azok, akiket a több-
ségi társadalom nem fogad be, vagy kitaszít
önmagából, úgy lázadnak a rájuk erõsza-

kolt „rend” ellen, hogy ott
próbálják szabotálni, ahol
tehetik. Ha emberségesnek
fogadnák el adott társadal-
mak hazugul képmutató
erkölcsiségét, azzal önnön
kirekesztettségüket, meg-
alázottságukat szentesíte-

nénk. Márpedig a romákat a befogadó tár-
sadalmak kivétel nélkül olyan társadalmi
helyzetbe szerették volna kényszeríteni,
amelyhez viszonyítva azok saját nomád lét-
formájukat joggal érezhették emberhez mél-
tóbbnak. A romák és az egyéb társadalmi
rétegek többségi társadalomtól való elzárkó-
zására a többségi közösségek megvetéssel és
kirekesztéssel reagáltak. 
Így alakultak ki azok az elõítéletesnek neve-
zett kölcsönös reagálásmódok, amelyek le-
hetetlenné teszik a beilleszkedést. S ezeken
az egyéni asszimilációt erõltetõ iskolarend-
szer sem képes változtatni. De ha ez így

van, kísérletet kellene tenni végre a romák
közösségi integrálására. Annál is inkább,
mert az adott közösségeken belül – csírájuk-
ban legalábbis – léteznek és mindig is létez-
tek azok az erkölcsi normák, amelyeket a
többség a romákon oly agresszíven számon
kér. Ezek a normák a romák szemében csu-
pán a többséghez fûzõdõ kapcsolatokban
válnak viszonylagossá. Hogy ez a helyzet
megszûnhessen, a roma közösségeknek va-
lóban egyenjogúaknak kellene érezniük ma-
gukat a többségi közösségekkel. S ez nem az
többség elõítélet-mentességén múlik, hanem
azon, hogy a rájuk vonatkozó kérdésekben
õk maguk és ne a többség képviselõi dönt-
hessenek. Úgy tûnik, a romák integrációjá-
nak ugyanaz a feltétele, mint bármely más
kisebbségé: az autonómia. 
Ha ennek a ténynek a felismeréséhez vezet-
hetne, Sárkozy és Viviane Reding gyûlölkö-
déstõl sem mentes összecsapása akár hasz-
nossá is válhatna. De ha a kérdést továbbra
is közös erõvel szõnyeg alá söprik, a több-
ség számára elfogadhatónak tûnõ „megol-
dással” ismét az Európa-szerte mind vér-
mesebbé váló szélsõjobb rukkolhat elõ. 
Az embernek sajnos egyre inkább déjà vu
érzése van. 

– Nem tudom, hogyan kezdjek neki arról a végérõl. Igazából nem is
vagyok képes felfogni ezt a homályos utalást, ezt a számomra érthe-
tetlen kijelentést. Csak ahhoz tudok hozzáfogni, amit ismerek.
– Dehát mi az, amit ismer? Csakis olyasmit ismer, ami már befeje-
zõdött, ami elmúlt. Csak a tegnapot ismeri, mi pedig azt mondjuk:
kezdje onnan, amit nem ismer, és éljen ebbõl kiindulva. Ha azt kér-
dezi: hogyan éljek ebbõl kiindulva?, akkor ezzel a múlt mintáját idé-
zi meg. De ha az ismeretlennel él, akkor szabadságban él, a szabad-
ságból kiindulva cselekszik, és ez a szeretet. Ha azt mondja: tudom,
mi a szeretet, akkor nem tudja, mi az. Egészen biztosan nem a gyö-
nyör emléke, felidézése. Ha pedig ez így van, akkor éljen azzal, amit
nem ismer.
– Tényleg nem tudom, mirõl beszél. Egyre inkább bonyolítja a
problémát.
– Nagyon egyszerû dolgot kérek. Azt mondom, hogy minél mé-
lyebbre ás, a dolog annál inkább ott lesz. (...) Ön vagy azt kívánja,
hogy új lépteket jelöljenek ki az ön számára, vagy a saját lépéseit
akarja megtenni, amelyek egy teljesen más dimenzióba vezetnek.
De ha nem tudja, hogy mi ez a dimenzió, akkor akármerre lépeget
vagy akármilyen nyomon jár is, ez csakis a már ismerthez fogja el-
vezetni. Ne törõdjön tehát az egésszel, kezdje a túlsó végén. Legyen
csendben, és rá fog jönni.
– De én nem tudom, hogyan kell csendben lenni.
– Helyben vagyunk, visszajutottunk a hogyanhoz, és a hogyannak
soha nincs vége. Minden tudás a rossz oldalon van. Aki tud, az már
a sírban van. A létezés nem a tudás.

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

Déjà vu?
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A második bécsi döntés kapcsán sokan és sokat ír-
tak Horthy Miklósról, hadd mondjam én is el a
nevéhez kapcsolódó élményeimet. Az elsõ az,
hogy sok erdélyi gyerekkel együtt, olyan nagy ma-
gyar voltam azalatt a pár év alatt, hogy nagyobb
már nem is lehettem! Ugyanis ingem-gatyám pi-
ros-fehér-zöld vászonból készült. Édesanyám el-
mondása szerint, a nemzeti zászlón kívül más kel-
mét sokáig nem lehetett kapni a falusi boltokban. 
Arra is jól emlékszem, hogy vonultak az utcán a
leventék, és énekelték: „Horthy Miklós, én is a ti-
ed vagyok / Viselem a fényes kisszuronyom. /
Kisszuronyom, rózsafa a nyele / Rá van írva Hor-
thy Miklós neve”. 
Meg arra is emlékszem: édesapám mennyire
örült, hogy 1940 után született kisebb testvéreim
nevét már magyar k-val írták a községházán, nem
ch-val, mint a nagyobbakét a román hatóságok.
Meg arra, hogy édesapám román barátja, az avasi
Torz Toma, milyen boldogan újságolta, hogy
mostanában náluk is mindig lehet cukrot venni.
Meg arra is, hogy megszûntek a lopások a falu
határában, többé senkinek nem hajtották el a lo-
vát, birkáját a románok, nem szedték le a cseresz-
nyét, almát, s nem törték fel a hegyi présházakat. 
Aztán jött a második világháború, s megint elhaj-
tották a jószágot, feltörték a présházakat, rettegés-
ben éltünk. A változó hatalom átkozva ejtette ki
Horthy nevét, és minden rosszért õt okolták. Jól-
lehet a nürbergi perben fel se merült, hogy hábo-
rús bûnös lenne, a magyar kommunisták fasisztát
csináltak belõle, tápot adva a románoknak, szlo-
vákoknak, szerbeknek, hogy sok volt magyar ka-
tonát, lakost fasisztaként kezeljenek, táborba hur-
coljanak, elûzzenek. 
A rendszerváltás utáni években egyszer átutaztam
Kenderesen, s megnéztem a Horthy-mauzóleu-
mot. Azok után, hogy mennyi mindent írtak róla
a zsidótörvényekben játszott szerepérõl, csak
ámultam, amikor megpillantottam a Horthy szob-
ra elé frissen letett koszorú feliratát: „A hálás zsi-
dóságtól”. 
A múlt években még tovább árnyalódott róla a
kép. Kaptam több korabeli pénzt. Például 1941-
ben kiadott pengõt, hatnyelvû, köztük román fel-
irattal (zece pengei). S kaptam olyan 1943-ban dá-
tumozott iskolai bizonyítványt, amely egyértelmû-
en igazolta, hogy a szatmári magyar diákok Hor-

thy idejében is tanulták a román nyel-
vet. Mi több, kötelezõ volt! Ezek
alapján kérdem: ha Horthy román-
faló, akkor Iliescu, Bãsescu és a
többiek milyen jelzõt érdemelnek? 
Kétségtelenül nem könnyû, de va-
jon nem kellene-e mégis árnyaltab-
ban, indulatok nélkül megrajzolni
a történelmi kényszerpályán moz-

gó fehér lovas képét?Sike Lajos
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Úgy tûnik, a romák 
integrációjának ugyanaz 
a feltétele, mint bármely
más kisebbségé: 
az autonómia. 

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ha az erény aludt, felfrissülten fog fölkelni.”
Friedrich Nietzsche

Helyzetkép

Más dimenzió

Fehér lovas
A nap címe. Bãsescu elismeri: a PSD
pénzt kapott a PD-L-tõl, hogy hagyja el a
termet a nyugdíjtörvény megszavazásakor,
Adevãrul.

Magyarázat. Az „elismeréssel” az államfõ
minden idõk legostobább képviselõházi el-
nökét, Roberta Anastasét akarja megmen-
teni. Sikertelenül, de egyben felfedve a
mechanizmust, amellyel nálunk a politiku-
sok a közvéleményt manipulálják. Ennek
lényege: ha valaki valamivel megvádol, a
legjobb védekezés a támadás – vádold
meg egy még súlyosabb dologgal. A pech
az, hogy míg a közvélemény ezt beveszi,
az igazságszolgáltatásnak nehezebben le-
het elterelni a figyelmét. Ha például valaki
bepereli Roberta Anastasét, amiért csalás-
sal vitt keresztül egy törvényt, kvórumot
és kellõ számú szavazatot hazudva-hami-
sítva, akkor e vád alapossága helyett még
a romániai igazságszolgáltatás sem fogja
azt vizsgálni, hogy a PD-L megvásárolta-e
a PSD-t. Arra külön vizsgálat indul –
amúgy a PD-L-sek nagy eszét mutatja,
hogy amennyiben csakugyan megtörtént
az ocsmány bunda, akkor is rosszul áll-
nak, hiszen õk a megvesztegetõk, õk fizet-
ték le a szocikat. (Arról nem is beszélve,
hogy mi jár annak a maffiózónak, aki ki-
adja az „üzletfelét”! Az államelnökkel is
baj lehet, ha már ez a betyárbecsület sem
mûködik benne.)

Inkább a lustaság. Az Azi rokonszenvvel
ír az egyik szakszervezeti vezetõ elkesere-
désérõl, amiért a fõváros civil lakossága
nem támogatja eléggé a sztrájkmegmozdu-
lásokat. Szögezzük azért le: nem azért,
mintha meg lenne elégedve.

Csupa kétely. Vasile Dâncu volt szocialis-
ta tárcavezetõ kijelentette, hogy õ nem
hisz a válságkormányokban, írja a
Curierul naþional. Igaz, a szociológus nem
hisz a koalíciós kormányokban sem, sõt
abban is kételkedik, hogy „miután a PSD
és a PNL hatalomra kerül a PD-L után,
megoldódik a politikai osztály iránti bi-
zalmatlanság kérdése”. Ami azt illeti, mi
sem hisszük ezt. 

A nap álhíre. A kormány szilárdan álla
talpán, jelentette ki az ENSZ-ben Emil
Boc, mielõtt beleesett volna a súgólyukba.
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Szakács Zsuzsanna, Totka László

Nem csillapodik az idei
50-es számú sürgõsségi

kormányrendelet hatására el-
indult konfliktushullám a ha-
zai pénzintézetek és elégedet-
len klienseik között. A Ro-
mán Nemzeti Bank (BNR)
most azzal sietett az érintet-
tek segítségére, hogy kiadott
egy útmutatót, melyben arra
bátorítja a szembenálló fele-
ket, hogy próbálják meg tör-
vényszéken kívül, személyes
úton rendezni a problémás
ügyeket. A HotNews.ro sze-
rint a feldühödött ügyfelek
újabban egyre jobban szidják
a jegybankot is, amiért hasz-
nos tanácsokon kívül semmit
sem tesz a kliensek érdeké-
ben – a vádat a BNR azzal
hárítja el, hogy ennél jobban
nem avatkozhat bele a pénz-
intézetek ügyeibe. Szerintük
az ilyen típusú elégedetlenség
rendezése az Országos Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság
(ANPC) felségterületéhez
tartozik.

