
Új szabályozásokat készül bevezetni a napokban közvitára bocsátott törvénytervezetében a
Távközlési és Informatikai Minisztérium a pornográf tartalmú internetes oldalak hozzáfér-
hetõségének korlátozására. Moldován József államtitkár lapunknak elismerte: a törvény-
módosítás sem akadályozza meg azt, hogy a kiskorúak pornográf, illetve obszcén oldala-
kat látogathassanak a világhálón. Úgy vélte, az internetszolgáltatók nemzetközi összefogá-
sára lenne szükség ennek megakadályozására. Gyermekpszichológusok szerint szexuális
bántalmazással ér fel, ha a kiskorú pornográf oldalakat nézeget. 7. oldal 

Gyenge termést ígér a szüret,
elsõsorban a kedvezõtlen idõ-

járás miatt. A gazdák lapunknak

elpanaszolták: a szõlõtöveket
idén különbözõ növénybetegsé-
gek is megtámadták. 6. oldal 

Gyermekre leselkedõ veszély a világhálón. Pszichológusok szerint szexuális bántalmazással ér fel, ha a kiskorú pornográf oldalakat nézeget

Nem „szivárog el” a Borvíz útja

Halasztást kértek és kaptak a Borvíz útja
projektre a székely megyék, miután a mun-
kálatok befejezésére kiszabott eredeti határ-
idõ szeptemberben lejárt – tudtuk meg Ta-
más Sándor Kovászna megyei tanácselnök-
tõl. „A projekt kivitelezését sikerült végül
megmenteni” – fogalmazott Tamás. 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2719 ▲
1 amerikai dollár 3,1416 ▼
100 magyar forint 1,5495 ▲

Óriástüntetés Brüsszelben 

Több tízezer ember tüntetett tegnap Brüsz-
szelben az Európai Unió tagországaiban 
bevezetett gazdasági megszorítások ellen. 
A szakszervezeti megmozduláson minden
EU-tagállam képviseltette magát. 

Gazdaság 6

Aktuális 2

Vezércikk3

Média 9
Megleckéztetné a sajtót Ghiºe

Az újságírók törvénye névvel törvénykezde-
ményezést nyújtott be a szenátusba Ioan
Ghiºe. A liberális szenátor javaslatai között
szerepel az újságíróknak szakmai engedé-
lyének háromévenkénti megújítása és éven-
kénti pszichológiai vizsgálata. Az újságíró-
szervezetek bírálják a tervezetet.

Tányér(sapka)akna 
Az államfõ nem elégszik meg azzal,
hogy összeugrasztotta a magánszektor-
ban foglalkoztatottakat és a közalkalma-
zottakat, az ötvenszázalékos béremeléssel

megszédített pedagógu-
sokat és a béremelési
ígéretbõl kihagyott

más kategóriákat. Most
a különbözõ fegyverne-

meket is egymás ellen
fordítaná, akár pol-
gárháborút is meg-

kockáztatva. 
Bogdán Tibor

A vasárnapi önkormányzati
választásokra készül Ma-

gyarország: tegnap a Fidesz–
KDNP, az MSZP, a Jobbik és az
LMP politikusai összefoglalták
fõ politikai üzeneteiket. Orbán
Viktor Fidesz-elnök konzultáci-
ót ígért az önkormányzatokkal
az egészségügyi szolgáltatásról,
Tarlós István fideszes budapesti
fõpolgármester-jelölt szerint a
magyar vállalkozókat kedve-
zõbb helyzetbe kell hozni, szoci-
alista ellenjelöltje, Horváth Csa-
ba pedig arra hívta fel a figyel-
met, hogy romák nélkül nincs
egységes Budapest. A Jobbik ön-
szántukból terelné tömegközle-
kedésre az autósokat, míg az
LMP az Alkotmánybíróságtól
kéri a fõvárosi szmogriadó-ren-
delet megszüntetését. 2. oldal 

Nem kell többé minimáladót
fizetniük október elsejétõl a

hazai cégeknek – döntötte el teg-
nap a kormány. Gheorghe Ialo-
miþianu pénzügyminiszter azon-
ban kilátásba helyezte, hogy ezt
az illetéket január elsejétõl az
átalányadó váltja majd fel. Teg-
napi ülésén a kormány egy sor
vállalkozásbarát intézkedést is
elfogadott. Eszerint csökkentik
az államkasszának tartozó cé-
gekre kirótt büntetõkamatokat, s
megtiltják azoknak a vállalkozá-
soknak a végrehajtását, ame-
lyeknek az állam adósa. Gazda-
ságélénkítõ intézkedésnek szán-
ják azt a még csak tervbe vett
rendelkezést is, amely állami
pénzzel támogatná a vállalko-
zásba kezdõ 35 év alatti fiatalo-
kat. 3. oldal 

Boc: törölve
a minimáladó

Magyarország –
újabb választások

Bor(ú)ba fulladt az idei szüret

Pornó korhatárok nélkül
Az új szabályozás sem korlátozza az obszcén internetes tartalmakhoz való hozzáférést 

Kisebbek a szemek. Az avasi gazdáknak idén alig van mit szüretelniük
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Párizs tegnap üdvözölte, hogy
az Európai Bizottság nem vá-

dolta meg diszkriminációval a
francia kormányt a romák elleni
fellépése miatt, és jelezte: készen
áll minden tájékoztatást megadni
Brüsszelnek a mozgásszabadsá-
got biztosító európai elõírások-
nak a francia jogrendbe történõ
átültetési folyamatáról. Az uniós
végrehajtó testület korábban azt
közölte: mivel Franciaország
még nem ültette át kielégítõen az
uniós irányelvet, kötelezettség-
szegési eljárást indít Párizs ellen,
hacsak a francia kormány októ-
ber 15-ig nem ad részletes tájé-
koztatást az átültetési folyamat
részletes menetrendjérõl, illetve
az elfogadandó intézkedések szö-
vegtervezetérõl. A bizottság
ugyanakkor nem tervez diszkri-
mináció miatti eljárást, amellyel
korábban Viviane Reding igaz-
ságügyi EU-biztos fenyegette
meg a francia kormányt.

Ugyanakkor viszont Brüsszel a
romák tömeges kitoloncolása mi-
att a mozgásszabadságot biztosí-
tó európai elõírásoknak a francia
jogrendbe történõ átültetésére
szólította fel a francia hatóságo-
kat, és kilátásba helyezte, hogy e

jogi kötelezettség elmulasztása
miatt hivatalos figyelmeztetõ le-
velet küld Párizsnak. Franciaor-
szág még nem ültette át ezt az
uniós irányelvet oly módon,
hogy az teljes hatékonysággal és
átlátható módon biztosítsa min-
denkinek a mozgásszabadságot –
állapította meg az Európai Bi-
zottság. Az uniós végrehajtó tes-
tület közölte, hogy a hiányosság
pótlására felszólító hivatalos leve-
let – a kötelezettségszegési eljárá-
sok keretében – megküldik Pá-
rizsnak, hacsak a francia kor-
mány október 15-éig nem ad tájé-
koztatást az átültetési folyamat
részletes menetrendjérõl. 

Idén egyes adatok szerint mint-
egy 8 ezer romát toloncoltak ki
Franciaországból, és küldtek vis-
sza jórészt Bulgáriába, illetve Ro-
mániába. Franciaország a köz-
rend, illetve közbiztonság védel-
mére hivatkozik, és tagadja, hogy
kifejezetten a romák etnikai cso-
portját vette célba az intézkedés-
sorozattal. Ennek ellentmondott
ugyan egy korábbi belügyminisz-
tériumi rendelkezés, amely „az il-
legális telepek, elsõsorban a ci-
gánytáborok” felszámolására
adott utasítást, de utóbb a szöveg-
bõl kivették a romákra való kife-
jezett utalást. 
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Röviden

Csíkszeredában rovásírással 
helyettesítették a románt

Csíkszereda egyik helységnévtáblájának el-
távolítását sürgeti Olguþa Vasilescu szociál-
demokrata (PSD-s) szenátor, aki tegnap kér-
te Traian Igaº belügyminisztertõl a vonatko-
zó törvényes elõírások „sürgõs” alkalmazá-
sát. Az ellenzéki honatya azt sérelmezte,
hogy a megyeszékhely Csíkszentlélek felõli
bejáratánál a helységnévtáblán nem szerepel
a város román elnevezése. A PSD-szenátor
szerint tegnapra virradólag ismeretlen tette-
sek a magyar elnevezés fölött levõ román el-
nevezést rovásírással takarták le. „Csíkszere-
da román neve csak a tábla fölött, alig ol-
vasható rozsdás betûkkel szerepel” – méltat-
lankodott Vasilescu. Szerinte a törvénysértõ
névtáblát Ráduly Róbert polgármester tá-
mogatásával helyezték el. A közlekedésren-
dészet felszólítására tegnap délután Csíksze-
reda polgármesteri hivatala eltávolította a
román elnevezést eltakaró öntapadó fóliát.

Az adóhivatallal hajtatnák be 
az egészségbiztosítási hátralékokat

A szenátorok 61 igen, 3 nem szavazattal,
egy tartózkodással fogadták el tegnap azt a
kezdeményezést, amely szerint az Országos
Közpénzügyi Hatóság (ANAF) kényszer-
behajtási eljárást indít azon magánszemé-
lyek ellen, akik elmulasztották idõben befi-
zetni kötelezõ hozzájárulásukat az egész-
ségbiztosítási alapba. Az adóhatóság a biz-
tosítási részleteken kívül az idõközben fel-
számolt büntetõkamatokat is begyûjti a
módosítási tervezet szerint. A jövedelem
nélkül, de egészségbiztosítási kötelezettség-
gel rendelkezõ személyek esetében az Or-
szágos Egészségbiztosító Pénztár (CNAS)
indít kényszerbehajtási procedúrát, derül ki
a tervezetbõl, amelyet ªerban Rãdulescu és
Iosif Secãºan PD-L-képviselõk kezdemé-
nyeztek. A módosítási tervezetet a képvise-
lõháznak is meg kell vitatnia.

Ügyészségi vizsgálat Luzskov ellen? 

Jurij Luzskov kedden felmentett moszkvai
polgármester ellen ügyészségi vizsgálat in-
dulhat – állítja több orosz sajtóorgánum, de
Igor Jurgensz, a Dmitrij Medvegyev elnök
alapította INSZOR intézet elnöke szerint
Luzskov nem juthat Mihail Hodorkovszkij
bebörtönzött olajmágnás sorsára. Az illeté-
kes szervek tegnap azt hangoztatták, Luzs-
kov leváltása kapcsán semmiféle új vizsgálat
nem indult moszkvai tisztségviselõk ellen.
A Kommerszant azonban arról számolt be,
hogy a legfõbb ügyészség mellett mûködõ
nyomozati bizottság Luzskov és felesége, az
építési vállalkozó Jelena Baturina ügyeiben
elõzetes vizsgálatot folytat, amely akár bün-
tetõeljárást is eredményezhet.

Kiállnak a békefolyamat mellett

Egyaránt kiállt az izraeli-palesztin béke-erõ-
feszítések folytatása mellett Benjámin
Netanjahu izraeli miniszterelnök és George
Mitchell amerikai közel-keleti különmegbí-
zott Tel-Avivban folytatott tárgyalásain.
“Személy szerint én és a kormány is elköte-
lezettek vagyunk egy olyan békemegál-
lapodás megkötése iránt, amely garantálja
Izrael biztonságát és legfontosabb érdekeit”
- mondta Netanjahu George Mitchellnek.
Mitchell hangsúlyozta, tisztában van a bé-
kéhez vezetõ út buktatóival, de Barack
Obama amerikai elnök és külügyminisztere
„minden korábbinál erõsebben elszánta
magát” a közel-keleti béke megteremtésére.

Újabb hajó szomáliai kalózok kezén

A szomáliai kalózok Tanzánia partjainál
hatalmukba kerítettek egy panamai zászló
alatt közlekedõ kereskedelmi hajót - adta hí-
rül egy civil szervezet, amely az indiai-óceá-
ni kalóztevékenységgel foglalkozik. A kaló-
zok a 15 fõs személyzettel a kenyai Mom-
basából Dél-Afrikába tartó hajót eltérítették
az észak-szomáliai parton levõ Harardhere
irányába, mely a kalózok egyik központja. 

Hírösszefoglaló

Több tízezer ember tüntetett
tegnap Brüsszelben a nem-

zetközi gazdasági válság miatt
az Európai Unió tagországai-
ban bevezetett gazdasági meg-
szorítások ellen – a szakszerve-
zeti megmozduláson minden
EU-tagállam képviseltette ma-
gát. John Monks, az európai
szakszervezeti szövetség fõtitká-
ra leszögezte: egyebek közt arra
kívánják felhívni a figyelmet,
hogy még nem késõ elállni a
megszorításoktól, és más irány-
ban keresni a megoldást. A
brüsszeli tüntetést az Európai
Bizottság pénzügyi szigort foko-
zó javaslatainak bejelentéséhez,
illetve az uniós pénzügyminisz-
terek mai kötetlen találkozója
elé idõzítették.

A belga internetes sajtóban
közölt becslések szerint a há-
romórás tüntetésen összesen
több mint 100 ezren vettek részt.
A menet az uniós központi épü-
letek elõtt is elvonult. A tiltako-
zók egyebek között azt kifogá-
solták, hogy a kormányok a kis-
pénzû dolgozókkal kívánják

megfizettetni a válság árát. Sür-
gették, hogy a pénzintézetekre
háruljon nagyobb szerep ebben,
hiszen a krízis a bankágazatban
kezdõdött. Sok tüntetõ az üzlet-
embereket karikírozó öltözék-
ben vagy táblával jelent meg, de
több felirat szólt a „spekulánsok
európai uniója” és a vállalati

visszaélések ellen is. Sürgették a
résztvevõk, hogy a kormányok
fordítsanak nagyobb gondot és
több pénzt a foglalkoztatási és
szociális problémákra. 

Az óriástüntetésrõl komolyabb
incidenst a délutáni órákig nem
jelentettek, de a rendõrség közlé-
se szerint néhány oda nem illõ
tárgyat eltávolítottak egyes tün-
tetõktõl. A belga fõváros közle-
kedése mindazonáltal megszen-
vedte az akciót, a belvárosi uta-
kon és a tömegközlekedési vona-
lakon káosz uralkodott. A tö-
megközlekedési dolgozók emel-
lett lassítósztrájkkal vállaltak
szolidaritást az akcióval.

Megszólalt a témában José
Manuel Durao Barroso, az Euró-
pai Bizottság elnöke is. Az uniós
pénzügyi reformokról tartott saj-
tótájékoztatóján leszögezte: a
most bejelentett bizottsági javas-
latok célja a dolgozók érdekeinek
védelme is. Rámutatott azonban,
hogy amikor egyes országoknak
sürgõs adósságtörlesztési kötele-
zettségeik vannak, elképzelhetõ,
hogy kevesebbet tudnak fordítani
szociálpolitikára.

Belgiumban utoljára az évti-
zed legelején tudtak százezres tö-
meget mozgósítani szakszerve-
zeti akcióra. 

Nem indít Párizs ellen az EB

diszkrimináció miatti eljárást 
Folytatás az 1. oldalról

Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezetõ
alelnöke tegnapi budapesti sajtó-
tájékoztatóján elmondta, pártja
és szövetségesei felkészültek a va-
sárnapi választásra. Mint min-
den választásnál, most is mûköd-
tetik az Új Demokrácia Közpon-
tot, amelyet bárki felhívhat vá-
lasztási kérdésekben. Ugyancsak
mûködtetik majd vasárnap, a
szavazás napján az alternatív
szavazatszámláló rendszert. Tar-
lós István, a Fidesz–KDNP fõ-
polgármester-jelöltje a Fiatal Vál-
lalkozók Országos Szövetsége fó-
rumán arról beszélt, hogy a ma-
gyar vállalkozókat kedvezõbb
helyzetbe kell hozni, és a fiatal
vállalkozókra is még több figyel-
met kell fordítani. „Az mégsem
járja, hogy a magyar vállalkozók
hátrányosabb helyzetben van-
nak, mint a külföldiek, akár az
adókedvezmények szempontjá-
ból, akár az állami szubvenciók
elérhetõségének tekintetében” –
fogalmazott Tarlós István. 

Horváth Csaba, az MSZP fõ-
polgármester-jelöltje egy fõvárosi
fórumon kijelentette: romák nél-
kül nem lehet egységes és sikeres
város Budapest. Horváth úgy fo-
galmazott: õt riasztja Tarlós Ist-
ván „szebb jövõje”, a romákkal
szembeni „furcsa hozzáállása”,
„homofób” nézete, a kisebbségek

kirekesztésének hallgatólagos tá-
mogatása, és az is, hogy kultúra
címen saját maga ízlését vagy an-
nak hiányát akarja „ráerõltetni”
az emberekre. A fõpolgármester-
jelölt azt mondta: a képviseleti
demokrácia nem egy biankó
csekk, amellyel egy megválasztott
képviselõ bármikor élhet vagy
visszaélhet.

Staudt Gábor, a Jobbik fõpol-
gármester-jelöltje, a Magyar Au-
tóklub vezetõivel való találkozása
elõtt tartott sajtótájékoztatón el-
mondta, pártja szerint a fõvárosi
autósokat behajtási korlátozások
és dugódíjak helyett a megfelelõ
színvonalú és árú tömegközleke-
déssel kell rábírni a tömegközle-
kedésre való önkéntes átállásra.
Jávor Benedek, az LMP fõpolgár-
mester-jelöltje fõvárosi sajtótájé-
koztatóján bejelentette: az Alkot-
mánybírósághoz fordul pártja,
azt kérve, hogy a testület semmi-
sítse meg a Fõvárosi Közgyûlés
nyáron elfogadott szmogriadó-
rendeletét. Jávor azt mondta,
hogy a rendelkezés, amely nem a
páros-páratlan rendszám alapján
tiltaná el az autósokat a közleke-
désbõl, hanem a legszennyezõbb-
nek minõsülõ piros és fekete kör-
nyezetvédelmi matricás jármû-
vekre rendel el tilalmat, semmi
másra nem alkalmas, csak arra,
hogy nevetségessé tegye a szmo-
griadó intézményét. 

