
Antal Erika, Totka László

Azzal érvelve, hogy a gén-
módosított (GMO) növé-

nyek engedélyezése versenyké-
pesebbé tehetné õket a piacon, a
romániai gazdák érdekképvise-
letei erõteljes lobbi-tevékenység-
be kezdtek a Mezõgazdasági
Minisztériumnál a jelenlegi tilal-
mak feloldása érdekében. Mint
megtudtuk, igyekezetüknek
nemcsak az kedvez, hogy az ag-
rártárca élén egy GMO-párti
szakember áll, de a korábban
igen szigorú Európai Unió is
enyhülést mutat a szabályozás
kérdésében.

Tánczos Barna, a Mezõgazda-
sági Minisztérium államtitkára

lapunknak elmondta, hogy az ál-
lattenyésztõk- és növénytermesz-
tõk érdekvédelmi szervezetei
már régóta lobbiznak a génmó-
dosított termények engedélyezte-
tése ügyében.

„Nagyon sok, fõleg nagy terü-
leteket mûvelõ, mezõgazdasággal
foglalkozó cég vagy vállalkozó
próbálja meggyõzni az agrártár-
cát arról, hogy Romániában is
enyhítsenek a mostani szigorú
GMO-szabályozáson. Ebben a
kérdésben a minisztérium, fõleg
Valeriu Tabãrã kinevezése óta,
egyértelmûen a génmódosított
növények termesztése mellett fog-
lalna állást és ennek érdekében
lobbizna is” – magyarázta az ál-
lamtitkár. Folytatása a 6. oldalon 
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„A románoknak és a magya-
roknak közös a sorsa az új

Európában, a két népet számos
területen kötik össze az érdekek,

együtt kell keresniük a választ ko-
runk kérdéseire” – ezeket a gon-
dolatokat fejtette ki tegnap Ara-
don Hende Csaba magyar honvé-
delmi miniszter és Markó Béla,
az RMDSZ elnöke. Az aradi Sza-

badság-szobornál délután rende-
zett ünnepségen mindkét politi-
kus a mai kor követelményeinek a
tükrében emlékezett meg a 161
évvel ezelõtt kivégzett táborno-
kokról. Folytatása a 7. oldalon 

Iszapömlés: idõzített bomba

Rendszeres tájékoztatást kért Magyaror-
szágtól Románia, amely aggodalmát fejezi
ki az ajkai iszapömlés esetleges határokon
átnyúló hatásai miatt – derül ki Borbély
László romániai környezetvédelmi minisz-
ter magyar kollégájához címzett levelébõl.

új magyar szó
2010. október 7., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2718 ▼
1 amerikai dollár 3,0803 ▼
100 magyar forint 1,5797 ▲

„Zöldebbek” az erdélyi házak

A Környezetvédelmi Alap Kovászna me-
gyében megduplázta a Zöld Ház program-
ra elkölthetõ keretösszeget. A hatóság
további nyolc megyének juttatott plusz
pénzt az alternatív fûtés- és melegvíz-
rendszerekre szánt támogatásokra. 

Aktuális 2

Gazdaság 6

Vezércikk 3

Kultúra 8
Tudás és piac a színin

Új szakkal bõvült a Marosvásárhelyi Mûvé-
szeti Egyetem, kulturális menedzsmentet
tanulhatnak a diákok. Az elkövetkezendõ
években az intézmény kínálata egyre bõvül,
hamarosan beindul a médiaszakos képzés is
– tudtuk meg Gáspárik Attila rektortól. 

Az elnök sapkája
A viccbeli nyuszi helyzetébe került teg-
naptól az államfõ. Traian Bãsescunak tíz
napja van eldönteni, kihirdesse-e a nyug-
díjtörvényt, és bárhogyan dönt, a taslit

így is, úgy is megkapja. Ha
nem írja alá a jogszabályt,
akkor – a közvélemény sze-
mében – a felfüggesztéssel fe-
nyegetõ ellenzéktõl futamo-

dik meg, ha pedig aláírja,
akkor „az ország-világ
elõtt elkövetett parlamen-

ti csalás” bûnpárto-
lójává válik. Cseke Péter Tamás

Az Alkotmánybíróság tegnap
elvetette az állami nyugdíjak

egységes rendszerérõl szóló jog-
szabály ellen megfogalmazott al-
kotmányossági kifogásokat, „át-
passzolva a labdát” Traian Bã-
sescu államfõnek, akinek tíz nap
áll rendelkezésére, hogy kihirdes-
se vagy visszaküldje a parlament-
be a törvényt. Az ellenzéki szoci-
áldemokraták és liberálisok fel-
szólították az államfõt, hogy ne
hirdesse ki a nyugdíjtörvényt, el-
lenkezõ esetben kezdeményezni
fogják a tisztségébõl való felfüg-
gesztését. Ez a kezdeményezés
szintén az alkotmánybírák elé ke-
rülhet, ha az errõl szóló parla-
menti határozatot a kormányol-
dal megtámadja. 3. oldal 
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Mintegy nyolcvanezer em-
bert szólítanak az utcára a

szakszervezeti szövetségek októ-
ber utolsó hetében, ha addig nem
sikerül kiegyezni a kormánnyal a
megszorító intézkedések enyhí-
tésérõl. Ebben a szakszervezeti
vezetõk állapodtak meg a továb-
bi tiltakozó akciók menetrendjé-
rõl szóló tegnapi bukaresti ta-
nácskozásukon. „Bemelegítés-
ként” október 8. és 22. között a
pártok székházai elõtt tartanak
péntekenként sztrájkõrséget. Ma-
rius Petcu, a CNSLR Frãþia el-
nökének tájékoztatása szerint
október 23-ig valamennyi parla-
menti alakulatot, így az ellenzé-
ket is felkeresik követeléseikkel. 
Folytatása a 7. oldalon 

Szakszervezeti
„megatüntetés”

Nyugdíjtörvény 
felfüggesztéssel?

Arad: közös sors, közös válaszok

Ki GMO-t vet, vihart arat
Kedvezõ fogadtatásra lel az agrártárcánál a génmódosítást szorgalmazók lobbija?

Tisztelgés a vértanúk emléke elõtt. Markó Béla és Hende Csaba az aradi Szabadság-szobornál Fotó: MTI

Mérgezett csodazöldségek? Ellenzõi szerint a GMO káros az egészségre
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Valósnak minõsítette az Eu-
rópai Unió egyes országait fe-

nyegetõ terrorveszélyt Gilles de
Kerchove, az EU terrorellenes
koordinátora egy tegnapi nyilat-
kozatában. Úgy vélte, hogy az
elmúlt napokban e témában több
országban kiadott figyelmezteté-
sek nem alaptalanok. Hozzátette
azonban, hogy a figyelmezteté-
seket egy „általános kontextus-
ba” kell helyezni, mégpedig ab-
ba, hogy terrorveszély korábban
is fennállt, és a közelmúltban
nem csökkent. 

Európai nagyvárosokban ter-
rortámadások veszélyére figyel-
meztette állampolgárait nemrégi-
ben az Egyesült Államok, Japán,
Franciaország és Nagy-Britannia
is. De Kerchove az EU informá-
ciós tévécsatornáján, a Europe by
Satellite-on közvetített nyilatkoza-
tában kijelentette: nem gondolná,
hogy az állami felelõsök anélkül

rémisztgetik a lakosságot, hogy
„amögött semmi nem lenne”. El-
mondta, hogy a témáról tárgyal-
nak az EU-tagországok bel- és
igazságügyi miniszterei is, csü-
törtöki és pénteki találkozójukon.
A terrorellenes koordinátor sze-
rint mindig is tudták, hogy az al-
Kaida nemzetközi terrorszerve-
zetnek szándékában áll, hogy sú-
lyos merényleteket kövessen el.
Ez a szándék vélhetõen erõsö-
dött az al-Kaida elleni Afganisz-
tán és Pakisztán körzetében nö-
vekvõ katonai nyomással – fûzte
hozzá. Leszögezte azt is, hogy
más terrorcsoportokról sem sza-
bad megfeledkezni, amelyek
nem tartoznak az al-Kaidához.
De Kerchove kijelentette azt is,
hogy az EU még tud növelni a
terrorellenes harchoz való hoz-
zájárulásán, egyebek között az
uniós rendõrségi és ügyészségi
koordináció fokozásával, illetve
az EU-n kívüli országok szakmai
segítésével. 

ÚMSZAKTUÁLIS www.maszol.ro   2010. október 7., csütörtök2

Röviden

Több tucatnyian vízbe fulladtak
Mianmarban egy kompbalesetben

Elsüllyedt tegnap Mianmarban egy fõként
diákokat szállító komp, és legalább harminc
ember életét vesztette, két tucatnyian pedig
eltûntek – közölték a hatóságok. A súlyos
baleset az Iravádi folyó deltavidékén, Ran-
guntól 160 kilométerre történt. A diákok
egy labdarúgó mérkõzésre mentek, amikor
a túlterhelt hajó elsüllyedt. Két éve egy ha-
sonló katasztrófában mintegy 40 ember
vesztette életét az elszegényedett országban.

Állítólag megfenyegették 
a szlovák miniszterelnököt

Páncélozott személygépkocsiban közlekedik
a szlovák miniszterelnök, miután lakásának
címére lõszert tartalmazó boríték érkezett –
közölte a Novy Cas címû pozsonyi lap. Mi-
lan Marko, a vezetõ szlovák politikusok vé-
delmét biztosító hivatal fõnöke az értesülést
megerõsítette. Radicová a fenyegetést tartal-
mazó levelet a Pozsonyhoz közeli Dunasá-
pon (Nová Dedinka) lévõ házának címére
kapta, röviddel azután, hogy kijelentette:
kormánya határozott intézkedéseket foga-
natosít a korrupció és a viszszaélések ellen.

Új palesztin város Ciszjordániában?

Az izraeli környezetvédelmi miniszter teg-
nap azt javasolta, hogy „ökológiai megfon-
tolásokból” állítsák le egy új palesztin város
építését a megszállt Ciszjordániában. Gilád
Erdan hibának nevezte, hogy a hatóságok
engedélyt adtak a 40 ezer lakosúra tervezett
új palesztin város, Ravabi építésére. A pro-
jekt, amely katari tõkébõl valósul meg, becs-
lések szerint 570 millió euróba kerül.

Sem a Híd-Most, sem az MKP nem 
kerülne be a szlovák parlamentbe

Sem a magyar-szlovák Híd-Most párt, sem
a Magyar Koalíció Pártja (MKP) nem ke-
rült volna be a parlamentbe, ha augusztus
végén vagy szeptember elején tartottak vol-
na választásokat Szlovákiában – derült ki
Median ügynökség országos felmérésébõl,
amelynek eredményét tegnap hozták nyil-
vánosságra Pozsonyban. A Híd-Most párt-
ra augusztus/szeptember fordulóján a
megkérdezettek 4,3 százaléka szavazott
volna, míg a június 12-én megtartott parla-
menti választáson a párt támogatottsága
8,1 százalékos volt. Szlovákiában a parla-
menti küszöb öt százalék.

Tádzsikisztánban lezuhant 
egy katonai helikopter, sok a halott

Lezuhant tegnap Tádzsikisztánban egy ka-
tonai helikopter, amelyet iszlamista lázadók
ellen vetettek be. Nem hivatalos forrás sze-
rint 25 katona szörnyethalt. A nemzeti gár-
da hivatalos közleménye négy halottról és
három sebesültrõl szól, és szerencsétlenség
okát abban jelölte meg, hogy a gép leszállás
közben nekiütközött egy villanyvezetéknek.
A katonák a fõvárostól mintegy 300 kilomé-
terre keletre fekvõ Rast-völgybe tartottak,
ahol teret látszik nyerni a tálibokhoz és az
al-Kaidához köthetõ Üzbegisztáni Iszlám
Mozgalom (IMU), amely már korábban is
végzett a fegyveres erõk több tucat tagjával. 

Bocsánatot kért az amerikai 
nagykövet Pakisztántól

Az Egyesült Államok pakisztáni nagyköve-
te tegnap bocsánatot kért egy helikopteres
támadásért, amelyben az afgán határ köze-
lében pakisztáni katonákat öltek meg. Anne
Patterson nagykövet közleménye szerint az
amerikai-pakisztáni közös vizsgálat megál-
lapította, hogy az amerikai helikopterek
összetévesztették a felkelõket a pakisztáni
katonákkal, és ezért tüzeltek rájuk. Az akci-
óban két katonát megöltek, négyet megse-
besítettek. Ugyancsak tegnap Pakisztánban
fegyveresek újabb támadást indítottak a
NATO afganisztáni csapatainak utánpótlá-
sát szállító teherautók ellen.

Hírösszefoglaló

Rendszeres tájékoztatást kért
Magyarországtól Románia,

amely aggodalmát fejezi ki az aj-
kai iszapömlés esetleges határo-
kon átnyúló hatásai miatt,
ugyanakkor technikai segítséget
ajánlott fel a katasztrófavédelmi
munkálatok kivitelezésében – de-
rül ki Borbély László romániai
környezetvédelmi miniszter teg-
napi levelébõl. A dokumentumot
a romániai tárcavezetõ magyar
kollégájához, Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszterhez cí-
mezte. A levélben Borbély arról
biztosítja magyar kollégáját,
hogy a román környezetvédelmi
minisztériumnak és a neki alá-
rendelt intézményeknek szándé-
kukban áll technikai segítséget
nyújtani a sürgõs katasztrófavé-
delmi munkák kivitelezésében.
Ezért tájékoztatást kér a kataszt-
rófavédelmi munkák során fel-
merülõ legfontosabb problémák-
ról, hogy a román fél felmérhes-

se, mivel segítheti a magyar fél
erõfeszítéseit.

A román Környezetvédelmi
Minisztérium tudomásul veszi,
hogy a katasztrófavédelmi mun-
kák most prioritást élveznek, de
hangot ad aggodalmának a
szennyezés esetleges határon át-
nyúló hatásait illetõen. „Különö-
sen aggasztónak tartjuk a folyók
és ennek következtében a Duna
potenciális szennyezését” – olvas-
ható a levélben. Borbély kifejezte
meggyõzõdését, hogy minden le-
hetséges úton megpróbálják meg-
akadályozni a szennyezés terjedé-
sét, és megkérte Fazekast, hogy a
magyar hatóságok rendszeresen
tájékoztassák a fejleményekrõl
Romániát, mint a Duna alsó fo-
lyásán fekvõ országot.

Mint arról tegnap tájékoztat-
tunk, három megyére rendelte el
vészhelyzet kihirdetését kedden a
magyar kormány, egy vörösiszap-
tároló hétfõi gátszakadása miatt.
Több mint egymillió köbméter-
nyi szennyezõanyag öntött el há-

rom környezõ települést; a halá-
los áldozatok hivatalos száma
tegnap négy volt, hárman eltûn-
tek. A katasztrófa sújtotta Veszp-
rém megyei Kolontár település
polgármestere tegnap este egy la-
kossági fórumon úgy fogalma-
zott, „felrobbant a térség idõzített
bombája, amelynek  közelében
már hosszú évtizedek óta él több
ezer ember”. Tili Károly a temp-
lom melletti dombon a falu lako-
sainak azt mondta, mindegy,
hogy ki a tragédia felelõse, õt meg
kell találni. „Mindegy, hogy mi a

tragédiát kiváltó ok és az, hogy
mi lesz a vizsgálat eredménye,
olyan katasztrófa történt, amely-
nek a XXI. században nem lett
volna szabad megtörténnie” – tet-
te hozzá a polgármester.

Az Európai Unió szerint fenn-
áll a lehetõsége annak, hogy a
Magyarországon kiömlött vörös
iszap más országokban is környe-
zeti katasztrófát okozhat – mond-
ta tegnap Brüsszelben Joe Hen-
non, a környezetvédelmi ügyek-
ben illetékes EU-biztosnak, Janez
Potocniknak a szóvivõje. „Nem
csak a magyarországi környezet
miatt aggódunk, ez a szennyezés
átlépheti a határokat is” – jelen-
tette ki a szóvivõ. Hennon utalt
arra, hogy az olyan esetekre, ami-
kor a szennyezés átlépi a határo-
kat, az Európai Unióban megfele-
lõ környezetvédelmi jogi elõírá-
sok vannak érvényben. A felelõs-
ség kérdését is szabályozzák uni-
ós jogszabályok – tette hozzá, ám
leszögezte: egyelõre nem tekintet-
ték át pontosan a körülményeket,
a tényeket és a történtek okait,
ezért errõl most még nem lehet
többet mondani.

Dávid Csaba, a romániai folyó-
vizekért felelõs állami hivatal
igazgatója az Adevãrul napilapnak
elmondta, figyelemmel követik a
romániai folyók minõségét, és
pontos adatokat kértek a magyar-
országi hatóságoktól a szennye-
zés mértékérõl és lehetséges kö-
vetkezményeirõl. Dávid Csaba
szerint a Duna romániai szaka-
szát két hét múlva érheti el a
szennyezés. 