„A jelenlegi ’iszap-
birkózás’ sajnos egy több éve
felgyülemlõ feszültség ered-
ménye, melynek bekövetkez-
tét szinte látni lehetett. Gya-
korlatilag 2004–2005-tõl
kezdve, mióta a hitelezési
hullám beindult, nagyon so-
kan panaszkodtak arra, hogy
változó kamatlábú hiteleik
mindig csak felfele irányban
változnak, akkor is amikor a
referencia kamatlábak (pl.
Euribor, Robor) csökkennek
– magyarázta lapunknak
Nagy Bálint Zsolt, a kolozs-
vári Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem Közgazdaság-
és Gazdálkodástudományi
Karának adjunktusa. – En-
nek oka természetesen az
átláthatatlan, különféle ad-
minisztratív határértékekben
(úgynevezett „marzsok”)
állt, amelyeket a bankok tet-
szésük szerint módosíthat-
tak. Jogos tehát az adósok ál-
láspontja, vigyázni kell azon-
ban, hogy valamilyen köztes
utat találjunk, mert ha min-
den érvényben levõ szerzõ-
désre egyszerre vezetik ezt
be, nagyon nagy és kiszámít-
hatatlan likviditási kockáza-
tot eredményez a bankok

számára.” Egy jogállamban
bárki és bármilyen intéz-
mény beperelhet bárkit – vé-
lekedett a Pénzügyi Tanszé-
ken oktató szakember arra a
kérdésünkre reagálva, meny-
nyire jellemzõ globális szin-
ten, hogy a pénzintézetek
pert indítanak az állam ellen.
Szerinte azonban gyakoribb
a fordított példa, hogy a kor-
mány, valamely kormányzati
felügyeleti szerven keresztül
perel be bankot a részvénye-
sek vagy betétesek védelmé-
ben. (Mint ismeretes, a sajtó-
ban olyan meg nem erõsített
híresztelések röppentek fel,
miszerint néhány bank bíró-
ságra menne az 50-es kor-
mányrendelet ügyében, ami-
ért a kormány két magán

szerzõdõ fél megállapodásá-
ba avatkozott bele.)

A tét óriási: kilencszázmil-
lió euró. Ennyit veszítenének
a bankok, ha a kamatszámlá-
lásban a jelenlegi belsõ refe-
rencia helyét átvennék a
bankközi kamatlábak. A
Capital elemzõi arra is rámu-
tattak, hogy a rendelet hosz-
szú távon is veszteségeket
okoz bankoknak és ügyfelek-
nek egyaránt – beleértve azo-
kat is, akiknek jelenleg sem-
mi közük hitelhez. Emiatt
pedig leginkább a fogyasztó-
védelmi ügynökség értelme-
zése okolható, mely a válto-
zó kamatú hiteleket a bank-

közi kamatok (Robor,
Euribor, Libor) szintjéhez
köti, magas szinten fagyaszt-
va be azokat. Az új elõírások
jelentõs többletkiadásokkal
terhelték a pénzintézeteket –
például a klienseket értesítõ
levelek milliói vagy az új ka-
matszámításra való számító-
gépes átállás költségei – ezek
pedig valamilyen formában
szintén az ügyfelek pénztár-
cáján fognak lecsapódni a
közeljövõben. A kormány-
rendelet ugyanakkor nem
változtat azon – vélekednek a
banki szakemberek – , hogy
az országban riasztó mérete-
ket öltött a késlekedõ banki
részletek aránya. Szerintük
sokan félreértik a rendelet tu-
lajdonképpeni célját és anya-

gi hasznot, a kamatok csök-
kenését remélik attól a tör-
vénytõl, mely elsõsorban a
bankszektor nagyobb
átláthatósága érdekében szü-
letett.

Egyéni olvasatok

Ugyanakkor a szakértõk
szerint a nézeteltérést csak
táplálja, hogy a pénzintéze-
tek, illetve az ügyfelek is a
maguk módján értelmezik a
törvényszöveget. Ezt egy la-
punkat felkeresõ érintett
ügyfél is igazolta. „Rájöt-
tem, hogy a bank a maga ér-
dekében értelmezte az erede-

tileg a fogyasztók érdekében
hozott törvényt, így bennem
is ott volt a reflex, hogy alá
kell írni egyfajta tiltakozást,
mert ha nem, akkor ki tudja
mi lesz, például elvehetik a
lakást. Végül úgy döntöttem,
hogy írásban értesítem õket
arról, hogy megtagadom az
aláírást” – osztotta meg ta-
pasztalatait a Román Keres-
kedelmi Bank (BCR) kliense,
aki a napokban csatlakozott
az interneten egy érdekvédõ
fórumhoz. 

A per elõszobája

Mint megtudtuk, az elége-
detlenek csoportjai nemcsak
pénzintézetenként, hanem
panasz-típusonként is vál-

toznak. Bizonyos esetekben
háromszázas egységekbe
szervezõdve perelik a ban-
kot – ennek elõfeltétele az
internetes fórumon való re-
gisztrálás, ahol a várólisták
is kialakulnak az ügyvédhez
fordulók következõ csoport-
jára.

A jegybank napokban ki-
adott javaslataival összhang-
ban azonban sokan inkább
hajlanak a bíróságon kívüli
megegyezésre. „Olyan eset-
tel is találkoztam, amikor a
panaszosok az eddiginél
jobb feltételekre kaptak aján-
latot a banktól. Ez lenne szá-
momra is a legelfogadha-

tóbb megoldás” – fogalma-
zott az ÚMSZ-nek egy név
nélkül nyilatkozó, aki egy-
elõre vár, figyeli a fejlemé-
nyeket és igyekszik minél
jobban informálódni. Hoz-
zátette ugyanakkor: „a ban-
kok nagyon erõs pozícióban
vannak, és kihasználják azt,
hogy az emberek rájuk van-
nak szorulva és nem ismerik
ki magukat a szerzõdésben.”

Igazi kincsesbánya

A fogyasztóvédelmi jogo-
kat erõsítõ törvénytõl felbá-
torodva sokan bírósághoz
fordultak, hogy igazuknak
érvényt szerezzenek – ez a
réteg pedig valóságos
„aranybányává” változott
az ügyvédi irodák számára.
Jelenleg csupán a dossziék
iktatása mintegy ötven euró-
ba kerül. A kliensek zöme
azonban átsiklik afölött,
hogy a per elvesztése esetén
nemcsak a remélt anyagi és
erkölcsi sikerrõl kell lemon-
dania, hanem állnia kell a
teljes perköltséget, mely
többszázezer euróig is fel-
mehet – figyelmeztetnek a
szakértõk. (Ehhez hozzájá-
rulhat az is, hogy a bankok
valószínûleg sztárügyvédek-
hez fordulnak majd, akik-
nek honoráriuma is a „több-
csillagos” kategóriában
van.) Bogdan Baltazar köz-
gazdász szerint a sürgõsségi
kormányrendeletnek egyet-
len anyagi nyertese lesz: és-
pedig az ügyvédek. A szak-
ember – más elemzõhöz ha-
sonlóan – populista intézke-
désnek minõsítette a kor-
mány lépését, mely csak el-
lenségeskedést szít a „kap-
zsi” bankok ellen.

Mint múlt heti interjúnk-
ban Diósi László, az OTP
Románia vezérigazgatója
fogalmazott, az elégedetlen-
kedõ ügyfelek esetét nem
kell túldimenzionálni,
ugyanakkor óvatosabban
kellene megítélni a pénzin-
tézetek helyzetét Romániá-
ban, mert bankok nélkül
nincsen további gazdasági
fejlõdés és a válságból való
kilábalás sem lehetséges az
általuk nyújtott hitelek és
szolgáltatások nélkül. 

Röviden Bank–ügyfél állóháborúMarad a B-besorolás

Nem módosított Románia
B-kategóriás besorolásán a
Coface, így az ország Bul-
gária mellett a közép-kelet
európai övezet leggyengébb
szereplõje maradt – írta a
Mediafax. A ratingintézet rá-
mutat ugyanakkor arra is,
hogy az idei 1,5 százalékos
visszaesést követõen 2011-
ben enyhe gazdasági fellen-
dülésen fog átmenni az or-
szág. Míg az export és az
ipari termelés lesznek a fõ
húzóerõk, a makrogazdasá-
gi stabilitás nagyban függ
majd a kormányzat teljesít-
ményétõl. 

Holnap dönt az IMF

Holnap elemzi a Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) igaz-
gatótanácsa romániai kül-
döttségének jelentését, mely
a július 26-a és augusztus 
4-e közötti bukaresti látoga-
tás eredményeit tartalmaz-
za – írta az Agerpres. A pén-
teki döntéstõl függ, hogy az
ország megkapja-e a ké-
szenléti hitel soron követke-
zõ, ötödik részletét, mely-
nek értéke több mint 900
millió euró.

Gyengült a dollár

Megerõsödött tegnap az
euró a dollárral szemben
(túllépve az 1,34 dolláros
küszöböt), miután az ame-
rikai szövetségi bank, a Fed
bejelentette, hogy lazítana
monetáris politikáján, an-
nak érdekében, hogy szük-
ség esetén támogassa a gaz-
dasági fellendülést – írta a
Mediafax a Reutersre hivat-
kozva. Az amerikai valuta
0,9 százalékot vesztett érté-
kébõl, ezzel a március kö-
zepén mért szintre süllyed-
ve vissza.

„Ágyõ” válság

Véget ért Spanyolország és
egyben az Európai Unió ál-
lamadóssági krízise – fogal-
mazott José Luis Zapatero
spanyol miniszterelnök a
Wall Street Journalban meg-
jelent írásában. Kijelentése
azt követõen látott napvilá-
got, hogy a japán JPC
pénzügyi felmérõ AAA be-
sorolással „jutalmazta” az
országot. A kormányfõ sze-
rint a válság tanulsága az
EU számára az, hogy a ver-
senyképesség terén nagyobb
konvergenciára, a gazdaság-
politika terén pedig erõsebb
elvekre van szükség. 

Cukortalan limonádék

A gyümölcslevekre vonat-
kozó direktíva módosítását
tervezi az Európai Bizott-
ság, melynek értelmében a
nektárok és bizonyos, pon-
tosan meghatározott italok
kivételével tiltanák a cukor
hozzáadását – írta a vg.hu.
A tegnap közzétett javaslat
szerint azokban az esetek-
ben, amelyekben az édesítés
megengedett, a gyártónak
egyértelmûen, címkével kell
jeleznie a hozzáadott cukor
jelenlétét. 

ÚMSZ

Az Európai Parlament
(EP) tegnapi strasbourgi

plenáris ülésén elfogadta a
mérföldkõnek számító, új
európai pénzügyi felügyelet
létrehozásáról szóló jelenté-
seket. Dacára néhány tagál-
lam ellenkezésének, hogy
megzabolázza a pénzpiaco-
kat, az EP az új szabályozás
elfogadásával nagyobb fel-
hatalmazást adott az euró-
pai felügyeleti hatóságok-
nak a bankok és más pénz-
ügyi cégek ellenõrzésére. „A
pénzügyi ellenõrzési cso-
mag elfogadása azt mutatja,
hogy Európa megértette a

gazdasági válság szolgáltat-
ta leckét” – jelentette ki a
pénzügyi csomag kapcsán
megfogalmazott írásbeli
hozzászólásában Winkler
Gyula, az RMDSZ európai
parlamenti képviselõje. Vé-
leménye szerint a felügyeleti
hatóságok létrejötte a telje-
sebb európai integráció és
az egységesebb európai piac
irányába tett lépés.

A parlament a nyár elején
már folytatott vitát a kérdés-
rõl, de a végsõ szavazást ak-
kor a képviselõk elhalasztot-
ták. A nyár folyamán az Eu-
rópai Bizottsággal és a tag-
államokkal folytatott hosz-
szas tárgyalásokat követõen

született meg a törvénycso-
mag kompromisszumos vál-
tozata. 