Magyarország: újabb...

Tüntetéseket és sztrájkokat tartottak a kormá-
nyok megszorító intézkedései miatt tegnap egye-
bek között Görögországban, Szlovéniában és
Litvániában is. Görögországban a troli- és autó-
buszvezetõk álltak le a munkával több órára, mi-
közben Athénban a metró- és villamosközleke-
dés teljesen szünetel. A vasúti dolgozók is mun-
kaleállással tiltakoztak, ami országszerte ko-
moly fennakadásokat okozott a belföldi vasúti
közlekedésben. Görögországban az orvosok 24
órás sztrájkba léptek, és már második hete tart a

fuvarozók sztrájkja, aminek a következtében a
boltok egy részében már áruhiány alakult ki, a
gyártók pedig nem tudják eljuttatni termékeiket
külföldre. Litvánia fõvárosában, Vilniusban en-
gedély nélküli tüntetésre került sor. Közel négy-
százan tiltakoztak egyebek között a bérek csök-
kentése miatt. Szlovéniában tegnap már máso-
dik napja tartott a közszolgálati dolgozók nyílt
végû sztrájkja. A közszolgálati alkalmazottak a
kormány azon terve ellen tiltakoznak, hogy két
évre befagyasztanák a béreket.

Tüntetések és sztrájkok Európa-szerte

Óriástüntetés Brüsszelben
Százezres tiltakozó akciót tartottak a gazdasági megszorítások ellen 

Helyi sajtós becslések szerint a háromórás brüsszeli tüntetésen összesen több mint 100 ezren vettek részt
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„Október elsejétõl töröltük a
minimáladót” – jelentette be a

tegnapi kormányülés után Emil
Boc miniszterelnök. Pénzügymi-
nisztere, Gheorghe Ialomiþianu
azzal egészítette ki, hogy az év vé-
géig a cégek kizárólag csak profit-
adót fizetnek majd. Mint ismere-
tes, a minimáladót tavaly május-
ban a kormány azzal a céllal ve-
zette be, hogy csökkentse az adó-
csalást, és megszabadítsa a gazda-
ságot a nem mûködõ cégektõl. A

holnaptól eltörölt adónem lénye-
ge az volt, hogy a cégek 52 ezer lej
alatti bevétel esetében évi 2200,
129 millió lejt meghaladó forga-
lom esetén pedig 43 ezer lejt vol-
tak kötelesek fizetni, abban az
esetben is, ha veszteséget jelentet-
tek. A kereskedelmi kamarák ki-
mutatása szerint a minimáladó
bevezetése miatt több mint száz-
ezer céget számoltak fel. A kor-
mányfõ korábban úgy nyilatko-
zott, hogy a minimáladó rendkí-
vül eredményesnek bizonyult,
ugyanis „kitisztította” a román

gazdaságot, és több mint negyed-
milliárd eurós bevételt hozott az
állami költségvetésbe. 

Mint ismeretes, a minimáladó
eltörlése elõkelõ helyen szerepelt
az RMDSZ gazdaságélénkítõ
programjában. Lapunknak adott
múlt heti interjújában Markó Béla
miniszterelnök-helyettes emlékez-
tetett, hogy a kormány ígérete
szerint eltörlik a minimáladót. „A
gyengén mûködõ cégeket nem foj-
togatni kell, hanem valahogy egy
kis levegõhöz juttatni” – fogalma-
zott az ÚMSZ-nek Markó Béla. 
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Megsértõdhet-e egy ál-
lamfõ – nem magánem-
berként, hanem állam-
fõként – akárcsak egy
magánszemélyre is?
Hát egy intézményre?
Ráadásul a jogállam
egyik alappillérére, a

rendõrségre? Szónoki
kérdések ezek, hiszen a legfõbb állami mél-
tóság betöltõje nem engedheti meg magának
ezt a fényûzést, neki az egész ország, min-
den egyes intézmény, ember államfõjének
kell lennie, függetlenül személyes érzéseitõl
(amelyeknek egyébként nemcsak államfõ-
ként, de családfõként sem adhat hangot,
még saját gépkocsijában, felesége elõtt sem,
lebüdöscigányozva mondjuk egy kellemet-
lenkedõ újságírónõt).
Traian Bãsescut mélységesen felháborította a
belügyminiszteri alkalmazottak – jelesül:
rendõrök, határ- és börtönõrök – tiltakozó ak-
ciója, amelynek valóban voltak elítélhetõ ele-
mei: a tüntetõk engedély nélküli felvonulása
az elnöki palota elé, a triviális jelszavak – de
hát mindez még igen messze van attól, ami-
nek ürügyén az államfõ hátat fordított a
rendõrség intézményének: az államhatalom
aláaknázásától. Nem tekinthetjük rendbon-
tásnál többnek a rendõrsapkák áthajigálását
sem az elnöki palota kertjébe, még akkor sem,
ha a tányérsapkákon ott díszeleg az állam jel-
képe, a címer is. A büntetõ törvénykönyv sze-
rint csak az állami szimbólumok megvetését
tükrözõ cselekedetek büntethetõk, akár sza-
badságvesztéssel is, ehhez viszont elõször be
kellene bizonyítani a sértõ szándékot.
Az államfõ zokon vette az indulatok elszaba-
dulását, holott ez – éppen az õ személyével
azonosított hatalom fejvesztett kapkodása,
európai viszonylatban is példátlan megszorí-
tó intézkedései nyomán – már régebben borí-
tékolható volt.
Sértõdöttségében rendkívül veszélyes talajra
tévedt, amikor számon kérte a beavatkozás
hiányát a csendõröktõl. Vajon szerinte mit
kellett volna tenniük, azon kívül, amit csele-
kedtek: több rendbontót is megbírságoltak.
Csak nem arra gondolt, hogy fegyverrel kel-
lett volna rátámadniuk a rendõrökre – saját
kollégáikra?
Az államfõ úgy tûnik, nem elégszik meg az-
zal, hogy összeugrasztotta a magánszektor-
ban foglalkoztatottakat és a közalkalmazot-
takat, az ötvenszázalékos béremeléssel meg-
szédített pedagógusokat és a béremelési ígé-
retbõl kihagyott más alkalmazotti kategóri-
ákat, a nyugdíjasokat és a foglalkoztatotta-
kat, az állásukat elvesztõket és a munkahe-
lyüket megõrzõket, most a különbözõ fegy-
vernemeket is egymás ellen fordítaná, akár
polgárháborút is megkockáztatva. 
Az államhatalmat ezért korántsem a tün-
tetõ/skandáló/sapkahajító rendõrök, ha-
nem a társadalmat már-már végzetesen
megosztó Traian Bãsescu aknázza alá. Aki
megengedhetetlen módon összetéveszti a bel-
ügyminisztériumot a tárca alkalmazottai-
nak szakszervezeteivel, a pár ezer dühösen
tüntetõ rendõrt a román rendõrség intézmé-
nyével, a kollektív bûnösség demokráciában
megengedhetetlen elvét alkalmazva.
Azzal pedig, hogy a személyét érintõ táma-
dást az államhatalom aláaknázásának te-
kinti, nagy francia „kollégájához” hasonló-
an, az állam és a maga személye közé is
egyenlõségjelet tesz.

Román lapszemle

Tányér(sapka)akna

Bogdán Tibor

2050-re az Egyesült Államokban a lakos-
ság 80 százaléka lesz túlsúlyos lesz.
(România liberã) Laurenþiu Nistor PD-L-
s képviselõ a hunyadi Marossolymos köz-
ség ortodox templomának szentjei közé
került: a település korábbi polgármestere
anyagilag támogatta a templom felújítá-
sát, ezért festették meg alakját a szentek
között. (Adevãrul) A fõvárosi közúti ha-
tóság 1,05 millió eurós szerzõdést kötött
útfelfestésekre és jelzõtáblák elõállítására.
A szerzõdést megnyerõ cég „hagyomá-
nyos kliense” a hatóságnak. (Puterea) 

Eltörölte a kormány
a minimáladót

Markó Béla kormányfõhelyettes (balra) „ösztökélésére” is szükség volt a minimáladó tegnapi törléséhez 

Totka László

Négy éve létezik egy városi
tanácsi határozat a kétnyel-

vû utcanévtáblák kihelyezésé-
rõl, de eddig ezt nem ültette
gyakorlatba a Nagyvárad élén
azóta megfordult három polgár-
mester – mondta el lapunknak
Biró Rozália, a Körös-parti vá-
ros alpolgármestere arra reagál-
va, hogy Tõkés László EP-
képviselõ bátorítására törvény-
telen módon visszatették a múlt
héten eltávolított magyar nyelvû
utcanévtáblákat. Hozzátette,
ezért az RMDSZ egy másik
megoldást ajánlott Nagyvárad
magyar közösségének: a  saját
tulajdonú ingatlannal rendelke-
zõk a hatályos jogszabályok ér-
telmében kitehetik az utcanév
magyar változatát, és ez közér-
dekû információnak minõsül.
„Ennek lefordításához és ma-
gyar nyelven történõ használa-
tához a 215-ös törvény értelmé-
ben jogunk van, hiszen 20 szá-
zaléknál többen vagyunk itt,
Nagyváradon” –  mondta el a
város alpolgármester asszonya.
Az RMDSZ azt ajánlotta, hogy
aki magántulajdonnal rendelke-
zik, és magyar utcanévtáblát
szeretne, megrendelheti és kite-
heti a saját falára, kerítésére.
Igen alacsony áron találtak kivi-
telezõt is, aki 20 lejes áron az
urbanisztikai szabályoknak
megfelelõ nagyságú és színû
táblákat készít és fel is szereli.

„Az általunk javasolt megoldás
mûködõképes, mi is éltünk vele
és feltettük házunk falára” –
mondta el Biró Rozália, aki sze-
rint a Tõkés által bátorított Er-
délyi Magyar Ifjak (EMI) abban
hibáztak, hogy más színû és mé-
retû táblát helyeztek el. Az al-
polgármester információi sze-
rint egyelõre nem érkezett újabb
feljelentés az EMI akciója ellen. 

Másként vélekedik azonban a
táblákat felhelyezõ EMI nagyvá-
radi szervezete. „A városban
számtalan formailag, színben és
betûszedésben eltérõ tábla van ki-
helyezve, melyeket valamiért
mégsem szedtek le. A mi tábláink
eltávolításával megbízott cég
egyik munkatársa elmondta, ezen
táblák eltávolítására nincs idejük,
kizárólag lakossági bejelentés ese-
tén járnak el” – mondta el la-
punknak Nagy József Barna. Az
EMI tiszteletbeli elnöke hozzátet-
te: azért tettek más színû utca-
névtáblát mert azok csak tájékoz-
tatási jelleggel bírnak, a helybeli
magyaroknak és a turistáknak.
Az illetékeseket kérték, hogy mu-
tassák meg azt a határozatot,
amely kimondja, hogy pontosan
milyennek kell lennie egy ilyen
táblának, ezt azonban nem tették
meg a mai napig sem. Az EMI a
hagyományos történelmi utcane-
vekhez ragaszkodik, az RMDSZ
pedig csak a jelenlegi utcanév tü-
körfordításának kitételét teszi le-
hetõvé – hangsúlyozta a tisztelet-
beli elnök. 

Táblaügy: esztétikai gondok?

ÚMSZ

„Az, hogy jelöltetem-e ma-
gam vagy sem az RMDSZ

elnöki tisztségére, az a szemé-
lyes döntésem lesz, de nem kizá-
rólag az én felelõsségem, hanem
kollektív felelõsség: én ugyanis
egy szervezet jóvoltából voltam
szövetségi elnök, és azt gondo-
lom, úgy tisztességes, ha a kö-
vetkezõ hetekben, hónapokban
a szervezeten belül körbejárjuk,
megvitatjuk azt, hogy mi lenne a
leghasznosabb a Szövetség szá-
mára – nyilatkozta Markó Béla
az Erdélyi Magyar Televíziónak. A
szövetségi elnök a jövõ év febru-
árjában megrendezendõ RMDSZ-
kongresszus feladatairól beszélt.
Kifejtette: õ személy szerint
minden szempontból válto-
záspárti, egy dologban azonban
nem szeretné ha változás történ-
ne: az RMDSZ eddigi irányá-
ban. „Abban, hogy kormányon
vagy ellenzékben, vitával vagy
anélkül, de a belsõ politikai élet-
ben jelen lévén és arra befolyást
gyakorolván próbáljunk válto-
zást elérni az erdélyi magyarság
életében. Ebben a stratégiában
nem szeretnék változást, min-
den másban azonban válto-
záspárti vagyok” – mutatott rá a
szövetség elnöke. Mint közölte,
azért sem hozta meg eddig dön-
tését, mert álláspontja szerint ez

a személyi kérdés nem olyan bo-
nyolult, hogy a szervezetnek
ezen kellene „rágódnia” 2011
februárjáig, de kétségtelenül az a
felismerés is közrejátszott, hogy
a következõ idõszak kormány-
zati és parlamenti szinten is igen
„forró” lesz: dûlõre kell vinni az
oktatási törvényt és más fontos
kérdést, de bizalmatlansági in-
dítványok is várhatók. Egy ilyen
nehéz idõszakban nem enged-
hetjük meg magunknak, hogy
befele forduljunk. Mindent a
maga idejében – hangsúlyozta
Markó Béla. 

Úgy értékelte, nincs szükség
alapvetõ módosításokra, nagy
irányváltásokra az RMDSZ
programját tekintve, ugyanakkor
mélyrehatóbb elemzésre van
szükség az RMDSZ alapszabály-
zatában, a területi, helyi szerve-
zetek mûködésétõl, a különbözõ
testületek közötti viszonytól
kezdve a polgármesterek, taná-
csosok, képviselõk vagy szenáto-
rok jelölésének kérdéséig. „Meg
kell vizsgálni például, hogyan
tudja ellátni alapvetõ feladatait a
szervezet, hogyan gyûri le az új-
ból és újból megjelenõ személyes
érdekeket, a fölösleges csoportér-
dekeket, és hogyan tud minden
pillanatban ténylegesen az egész
magyar közösség képviselete len-
ni az RMDSZ” – mondta az
ETV-nek Markó Béla. 

Markó Béla: az RMDSZ 

irányán nem kell változtatni 

ÚMSZ

Jövõ szerdára halasztották
az alkotmánybírák a nyug-

díjtörvénnyel szemben alkotmá-
nyossági kételyeket megfogal-
mazó beadványok megvitatását.
Az eredetileg tegnapra tervezett
ülésen a Szociáldemokrata Párt
(PSD) és a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) által benyújtott fel-
lebbezésekrõl kellett volna dön-
teniük a talárosoknak, amelye-
ket múlt csütörtökön nyújtottak
be a pártok, és amelyek a tör-
vény tartalmát és elfogadásának
módját is kifogásolták. Az ellen-
zékiek nem értettek egyet többek
között a nyugdíjpont értékének
a bruttó átlagbér 39 százalékára
csökkentésével, amely szerintük
az elkövetkezõ években a kriti-
kus 30 százalékig süllyedhet.
Ugyanakkor a szociáldemokra-
ták szerint az is elfogadhatatlan,
hogy a nõk nem mehetnek a fér-
fiaknál két évvel hamarabb, azaz
63 éves korukban nyugdíjba.
Mint ismeretes, a nyugdíjtör-
vényt két hete fogadta el a képvi-
selõház 170 igen szavazattal, de
az ülésrõl kivonuló ellenzéki
pártok a televíziós felvételek
szerint valójában ennél jóval ke-
vesebben vettek részt a szavazá-
son. Továbbá Victor Ponta szo-
ciáldemokrata pártelnök kilátás-
ba helyezte, hogy beindítják az
államfõ felfüggesztésének folya-
matát, ha Traian Bãsescu kihir-
deti a nyugdíjtörvényt. A kezde-
ményezéshez azonnal csatlako-
zott a PNL is. Az államfõ csak
azt követõen írhatja alá a tör-
vényt, hogy az Alkotmánybíró-
ság dönt róla, és nem talál alkot-
mányos kifogást benne. 

Nyugdíjtörvény:
a talárosok még
kérnek egy hetet
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Bogdán Tibor 

Ismét tûkön ülhet a Boc-
kormány, miután az Al-

kotmánybíróság tegnap több
mint egy héttel elhalasztotta
döntését a nyugdíjtörvény
ellenzék által megkérdõjele-
zett alkotmányosságának
kérdésében.

Kioktatás – oktatásból

A taláros testület az idõk
során jó néhány kellemetlen
pillanatot szerzett már Emil
Bocnak és kormánycsapatá-
nak, amikor a kabinet által
elõterjesztett több törvényt is
alkotmányellenesnek mon-
dott ki. Mi több, egyes jog-
szabályok többször is az al-
kotmánybírák elé kerültek. A
kormány megítélésén külö-
nösképpen rontott az a tény,
hogy az alaptörvénnyel
szembenállónak ítélt jogsza-
bályok olyan fontos terüle-
tekre vonatkoztak, mint az
oktatás, a vagyonellenõrzés,
az átvilágítás, most pedig a
nyugdíjak ügyében kell dön-
teniük a talárosoknak, miu-
tán korábban elvetették a
kormány által javasolt 15
százalékos nyugdíjcsökken-
tést, ami az áfa 5 százalékos
emelését vonta maga után. 