EU-koordinátor: reális 

a terrorveszély Európában

Magyar vörösiszap-tragédia a világsajtóban

A címlapján, a fejléc alatt közölt fotóval harangozta be a ma-
gyarországi vörösiszap-tragédiáról szóló beszámolóját tegnapi
számában a The New York Times. „Magyarország rendkívüli ál-
lapotot hirdetett a mérgezõ ár miatt” – hangott a cím. A tudósí-
tás szerint a mérgezõ gyári iszap több kisvárost elöntött, négy
ember meghalt és 120 személy megsérült. A USA Today az AP
amerikai hírügynökségre hivatkozva Magyarország iszapka-
tasztrófa ellen küzd címmel tájékoztatott. A tragédiáról az ABC,
a CBS, a CNN, a Fox News, az NBC, a The Wall Street Journal és
a The Washington Post is beszámolt.

MTI

Három Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei településen, Bol-

dogkõváralján, Keresztétén és
Arkán harminc napon belül meg
kell ismételni a helyhatósági vá-
lasztást, mert az október 3-ai vok-
soláskor különbözõ jogsértések
történtek – közölte Kovács János,
a megyei választási iroda vezetõ-
je, a megye fõjegyzõje szerdán az
MTI-vel. A területi választási bi-
zottság tegnapi ülésén döntött
úgy, hogy Arkán semmisnek nyil-
vánítja a választás eredményét,
Boldogkõváralján a helyi válasz-
tási bizottság hozott ilyen tartal-
mú határozatot, míg Keresztétén
a területi választási bizottság
megerõsítette a helyi választási bi-
zottság új választásról szóló dön-
tését. Mindhárom településen
független jelölt nyerte el a polgár-
mester címet. A határozatok nem
jogerõsek.

Az Országos Választási Bizott-
ság (OVB) tegnapi ülésén úgy
döntött, hogy rendõrségi feljelen-
tést tesz a keresztétei nagyarányú

„költözködés” mögött álló feltéte-
lezett választási csalás ügyében. A
kistelepülésre az önkormányzati
választást megelõzõ idõszakban
új beköltözõk jelentkeztek, így az
ott élõ választópolgárok száma
csaknem megháromszorozódott:
33-ról 96-ra emelkedett. A helyiek
szerint többen úgy mentek szavaz-
ni a szlovák határ menti kis falu-
ba, hogy azt sem tudták, hol van a
település. A helyi jegyzõ koráb-
ban 41 beköltözõt „fiktívvé” nyil-
vánított ugyan, õk azonban mégis
szavaztak. A választási bizottság
ezután semmisítette meg az ered-
ményt. A településrõl azért for-
dultak az OVB-hoz, hogy a meg-
szavazott érvénytelenítési jegyzõ-
könyvet a testület is hagyja jóvá.
Az OVB (területi illetékességi) ha-
táskör hiányában nem tudta
ugyan teljesíteni a kérést, de az
ügy súlya miatt rendõrségi felje-
lentés megtétele mellett döntött.

Litresits András (MSZP) OVB-
delegált szerint az ügy jogalkotói
mulasztásra világít rá: arra, hogy
a jogszabályok „lakóhelymozga-
tást” tesznek lehetõvé. 

Jogsértések a választásokon

Mentik, ami menthetõ. A gyári iszap több kisvárost elöntött, négy ember meghalt 120-an megsérültek Fotó: MTI

Iszapár: idõzített bomba
Rendszeres tájékoztatást kér Budapesttõl Borbély a környezeti katasztrófáról



ÚMSZ

„Igaza van Nicolas Sarkozy
francia elnöknek a cigányok

hazatelepítésével kapcsolatban,
hisz Franciaországban lassan nem
tudok úgy sétálni az utcán, hogy
ne kelljen a zsebtolvajoktól fél-
nem. Tudják mit csinálnék, ha Ro-
mánia elnöke lennék? Székelyföld-
re telepíteném õket, úgyis túl sok
ott a magyar és alig van vagy ti-
zenkét román” – fogalmazott a tõ-
le megszokott szabadszájúsággal
Ilie Nãstase, volt teniszcsillag
(képünkön). A kettõs, román és
francia állampolgársággal rendel-
kezõ volt sportoló a Pro Sport címû
napilapnak adott interjúban védel-
mébe vette a francia hatóságok in-
tézkedését, ugyanis fogalmazása
szerint „senkinek se tetszik, ha a
cigányok sátrat vernek a háza elé,
zaklatják koldulásukkal és megfé-
lemlítik a játszadozó gyerekeiket”.
Egy nemrég közzétett felmérés
szerint a franciák kétharmada

egyetért a romák által épített ille-
gális tábor felszámolásával és az
ott lakók hazatoloncolásával. 

Mint ismeretes, az Európai Bi-
zottság a romák tömeges kitolon-
colása miatt a mozgásszabadsá-
got biztosító európai elõírások-
nak a francia jogrendbe történõ
átültetésére szólította fel múlt
szerdán a francia hatóságokat, és
kilátásba helyezte, hogy e jogi kö-
telezettség elmulasztása miatt hi-
vatalos figyelmeztetõ levelet küld
Párizsnak. 

M. Á. Zs.

Elutasította tegnap az Alkot-
mánybíróság a nyugdíjtör-

vény ellen emelt kifogásokat,
amelyeket a Szociáldemokrata
Párt (PSD) és a Nemzeti Liberá-
lis Párt (PNL) nyújtott be. A dön-
tést kommentálva Victor Ponta
PSD-elnök elmondta: tiszteletben
tartják a testület határozatát, de
kérik Traian Bãsescu államfõt,
hogy ne hirdesse ki a jogszabályt,
hanem küldje vissza azt a parla-
mentbe. A szociáldemokrata ve-
zetõ megismételte korábbi fenye-
getését: ha az államfõ aláírja a
nyugdíjtörvényt, a PSD kezde-
ményezni fogja Traian Bãsescu
tisztségbõl való felfüggesztését.
Crin Antonescu liberális pártel-
nök értetlenségét fogalmazta meg
az Alkotmánybíróság döntésével
kapcsolatban, és arra kérte az ál-
lamfõt, hogy ne hirdesse ki a jog-
szabályt. „Az a tény, hogy a talá-
ros testület tagjai 5-4-es szavazat-
aránnyal hozták meg a döntésü-
ket, azt mondatja velem, hogy
politikai döntéssel állunk szem-
ben” – fogalmazott Antonescu.

Taláros átszavazások

Mint ismeretes, a kilenc tagú ta-
láros testület politikailag is meg-
osztott, öt alkotmánybírát a jelen-
legi kormánypártok, négyet pedig
az ellenzék jelölt. Sajtóinformáci-
ók szerint a nyugdíjtörvényrõl
szóló tegnapi szavazás azért dõlt
el a kormány javára, mert az el-
méletileg ellenzéki Ion Predescu a
beadvány ellen szavazott, ezzel
semlegesítve az RMDSZ által
odajuttatott Puskás Bálint szava-
zatát, aki a jogszabály alkotmány-
ellenessége mellett foglalt állást.
Ioan Oltean demokrata-liberális
alelnök is megerõsítette közvetet-
ten ezt a hírt, amikor elmondta:
nem fogják felróni a koalíciós
partnernek Puskás szavazatát,

ugyanis „a bírák függetlenek és sa-
ját lelkiismeretük szerint szavaz-
nak”. A magyar alkotmánybíró
júniusban a mérleg nyelve volt,
ugyanis akkor a szavazatának kö-
szönhetõen nyilvánították alap-
törvénybe ütközõnek a nyugdíjak
15 százalékos lefaragását. 

Mit kifogásolt az ellenzék?

A taláros testülethez intézett be-
adványában a PNL azt állította,
hogy a nyugdíjtörvény elfogadása
a törvényhozási procedúra meg-
kerülésével történt, vissza-
menõleges hatálya miatt sérti az
alaptörvényt, sérti a tulajdonjo-
got, a tisztességes élethez és a
nyugdíjhoz való jogot, és megsze-
gi a nemzetközi emberi jogi sza-
bályozásokat, a foglalkozásvá-
lasztás szabadságának alapjogát,
valamint az Alkotmánybíróság
perrendtartását. A liberálisok azt
is sérelmezték, hogy tévesen alkal-
mazták az alkotmány 16. cikke-

lyét az egységes nyugdíjkorhatár
megállapítása kapcsán, a parla-
ment pedig figyelmen kívül hagy-
ta a Törvényhozási Tanács véle-
ményezését. Ezzel szemben a
PSD az alkotmány több cikkelyé-
nek megsértése mellett azt rótta
fel a nyugdíjtörvény elfogadása
kapcsán, hogy a képviselõházi
szavazáson – amely elõtt az ellen-
zéki képviselõk kivonultak az
ülésterembõl, mivel a kormány
nem fogadta el a nyugdíjpont nö-
velésére vonatkozó javaslatukat –,
Roberta Anastase, a képviselõház
demokrata-liberális elnöke elcsal-
ta a szavazást, ugyanis a voksolás
idején a kormánypárti padsorok-
ban száznál is kevesebb honatya
ült, miközben a jogszabály elfoga-
dásához abszolút többség, 168
képviselõ voksa lett volna szüksé-
ges. Utólag csalás és hivatali visz-
szaélés miatt feljelentést tettek
Anastase ellen, és azóta is folya-
matosan bojkottálják a képviselõ-
ház elnökét.

A kormány fenntartható 
nyugdíjrendszert akar

A törvény egyebek között a
nyugdíjkorhatárt mind a férfiak,
mind a nõk esetében 65 évre álla-
pítja meg, a magas nyugdíjban ré-
szesülõ közalkalmazottakat pedig
az egységes nyugdíjazási rend-
szerbe sorolja, megszüntetve ki-
váltságaikat. A jogszabály szerint
az öregségi járandóságok a jelen-
legi szinten maradnak. Emil Boc
miniszterelnök a képviselõházi vi-
tában kifejtette, hogy az új, egysé-
ges nyugdíjtörvény hatályba lépé-
se esetén jövõre 3 milliárd, 2012-
ben pedig 3,5 milliárd euróra lesz
szükség a nyugdíjalap fenntartá-
sához, de a törvény elutasítása
esetén 2011-ben a költségvetésbõl
5 milliárd, az azt követõ esztendõ-
ben pedig 6 milliárd eurót kellene
szánni ugyanerre a célra. A kor-
mány szerint ez a törvény hosszú
távon is fenntarthatóvá teszi a ro-
mán nyugdíjrendszert. 
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A viccbeli nyuszi helyzeté-
be került tegnaptól az

államfõ. Traian Bã-
sescunak az alkot-

mány szerint tíz napja
van eldönteni, kihir-
desse-e a nyugdíjtör-
vényt, és bárhogyan
dönt, a taslit így is,
úgy is megkapja. Ha

nem írja alá a jogszabályt, akkor – a
közvélemény szemében – a felfüggesztés-
sel fenyegetõ ellenzéktõl futamodik meg,
ha pedig aláírja, akkor „az ország-világ
elõtt elkövetett parlamenti csalás” bûn-
pártolójává válik. 
Az elnök személyes dilemmáinál és politi-
kai számításainál sokkal fontosabb azon-
ban, hogy az ország is a mesebeli nyuszi
helyzetébe került: ha nem lép érvénybe a
törvény, hosszú távon maga a nyugdíj-
rendszer, illetve a több millió leendõ nyug-
díjas sínyli meg, ha pedig kihirdeti az ál-
lamfõ, akkor a jogállamiságba vetett ma-
radék hit foszlik szét az emberekben.
A jogszabály kihirdetése mellett szól, hogy
bármit is állít az ellenzék és hangoztatnak
a szakszervezetek, a nyugdíjtörvényre, eb-
ben formájában, szüksége van az ország-
nak. És nem csak azért, mert a Nemzet-
közi Valutaalap is kéri. A nyugdíjkorha-
tár kitolása, illetve nõk és a férfiak nyug-
díjazási korhatárának egységesítése hosz-
szú távon éppen a nyugdíjak kifizetésére
teremt garanciát. Köztudott, hogy a nyug-
díjpénztár jelenleg hárommilliárd eurós
deficittel számol, a hiányt pedig a kor-
mány kölcsönökbõl, illetve az állami költ-
ségvetésbõl, beruházásra szánt összegekbõl
pótolja. Ha a jelenlegi nyugdíjrendszer
fennmarad, a hiány csak növekedni fog, a
folyamat végén pedig az ország gazdasága
végképp összeroppanhat.
Mint ahogy az is igaz: bármivel is ma-
gyarázkodik a nagyobbik kormánypárt,
a nyugdíjtörvényt a képviselõházban
csak csalás árán sikerült megszavaztat-
ni. Ahogy az ellenzék fogalmazott: „az
ország világ szeme láttára lopott”
Roberta Anastase házelnök, amikor
jegyzõkönyvbe vette, hogy az ülés döntõ-
képes, holott a honatyák java hiányzott.
Ha pedig erre Traian Bãsescu is áldását
adja, a közember szemében Románia
olyan országgá válik, ahol a törvények
megalkotói, a honatyák, illetve az alkot-
mányosság õre, az államfõ is semmibe
veszi a jogszabályokat. 
Arra hivatkozva, hogy nem avatkozhat
be a parlament dolgaiba, az elnök koráb-
ban jelezte: ha az Alkotmánybíróság
rendben találja, kihirdeti a törvényt.
Tegnap az ellenzék fenyegetõzve, a szak-
szervezetek szinte rimánkodva üzenték,
hogy ezt ne tegye. Bãsescu bizonyára úgy
dönt majd, hogy a kisebbik taslit kapja.

Román lapszemle

Az elnök sapkája

Cseke 
Péter Tamás

Az angol legfelsõbb bíróság azzal a ké-
réssel fordult a román bírósághoz, hogy
foglalja le Paul román herceg vagyonát
egy 2 millió eurós tartozás miatt. A ro-
mán királyi család vitatott leszármazott-
ja a Royalty Monthly kiadvány tulajdo-
nosának tartozik a fentebb említett ösz-
szeggel. (Adevãrul) Egyre nõ a
Realitatea hírtelevíziót otthagyó „sztá-
rok” száma: Robert Turcescu, Rãzvan
Dumitrescu, Corina Drãgotescu, Liana
Pãtraº és Melania Medeleanu különbö-
zõ okok miatt, de az utóbbi hónapokban
kiléptek Vântu sajtótrösztjébõl. (Ade-
vãrul)  Az amerikai tulajdonba került
temesvári Comtim húsfeldolgozó cég
magyarországi telephelyen, indiai alkal-
mazottakkal készíti a hagyományos ro-
mán termékeket. (Adevãrul) A brit me-
teorológusok elõrejelzései szerint idén
egy hónappal hamarabb köszönt be tér-
ségünkbe a tél, már novemberben lehull
az idei elsõ hó az ország majdnem min-
den régiójában. (Evenimentul zilei)

Felfüggesztik az államfõt
a nyugdíjtörvény miatt?

Ion Predescu (balról elsõ) és Puskás Bálint (balról a második) „helyet cseréltek” a tegnapi szavazáskor Fotó: ÚMSZ

Székelyföldre telepítené 

a cigányokat Ilie Nãstase
ÚMSZ

Bár elégedetlen a kormány
mûködésével, amely „sok ha-

bozással és halogatással” hozza
meg döntéseit az RMDSZ-nek
nem áll szándékában kilépni a ko-
alícióból – szögezte le tegnap Ara-
don Markó Béla kormányfõhe-
lyettes, az RMDSZ szövetségi el-
nöke. Hozzátette: ebbõl a szem-
pontból még szívesen is látja az el-
lenzéki kritikákat, ugyanis azok
segítenek abban, hogy a koalíció
hatékonyabban mûködjön. Arra
az újságírói kérdésre, hogy az
RMDSZ hajlandó lenne-e más
felállásban is koalícióra lépni,
Markó leszögezte, hogy a szövet-
ség bármilyen összetételû kor-
mányban ugyanazt tenné. „Na-
gyon sokat és sokan spekulálnak a
mi szándékainkról. Frunda
György kivételével senki nem ve-
tette fel ezt szövetségen belül, aki
– bár fontos hangja az RMDSZ-
nek – egyedül van véleményével.

Felteszem a kérdést: miért hagy-
juk ott ezt a kormányt egy másik
javára, ha mindkét kabinetben
ugyanazokat az értékeket és
ugyanúgy képviseljük?” – kérde-
zett vissza Markó. 

Az RMDSZ-elnök megismétel-
te korábbi nyilatkozatát, misze-
rint 2011. január elsejétõl nõni
fognak a bérek, de egyelõre még
egyeztetés tárgyát képezi az
emelés mértéke. „Elképzelhetõ,
hogy elsõ fázisban nem fogják el-
érni a 25 százalékos csökkentés
elõtti mértéket és csak a kisebb bé-
rek nõnek majd nagyobb száza-
lékkal, ahogy mi javasoltuk”
–fogalmazott a miniszterelnök-
helyettes. Mint ismert, a hétfõi ko-
alíciós ülésen az RMDSZ számí-
tásokon alapuló tervet mutatott be
a jövõ évi béremelésekrõl. Akkor
Emil Boc kormányfõ azt kérte a
többi koalíciós alakulattól, hogy a
kabinetülésre maguk is készítsék
el javaslatukat. Lapzártánkkor
még tartott a kormányülés. 

Markó: az RMDSZ bármilyen

kormányban ugyanazt teszi
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Bogdán Tibor 

Annak, hogy az ország
biztonságát a világ leg-

erõsebb katonai tömbje sza-
vatolja, kemény ára van: Ro-
mániának csapatokat kell
küldenie mindazokra a had-
színterekre, amelyeken a
NATO – meggyõzõdése sze-
rint – a demokratikus kibon-
takozást segíti elõ. Ily módon
a román hadsereg békeidõ-
ben is hadviselésre kénysze-
rül. A háború pedig áldoza-
tokat követel.