Winkler Gyula felhívta a
figyelmet arra, hogy az igazi
próbatétel a pénzügyi szabá-
lyozási csomag alkalmazása
lesz. „Az az álláspont is
igaz, amely szerint az új eu-
rópai központi szabályozó
hatóságoknak együtt kell
mûködniük a tagállamok
megfelelõ hatóságaival,
nem pedig helyettesíteniük
azokat. Ezzel szemben a
válság tanulsága azt mutat-
ta, hogy a különbözõ tagál-
lamok eltérõ módon intéz-
kedtek, ami csökkentette az
unió válságellenes fellépésé-

nek hatékonyságát, ezért
több koordinációra és na-
gyobb mértékû uniós össze-
hangolásra van szükség. A
dolgok jelenlegi állása sze-
rint az új felügyeleti hatósá-
goknak nem csak tanács-
adási és ajánlástevõi hatás-
körük kell hogy legyen. Az
új intézmények hatásköre
egységes szabályok megal-
kotására és összehangolt eu-
rópai felügyeletre kell hogy
kiterjedjen. Az új európai
gazdasági kormányzás erõ-
sebb integrációt követel meg
a tagállamok részérõl”– véli
Winkler.

A most létrehozott Euró-
pai Rendszerkockázati Tes-

tület feladatköre az európai
pénzügyi rendszer makro-
prudenciális felügyelete, a
pénzügyi rendszer egészét
fenyegetõ kockázatok feltá-
rása és a gyors cselekvést
igénylõ korai figyelmezteté-
sek kiadása. A csomag ma-
gába foglalja továbbá a
nemzeti felügyeletek háló-
zatából álló Pénzügyi Fel-
ügyeletek Európai Rendsze-
rét, vagyis az Európai Bank-
felügyeleti Hatóság, az Eu-
rópai Biztosítás- és Fog-
lalkoztatóinyugdíj-felü-
gyeleti Hatóság, valamint az
Európai Értékpapír-piaci
Felügyeleti Hatóság létreho-
zását. 

Bár megegyezésben reménykednek, az elégedetlen kliensek pénzt és energiát sem sajnálva küzdenek

Új zabolát kap az EU pénzpiaca
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Könnygázt is be kellett
vetniük tegnap a csend-

õröknek Bukarestben, hogy
meg tudják védeni a kor-
mány épületét a Victoria tér
elõtt tüntetõ mintegy tízezer
szakszervezeti tagtól. A Boc-
kabinet megszorító intézke-
dései ellen tiltakozó tömeg
egy része áttörte a Victoria
palotát és a teret elválasztó a
kordont, s a feldühödött em-
bereket a rendvédelmi erõk-
nek csak nehezen sikerült
visszatuszkolniuk a tüntetés-
re kijelölt területre. A
CNSLR-Frãþia által összehí-
vott tüntetésen számítani le-
hetett az incidensekre,
ugyanis a Victoria téri gyüle-
kezõt megelõzõen a szak-
szervezeti tagok – bemelegí-
tésképpen – a munkaügyi
minisztérium épületét tojá-
sokkal dobálták meg.

A kormánypalota elõtti
tüntetést délután háromra
hirdették meg a szervezõk,
ám a röviddel a csendõrök-
kel történõ összecsapások
után – fél öt körül – a tömeg
szét is széledt. „Tartottam
volna még az embereimet,
ám már fáradtak voltak, so-
kan már reggel korán elin-
dultak, hogy Bukarestbe in-
duljanak” – magyarázta
Marius Petcu, a CNSLR-
Frãþia elnöke.

Az akció után több szak-
szervezeti tiltakozó arról be-
szélt: több társuk „a kormány
passzivitása miatti dühében”

áttörte a kordont, hogy beha-
toljon az épületbe. Dühüket
csak növelte, hogy ezt a
csendõrök könnygáz-spray
bevetésével próbálták meg-
akadályozni.

A tegnapi megmozdulásra
az ország számos részébõl
vettek részt közalkalmazotti
szférában dolgozók, nyugdí-
jasok és munkanélküliek. A
tömeg transzparenseket
emelt magasba, „Bãsescu
menj Ceauºescu után!”, „A
rózsára szavaztatok, egyetek
rózsát!” felirattal. A tiltakozó
akciót a Sanitas egészségügyi

szakszervezet tagjai kezdték
délben, Bukarest egyik terén.
Innen vonult a folyamatosan
duzzadó tömeg elõbb a mun-
kaügyi minisztérium elé,
majd a Victoria térre.

A szakszervezetiek a meg-
szorító intézkedések folytatá-
sát szerették volna akciójuk-
kal megakadályozni, azt kö-
vetelték, hogy béreiket már
januártól a 2009. decemberi
szintre emeljék, továbbá a
közalkalmazottak, illetve a
magánszférában dolgozók
számára egyaránt 750 lejes
minimálbért akarnak kihar-

colni. Kérték továbbá, hogy
ne folytatódjanak az elbocsá-
tások, a munkatörvénykönyv
maradjon a jelenlegi formájá-
ban, ne kerüljön sor az egyé-
ni, ágazati, illetve az orszá-
gos szintû munkaszerzõdé-
sek megszüntetésére. A tilta-
kozók a napokban megsza-
vazott egységes nyugdíjtör-
vény ellen is felemelték
hangjukat, fõleg az ellen,
hogy 2030-tól a nõknek és
férfiaknak egyaránt 65 év
lesz a nyugdíjkorhatár.

A szakszervezeti akciónak
politikai visszhangja is volt.

A nagyobbik kormányzó ala-
kulat, a Demokrata–Liberá-
lis Párt alelnöke azzal vádol-
ta meg az ellenzéki Szociál-
demokrata Pártot, hogy „fel-
kelésre” uszítja a tömegeket.
„Úgy járnak el, mint Ion Ili-
escu, aki Bukarestbe hívta a
bányászokat, hogy megaka-
dályozzák a reformokat” –
jelentette ki a politikus. A
Nemzeti Liberális Párt elnö-
ke, Crin Antonescu a tünte-
tésen történt incidensekrõl
azt mondta: bebizonyoso-
dott, hogy „ez egy agresszív
kormány”. 
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Röviden

A római tárnákat
félti az Alburnus Maior

Nyílt levelet intézett a veres-
pataki beruházást ellenzõ
Alburnus Maior egyesület
az Országos Archeológiai
Bizottság tagjainak, amely-
ben arra hívja fel a figyelmü-
ket: az aranykitermelés ve-
szélyezteti a község melletti
Cârnic hegy belsejében lévõ
római kori tárnákat. A levél
annak kapcsán született,
hogy a héten újraindult a
kormány szintjén a beruhá-
zó Roºia Montanã Gold
Corporation projektjének
elemzése. A környezeti ha-
tástanulmányt egy tárcaközi
bizottság vizsgálja. Ezzel
párhuzamosan egy archeoló-
gusokból álló bizottság is el-
kezdi a munkát. 

Sebészt vizsgálnak
egy beteg haláláért

Kezeletlen, elfertõzõdött seb
miatt veszítette életét egy
idõs háromszéki férfi. A be-
teget vasárnap vitték a sepsi-
szentgyörgyi kórház sürgõs-
ségi osztályára, de az õt
megvizsgáló sebész nem
utalta be az osztályra, ha-
nem ellátta tanácsokkal és
hazaküldte. Hétfõn a család-
orvos is megnézte a sebet, és
beutalót adott a kórházba,
ahol ezúttal fel is vették –
magyarázta az esetet dr. Al-
bert István. A sepsiszent-
györgyi kórház orvos igazga-
tója szerint idõközben elter-
jedt az egész szervezetben a
fertõzés, a beteg gyomorvér-
zést kapott, és kedden meg-
halt. Albert István leszögez-
te, beindították az ügy ki-
vizsgálását. Több szakorvos-
tól is kértek véleményt, és a
következõ napokban dönte-
nek arról, hogy történt-e
vagy sem orvosi mûhiba.

Udvarhelyszéki Fiatal 
Pedagógusok Fóruma

Szeptember 24. és 25-én
szervezik meg Homoród-
fürdõn a III. Udvarhelyszéki
Fiatal Pedagógusok Fóru-
mát. Az ötven részt vevõ pe-
dagógusnak lehetõsége lesz
kötetlen beszélgetésekre, ta-
pasztalatcserére, az oktatás-
sal kapcsolatos kérdéseik
megvitatására, illetve szak-
mai elõadásokat is hallgat-
hatnak. Bõvebb információk
a rendezvényrõl a
http://picasaweb.google.com/u
dvarhelyszeki.pedaforum hon-
lapon olvashatók

A részegeknek kell
fizetniük a józanításért

Az alkoholmérgezéssel sür-
gõsségre kerülõ betegeknek
ezután ki kell fizetniük a ki-
szállás és az ellátás költsé-
gét, döntötte el tegnap a
képviselõház egészségügyi
szakbizottsága. Egyre na-
gyobb az etilalkohol-túlada-
golás következtében kórház-
ba kerülõk száma – magya-
rázta a lépést Tudor
Ciuhodaru független képvi-
selõ. A iaºi-i kórház szóvi-
võjeként is dolgozó orvos el-
mondta, kórházuk évente
ezer ilyen pácienst fogad.
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Több ezren pattantak teg-
nap kerékpárra Erdély-

szerte az európai autómen-
tes napon. A civil szerveze-
tek felhívására, Sepsiszent-
györgy központjában a gép-
kocsik helyét biciklisek, gya-
logosok, görkorcsolyások és
gördeszkások vették át dél-
után, és a résztvevõk arra tö-
rekedtek, hogy saját – nem
motorizált – jármûvükön ad-
dig körözzenek a központ-
ban, míg teljesítik a maratoni
távot. Ugyancsak tegnap
Kézdivásárhely központjá-

ban is megszervezték a ke-
rékpáros felvonulást. Nagy-
váradon tegnap este a Pro
Bikers Bihor Egyesület és az
Erdélyi Kárpát Egyesület
társszervezésében szintén
kerékpáros felvonulást tar-
tottak, melynek elsõ 250
résztvevõje pólót kapott
ajándékba. Székelyudvar-
hely két legforgalmasabb út-
ján már kedd óta egy-egy te-
tejére fordított roncsautó
hívja fel a figyelmet az autó-
mentes nap fontosságára. „A
roncsok azt üzenik, hogy né-
ha vagy legalább ezen a na-
pon aki teheti, mellõzze au-

tóját. Ez csak egy kis lépés az
élhetõbb környezet kialakítá-
sáért” – mondta Kilyén Bar-
na, a figyelemfelkeltõ akciót
szervezõ Vulticulus Földrajzi
Társaság vezetõje.

Az európai autómentes
napot 1998 óta minden év-
ben megtartják az Európai
Unió országaiban. A  társa-
dalom környezettudatossá-
gát erõsíteni hivatott rendez-
vénysorozatot 2000 február-
jában az EU 13 tagállama
közös nyilatkozatban támo-
gatta. A nyilatkozatot az
utólag csatlakozó államok is
aláírták. 

Hadüzenet a motorfüstnek

Itt még lufikkal dobálóztak tojások helyett. A tiltakozásorozatot a Sanitas egészségügyi szakszervezet kezdte a fõvárosban

Kordonbontó „népharag”

Ki két lábon, ki két keréken vett részt Sepsiszentgyörgyön a figyelemfelkeltõ akcióban

Fotó: Tofán Levente

Fotó: Henning János

Kovács Zsolt

A jóval kedvezõbb kül-
földi ajánlatokkal kell

felvenniük a versenyt a ha-
zai kórházaknak, amikor be
akarják tölteni a most fel-
szabadított állásokat – állít-
ja Nagy András, a Kovász-
na Megyei Gyógyszerészka-
mara elnöke. Mint ismert,
az Egészségügyi Minisztéri-
um ezen a héten hirdetett
meg közel 3000 állást, ame-
lyeket novemberben tölte-
nek majd be. A felszabadí-
tott állások orvosoknak,
asszisztenseknek, gyógysze-
részeknek, gépkocsivezetõk-
nek és kisegítõ személyzet-
nek szól. 