Tavaly novemberben az
oktatási törvényt minõsítet-
ték alkotmányellenesnek, mi-
után a Nemzeti Liberális
Párt nyújtott be óvást ellene.
A jogszabály egyike volt an-

nak a három törvénynek,
amelyet a kormány a parla-
ment elõtti felelõsségvállalás-
sal fogadott el.  A nemzeti li-
berálisok egyebek között ép-
pen ezt kifogásolták, úgy ér-
tékelve, hogy a kormányzati
felelõsségvállalás csak kivéte-
les esetekben engedhetõ meg.
De azzal sem értettek egyet,
hogy az oktatási egységek ve-
zetõi nem lehetnek egyben
politikai párt tagjai is, holott
az Alkotmány ezt csak az al-
kotmánybírák, a magas ran-
gú igazságszolgáltatási tiszt-
ségviselõk, a fegyveres erõk
aktív tagjai számára tiltja
meg. Diszkriminatívnak vél-
ték azt a rendelkezését is, mi-
szerint a kormány a jövõben
minden újszülött számára
500 eurós folyószámlát nyit,

ezzel ugyanis hátrányos hely-
zetbe kerülnek a törvény ha-
tályba lépése elõtt született
gyermekek, és véleményük
szerint a törvény sérti az
egyetemi autonómiát is, mi-
vel lehetõvé teszi a felsõfokú
intézmények vezetõinek
szakminisztériumi rendelet-
tel történõ leváltását.

Mattüveg-zseb

De megbukott az Alkot-
mánybíróságnál a kormány
által eredetileg javasolt for-
májában az Országos Fedd-
hetetlenségi Ügynökség
(ANI) szervezésére és mûkö-
désére vonatkozó törvény is.
A talárosok több pontban is
alaptörvénnyel ütközõnek
mondták ki a jogszabályt.

Döntésük értelmében a testü-
let egyebek között elveszítette
azt a jogát, hogy ellenõrizze,
mennyiben felel meg a ma-
gas rangú köztisztségviselõk
vagyonbevallása tényleges
anyagi helyzetüknek, és nem
vizsgálhatja esetleges érdek-
konfliktusaikat vagy hivatali
összeférhetetlenségüket sem.
Törölték azt a cikkelyt is,
amely érvénytelenítette vol-
na az érdekkonfliktus miatt
elmarasztalt köztiszt-
ségviselõ minden korábbi jo-
gi illetve közigazgatási ren-
delkezését, továbbá az érin-
tett személy elveszítette vol-
na hivatalát is. Az ügynökség
immár nem kobozhatja el a
jogtalanul megszerzett va-
gyonrészt, nem kérheti bün-
tetõeljárás beindítását az
igazságszolgáltatástól tör-
vényellenesen szerzett vagyo-
nok esetében, azokat többé
nem is lehet elkobozni. Poli-
tikai megfigyelõk egybehang-
zó véleménye szerint ezzel az
alkotmánybírák „kihúzták az
ANI méregfogát”. 

Boc kormánya nem járt
több szerencsével az átvilágí-
tási törvény esetében sem,
amely szintén visszakerült a
talárosoktól a parlament elé,
miután alkotmányellenesnek
mondották ki egyebek között
azt a rendelkezését, amely
idõlegesen megtiltotta volna
köztisztségek elfoglalását a
kommunista rendszer elnyo-
mó apparátusában felelõs
funkciókat betöltõ személyek-
nek. Az alkotmánybírák több
pontban elutasították a nyug-
díjak és a jövedelmek halmo-
zását tiltó, illetve a különleges
nyugdíjak átszámítására vo-
natkozó kormányrendeletet
is. A köztisztségviselõk jogál-
lását szabályozó törvényt pe-
dig éppenséggel három alka-
lommal nyilvánították alap-
törvénybe ütközõnek. 

Belpolitikai 
fordulópont?

A legnagyobb port azon-
ban alighanem a nyugdíjtör-
vény alkotmányosságának

kérdése verte fel, már csak
azért is, mert az ellenzék sze-
rint azt a parlamentben „az
évszázad csalását elkövetve”
szavazta meg a demokrata-li-
berális Roberta Anastase ál-
tal vezetett alsóház, ahol
mintegy nyolcvan jelenlevõ
százhetven voksot adott le. A
törvényt külön-külön óvta
meg a taláros testületnél a
Szociáldemokrata Párt és a
Nemzeti Liberális Párt, egye-
bek között amiatt, hogy a
jogszabály sérti a magántu-
lajdonhoz és a méltó élethez
való jogot, hogy 65 éves
nyugdíjkorhatárt ír elõ mind
a nõk, mind a férfiak számá-
ra, továbbá, hogy a nyugdíj-
pont értékét a bruttó havi át-
lagbér 45 százaléka helyett
mindössze 39,9 százalékban
állapítja meg. 

Az alkotmánybírák dönté-
se sorsdöntõ lehet akár az
egész romániai belpolitikai
élet további alakulása szem-
pontjából is. Az ellenzék
ugyanis beindítja az államfõ
tisztségébõl történõ felfüg-
gesztésének procedúráját,
amennyiben a talárosok zöld
utat adnak a jogszabálynak,
és azt Traian Bãsescu aláírja.
Tekintve azonban, hogy a ta-
láros testület kilenc tagja kö-
zül ötöt a hatalom képviselõi
nevesítettek, ezért elképzel-
hetõ hogy „pártfogóik” érde-
két képviselik majd ebben a
fontos ügyben. Mivel pedig
mind a kormány, mind a fõ
kormánypárt, a Demokrata
Liberális Párt, mind pedig tu-
lajdonképpeni vezetõje,
Traian Bãsescu népszerûsége
zuhanórepülésben van,
mindezek után a fõ állami
tisztség betöltõje könnyen el-
vesztheti Cotroceni-i bár-
sonyszékét. 

Boc kalandjai az alkotmánnyal

Gy. Z.

Két évtized sem volt ele-
gendõ ahhoz, hogy látha-

tó sebek nélkül forrjon össze
a két német országrész, kelet
és nyugat. Hiába, két és fél
évtized különélés hosszú idõ.
Amikor az NDK végképp
beolvadt az NSZK-ba – ezt
ünneplik a németek október
3-án –, mindenki azt hitte: a
néhai szocialista államalaku-
lat polgárai számára is eljött
a Kánaán. Ám akiket érint,
nem egészen így gondolják.

A régi pezsgõ, uborka

„Ossie”-nak és „Wessie”-
nek becézik a mai napig egy-
mást a „kelet”-et jelentõ Ost
és a „nyugat”-ot jelentõ
West alapján a két ország-

rész lakói, és tegyük hozzá:
ez a német nyelvben nem fel-
tétlenül a kedveskedés kifeje-
zési formája. Aki az egykori
Kelet-Németország lakói kö-
zül át kívánt települni a nyu-
gati térfélre, már mind meg-
tette, sõt: az 1990 elõtt –
többnyire Magyarországon
keresztül, akkor még illegáli-
san – távozók nem kis része
visszatért szülõföldjére. Mert
valahogy hiányoztak a meg-
szokott ízek. Hatalmas nyo-
más nehezedett ugyanis
egyebek mellett a nagy élel-
miszeripari cégekre, amelyek
jó szokás szerint egy-egy cég
felvásárlásakor nem gyártási
kapacitást, nem munkaerõt,
hanem piacot akartak nyer-
ni, és a régi, ezen tájt bevált
cikkeket megszüntetve saját
áruikat kínálták – kevés si-

kerrel, avagy fanyalgást ki-
váltva. Micsoda nyomás kel-
lett ahhoz, hogy ismét el-
kezdjék palackozni az NDK
közkedvelt pezsgõjét, a
„Rotkäppchen”-t (a Grimm-
mese Piroskája), és újra
dunsztolják az egyéni fûsze-
rezésû „Spreewald” uborkát!

Nem mentes a nosztalgiá-
tól Angela Merkel sem, aki
1954-ben Hamburgban szü-
letett ugyan, de evangélikus
lelkipásztor édesapja fogta a
családját, és átköltözött a ke-
leti országrészbe. Az NDK-
múlt máig ott kísért a szövet-
ségi kancellár ereiben, aki az
egykori Kelet-Berlin fõként
munkások lakta Mitte (Kö-
zép) nevû kerületébõl költö-
zött be magas hivatalába:
„Néha azon kapom magam,
hogy csak azért vásárolok
valamit, mert kapható, noha
az adott pillanatban nincs is
rá szükségem” – nyilatkozta
a minap a Superillu címû
magazinnak, emlékezve az
egykori szükséggazdaság ál-
lapotaira. A politikusasz-
szony gyomra is fölidézi az
egykori idõket: kosarában
rendszeresen landolnak

olyan élelmiszerek, ame-
lyekbõl a konyhájában szol-
jankát, saslikot vagy éppen-
séggel lecsót varázsol.

Beözönlött a Nyugat

Merkel asszony sok egyéb
szokását sem tudja levetkõz-
ni. Az NDK-idõkbõl ismert –
és az egész akkori országot
jellegzetesen átható illatú –
mosó- és mosogatószereket
részesíti elõnyben, kávéját
ugyanúgy török módra issza,
mint annak elõtte (vagyis
egyáltalán nem használ fil-
tert, ami az újraegyesülés
elõtt a „demokratikus” Né-
metországban jóformán is-
meretlen fogalom volt). „Még
a német egység tizenötödik
évében sem jött a számra a
szupermarket kifejezés” –
vallotta meg az újságnak;
sokkal könnyebb volt úgy
mondania: „vásárcsarnok”.

Ha az ország elsõ asszonya
ilyen õszintén megvallja kö-
tõdéseit, vajon miképpen
érezhetnek az egyszerû pol-
gárok, akiket jóval nagyobb
arányban sújt a munkanélkü-
liség, mint a nyugati részen?

Még a képzettség sem jelent
védettséget, mert az irányító
munkakörökbe is új embere-
ket hoznak. Persze, jól látják
ezt „odaát” is, a Süddeutsche
Zeitung például a nyár dere-
kán így elmélkedett: „Még
húsz esztendõvel az újra-
egyesülés után is rendszeres
megkülönböztetés éri a kelet-
németeket. Nincs semmiféle
hatalmuk, semmi befolyá-
suk, másodosztályú polgá-
roknak érzik magukat. Mint-
ha csak nem Mecklenburg-
Elõpomerániából (a volt
NDK egyik tartománya –
szerk. megj.) jött volna a kan-
cellárunk!”

Kirakatország volt

Azt azonban egy percig
sem szabad elfelednünk,
hogy ebben a bizonyos néhai
NDK-ban milyen mértékben
különböztették meg az em-
bereket. Amikor tilos volt
számukra a szabad akarat, a
szabad véleménynyilvánítás;
amikor a szavazataikat a
központilag kiválasztott poli-
tikai „istenekre” kellett adni-
uk, különben az állásukat

tették kockára; amikor erõ-
szakosan elzárták õket a sza-
bad világtól; amikor ember-
idegen falat húztak nemcsak
két városrész, két országrész,
két világ, hanem két szerel-
mes ember, szülõ és gyer-
mek, munkatárs és munka-
társ közé is.

Az egykori Német De-
mokratikus Köztársaságot,
Wilhelm Pieck, Walter
Ulbricht és Erich Honecker
államát persze a vele egykorú
„béketáborban” úgy köny-
velték el, mint a Szovjetunió
kirakatországát, ahol vi-
szonylagos jólét uralkodik,
elvégre itt feszül szembe egy-
mással Kelet és Nyugat:
ahogy az NSZK-t is segítette
Amerika, úgy az NDK-t is
kötelessége támogatnia
Moszkvának. Csakhogy a
Mercedesszel, a BMW-vel, a
Volkswagennel a Wartburg-
nak és legfõképp a Trabant-
nak kellett fölvennie a ver-
senyt, amelynek kiutalására
másfél évtizedet is várni kel-
lett, és bár a Trabi azóta rene-
szánszát éli, azért mégsem
ugyanolyan, mint a Rotkäpp-
chen íze. 

Még mindig kísért a keletnémet nosztalgia

Jóllehet Emil Boc miniszterelnök végzettségét tekintve alkot-
mányjogász, aki ezt a tantárgyat tanította is a kolozsvári
Babeº–Bolyai Tudományegyetemen, a kormánya által ho-
zott több jogszabály is ellentétesnek bizonyult az alaptör-
vénynek mind a betûjével, mind pedig a szellemével.

Vasárnap lesz húsz esztendeje Német-

ország újraegyesítésének. A nosztalgia

azonban az egykori Német Demokrati-

kus Köztársaság iránt – már ami egy-

kori „vívmányait”, termékeit illeti –

Angela Merkel kancellárt sem kerüli el.

A taláros testület az idõk során jó néhány kellemetlen pillanatot szerzett már Emil Bocnak és kormánycsapatának Fotó: ÚMSZ/archív



A demokrácia alapja, amint azt az ameri-
kai demokrácia-elmélet egyik legjelentõ-
sebb alakja, Francis Fukuyama, azonos cí-
mû könyvében kõkemény érvekkel kifejti:
a bizalom. Ez utóbbi azonban nem elméle-
ti, hanem tapasztalati kategória. Legalább
annyira érzület, mint ésszerû mérlegelés.
Nem csak azért bízunk meg egymásban,
mert ez a legésszerûbb, hanem azért is,
mert érezzük, a bizalom nélkül a szó egyik
értelmében sem boldogulhatunk. A szoron-
gás, a félelem, a gyanakvás minket is meg-
betegítene. Ha nem akarjuk, hogy az ellen-
fél elfogadhatatlan módszereket alkalmaz-
zon ellenünk, mindenek elõtt nekünk kell
óvakodnunk ezektõl a módszerektõl. 
A bizalom azonban korántsem zárja ki a
versengést, sõt még az ellenségeskedést

sem, pusztán legitim, azaz a
szemben álló felek mind-

egyike által elfogadható-
nak tekintett keretek közé
szorítja. 

A bizalom alapja a má-
sik fél tisztelete. A te-
kintély iránti respek-
tus. Az ember elfogad-

ja a másik emberi ér-

tékeit, személyiségét, érdekeit, hiszen csak
ez esetben várhatja el, hogy a másik is res-
pektálja õt, azaz elfogadja tekintélynek. Az
a társadalom, amely lerombolja a tekinté-
lyeket, a bizalmat is megsemmisíti. A biza-
lom ilyen esetekben cinkossággá fajul.
Csak azokban bízom meg,
akikkel azonosak az érde-
keim. A szemben álló tá-
bor tagjait jobbára gonosz-
tevõknek tekinthetem, hi-
szen csak azokban bíznak
meg, akikkel azonosak az
érdekeik. Korrupcióra
épülõ bûnszövetkezeteket mûködtetnek.
Következésként minden megengedett szá-
momra, hiszen nem – közös célokat eltérõ
eszközökkel megvalósítani szándékozó –
partnerekkel, hanem saját érdekeiket a kö-
zösség érdekei fölé helyezõ hazaárulókkal
állok szemben. Ezért aztán jogom van ah-
hoz, hogy saját érdekeimet az övéi fölébe
helyezzem. 
Mint a fentiekbõl is kiderülhetett, a folya-
mat öngerjesztõ. Elégséges, ha a társada-
lom egy csoportja legitimnek tekintett
igényt formálhat arra, hogy egy másik cso-
port érdekeit semmibe vegye, máris beindul

az ördögi spirál. Tájainkon, ahol különbö-
zõ népek, kultúrák, vallások kénytelenek
egymás mellett élni, mi sem egyszerûbb.
Elegendõ az államot a többségi elv alapján
az egyik vagy másik kulturális közösség,
vallási csoport, nyelv, osztály stb. számára

kisajátítani. A bizalom he-
lyébe rögvest a bizalmat-
lanság, a tekintélyébe a
kölcsönös megvetés, a sze-
retetébe a gyûlölet tolak-
szik. A hatalom többé
nem a hosszú távú egyen-
súly, hanem a választási

ciklusról választási ciklusra élezõdõ egyen-
súlyhiány eszközévé válik. A hatalom
többségbe került birtokosai gátlástalan
egyeduralmat gyakorolhatnak azok fölött,
akik kisebbségbe kényszerültek. S itt már
nem kulturális, vallási, vagy nyelvi kisebb-
ségekrõl van, szó, hanem politikaiakról… 
Innen pedig egyetlen lépés van az állam
teljes dezorganizációjáig. Az állam intéz-
ményei ugyanis ilyen körülmények között
csak addig tekinthetõek jogszerûeknek,
amíg mi birtokoljuk õket, ha az ellenfél te-
szi rájuk a kezét, automatikusan jogszerût-
lenné válnak. A rendet már csak a rendõr-

tõl való félelem tarthatja fenn. Az utóbbi
tehát politikailag is nélkülözhetetlenné vá-
lik. Ha az õ érdekeibe ütközik, mérlegelés
nélkül megszegheti a törvényt. Ahogyan
korábban, Antonescu vagy Ceauºescu alatt
is. A helyzet legfeljebb annyiban változott,
hogy a törvényt – az államelnöki hivatal
elõtt illegálisan tüntetõ rendõrök által „ha-
tóságilag” koszos disznónak aposztrofált –
Traian Bãsescu annyiszor szegte meg,
ahányszor csak érdekében állt. Nem csoda
tehát, hogy a rendõrt és az igazságszolgál-
tatást a hatalom birtokosai mindenkor
olyan kedvezményekkel kényszerültek kár-
pótolni, amelyekrõl a közromán nem is ál-
modhatott. Saját nyugdíj-, és egészségbiz-
tosítási rendszer, igazságszolgáltatás, busás
fizetések, kvázi legális korrupció. Annak,
aki ezeket megvonja tõlük, számolnia kell
a „bizalom” elvesztésével. Azzal a káosz-
szal, melyet csak kemény kézzel – azaz az
áruló vagy a lojális alárendeltek fegyverei-
vel – lehet megszüntetni. Hogy hogyan si-
kerülhet egy európai uniós államban im-
már nyílt, mégis legitimnek elfogadtatott
diktatúrát tetõ alá hozni, fogas kérdés.
De ha minden jól megy, csakhamar ki fog
derülni. 