Katonák, hadszínterek

A román hadsereg jelenleg
több hadszíntéren van jelen.
Bosznia-Hercegovinában,
Koszovóban, Afganisztán-
ban és Irakban több mint
1600 román katona teljesít
szolgálatot, békefenntartó,
terrorizmus ellen küzdõ, hu-
manitárius NATO-, EU-,
ENSZ- és más nemzetközi
akciók keretében. A román
egységek jelentõs hányada

Afganisztánban harcol az
ISAF és az Enduring
Freedom hadmûveleteket tá-
mogatva: elõzõben közel
900, utóbbiban csaknem 60
román katona vesz részt. A
román katonák küldetésének
része az ellenõrzésük alá tar-
tozó területek biztonságának
a szavatolása, Afganisztán
újjáépítése, az afgán nemzeti
hadsereg tagjainak kiképzése
és a helyi lakosságot támoga-
tó humanitárius akciók meg-
szervezése.

Nyilvánvalóan a magas
részvételi arány is hozzájárul
ahhoz, hogy a román fegyve-
res erõk szempontjából a leg-
véresebb hadszíntérnek Af-
ganisztán számít. 2003 no-
vembere óta tizenhét román
katona veszítette itt életét. Az
elsõ két áldozatot, 2003. no-
vember 11-én, egy román
csapatszállító páncélos kétél-
tû elleni támadás követelte:
ekkor Iosif-Silviu Fogaraºi és
Mihail-Anton Samuilã vesz-
tette életét. Ezt követõen
csaknem másfél évig úgy

tûnt, az Afganisztánban har-
coló román katonák viszony-
lagos biztonságban vannak.
2005 áprilisának végén azon-
ban újabb halálhír érkezett az
országba: Narcis ªonei életét
vesztette, amikor egy román
páncélos csapatszállító házi
készítésû aknára hajtott. En-
nek nyomán felrobbant a jár-
mûben tárolt lõszerkészlet is.
Alig valamivel több, mint egy
év múlva, 2006 júniusában
újabb román katona esett el:
Ionel Gheorghiþã Drãguºa-
nu, akit õrjáratozás közben
gyilkoltak meg a tálibok em-
berei, miután jármûve
ugyancsak házi készítésû ak-
nára futott. Hasonló halált
halt 2007 szeptemberében
Aurel Marcu is. 

Fekete esztendõk

A 2008-as év valósággal fe-
kete esztendõnek számított
az Afganisztánban állomá-
sozó román alakulatok
szempontjából. Márciusban
Ionuþ Cosmin Sãnduþ-t
Humvee típusú jármûvében
tépte szét egy házi gyártású
akna. Júniusban Claudiu
Marius Covrig vesztette éle-
tét a Qalat–Kabul autópá-
lyán járõrözve, miután tálib
lázadók támadták meg egy-

ségét. Augusztusban szintén
õrjáratozás közben, ugyan-
ezen a sztrádán esett el
Dragoº Traian Alexand-
rescu, akinek kétéltû páncé-
losa szaladt aknára. 

De baljóslatúan kezdõdött
– és ugyanígy folytatódott –
a következõ esztendõ is, hi-
szen már februárban újabb
román katona életét követel-
te az afganisztáni hadmûve-
let: a tragédia színhelye ez al-
kalommal is a Qalat–Kabul
autópálya volt, ahol Claudiu
Chira Humvee típusú jármû-
vét tépte szét az úton elhelye-
zett akna. Ugyanebben az
évben, áprilisban esett el
Tiberius-Marcel Petre is, aki-
nek jármûvét megtámadták
a tálib ellenállók. Ugyaneb-
ben a hónapban még egy ro-
mán áldozatról érkezett hír:
Iuliu-Vasile Unguraº gépko-
csija futott aknára a
Kandahart Kabullal össze-
kötõ autópályán. 

A román áldozatok szá-
mát tekintve az idei esztendõ
mondható a legdrámaibb-
nak: év eleje óta már öt ro-
mán katona életét követelték
az afganisztáni harcok. Feb-
ruárban Florin Bãdiceanu
vált az alattomosan elhelye-
zett házi gyártmányú aknák
áldozatává, Kandahar és Ka-

bul között járõrözve. Május-
ban újabb román katona
holtteste érkezett haza:
Valerica Leu a Qala–Kabul
sztráda biztosítása közben
esett el. Júniusban további
két román katona haláláról
érkezett hír: a Kandahar–Ka-
bul sztrádánál Dan Ciobo-
taru és Paul Caracuda életét
oltotta ki egy távirányítással
felrobbantott bomba.

Legutóbb október elsõ nap-
ján követelt újabb román ha-
lottakat a tálibok pokolgépe,
amely ezúttal Marius Florin
Sfecheº és Cristian-Petru Fi-
lip Humvee típusú katonai
jármûve alatt robbant.

Gyenge felszereltség

Román szempontból néz-
ve jóval békésebbnek bizo-
nyult az iraki háború, amely
a román fegyveres erõk
mindössze két tagjának életét
követelte: 2006 áprilisában
Bogdan Valeriu Hâncu esett
el az iraki rendõrség kiképzé-
si gyakorlata közben, 2007
szeptemberében pedig Ioan
Grosaru futott aknára páncé-
los csapatszállítójával. A
Bosznia-Hercegovinában
szolgáló román egység tagjai
közül csupán Remus Brân-
zan veszítette életét 1996-

ban, baleset következtében,
amikor földkotrója megcsú-
szott egy meredek lejtõn.

Katonai szakértõk szerint
a viszonylag sok román áldo-
zat elsõsorban a román kato-
nák gyenge felszereltségének
tudható be. A román páncé-
los csapatszállítók nem nyúj-
tanak kellõ védelmet utasaik-
nak, akik így egy gyengébb
erejû robbanás nyomán éle-
tüket is veszíthetik. 

A román honvédelmi tárca
éppen a napokban közölte az
Afganisztánban harcoló ro-
mán katonai egységekkel,
hogy megkezdik az alakula-
tok aknákkal és rajtaütések-
kel szemben nagyobb védel-
met nyújtó, MRAP-típusú
jármûvekkel történõ felszere-
lését.  Az elsõ nyolc ilyen jár-
mûvet a déli országrészben,
Zabul térségében harcoló
811. számú, Erdélyi Sárká-
nyok és a 812. számú, Kár-
pátok Sólymai nevû alakulat
kapja meg. A jármûveket az
Egyesült Államok ajánlotta
fel a román egységeknek,
melyeknek rövid idõn belül
hatvan darabot szállít majd
belõlük, Gabriel Oprea ro-
mán honvédelmi tárcavezetõ
amerikai kollégájához, Ro-
bert Gateshez intézett felké-
rése nyomán. 

Katonahalál – idegenben

Gy. Z.

A szervezeten kívüli meg-
termékenyítés módszeré-

nek fejlesztésért – így indo-
kolta hétfõn Stockholmban a
svéd Karolinska Intézet a
döntést –, amely elvezetett
az elsõ „lombikbébi” meg-
születéséhez. A nyolcvanöt
esztendõs professzor ugyan
még az elmúlt század hetve-
nes éveinek elején dolgozta
ki módszerét, és az elsõ
„mesterséges” baba már
1978-ban meglátta a napvilá-
got, a Nobel-díjat odaítélõ
bizottság a „szokásos” kése-
delemmel reagált a meddõ-
ség kezelésében áttörõ sikert
elérõ felfedezésre.

A Vatikán tiltakozása

Az Edwards és kutatótár-
sa, a néhai Patrick Steptoe ál-
tal kidolgozott technikáknak
köszönhetõen azóta mintegy
négymillió gyerek született
világszerte. (Steptoe azért
nem részesülhetett elismerés-
ben, mert a Nobel-díj posztu-
musz nem ítélhetõ oda.)
Meglehet, a látványos ered-
mények dacára fõként az
egyházak, a kormányok és a
média egyes képviselõinek
ellenzése, valamint a tudo-
mányos életbeli kollégák
szkepticizmusa játszhatta ez-
úttal a legfõbb szerepet a ké-

sedelemben, bár az is igaz,
hogy a svéd ítészeket kevésbé
izgatja, hogy döntésük mi-
lyen visszhangot vált ki.

A bejelentést követõen a
Pápai Életvédõ Akadémia el-
nöke éles bírálatának adott
hangot. Edwards nélkül nem
létezne az a piac, ahol pete-
sejtek millióit adják el, és a
világon nem lenne ilyen sok
fagyasztógép, tele embriók-
kal – nyilatkozta az ANSA
olasz hírügynökségnek Ig-
nacio Carrasco de Paula, a
bioetikai kérdésekben illeté-
kes vatikáni testület elsõ em-
bere. „A legjobb esetben ezek
az embriók arra várnak,
hogy beültessék õket az
anyaméhbe; de valószínûbb,
hogy végül elpusztulnak.
Márpedig ez egy olyan prob-
léma, amiért az új Nobel-dí-
jas a felelõs” – jelentette ki de
Paula, aki szerint Edwards
nélkül a külsõ segítséggel va-
ló megtermékenyítés körüli
helyzet nem volna olyan zûr-
zavaros és érthetetlen, mint
most, amikor nagyszülõk
vagy béranyák hoznak világ-
ra gyermeket.

Finomított eljárás

Edwards és Steptoe 1968-
ban arra dolgozott ki külön-
féle módszereket, hogy mi-
ként lehet a testen (méhen)
kívül petesejtet megterméke-

nyíteni. A Cambridge-i
Egyetemen tevékenykedve
1972-ben kezdtek el embrió-
kat visszaültetni terméketlen
anyák méhébe. Számos ter-
hesség azonban spontán
abortusszal zárult. Csak ké-
sõbb jöttek rá, hogy a megfe-
lelõ hormonkezelés hiányos-
ságai miatt. Új, módosított
eljárásukat 1977-ben próbál-
ták ki, ekkor hormonkezelés
helyett a pontos idõzítésre
alapozták a módszert, amely-
nek lényege, hogy a leendõ
anyák injekciót kapnak,
amely megérleli a fejlõdõ pe-
tesejteket, és beindítja a pete-
érést, orvosi nyelven az ovu-
lációt. A tökéletes idõzítés
nagyon fontos, mert a pete-
sejteket pontosan akkor kell

leszívni, amikor éppen kisza-
badulnának a petefészkekben
található tüszõkbõl. A pete-
sejtleszívást követõen a pete-
sejtet (esetleg petesejteket) la-
boratóriumban egyesítik a
partner ugyanaznap nyert
hímivarsejtjével, azaz sper-
miumával.

Az elsõ lombikbébi, Loui-
se Brown – nevét az orvostu-
domány is följegyezte –
1978. július 27-én látta meg a
napvilágot. Ma már huszon-
hét éves, felnõtt nõ, aki pos-
tai tisztviselõként dolgozik
és egy egészséges gyermek
édesanyja. Edwards és Step-
toe pedig 1980-ban Camb-
ridge-ben megalapította az
elsõ termékenységi, IVF-
klinikát. Hamarosan lombik-

babák ezrei születtek Nagy-
Britanniában, az Egyesült
Államokban és a világ szá-
mos országában.

Egészségügyi 
probléma

Míg azonban például Ma-
gyarországon évente több
mint ezer kisgyermek jön vi-
lágra a lombikbébi-kezelé-
seknek köszönhetõen, és az
egészségbiztosító kísérletig
támogatja ezt a fajta megter-
mékenyítést, addig Románi-
ában az idei esztendõ elejé-
tõl tervezték, hogy állami tá-
mogatásban részesüljenek
azok a párok, amelyek szá-
mára ez a kezelés jelentené
az utolsó esélyt a gyermek-

vállalásra. Egy beavatkozás
ára – nem hivatalos informá-
ciók szerint – mintegy ezer
eurót tesz ki a romániai kór-
házakban, de ha külföldön
végeztetik el, értelemszerûen
sokkal többe kerül. Ennek el-
lenére sokan járnak át Ma-
gyarországra is, ha külsõleg
fogant kisbabát szeretnének.

Dr. Adrian Streinu-Cercel,
az Egészségügyi Minisztéri-
um államtitkára tavaly azt
nyilatkozta: „Itt az ideje,
hogy a meddõséget a hatósá-
gok olyan egészségügyi prob-
lémaként kezeljék, mint
amely szenvedést okoz, és
amely ezért kárpótlást érde-
mel. Az a helyes, hogy a ro-
mániai betegek is ingyenesen
hozzájuthassanak a bizonyí-
tottan hatékony orvosi keze-
lésekhez. Ezért úgy döntöt-
tünk: az Egészségügyi Mi-
nisztérium programjai között
egy, a fiatal párokat segítõ
kezdeményezésnek is helyet
kell kapnia.” Az akkor nyil-
vánosságra hozott elképzelé-
sek szerint a román lombik-
bébi-programban évente két-
százötven meddõséggel küz-
dõ fiatal pár számára teszik
lehetõvé az állami költségve-
tésbõl az in vitro megtermé-
kenyítést. A tavaly ismerte-
tett tervek összesen félmillió
eurót irányoztak elõ, elsõsor-
ban a 25 és 40 év közötti pá-
rok támogatására. Szemben
a magyarországi öttel, a ro-
mán Egészségügyi Miniszté-
rium tervei szerint csupán az
elsõ in vitro megtermékenyí-
tést finanszíroznák, ha pedig
további kezelésekre lenne
szükség, azt már a pároknak
kellene fizetniük. 

Nobel-díj a „lombikbébik” megszületéséért

Romániában – a politikai csatározá-
sokat leszámítva – évtizedek óta béke-
idõ van. Mégis katonák halnak meg.
Igaz, idegen hadszíntereken. 

„Lombikbébi-program” – ezzel a kife-
jezéssel jellemezhetõ a legjobban az
az indoklás, hogy miért Robert
Geoffrey Edwards brit tudós nyerte el
az idei orvosi-élettani Nobel-díjat.

A Robert Geoffrey Edwards által alapított Bourn Hall klinika Cambridgeshire-ban



A magyarországi helyhatósági választások
nyomán kialakult helyzet nem annyira a
Fidesz–KDNP javára, mint inkább a szoci-
alisták és az egykori liberálisok számlájára
írandó.
Ha nem így volna, a jelenlegi helyzetbõl
egyetlen következtetést vonhatnánk le: Ma-
gyarország lakossága születésénél fogva os-
toba, befolyásolható és lelkiismeretlen csür-
he, mely lelkesen egyetlen hatalmi csoport
önkényének szolgáltatja ki önmagát és or-
szágát. 
Csakhogy egy efféle megbélyegzés még a
Hitler által katasztrófába kergetett Németor-
szágra sem lett volna igaz. A nyugati liberá-
lis demokráciák értelmetlen bosszúszomja és
érzéketlensége nélkül, Németországot sem
lehetett volna elmebajba kergetni. Ma Né-
metország az egyik legkiegyensúlyozottabb
nyugati demokrácia. A Sarkozy-féle, egykor

diadalmasan liberális franciánál
például mindenképpen ki-

egyensúlyozottabb. 
Az igazság az, hogy Orbán
Viktor szocialista-szabadde-

mokrata segédlet nélkül
soha nem juthatott vol-
na a jelenlegihez mér-
hetõ monopolhelyzet-

be. Ráadásul a jelen-

legi fejlemények már az õszödi beszéd óta
a levegõben vannak. Csakhogy a kockáza-
tokról senki nem volt hajlandó tudomást
venni. Jó négy esztendõnek és egy meg-
semmisítõ vereségnek, illetve a mai ígéreté-
nek kellett eljönnie ahhoz, hogy Heller Ág-
nes a Népszabadság Hétvége
mellékletének elsõ oldalas
írásában végre megfogal-
mazza: „Gyurcsány Fe-
renc beszéde nyilvánosság-
ra hozatala és annak követ-
kezményei után bizalmat-
lansági indítványt kért ma-
ga ellen. Az SZDSZ elveit
sutba dobva bizalmat sza-
vazott. Miért? Rossz nyel-
vek szerint azért, hogy a
kormányban maradjon, de
megértõbb értelmezéssel
azért, hogy Orbánnak ne
legyen igaza. De Orbánnak igaza lett,
megint miniszterelnök lett, sokkal nagyobb
többséggel, mintha annak idején új válasz-
tásokat írtak volna ki. De ha elvszerûen
cselekszenek, akkor maradt volna egy jelen-
tõs szocialista párt, és megõrzõdött volna
Gyurcsány Ferenc nimbusza.” (Politikai bû-
nök és hibák, okt. 2.) Hogy a jeles filozófus-
nõnek és a Népszabadságnak miért volt szük-

sége négy esztendõre ahhoz, hogy mindezt
felismerje, rejtély. 
De még nagyobb rejtély, az hogy a szocialis-
ták és a liberális értelmiség egy jelentõs része
miért nem képes az újabb vereség nyomán
sem felismerni, hogy azt a heterogén konglo-

merátumot, melyet a szoci-
alista-szabaddemokrata gár-
dából való kiábrándultság,
sõt undor tart össze, csakis
a szocialistáknak és liberáli-
soknak a magyar társada-
lomból való kiábrándultsá-
gán és a jobboldal iránti un-
dorán való felülemelkedés
bomlaszthatja fel. 
A jelek szerint a mai Ma-
gyarországon csak és csakis
zsigerbõl lehet politizálni. 
Csakhogy ebben a jobbol-
dal verhetetlen. A szocialis-

ták, de fõként a liberálisok nagy erénye az
volt, hogy a rációra apellálva, képesek vol-
tak – átmenetileg legalább – meggyõzni a
magyar társadalmat arról, hogy felülemel-
kedjen nemzeti sérelmein. (Aminek semmi-
képpen sem szabadott volna a nemzeti ér-
zelmekkel való szembefordulást jelentenie!)
És majdnem sikerült. Csakhogy fokozato-
san kiderült, hogy mindez puszta álság.