Nagy András tegnapi saj-
tótájékoztatóján kifejtette:
most kell meghozni azokat a
döntéseket, hogy milyen
szakterületen szeretnék be-
tölteni az üres állásokat, és
úgy kell csoportosítani a
pénzeket, hogy a felajánlott

jövedelmek vonzzák a jó
szakembereket. „Ha egy
kórházban nincs orvos,
nincs is jövedelme, ugyanis
az egészségbiztosító az el-
végzett orvosi beavatkozá-
sok alapján fizet” – magya-
rázta. Kovászna megyében
az egészségügyi szaktárca
31 állást hirdetett meg, míg
a háromszéki önkormány-
zatok 9,5 állást tudnak betöl-
teni. Nagy András szerint a
sepsiszentgyörgyi kórház-
ban például nagy szükség
van gyermekgyógyászra és
radiológusra, de üres gyógy-
szerészállások is vannak a
megyében. „Nagyon nehe-
zen találnak majd szakem-
bert ezekre a helyekre, mivel
a magánszféra jobb fizetést
kínál” – magyarázta Nagy
András, aki szerint fontos,
hogy akár részmunkaidõben
is, de alkalmazzanak patiku-
sokat, mert nélkülük nem le-
het akkreditálni a kórházak
zárkörû patikáit. 

Nem elég csábítóak

az egészégügyi állások

Kóros orvoshiány Háromszéken
Vasile Neagovici, a Sanitas szakszervezet Kovászna me-
gyei elnöke szerint az ágyszámok alapján a megfelelõ el-
látáshoz szükséges egészségügyi állások 30 százaléka
nincs betöltve, ez szám szerint 1900 hiányzó alkalmazot-
tat jelent Háromszéken. A szakszervezeti bizalmi szerint
a kovásznai szívkórházban például 520 alkalmazottra
lenne szükség, hogy fennakadás nélkül el tudják látni a
betegeket, de csak 250 alkalmazott van. 



Tamás András

Nagyapa, fiú és unoka
kiállítását nyitották meg

hétvégén a nagyenyedi vár
bástyájában. Kõmíves An-
dor, a kolozsvári Képzõmû-
vészeti Fõiskola tanára,
édesapja Miklós, illetve az
ifjúsági Inter-Art alkotótá-
borból már ismert Loránd
fiának közös munkái a
Horvat Horea és Bugán
László által fenntartott bás-
tyagalériában kerültek be-

mutatásra. A három generá-
ció közös alkotása Kõmíves
Andor megfogalmazásában
egy elképzelt idõalagút, egy-
ben tiszteletadás a nyolcva-
nas éveit töltõ édesapjának.
A 14 éves unoka, illetve az
52 éves egyetemi tanár, a 83
éves nagyapától öröklött hu-
morérzékkel fûszerezett köl-
tõiséget vetítette elénk.

„Nem véletlenül válasz-
tottam az idõtlenséget su-
gárzó Kovácsok bástyáját.
Érdekes módon a története

vége felé közeledõ apámban
a jövõmet látom, fiamban
pedig paradox módon a
múltamat. Olyan, mintha
mágikus térben, a jövõvel és
múlttal párhuzamosan
kommunikálnék”– fogalma-
zott a képzõmûvész. A kiál-
lítást Horaþiu M. Josan pol-
gármester nyitotta meg,
méltatva a három nagyenye-
di mûvész alkotását el-
mondta, a közönségre hárul
a három réteg egyéni poézi-
sének felfedezése. 
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Még mennyire cintányéros
cudar világ! Magyarországon
is alig kevésbé, mint nálunk.
Nincs pénz, szorít a FMI és
az EU, s jön a tél, drágább
lesz a fûtés, a benzin és több
minden, a plusz költségeket
valahogy mégis ki kell gaz-
dálkodni. A szórakoztatóipar-
ban például haknizással,
szomszédolással! A szemfüle-
sebbek meg se várják a kará-
csonyi szezont, máris útra
kelnek. Szatmárnémetiben a
következõ napokban olyan
sztárok lépnek fel, mint a
trombitás Galambos ( Lagzi)
Lajcsi és a nagy nevettetõ, de
legalábbis mosolyogtató,
Fábry Sándor. Nem vitás, a
nép jól fog szórakozni és dõl
majd a nevetéstõl. Mert neve-
tésbõl soha nem lehet elég,
hisz vele könnyebben elfelejt-
jük a bajokat. S milyen jó
(miként ezt Móricz Zsigmond
a Hétkrajcárban megírta) az
istenek úgy rendelték, hogy a
szegény ember is tudjon ne-
vetni! Mind több embernek
van ma szüksége erre az isteni
adományra.
Tavaly is sokan jöttek hoz-
zánk. Ha emlékezetem nem
csal, az ismert operett-dalt, a
Cintányéros cudar világot leg-

alább négy-öt együttestõl hall-
hattuk-láthattuk Szatmárné-
metiben, mert két-három csa-
pat táncolt is hozzá. Csapat?
Azért ne essünk túlzásba,
mert legtöbben még szegény
rokonnak tartanak bennün-
ket odaátról és a lehetõ legki-
sebb csapattal jönnek át, azok
tagjai is többnyire szekundá-
sok. Olykor már csak ketten-
hárman, jobb esetben négyen-
öten ropják a táncot, mutat-
ják be azt a mûsort, amit ott-
hon legalább nyolc-tíz párnak
kell elõadni. Ám ne legyünk
igazságtalanok: jönnek hoz-
zánk jól felkészült (kis)-
együttesek is. Emlékszem a
múlt télen a miskolci opera
hét tagja olyat produkált vá-
rosunkban, hogy teljesen fe-
ledtette a teljes ( az akár
negyven-ötven fõs) csapat hiá-
nyát. S nagyon reméljük, Ga-
lambos Lajcsi se lett anynyira
szegény a gazdasági válság
miatt, hogy eladta volna híres
réztrombitáját és töklevél-
szárból nyesett kürttel (ma-
gyar vuvuzelával) fújja ne-
künk a lakodalmas nótákat.
Miként Fábry mestertõl sem
(csak) ócska vicceket várunk.

Sike Lajos

Szótárlat

Cintányéros
cudar világunk

Sipos M. Zoltán

Ismét módosult a kolozs-
vári Mátyás-szoborcso-

port restaurálásának befeje-
zési határideje. A napokban
tárgyalt a felújításra kiírt pá-
lyázatot elnyerõ Concefa
cég és a kolozsvári városhá-
za az új határidõrõl, vala-
mint a módosult feltételek
részleteirõl. 

Az új határidõ: 
november 27.

„Az elõre nem látható aka-
dályok és az ebbõl adódó las-
sú munkamenet miatt, ismét
tárgyaltunk a Concefa veze-
tõségével, és abban állapod-
tunk meg, hogy a legutolsó
dátum, ameddig kitolható a
restaurálási munkálatok be-
fejezése, az november 27-e.
Persze, jeleztük a Conce-
fának, hogy a városháza nem
ragaszkodik föltétlenül ehhez
a dátumhoz, annál jobb, ha
hamarabb is sikerül befejezni
a munkálatokat” – mondta el
lapunknak László Attila,
Kolozsvár alpolgármestere. 

Ezen a tárgyaláson módo-
sították a szerzõdés feltét-
eleit is, a korábbi szerzõdés
értelmében ha a Concefa
nem fejezi be a megszabott
határidõre a munkálatokat –
ez a határidõ 2010. július
22-e volt – , büntetést köte-
les fizetni minden késett nap
után. Az alpolgármester el-
mondta: nem érdekük to-
vábbi anyagi gondokat ag-

gatni a munkáltató cégre,
ezt a határidõt is november
27-ig tolták ki. „Mindannyi-
unk érdeke, hogy a restaurá-

lás minél hamarabb befeje-
zõdjön, és át tudjuk adni a
szoborcsoportot eredeti for-
májában” – fejtette ki Lász-

ló Attila, majd hozzátette:
„szerettük volna, ha a szo-
borcsoportot október 12-én
teljes díszében tudtuk volna

átadni, mivel 1902-ben ezen
a napon avatták fel, de ez
sajnos a jelenlegi helyzetben
kivitelezhetetlen”.

Majd, ha fagy

A felújítást végzõ szakem-
bereknek ugyanakkor az
idõjárással is fel kell venniük
a versenyt, hisz a fagy beáll-
ta elõtt be kell fejezniük a ta-
lapzat teljes restaurálását,
mivel ezután már nem lehet
a köveket egymáshoz illesz-
teni, betonozni, malterrel
dolgozni. „Megfeszített
iramban dolgozunk, a szo-
borcsoport talapzatát min-
dennap két sor díszkõvel bo-
rítjuk be, ezzel párhuzamo-
san folynak a Kolozsi úr ál-
tal vezetett bronzelemek res-
taurálási folyamatai. A ta-
lapzat betonmagjának meg-
öntése volt az egyik kulcs-
fontosságú kérdés a restau-
rálások folyamán: az eredeti
talapzat belsõ magját kõtör-
melékek alkották, és ez azt
eredményezte, hogy a szo-
borcsoport teljes súlyával a
díszburkolatra nehezedett,
ami jelentõs károsodással
járt. Miután már elkészült a
betonmag, reméljük, minél
hamarabb sikerül köré építe-
ni a díszburkolatot, hogy ez-
után a lovas alak és a hadve-
zérek alakjai ismét az erede-
ti helyükre kerülhessenek” –
fejtette ki Nagy Benjámin
kõfaragó, a talapzat díszkö-
veinek felújításáért felelõs
szakember. 
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„Belsõ információkat” szereztek a restaurátorok a Mátyás-szoborcsoport helyzetérõl

Röviden

Generációs idõalagút

Kérdésünkre az alpolgármester elmondta:
a felújított szoborcsoportra nem fog visz-
szakerülni sem a Gheorghe Funar volt ko-
lozsvári polgármester idejében odakerült
román nyelvû tábla, sem a szoborcsoport

1902-es, eredeti állapotában rajta megjele-
nõ Nagy-Magyarország címer, viszont
restaurálásetikai megfontolásokból ezek
helyét jelezni fogják a szakemberek a ta-
lapzaton. 

Lemaradnak a korábbi feliratok

A szerzõ felvétele

Módosult az átadási határidõ 
Az idõvel versenyeznek a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport restaurátorai 

Száz éve született 
Faludy György

Száz éve, 1910. szeptember
22-én született Faludy
György; a négy évvel ez-
elõtt elhunyt Kossuth-díjas
költõ, mûfordító élete bõ-
velkedett fordulatokban, eg-
zotikus utazásokban, oly-
kor szó szerint pokoli ka-
landokban, szép nõkben,
szerelemben. A nagy költõ-
re való emlékezés tegnap a
Budapest-Fasori Evangéli-
kus Gimnáziumban vette
kezdetét, ahol Szõcs Géza
kulturális államtitkár is elõ-
adást tart.

Kolozsváron 
zenél Lajkó Félix

Kolozsváron is fellép Lajkó
Félix erdélyi turnéja alkal-
mával: október 3-án 20 órá-
tól a Gyõzelem (Victoria)
moziban koncertezik Bras-
nyó Antallal. A koncertre
holnaptól lehet jegyet váltani
20 lejért a mozi pénztáránál.

Szabó Vilmos kiállítás

A nemrég elhunyt zilahi
képzõmûvész, Szabó Vil-
mos munkáiból nyílt nagy-
szabású retrospektív kiállí-
tás tagnap este a zilahi Ioan
Sima Mûvészeti Galériá-
ban. A kiállítás október kö-
zepéig tekinthetõ meg. 