Valjon mi lehet ily közömbösségnek valódi oka, mely oly embe-
rekben kivált felette meglepõ, kiknek felette szép(!) része semmi
egyéb, mint elpuhult szibarita, kinek esze inkább forog és fogla-
latoskodik olynemû kellemek körül, melyekkel Bécsben,
Badenben sat. találkozunk, s melyek, ha éltünk nem legfõbb vá-
gyai és céljai, igen helybenhagyhatók és a legszigorúbb respubli-
kai elvekkel is megegyeztethetõk, de - közbevetõleg legyen
mondva - csak akkor tûnnek igazi ékességökben elé, mikor a
szó egész kiterjedésében s minden értelmében “tisztában van-
nak”. A rossz ízlés, alacsony szokás, tisztátlanság egy halandót
sem emelt magasbra, és nem volt oly ember még és nem is lesz,
kinek legkitüntetõbb elsõségeire homályt nem vetett volna a
rossz ízlés, alacsony szokás, tisztátlanság. Mi okozhatja tehát
azon rezignációt, melynél fogva tüdeinket s szemeinket néha
annyira belepetni engedjük, hogy sem városinkban lakni kel-
lemmel, sem magunkat a portul még városinkon kívül is nem
vagyunk képesek megmenteni?
Legelsõ oka ítéletem szerint az, hogy a nagyobb rész ezen tûrést
megszokta, s oly édes illúzióba ringatja magát néha-néha, mely-
nél fogva azon rossz, mit irtani kellene, nem éreztetik általa oly
tûrhetlenül, mint szükséges volna felébresztésére por- és sár-
ittasságábul. Ezen illúziót álbölcsek módjára fenntartani s
hosszítni nem egyéb, mint embertársát, szerencséjének kímélõ
ürügye alatt, képzeleti tévelygésiben hagyni vagy õt csalfa kecs-
álmibul fel nem ébreszteni. (...)

Gróf Széchenyi István: Buda-pesti por és sár [Elsõ bevezetés, 1834]

A gyanakvás népuralma
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Nem csak a postaládát és a tévémûsorokat tömik tele
reklámokkal, vásárlásra buzdító üzenetekkel, hanem
a teljesen intim szféránkat is agyonmérgezik haszon-
talan, semmire nem jó ajánlatokkal. Néha mi ma-
gunk is bûnösök vagyunk, engedünk a csábításnak,
vagy csak túl szép a leányzó fekvése. Annyira vonzó
az ajánlat, hogy nem is lehet igaz. És rendszerint így
is van: nem igaz. 
Az én jól mesélhetõ történetem a reinkarnációról
szól. Nem hiszek benne, már az elõzõ életemben sem
hittem. Szóval, rábukkantam a neten egy kis játékra,
amely felkínálta: megtudhatom, ki és mi voltam az
elõzõ életemben. Ha igaz, ha nem, butább csak nem
leszek tõle. Ki is jött, hogy udvari költõ voltam a ti-
zenhatodik századi horvát királyi udvarban. Abban
ugyan nem vagyok biztos, hogy volt önálló királysága
a horvátoknak a tizenhatodik században, utána kelle-
ne nézni. De a találat egy ilyen olvasással-írással fer-
tõzött ember számára igencsak megnyugtató, azt iga-
zolja, hogy genetikusan vagyok valamilyen, nem csak
véletlenek vagy körülmények formáltak ilyen élhetet-
len figurává. Mintha nem lenne mindegy.
Persze, nagyokos dolog, hamar átlátni a módszeren,
egyszerû számítástechnikai játék, negyven-ötven
semlegesnek tûnõ kérdéssel elõtte kikérdeztek a sza-
badidõs szokásaimról, iskolai végzettségeimrõl, ilyes-
mikrõl. Ezek ismeretében könnyen lehetett generálni
egy nekem tetszõ választ. És elégedetten hátradõl-
tem, hogy rendkívül okosan, pillanatok alatt átláttam
a szitán, engem nem lehet ilyen olcsó bûvésztrük-
kökkel elkábítani. 
Pedig lehet. Mert azzal, hogy szépen kikérdeztek az
életkoromról, lakhelyemrõl, életkörülményeimrõl,
rengeteg információhoz jutottak rólam. S elindult az
elektronikus címemre a kéretlen küldemények árada-
ta. Vágyfokozó és vérnyomáscsökkentõ gyógyszerek,
hajnövesztõ és kopaszság elleni csudabalzsamok,
mûfogsor-rögzítõ és prosztata-kenõcsök, szóval jött
mindenre ajánlat, amire egy tizenhatodik századi jó
ötvenes udvari költõnek szüksége lehet, ha idecsöp-
pen ebbe a piacgazdaságos korba. Olyan mennyiségû
reklám érkezett, hogy azt az e-mail-címemet meg is
kellett szüntetnem, ha már nem akartam azzal tölte-
ni a napjaimat, hogy óránként tíz kéretlen üzenetet

törlök a postafiókomból.
A tizenhatodik században is meg-
fordultak az udvarnál mindenféle
kuruzslók, javasemberek, csodasze-

reket áruló kalmárok. Nehéz volt
menekülni elõlük, mert akinél pénzt
szagoltak, arról le se lehetett va-
karni õket. Bár, mintha úgy rém-
lene, az udvari költõket akkoriban

sem fizették meg rendesen. Krebsz János
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A rendet már csak 
a rendõrtõl való félelem
tarthatja fenn. 
Aki politikailag is 
nélkülözhetetlenné válik.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Orwell 1984 címû mûvét figyelmeztetésnek
szánta, nem használati utasításnak.” 

Ismeretlen

Körforgás

Homályban

Kéretlen 
küldemények

A nap címe. Csendélet menyasszonnyal,
vodkával, euróval és revolverrel, Cristian
Tudor Popescu, Gândul.

Magyarázat. Röviden: egy filmrõl van
szó, Napoleon Helmis Esküvõ Besszarábiá-
ban címû – a jelek szerint durva, keserédes
– alkotásáról, a fiatal román minimalista
iskola legújabb termékérõl. A cikk címe
tehát nem politikára utal, de olyan jó,
hogy nem álltuk meg, hogy olvasóink fi-
gyelmébe ne ajánljuk. Végül is miért ne
vonatkozhatna mondjuk egy rendõrtünte-
tésre Abszurdisztánban – és akkor talál-
gathatjuk is a „film” végét: a menyasz-
szony (miután az esküvõn megpostázzák)
lemond, a revolveres banditát megválaszt-
ják polgármesternek, ami neki sok eurót
hoz, a vodka pedig, nos, a vodka egysze-
rûen van. Az igazi tragédia az, ha már
vodka sincs. 

Megtagadott múlt. Az Evenimentul zilei
megszólaltatja a legérdekesebb román ér-
telmiségit, Andrei Pleºut, aki a szokottan
érdekes dolgokat mondja, egy valamit
azonban újdonságként is hozzátesz. (Már
az interjú címe megragad: Zavar, hogy
nem kértek fel besúgásra) Az újdonság per-
sze nem az, hogy „Romániának nem volt
szerencséje államelnökeivel”, amit Pleºu
mûvelõdésügyi miniszterként vagy kül-
ügyi tárcavezetõként, utóbb pedig elnöki
tanácsosként nagyon hitelesen megálla-
pít; az újdonság az, hogy Pleºu a
Szekuritáté irattárát átvilágító hivatal ve-
zetõ tagjaként betekintést nyert Traian
Bãsescu elnök Szekunak írott egyik jelen-
tésébe. Traian Bãsescu a jelek szerint már
akkor az ismert haknis macsó lehetett, le-
vele nem árt senkinek, ezzel szemben
hangja gunyoros. A pleºui vallomás jelen-
tõsége abban áll, hogy bizonyítja: ezek
szerint Bãsescu írt jelentéseket, és van
(volt!) besúgói dossziéja. Hol van most ez
a dosszié, ez itt a kérdés. 

A nap álhíre. Az államelnök a Bibliára
tett kisujjával megesküdött, hogy sohasem
írt besúgói feljelentést önmaga ellen, ami-
ért kézfejével nem ütött meg, különösen
nem rendõrök jelenlétében kiskorú parla-
menti képviselõket cigarettázás és ittas ve-
zetés közben.  
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Sike Lajos

„Már három éve rossz
idõk járnak a szõlõre, az

idei viszont az elõzõ kettõt
is alulmúlja. Nálunk mind-
össze a gazdák negyede da-
lolhat vidáman szüret köz-
ben, de ennél több inkább
nem is megy a hegy felé, a
megmaradt pár szem lesze-
dését a madarakra bízza” –
panaszolta lapunknak az
avasújvárosi Bakator Hegy-
község elnöke. Ludróczki
Sándor szerint ez a nyár,
jobban mint bármelyik, a
szakértelem és az odafigye-
lés együttes próbája volt,
ami azt jelenti, hogy a szak-
tudás mellett is nagyon kel-
lett vigyázni, hogy ponto-
san akkor permetezzék a
szõlõt, amikor szükséges, s
amikor a használt szer a
leghatékonyabb. „Megesett
azonban, hogy hiába volt
ott a gazda, hátán a perme-
tezõgéppel a mezsgyén,
nem mehetett be a tõkék kö-
zé, mert annyira lágy volt a
talaj. Ilyenkor több kárt
tesz, mint hasznot. Akinek
vegyes szõlõje van, annak
különösen nehéz dolga volt,
mert más szer kellett az
úgynevezett magántermõ-
nek, mint a nemes fajták-

nak” – magyarázta Lud-
róczki.

Pusztító fakórothadás

Mint megtudtuk, a ma-
gántermõt elsõsorban a fa-
kórothadás dézsmálta (még
a szemek zöld állapotában),
a nemes szõlõt viszont a pe-
ronoszpóra és a lisztharmat.
„Aki ráadásul virágzás elõtt
és után nem permetezett,
biztosan a boltban kell bort
vennie még a disznótorra
is”– fogalmaz félig viccesen
a szõlész. Az idõjárás válto-
zása miatt jöhetnek még
olyan nyarak, amikor gyako-
ri, hideg esõk után hirtelen
forróság lesz – vonta le a ta-
nulságot Ludróczki, aki úgy
látja, hogy nagyon befertõ-
zõdtek a táblák, ezért jövõre
a megelõzésnek még na-
gyobb szerepe lehet, mint
eddig. Emiatt a télutói, kora-
tavaszi lemosó permetezése-
ket nem árt megduplázni.

Ha Avasújvárosban, az
utóbbi években látványosan
feljövõ, szervezésben is pél-
daadó szõlõtermesztõ köz-
pontban ilyen gondok van-
nak, akkor máshol még
több. Menyhárt Lajos, a kö-
zeli Szinérváralja ismert ker-
tészeti szakembere szerint a

vidéken még nagyobb azon
gazdák aránya, akiknél el-
marad a szüret. Õk átlagban
csak kétszer-háromszor per-
meteztek, általában amiatt,
hogy nem tudták megvásá-
rolni az egyre drágább szere-
ket. „Ennek ellenére vannak
fajták, amelyek a mostani
viszonyok közt is jó termést
hoztak, ilyen nálam például

a Bianka és Királyleányka.
Jelenleg kézenfekvõbb az el-
lenállóbb fajtákat jobban
elterjeszteni”– javasolta
Menyhárt.

Még nem drágul a bor

A már szilágysági részek-
hez tartozó Sarmaságon és
Szilágypérben sem jobb a

helyzet. Tempfli Mihály,
Péri polgármestere szerint
községükben jó, ha fele any-
nyi szõlõlé kerül a hordók-
ba, mint tavaly ilyenkor. En-
nek ellenére úgy látja, hogy
egyelõre nem emelkedik a
bor ára, mert sok gazda a ta-
valyi termésének jó részét
még nem tudta eladni. Érde-
kes megfigyelést tett azon-

ban Dull József, az egyik is-
mert sarmasági termelõ: a
hagyományos bordói (kék
kõ alapú) lével permetezõk-
nek jobb termésük van, mint
azoknak, akik drága szerek-
kel védekeztek a  peronosz-
póra, a lisztharmat és más
betegségek ellen. Ugyanak-
kor az is egyértelmûen bebi-
zonyosodott, hogy  a téli le-
mosó-permetezés nagyon
fontos, mert ahol elhanya-
golták, ott nagyobb volt  a
kártevõk támadása.

Több odafigyelést

„Nem öröm az idei szüret,
de számos olyan tanulságot
hordoz, amit meg kell szívlel-
ni, mert csöppet sem biztos,
hogy jövõre kedvezõbb idõk
járnak a szõlõre” – összegez-
te Fodor István mérnök, a
Szatmár Megyei Mezõgaz-
dasági Tanácsadó Központ
igazgatója. Az  ellenállóbb
fajták elterjesztése mellett õ
is a növényvédelemre való
jobb odafigyelésben látja a ja-
vulást. A védekezésben a ha-
gyományos kék kõrõl nem
szabad ugyan lemondani, de
vannak helyzetek (például,
ha túl sok az esõ), amikor
már csak a drága, felszívódó
szerek segítenek 

Bor(ú)ba fulladt az idei szüret

Kovács Zsolt

Halasztást kértek és kap-
tak a Borvíz útja projekt-

re a székely megyék, miután
a munkálatok befejezésére
kiszabott eredeti határidõ
szeptemberben lejárt – tud-
tuk meg Tamás Sándor
Kovászna megyei tanácsel-
nöktõl. „A projekt kivitelezé-
se 2005 óta számos nehéz-
séggel és gonddal járt, de sok
utánajárással sikerült végül
megmenteni” – fogalmazott
Tamás Sándor. 

Mint arról korábban beszá-
moltunk, a megyei vezetõk
és a kivitelezõ közötti nézet-
eltérések miatt késõn fogtak
neki a munkálatoknak, a vég-
sõ határidõ eltolódása pedig
azzal a veszéllyel járt, hogy
az egész támogatást vissza
kell fizetni. A Borvíz útja
projekttel tizennégy székely-
földi település turisztikai inf-
rastruktúráját újítják fel euró-
pai uniós finanszírozással. 

Dupla halasztás

A kivitelezõ konzorcium
augusztus végén szerzõdést
kötött a Regionális Fejleszté-
si Minisztériummal a mun-
kálatok határidejének októ-
ber 30-ig való meghosszabbí-
tásáról. Eddig az idõpontig
kellene befejezni az új sétá-
nyok, pihenõpavilonok építé-
sét, az ásványvízforrások és a
fürdõmedencék korszerûsíté-
sét, illetve a közvilágítás meg
az ivóvízhálózat javítását az
érintett helységekben. Mivel
azonban az már bizonyossá
vált, hogy a munkálatokat a

kivitelezõ az októberi határ-
idõig sem tudja elvégezni, a
Régiófejlesztési és Turiszti-
kai Minisztérium a munka-
végzési szerzõdés újbóli
meghosszabbítására készül,
amelyet a lehetséges legké-
sõbbi határidõig, jövõ év jú-
nius végéig tolnak majd ki –
magyarázta lapunknak Bíró
Donát, Kovászna megyei fõ-
építész. Ezt megtehetik,
ugyanis Phare-alapból, azaz
uniós pénzbõl finanszíroz-
zák az összesen mintegy tíz-
millió euró értékû beruhá-
zást, és a tárca már korábban
meghosszabbította az Euró-
pai Unióval kötött finanszí-
rozási memorandumot 2011.
június 30-ig. 

Ideges önkormányzatok

Jelenleg a résztvevõ telepü-
lések egy részében már zajla-
nak valamilyen munkálatok,
de a székelyföldi önkor-
mányzati vezetõk érthetõ
módon idegesek, hiszen a
Phare elõcsatlakozási ala-
pokból származó tízmillió
eurós projekthez jelentõs
összegû önrésszel, közel
négymillió euróval járulnak
hozzá. A késlekedés oka,
hogy a finanszírozótól érke-
zõ pénzek fölött hosszasan
vitázott a projektvezetõ te-
mesvári Confort cég és a kivi-
telezéssel megbízott magyar-
országi Betonút Rt. Helyi
szinten pedig vita volt a

baróti polgármesterrel is a
projektben való részvétel és
az önrész nagyságát illetõen. 

Váratlan meglepetések

Barót a projekt 2005-ös
kezdetekor az egész program-
ra szánt keret 23 százalékával
szerepelt, mely irreálisan ma-
gas volt a kapacitásához ké-
pest – késõbb azonban meg-
egyeztek az erdõvidéki város
polgármesterével, hogy azt
építik meg, amit a helyiek re-
álisnak találnak, a többit pe-
dig átvállalja a sepsiszent-
györgyi önkormányzat.
Nagy István baróti polgár-
mester lapunk érdeklõdésére
korábban kifejtette: több

problémája is akadt a Borvíz
utja projekttel. Egyik az,
hogy Baróton olyan helyen
akarnak gyógymedencét épí-
teni, ahol nincs borvízforrás.
„Azt mondták, hogy Barót
olyan vidék, ahol bárhová
fúrnak, mindenhol ásványvíz
jön ki a földbõl, amely nem
más, mint egy szép elmélet” –
fogalmazott Nagy István.
AUgyanakkor azt is hozzá-
tette, hogy: további problé-
ma, hogy a munkálatokra ka-
pott eredeti költség-elõirány-
zat szerint az önkormányzat-
ra esõ önrész 160 ezer lej volt.
Ez az összeg szerepelt is a vá-
ros költségvetésében (mely-
nek kifizetése nem is okozna
gondot), ezt viszont késõbb

egy másik dokumentum kö-
vette, amely Barótra egy 930
ezer lejes, 37 százalékos ön-
részt rótt ki, melyet már nem
hajlandó kifizetni az önkor-
mányzat, mivel nem tartja
megalapozottnak. 