Nem a – határon kívüli kisebbségeket is fel-
ölelõ – magyar nemzeti közösséget szolgáló
felülemelkedésrõl, azaz a kizárólagosság ref-
lexeinek feladásáról, pusztán a jobboldal el-
leni átkaroló támadásról volt szó. A baloldal
ugyanis, ha érdekei úgy kívánták, maga is
gátlástalan nacionalistává fajult. Legalábbis
a szó állampolgári értelmében! Lásd a 20
millió románnal való fenyegetõzést. A jóslat
természetesen nem vált be. Nem csak a „ro-
mánoktól”, illetve románoktól való félelem
bizonyult alaptalannak, de a lakosság egy
jelentõs része a kettõs állampolgárságról
szóló népszavazást is árulásnak kezdte érez-
ni. A megtévesztettség és a csalódottság ér-
zései pedig vehemens ellenreakciókat szül-
tek, mert csakis azokat szülhettek. Annak a
kétharmadnak több mint a felében
is, mely ’94-ben még a szocialistákra és a
szabaddemokratákra szavazott.
A szocialisták mostani reakciói engem arról
gyõznek meg, hogy a szocialista–szabadde-
mokrata oldal számára nincs visszatérés, az
úgynevezett váltópárt immár csak azokból
a baloldali és liberális demokratákból ala-
kulhat ki, akik képesek valóban szembenéz-
ni a múlttal, de akik ma még nem, vagy
alig látszanak. Hacsak Szili Katalint nem
tekintjük annak.
Rövidesen elválik.

Vége minden szép reménységnek. Nem lesz béke. Az anarchia
lett úrrá a parlamenten. Tegnap még csak dulakodtak. Ma már
szóhoz juthat a revolver is. Holnap a bán szétveretheti a képvise-
lõ urakat. Holnapután lángokban állhat az ország. Minden lehet-
séges most már. Azt se tudjuk hirtelenében, a kipattant panamá-
ról, a széttépett indítványról, a nagy beláthatatlanságról, vagy
mirõl is szóljunk. A panamáról talán. Korrupt országokban a
panamákon szokás legjobban felháborodni. Imádott hazánk pe-
dig igen-igen korrupt ország. Ebbõl kifolyólag természetes, hogy
itt minden ember fölháborodik, ha a másik ember is panamázik.
Ne tessék ezt cinizmusnak venni. Ez a korrupció természetrajzá-
nak egyik erõs, tapasztalati igazsága. A magyar társadalomban,
mint minden fenékig romlott társadalomban privátim, kis körök-
ben, bizalmas tereferék közt vidáman és szemérmetlenül szoktuk
tárgyalni mindezt. Vezetõ státusférfiakról, elõkelõ politikusokról,
társadalmi vezéremberekrõl, kedves, hízelgõ elismeréssel szoktuk
megállapítani, hogy nagy gazemberek. Ilyen bizalmas diskurzu-
sok alkalmával, kaszinókban, kávéházakban, vendéglõkben, zsú-
rokon, redakciókban, folyosón tessék hallgatni elõadásokat a
magyar közéleti erkölcsrõl. A nyilvánosság elõtt ellenben gentle-
man társadalom vagyunk. (...) Nálunk ritkán pattannak ki pana-
mák. Mert mi regarddal vagyunk egymás iránt. Én panamázom,
te panamázol, õ panamázik. Mind panamázunk. (...) A magyar
társadalomnak annyira vérében van a panamázás, hogy aki ne-
tán a puritánt meri játszani, elveszett. 

Ady Endre: Panamák és anarchia, Nagyváradi Napló, 1903. július 30.

A zsigeri voksok
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Csak változik a világ még mifelénk is, változik az em-
berek magatartása, s akár hiszik, akár nem, történe-
lemszemléletük is. Figyeljék csak!
A Bukarest–Szatmárnémeti (nappali) gyorsvonaton
utazom, Brassóból Szatmár felé. A nálunk még újsze-
rûen elegáns és kényelmes, de nyitott, tehát nem fülkés
vagonban egészen családias a hangulat. A barátságos
környezet valósággal ösztönzi az embert, hogy beszél-
gessen szomszédjával. A közelemben egymással szem-
ben ülõ két idõsebb asszony sem bírta sokáig. A fõvá-
rosból jövõ úrhölgy (Caragiálésan szólva: cucoanã)
kezdi, és úticélja, Kolozsvár felõl érdeklõdik. Szépen
társalognak egy órán át, amikor egyszerûbben öltözött
társa a mûemlékek kapcsán elsõsorban a Szent Mi-
hály-templomot, Mátyás szülõházát (casa lui Matei
Corvin) és Mátyás szobrát emeli ki .Az úrhölgy össze-
vonja a szemöldökét: miért a katolikus templomot és
miért Mátyást, amikor ott az ortodox katedrális, ott
van Avram Iancu és több más nagy román személyi-
ség szobra!? „Hát csak azért, mert az elõbbiek a
régiek!” – jön a válasz. Aztán a replika: „Már ne
mondjon ilyet, hisz mindenki tudja, hogy Kolozsvár
õsi román város, a magyarok jóval késõbb jelentek
meg itt! Vagy magácska hiányzott az iskolából, mikor
a román nép történelmét tanították?”
A nagyobb nyomaték kedvért már-már szó szerint
idéz Ceauºescu nagy történészeibõl, Pascuból és
Daicoviciuból. Útitársa tûri-tûri egy darabig, majd a
robogó vonat ablakán kimutatva (valahol a Segesvár–
Erzsébetváros–Szászmedgyes vonalon) így szól: „Höl-
gyem, ön jobban hisz a történészeknek, mint a saját
szemének? Nézze csak, ezeket a városokat a szászok
és a magyarok építették! De beutazhatja Erdélyt
Szebentõl Nagyváradig, nem beszélve a Székelyföld-
rõl, a régi templomokat, várakat, középületeket, palo-
tákat mind õk húzták fel, csak elvétve talál egy-egy ro-
mánt!”
Tökéletes csend. A naccság motyog valamit, majd le-
mondóan int. Mintha beragadt volna fejébe valami ab-
ból, amit az elõbb hallott. Amikor Kolozsváron leszáll,
békülékeny köszönéssel, enyhe mosollyal búcsúzik. 
Én meg a helyére ülök, hogy gratuláljak a másik

hölgynek, amiért olyan jól megvédte iga-
zát. Mondom is: „Így kell ezt csinálni,
ne hagyjuk magunkat a térképrõl is le-
törölni!”. Mire õ: „Csak pici érteni
mogyorul!”. Elmeséli, hogy van némi
szász beütése, de soha nem esett át a ló

másik oldalára. Neki Nagybánya
hegyvidéki város, akkor is, ha a poli-
tikusok és történészek megesküsznek,

hogy a síkságon fekszik. Sike Lajos
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A szocialisták mostani
reakciói engem arról
gyõznek meg, hogy a
szocialista-szabadde-
mokrata oldal számára
nincs visszatérés, az
úgynevezett váltópárt
immár csak azokból a
baloldali és liberális de-
mokratákból alakulhat
ki, akik képesek valóban
szembenézni a múlttal.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

A beszélgetés igazi mûvészete nem csak az,
hogy a megfelelõ idõben mondjuk a megfelelõ
dolgot, hanem az is, hogy hagyjuk kimondat-

lanul a csábító pillanatban a rosszat. 
Dorothy Nevill

Stressz

Mindenki panamázik

Történelem 
a vonaton

A nap címe. Belügyminiszteri parancs:
tartóztassátok le a kamatokat!, Gândul.

Magyarázat. Úgy látszik, mégsem volt
hiábavaló a rendõrök két héttel ezelõtti
ökölrázása és anyázása a Cotroceni-
palota elõtt. Az új belügyminiszter fel-
szólította a megyei rendõrfõkapitányo-
kat, sürgõsen kezdjenek alkudozni a
bankokkal a huszonöt százalékos bérle-
faragással sújtott beosztottjaik hitelhát-
ralékainak átütemezésérõl. A lap sze-
rint a rendõrök szakszervezete vette rá
arra Traian Igaºt, hogy kiadja ezt az
utasítást. Kérdés, persze, hogyan értel-
mezik majd a rendõrfõnökök az új na-
piparancsot. A Cotroceni-palota elõtti
rendõrakciót elnézve akadhat olyan is
közöttük, aki belép a bankigazgató iro-
dájába, leül, kirakja a pisztolyát az asz-
talra, felhúzza a szemöldökét, s meg-
kérdezi: „na, átütemezi vagy sem?” 

Vörös halál. Az Adevãrul helyszíni ri-
portban számol be a magyarországi
környezeti katasztrófáról. „A magya-
rokhoz megérkezett a vörös apokalip-
szis, a föld vérszínûvé vált” – írják a
Veszprém megyét elárasztó vörösiszap-
ról. Az együttérzõ hangnemû beszámo-
ló nem feledkezik meg arról sem, hogy
öt évvel ezelõtt, a bánsági árvizek ide-
jén, a magyar polgári védelmi erõk el-
sõkként siettek a romániai bajbajutot-
tak segítségére. Amúgy a román sajtó-
ban általában nyomát sem lelni a rossz-
májúságnak a katasztrófa tálalásaiban,
pedig a környezetszennyezés a Dunán
keresztül Romániát is fenyegeti. A
nagybányai ciánkatasztrófát ennél ke-
vésbé elnézõen kezelte annak idején a
magyar sajtó.

A nap álhíre. Miután az ellenzék fel-
függesztéssel fenyegette meg az állam-
fõt, ha aláírja a nyugdíjtörvényt,
Traian Bãsescu rendkívüli sajtótájékoz-
tatón jelentette be: a jogszabályt nem
tudja kihirdetni, mert a mogulok ellop-
ták a golyóstollát.
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A génmanipulált növények
ügyében a mezõgazdasági
tárcától eltérõen az
RMDSZ álláspontja ugyan-
akkor egyértelmûen az,
hogy ameddig tudományo-
san nem bizonyítható, hogy
ezek fogyasztása az egész-
ségre, illetve a környezetre
nem káros, nem támogatha-
tó semmiféle enyhítésre va-
ló indítvány – fûzte hozzá
Tánczos Barna. 

Mint az Új Magyar Szóban
beszámoltunk róla, egy hó-
nappal ezelõtt környezetvé-
dõ szervezetek nyílt levél-
ben kérték az újonnan kine-
vezett agrárminiszter levál-
tását, épp amiatt, hogy
Valeriu Tabãrã korábban
kulcspozíciót töltött be a
génmanipulált vetõmag-
vakat forgalmazó Monsanto
cégnél.

Legutóbb a Romániai
Szárnyastenyésztõk Egye-
sülete, illetve a Mezõgazda-
sági Termelõk Szövetségé-
nek Ligája (LAPAR) hallat-
ta hangját e kérdésben, ki-
fejtve, hogy a GMO-k Ro-
mániát a gabonapiac fontos
szereplõjévé tennék, emel-
lett csökkentenék az im-
porttól való függést is. Az
érdekvédelmi szervezetek
rámutattak: a globális pia-
con egyre nagyobb a keres-
let a mezõgazdasági termé-
nyek és az  élelem iránt,
amely az árakat is felsrófol-
ja. Nem lehet drága vetõ-
magból olcsó élelmet elõál-
lítani – érvelnek a mezõ-
gazdászok.

A versenyképesség ára

A GMO-k körül kialakult
helyzet Réman Domokos
György számára is ismerõs.
Az Országos Mezõgazdasá-
gi Szaktanácsadó Ügynök-
ség vezérigazgatója megerõ-
sítette a gazdák azon néze-
tét, miszerint azok az orszá-
gok, melyekben engedélye-
zett a génmódosítás, ver-
senyképesebbek a világpia-
con – így például Dél-Ameri-
ka államai, ahol ezek ter-
mesztése nagy tételekben
történik. „Az európai gazdá-
kat ez háttérbe szorítja,
ugyanis nem mindegy, hogy
hétezer kilogramm búzát ter-
melnek egy hektáron vagy
kilencet” – fogalmazott a

szakember, aki ugyanakkor
elismerte, hogy a probléma
igen összetett, a növényter-
mesztésben számos egyéb té-
nyezõt is figyelembe kell
venni. Elmondása szerint
Európában valóban felhasz-
nálják a génmódosított növé-
nyek termesztését a napra-
forgó vagy a burgonya terü-
letén, ám ezekkel bizonyos
célokat követnek: például a
krumpli esetében olyan mó-
dosított egyedeket hoznak
létre, amelyeket a kolorádó-
bogár nem veszélyeztet. 

Kérdésünkre, hogy lát-e
esélyt arra, hogy Románia
keresztülvigyen a témában
bármilyen módosítást a kér-
désben nagyon szigorú állás-
pontot képviselõ Európai

Unión belül, Réman szkepti-
kusnak mutatkozott. „Bár
nem tudom, hogy egy esetle-
ges enyhítés végeredmény-
ben a gazdák érdeke-e vagy
egyes vetõmagokat forgalma-
zó multicégeké, nem hin-
ném, hogy itt azon kisterme-
lõkrõl lenne szó, akik az or-
szág termelõinek hetven szá-
zalékát jelentik” – vetette fel
a kérdés újabb vetületét.

Manipulált Európa?

Az elöljárótól megtudtuk,
hogy a múlt héten volt az
Unió mezõgazdasági bizott-
ságában tárgyalás a génmó-
dosítási törvénnyel és határo-
zatokkal kapcsolatosan –
Réman információi szerint

alakulóban van egy, minden
tagországot érintõ közös ha-
tározat. Tánczos Barna sze-
rint is afelé mutat az uniós
tendencia, hogy a szabályok
egyre lazábbak lesznek e kér-
désben: az EU hajlik arra,
hogy megengedje a tagor-
szágoknak, hogy saját ma-
guk döntsenek a GMO-k en-
gedélyezésérõl. Ezzel egyide-
jûleg olyan szabályokat ve-
zetnének be, amelyek alapján
csak nagyon alaposan meg-
indokolt esetben lenne betilt-
ható az eljárás. „Egyre ki-
sebb azon európai országok
száma, amelyek határozot-
tan tiltakoznak a génmanipu-
lált növények termesztése el-
len, és egyre többen követelik
az államok szabad döntését
ez ügyben” – összegezte az
államtitkár. 

GMO – titokban

„Lehetséges, hogy vannak
olyan országok ahol nem je-
lentették be, de termelnek
génmódosított növényeket –
vélte Réman.– Ha ezeket ta-
karmányozás céljából fogják
használni, nem jelent gon-
dot, de ha közvetlen fogyasz-
tásra történik valamelyik nö-
vény elõállítása, akkor külö-
nösen át kell értékelni a dol-
gokat. A takarmányrépa ese-
tében például nincsen problé-
ma, a növény ugyanis továb-
bi két átalakulási fázison és
egy biológiai emésztésen is
átmegy. A statisztikai adatok
is alátámasztják, hogy az ál-
latokra nézve nem veszélyes
a GMO-k fogyasztása.”
Réman szerint a jelenlegi ku-

tatások nem mutattak fel
egyértelmûen sem pró, sem
kontra érveket amellett, hogy
ezek a növények  milyen ha-
tással bírnak az emberi szer-
vezetre. A lapunk által meg-
keresett Csutak Nagy László,
az Országos Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-biztonsági
Hatóság alelnöke úgy véli, a
kérdésben a mezõgazdasági
és környezetvédelmi minisz-
tériumok az illetékesek. 

Az ár az úr

„Nem tudom, hogy igazá-
ból mi a különbség, én csak
azt tapasztalom, hogy árban
van jelentõs eltérés génma-
nipulált és hagyományos kö-
zött. Mindig ráfognak vala-
mit a terményekre, hogy mi-
lyen okból káros, de szerin-
tem ez csak a pénzre megy
ki” – fogalmazott Kerekes Il-
dikó. A családi gazdálkodó
száz hektáron termeli meg
az állatoknak szükséges ta-
karmányt, gazdaságában
160 szarvasmarhát tart. La-
punk érdeklõdésére elmond-
ta, figyelemmel követi a gén-
módosított növények ter-
mesztésére vonatkozó sza-
bályokat, rendszeres olvasó-
ja a szaklapoknak. Vélemé-
nye szerint olcsóbb lenne a
takarmány és az élelem is,
ha engedélyeznék a GMO-k
forgalmazását. „Eddig csak
a repcére vonatkozott az en-
gedély, most hallottam,
hogy a génmódosított gabo-
nát, búzát, rozsot, árpát is
engedélyeznék. Nem is bán-
nám” – összegezte a székely-
vajai tenyésztõ. 