Hétezer éves település

Egy korábban ismeretlen
hétezer éves, újkõkori tele-
pülést fedeztek fel Buda-
tétényben, a Budapesti Tör-
téneti Múzeum ásatásán. A
múzeum munkatársai, Be-
szédes József, M. Virág
Zsuzsanna és Szilas Gábor
az M0 autópálya déli szek-
torához kapcsolódó, a Nö-
vény utcai csomópont épí-
tését megelõzõ régészeti fel-
tárásokat végeznek idén
májustól. A munkák jelen-
leg két nagyobb munkaterü-
leten folynak.

Vajdasági Magyar 
Nemzeti Színház

Önállósulni szeretne a sza-
badkai Népszínház Magyar
Társulata és Vajdasági Ma-
gyar Nemzeti Színház né-
ven mûködne tovább; a
már korábban is felvetett
gondolatot a társulat mel-
lett a vajdasági magyarok
részleges kulturális autonó-
miáját képviselõ Magyar
Nemzeti Tanács is támogat-
ja. „Most a nemzeti taná-
csokról szóló törvény is le-
hetõséget ad arra, hogy
önállósodjon a szabadkai
Népszínház Magyar Társu-
lata” – mondta Lovas Ildi-
kó, a Magyar Nemzeti Ta-
nács (MNT) mûvelõdési ta-
nácsosa a Magyar Szó címû
délvidéki lapnak.

Ughy Levente kiállítása

Ughy Levente szobrász ki-
állítását nyitják meg a ko-
lozsvári Korunk Galériában
(Eremia Grigorescu/ Rákó-
czi utca 52. szám) ma este
18 órakor.

HIRDETÉS
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Farkas István

Kezdjük sablonosan. Mesél-
jen az együttes születésérõl!
– Igazából 2007 tavaszán „szület-
tünk”. (A nemEZ tagjai: Kátai
Jocó – dob, Kátai Judit – ének,
hegedû, Kerezsi Csongor – basz-
szusgitár, Könczey Jenõ – billen-
tyû, Orbán Ferenc – hegedû, gi-
tár, vokál – szerk. megj.) Akkori-
ban Szegeden, Marosvásárhelyen
és Sepsiszentgyörgyön éltünk,
így, a távolságok fogságában ha-
vonta csupán egyszer tudtunk ta-
lálkozni, de szerencsénkre kellõ
komolysággal termékeny közös
muzsikálások voltak azok. No-
vemberben sikerült is bemutat-
koznunk a vásárhelyi, majd az
udvarhelyi közönség elõtt.

A nemEZ a népzenét jazz-el
„keveri”. Ez tervbe volt véve,
vagy idõközben alakult így?
– A kezdetek kezdetén tudtuk,

hogy népzenét szeretnénk játsza-
ni, csak kicsit másképp mint bár-
ki más – ez a „másképp” volt szá-
munkra is a nagy kérdés. A jazz-
es vonal igazából a második pró-
ba után – zongoristánk megjele-
nésével – vált valóssá.

Ezáltal könnyebb megfogni a
fiatalabb generációt?
– Nem feltétlenül kell a népdalo-
kat feldolgozni, hogy azok szeret-
hetõek legyenek. Ugyanakkor
slágerekben sem igen gondolko-
dunk – ettõl függetlenül mindket-
tõ „veszélye” fennáll. Igazából
nincsenek mély elméleteink a
muzsikánk körül, nem akarunk
világmegváltóknak tûnni, mi egy-
szerûen a jó kedély vonzáskö-
rében alkotunk. A jazz-es párosí-
tás igazából még rétegeltebbé te-
szi zenénket ugyan, de ha ez egy
híd lehet a két fanatikus tábor kö-
zött, az már nemes szándékot
igazolhatna.

Önök készítették az Erdélyi
Magyar Televízió új, õszi arcu-
latának a zenei aláfestését. Mi-
bõl állt ez a munka?
– Az Erdélyi Magyar Televízió kép-
viselõi megkerestek, közölték
szándékukat, igényüket és lehetõ-
ségeiket. Mi rövid ideig mérlegel-
tünk, aztán belevágtunk. Zenei
alapokat kezdtünk gyártani, me-
lyeket az interneten „tettük mér-
legre” – a visszajelzések alapján
pedig kidolgoztuk az egyes dara-
bokat. Jó kis kaland volt ezeket a
röpke kis zenei hangulatokat
megalkotni, és ezúton is köszöne-
temet fejezem ki a csapat nevé-
ben is a kitüntetett bizalomért.

Mennyire közvetítenek érté-
ket az erdélyi zenekarok? Be-
szélhetünk-e arról, hogy a zene
többet árthat, mint használ?

– Akárcsak szerte a nagyvilág-
ban, nálunk is vannak jó és rossz
példák, csak kicsiben. Ha a mu-
zsikus a minõséget is szem elõtt
tartja, akkor már jó úton jár. Az
érték viszont verejtékes munka
gyümölcse. Ma már szinte álta-
lános tény, hogy mindenkinek
van digitális fényképezõgépe,
mellyel elkezdi halmozni a le-
nyomatokat, ahelyett hogy meg-
élné azokat. Régebb, a filmes vi-
lágban, a fényképésznek körbe
kellett járni a témát, megfontolt-
ságot, sasszemûséget igényelt.
Volt 24-36 kockád, nem lehetett
hibázni. Ez mára szinte a ködbe
veszett. Valahogy így állunk a
zenével is.

Mi a legnagyobb motiváció a
zenélésben?
– Az öröm.

Az alkoholmérgezéssel sürgõsségre kerülõ
betegek ezután saját maguk kell fizessék a
kiszállás és az ellátás költségét – döntött teg-
nap a képviselõház egészségügyi bizottsága. A
döntést azzal magyarázzák, hogy a romániai
kórházakban egyre több olyan személy kerül,
aki a túlzott mértékû alkoholfogyasztás után
detoxikálásra szorul. A iaºi-i sürgõsségi kór-
házban például évente ezer olyan személy „ér-
kezik”, aki a veszélyességig maradt az alkoholt
tartalmazó poharak, üvegek, hordók stb. mel-
lett. Az ilyen „beteg” a kórháznak napi 570
lejbe kerül – hangsúlyozzák a szakemberek.
Amerikanizálódunk. Mondhatnánk. A ten-
gerentúlon a túlsúlyos embereknek többe kerül
az egészségbiztosítás. De kérdés, hogy akinek
nem lesz pénze gyomormosásra az örökre
részeg marad?

(efi)

Száz szó

Röviden

Szabó Gábor fényképezte 
Hollandia Oscar-küldöttjét

Szabó Gábor (képünkön) az operatõre Hol-
landia hivatalos Oscar-nevezésének, Rudolf
van den Berg Tirza-jának – írja az MTI. A
Tirza a tegnap kezdõdött utrechti Holland
Nemzeti Filmfesztivál nyitófilmjeként mu-

tatkozott be a közönségnek. A számos hazai
és nemzetközi díjjal kitüntetett Szabó Gá-
bornak és Rudolf van den Bergnek, a Tirza
a negyedik közös munkája. A film egyéb-
ként egy nagysikerû holland regény mozifel-
dolgozása. A Sylvia Hoeks, Gijs Scholten
van Aschat és Johanna ter Steege fõszereplé-
sével készült filmet tavaly forgatták Hollan-
diában, Dél-Afrikában és Namíbiában.

EFA: megvannak az animációs 
nagyfilm-jelölések

Az 51-es bolygó (rendezte: Jorge Blanco, Spa-
nyolország–Nagy-Britannia), Sammy nagy
kalandja – A titkos átjáró 3D (r.: Ben Stassen,
Belgium) és a The Illusionist (r.: Sylvain Cho-
met, Nagy-Britannia– Franciaország) címû
animációs filmeket jelölte az Európai Film-
akadémia (EFA) a legjobb európai animáci-
ós nagyjátékfilm kategóriájának versenyébe.
A jelölt filmek közül a gyõztest hamarosan
az Európai Filmakadémia 2300 tagja vá-
lasztja ki. A díjátadásra 2010. december 4-
én, szombaton kerül sor az Európai Filmdí-
jak ceremóniáján az észtországi Tallinnban.
A legjobb európai animációs nagyjátékfilm
kategória egyébként viszonylag újnak szá-
mít a díjak történetében: az EFA 2009-ben
vezette be.

Amatõr YouTube-videók 
a Guggenheim Múzeumokban 

Kiválasztották azt a 125 alkotást a YouTube-
ra naponta feltöltött többszázezernyi amatõr
videóból, amelyek további válogatás után a
kortárs mûvészek megbecsült alkotásai közé
kerülhetnek, a New York-i Guggenheim
Múzeumba. A videomegosztó és a múzeum
nyáron meghirdetett YouTube Play címû kö-
zös pályázatán a legkreatívabb netes videó-
kat keresték, a felhívásra összesen 91 ország-
ból több mint 23 ezer alkotás érkezett. A
döntõbe jutott legjobb 125 felvételt. Ezeket a
Guggenheim Múzeumokban, valamint a
www.youtube.com/play oldalon lehet megte-
kintetni. A 20 legjobb alkotást a New York-i
Guggenheim Múzeum megnyitásának 51.
évfordulóján, október 21-én nevezik meg. 

Az öröm, mint motiváció

A Guns N’Roses „demokráciája”
ÚMSZ

Tízezer rajongó elõtt koncer-
tezett kedd este Bukarestben

az 1980-as évek végének, 90-es
évek elejének meghatározó ame-
rikai hard rock együttese, a Guns
N’Roses. A több mint két órát ké-
sõ, Axl Rose vezette csapatot –
amelyrõl a rajongók már jól tud-
ják, hogy koncertjeiket mindig
késõbb kezdik – óriási fütty és
hurrogás üdvözölte, mely már a
másfél órával késõbb kezdõ
Danko Jones nyitózenekar zené-
lése közben elkezdõdött. Az ame-
rikai rockereknek persze fogal-
muk sem volt, hogy a „huuú” ne-
gatív konnotációjú, így jókedvû-
en csaptak a húrok, dobok stb.
közé és felcsendült a Chinese
Democracy címû sláger, az

1994–2005 között készült albu-
muk címadó dala, mely a New
York Times szerint több mint 13

millió dollárt emésztett fel. A nyi-
tódarab után olyan ismert sláge-
rek csendültek fel, mint a

Welcome To The Jungle, It’s So
Easy, Mr. Brownstone, Sorry, Better,
Live And Let Die, Another Brick In
The Wall, vagy a Martin Luther
Kinget idézõ Madagascar. A Don’t
Cry címû szám alatt a rajongók
már extázisban voltak, a dal felét
az egy emberként mozgó tömeg
énekelte. A rockerek között csá-
polt a cotidianul.ro információi
szerint Miron Cozma egykori bá-
nyászvezér is, annak ellenére,
hogy ki van tiltva a fõvárosból.
Christian Ciocan, a Fõvárosi
Rendõrkapitányság szóvivõje, el-
mondta: Miron Cozmának tilos
belépnie Bukarest területére, ám
szeptember 20–21-re különleges
rendõrségi engedélyt kapott,
hogy elvihesse feleségét egy bu-
karesti orvosi vizsgálatra, így ve-
hetett részt a rock-koncerten is. 

Sztársarok

Hacker támadt a maszol.ro-ra
F. I.

Magukat kurdoknak nevezõ
hackercsapat keddrõl szerdá-

ra virradólag feltörte a maszol.ro
honlapot és lecserélték a fõol-
dalt. Így egy ideig az ÚMSZ
online platformján a HaCkeD
By ArTiN – KurDisH HaCker
felirat volt látható. A honlap ad-
minisztrátora szerint a hackertá-
madás kanadai szerverrõl érke-
zett, az elkövetõk célja azonban
nem ismert.