Kiútkeresés helyben

Bíró Donát háromszéki fõ-
építész lapunknak elmondta:
a határidõ módosítással a
projekt összetevõi nem vál-
toztak, ellenben a Kovászna
megyei önkormányzat most
keresi a megoldási lehetõsé-
geket, hogy miként tudnák
felvállalni az önrészt azoknál
a településeknél, amelyek ezt
saját erõbõl nem tudják elõte-
remteni. 

Mint ismert, a Borvíz útja
beruházás az ásványvízre
épülõ hagyományos szé-
kelyföldi gyógyfürdõkultú-
rát élesztené fel, ötvözve azt
a mai, korszerû elvárások-
kal. A projektben Kovászna
megyébõl Sepsiszentgyörgy
(Sugásfürdõ), Elõpatak,
Bölön, Barót, Bodok, Sepsi-
bükszád és Bereck vesz
részt. Hargita megyébõl
Tusnád, Csíkszereda (Zsö-
gödfürdõ), Borszék, Gyer-
gyóremete, Szentegyháza
(Homoródfürdõ) és Székely-
udvarhely (Szejkefürdõ) ré-
sze a kezdeményezésnek. A
tervek szerint sétányokat, pi-
henõpavilonokat létesítenek
a meglévõ borvízforrások
környékén, de építenek és
korszerûsítenek fürdõme-
dencéket, mofettákat is, illet-
ve javítják a közvilágítást és
a vízhálózatokat.

Ez a sarmasági gazda még szüretelhetett valamit. Már három éve rossz idõk járnak a szõlõre

Nem „szivárog el” a Borvíz útja

Jelenleg a résztvevõ települések egy részében már zajlanak valamilyen munkálatok, de a projekthez jelentõs összegû önrész szükséges



Antal Erika

Módosítani készül a táv-
közlési tárca a pornográf

tartalmú internetes oldalakat
érintõ eddigi hazai elõíráso-
kat. A minisztérium, honlap-
ján közvitára bocsátott jog-
szabály-tervezet szerint az
ilyen jellegû portálok üze-
meltetõi többé nem lesznek
kötelesek jelszavas védelem-
mel ellátni a közzétett tartal-
mat, s pénzt sem kötelesek
kérni a szolgáltatásért – mint
ahogy azt a jelenlegi törvény
elõírja. Ez a módosítás a ha-
zai sajtó értelmezése szerint
odavezet, hogy a romániai
kiskorúak korlátlanul hozzá-
férhetnek majd a világhálón
a pornográf tartalmakhoz.

Moldován: szinte 
tehetetlenek vagyunk

„A kiskorúak eddig is gya-
korlatilag korlátlanuk hozzá-
férhettek a pornóoldalakhoz,
ha akartak. A minisztérium-
nak nem áll módjában meg-
akadályozni azt, hogy a ro-
mániai felhasználó például
egy Szingapúrból üzemelte-
tett portált meglátogasson” –
magyarázta lapunknak Mol-
dován József. A távközlési ál-
lamtitkár közlése szerint a jel-
szavas védelem és a fizetési
kötelezettség törlése az uniós
irányelvekhez igazította a ha-
zai szabályozásokat. „Szó

sincs arról, hogy a pornográ-
fia terjesztésében segédkez-
nénk, ahogyan egyes lapok ír-
ták. A módosított törvény is
korlátozza az ilyen tartalmak
elérhetõségét” – mondta
Moldován. Eszerint a por-
nográf oldalak üzemeltetõi
kötelesek lesznek felhívni lá-
togatóik figyelmét a tartalom
jellegére; emellett a portál
üzemeltetõje köteles leellen-
õrizni, hogy a látogató el-
múlt-e 18 éves. „Igaz, hogy a
tervezet nem írja elõ, hogyan
történik az életkor ellenõrzé-
se. Ennek leggyakoribb mód-
ja a banki adatok lekérése” –
magyarázta az államtitkár.

Moldován tájékoztatása
szerint a kiskorúakra káros
internetes oldalak korlátozá-
sa uniós szinten is gondot je-
lent, Brüsszel elsõsorban ön-
szabályozást szorgalmaz
ezen a téren. „Én az inter-
netes szolgáltatók nemzetkö-
zi összefogásában látom a
megoldást. Az egyes orszá-
gok szakhatóságai tehetetle-
nek” – jelentette ki.

Bántalmazással ér fel

A szakemberek szerint a
pornográf, obszcén tartalmak
egyértelmûen káros hatással
vannak a kiskorúakra. „Ez at-

tól függ, hogy milyen életko-
rú a gyerek, aki pornográf ol-
dalakat nézeget – mondta la-
punknak Kacsó Erika gyerek-
pszichológus. – Más a hatás
egy öt éves és más egy puber-
tás korú gyerek esetében. A
kamaszodó fiatalban akár ön-
értékelési problémákat is
okozhat, esetleg nem is mer a
másik nemhez közeledni, de
mindenképp téves kép alakul
ki benne a szexualitásról”. A
szakember szerint akár sze-
xuális bántalmazásnak is mi-
nõsülhet, ha öt éves gyerek
elé kerülnek a pornográf jel-
legû oldalak. „Volt egy ese-
tem, amikor az óvodáskorú

kisgyerek, anélkül, hogy erre
kértük volna, babákkal kez-
dett játszani és nem akármi-
lyen játékot, hanem azt a sze-
xuális tevékenységet utánoz-
ta, amit az apja éjszakánként
az interneten nézegetett” –
magyarázta a pszichológus,
aki szerint ezért a szülõkre
nagy felelõsség hárul, hogy a
gyerekeik ne használhassák
korlátlanul az internetet.

Egy hetedikes és egy ötödi-
kes gyerek édesanyja, Szabó
Rozália lapunk érdeklõdésére
elmondta: elõre meghatáro-
zott idõpontban, leszögezett
ideig internetezhetnek a gye-
rekei, s csak akkor, amikor a
szülõk is otthon tartózkod-
nak. „Máskor nem tartjuk
otthon a laptopot, vagy olyan
helyre zárjuk el, hogy a gye-
rekek ne  férhessenek hozzá”
– válaszolta érdeklõdésünkre
a marosvásárhelyi anyuka.

A szülõk körében egyre el-
terjedtebb az internetes szû-
rõk (pl. a Safesurf) használata
is. Ezeket be lehet állítani
úgy, hogy a kiskorú még vé-
letlenül se kattinthasson obsz-
cén tartalmú oldalakra. Az
EU-ban 2004-ben indult el a
Safer Internet Program, mely-
hez Románia is csatlakozott.
A program az illegális és ká-
ros tartalmak bejelentésére
alkalmas forródrótok létreho-
zását szorgalmazza. Hasonló
forródrót Romániában a
sigur.info portálon érhetõ el. 
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HIRDETÉS

Röviden

Aszfaltozás a DN12-esen

Folytatják az aszfaltozást a
DN12-es országút Sepsi-
szentgyörgy és Sepsibükszád
közötti szakaszán. A mun-
kálatokat Málnáson, Mikó-
újfaluban és Sepsibükszádon
a víz- és csatornahálózati
munkálatokkal kellett össze-
hangolni – mondta Klárik
László. A megyemenedzser
szerint már zajlanak az ala-
pozási munkálatok. „Egyez-
tettünk a polgármesterekkel
és a kivitelezõkkel, és meg-
kezdték az aszfaltozást is. A
Sepsiszentgyörgy és Bük-
szád közti szakaszon dolgoz-
nak 13 híd felújításán is, il-
letve három hidat teljesen új-
jáépítenek” – tájékoztatott
Klárik László.

CFR: nem lesz 
több elbocsátás

Nem leépítésekkel kell tal-
praállítani az román vasúti
társaságot – egyeztek meg
tegnap a CFR szakszervezet-
ének vezetõi tegnap az új
szállításügyi miniszterrel,
Anca Boagiuval. „A minisz-
ter ó a társadalmi párbeszéd
híve, és jó szándékai vannak,
így jelenleg nem merül fel a
sztrájk lehetõsége” - nyilat-
kozta a vasúti dolgozókat tö-
mörítõ FSTFR szakszerve-
zet elnöke, Maxim Rodrigo
Gabriel. A nemrég leváltott
közlekedési miniszter, Radu
Berceanu 8000 alkalmazott
elbocsátását tervezte.

Más az obszcén oldalak hatása egy öt éves, és más egy pubertás korú gyerek esetében

Pornó, (kor)határok nélkül

Sipos M. Zoltán

Magyar tannyelvû szór-
vány-iskolaközpont építé-

séhez kezdett a szamosújvári
Téka Alapítvány. Az intéz-
mény épületének alapkövét
október 9-én, szombaton he-
lyezik el Szamosújváron. Ba-
lázs–Bécsi Attilától, a Téka
Alapítvány elnökétõl meg-
tudtuk: tizenegy évvel ez-
elõtt, a Kallós Zoltán Alapít-
vánnyal közösen indították el
a mára már sikeresnek bizo-
nyuló Mezõségi szórványoktatá-
si programot. A program lé-
nyege, hogy a Mezõség táj-
egységén szórványban élõ
kis- és középiskolás diákok-
nak minõségi magyar okta-
tást biztosítsanak. Az évek
során két kollégiumi épület
létesült: egy Válaszúton, egy
másik pedig Szamosújváron.
„Elérkezett az idõ arra, hogy
önálló iskolaközpontot léte-
sítsünk. Ez csak egy teljesen
új épület és egy új intézményi
rendszer kialakítása révén va-
lósulhat meg, mivel Szamos-
újváron nincs magyar iskola”
– mondta az ÚMSZ-nek a
Téka Alapítvány elnöke. Je-
lenleg Szamosújváron négy
iskolában mûködnek magyar
tannyelvû osztályok. Az el-
képzelések szerint ezeket az
osztályokat vonnák össze a
megépítendõ Kemény Zsig-
mond Mezõségi Szórvány-is-
kolaközpontba, ahová a kör-
nyezõ szórványfalvak diákjai
járnának majd. 

Iskolaközpont 
Szamosújváron

Baloga-Tamás Erika

Szerzõdést kötött tegnap
a Dr. Verestóy Attila Ala-

pítvány A jövõ magad vagy! el-
nevezésû oktatási támogatás
nyerteseivel. Az egyetemis-
ta- ösztöndíjra majdnem
200-an jelentkeztek Hargita
megye 60 településérõl, és –
akárcsak tavaly – idén is 11-
en részesülnek 10 hónapon
keresztül havi 400 lejes tá-
mogatásban. 

Az alapítvány a jó tanul-
mányi eredményt szabta fel-
tételnek, de szociális szem-
pontokat is figyelembe vet-
tek. Az egyetemisták eseté-
ben a nyertesek valamennyi-
en árvák, vagy egyszülõs csa-
ládban élnek. Az alapítvány
a segítség további lehetõsége-
it keresi, hangzott el a tegna-
pi eseményen. Az elsõ lépés

ebben az irányban már meg
is történt tegnap: hatvan di-
áknak úgynevezett iskolakez-
dési csomagot nyújtanak át,
300 lejes, egyszeri támogatás-
ként. Az alapítvány egy kuta-
tói öszöndíjat is megítél min-
den évben, idén Ambrus
Tünde csíkszentmiklósi fiatal
földrajzzal, néprajzzal, vi-
dékfejlesztéssel kapcsolatos
tevékenységére egy éven át
havi 500 lejt kap. 

„Népszerû és szükséges az
alapítvány, hiszen összesen
149 középiskolás pályázott
52 településrõl, összesen 28
középiskolából. Közülük 22-
en részesülnek havi 250 lejes
segélyben” – tájékoztatta la-
punkat Nemes Melinda, az
ösztöndíjrendszerét harma-
dik éve mûködtetõ Dr. Veres-
tóy Attila Alapítvány ügyve-
zetõ igazgatója.

„Népszerû és szükséges”

a Verestóy Alapítvány

Verestóy Attila szenátor adta át a nyerteseknek a díjakat



Hírösszefoglaló

Új évfolyam indul a Ma-
gyar Írószövetség nagy

sikerû Íróiskolájában 2010.
október 1-jén. Az Íróiskola
a Felnõttképzési Akkreditá-
ló Testület által akkreditált
képzés.

Az iskola vezetõi és tanárai
a napokban tájékoztatást is
tartottak az érdeklõdõknek.
„Célunk, hogy olyan magas
színvonalú, összetett képzést
nyújtsunk, amely korábban
nem volt Magyarországon.
Külön hangsúlyt fektetünk a
gyakorlatra: hallgatóink sze-
mináriumok keretében sajá-

títhatják el az írói mesterség
fogásait. Másfelõl elõadáso-
kat hallgatnak a huszadik
századi magyar és világiro-
dalomról, valamint az iroda-
lomtudomány legalapvetõbb
kérdéseirõl” – tájékoztattak
az Íróiskola szervezõi. A
gyakorlat és a tehetség mel-
lett ugyanolyan fontos az is,
hogy egy leendõ író ismerje
azt a területet, ahová írásai-
val belép, tisztában legyen a
kortárs irodalom aktuális fo-
lyamataival, akárcsak a kor-
társ irodalmat meghatározó
hagyományokkal – az iroda-
lom történetével. Harmad-
részt pedig elõadásokat tar-

tanak a kortárs irodalmi élet
praktikus kérdéseirõl: a kü-
lönbözõ intézményekrõl, fo-
lyóiratokról, a digitális iroda-
lomról és a szerzõi jogokról.
Ezek az ismeretek az irodal-
mi élet mindennapjaiban va-
ló eligazodáshoz elengedhe-
tetlenek.

A kurzusok mindenki szá-
mára nyitottak. Ajánlják
õket azoknak, akik írni sze-
retnének, de nem tudják, ho-
gyan kezdjenek neki és azok-
nak, akik már írnak, és sze-
retnék íráskészségüket fej-
leszteni, írásaikat másokkal
megvitatni. Az írás képessé-
ge emellett az élet sok terüle-

tén hasznos: a kreatív írás
fejlesztése révén fejlõdik a
kommunikációs készség,
megtanuljuk pontosan, cél-
ratörõen kifejteni a vélemé-
nyünket, könnyebben értjük
mások mondandóját. A cél,
hogy mindenki megtalálja
azt a mûfajt, amely a legjob-
ban illik hozzá, amelyben a
legkönnyebben ki tudja fe-
jezni magát.

Hallgatói a képzés elsõ,
alapozó és második éve
után is tanúsítványt kap-
nak. A képzés két éves, va-
gyis négy féléves, féléven-
ként 64 órás. A hallgatók
hetente két szemináriumon
vesznek részt a délutáni
órákban, valamint havi egy
szombaton – félévenként
négy alkalommal – két elõ-
adást hallgatnak.

A képzés két szakirányon
indul: szépirodalmi, vala-
mint kritika-, esszé-, publi-
cisztika-, magazincikk-írói
szakirányon. A két szakirány
hallgatói külön vesznek részt
a szakirányukhoz tartozó
alapozó szemináriumon, az
elõadásokat pedig együtt
hallgatják, és szabadon vá-
lasztanak egyet a választható
szemináriumok közül. A má-
sodik évben a szépirodalmi
szakirányon lehetõség lesz
költõi, prózaírói és drámaírói
szemináriumokon részt ven-
ni, a másik szakirány hallga-
tói pedig a kritika- és esszé-
írás, illetve a publicisztika- és
magazincikk-írás közül vá-
laszthatnak.
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Antal Erika

Bronzkori temetkezési
szokásokról tanúskodó

leletekbõl látható kiállítás a
Maros Megyei Múzeum ré-
gészeti részlegén a marosvá-
sárhelyi várban. A kiállítás
központi témáját az a lelet-
anyag adta, amely Maros-
ludasról került elõ egy men-
tõásatás során, 2009 júliusá-
ban és augusztusában. Györ-
ffy Zalán az ásatások vezetõ-
je 30 bronzkori sírt tárt fel,
valamint a temetõvel egyko-
rú település maradványait.
Az i.e. 1300-as évekre keltez-
hetõ bronzkori leletek mel-
lett dák-, római- és beván-
dorláskori tárgyak is elõke-
rültek, amelyekbõl következ-
tetni lehet a 3300 évvel ez-
elõtti Maros völgyében lévõ
népcsoport temetkezési szo-
kásaira. A leletek ugyanak-
kor arról is árulkodnak, ho-
gyan vélekedtek az akkoriak
a halálról, hogyan készítet-
ték fel az elhunytat utolsó út-
jára, milyen volt a hiedelem-
világuk. A feltárások során
nyert információkból a szak-
emberek a közösség minden-
napjaiba is betekintést kap-
tak, hiszen a sírokba, az ur-
nák mellé az elhunytak hasz-
nálati tárgyait, ékszereit is el-
helyezték, nem ritka esetben

még étel- és italáldozatot is
hoztak. Például a kiállításon
megtudható, hogy akkori-

ban a várható élettartam
40–45 év volt, a korai elhalá-
lozás fõleg a nõk és a kisgye-

rekek körében volt a leggya-
koribb. Az ásatások során
egy 12 hónapos gyerek

csontváza is elõkerült. Õ volt
az egyetlen, akit nem ham-
vasztottak el, hanem testét
az urnába helyezték. Az em-
bertani vizsgálatokat Gál
Szilárd végezte, az összetört
edények restaurálását Orbán
Lívia. A településen talált
csontok alapján az õskori kö-
zösség állattartási szokásaira
is következtetni tudtak a ré-
gészek. 