Röviden

Ki GMO-t vet, vihart arat

Súlyos visszaesés

Európa fejlõdõ országai kö-
zül Románia küszködik a
legsúlyosabb (1,9 százalé-
kos) gazdasági visszaeséssel
és jövõre is a legszerényebb
(1,5 százalékos) növekedést
fogja produkálni – mutatott
rá a Nemzetközi Valutaalap
tegnap nyilvánosságra ho-
zott globális gazdasági elem-
zésében. Az ország az átla-
gos éves inflációt illetõen is
„élen jár”: az IMF szerint az
idei 5,9 százalékos rátát
2011-ben 5,2 százalék köve-
ti, a munkanélküliségi muta-
tó azonban egyik legac-
sonyabb lesz a régióban. 

Európai borúlátás

Pesszimisták az európai
polgárok rövidtávú pénz-
ügyi helyzetüket illetõen,
amiért elsõsorban a konti-
nens déli részén eszközölt
megszorítások okolhatók –
derült ki a Janus Capital
Group tegnap közzétett
elemzésébõl. A megkérde-
zettek fele úgy véli, keresete
nem vagy alig fedezi a szük-
ségleteket, így már nem fut-
ja megtakarításokra. Leg-
többen az inflációtól, a
munkanélküliségtõl és a fi-
zetéscsökkenéstõl tartanak.

Kovács Zsolt

A Környezetvédelmi Mi-
nisztérium megduplázta

a Zöld Ház programra el-
költhetõ keretösszeget Ko-
vászna megyében. Mivel a
székelyföldi megyében rend-
kívül sikeresnek mondható
az alternatív fûtés- és meleg-
vízrendszerek szerelését tá-
mogató program, 1,2 millió
lejt csoportosítottak át olyan
megyékbõl, ahol nem volt
érdeklõdés – tudtuk meg
Gheorghe Neagutól, a há-
romszéki környezetvédelmi
hivatal szóvivõjétõl. Három-
széken eddig 332 pályázatot
nyújtottak be és naponta 2–3
újabb igénylés érkezik. 

Gheorghe Neagu szerint
Kovászna megyében mint-
egy 120 személy pályázatát
bírálták el pozitívan, sõt tu-
catnyi pályázatot már ki is
fizettek. Tapasztalatok sze-
rint a pályázók fõként nap-
kollektoros rendszereket
szereltettek, melyekre átlag-
ban 9000– 10 000 lejt költöt-
tek, így a 6000 lejes állami
támogatás összegét leszá-
mítva egy család átlag
3000–4000 lejt költött az al-
ternatív fûtés- és melegvíz-
rendszerekre. A pályázat
utólagos elszámolással mû-
ködik, így az érintetteknek a

rendszer teljes értékét meg
kell elõlegezniük, míg a mi-
nisztérium átutalja az állami
támogatás értékét. 

Neagu arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a kormány
1223/2010-es határozatá-
val, több mint egy évvel
meghosszabbította a Zöld
Ház program elszámolási
határidejét. A számlák be-
nyújtásának október 31-i
határideje így 2011. decem-
ber 15-ig tolódik ki – a ha-
lasztást azonban elõzõleg
írásban kell kérni az illeté-
kes hivataltól. 

A Környezetvédelmi Alap
internetes honlapján találha-
tó országos összesítés szerint
az átcsoportosítás során ki-
lenc megyében nõtt a támo-
gatási keret – ezek között is
jelentõsen Hargita megyé-
ben (ahol 1,6 millióról 5,7-re
emelkedett) és Biharban,
ahol az eredeti három millió
helyett az elkövetkezõkben
6,3 millióból gazdálkodhat-
nak. Ezzel egyidõben – az
eddigi érdeklõdésnek megfe-
lelõen – húsz megyében ke-
vesebb pénz jut a Zöld Ház
programra. 

Megálljt parancsolnának a GMO-nak a környezetvédõk, akik egy „vegytiszta” mezõgazdaságért küzdenek 

„Zöldebbek” az erdélyi házak
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„Szabadabb” IMF-hitelt
ÚMSZ

Az új megállapodás, me-
lyet Románia „minden

bizonnyal” meg fog kötni a
Nemzetközi Valutaalappal
(IMF) a mostani hitelhez ké-
pest kisebb összegû lesz és a
pénzt csak különösen indo-
kolt esetben fogják felhasz-
nálni – fejtette ki a Media-
faxnak adott nyilatkozatában
Jeffrey Franks, a washingto-
ni pénzintézet romániai kül-
döttségének vezetõje. Franks
szerint az új egyezményt
most más szükségletek indo-
kolnák, hisz maga a gazda-
sági helyzet sem azt a krízis-
állapotot tükrözi, mint ko-
rábban – így a következõ
IMF-finanszírozást is pusz-
tán készenléti alapként kell
elképzelni, mely nem is a ro-
mán jegybank számlájára
folyna be, hanem washingto-
ni letétben maradna és csak
különleges esetekben kerül-
ne felhasználásra.

„A jelenlegi hitelnél rugal-
masabb, megengedõbb, a
kormány számára tágabb
cselekvési teret biztosító
IMF-kölcsönre van szüksége
Romániának” – jelentette ki
Borbély László környezetvé-
delmi miniszter, az Erdélyi
Magyar Televízióban. A tárca-
vezetõ úgy értékelte, a jelen-
legi hitelre szükség volt, ám

elõnyei mellett az volt a hát-
ránya, hogy sok tekintetben
„gúzsba kötötte a kormány
kezét”, és nem engedte,
hogy a kabinet gyors, a vál-
tozó gazdasági konjunktúrá-
hoz igazodó intézkedéseket
hozzon. 

Borbély szerint az ország-
nak továbbra is szüksége van
IMF-hitelre, ám az új megál-
lapodásnak olyannak kell
lennie, mely bizonyos mak-
rogazdasági mutatók betar-
tásán kívül nem szól bele a
konkrét gazdasági intézke-
dések meghozatalába.

Az RMDSZ álláspontját
ismertetve, a miniszter le-
szögezte: véget kell vetni a
restriktív gazdaság-politiká-
nak, ehelyett a gazdaság ösz-
tönzésére kell összpontosíta-
ni. „Legfontosabb, hogy fel-
gyorsuljanak az Európai
Uniós alapokból finanszíro-
zott beruházások, hiszen
csak ezek a nagyléptékû fej-
lesztések adhatnak lendüle-
tet a gazdaságnak, és e tekin-
tetben nagy lemaradást kell
ledolgoznia Romániának.
Ha nem próbálunk meg uni-
ós alapokat lehívni, egyszer
csak megkérdezhetik, miért
kérünk hitelt egy 30 milliárd
eurós lehívható összeg mel-
lett. Jelen pillanatban ez a
nagy kihívása Romániának”
– fogalmazott Borbély. 

Taroltak Erdély-szerte a napkollektoros rendszerek
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Beszédüket több mint ezer,
többségében magyarországi
megemlékezõ hallgatta vé-
gig. Az ünnepi hangulatot
nem zavarta sem magyar gár-
dás egyenruha, sem pedig a
szélsõséges Új Jobboldal ne-
vû román párt jelenlévõ két
tucat képviselõje. 

Hende Csaba beszédében
megállapította: a Magyar
Köztársaság tudja, hogy mi-
vel tartozik a nemzetnek.
„Együtt kell összekötnünk
azokat a szálakat, amelye-
ket a történelem vagy a kö-
zelmúlt felelõtlensége el-
szaggatatott. Román baráta-
ink tapasztalataiból tanulva
vezettük be a kettõs állam-
polgárság intézményét a ha-
táron túli magyarság számá-
ra. Erõteljesen támogatjuk a
magyar közösség decentrali-
zációs és autonómia törek-
véseit. A magyar kormány
kiemelt figyelmet fordít a
szórványban élõ magyarság
sorsára, közösségeinek, in-
tézményeinek megõrzésére
és gyarapítására. Figyelünk
mindazokra, akik magyar-
ként élnek és dolgoznak, s
ha kell, a mindennapokban
küzdenek meg nemzetünk
jövõjéért, közös megmara-
dásunkért” – fejtette ki a
honvédelmi tárca vezetõje. 

A román és a magyar nép-
nek közös a sorsa – hangsú-
lyozta a miniszter. „Most
Dunának, Oltnak valóban
egy a hangja. De ez a hang
most se nem morajos, se
nem halotti hang, hanem
egy kis jóindulattal és képze-
lõerõvel a jövõ zenéjét is
meghalljuk benne” – tette
hozzá. Kifejtette: most nem
csak törekszünk a stratégiai
partnerségre, hanem kapcso-
lataink mindkét fél gondo-
san mérlegelt és tiszteletben
tartott érdekein alapulnak.
Ezek számtalan létfontossá-
gú területen kapcsolják ösz-
sze a két országot – állapítot-
ta meg.

Mindkét nemzet sorsa at-
tól függ, hogy itt, Közép-Eu-
rópában hosszú távon tu-
dunk-e olyan együttmûkö-
dést kialakítani, amely vá-
laszt ad a kor nagy kérdései-
re, a globalizáció kihívásaira,
az energiagazdálkodás, vagy
éppen a Duna stratégia által
felvetett kérdésekre – mondta
a szónok. „Mindkét nemzet
sorsa attól függ, hogy együtt
keressük-e, s vajon megtalál-
juk-e a béke és a boldogulás
közös ösvényeit. Én azt hi-
szem, hogy van okunk biza-
kodni!” – hangsúlyozta
Hende Csaba. 

Markó Béla úgy fogalma-
zott: a Szabadság-szobor

nemcsak a magyarok, hanem
minden itt élõ nemzet sza-
badságát hirdeti. Emlékezte-

tett az aradi vértanúk halála
óta eltelt százhatvanegy esz-
tendõ krónikájára, amelybõl

úgy tûnhet: a népek, nemze-
tek soha semmit nem tanul-
nak a borzalmakból, vagy
legalábbis mintha nagyon
gyorsan elfelejtenék azokat,
újból és újból kezdik elölrõl a
gyûlölködést. „Én nem hi-
szek abban, hogy nekünk sa-
ját kárunkon kellene megta-
nulnunk mindezt” – szögezte
le az RMDSZ elnöke, aki
szerint nem szabad ismét a
múlt csapdáiba esni, hiszen
az idegengyûlölet, a kizáróla-
gosság, az intolerancia ma
ugyanolyan veszélyes, mint
bármikor a múltban volt. 

„A közös Európa új meg-
kötöttségekkel és kötelezett-
ségekkel jár, de mégiscsak
együtt vagyunk már, minden
magyar ember és minden
nép Európának ebben a ré-
szében. Ezeket a népeket
együttmûködésre ítélte a tör-
ténelem“ – állapította meg
Markó Béla.

Az aradi megemlékezése-
ken részt vett Hoffmann Ró-
zsa oktatási államtitkár is,
jelen volt Ujhelyi István, az
Országgyûlés MSZP-s alel-
nöke és Mesterházy Szilvia,
az MSZP elnökének felesé-
ge, Füzes Oszkár bukaresti
magyar nagykövet, Szilágyi
Mátyás kolozsvári fõkonzul
és több más magyarországi
és romániai magyar tisztség-
viselõ. 
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Röviden

Erdei utak: könnyítés 
a helyhatóságoknak

A képviselõház 170 szava-
zattal hagyta jóvá a Környe-
zetvédelmi Minisztérium
törvény-kezdeményezését,
amely szerint az erdei utak
kormányhatározattal átke-
rülhetnek a Romsilva erdé-
szeti hivatal hatáskörébõl a
helyi önkormányzatok ügy-
kezelésébe – közölte Borbély
László miniszter. Eddig az
erdei utak átadása csak kü-
lön törvény által volt lehet-
séges. A könnyített procedú-
ra lehetõvé teszi az önkor-
mányzatoknak, hogy az Or-
szágos Vidékfejlesztési Prog-
ram keretében pályázhassa-
nak az erdei utak korszerû-
sítésére. 

Ingyenes gyógyszerek 

Változatlanul ingyenesen
kapják meg gyógyszereiket a
nyilvántartott cukorbetegek,
TBC-s, HIV-fertõzött vagy
AIDS-es betegek, hemo-
fíliában vagy daganatos
megbetegedésekben szenve-
dõk, a szervátültetettek és
mások, akik az Egészség-
ügyi Minisztérium országos
programjainak részeként
kapnak kezelést. Az erre vo-
natkozó jogszabály-javasla-
tot tegnap hagyta jóvá Cseke
Attila miniszter. 

Átvennék a táborokat

Kovászna Megye Tanácsa
egyöntetûen fogadta el teg-
nap a megyében található
öt iskolai tábor átvételét cél-
zó szándéknyilatkozatot. A
tervek szerint a megye tulaj-
donába kerülnének a bese-
nyõi, zabolai, krasznai,
uzonkafürdõi és komman-
dói táborok. „A besenyõi
tábor körüli korszerûsítési
munkálatokat már majd-
nem befejezték. Ez a beru-
házás megközelítõleg 1 mil-
lió lejbe kerül, és azt szeret-
nénk, hogy ne csak az in-
gatlant, hanem a beruházás
fedezésére szánt összeget is
átvegyük – fogalmazott Ta-
más Sándor. A tanácselnök
kifejtette, a zabolai Csipkést
érintõ jogi vitákat is hama-
rosan lezárják, ezt követõen
hozzálátnak az étkezde fel-
újításához is. 

Az Új Jobboldal tagjai nem sok vizet zavartak Aradon

Közös sors, közös válaszok

Fotó: MTI

Baloga-Tamás Erika

Elnyerte a Zöld Óvoda cí-
met a székelyudvarhelyi

Zsibongó Napköziotthon.
Tegnaptól az óvoda falára ki-
függesztett tábla is hirdeti,
hogy a tanintézmény kiemel-
kedõen környezetbarát, és
ennek megfelelõ tevékenysé-
gek töltik ki a program jelen-
tõs részét. A kitüntetésre
méltán büszke a napközi,
mert a környezetvédelmi ver-
senyre – melyet tavaly no-
vemberben hirdetett meg a
Természetvédelmi Világalap
(Word Wide Found) – 2600
óvoda és iskola jelentkezett,
ebbõl a Zsibongó Napközi-
otthon egyetlen magyarként

szerezte meg a 15. helyezést.
A cím eddigi munkájuk elis-
merése is egyben hiszen kö-
zel egy évtizede a környezet-
védelem központi helyet fog-
lal el nevelési programjuk-
ban. „Bár a projektben való
részvételi feltételek nem vol-
tak egyszerûek, számunkra
nem jelentett túl nagy meg-
erõltetést ezek teljesítése. Te-
vékenységeink zöme a kör-
nyezetvédelemre épül, sõt
még az étrend kialakításánál
is figyelünk arra, hogy az
egészséges életmódra, étke-
zésre szoktassuk a gyereke-
ket” – fogalmazott a Zsibon-
gó vezetõje, Tótharsányi
Éva. Ahhoz, hogy versenybe
lehessen szállni a címért, óri-

ási mennyiségû, több ezer ki-
ló papír-, mûanyag- és fém-
hulladékot kellett szelektíven
gyûjteni és leadni, ezen kívül
úgynevezett zöld naplót és
bizonyítékul szolgáló fényké-
peket kértek az intézmény-
ben zajló környezetvédelmi
tevékenységekrõl. „A ver-
senyzés hozadékaként azt
tartom a legfontosabbnak,
hogy a gyerekek mellett  a
szülõket is sikerült bevonni
rengeteg programba, így
nemcsak a kicsiknek, hanem
a felnõtteknek is sikerült íze-
lítõt adni a környezettudatos-
ságból” – jegyezte meg az
igazgató. A Zöld óvoda cí-
met két éven keresztül visel-
heti a Zsibongó napközi. 

Zöld napközi Udvarhelyen
Folytatás az 1. oldalról

Marius Petcu szerint az is el-
képzelhetõ, hogy a kor-
mánypárti honatyák lakása
elõtt is sztrájkõrségeket állí-
tanak fel a következõ idõ-
szakban. „Így kívánjuk je-
lezni, hogy nagyobb nyitott-
ságot várunk el részükrõl a
követeléseinkre” – mondta a
szakszervezeti vezetõ. A kö-
zös utcai tiltakozó akció
pontos idõpontjáról Petcu
nem tájékoztatott. „Egyelõ-
re csak abban állapodtunk
meg, hogy egy október 25-
30. közötti idõpontban tart-
juk meg közös tüntetésünket
a fõvárosban. Legalább 70-
80 ezer résztvevõre számí-
tunk az országos szakszerve-

zeti szövetségek részérõl.
Reméljük, hogy a bukaresti-
ek ezúttal mellénk állnak” –
jelentette ki a CNSRL-
Frãþia vezetõje.

Mint ismert, az elmúlt két
hétben több szakszervezeti
szövetség is szervezett tünte-
tést a fõvárosban, ám külön-
bözõ nézeteltérések miatt a
közös tiltakozó akció még
váratott magára. A legtöbb
résztvevõje – tízezer ember –
az Országos Szakszervezeti
Tömb (BNS) által szervezett
múlt heti tüntetésnek volt. A
BNS vezetõi legalább húsz-
ezer szakszervezeti tagra szá-
mítottak. Csalódást okoztak
számukra a bukarestiek is,
akik eddig nem támogatták
aktívan akcióikat. 