Egy lapunk által megkeresett
informatikus úgy véli, habár ma-
napság egyre nagyobb hangsúlyt
fektetnek a biztonságra, tudni
kell, hogy nem létezik százszáza-
lékosan „törés-mentes” rendszer.
„Egy ilyen támadásnak a hátteré-

ben általában két dolog állhat. Az
egyik lehetséges indok, hogy a
„támadó” közölni szeretne vala-
mit a nagyvilággal, és emiatt a
legideálisabb egy napilap honlap-
ját feltörni, és ott közzétenni a kí-
vánt információt, fõleg a reggeli
órákban, amikor a legtöbben
„kattannak rá” a honlapra. A
másik ok lehet a csínytevés, a bi-
zonyítási kényszer, hogy képes
volt feltörni egy rendszert” – véle-
kedett lapunknak Vass Lehel, az
ország egyik legnagyobb out-
sourcing cégének munkatársa. A
szakember szerint a leggyakoribb
biztonsági rés maga az emberi
mulasztás. Egy rossz helyre le-
jegyzett vagy túlzottan egyszerû
jelszó, egy apró kis rendszerbeál-
lítás elmulasztása elég ahhoz,

hogy azt egy hozzáértõ ember
könnyen ki- vagy felhasználja.
Mint ismeretes, nemrég magukat

albánoknak kiadó hackerek tör-
ték fel hasonló módszerrel az
erdely.ma fõoldalát.

A jazz-folk-ot játszó nemEZ együttes az
albumkészítés és koncertezés mellett új ol-
dalával is elõrukkolt. Õk készítették el az
Erdélyi Magyar Televízió õszi arculatának
hangaláfestését. Az együttes frontemberé-
vel, Orbán Ferenccel beszélgettünk.

A magukat kurdoknak nevezõ hackerek a maszol.ro fõoldalát cserélték le

Axl Rose 25 éves bandájának zenéjére tízezer rajongó csápolt Bukarestben
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
9.50 Heuréka! 
Megtaláltam! (ism.)
10.45 Kisenciklopédia
11.00 Család-barát
11.55 Carlo és vendégei
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő
15.20 Virágzó 
Magyarország
15.40 Vas Istvánra 
emlékezünk
15.45 Beszélő 
emlékházak
16.20 Mundi Romani
16.50 Beavatás
17.20 Anya, 
az állatorvos 
(német sor.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese - Mirr-murr
kandúr kalandjai
20.00 Labdarúgó-mérkő-
zés (élő) 8. forduló, Új-
pest FC - Szolnoki MÁV
22.05 Tűzvonalban 
(magyar sor.)
23.00 Sporthírek
23.05 Váltó
23.20 Drót (am. sor.)
0.20 A hajózási térkép
(sp. kalandf., 2007)
1.15 Forráspont (japán
akcióthriller, 1990)
2.05 Kikötő - Extra (ism.)

m1, 22.35
Az ügynökség

Edward Wilson a hidegháború kezdetén, a Disznó-öbölben
történt amerikai-orosz konfliktus után kap megbízatást,
hogy hozzon létre egy olyan szervezetet, amely az Egyesült
Államok érdekeit védi külföldön. Munkája során azonban az
országot uraló hidegháborús paranoiás hangulat egyre in-
kább fokozódik, és az iroda falain belülre is beférkőzik. Egy-
re furcsább gondolatai támadnak.

m2, 23.15
Akire büszkék vagyunk!

David élete csigavonalban halad fölfelé. A bankban egyre
jobb pozícióba kerül, új házat vesz és gyönyörű menyasszo-
nyával már az esküvőjüket tervezgetik. David pedig most
nagy napra készül. Ő és minden kollégája biztos benne, hogy
csak őt választhatja a bank vezetése “A hónap dolgozója”
cím nyertesének, segítőkészsége, figyelmessége és munka-
bírása miatt.

VIASAT3, 23.30
Amikor egy bérgyilkos is több a soknál

Michael Williams, az egykori tengerészgyalogos állás nélkül
maradt. Autóján nekivág a nagyvilágnak, csak akad számá-
ra valami normális meló, mondjuk egy menő olajtársaság-
nál. Az isten háta mögötti kisvárosba, Red Rockba érkezve
azonban utazása váratlan fordulatot vesz. A helyi bártulaj-
donos azt hiszi, ő az a bérgyilkos, akit felesége meggyilkolá-
sára fogadott fel.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLOZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hrvatska kronika
10.25 Ecranul nostru
10.50 Körzeti magazin
11.45 Kul-túra 2010
12.10 Zenével tanítok
12.30 Most a Buday!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 retrock P.Mobil
14.50 Jelfogó
15.40 Sant’ Angelo 
- Egy kórház hétköznapjai
(olasz sor.)
16.30 Egy lépés előre
(spanyol sor.)
17.20 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.10 Magyar bulizene
19.10 Átjáró
19.35 A kis Amadeus 
- Az ifjú Mozart kalandjai
20.00 Don Matteo 
(olasz krimisor.)
21.00 Híradó
21.21 Sporthírek
21.30 Guernica 
- egy polgárháború 
portréja 
(dokumentumf.)
22.30 24 (am. sor.)
23.15 Akire büszkék 
vagyunk! 
- A hónap dolgozója 
(amerikai vígjáték, 2004)
0.50 McLeod lányai
(sor.)

6.30 Top Shop
7.00 meneTrend (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli –
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő 
– Magazin a legjobb 
történetekkel
15.25 Jópofa kofa 
(am. vígj. sor.)
15.55 Celeb vagyok,
ments ki innen! 
(reality show)
17.20 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
18.25 Döglött akták
(amerikai krimisor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf 
- Ki viheti el a milliókat?
21.05 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sor.)
Utána: RTL-hírek
22.20 CSI. A helyszínelők
(amerikai-kanadai sor.)
23.15 Vámpírnaplók
(amerikai sor.)
0.15 Smith 
(amerikai krimisor.)
1.15 Reflektor
1.30 ittHON
1.55 Alias 
(amerikai sor.)

7.00 Alexandra Pódium
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.50 Egy páratlan páros
(kanadai vígjáték, 2003)
14.25 Kvízió
16.55 Szentek kórháza
(ausztrál sorozat)
16.55 Egy tini naplója
(német vígjáték sorozat)
17.25 Elbűvölő szerelem
(mex. sor.)
18.30 Árva angyal (mex.
sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Édesnégyes - A
TV2 randi-műsora
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 NCIS: Los Angeles
(am. krimisor.)
23.20 NCIS (am. krim-
isor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 A férjem védelmé-
ben (amerikai sor.)
1.20 Bajnokok Ligája ma-
gazin
1.50 Tények Este
2.20 EZO.TV
3.15 Hősök (amerikai
sor.)
4.05 Smallville (amerikai
akció sor.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Felfedező (ism.)
11.05 Ingatlanpiac
11.30 Soroló (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet 
(ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.05 BBC Reporters
16.30 Panaszkönyv
(ism.)
17.05 Keresztmetszet
(ism.)
18.00 Híradó
18.35 Európai híradó
19.05 Értékmentés 
másként
19.30 BBC Hard Talk
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.05 Civil kaszinó 
- Húsbavágó kérdések
0.05 Péntek (ism.)
Mondatvadászat

9.55 Alice új élete 10.55
Doktor House 11.55 Volt
egyszer egy gyilkosság
(amerikai vígjáték) 14.10
Monk (sorozat) 16.05 CSI
(sorozat) 17.00 A médium
(sorozat) 18.05 A kifutó
19.05 A narancsvidék (so-
rozat) 20.00 10 év 10 nap
alatt 21.00 Jóbarátok (so-
rozat) 21.30 CSI: New
York-i helyszínelők (soro-
zat) 22.30 ÁlomÉpítők
23.30 Amikor egy bérgyil-
kos is több a soknál (ame-
rikai thriller)

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Sport.ro
Hírek 13.10 Pontos sport-
idő 14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Tenisz: BCR Open
Románia (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Pontos sportidő
(live) 19.05 Információk
20.00 World Cup of Pok-
er 21.00 Wrestling RAW
23.00 American Gladia-
tors 0.00 Lányok a para-
dicsomba 1.00 Sport.ro
Hírek 

8.15 Szívek iskolája (soro-
zat) 9.45 A kötelék (soro-
zat) 11.15 Elátkozott para-
dicsom (sorozat) 12.30
Tengernyi szenvedély (so-
rozat) 14.00 Marina (soro-
zat) 15.30 Viktória (soro-
zat) 16.30 A kötelék (soro-
zat) 17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 Szí-
vek iskolája (sorozat)
20.30 A választás szabad-
sága (kanadai romantikus
film, 2009) 22.15 Hét bűn
(sorozat)   

8.05 Fehér leander (ameri-
kai film dráma) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.10 Dr.
Végzet (amerikai akcióf.)
14.50 Az ausztrál könnyű-
lovasság (ausztrál hábo-
rús filmdráma) 17.00 Jack
Hunter - A fáraó sírja (am.
kalandfilm) 18.50 Tüzes
hó (amerikai katasztrófa
film) 20.30 Tűzkígyó (ka-
nadai-amerikai horror)
22.10 Fegyvernepper
(amerikai thriller, 2005)
0.25 Könnyű préda (ame-
rikai akciófilm, 2005)

8.00 Ezüstszerelem (soro-
zat) 9.30 Teleshopping
10.00 Menyet anyának 5
12.30 Hírek 13.15 Orvo-
sok (sorozat) 14.45 Legyél
az enyém 17.00 Aliye (so-
rozat) 18.45 A nap híre
19.00 D-Hírek 19.45 Me-
nyet anyának 5 20.30 Sze-
mek az árnyékban 22.00
Ha ügyes vagy pénzt nyer-
hetsz 23.00 Painkiller
Jane (kanadai-amerikai sci-
fi sorozat) 0.00 Imátkozz,
hogy legyen reggel (ameri-
kai horror)

10.00 Prímatorna 10.30
Teleshop 11.00 Zodiákus
13.00 Teleshop 14.30 Za-
lai mÉrték 15.00 Tabu Tv
15.30 Patikus Magazin
16.00 Zodiákus 18.00
Öko-Házak 18.30 Győzzük
le a rákot! 19.00 Viva
Natura 19.30 Tűz és Vil-
lám (amerikai akciófilm,
1995) 21.35 Hírháló
22.00 Fantom harcosok
(fülöp-szk.-amerikai akció-
film, 1988) 0.00 A vád:
emberölés (amerikai kri-
mi, 1974)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthí-
rek, időjárás-jelentés
10.00 Jelfogó (ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Operettalbum
14.30 Körzeti magazinok
15.25 Átjáró
15.55 Nemzet 
és védelem
16.25 Sírjaik 
hol domborulnak...
16.55 Sorstársak
17.25 Hírek
17.36 Körzeti híradó
17.50 Teadélután
18.50 Mindig zöldebb
(ausztrál sorozat)
19.40 McLeod lányai
(ausztrál kaland sorozat)
20.30 Híradó este
21.05 Üdítő
- Szilágyi Tibor műsora
22.05 Az Este
22.35 Az ügynökség
(amerikai filmdráma,
2006)
0.50 Villanófényben
1.20 Prizma
1.35 Hírek
1.40 Sporthírek
1.55 Ma Reggel 
(ism.)
Benne: Híradó, sporthí-
rek, időjárás-jelentés

7.30 Az első órában
8.00 Ragadós történetek
kicsiknek
8.30 Lépésben
9.10 A világ palotái
9.45 A természet nagy
eseményei
10.15 Szerelmi 
bizonyíték (sor.)
11.15 100%-ban 
garantált
12.15 A mágikus szem
12.50 A legendás doktor
Hur Jun (sor.)
13.50 Zsebtörténetek
14.00 Hírek
14.50 Egyszerően ízletes
15.00 Parlamenti 
pártok fóruma
15.35 Románia 
parlamentje
16.30 Közelebb hozzád
17.00 Különleges állatok
17.30 UEFA Champions
League
18.00 Vizor monden
18.35 A legendás 
doktor Hur Jun 
(sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.10 Sötét szárnyak 
birodalma (am. akcióf.)
22.45 Előtte és utána
23.00 CSI: A helyszíne-
lők (sor.)
23.55 Élelmiszerbank
0.00 Hírek
0.15 Zöld arc (ism.)
0.20 Királyi kórház (sor.)