A kiállítás egyik különle-
gessége, hogy megtekinthe-
tõk azok a régészeti mód-
szerek is, amelyekkel a mú-
zeum munkatársai dolgoz-
nak. Egy szövegrészlet is ol-
vasható a kiállított tárgyak
között, a Hamvasztás járvány-
kor címû írásból, amely azt
örökítette meg az utókor
számára, hogy sokszor kí-
méletlen módszerekhez fo-
lyamodtak azok, akiknek
családtagjait megtizedelte a
betegség. „Azok, akik nél-
külözték a szükséges eszkö-
zöket a hamvasztáshoz –
mert elõzõleg már annyi ha-
lottjuk volt – kíméletlen mó-
don jártak el. A mások szá-
mára emelt máglyákra dob-
ták saját halottjukat, meg-
elõzve azokat, sõt némely-
kor a már lobogó hullára
dobták rá a magukkal ho-
zott testet, majd elsiettek a
helyszínrõl.” 
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A halottak elhamvasztása vált elterjedtté, a maradványokat pedig különbözõ edényekben tárolták 
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A hamvasztás már a kõkorban és rézkor-
ban is jelen volt, jelentõs temetkezési rí-
tussá azonban a bronzkorban vált. Ekkor
kerültek a különbözõ népcsoportok vallá-
sának és hiedelemvilágának középpontjá-
ba az égitestek, a nap, a hold és a csilla-
gok, valamint a föld elemi erõi, mint a
tûz, víz, levegõ. Ez a változás meghatá-
rozta a lélekrõl alkotott elképzeléseiket is,

amely a tûz által megtisztítva távozott a
romlandó testbõl. Erdély benépesedésével
elterjedtté váltak a vegyes rítusok, ame-
lyekben egyaránt jelen voltak a hamvasz-
tásos és a csontvázas sírok is. Közös jel-
lemzõjük, hogy a temetkezõ közösség a
fegyvereken, használati tárgyakon kívül
ételt és italt is tett az elhunyt földi marad-
ványai mellé. 

Hamvasztás a kõkorban és a rézkorban

Bronzkori leletek nyomában
Marosludasi régészeti tárgyakból nyílt kiállítás a Maros Megyei Múzeumban

Hangverseny 
Nagyváradon

Ma este 19 órától hallható a
Nagyváradi Állami Filhar-
mónia vokál-szimfonikus
koncertje az Enescu–Bartók
teremben, a Filharmónia
Énekkarának részvételével.
Vezényel Romeo Rîmbu,
közremûködik Petrus Bölöni
Áron, karigazgató Lászlóffy
Zsolt. Mûsor: V. Timaru -
Változatok egy népdalra,
énekes szólista: Nicolae
Bejan, J. Haydn - C-dúr gor-
donkaverseny, J. Brahms -
Tragikus nyitány, op. 81, J.
Brahms - A végzet dala, op. 54
– énekkarra és zenekarra. Je-
gyek a Filharmónia székhe-
lyén válthatók.

Goldoni-bemutató
Szatmáron

Negyven év után holnap is-
mét színpadra viszik Szat-
márnémetiben Carlo
Goldoni vérbõ komédiáját,
A chioggiai csetepatét. Keresz-
tes Attila, a Harag György
Társulat mûvészeti igazgató-
ja, az elõadás rendezõje ígé-
ri, hogy a közönség ugyan-
úgy fog szórakozni, mint
korábban, hisz a darab
mondanivalója csöppet sem
vesztett aktualitásából.
Goldoni figurái ma is köz-
tünk járnak, sõt bennünk él-
nek. Szenvedély, érzelem,
könny, kacaj – percenként
váltakozó boldogság és szo-
morúság, sok mindenen ke-
resztülmennek a Goldoni-
komédia szereplõi. Az elõ-
adás két fõszerepét István
István és Lõrincz Ágnes
játssza, de mellettük fellép
csaknem az egész társulat.

Klezmer-koncert 
Szatmárnémetiben

Vasárnap rendkívüli Klez-
mer koncertre kerül sor a
szatmárnémeti Várdomb ut-
cai zsinagógában. A Prima-
díjjal kitüntetett budapesti
Klezmer Band együttes zsi-
dó világi zenével szórakoz-
tatja a nagyérdemût. Mint
Décsei Miklós, a szatmári
Zsidó Hitközség vezetõje tá-
jékoztatott, a hangverseny
elõtt Ilyés Gyula polgármes-
ternek és Grigorescu Felicia
muzeológusnak a Zsidóság
barátja érmet adják át .

Mohamed-karikatúrák
újraközlése

A dán kormány újabb fe-
szültség és erõszakcselekmé-
nyek lehetõségével számol,
mivel ma újra megjelennek a
Jyllands-Posten címû lap is-
mert Mohamed-karikatúrái,
ezúttal egy könyv illusztráci-
ójaként. A dán konzervatív
lap kulturális rovatának volt
szerkesztõje, Flemming
Rose által írt könyv kiadása
miatt Lene Espersen külügy-
miniszter zárt ülés összehí-
vását kérte a koppenhágai
parlament külügyi bizottsá-
gától. A Berlingske Tidende cí-
mû lap internetes kiadása
szerint a lépés elõzménye,
hogy több arab ország nagy-
követsége is Rose könyvének
betiltását sürgette. Különbözõ korúak és felkészültségûek vesznek részt a nagy sikerû Íróiskolában

Putyini cenzúra
ÚMSZ

A kortárs orosz mûvé-
szetnek szentelt, a párizsi

Louvre-ban októberben nyí-
ló kiállítás bojkottjával fe-
nyegetõznek orosz festõk,
mert a moszkvai kulturális
tárca döntésére elmozdítot-
tak olyan alkotásokat, ame-
lyek „sértõk lehetnek” Vla-
gyimir Putyin kormányfõre
nézve. Hét mûvész jelentette
be, hogy az Advej Ter-
Oganyan iránti szolidaritás
jeléül nem vesz részt a kiállí-
táson – közölte Marat Guel-
man ismert moszkvai galé-
riatulajdonos. A politikai
cenzúrára utaló tiltás Ter-
Oganyan absztrakt munkái-
ra terjed ki, ezek gyakran
hordozzák magukon a mû-
vész provokatív megjegyzé-
seit. Az egyik ilyen alkotá-
son például az „ez a mû arra
sürget, hogy kövessen el me-
rényletet V. V. Putyin állam-
férfi ellen, hogy véget érjen
állami és politikai tevékeny-
sége” felirat olvasható. A
Louvre jövõ hónapban nyit-
ja meg a kiállítást, amely
Ter-Oganyan szerint felhívja
majd a figyelmet a mûvé-
szek és a hatóságok közötti
abszurd konfliktusra. „A
munkáim is ebbõl a célból
készültek, hogy megmutas-
sam az idióták idiotizmu-
sát” – írta internetes oldalán
a mûvész. Ter-Oganyan
Oroszországot elhagyva
Prágában él, mióta 1998-ban
eljárás indult ellene, mert
egy performansz során iko-
nokat rongált meg. 
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Farkas István

Az újságírók törvénye névvel
törvénykezdeményezést nyúj-

tott be a szenátusba Ioan Ghiºe.
A Nemzeti Liberális Párt szená-
tora javaslatai szerint létre kellene
hozni egy hivatalt, amelynek a
feladata a sajtó felülvigyázása és
– vétség esetén – megbüntetése
lenne. A tervezet elõírja, hogy az
újságíróknak háromévente meg
kell újítaniuk a szakmai engedé-
lyüket, és évente pszichológiai
szakvizsgára kell jelentkezniük.

Sajtóvétség, 
ombudsman...

A tervezet 68. paragrafusában
Ghiºe a „sajtóvétség” fogalmát
ismerteti: „Sajtóvétségnek nevez-
zük azt a polgári törvénykönyv
hatásköre alá esõ kihágást, amely
abban merül ki, hogy a sajtó
olyan információkat, véleménye-
ket vagy kommentárokat közöl,
amelyek nincsenek kihatással a
társadalom mûködésére, és leg-
alább egy személynek anyagi
vagy erkölcsi kárt okoztak.” A
sajtóvétség felelõsei a közhivatal-
ok – amennyiben téves informá-

ciókat adtak ki –, a tulajdonos,
mert sokszorosította a közle-
ményt, a rádió- vagy tévéadó tu-
lajdonosa, a kiadó illetve a szer-
zõ. Ghiºe szerint a sajtóvétség a
polgári törvénykönyv hatásköre
alá esõ „kihágásnak vagy majd-
nem-kihágásnak” minõsíthetõ
cselekedet. A törvénytervezet
ugyanakkor a Sajtóombudsman
létrehozását is elõírja, ennek kell
iktatnia a sajtóvétségek megtörté-
nése után beérkezõ panaszokat,
rangsorolnia a bejelentett vétsége-
ket, de az õ kötelessége azoknak
a zsurnalisztáknak a felfüggeszté-
se is, akik a büntetõtörvénykönyv
hatásköre alá esõ cselekedeteket
hajtottak végre.

…humorérzék 
és pszichológia

„Bár a törvénytervezet tartal-
maz olyan elemeket, amelyek va-
lóban léteznek a nyugati demok-
ráciákban, az egész elképzelést
nem látom többnek kapkodás-
nál” – reagált lapunk megkeresé-
sére Karácsonyi Zsigmond. A
Romániai Magyar Újságírók
Egyesületének elnöke szerint egy
ilyen jellegû törvénytervezetet

csak a szakmai szervezetek kép-
viselõivel konzultálva lehetne be-
nyújtani. „Nem azt mondom,
hogy nem kellene valamilyen
módon megállítani a túlkapáso-
kat, de ennek – ahogy azt már
többször hangsúlyoztuk – az ön-
szabályozás által kell megvalósul-
nia, nem pedig a politikusok által
ránk erõszakolt, szájkosár jellegû
törvénykezéssel” – hangsúlyozta
Karácsonyi. Hasonlóan véleke-
dik Ioana Avãdani is, aki megle-
põ, de várható eseménynek ne-
vezte Ghiºe tervezetének megje-
lenését. „Meglepõ, mert évekig
folyt egy eléggé terméketlen vita
egy sajtótörvény szükségességé-

rõl vagy jelentéktelenségérõl, an-
nak ellenére, hogy már létezik
olyan törvény, amely szabályozza
a publikus megnyilatkozások mi-
kéntjét, léteznek sajtóintézmé-
nyeket szabályozó törvények,
munkavédelmi szabályozások,
sajtóetika-kódexek” – magyaráz-
ta a HotNews.ro hírportálnak a
Központ a Független Újságírás-
ért ügyvezetõ igazgatója.

Mircea Toma, az Active Watch
Sajtófigyelõ Ügynökség elnöke
blogjában ironikusan viszonyult
a tervezethez: „Jó humorérzékre
vall ez a tervezet. A politikusok-
nak is szükségük van valamire,
amin egyet derüljenek. Sok sze-
rencsét kívánunk nekik!” – írta
Toma. Cristian Tudor Popescu, a
Gândul címû napilap publicistája
is hasonló hangnemben kom-
mentálta a törvénytervezetet:
„Érdekes lenne tudni azt, hogy
Ghiºe úr szenátorként részt vesz-
e minden évben egy pszichológi-
ai szakvizsgálaton? Úgy vélem
nem. Ahogy a politikusi bizonyít-
ványát sem hagyta jóvá senki. Ha
életbe lép a törvénye, tönkreteszi
a sajtót, és a sajtószabadságot,
már amennyi maradt abból” –
nyilatkozta a Mediafaxnak. 

„Komolyra” vette a figurát Lady Gaga, a
különleges öltözködési szokásairól ismert
popsztár. Amikor a napokban elhunyt nagy-
apját látogatta meg egy New York melletti
otthonban, nem akarta, hogy az meghök-
kentõ ruhakölteményeiben lássa, ezért fekete
kosztümöt vett fel – ám úgy öltözött, hogy
hasonlítson Hillary Clinton amerikai kül-
ügyminiszterre. Nem csupán olyan ruhát
választott, amilyet Clintonné hord, hanem a
haját és sminkjét is ugyanúgy viselte. A kü-
lönbség csak annyi volt, hogy mindehhez bõ
tíz centis talpú cipõ társult. Kíváncsi va-
gyok, hogy melyik nagypapa szíve dobban-
na nagyot, ha unokáját Emil Boc vagy
Traian Bãsescunak öltözve látná. Vagy a le-
ánygyermeket Elena Udreára hajazó gönc-
ben és hajjal.

(efi)

Száz szó
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Stelian Tãnase a Realitatea TV élén

Stelian Tãnase-t (képünkön) nevezte ki Sorin
Ovidiu Vântu, a Realitatea-Caþtavencu
tröszt tulajdonosa a Realitatea Tv vezérigaz-
gatójának – írja a paginademedia.ro. Tãnase,
aki Cãtãlin Popa-tól vette át a vezérigazgatói
feladatokat, a kezdetektõl a televízió
munkatársa, de mostanáig nem töltött be
szerepet az adó menedzsmentjében. A
HotNews megkeresésére elmondta: céljai
között prioritásként szerepel hogy életbe
léptesse a televíziónál a BBC szabályzatát, és
ezzel együtt újrapozicionálja az adót a hazai
audióvizuális piacon. 

Kanadában a Made in Hungaria

Holnaptól a kanadai mozik is játsszák a
Made in Hungariát, Fonyó Gergely musical-
vígjátékát: a filmet francia és angol felirattal
Montréalban, Sherbrookban és Québecben
is bemutatják. A Made in Hungaria a K-
Films Amérique jóvoltából kerül a kanadai
közönség elé, a cég az idei cannes-i filmvá-
sáron szerezte meg a mozi ottani terjesztésé-
nek jogait, a Hungaricomon keresztül. A
magyar alkotások közül 2009-ben itthon a
legtöbb nézõt produkáló film kanadai pre-
mierjét egy rock and roll parti követi majd.
Fonyó Gergely alkotása Fenyõ Miklós, a
Hungária együttes alapítójának ifjúkori évei-
rõl szól. A filmben a ‘60-as évek elején egy
kamasz négy év után visszatér az Egyesült
Államokból a kommunista Magyarországra,
és minden vágya, hogy elterjessze a rock
and roll vírusát Budapesten. 

Megleckéztetnék a sajtót

Bukarestben a metal-Keresztapa
ÚMSZ

A bukaresti Zone Arenában
lép fel szombaton Ozzy

Osbourne, a legendás Black
Sabbath egykori frontembere, az
a férfi, akinek zenekara a Led
Zeppelinnel és a Deep Purple-lel
egyetemben megteremtette a
heavy metal mûfaját. 

Nemrég megjelent, Scream cí-
mû albuma (melynek témái kö-
zött az ördög és az angyal örök
harca is szerepel) másfél évig tar-
tó világ körüli turnéján lévõ, bot-
rányairól és tévés szerepléseirõl is
ismert énekes a szervezõk szerint
a román fõvárosban felvonultatja
„szólólemezeinek visszatérõ sze-
replõit, legyen az ördög, angyal,
rém vagy pedig szellem”. John
Michael Osbourne 1948-ban az
angliai Birminghamben született,
szegény, ötgyermekes családban,
így korán dolgoznia kellett, ám
nem elégedett meg bérével, ezért
rossz útra tért és kisebb-nagyobb
rablásokat, betöréseket követett
el. A börtönben saját maga készí-

tett tetoválásokat magának, me-
lyek közül a leghíresebb a bal ke-
ze ujjain található O-Z-Z-Y fel-
irat. Itt döntötte el egyébként azt,
hogy zenész lesz – szabadulása
után megalapította együttesét, a
kezdetekben Polka Tunk, majd
Earth névre keresztelt, de utóbbit
váltaniuk kellett, mert már léte-
zett együttes ilyen névvel – így
született meg a Black Sabbath
név. Menedzsere és egyben fele-
sége, Sharon irányításával Os-
bourne 1980-ban megalapította
saját együttesét a Blizzard of
Ozz-t, melynek elsõ lemeze négy-
szeres platina lett. Szólókarrierje
során is hozzávetõleg 50 millió
lemezt adott el. 1993-ban kapott
elõször Grammy-díjat a legjobb
heavy metal elõadó kategóriában
az I Don’t Want to Change the
World címû számáért. 

Pályafutása során több tucat-
nyi stúdióalbumot illetve kon-
certlemezt jelentetett meg, és ka-
pott egy csillagot a halhatatla-
nok között a hollywoodi Sunset
Boulevardon. 

Sztársarok

Hírösszefoglaló

Létre kell hozni az egységes
európai mobilpiacot, és en-

nek fényében meg kell szüntetni
a roaming intézményét az EU-n
belül – jelentette ki a Barroso-
bizottság digitális politikáért fe-
lelõs biztosa. Neelie Kroes az
Európai Távközlésihálózat-
üzemeltetõk Szövetségének
brüsszeli konferenciáján beszélt
a mobiltelefonos barangolás sza-
bályozásával kapcsolatos tervei-
rõl. A roamingtarifák radikális
csökkentéséért a korábbi távköz-
lési biztos, Viviane Reding indí-

tott harcot, õ volt az, aki három
évvel ezelõtt az árbevételüket fél-
tõ mobilszolgáltatók tiltakozása
ellenére is keresztülvitte az errõl
szóló törvényjavaslatot az Euró-
pai Parlamenten. A szabályozás
a telefonhívások (beszéd) és az
adatforgalom (internet, sms)
uniós roamingdíjait 2011-ig
évente lépcsõzetesen csökkenti.