Bukaresti „megatüntetés”



ÚMSZ

Számos vendég és érdek-
lõdõ jelenlétében kedden

este nyílt meg hat Hunyad

megyei képzõmûvész kiállí-
tása Brüsszelben, az Európai
Parlamentben. A rendez-
vény apropója, hogy idén
ünnepli a Romániai Képzõ-

mûvészek Hunyad megyei
szervezete fennállásának 55.
évfordulóját. Az esemény
házigazdája, Winkler Gyula,
az RMDSZ európai parla-
menti képviselõje megnyitó-
beszédében a kulturális el-
lenállás fontosságáról be-
szélt. „A képzõmûvész egye-
sület Hunyad megyei szerve-
zete egy olyan idõszakban
jött létre Romániában, ami-
kor a kommunista rezsim
konszolidációja, a nacionál-
kommunizmus megalapozá-
sa zajlott az országban. Eb-
ben az idõszakban Déva és
Vajdahunyad csupán két
szempontból volt értékes a
kommunista hatalom szá-
mára: szén- és acéltermelése
miatt. Nem volt könnyû mû-
vésznek lenni, a két város bá-
nyászati és kohászati köz-
pont volt, a mûvészeket, de
általában az értelmiséget
nem nézte jó szemmel a
kommunista hatalom” – em-
lékeztetett az EP-képviselõ. 

Winkler Gyula a brüsszeli
megnyitón tartott beszé-
dében hozzátette, hogy az er-
délyi nemzetiségek – „ma-
gyarok, románok és mások –
megfogalmazták egyéni és
közösségi célkitûzéseiket, de
mindnyájunk boldogulása,
sorsának jobbra fordulása
Európában, annak kulturális
és politikai színterén valósít-
ható meg”. 
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Antal Erika

Új szakkal bõvült a Ma-
rosvásárhelyi Mûvészeti

Egyetem, az idei tanévtõl
kulturális menedzsmentet is
tanulhatnak a magyar diá-
kok. Az elkövetkezendõ
években az intézmény kíná-
lata tovább bõvül, hamaro-
san beindul a médiaszakos
képzés is. A marosvásárhe-
lyi intézet, a bolognai okta-
tási rendszer szerint, az
alapképzés mellett mesteri
képzést és doktori iskolát is
szervezhet.

„Az egyetemünk rendel-
kezik minden szükséges
akkreditációval, az a bizott-
ság, amely az ezeket kibo-
csátja a legmagasabb bizal-
mi index-szel látta el az in-
tézményünket” – mondta el
lapunknak Gáspárik Attila
rektor. 

Ahhoz azonban, hogy az
egyetem a bizonyos képzési
formákat megfelelõképpen
mûködtetni tudja, elsõsorban
infrastrukturális fejlesztésre
van szükség. 

A munkálatok elvégzésé-
hez sok pénzre volt szüksége
az intézménynek, ennek
nagy részét pályázati úton
szerezték, ugyanakkor támo-
gatást nyertek a megyei ta-
nácstól, és a várostól is.
Azonban eddig a legnagyobb
támogatások az Európai
Uniótól jöttek. 

Több kapitalizmus

„Fejlesztgetjük magunkat
és próbálunk megfelelni a ki-
hívásoknak, ma már nem le-
het úgy képezni a diákokat,
ahogy öt, tíz, vagy húsz évvel
ezelõtt történt. Több dina-
mizmusra van szükségünk,
több kapitalizmusra, ahogy a
tanévnyitón is elhangzott” –
fejtette ki Gáspárik Attila.

Az intézetvezetõ szerint a
hazai színházmûvészetet egy
nagy veszély fenyegeti, éspe-
dig az, hogy minden áron az
állam emlõin akar maradni.
Sem a képzõmûvészet, sem
az irodalom területén dolgo-

zó mûvészek nem hagyat-
koznak olyan nagy mérték-
ben kizárólag állami támoga-
tásra, mint a színészek. 

Az egyetemen, a szemlé-
letváltás jegyében, arra tanít-
ják a diákokat, hogy próbál-
ják meg önmagukat mene-
dzselni, azaz tudjanak meg-
élni a mûvészetükbõl. Eh-
hez azonban szemléletvál-
tásra van szükség nemcsak a
diákok, hanem az oktatók
részérõl is – tudtuk meg a
rektortól. „Szerintem na-
gyon szép eredményeink
vannak, mert a diákok
megállják a helyüket a rádi-
óknál, televízióknál, sajtó-

termékeknél. Nem szégyen
a színházon kívül dolgozni,
egy másik területen” – ösz-
szegzi az elmúlt évek tapasz-
talatait Gáspárik.

Új szakok

Az új szakok nem holmi
egyéni ambíciók eredménye-
képpen indultak, hanem a
valós hiányok felmérésére
alapozva. Így indult el a drá-
maíró szak, ami magyar
nyelven mûködik és nagy si-
kerei vannak. Az intézet kap-
csolatban áll nyugati színhá-
zakkal, közös projekteken
dolgoznak, melyek különbö-

zõ formában bemutatásra ke-
rülnek a színpadtól kezdve a
rádiószínházig. 

Az idén indult magyar
nyelven elõször kulturális
menedzsment szak, arra a
tényre alapozva, hogy kultu-
rális értékeinket nem tudjuk
eladni. „Egy kiállítást szer-
vezni, egy színházi bemuta-
tót jól megszervezni, erre a
közönséget bevonni, ez ma
már mind egy tudományágat
képez, amit oktatni kell” –
mondja Gáspárik Attila. A
fentiek mellett második éve
folyik a koreográfus-képzés.
A díszlet- és látványtervezés
szakon az elsõ évfolyam a be-
fejezõ harmadévhez érkezett.
Egyre nagyobb igény van a
látványtervezésre, nemsoká-
ra minden önkormányzatnak
meg kell fizetnie egy ilyen
szakembert, amikor jönnek a
városnapok, falunapok, ami-
kor meg kell tervezni egy
olyan látványt, amelyben
megjelenik a helység jellegze-
tessége, ugyanakkor egy esz-
tétikus összképet mutat, fejti
ki a rektor. 

Elõkészületi fázisban van a
média szak, elõreláthatólag
egy-két éven belül fog indulni
az oktatás. Ez egy speciális
médiaképzés lesz, a maros-
vásárhelyi fõiskola sajátos
erõsségére épül, az elõadó-
mûvészetre, tehát elsõsorban
mûsorvezetõket és bemondó-
kat fognak majd képezni.  
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Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetem rektora A szerzõ felvétele

Kovács Zsolt

Az ezen a héten zajló
Õszi Közmûvelõdési Na-

pok keretében a Bod Péter
Kovászna Megyei Könyv-
tárban meghirdették a Meg-
bocsátás hete programot,
amikor a lejárt visszaszol-
gáltatási határidejû könyve-
ket késedelmi díj fizetése
nélkül lehet visszavinni, és a
beiratkozás is díjmentes.
Számítások szerint a könyv-
tár felnõtt részlegérõl mint-
egy 300 könyv hiányzik, az-
az nem vitte vissza kiköl-
csönzõje, míg a gyermek
részlegrõl 100 kötet vissza-
szolgáltatását remélik. A
megyeszékhelyi könyvtár
dolgozói a sajtónak elmond-
ták: a késlekedõknek is több
típusa van, van aki két-há-
rom napot, esetleg egy hó-
napot késnek a kikölcsön-
zött könyv visszaszolgáltatá-
sával, de vannak a megrög-
zött késlekedõk is, akik csak
egy év múlva jelentkeznek.
A megbocsátás hetében a
szégyenérzet és a pénzbün-
tetéstõl való félelem nélkül
vissza lehet vinni a könyve-
ket, amelyeket a könyvtár-
ban az erre a célra elhelye-
zett dobozokba lehet elhe-
lyezni. A Megyei Könyvtá-
rat is negatívan érintették a
költségvetési megszorító in-
tézkedések, mivel meg kel-
lett válniuk egyes alkalma-
zottaktól. Emiatt a kölcsön-
zés keddtõl szombatig zaj-
lik, az alkalmazottak vasár-
nap és hétfõn szabadok. 

Hunyadi „ízek és zamatok”
Dél-erdélyi képzõmûvészek kiállítása nyílt az Európai Parlamentben

Erkel-est Kolozsváron
ÚMSZ

Az Erkel-emlékév kere-
tében a Kolozsvári Ma-

gyar Opera rendkívüli
hangversennyel idézi fel a
nagy zeneszerzõ és rangos
európai kortársai (Georges
Bizet, Gaetano Donizetti,
Charles Gounod, Gioacchino
Rossini, Giuseppe Verdi,
Richard Wagner) életmûvét
ma este fél héttõl. 

A zeneirodalom remek-
mûveinek megszólaltatásá-
ban jeles magyarországi és
hazai vendégmûvészek mû-
ködnek közre, valamint az
opera kitûnõ magánénekesei,
Selmeczi György karmesteri
pálcája alatt. A sztárvendég
Miklósa Erika, a New York-i
Metropolitan Operaház éne-

kese, aki Mozart Varázsfuvolá-
jának Éj királynõjeként a vi-
lág összes jelentõs színpadán
fellépett Londontól Párizsig,
Münchentõl New Yorkig.
Különleges hangjával meg-
hódította a világot, nemzet-
közi meghívások tömegével
és háromszáz elõadással a
háta mögött, õ lett a legkere-
settebb mûvész ebben a sze-
repben. Miklósa Erika mel-
lett Budapestrõl Mester Vik-
tóriát, Nyári Zoltánt, Cseh
Antalt, míg Marosvásárhely-
rõl Borsos Edith mûvésznõt
hallgathatja meg a közönség.
A kolozsvári társulatot ezen
az estén Kele Brigitta, Pataki
Adorján és Sándor Árpád
képviselik. 

Erkel Ferenc nemcsak ze-
neszerzõként tekinthetõ a

magyar nemzeti opera meg-
teremtõjének, neve karmes-
terként is összefonódott a
magyar operajátszás történe-
tével. 1837-tõl visszavonulá-
sáig a magyar operajátszás
fellegvárának, a Pesti Ma-
gyar Színház zeneigazgatója
volt. (Jelképes mozzanat,
hogy 1840. augusztus 8-án a
Nemzeti Színház Erkel elsõ
operája, a Bátori Mária be-
mutatójával nyitotta meg ka-
puit.) Hosszú pályája során
Erkel végig élénk figyelem-
mel követte a mindenkori
opera-újdonságokat: õ vezé-
nyelte Donizetti és Bellini,
majd az 1840-es évektõl Ver-
di, késõbb pedig Meyerbeer
és Gounod operáit, rendsze-
rint alig néhány évvel az õs-
bemutatót követõen. 

Orosz Endre hagyatéka
Sipos M. Zoltán

Orosz Endre emlékkiál-
lítás nyílt kedden este a

kolozsvári Kriza János Nép-
rajzi Társaság székházában.
A tudós óriási mennyiségû
anyagot hagyott hátra, több
tízezernyi tárgyat gyûjtött,
illetve ásott ki a földbõl. A
magát autodidakta mód-
szerrel képezõ apahidai,
majd késõbb kolozsvári nép-
tanító érdeklõdése az õskori
leletektõl a mai értelemben

vett néprajzig terjedt,
gyûjteményének nagy része
még restaurálásra vár. A
néprajzi tanszék másodéves
diákjai által szervezett kiál-
lításon a mezõségi tájegysé-
gen élõ népek által használt
tárgyak, textíliák, fényképek
voltak megtekinthetõk. Az
eseményen részt vettek a ne-
ves néprajzkutató leszárma-
zottai is. 

„A kolozsvári BBTE Ma-
gyar Néprajz és Antropoló-
gia Tanszékén immár ha-

gyománnyá vált, hogy min-
den októberben konferenci-
át szervezünk, amelynek ke-
retében kolozsvári vonatko-
zású néprajzkutatók, gyûj-
tõk tevékenységét és mun-
kásságát elemezzük. A kö-
zeljövõben sor kerül majd
egy Orosz Endre konferen-
ciára is, hisz a Mezõség
egyik legnagyszerûbb nép-
rajzkutatóját tisztelhetjük
benne” – mondta el a kiállí-
tás megnyitóján Tötszegi
Tekla, a tanszék tanára. 

Tudás és piac a színin
Megújul a mûvészeti képzés a Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetemen

A hunyadi képzõmûvészetet mutatta be Brüsszelben Winkler Gyula

A könyvtár
„megbocsát”
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Farkas István

„A mindennapok forgatagá-
ban alig van idõnk szám-

bavenni azt a rengeteg mûszaki
csodát, amely körbevesz, és
amely megkönnyíti mindennapi
életvitelünket. Szinte öntudatla-
nul részesei leszünk olyan tech-
nológiai forradalmaknak, inno-
vációs folyamatoknak, amelyek
gyökeresen megváltoztatják a vi-
lágunkat, de épp ebben a nagy
technikai forrongásban felejtünk
el egyre gyakrabban megállni és
magunkba tekinteni, belsõ, em-
beri értékeinket felkeresni vagy
visszatekinteni, hogy honnan in-
dultunk” – indokolta lapunk
megkeresésére a kolozsvári Mû-
vészeti Múzeum ma este hat óra-
kor nyíló új, Az elsõ írásoktól a
multimédiáig. A kommunikáció (és
nemcsak) rövid története címû kiál-
lításának létrejöttét Daniela
Chrzanovski. A mûvészeti ese-

ményt szervezõ Román-Svájci
Multimédia Intézet igazgatójától
megtudtuk, a rendezvényt olyan
intézmények támogatják, mint
Svájc Romániai Nagykövetsége
és a román külügyminisztérium,
ami a szervezõ szerint egyértel-
mûen jelzi annak fontosságát

Egyedülálló 
„tárlatvezetõ”

A kommunikációtörténeti ki-
állítás nem csupán a kiállított
tárgyak szempontjából tekinthe-
tõ egyedinek. A kiállított tárgya-
kat ugyanis olyan vonalkóddal
látták el, amely az internet-
kapcsolattal rendelkezõ mobil-
telefon segítségével további in-
formációkhoz juttatja a látoga-
tót, egyfajta „harmadik generá-
ciós tárlatvezetõként szolgál”.
Lapunk felvetésére, hogy a láto-
gatók – akik hozzászoktak a tár-
latvezetõkhöz – hogyan viszo-

nyulnak az új technikához,
Chrzanovski elmondta, hogy
Segesváron több mint 15 ezren
látták a kiállítást, többségükben
fiatalok, ami megelégedéssel töl-
ti el a szervezõket.

„A kiállításunk által nyújtott
interaktivitás tetszik a fiatal ge-
nerációnak. A diákok, tinédzse-
rek örömmel olvassák a kiállí-
tott tárgyakról megjelenõ infor-
mációkat a mobiltelefonjuk
képernyõjén. Olyanokat is sike-
rült múzeumba csalogatnunk,
akik eddig sosem voltak egyet-
len kiállításon sem” – fogalma-
zott az ÚMSZ-nek a Román-
Svájci Multimédia Intézet igaz-
gatója, majd hangsúlyozta: a
mobiltelefonra küldött „képes
információk megmaradnak a te-
lefonon, így azok bárhol, bár-
mikor elõvehetõk, tanulmá-
nyozhatók”. 

Vándorló történelem

A kiállítás ötlete Laurent
Chrzanovski archeológustól
származik (hasonló jellegû tár-
latot társszervezett a Román-
Svájci Multimédia Intézet
Genfben is), kolozsvári múze-
umban mintegy 300 tárgyat állí-
tanak ki, melyek 12 ezer év
(kommunikáció) történetét öle-

lik fel – a kiállítás anyagát a leg-
nagyobb erdélyi múzeumok: a
dévai, nagyszebeni, temesvári,
segesvári és a kolozsvári törté-
nelmi múzeum gyûjteményébõl
válogatták össze a szervezõk.
Chrzanovski elmondta, a kiállí-
tás egyaránt bemutatja a múlt,
jelen és jövõ kommunikációját.
„Bemutatjuk az egyes kommu-
nikációtípusokat, mint például
a személyes-, publikus-, vallási-,
katonai- és kereskedelmi kom-
munikáció, de a kapcsolatte-
remtésre használt egyes eszkö-
zök is teret kapnak. Része a ki-
állításnak az ábécé, a számoló-
gép, az idõmérés, a mûvészeten,
ruházaton, tárgyakon keresztüli
kommunikáció de bemutatjuk a
televízió, rádió, internet segítsé-
gével bonyolított multimédiás
üzenetközvetítést is” – tájékoz-
tatta az ÚMSZ-t 

Kérdésünkre, hogy tervezik-e
a kolozsvári után (melyet a se-
gesvári és dévai kiállítás elõzött
meg) más városban is bemutat-
ni a kommunikáció „kézzelfog-
ható történetét”, az igazgató el-
mondta, hogy még az idén elvi-
szik a tárlatot Temesvárra illet-
ve Nagyszebenbe. Terveik sze-
rint 2011-ben a Cotroceni-
palotában is bemutatkozik a
gyûjtemény.  

Békát talált palackozott borában egy nõ
Nagy-Britanniában, ami miatt pert tervez
az ital forgalmazója ellen. A béka parányi
volt, hüvelykujjméretû. A nõ egy családi ün-
nepen bontotta fel a desszertbort és egy ideig
nem vette észre, hogy béka lebeg a palack al-
ján. Egy újabb töltésnél azután nemcsak
bor, hanem béka is került egy pohárba, a
hölgy nem kis megrökönyödésére. A békás
palackot elvitte a kereskedelemfelügyelet iro-
dájába, és ügyvédet fogadott, hogy beperelje
a gyártót mivel emberi fogyasztásra alkal-
matlan portékát árul.
Véleményünk szerint rosszul cselekedett. Ha
megcsókolta volna a békát, elképzelhetõ,
hogy királyfi lesz belõle. Vagy kívánhatott
volna tõle három palack békamentes bort.