6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Nem az én életem
(amerikai-kanadai thriller,

2006) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport
13.45 Ők sem voltak
szentek (kanadai-olasz
filmdráma, 2004)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárás
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Mission: Impossi-
ble III (amerikai 
akcióthriller, 2006)
23.00 Bűntény a támasz-
ponton 
(am. akcióthriller, 1988)
1.00 Mission: Impossible III
(amerikai akcióthriller,
2006) (ism.)
3.00 Bűntény a támasz-
ponton (am. akcióthriller,
1988) (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
Mihaela Călin 
és Vlad Ionescu
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.15 Columbo: 
Besegít a halál 
(amerikai krimi, 1971)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Becsületszó 
(kanadai-amerikai film-
dráma, 2003)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorghe 
műsora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Golyóálló 
szerzetes 
(amerikai vígjáték,
2003)
Sz: Yun-Fat Chow, 
Seann William Scott
22.30 Barb Wire 
- A bosszúálló angyal
(amerikai akcióf., 1996)
0.30 Fapofa 
(kanadai-amerikai vígjá-
ték, 2007)
2.15 Barb Wire 
- A bosszúálló angyal 
(amerikai akcióf., 1996)
(ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Senki sem tökéletes
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Mit látott a hold
(ausztrál film) (ism.)
11.30 A skorpió megszeli-
dítése (reality show)
12.30 Teleshopping
13.15 Sport, diéta és egy
sztár
13.30 Teleshopping
14.00 A Kiss FM-es sál
14.30 Médium 
- Veszedelmes erő 
(am.-német akcióthriller,
2003) (ism.)
17.00 Inkognitó 
(reality show)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán – reality show
20.30 A legszebb 
vidéki lány kerestetik 
- reality show
22.00 A fegyverkereskedő
(kanadai-amerikai krimi,
1984)
0.30 Benny és Joon 
(am. rom. vígjáték, 1993)
2.30 Hírek (ism.)
3.30 Senki sem tökéletes
(ism.)

7.00 Egyszer 
egy ilyet vezetni!
8.00 Újjáépítők
9.00 Halálos fogás 
- Verseny az idővel
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Jon, Kate és 8 gyerek
13.00 A túlélés 
törvényei 
- Montana
14.00 Állítólag... 
- Vakon vezetni
15.00 Piszkos munkák 
- A rákász
15.30 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Újoncok 
megpróbáltatásai
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 A túlélés 
törvényei - Kína
20.00 Állítólag... 
- Robbanó bifsztek
21.00 Hogyan készült?
21.30 Amerikai favágók 
- Bajok az Aranyúton
22.30 Amerika határain
23.30 A túlélés törvé-
nyei - Guatemala
0.30 Dühöngő világ 
- Országúti dühöngés 2
1.30 Tornádók 
nyomában
2.30 Végzetes 
másodpercek
3.00 Állítólag...

7.00 Légy férfi Grace!
(francia sor.)
8.00 Fraser és a farkas
(am.-kanadai vígjátéksor.)
9.00 Arabela (csehszl. sor.)
10.00 Hírek
10.20 Szabad 
a szembejövő sáv
11.20 Arománok
11.50 Időbeszéd
12.00 Hírek
12.45 Két dojnázó
13.15 A románok kincse
13.45 Teleshopping
14.30 Utópia
15.00 Együtt Európában
16.00 Légy férfi Grace!

(francia sor.)
17.00 Fraser és a farkas 
(am. vígjátéksor.)
18.30 Arománok
19.00 A törvény ereje 
(talk show)
19.30 Planet Report 
dokumentumfilm fesztivál
20.30 Csavargó halász
21.00 Jamie Oliver varázslói
21.30 Lex et Honor
22.00 Hírek
23.05 Fegyver, kereskede-
lem és állambiztonság
0.10 A fegyver neve: halál
(kanadai sci-fi akcióf.)

7.00 180 perc 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.00 Hírek 12.05 A Hely 12.30 Vendég a háznál 13.00 Dé-
li harangszó 13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház
14.30 Egy az Isten! 15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00
Közelről 16.45 Hétköznapi tudomány 17.15 Zöldövezet
18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó
19.30 Határok nélkül 20.05 Sportvilág 20.25 Tetten ért
szavak 20.50 Jó éjszakát 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap
történetei 23.00 Krónika 23.25 Esti beszélgetés

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30 Nóták 17.55
Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Heti esemény-összefoglaló

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás, Mű-
velődési hírek Művelődési hírek, Agrárgazda az unió küszö-
bén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, Délutáni
váltás 16.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 17.15 Élő
muzsika 17.55 A nap hírei röviden
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Ma Tekla, Ilona nevû ol-
vasóinkat köszöntjük.
A Tekla nõi név a görög
Theokleia rövidülésébõl
keletkezett. A jelentése: Is-
ten dicsõsége.
Az Ilona nõi név, a Heléna
régi magyarosodott alak-
változata.
Holnap Gellért napja van.

Évfordulók
• 1941-ben az elsõ gázkam-
ra-kísérlet Auschwitz-ban.
• 1944-ben Brit-amerikai
légitámadás a bajai Duna-
híd ellen. A hídszerkezet
egy része leszakad, és a fo-
lyóba zuhan.
• 1972-ben Pest, Buda és
Óbuda egyesítésének 100.
évfordulóján emlékmûvet
avatnak a Margit-szige-
ten.

Vicc 
Az apa nyitogatja a gyerek
ellenõrzõjét.
Matek négyes, durr egy po-
fon.
Olvasás négyes, durr egy
pofon.
Ének tízes, durr egy pofon.
A gyerek méltatlankodva

így szól:
– De apa, ének tízes, miért
kaptam a pofont?
– Mert két négyes után még
volt kedved énekelni.

Recept
Gombás rakott karaj
Hozzávalók: 8 szelet sertés
karaj csont nélkül, 30 dkg
gomba, 20 dkg fõtt, füstölt
tarja szeletelve, 1/2 liter
besamell mártás, 15 dkg füs-
tölt sajt szeletelve, só, bors.
Elkészítés: A húst kiklopfol-
juk, sózzuk, borsozzuk, liszt-
be forgatva forró olajon hir-
telen átsütjük. A gombát fel-
szeleteljük, az olajban sóval,
borssal megpirítjuk. Elkészít-
jük a besamell mártást ( kb.
10 dkg vaj, 4 ek. liszt, 4 dl tej,
ízlés szerint só, õrölt szere-
csendió). Egy tûzálló tálat
kikenünk margarinnal, az al-
jára lerakjuk a füstölt tarját,
erre a hússzeleteket. Minden
szeletre egy-egy kanál gom-
bát simítunk, majd az egé-
szet befedjük besamellel. A
tetejét lefedjük a vékonyan
szeletelt füstölt sajttal. Elõ-
melegített sütõben kb. 25 - 30
percig sütjük.
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Tanulmányainkat harminc
éves fejjel kellene elölrõl kezde-
nünk. Fiatalon kétségtelenül
hamar tanul az ember, sok is-
meretet rövid idõ alatt képes
elsajátítani. De fiatalon a tu-
dás legtöbbször mennyiségi in-
kább, mintsem minõségi. El
kell teljen jó pár év, amíg az
ember érti is azt, amit tud.
Aki idõsebb korában újra ne-
kifog megtanulni azt, amit

már tudni vél, az meglepve fog-
ja tapasztalni, hogy mennyire
más arcát mutatja a tudás,
mint amit addig tudni vélt róla.
Az igazi tudás csak alázattal és
hûséggel szerezhetõ meg. A fia-
talság viszont éppen e kettõvel
rendelkezik a legkevésbé. Tanul-
ni viszont mégis csak kell a fia-
taloknak, mert ugyan mivé len-
nének, ha fiatalságukban nem
kötné õket a tanulás?

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Egy új kezdeményezéssel, né-
hány határozott lépéssel plusz be-
vételre tehet szert. Kitartást ad a
bolygóállás.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A Vénusz hatására a spirituális
és a társkapcsolatok, valamint a
pénzügyek nagyobb jelentõséggel
bírnak. A megszokottnál több si-
ker és szerencse várható.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Otthoni és egzisztenciális örömök
színesítik életét. Minden terüle-
ten az értelmes, gyors megoldá-
sok kerülnek elõtérbe. Hirtelen
jött szép románc várható.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Telihold idején a kedélyállapota
ingadozó. Kishitû lehet, pedig a
problémák elkerülése nem jó
megoldás. Legyen merész!
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A megélhetésben verhetetlen. Ha
hízelegnie kell, hát megteszi. A
fõnökével való viszonya fontos a
pályafutása szempontjából.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Szerelmi kapcsolataira a rébu-
szok és a füllentések jellemzõek.
Ha torkig van a partnerével, az
érzést ne fojtsa magába. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Nem szenved hiányt vállalkozó
kedvben. Ha állást keres, most
kell bevetnie mindent, mert a
Mérleg jegyében jár a Nap októ-
ber 23-áig.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Céltudatosság és ötletgazdagság
jellemzi a Skorpiót az õszi napéj-
egyenlõség idején. Jól reagál a
változásokra, remekül érvényesí-
ti tájékozottságát.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Imád ellentmondani, és nem
bánja, ha kitûnik az elevenségé-
vel, „rosszaságával”. Jókedvû
napokra számíthat az õszi napéj-
egyenlõséget követõen is.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Sikeres ismeretszerzések várnak
a Bak-szülöttre. Örömmel tölti
el, hogy elképzeléseit meg tudja
valósítani. Fantáziája beindul.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Határozott a fellépése, aminek
következménye, hogy a jövõben
gyarapodást és szakmai elismeré-
seket tudhat a magáénak. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A diplomáciai érzék és a komp-
romisszum felé hajlás belopódzik
mai napjába. A harmóniát csak
úgy tudja fenntartani életében,
ha toleráns és megértõ.

Horoszkóp
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Kézilabda 

Turós-Jakab László

Értékes gyõzelemmel
rajtolt a dániai Aarhus-

ban megrendezett nõi kézi-
labda-Világkupán a román
válogatott. Radu Voina tanít-
ványai nagyon gyenge elsõ
félidõ után látványosan fordí-
tottak szünet után és végül
21-20 (6-12) arányban bizo-
nyultak jobbnak az olimpiai
és Európa-bajnok norvégok-
nál. A magyar válogatott is
csak jobb második félidei tel-
jesítményével tudta legyûrni
a német csapatot. Utóbbi 10-
9-re vezetett az elésõ játék-
rész, a magyarok a folytatás
elején támadtak fel, amikor
10-12-rõl 17-12-re fordítot-
tak. Az 50. percben 20-14-re
vezettek a magyarok, s bár el-
lenfeleik 20-18-ig közelítet-
tek, végül is 22-19-re meg-

nyerték a mérkõzést. Tegnap
a románok 32-24-re verték az
oroszokat, miután félidõben
15-9-re vezettek és a második
játékrész közepén már tíz gól
is volt az elõnyük (25-15). A
Németország–Franciaország,
Svédország–Norvégia és Dá-
nia–Magyarország találkozó-
kat lapzárta után rendezték. 

Ma Románia–Svédország
(15 órától), Franciaország–
Magyarország (17 ó), Orosz-
ország–Norvégia (19 ó), Dá-
nia–Németország (21 ó) me-
netrend szerint bonyolítják le
az utolsó csoportfordulót,
pénteken pihennek a csapa-
tok, s szombaton csak a leg-
jobb négy folytathatja. A
kvartettek elsõ két helyezett-
jei keresztben játszanak a
döntõbe jutásért, vasárnap
kis- és nagydöntõt. Tavaly
Románia nyerte a Világku-
pát, miután legyõzte Norvé-
giát. 