Neelie Kroes azonban ennél
radikálisabb lépéseket tervez.
„Nem fogunk új limiteket java-
solni, nem fogjuk a végtelensé-
gig módosítgatni a jelenlegi díj-
maximumokra vonatkozó meg-
állapodást anélkül, hogy valami

újat ne tennénk hozzá. Azt aka-
rom, hogy a roaming- és a belföl-
di tarifák közti különbség a nul-
lához közelítsen” – mondta.
Úgy véli: az Európai Unióban
valóban egységes távközlési pia-
cot kell létrehozni, olyat, amely-
ben az árakat a szolgáltatások
valós költségei határozzák meg.
„Át fogom tekintetni, hogy mi-
lyen strukturális, gazdasági és jo-
gi akadályai vannak egy ilyen
tényleg egységes piac megterem-
tésének, és nem fogok félni az
ezeket leromboló intézkedések
felvetésétõl” – fogalmazott
Kroes. 

Szombaton Bukarestben lép fel a Black Sabbath egykori frontembere
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (am.-
mex.-kol. sor.)
9.45 Jelfák
10.00 Heuréka! Megta-
láltam! (ism.)
10.30 Lélek Boulevard
11.00 Család-barát
11.55 Carlo és vendégei
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő
15.25 Felelet az életnek
15.55 Rost Andrea és a
Liszt Ferenc Kamarazene-
kar hangversenye
16.35 Szórvány
17.05 Beavatás
17.15 Anya, az állatorvos
(német sor.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese - Mirr-murr
kandúr kalandjai
20.00 Labdarúgó-mérkő-
zés (élő)
Nemzeti Bajnokság 9.
forduló: Ferencvárosi TC -
MTK Budapest
22.05 Tűzvonalban 
(magyar sor.)
22.55 Sporthírek
23.00 Váltó
23.15 Carl Orff: Carmina
Burana
0.25 Kikötő - Extra 
(ism.)
1.05 Ördöggerinc 
(sp.-mex. dráma, 2001)

m1, 22.35
Rolling Stones Scorsese szemével

Két rendhagyó koncertet adott 2006 őszén a világhírű
Rolling Stones rockegyüttes a New York-i Beacon színház-
ban. Ezen nemcsak különleges vendégszereplők - Jack
White a White Stripes együttesből, Christina Aguilera és
Buddy Guy - működtek közre, hanem olyan számokat is ját-
szott a csapat, amelyet élőben még sohasem adtak elő. A
koncertfelvételek mellett ritka archív képek is láthatók.

VIASAT3, 23.30
Rémület minden szinten

Dr. Sheri Maratos az utolsó pillanatban akar születésnapi
ajándékot venni férjének, a seriffnek, ám kis kiruccanását
végzetes esemény szakítja meg: a viharos esőzésben meg-
rongálódott gát átszakadása özönvízzel fenyegeti az üzlet-
központot és azokat, akik nem tudnak időben elmenekülni.
Az épületben ragad a tervező, az egyik biztonsági őr, egy el-
adó és egy énekesnő a menedzserével.

DUNA TV, 1.05
Ördöggerinc

1939, Spanyolország: a véres polgárháború végén Franco tá-
bornok fasiszta csapatai felszámolják a maradék köztársasági
erőket. A tízéves Carlost, egy meggyilkolt republikánus harcos
fiát apja bajtársai egy isten háta mögötti árvaházba viszik. Az
igazgatónő, Carmen és a tanár, Casares professzor a köztársa-
sági erőkkel szimpatizáltak, ezért befogadják a kisfiút.

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
10.55 Körzeti magazin
11.45 Kul-túra 2010
12.10 Musica Historica
12.30 Most a Buday!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Jelfogó
15.35 Sant’ Angelo 
- Egy kórház hétköznapjai
(olasz sor.)
16.30 Egy lépés előre
(spanyol sor.)
17.20 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.15 Magyar bulizene
19.05 Átjáró
19.30 A kis Amadeus -
Az ifjú Mozart kalandjai
20.00 Don Matteo 
(olasz krimisor.)
21.00 Híradó
21.25 Sporthírek
21.30 A kivételes Kara-
jan (osztrák portréf.)
22.30 24 (am. sor.)
23.15 A Bécsi Filharmo-
nikusok koncertjei
0.10 McLeod lányai 
(sor.)
1.55 Mafalda 
(sp. anim. sor.)
1.57 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
2.40 Mafalda

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
15.40 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 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.05 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sor.)
Utána: RTL-hírek
22.20 CSI. 
– A helyszínelők 
(am.-kanadai sorozat)
23.20 Vámpírnaplók
(amerikai sorozat)
0.20 Smith 
(amerikai krimisor.)
1.20 Reflektor
1.35 ittHON
1.55 Alias (amerikai sor.)
2.45 Autómánia
- Autósmagazin (ism.)

7.00 Alexandra Pódium
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.40 Gyertyák a Bay
Streeten (kan.-am. filmdrá-
ma, 2006)
14.25 Kvízió
16.00 Egy tini naplója 
(német vígjáték sorozat)
16.30 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
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. krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Megamánia (talk
show)
1.20 A férjem védelmében
(am. sor.)
2.10 Bajnokok Ligája ma-
gazin
2.40 Tények Este
3.10 EZO.TV 
06-90-602-022
Jósok, látók, médiumok!

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 Negyedik (ism.)
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

9.40 A kifutó (ismétlés)
10.40 Doktor House
11.45 Csapás a múltból
(amerikai vígjáték, 1999)
14.10 Monk (sorozat)
16.05 CSI (sorozat) 17.00
A médium (sorozat) 18.05
A kifutó 19.05 Greek, a
szövetség (sorozat) 20.00
10 év 10 nap alatt 21.00
Jóbarátok (sorozat) 21.30
CSI: New York-i helyszíne-
lők (sorozat) 22.30
ÁlomÉpítők 23.30 Rémü-
let minden szinten (német-
amerikai akciófilm, 1998)

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő (live)
12.00 UEFA Europa
League 13.10 Pontos
sportidő 14.10 Külön ki-
adás 15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Komolyan (live)
17.00 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.05 Információk
(live) 20.00 UEFA Europa
League, összefoglalók
21.00 Wrestling RAW
23.00 American Gladia-
tors 0.00 Lányok a paradi-
csomba

8.15 Szívek iskolája (soro-
zat) 9.45 Rosalinda (soro-
zat) 11.15 Elátkozott para-
dicsom (sorozat) 12.30
Tengernyi szenvedély (so-
rozat) 14.00 Marina (soro-
zat) 15.15 Viktória (soro-
zat) 16.30 Rosalinda (so-
rozat) 17.30 Igaz történe-
tek 18.30 Tengernyi szen-
vedély (sorozat) 19.30
Szívek iskolája (sorozat)
20.30 Management (ame-
rikai vígj., 2008) 22.30
Hét bűn (sorozat) 0.30
Igaz történetek

8.10 Biztosítási csalás
(holland akciófilm) 10.00
Televíziós vásárlás 13.00
Bombajó bokszoló (olasz
akció-vígjáték) 14.55 Ha-
lálvadász és pokolbéli har-
cosok (amerikai-mexikói
akciófilm) 16.25 Ők is a
fejükre estek (dél-af.-ame-
rikai vígjáték) 18.10 Tűz-
kígyó (kanadai-amerikai
horror, 2007) 19.50 Zor-
ro legendája (am. kaland-
film, 2005) 22.10 Én, a
robot (am. fant. akciófilm,
2004)   

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
Szemek az árnyékban
22.00 Ha ügyes vagy
pénzt nyerhetsz 23.00
Painkiller Jane (kanadai-
amerikiai sci-fi sorozat)
0.00 Agyatlan ágyasok 2.
(amerikai vígjáték)

10.00 Prímatorna 10.30
Teleshop 11.00 Zodiákus
13.00 Teleshop 14.30 A
megregulázott fény 15.00
Tabu Tv 15.30 Szemesz-
ter 16.00 Zodiákus 18.00
Business-mix magazin
18.30 Irányjelző 19.00
Ezotere-fere 19.30Tim
(ausztrál filmdráma,
1979) 21.35 Hírháló
22.00 Szerencse cinkelt
lapokkal (amerikai akció-
vígjáték, 1992) 0.00 Őrült
bosszú (amerikai akció-
film, 1994)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás-jelentés
10.00 Jelfogó (ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Sorstársak
Rehabilitációs magazin
14.30 Körzeti magazinok
15.25 Átjáró
15.55 Nemzet 
és védelem
16.25 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
16.55 Bárka
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
22.00 Az Este
22.35 Rolling Stones
Scorsese szemével 
(koncertf.)
0.35 Villanófényben
1.05 Prizma
1.20 Hírek
1.25 Sporthírek
1.40 Ma Reggel (ism.)
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás

7.30 Ismerd meg a te Eu-
rópádat
8.00 Ragadós történetek
kicsiknek
8.30 Mediterana 27
(ism.)
9.00 Egyszerű ízletes
9.15 Kalózok
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
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Parlamenti pártok
fóruma
15.35 Románia parla-
mentje
16.30 Közelebb hozzád
17.00 Különleges állatok
17.30 UEFA Champions
League
18.00 Vizor monden
18.40 A legendás doktor
Hur Jun (sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.10 Mystery Men - Kü-
lönleges hősök (amerikai
akció-vígj.)
23.00 CSI: A helyszínelők
(sor.)
23.55 Élelmiszerbank
0.00 Hírek
0.15 Zöld arc (ism.)
0.20 Államérdek (angol
filmdráma)

6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
9.55 Könyvbemutató
10.00 Éjszakai fények

(kanadai-amerikai thriller,
2003) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport
13.45 Szerelemben, hábo-
rúban (amerikai romanti-
kus dráma, 1996)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour – szó-
rakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Végképp eltörölni
(amerikai akciófilm, 1996)
23.00 Emlékezetkiesés
(amerikai filmdráma,
2006)
1.00 Végképp eltörölni
(amerikai akciófilm, 1996)
(ism.)
3.00 Emlékezetkiesés
(amerikai filmdráma,
2006) (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: 
Az ínyenc gyilkos 
(amerikai krimi, 1978)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Patch Adams 
(amerikai vígjáték, 1998)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés – Simona Gheorghe
műsora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Liga 1: FC Dinamo -
FC Oţelul Galaţi labdarúgó
mérkőzés
22.30 A Sárkány 
– Bruce Lee élete 
(amerikai akciófilm, 1993)
Sz: Scott Lee, Lauren Holly
1.00 Visszatérés a Paradi-

csomba 
(am. romantikus dráma,
1998)

7.00 Kandikamera
7.30 Senki sem tökéletes
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Az Újvilág 
Bosszúangyalai 
(amerikai animációs f.)
11.30 Aki tud az nyer
(ism.)
12.30 Teleshopping
13.15 Mondenii Show
(ism.)
13.30 Teleshopping
14.00 Vadnyugati
kaszanova 
(olasz vígjáték, 1972)
16.00 Focus monden
(ism.)
17.00 A skorpió
megszelíditése 
(reality show)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 A legszebb vidéki
lány kerestetik 
- reality show
22.00 Családi gubancok
(amerikai vígjáték, 2007)
0.00 Vadnyugati
kaszanova (olasz vígjá-
ték, 1972) (ism.)
2.00 Hírek (ism.)
3.00 Senki sem tökéle-
tes (román vígjáték soro-
zat) (ism.)

7.00 Egyszer egy ilyet
vezetni!
8.00 Újjáépítők
9.00 Halálos fogás 
- Balszerencse
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok -
Siemens elektromos 
motor
13.00 A túlélés 
törvényei 
- Műhelytitkok
14.00 Állítólag... 
- Önvédelmi fegyver
15.00 Piszkos munkák 
- Pulykatenyésztő
15.30 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Baja sivatag
20.00 Állítólag... 
- Motormítosz
21.00 Hogyan készült?
21.30 Amerikai 
favágók - Lázas munka
22.30 Amerika határain
23.30 A túlélés törvé-
nyei - Déli mocsarak
0.30 Dühöngő világ 
- Tomboló természet
1.30 Töréspont 
- Páncélozott limuzin
2.30 Végzetes 
másodpercek
3.00 Állítólag...

7.00 Népi pihenőhelyek
8.00 Fraser és a farkas
(am.-kan. sor.)
9.00 Arabela 
(csehszl. sor.)
10.00 Hírek
10.20 Szabad a szembe-
jövő sáv
11.20 Vakációs kalauz
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 Az isten amerikai
(francia dokumentum-
film)
17.00 Fraser és a farkas
(amerika-kanadai vígjá-
téksor.)
18.00 Euronews híradó
18.15 Lehet, 
hogy nem tudtad
18.30 Olimipai magazin
19.00 A törvény ereje
(talk show)
19.30 Esély 
és esélytelenség
20.30 Csavargó halász
21.00 Jamie Oliver 
varázslói
21.30 Lex et Honor
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.05 Az isten amerikai
(ism.)
0.10 Hol van Fred? 
(német vígjáték, 2006)

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 Op-
erettparádé 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 mu-
zsika 17.55 A nap hírei röviden

PÉNTEK
2010. október 1.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Jeromos, Felícia nevû
olvasóinkat köszöntjük.
A Jeromos a görög Hiero-
nümosz névbõl származik,
jelentése: szent nevû.
A Felícia a Félix név nõi
párja.
Holnap Malvin napja van.

Évfordulók
• 1452-ben megjelenik az
elsõ nyomtatott könyv,
Johann Gutenberg Bibliá-
ja.
• 1791-ben Mozart Varázs-
fuvola címû operájának el-
sõ bemutatója Bécsben.
• 1846-ban William T. G.
Morton elsõ alkalommal
próbálja ki betegen az étert.
• 1988-ban a Magyar Kato-
likus Püspöki Kar felkéri
az Európai Parlamentet,
hogy legközelebbi ülésén
foglalkozzon a romániai
„falurendezési” tervvel.

Vicc 
Móricka, mi volt ma az is-
kolában? – kérdezi Móric-
ka apja.
– Hallottam egy nagyon jó
rendõrviccet! – mondja

Móricka.
– De fiam, én is rendõr va-
gyok!
– Akkor lassabban mondom,
hogy te is megértsd!

Recept
Õszi fügedzsem
Hozzávalók kb. 4 liter
dzsemhez: 2 kg részben meg-
hámozott, nyolcadokba vá-
gott füge, 75 dkg cukor, 125
ml víz, 2 citrom.
Elkészítés: A citromok vé-
geit levágom, és a gyümöl-
csöket hosszában elnegyede-
lem. Ezután keresztben is el-
vágom a negyedeket, majd a
darabokból eltávolítom a
magokat. A fügét, a cukrot,
a vizet és a citromot egy
nagy, vastag falú lábasba te-
szem, és megkavarom, hogy
jól elegyedjenek. Mérsékelt
tûzön felforralom az egé-
szet, és kb. 25 percig fõzöm,
amíg a lé egy kicsit be nem
sûrûsödik. Még ekkor is híg-
nak fog tûnni, de ha a dzsem
kihûl, akkor a szirup tovább
sûrûsödik. A dzsemet üv-
gekbe töltöm, és elõírás sze-
rint lezárom.

2010. szeptember 30., csütörtök   www.maszol.ro

Amikor már semmire sem
számítunk, mindenre kell szá-
mítanunk. Lehetõségeink ki-
merülése nem jelenti azt, hogy
minden változás eleve kizárt,
hanem sokkal inkább azt,
hogy mi nem látunk már
egyéb lehetõséget. Pedig a va-
lóság mindig sokkal gazda-
gabb, mint azt gondolnánk. A
lemondás nagyszerû pillana-
taiban valósággal szabaddá

válunk, hogy elengedve saját el-
képzeléseinket átadjuk magun-
kat a véletlenszerûségnek. A
sodródásnak ezt az állapotát
csak kevesen merik vállalni, pe-
dig kitûnõ alkalmai ezek az ön-
magunkkal szemben való tár-
gyilagosságnak. Meglepõdve
fogjuk tapasztalni, hogy milyen
változatos is lehet az, amikor
kénytelenek vagyunk kiengedni
kezünkbõl az irányítást. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ne aggodalmaskodjon állandó-
an jövõje miatt. Koncentráljon a
jelenre. Érdekes rendezvényen ve-
het részt, ahol sok új információ
birtokába jut.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Dolgozzon körültekintõen. For-
dítson több idõt magánéletére.
Az esti órákat romantikus han-
gulatban töltheti kedvesével.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A kisebb problémákat próbálja
megoldani, mielõtt komolyabbá
válnának. Az estét otthon tölthe-
ti szerettei társaságában.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Váratlanul elromolhat egy ház-
tartási gép, ami plusz kiadáshoz
vezet. Ha hitelre van szüksége, ne
vegyen fel most hivatalos helyen,
inkább rokonoktól kérjen.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Végre elér valamit, amire régóta
vágyik. Most már látja, hogy a
helyes utat választotta, még ha
áldozatokat kellett is hoznia.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Nehezen tudja koplalásra kény-
szeríteni magát, talán azért,
mert nem ért el vele eredménye-
ket. Válassza inkább a mértékle-
tes táplálkozást és a sportot.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Azért, mert itt az õsz, még ne le-
gyen kapkodó. Precizitással és lé-
pései megtervezésével sokba kerü-
lõ hibák elkövetésétõl óvhatja
meg magát.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Magánéletében zárkózottá válik.
Nem kér és nem vár segítséget.
Kikapcsolódásra van szüksége,
de erre csak a jövõben kerít sort.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A munkahelyén valaki áskáló-
dik Ön ellen. Nem az a legjobb
ellenszer, ha mosolyogva hízeleg
neki. A munkája minõségével bi-
zonyítson!
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Meggondolatlan megjegyzéseket
ne tegyen, mert sértõdékenyek az
Ön körül lévõ emberek. Pénz-
ügyek terén a lehetõ legbiztonsá-
gosabb megoldásokat keresse.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Igyekezzen korán munkához
látni, s így másokkal szemben
elõnyre tehet szert. Este komoly
kérdéseket beszélhet meg kedve-
sével.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A mai tárgyalás nagy hatással
lehet karrierjére, ezért megpró-
bálja a legtöbbet kihozni magá-
ból. Egy õszinte beszélgetés során
sok mindent meg tud kedvesérõl.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

Kedden este nyolc mér-
kõzéssel indult a labda-

rúgó-Bajnokok Ligája cso-
portkörének második fordu-
lója, s a házigazdák csak há-
rom mérkõzésen tudtak
nyerni. 