(efi)

Száz szó

Röviden

Zack Snyder az új Superman-es

A 300 rendezõje, Zack Snyder (képünkön) le-
szerzõdött az új Superman-filmhez, amely-
nek producere Christopher Nolan lesz, és
amely valószínûleg 2012-ben kerül a mozik-
ba írja az MTI. Snyder számára nem isme-
retlen a képregények világa: a 300 három
éve aratott sikert, és tavaly mutatták be a
Watchmen címû akciófilmjét. Bár Nolan a
harmadik Batman-film forgatására készül,
amely a tervek szerint 2012. július 20-án ke-
rül a mozikba, a Warner Bros. õt bízta meg
azzal, hogy egyengesse a Superman-projekt
útját. „Õ adja hozzá azt a plusz tapasztala-
tot, ami néha hiányzik a munka során” –
mondta Snyder a Nolannal való közös
munkáról. Az új Superman-sztorit egyéb-
ként Nolan találta ki David Goyerrel, aki
végül a forgatókönyvet is megírta. 

Román filmhét Budapesten

Október 11-e és 17-e között ismét Román
Filmhetet rendeznek Budapesten, az Uránia
Nemzeti Filmszínházban, melynek során
számos díjnyertes román filmet levetítenek,
de lesz könyvbemutató és a legnevesebb ro-
mán filmrendezõkkel is elbeszélgethetnek az
érdeklõdõk. A filmhét elsõ napján 17 óra 30
perctõl kerekasztal-beszélgetést tartanak,
melynek vendégei Hanno Höfer és Constan-
tin Popescu román filmrendezõk lesznek,
ezt követõen pedig Gorácz Anikó Forradal-
márok – Az új évezred román filmmûvésze-
te címû tanulmánykötete kerül bemutatásra
a szerzõ résztvételével. Az ünnepélyes meg-
nyitóra 19 órától kerül sor, amit Hanno
Höfer, Constantin Popescu, Cristian Mun-
giu és Ioana Maria Uricaru Mesék az arany-
korból címû filmjének elsõ része követ. 

Mobiltelefonra írt múlt

Kiadó 2 szobás tömbházlakás 
Kolozsváron (Gruia utca, 58 sz.)
egyetemistáknak vagy fiatal párnak.
Elõnyben nagykárolyiak. Telefon:
0744-765 608 

Apróhirdetés

Rossz bõrben van Douglas
ÚMSZ

Nem segít Michael Douglas
torokrák elleni küzdelmében

a kemoterápia – legalábbis erre
utalnak a bulvárlapok tegnap
nyilvánosságra hozott fotói, me-
lyeken a színész szemmel látha-
tólag rossz bõrben van – nagyon
lefogyott, arca megviselt és
beesett. A 65 éves Oscar-díjas
sztár ennek ellenére „nagyon op-
timista”, bár felesége kezdi elve-
szíteni a reményt. Amint arról
lapunkban beszámoltunk,
Catherine Zeta-Jones nemrégi-
ben megszakította európai kör-
útját, és visszatért New Yorkba,
hogy férje mellett lehessen. A
színésznõ egyik barátnõje sze-
rint Catherine azután döntött a
gyors hazautazás mellett, hogy
beszélt párja orvosaival, s a tény,
hogy összeomolva, kisírt sze-
mekkel szállt ki a repülõbõl, a
legroszszabbra enged következ-
tetni. Michael Douglas 1944.

szeptember 25-én született a
New Jersey államban található
New Brunswick városában. Szü-
lei, hogy fegyelemre szoktassák,
beíratták a Black Fox katonai
akadémia hallgatói közé.
Michael azonban nagy izgalom-
mal várta a szünidõt, mely során
hosszabb idõt töltött édesapjával
és elkísérte õt forgatásokra is.
Elsõ komolyabb szerepét Steve
Keller felügyelõ személyében a
San Francisco utcáin címû soro-
zatban. Elsõ igazi nagy sikerét
azonban producerként aratta a
Száll a kakukk fészkére (rendezte:
Milos Forman) címû filmmel,
melyért Oscar-díjal jutalmazták.
Színészként sikerrel ragadta meg
az olyan ellentmondásos, vitákat
kiváltó témákat, mint az erõ-
szak, a házasságtörés és az anti-
szociális kapitalizmus. Ezeknek
a legjobb képviselõi A törvény ök-
le, a Tõzsdecápák, az Összeomlás, a
Zaklatás, az Elemi ösztön és a Vég-
zetes vonzerõ címû filmek. 

Sztársarok
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Ezúton ér tesítjük Gál Imrét,
Lázár Ignáczot, Lázár Ferencet
és Szélyes Domokost, hogy
2010 október 22-én 8,30-kor
jelenjenek meg a Székely-
udvarhelyi Bíróságon mint al-
peresek. A per tárgya tulajdon-
jog elismerése, ügyirat szám:
1937/268/2010. Szõke Julian-
na és Szõke Domokos.

Mobiltelefon lesz a „tárlatvezetõje” 
a kolozsvári Mûvészeti Múzeum ma este
nyíló kommunikációtörténeti kiállításá-
nak, mely a közel háromszáz kiállított 
tárgyon mutatja be mediált kapcsolatte-
remtés tizenkétezer éves történelmét.

✁

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.................................................................................
Cím:.........................................................................................................
................................................................................................................
.
tel.:..................................................................................

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 014820 Bucureºti, Piaþa Presei Libere nr.1, 
O.P. 33, C.P. 17
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

Megbukott Prigoanã törvénye
ÚMSZ

Elutasította kedd este a képvi-
selõház mûvelõdési szakbi-

zottsága Silviu Prigoanã demok-
rata-liberális képviselõ sajtótör-
vényt érintõ törvénymódosítási
javaslatát. A szakbizottsági ülé-
sen egyébként maga a törvény
kezdeményezõje sem jelent meg.
Prigoanã tervezetének egyik lé-
nyeges pontja, hogy az írott és
online médiára is kiterjesztette
volna az audiovizuális törvény
licenszkötelezettségi elõírásait,
mi több a sajtóvétséget elkövetõ
médiumok ellen szankcióként a
licenszek felfüggesztését illetve

visszavonását is kilátásba helyez-
te. A szakbizottsági vitán jelen
volt Szász Attila, az Országos
Audiovizuális Tanács (CNA)
RMDSZ által delegált tagja, aki
blogjában hangsúlyozza, hogy
Prigoanã kezdeményezése ellen-
kezik az európai gyakorlattal és
az erre vonatkozó irányelvvel.
„Még az újságok és folyóiratok
honlapjai sem képezhetik az au-
diovizuális médiaszabályozás tár-
gyát – arról nem is beszélve, hogy
alkalmazhatatlan lenne” – hang-
súlyozza Szász, aki szerint a ja-
vaslat sérti a szólásszabadságra
vonatkozó európai és román al-
kotmányos elõírásokat is. 

A legfrissebb fotók megkérdõjelezik Michael Douglas rák elleni „gyõzelmét”
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
9.45 Heuréka! 
Megtaláltam! 
(ism.)
10.15 Lélek Boulevard
11.00 Család-barát
11.55 Carlo és vendégei
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 Felelet az életnek
15.55 Kisenciklopédia
16.05 Fényképalbum
16.50 Beavatás
17.05 Magyar elsők
17.15 Anya, az állatorvos
(német sor.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese - Mirr-murr
kandúr kalandjai
20.00 A nagy meccs
(sp.-német vígj., 2006)
21.30 Az állatok nyelve
22.00 Tűzvonalban 
(magyar sor.)
22.50 Sporthírek
23.00 Váltó
23.10 Drót (am. sor.)
0.10 Fél Nelson 
(am. f. dráma, 2006)
1.55 Kikötő - Extra 
(ism.)
2.15 Híradó (ism.)
2.35 Határtalan szellem 
- Malek Andrea 
(portréf.)

m1, 22.35
Az utolsó adás

A minnesotai kisváros színházából több mint harminc éve
hétről hétre élőben közvetítik a WLT rádió szórakoztató mű-
sorát. Ám az esős szombat esti előadás más, mint a többi,
ugyanis ez az utolsó. A rádiócsatornát az épülettel együtt
felvásárolta egy cég, és a vezetőség döntése értelmében
mindkettőt felszámolja. A műsor házigazdája, G.K. számára
ez is csak olyan este, mint a többi.

TVR 1, 23.10
A bárányok hallgatnak

Dr. Hannibal „Kannibál” Lecter az egyik legveszedelmesebb
pszichopata gyilkos. Évek óta szigorúan őrzött börtönben ül,
de az FBI-nak most a segítségére van szüksége. Valaki
ugyanis a módszereit utánozza, és remélik, hogy az őrült or-
vos segítségükre tud lenni. Clarice Starling különleges ügy-
nök kapja a feladatot, hogy férkőzzön Dr. Lecter bizalmába,
és próbálja meg rávenni a segítségre.

DUNA TV, 0.10
Fél Nelson

Kábítószerfüggő tanár és perifériára szorult tanítvány. Mind-
kettőjük életében megjelenik a drog, a tanár esetében érthe-
tetlen módon, a diáklány életében majdhogynem szükség-
szerűen. Épp ezért van mit tanulniuk egymástól. A második
esély ritka dolog. Jobb, ha élsz vele. Hangzik a film alaptézi-
se. Dan Dunne (Ryan Gosling ismét remekel) jó családból va-
ló, gondoskodó anyával megáldott.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLOZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hrvatska kronika
10.25 Ecranul nostru
10.50 Körzeti magazin
11.40 Kul-túra 2010
12.10 A múzsa csókja
12.30 Most a Buday!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Jelfogó
16.00 Sant’ Angelo - Egy
kórház hétköznapjai (olasz
sor.)
16.50 Egy lépés előre
(spanyol sor.)
17.40 Bűvölet (olasz sor.)
18.15 Magyar bulizene
19.00 Átjáró
19.30 A kis Amadeus 
- Az ifjú Mozart kalandjai
19.55 “Életcélok-hitvallás-
ok”
20.00 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
21.00 Híradó
21.25 Sporthírek
21.30 Fellini tévéje 
(olasz rövidf.)
22.10 24 (am. sor.)
22.55 Állásvadászok 
(am. vígj., 2004)
0.20 McLeod lányai 
(sor.)
1.05 Mafalda 
(sp. anim. sor.)
1.07 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)

6.30 Top Shop
7.00 meneTrend (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli –
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő – Maga-
zin a legjobb történetekkel
15.45 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
(amerikai-kanadai 
sorozat)
23.20 Vámpírnaplók
(amerikai sorozat)
0.20 Smith 
(amerikai krimisor.)
1.15 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
12.50 Halál a családban
(am. f. dráma, 2002)
14.25 Kvízió
15.55 Dokik (am. sor.)
16.30 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.25 Marina (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 védelmé-
ben (am. sor.)
2.15 Tények Este
2.45 EZO.TV 06-90-602-
022
Jósok, látók, médiumok!
3.40 Bajnokok Ligája 
magazin 
(magyar sportműsor)
4.10 Hősök (am. sor.)

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

9.55 A kifutó (ismétlés)
10.55 Doktor House
11.55 Aki kapja, marha
(amerkai vígjáték, 1991)
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 Álom-
Építők 23.30 A rejtélyek
háza (amerikai thriller,
2001)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Pontos sport-
idő 14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Komolyan (live)
Banciu és Mironica műso-
ra 17.00 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Informá-
ciók (live) 20.00 World
Cup of Poker 21.00
Wrestling RAW 23.00
American Gladiators
0.00 Playboy   

8.15 Szívek iskolája 9.45
Rosalinda (sorozat) 11.15
Elátkozott paradicsom (so-
rozat) 12.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
14.00 Marina (sorozat)
15.15 Viktória (sorozat)
16.30 Rosalinda (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 Szí-
vek iskolája (sorozat)
20.30 Pár lépés a menny-
ország (amerikai-mexikói
film) 22.45 Hét bűn (soro-
zat) 0.45 Igaz történetek

8.10 Don Juan deMarco
(amerikai romantikus film)
10.00 Televíziós vásárlás
13.10 A Midsomer gyilkos-
ságok (sorozat) 15.05 Ve-
szélyes örökség (kanadai-
amerikai krimi) 16.50 Biz-
tosítási csalás (holland ak-
cióf.) 18.40 Kötelék nélkül
(amerikai akcióf.ilm)
20.35 Hurrikán Smith
(ausztrál akciófilmn 22.10
Az 57-es utas (amerikai ak-
ciófilm) 23.45 Jet Li - Féle-
lem nélkül (kínai-hongkon-
gi-amerikai akciófilm)

8.00 Orvosok 9.30
Teleshopping 10.00 Me-
nyet anyának 5 12.30 Hí-
rek 13.15 Ezel (sorozat)
14.45 Legyél az enyém
17.00 Aliye (sorozat)
18.45 A nap híre 19.00 D-
Hírek 19.45 Menyet anyá-
nak 5 – reality show
20.30 Szemek az árnyék-
ban 22.00 Ha ügyes vagy
pénzt nyerhetsz 23.00
Painkiller Jane (kanadai-
amerikai sci-fi sorozat)
0.00 Tökös srác (amerikai
vígjáték, 2001)

10.00 Prímatorna 10.30
Teleshop 11.00 Zodiákus
13.00 Teleshop 14.30 Ne
kockáztass! 15.00 Tabu
Tv 15.30 Szentföldi szent
helyek üzenete 16.00 Zo-
diákus 18.00 A titokzatos
Zichy gyémántok 18.30
Csigu 19.00 Viva Natura
19.30 Tűzoltók (ismétlés)
20.30 Krisztus vándorai
21.10 A megregulázott
fény 21.35 Hírháló 22.00
Az Északi-tenger kalózai
(spanyol-német kaland-
film)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthí-
rek, időjárás-jelentés
10.00 Jelfogó (ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Operettalbum
14.30 Körzeti magazinok
15.20 Közlekedő
15.25 Átjáró
15.55 Nemzet 
és védelem
16.25 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
16.55 Sorstársak
17.25 Hírek
17.36 Körzeti híradó
17.50 Teadélután
18.50 Mindig zöldebb
(ausztrál sorozat)
19.40 McLeod lányai
(ausztrál kaland sorozat)
20.30 Híradó este
21.05 Üdítő 
- Szilágyi Tibor műsora
22.00 Az Este
22.35 Az utolsó adás
(am. zenés vígj., 2006)
0.20 Villanófényben
0.50 Prizma
1.00 Hírek
1.05 Sporthírek
1.15 Ma Reggel 
(ism.)
Benne: Híradó, 
sporthírek, időjárás

7.00 Reggeli hírek
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sor.)
10.00 Kontra generáció
10.40 A család sztárja
(ism.)
11.40 Népi hagyomá-
nyok (ism.)
12.40 Közelebb hozzád
12.55 A legendás doktor
Hur Jun 
(koreai sor.)
13.55 A világ hercegnői
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Románia parla-
mentje
15.35 Parlamenti 
pártok fóruma
16.30 Az én Európám
17.00 A mesterség
aranykarperec
17.30 Vizor monden
18.00 Hírek
18.30 A legendás 
doktor Hur Jun 
(koreai sor.)
19.30 A világ hercegnői
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Egyszer az életben
23.00 A bor románul
23.10 A bárányok hall-
gatnak 
(amerikai pszichothriller,
1991)
1.15 Bosszuálló angyal
(angol-holland filmdráma,
2001) (ism.)

6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szemet szemért
(am. thriller, 2004) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport
13.45 Káprázat - Írisz
(orosz-amerikai thriller,
2004)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Világok harca 
- Az invázió 
(am. sci-fi akcióf., 2005)
Sz.: Tom Cruise, Dakota

Fanning, Justin Chatwin,
Miranda Otto
23.00 A csontember
(amerikai akcióthriller,
1999)
1.45 Világok harca 
- Az invázió (am. sci-fi ak-
cióf., 2005) (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt 

– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
-  Mircea Badeaval
11.15 Columbo: 
Türelmetlen hölgy 
(amerikai krimi, 1971)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Az időzített bomba
(kanadai-amerikai dráma,
2006)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 A fenevad 
gyomrában 
(amerikai-kanadai-hongkon-
gi-angol akciófilm, 2003)
22.30 Bíbor folyók 2.: 
Az apokalipszis angyalai
(francia-olasz-angol thriller,
2004)
0.30 A fenevad gyomrában
(am.-kana.-hongkongi-angol
akciófilm, 2003) (ism.)
2.15 Az időzített bomba
(kan.-am. dráma, 2006)
(ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Senki sem tökéletes
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Az elveszett 
paradicsom 
(am. filmdráma, 1999)
(ism.)
11.30 Aki tud az nyer
(ism.)
12.30 Teleshopping
13.15 Mondenii Show
(ism.)
13.30 Teleshopping
14.00 Különben d
ühbe jövünk 
(olasz-spanyol akció-víg-
játék, 1973)
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 Sodró lendület
(amerikai vígjáték, 2004)
0.00 Elárultak a szere-
lemben – reality show
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Senki sem tökéle-
tes (román vígjáték soro-
zat) (ism.)