Röviden
Sorsolás Davis-kupában 

Románia idegenben találko-
zik Argentínával a 2011-es
Davis-kupa-idény Világcso-
portjának elsõ fordulójában.
Az elit további mûsora: Szer-
bia–India, Oroszország–
Svédország, Csehország–Ka-
zahsztán, Chile–Egyesült Ál-
lamok, Belgium–Spanyolor-
szág, Ausztria–Francia-
ország, Németország–Hor-
vátország. Az euroafrikai zó-
na II. csoportjában Magyar-
ország Ciprus vendége.    

Magyar–román hokiliga 

A keddi játéknap eredmé-
nyei: Miskolci Jegesmedvék-
HSC Csíkszereda (román) 3-
2, Vasas-Újpest 11-4, Sapa
Fehérvár AV19–Ferencváros
3-1, Brassói Fenestela 68-
Steaua Rangers 5-4. 

UTE: zárt kapuk mögött 

A Magyar Labdarúgó-szö-
vetség (MLSZ) fegyelmi bi-
zottsága úgy döntött, a szep-
tember 11-i Újpest–Ferenc-
város (6-0) mérkõzés szurko-
lói rendbontásai miatt a lila-
fehéreknek következõ két
mérkõzésüket zárt kapuk
mögött kell megrendezniük. 

Magyar sakksikerek 

A magyar férfi és nõi váloga-
tott gyõzelemmel kezdett az
oroszországi Hanti-Man-
szijszkban zajló sakkolimpi-
án. A férfiak Jordánia, a nõk
Skócia ellen nyertek, ugyan-
olyan arányban, 3,5-0,5. 

Kézisikerek Dániában 

Turós-Jakab László

„Örülök, hogy itt lehe-
tek, a román sport barát-

jának tartom magam” – nyi-
latkozta Jacques Rogge, a
Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság (NOB) elnöke, aki
tegnap meglátogatta a buka-
resti Olimpia Háza építõtele-
pét. Az ötkarikás mozgalom
vezetõje megígérte Octavian
Morarunak, az Országos
Olimpiai Bizottság elnöké-
nek, hogy az ünnepélyes át-
adáson is jelen lesz. „A ro-
mán sportnak szüksége van
erre a létesítményre, amely
funkcionalitásával kölcsönöz
majd új erõt neki” – jelentet-
te ki Rogge, akinek kedden
díszdoktori oklevelet adtak
át a Nagyváradi Egyetemen.
A sportdiplomata szakszö-

vetségi vezetõk és volt él-
sportolók kíséretében járta
be az építõtelepet, stílsz-
erûen védõsisakkal és zöld
foszforeszkáló mentébe öl-
tözve. Rogge a Diadalív kö-
zelében hagyta el az épülõ
létesítmény területét. Ja-
cques Rogge látogatásán je-
len volt, többek közt Szabó
Gabriella, Rudel Obreja, a
Román Ökölvívószövetség
volt elnöke, George Boroi, a
Steaua Sportklub parancsno-
ka, Violeta Beclea Székely,
Elena Frâncu, a Konstancai
Sporthivatal vezetõje, Elisa-
beta Lipã, a Dinamo sport-
egyesület elnöke, Georgeta
Damian-Andronache volt
evezõs, Viorel Pãunescu, a
Román Úszó- és Öttusaszö-
vetség elnöke, Ionela Târlea
egykori atléta. 

Jacques  Rogge, 

a román sport barátja

Labdarúgás

Czimbalmos Ferenc-Attila

A marosvásárhelyi FC
Junior kiváló minõségû

pályáján került sor arra a ba-
rátságos öregfiú-mérkõzésre,
amelyen az 1980-as évek ked-
venc csapata, az A.S. Armata
és a nagybányai FC Prietenia
találkozott. 

A vásárhelyi együttesben
olyan egykori  hírességek ju-
tottak szóhoz, mint Bíró II.
Levente (Laska), Szabó Ist-
ván, Fodor János, Marinica
Ormeniºan, George Ciorceri,
Márton László, Aurel Stoica,
Horaþiu Cioloboc, Tiberiu
Petriº, Claudiu Sãlãgean,
Hajnal Gyuszi és Flavius

Moldovan. Az egykori A
osztályos kedvencek cseleit,
labdaátvételeit, indításait
még akkor is jó volt újra
megcsodálni, ha jelenleg 10-
20 kg-os súlyfölösleg nehezí-
tette õket. 

Tiberiu Petriº játékos-me-
nedzser, egykori labdarúgó, a
mérkõzés fõ szervezõje el-
árulta, hogy havi gyakoriság-
gal szeretne hasonló találko-
zókat rendezni. Meggyõzõ-
dése, hogy az ASA mindig is
létezni fog, ha máshol nem,
hát a szurkolók szívében és
emlékezetében az ehhez ha-
sonló öregfiú-meccseken. 

Cornel Cacovean, az egye-
sület egykori elnöke bevallot-
ta, hogy a csapatnak állandó
helye volt a szívében, azon

fáradozott, hogy szurkolók-
nak is örömet okozzon az
alakulat fennmaradásával. 

Halmágyi Imre, a csapat
népszerû Doki bácsija 84
évét meghazudtoló lendület-
tel és odaadással követte
egykori játékosait. „Ez a
csapat mindig is a város
szurkolóinak szívében ma-
rad. Jó érzés újra találkozni,
játszani” – nyilatkozta az
ÚMSZ-nek. Fodor János, a
csapat balhátvédje a FC Ju-
nior társtulajdonosainak tol-
mácsolt köszönetet azért,
hogy a Nagy Csapat újra
együtt lehetett. 

A hajdani Elektromaros
egykori játékosa, jelenleg a
Nagybányai Prietenia FC
edzõje, Ioan Cristea azt állít-

ja, hogy amikor Nagybányá-
ról Marosvásárhelyre költö-
zött focizni, annyira megsze-
rette az õt befogadó várost,
hogy ott kívánt letelepedni. S
mert a sors mégsem úgy hoz-
ta, kellemes volt most újra
látnia egykori játékos-társait,
Márton Lacit, Claudiu Sãlã-
geant, Lucian Popát, akikhez
annyi közös emlék fûzi. 

Az ASA öregfiú csapatá-
ban helyet kapott Flavius
Moldovan is (aki a három
gólt szerezte), akivel nemrég
szerzõdést bontott a jelenlegi
Liga 1-es FC Municipal.
Moldovan kiváló formában
focizott, s az, hogy mennyire
volt jó megoldás a meneszté-
se csak a bajnokság hátralévõ
fordulóiban dõl majd el. 

„Az ASA él és élni fog”
Kosárlabda

T. J. L. 

Ma kezdõdik és október
3-án végzõdik Csehor-

szágban a nõi kosárlabda-vi-
lágbajnokság 16. kiírása. A
nõi vébék 1953 óta íródó tör-
ténelme amerikai–szovjet
párharcról szól, hiszen a ten-
gerentúliak hét, utóbbiak pe-
dig hat elsõséget szereztek.
1994-ben Brazília, legutóbb
pedig Ausztrália nyert. A
mostani seregszemle 16
résztvevõjét négy csoportba
osztották, az A jelû kvartett-
be Ausztrália, Fehérorosz-
ország, Kanada és Kína, a B
jelûbe Franciaország, Görög-
ország, Szenegál és az Egye-
sült Államok, a C jelûbe Bra-
zília, Dél-Korea, Mali és
Spanyolország, a D jelûbe
pedig Argentína, Csehor-
szág, Japán és Oroszország
került. Csak négyesek utolsó
helyezettjei esnek ki a brnói
és ostravai körmérkõzések
után, a többiek két, hatos
csoportban folytatják úgy,
hogy magukkal viszik cso-
portbeli eredményeiket. E két
középdöntõcsoport küzdel-
meit szeptember 27. és 29.
között rendezik, Brnóban és
Ostravában. Négy-négy válo-
gatott jut tovább, s innen már
egyenes kiesése rendszerben
folytatódik a harc a világbaj-
noki címért, illetve a minél
jobb helyezésért. A negyed-
döntõk, az elõdöntõk és a
helyosztók házigazdája már
Karlovy Vary, október 1. és
3. között. 

Nõi vébé
Csehországban

A NOB elnöke (balra) Traian Bãsescu román államfõvel is találkozott A román kézilabdás lányok „kitörtek” az orosz harapófogóból

Labdarúgás

T. J. L.

A Liga 2-újonc Nagysze-
beni Voinþa okozta a Ro-

mán Kupa tizenhatoddön-
tõinek elsõ nagy meglepetését
azzal, hogy 3-1-re legyõzte az
élvonalban eddig vitézkedõ
Gaz Metant. Megszenvedett
a továbbjutásért a bajnok és
RK-gyõztes CFR 1907: a ko-
lozsváriak Budnak a 116.
percben szerzett góljával
gyõzték le Aradon az ACU-t.
Piþ-góllal gyõzte le a Victoria
Brãneºti-et a Kolozsvári U,
Craiován és Bukarestben gá-
láztak a házigazdák. Az U a
Lupényi Minerult, a Rapid
pedig a Petrolul Ploieºti-et
gyõzte le ugyanolyan arány-
ban, 5-0-ra. Tegnapi eredmé-
nyek: ALRO Slatina–FC
Vaslui 4-3 (büntetõrúgások
után), Unirea Urziceni–Delta
Tulcea 1-0, Sportul Studen-
þesc-CS Otopeni 3-1, Szilágy-
somlyói Silvania-Marosvá-
sárhelyi MFC 0-1, Besztercei
Gloria-Astra 2 Giurgiu 3-0,
Buk Juventus–Temesvári FC
1-3. A Pandurii Târgu-Jiu-
Viitorul Constanþa és Dina-
mo-Ceahlãul találkozók lap-
zárta után értek véget. 

A harmadosztályú Tisza
Volán 2-1-re legyõzte az élvo-
nalban újonc Szolnoki MÁV-
ot, amely így búcsúzott a Ma-
gyar Kupa 3. fordulójában. A
szegediek a 88. percben sze-

rezték a gyõztes találatot. A
másik mérkõzésen az élvon-
albeli Szombathelyi Haladás
a 77. percben szerzett góllal
harcolta ki a 2-1-es gyõzelmet
a megyei I. osztályú Gyõrsze-
mere vendégeként.

Az angol Ligakupa 3. for-
dulójában az Arsenal hosz-
szabbítás után gyûrte le ide-
genben a Tottenham Hot-
spurt, 4-1.További eredmé-
nyek: Burnley–Bolton Wan-
derers 1-0, Millwall–Ipswich
Town 1-2, Stoke City–Ful-
ham 2-0, Birmingham City-
Milton Keynes Dons 3-1, Pe-
terborough United-Swansea
City 1-3, Portsmouth-Leices-
ter City 1-2, Sunderland-West
Ham United 1-1, Brentford–
Everton 1-1 (büntetõkkel 4-3),
Wolverhampton-Notts Coun-
ty 4-2 (hosszabbítás után). 

A Bayern München 0-1-rõl
fordítva nyert 2-1-re a Hoffen-
heim vendégeként a német
Bundesliga hétközi 5. fordu-
lója keddi játéknapján. To-
vábbi eredmények a „hétkö-
zibõl”: FSV Mainz 05-1. FC
Köln 2-0, Hannover–Werder
Bremen 4-1. Lapzárta után
hat mérkõzést rendeztek. 

A spanyol Primera Divi-
sión 4. fordulójának kedd esti
eredményei: Athletic Bilbao-
Real Mallorca 3-0, Osasuna-
Real Sociedad 3-1, Real
Madrid-Espanyol 3-0. Lap-
zárta után négy találkozóra
került sor, mára két meccs
maradt. 

Kupaszerda és „hétközik”

Az egykori aranycsapat tagjai közül az öregfiúk-meccsen pályára lépett többek közt Bíró II. Levente, Szabó István, Marinica Ormeniºan, 
Fodor János, George Ciorceri, Márton László, Aurel Stoica, Horaþiu Cioloboc, Tiberiu Petriº, Claudiu Sãlãgean, Hajnal Gyuszi, Flavius Moldovan 
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