Az Örök Városban az AS
Róma megszenvedett a CFR
1907 elleni 2-1-ért, hiszen a
kilencven percbe a kolozsvári
Lacina Traore két kapufája is
belefért. Az elefántcsontparti
csatár önzõnek bizonyult,
amikor a nála lényegesen
jobb helyzetben levõ Culio
által várt gólpassz helyett
szögbõl a keresztlécre bom-
bázott, az 52. percben pedig,
szintén 0-0-nál, a bal kapufát
találta el. A „vasutasok” ka-
pufáira az olaszok gólokkal
válaszoltak, és szûk két perc
alatt eldöntötték a három
pont sorsát, miután Mexes
(69.) és Borriello (71.) is meg-
zörgette az addig verhetetlen
Nuno Claro hálóját. Rada
szépítõ gólja (78.) után
megint izgulhattak a Stadio
Olimpico szurkolói, akik az-
tán felszusszantak a hármas
sípszó után. Bár szinte egy-
öntetû szakvélemény szerint
Traore volt a meccs legjobb-
ja, szerintünk rajta múlott a
kedvezõ eredmény.   

Az E csoport bázeli mér-
kõzésén Frei már a 18. perc-
ben vezetéshez juttatta a sváj-
ci alakulatot, szünet után
azonban Bastian Schweins-
teiger egymaga fordított a
Bayern München javára,
büntetõbõl (56.), majd a haj-

rában akcióból (89.). Az ok-
tóber 19-i Bayern–CFR
1907- és Bázel–AS Róma-ta-
lálkozókat megelõzõen a sor-
rend: 1. Bayern 6 pont, 2.
CFR 1907 3 (3-3), 3. AS Ró-
ma 3 (2-3), 4. Bázel 0.

Az F csoportban sima ha-
zai sikerek születtek, a vendé-
geknek pedig becsületgólra
sem tellett az erejükbõl. Ari
(2) és Ibson találataival a
Szpartak Moszkva 3-0-ra ver-
te a szlovák MSK Zilinát, a
Chelsea pedig Terry és
Anelka (11 m) góljaival a
francia bajnok Olympique
Marseille-t. A csoport állá-
sa: 1. Chelsea 6 pont (6-1), 2.
Szpartak Moszkva 6 (4-0), 3.
Olympique Marseille 0 (0-3),
3. MSK Zilina 0 (1-7).

A 2007-es gyõztes AC
Milan 1-1-et játszott az Ajax
Amsterdam otthonában.
Munir el-Hamdaoui Suarez
remek beadásából szerzett
vezetést a Lándzsásoknak
(23.), szûk negyedórával ké-
sõbb pedig Ibrahimovic vág-
ta hálóba Seedorf gólpasz-
szát. Ugyanabban a G cso-
portban a Real Madrid csak
nagy nehézségek árán, hajrá-
ban tudta megtörni a francia
alakulat ellenállását, az AJ
Auxerre di Maria 81. perc-
ben szerzett gólja miatt vesz-
tett, 0-1. A csoport állása: 1.
Real Madrid 6 pont, 2. AC
Milan 4, 3. Ajax Amsterdam
1, 4. AJ Auxerre 0.

A H jelû négyesben idegen-
beli sikerek születtek. Az

Arsenal csak az utolsó 20
percben tudott elhúzni Belg-
rádban (3-1), ahol a több mint
egy fél órát emberhátrányban
szereplõ Partizan közel állt a
döntetlenhez. A gólokat Ar-
savin (15.), Chamakh (71.) és
Squillaci (82.), illetve Cleo
(33.) szerezte, Jovanovic az
56. percben jutott a kiállítés
sorsára. Portugáliában is a
nagyobb tapasztalat billentet-
te el a mérleg nyelvét, az uk-
rán Sahtar Donyeck Luiz
Adriano (56., 72.) és Costa
(92.) találataival gyõzte le 3-
0-ra a Sporting Bragát. 

A csoport állása: 1. Arse-
nal 6 pont (9-1), 2. Sahtar
Donyeck 6 (4-0), 3. Partizan
Belgrád 0 (1-4), 4. Sporting
Braga 0 (0-9). 

Röviden
Román–magyar 
közös pályázat 

Románia a magyarokkal kö-
zösen szeretne pályázni a
2020-as vagy 2024-es labda-
rúgó Európa-bajnokság ren-
dezésére – jelentette be Mir-
cea Sandu, a Román Labda-
rúgó Szövetség (FRF) elnö-
ke. Sandu állítólag már be-
szélt a tervrõl Berzi Sándor-
ral, a magyar szövetség
(MLSZ) elnökségi tagjával.
Sandu szerint a magyar kor-
mányfõ kész arra, hogy kor-
mányszinten kezdeményezze
annak felmérését, milyen le-
hetõség van a rangos sport-
esemény közös megrendezé-
sére. Mint hozzátette: Emil
Boc román kormányfõnek is
levelet küldött az ügyben, és
várja visszajelzését. Politikai
szándék nélkül ugyanis
mindez csak hamvába holt
ötlet lehet – tette hozzá.

Veretlen udvarhelyiek

Ötödik bajnoki mérkõzését
is megnyerte a Székelyud-
varhelyi KC férfi kézilabda-
csapata, amely a nagyvára-
diak elleni 35-24-nek kö-
szönhetõen listavezetõ ma-
radt. Szintén az 5. forduló-
ból elõrehozott mérkõzésen
a Kolozsvári U Transilvania
35-22-re ütötte ki az addig
százszázalékos Pandurii Tg.
Jiu-t és megelõzte a tábláza-
ton. A forduló többi találko-
zóját a hét végén rendezik. 

Buzãuban nyert a Galac

A nõi kézilabda Nemzeti Li-
ga 3. fordulójából elõre ho-
zott mérkõzésen az Oþelul
Galac 30-28-re nyert idegen-
ben a HCM Buzãu ellen.
Ma az alábbi menetrend sze-
rint folytatódik a forduló:
Kolozsvári U Jolidon–Nagy-
bányai HCM ªtiinþa, Olt-
chim–Tomis Constanþa,
CSM Cetate Devatrans–
Brassói Rulmentul, Resica-
bányai U–SCM Craiova,
Dunãrea Brãila–HCM Ro-
man, Buk. CSM–Zilahi HC. 

Sorsoltak a labdarúgó
Román-kupában 

A hírmondónak maradt Li-
ga 2-s csapatok közül az
ALRO Slatina a Dinamót, a
Nagyszebeni Voinþa pedig a
Temesvárt kapta ellenfélül.
Élvonalbeliek találkozóin:
Kolozsvári U–Brassói FC,
Pandurii Tg. Jiu–Universi-
tatea Craiova, Astra Plo-
ieºti–Rapid, Kv. CFR 1907–
Marosvásárhelyi MFC,
Besztercei Gloria-Unirea
Urziceni, Steaua–Sportul
Studenþesc. A mérkõzések
dátuma október 27., az elsõ
csapatok otthonában. 

Brit és amerikai 
gyõzelem 

Brit és amerikai gyõzelem
született egyéni idõfutamban
az ausztráliai országúti ke-
rékpáros világbajnokság el-
sõ, szerdai versenynapján. 
A felnõtt nõk mezõnyében
Emma Pooley, a 23 éven
aluli férfiakéban pedig
Taylor Phinney nyert.

Peches római vereség 

Hazai gólöröm az Örök Városban. Csapattársai gyûrûjében az elsõ római gól szerzõje, Mexes

Jégkorong

T. J. L.  

Az addig nyeretlen Új-
pest megszerezte idény-

beli elsõ gyõzelmét a ma-
gyar–román közös jégko-
rongbajnokság, a MOL Liga
keddi játéknapján. A lila-fe-
hér alakulat a Steaua Ran-
gers  együttesét gyõzte le 5-
1-re. A bukarestiek becsület-
góljukkal vezettek, Timaru
ütötte a 6. percben. Brassó-
ban két hazai együttes csa-
pott össze, a vendég HSC
Csíkszereda 4-1-re verte a
Fenestela 68-at. A brassói
Antal találatára négy válasz
is érkezett, Moldován, Mol-
nár, Mihály és Sikorcin ré-
vén. Újabb sikerükkel a csí-
kiak megõrizték elõnyüket a
táblázat élén. Dunaújváros-
ban az Acélbikák.Docler 4-
1-re verték a Ferencvárost,
míg a Vasas HC Székesfe-
hérváron múlta felül a Sapa
Fehérvár AV19-et, 3-1. A
pénteki játéknap rangadója
kétségtelenül a dunaújvárosi
mérkõzés, amelyen a Dab.-
Docler a listavezetõ HSC
Csíkszeredát fogadja. A to-
vábbi mûsor: Újpesti TE–
Vasas HC, Miskolci JJSE–
Ferencváros. 

Megtört a jég 

Sakk 

T. J. L.

A magyar nõi válogatott
súlyos vereséget szenve-

dett az oroszországi Hanti-
Manszijszkban zajló sakk-
olimpia hetedik fordulójá-
ban: 0-4 az éllovas Oroszor-
szág 1ellen. Eredmények:
Tatyjana Kozinceva– Hoang
Thanh Trang 1-0, Mádl
Ildikó-Nagyezsda Kozinceva
0-1, Alekszandra Koszteny-
juk–Vajda Szidónia 1-0,
Gara Tícia–Valentyina Gu-
nyina 0-1. 

A vereséggel a másodikról
az ötödik helyre csúsztak le a
most 11 meccsponttal (143,5
olimpiai Bucholz-pont, 18
pont) álló magyar lányok,
Oroszország 1 14 pont
(176,5; 21,5), Grúzia 12 pont
(157,5; 21), India 12 pont
(148; 20,5) és Szerbia 11 pont
(147,5; 20,5) mögé. A ma-
gyarok következõ ellenfele a
bolgár csapat, amely nyolca-
dik a rangsorban. 

A román nõi válogatott
Oroszország második csapa-
tával találkozott, és 2,5 – 1,5
arányú vereséget szenvedett.
Elena-Luminiþa Cosma a vi-

lágos, Cristina-Adelina
Foiºor és Carmen Voicu-
Jagodzinsky pedig sötét bá-
bukkal remizett, míg Irina
Bulmaga a világossal szen-
vedett vereséget Alina
Kaslinszkajától. A jelenleg a
20. (9 meccspont, 130; 18,5)
helyen álló román csapat
legközelebb az iráni együt-
tessel találkozik.   

A magyar férfi együttes 3-
1-re nyert a brazil alakulat el-
len a nyolcadik forduló kere-
tében. Almási Zoltán vilá-
gossal, Polgár Judit pedig
sötéttel tudott nyerni, míg
Lékó Péter és Berkes Ferenc
is remizett. A hetedik kör
után a férfiaknál Ukrajna (13
meccspont, 153,5; 21) áll az
élen Oroszország 1 (12
meccspont, 164,5; 19), Ma-
gyarország (12 meccspont,
142,5; 17,5) és Azerbajdzsán
(12 meccspont, 139,5; 20,5)
elõtt. A magyarok legköze-
lebb az azeriekkel játszanak. 

A 144 ország részvételével
zajló sakkolimpián a meccs-
pontok döntenek (a gyõzele-
mért 2, a döntetlenért 1 pont
jár), holtverseny esetén az
olimpiai Bucholz-pontszám
a mérvadó. A 11. fordulós vi-
adal vasárnap zárul. 

Súlyos vereség a nõknél, 

gyõzelem a férfiaknál

A táblázaton
1. Csikszereda 9 8 0 1 54-18 23
2. Dab.Docler 9 7 0 2 50-19 20
3. Vasas HC 9 5 0 4 31-22 15
4. Brassó 9 4 0 5 27-28 14    
5. Miskolc 8 4 0 4 36-24 13
6. FTC 8 4 0 4 33-26 12
7. Fehérvár 9 4 0 5 24-52 10 
8. Steaua 9 2 0 7 30-43 7 
9. Újpest 8 1 0 7 19-72 3 
A győzelemért 3 pont jár. Ha bünte-
tők vagy hosszabbítás után születik,
2-1 arányban oszlanak meg a pontok.

Labdarúgás

T. J. L.

Ma újabb 24 mérkõzéssel
folytatódik a labdarúgó

Európa Liga csoportköre. A
K csoport keretében a Steaua
az SSC Napolit fogadja, a 20
órakor kezdõdõ mérkõzésrõl
a Pro TV számol be élõben. 

Ez lesz Marius Lãcãtuº
harmadik „steauás-mandá-
tumának” bemutatkozása,
amelyen az új tréner nem szá-
míthat az „urziceni-i ötökre”
(Galamaz, Brandan, Onof-
raº, Bilaºco, Marinescu), de
még Ifeaniy Emegharára és
Eugen Baciura sem. Marado-
na egykori csapata jelenleg a
hatodik a Serie A-ban, s leg-
utóbbi tíz hivatalos idegenbe-
li mérkõzésébõl kilencen játé-
kosai betaláltak. Lãcãtuºt a
nápolyiak támadószelleme
aggasztja a legjobban, tudja,
hogy a Cavani–Lavezzi–Ha-
msik trió bármelyik tagja bár-
mikor gólt lõhet. 

Akárcsak az elsõ forduló-
ban, a liverpooli Anfield
Road-on, a „katonák” most is
premiereket hajkurásznak: a
Ghencea úton az elsõ Steaua-
gyõzelmet és gólt ünnepelnék
egy olasz csapat ellenében.
Bármennyire is hihetetlen, a

piros-kékek még sosem nyer-
tek olasz csapat ellen, de még
gólt sem szereztek ellenük az
európai kupaporondon. A
Steaua „olasz örökmérlege”:
1984/85, KEK: 0-1 és 0-0 az
AS Rómával, 1988/89, BEK-
döntõ: 0-4 az AC Milannal,
1991/92, UEFA-kupa: 0-1 és
0-1 a Genoával, 1995/96,
BL-csoportok: 0-3 és 0-0 a
Juventus Torinóval, 2004/05,
UEFA-kupa csoportok: 0-1
az AC Pármával, 2005/06,
UEFA-kupa csoportok: 0-0 a
Sampdoriával, 2008/09, BL-
csoportok: 0-1 és 0-0 a Fio-
rentinával. A kvartett másik
mérkõzésén a Liverpool lesz
a holland Utrecht vendége. 

A magyar bajnok Debrece-
ni VSC alaposan megfogyat-
kozva várja második EL-
mérkõzését, amelyen ezúttal
az olasz Sampdoria vendége
lesz. A magyar bajnoknak ke-
vés az esélye a pontszerzésre
Genovában, úgy viszont kü-
lönösen, hogy Kabát Péter el-
tiltás miatt nem játszhat,
Komlósi Ádám és Farkas Ba-
lázs sérüléssel bajlódik, Máté
Péter pedig beteg. A Samp-
doria Koman Vladimir révén
magyar játékost is pályára
küldhet a hajdúságiak ellen.
Az I csoport másik mérkõzé-
sén a Debrecenben repülõraj-

tot vett (5-0) ukrán Metalliszt
Harkiv a holland PSV Eind-
hovent fogadja. 

A további mûsor: A cso-
port: Lech Poznan (lengyel)–
Red Bull Salzburg (osztrák)
és Manchester City–Juven-
tus. B csoport: Rosenborg
(norvég)–Arisz Szaloniki (gö-
rög) és Atlético Madrid–Ba-
yer Leverkusen. C csoport:
Gent (belga)–OSC Lille (fran-
cia) és Sporting Lisszabon–
Levszki Szófia (bolgár). D
csoport: PAOK Szaloniki
(görög)–Dinamo Zágráb (hor-
vát) és Villarreal–FC Bruges
(belga). E csoport: BATE
Boriszov (fehérorosz)–AZ
Alkmaar (holland) és Sheriff
Tiraszpol (moldovai)–Dina-
mo Kijev (ukrán). F csoport:
CSZKA Moszkva–Sparta
Prága és Palermo–Lausanne
(svájci). G csoport: Hajduk
Split (horvát)–RSC Ander-
lecht (belga) és Zenit Szentpé-
tervár–AEK Athén. H cso-
port: Odense (dán)–VfB Stutt-
gart (német) és Young Boys
Bern (svájci)–Getafe (spa-
nyol). J csoport: Paris Saint-
Germain–Karpatij Lviv (uk-
rán) és Borussia Dortmund
(német)–Sevilla. L csoport:
Rapid Bécs–Besiktas (török),
valamint CSZKA Szófia–FC
Porto. 

Nagyüzem az EL-ban is
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