7.00 Egyszer egy ilyet
vezetni!
8.00 Újjáépítők
9.00 Halálos fogás
- A zsákmány nyomában
10.00 Piszkos munkák 
- Termeszirtó
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok -
Jeanette Lee motor
13.00 A túlélés 
törvényei 
- A Yukon-folyó
14.00 Állítólag... 
- A végén csattan
15.00 Piszkos munkák -
Moslékszállító
15.30 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás
18.00 Végzetes másod-
percek
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Románia
20.00 Állítólag... 
- Nézők javasolták
21.00 Hogyan készült?
21.30 Amerikai favágók
22.30 Amerika határain
23.30 A túlélés 
törvényei 
- Törökország
0.30 Dühöngő világ 
- Dühöngő időjárás 2
1.30 Töréspont - Busz
2.30 Végzetes 
másodpercek
3.00 Állítólag... 
- Nézők javasolták

7.00 Anya, az állatorvos
(német sorozat)
8.10 Amikor majd 
találkozunk
(német filmdráma)
9.30 Arabela visszatér
(csehszl. sor.)
9.50 Állati ösztön
10.00 Videóterápia
11.00 Vallomások
12.00 Hírek
12.30 Menedzsment 
lecke
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európában
15.30 Ég és Föld között
16.00 Anya, az állator-
vos (német sorozat)
17.00 Hírek
17.30 Lex et Honor
18.00 IT zon@
18.30 Csavargó halász
18.30 Olimipai magazin
19.00 Fiatal vagyok, 
karriert építek
20.10 Bosszuálló angyal
(am. western, 2007)
21.40 Állati ösztön
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik
0.10 Jamie 
- a nagy egészségshow
1.35 Bosszuálló angyal
(am. western, 2007)
(ism.)
3.00 Amikor majd 
találkozunk 
(ism.)

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

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás, Mű-
velődési hírek Művelődési hírek, Agrárgazda az unió küszö-
bén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, Délutáni
váltás 16.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 17.15 Élő
muzsika 17.55 A nap hírei röviden

PÉNTEK
2010. október 8.
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MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ
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Ma Amália, Bekény nevû
olvasóinkat köszöntjük.
Az Amália nõi név, a ger-
mán Amal- kezdetû nevek-
bõl származik, a névképzõ
egy gót királyi családra
utal.
A Bekény a Beke név szár-
mazéka, más feltevések
szerint török eredetû, jelen-
tése: meddõ, terméketlen.
Holnap Koppány napja
van.

Évfordulók
• 1555-ben I. Szulejmán el-
rendeli az erdélyi rendek-
nek, hogy ismét János
Zsigmondot tekintsék er-
délyi fejedelemnek.
• 1919-ben megalakul a
holland királyi légitársa-
ság, a KLM.
• 1938-ban Németország-
ban törvényt hoznak, mely
elõírja, hogy minden zsidó
állampolgár útlevelébe „J”
megkülönböztetõ jelzést
kell pecsételni.
• 1959-ben elõször látha-
tunk képeket a Hold túlsó
oldaláról a szovjet Luna 3
segítségével.

Vicc 
– Szeretném, ha mindent
tudna rólam – mondja az új
titkárnõ a fõnöknek. – Beval-
lom, nagyon babonás va-
gyok!
– Cseppet se törõdjön vele!
Magának legfeljebb nem fi-
zetünk tizenharmadik havi
bért!

Recept
Tejszínes hal sajttal
Hozzávalók: 1 csomag ten-
geri halfilé, 1 tk. fehérbors, 1
tk. delikát 8, 1 doboz fõzõ-
tejszín, kevés fokhagyma-
krém, 25 dkg trappista sajt,
de lehet karaván is.
Elkészítés: Egy kisebb mé-
retû tepsit kiolajozunk, bele-
fektetjük a halfiléket amit
elõzõleg a fokhagymakrém-
mel átdörzsöltünk, a bors-
sal, a delikát 8-cal megszór-
juk, fõzõtejszínnel leöntjük
és rászórjuk egyenletesen a
reszelt sajtot. Kb. 20 percet
állni hagyjuk mielõtt az elõ-
melegített sütõbe toljuk.
Aranysárgára sütjük, de leve
még legyen. Sültburgonyá-
val tálaljuk. 
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A hazugság sokkal nagyobb
kényszerítõ erõ, mint az igaz-
ság. Az igazság miatt soha
senkinek nem volt még álmat-
lan éjszakája, mivel minden
igazság önmagában megáll.
A hazugsággal már más a
helyzet. A hazugságnak szük-
sége van az emberre, mert
minduntalan hozzá kell igazí-
tani a valósághoz. Aki hazu-
dik, az soha nem egy hazugsá-

got mond, hanem mindig ha-
zugságok láncolatát indítja el.
Hiszen a hazugság csak akkor
hihetõ, ha pontosan illeszkedik
a körülményekhez. Ehhez vi-
szont a körülményeket is kisebb
vagy nagyobb mértékben el kell
torzítani, azaz hazudni kell.
Ezért aztán aki igazat mond,
nem szükséges többet szólnia.
Aki viszont hazudik, az hazug-
ságainak foglya lesz. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Akadályok nélkül haladhat elõ-
re, melyben segítségére van az új-
hold erõt adó hatása. Szórakoz-
zon kedvesével, barátaival, még
ha kissé költséges is.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Az újholdtól rengeteg erõt, ener-
giát kap, és kreatív ötleteit meg-
valósíthatja. Megfontoltan kezeli
a pénzügyeket, és ez most kifeje-
zetten jövedelmezõ.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az aktuális ügyekre koncentrál-
jon, most az újhold is segíti dön-
téseiben. Jó benyomást kelt má-
sokban, és ez Önnek is jó érzés.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A munkahelyén jól helyezkedik,
ezért sok az irigye. Ez az oka an-
nak, hogy támadják Önt. A ne-
héz helyzetbõl nyertesen jön ki.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Egy munkahelyi ügyben nehéz-
ségekbe ütközik. Keresztülhúz-
zák a számításait. Ne üljön a
babérjain.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Partnerének kis titkai mellett
pénzügyi problémái is vannak.
Gyõzze meg, hogy vannak jó ba-
rátok, segítõ társak, akik mellet-
te állnak.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Gyermeke titkol Ön elõtt vala-
mit, nézzen a körmére! Olyan
váratlan hírt hallhat felõle, hogy
csak kapkodja a fejét. Az elkese-
redés helyett beszéljen vele.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Bizonytalannak érezheti magát
egy újonnan kialakuló kapcso-
latrendszerben. A vagyona sem
gyarapszik, sõt, az elképzelt vál-
lalkozása is csak vinné a pénzt.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Rájön, hogy Önhöz méltatlan
ügyért dobogott a szíve, hogy
gyermekei sem tudják megvalósí-
tani, amit Ön elképzelt. Az esz-
mélés után változtat az életén.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ma újhold keletkezik, és Ön si-
kerre van ítélve. Boldogságához
elengedhetetlen, hogy meg tudja
találni a közös hangot társával,
ami most könnyen megy.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Az újhold feltölti rengeteg új
energiával. Ezt mások is észre ve-
szik, és jó benyomást gyakorol
társaira.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Az újhold hatására optimista, és
a szokottnál nagyobb célokat
tûzhet ki magának. A társasági
együttlét kedvezõen hat hangu-
latára.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

A leváltás Damoklész-kard-
jával a feje felett, Rãzvan

Lucescu mindent bevet egy fran-
ciák elleni bravúr reményében.
A román labdarúgó-válogatott a
mogoºoaiai sporttelepen készül
a szombati mérkõzésre, amelyet
sokan sorsdöntõnek számí-
tanak. A szövetségi kapitánynak
egyrészt nem szabad kikapnia a
franciáktól, de ugyanakkor a
döntetlen sem számit kedvezõ
eredménynek, ami persze azt je-
lenti, hogy nyerni kellene a
Stade de France-on. 

Ha minden igaz, Rãzvan Lu-
cescu Costel Pantilimonnal kezd
a kapuban. Így szeretné elkerül-
ni, hogy a gall kakasok magas
labdákkal kisérletezzenek, úgy,

ahogy tették a legutóbbi találko-
zón, amikor Daniel Coman volt
a hálóõr. A Maftei, Tamaº,
Chivu, Raþ hátvédsor stabilnak
tûnik, egyedül elõbbi helyett le-
hetséges egy utolsó percben esz-
közölt helyettesítés. 

A középpályán változások
lesznek, csak Mirel Rãdoi lehet
biztos kezdõemberi státuszában
és még legfeljebb Roman. Flo-
rescu helyett Iulian Apostol
ugorhat be, még akkor is, ha a
tapasztalat elõbbi mellett szól.
A balhátvédi poszton Lucescu
szíve szerint Zicut nevezné, de
félõ, hogy a kissé túlsúlyos te-
mesvári játékos nem bírja az
iramot. Éppen ezért nem ki-
zárt, hogy Ciprian Deac, a bun-
desligás Schalke 04 játékosa
kezd Párizsban.  

A támadósorban két jó for-
mában levõ, külföldön focizó
csatár kapna helyet, Daniel Ni-
culae és Ciprian Marica, miu-
tán Rãzvan Lucescu úgy véli,
hogy elõbbi és Bogdan Stancu
nem szuperálna jól együtt. A
Steaua gólvágója ellen szól a ta-
pasztalat hiánya, hiszen abban
mindenki egyet ért, hogy ilyen
komoly erõpróbákra még egy-
elõre kissé éretlen. 

A 2012-es Európa-bajnoki se-
lejtezõk D-csoportja keretében
esedékes Franciaország – Romá-
nia találkozó helyi idõ szerint 21
órakor kezdõdik a fõvároshoz
közeli Stade de France-on. 

Röviden
Grigoraº három évre „pandúr” lett

Petre Grigoraº három évre szóló szerzõdést
írt alá a Pandurii Tg. Jiu élvonalbeli lab-
darúgó-együttesével. A Liga 1 sereghajtóját
eddig Ionuþ Badea edzette, de a ploieºti-i
Astra elleni 0-2 után a szakembert menesz-
tették. Tíz forduló után a „pandúrok”
mindössze 6 pontot gyûjtöttek, és a tabella
utolsó helyét foglalják el. 

Geiger az Oltchimnál folytatja 

A Nagybányai HCM ªtiinþa és az Oltchim
megegyezett Geiger Melinda átigazolásá-
nak ügyében, így a jobb átlövõ a sokszoros
bajnok râmnicu vâlceai alakulatnál folytatja
pálafutását. A 23 éves, válogatott játékos
már szombaton bemutatkozhat új együtte-
sében, az Oltchim ugyanis Bajnokok Ligája
mérkõzést vív a dán Randers HK-val. 

Kiütötték a nagyváradiakat 

A nõi kosárlabda-bajnokság nyitófordulójá-
nak utolsó mérkõzésén a BC ICIM 69-12-
re nyert Aradon a Nagyváradi MSC U el-
len. A vendégek negyedenként 3, 1, 6 és 2
pontot szereztek. 

Ballack az év végéig harcképtelen

Michael Ballack, a Bayer Leverkusen labda-
rúgó csapatának válogatott kapitánya súlyo-
sabb sérülést szenvedett az elõzetesen prog-
nosztizáltnál, s ebben az évben már bizto-
san nem léphet pályára. A klub szerdai tájé-
koztatása szerint a középpályás szeptember
11-én elszenvedett sípcsonttörése után az or-
vosok egészen mostanáig úgy vélték, hogy
október végéig felépülhet Ballack, ám a leg-
utóbbi vizsgálatok lényegesen komolyabb
problémákat mutattak ki. Ballack négy év
után tért vissza a Chelsea-tõl Leverkusenbe.
A 34 éves játékosnak ez már a második ko-
molyabb sérülése ebben az évben, májusban
bokasérülést szenvedett, s ki kellett hagynia
a dél-afrikai világbajnokságot is.

Bolt már a világbajnokságra készül

A háromszoros olimpiai és világbajnok, vi-
lágcsúcstartó Usain Bolt máris elkezdte a
felkészülést a jövõ évi atlétikai világbajnok-
ságra. A 24 éves jamaicai sprinter esetében
ez azért szokatlan, mert rendszerint vi-
szonylag késõn áll neki a komoly edzések-
nek. A 100 (9.58 mp) és a 200 (19.19) méter
rekordere a héten úgy nyilatkozott, hogy
nagyon várja a következõ szezont, már csak
azért is, mert augusztusban mindkét távon
szeretné megvédeni címét, a dél-koreai
Teguban. Bolt hátfájása miatt korán, au-
gusztusban fejezte be idei versenyzését, mi-
után Stockholmban kikapott az amerikai
Tyson Gaytõl. Korábban Achilles-ín problé-
mája miatt kénytelen volt 3 hetet pihenni.

Phelps nélkül az amerikaiak 

Több olimpiai bajnok, így például Ryan
Lochte, Natalie Coughlin, Aaron Peirsol és
a magyar gyökerû Rebecca Soni is helyet
kapott az Egyesült Államok úszóválogatott-
jában, amely a decemberben esedékes duba-
ji rövidpályás világbajnokságon szerepel. A
37 tagú társaságból hiányzik a jelen úszó-
sportjának elsõ számú alakja, a 14-szeres öt-
karikás aranyérmes Michael Phelps, aki
nem vállalta a részvételt a 25 méteres me-
dencébe kiírt évzáró csúcsviadalon. 

Amerikai kézen a Liverpool 

Az FC Liverpool vezetõi megállapodtak a
labdarúgóklub eladásáról a New England
Sports Ventures (NESV) nevû céggel, amely
az észak-amerikai profi baseball-ligában
(MLB) szereplõ Boston Red Sox tulajdono-
sa. Martin Broughton, a Liverpool elnöke
úgy fogalmazott, a döntést alapos megfon-
tolás elõzte meg. A Liverpool jelenlegi tulaj-
donosai, az amerikai Tom Hicks és George
Gillett 2007 februárjában vásárolták meg a
Mersey-parti klubot 219 millió fontért. 

„Kicsi Lucescu” nagyon
készül a franciák ellen

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Folytatódik a nyilatkozathá-
ború a tavaly novemberben

kitört fogadási botrány, tegnap
megkezdõdött bochumi perének
érintettjei között. Mint tegnapi
lapszámunkban is közöltük, a
2009 tavaszi Újpest–Honvéd baj-
noki labdarúgó-mérkõzés is sze-
repel azon találkozók között,
amelyet a per gyanúsítottjai befo-
lyásoltak. A vád szerint a négy
német férfi 38 esetben, mintegy
370 ezer euró értékben vesztege-
tett meg futballistákat és játékve-
zetõket Magyarországon és to-
vábbi öt európai országban. A
felvett nyereményt 1,6 millió
euróra becsülik.

A magyar élvonalból a 2009.
április 24-én játszott és 3-0-ás ha-
zai sikerrel végzõdött Újpest
FC–Budapest Honvéd mérkõzést
nevezte meg a német hírügynök-
ség, a két érintett klub és a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség nem
kapott hivatalos értesítést az ügy-
gyel kapcsolatban. A bochumi ál-
lamügyészség tavaly november-
ben jelentette be, hogy a gyanú
szerint kilenc ország – köztük
Magyarország is – érintett a bot-
rányban, amelynek vizsgálatába
az európai sportági szövetség
(UEFA) is bekapcsolódott. Az
UEFA több mint 40 mérkõzést
talált gyanúsnak, s ezek közül to-

vább vizsgál hét nemzetközi ku-
patalálkozót, köztük a Fener-
bahce–Budapest Honvéd Európa
Liga-selejtezõs párharc július 30-i
elsõ, isztambuli mérkõzését (5-1).

Azóta hivatalos állásfoglalás-
ok is elhangzottak. George F.
Hemingway, a Budapest Honvéd
tulajdonosa azt mondta: „Hiva-
talos értesítést nem kapott a
klub, így mi semmit sem tudunk
errõl. De amint ez megtörténik,
azonnal reagálunk a fejlemé-
nyekre.” 

Kovács Zoltán, az Újpest FC
sportigazgatója hasonlóképpen
nyilatkozott: „Ahogyan az el-
múlt másfél évben, úgy most
sem kapott az Újpest FC semmi-
lyen hivatalos, írásbeli értesítést,
megkeresést. Ahogyan eddig,
úgy a továbbiakban is nyitottak
vagyunk az együttmûködésre
mindenkivel, aki ezeket az ügye-
ket kivizsgálja.” Kovács hozzá-
tette, a bochumi ügyészség köz-
leményébõl nem derült ki, hogy
melyik klubot, vagy játékost ke-
reste meg a „nemzetközi fogadá-
si mafia”, esetleg van-e köze az
ügyhöz a játékvezetõnek. Hang-
súlyozta, ebben a formában ez a
lista a „hangulatkeltésre” alkal-
mas leginkább, különösen úgy,
hogy az Újpest FC nem kapott
hivatalos értesítést, amelynek
megérkezéséig a lila-fehér klub
játékosai és alkalmazottai nem
kívánnak nyilatkozni az üggyel
kapcsolatban. 

Nemzetközi bundabotrány:

újabb magyar reakciók
Jégkorong

Turós-Jakab László

A magyar-román közös jég-
korongbajnokság, a MOL Li-

ga keddi játéknapján a listavezetõ
HSC Csíkszereda 9-0-ra ütötte ki
a sereghajtó TE-t az újpesti Jég-
palotában. Ladislav Sikorcin
négy gólt is ütött, míg Bíró, No-
vak, Nagy, Flinta és Becze egyet-
egyet. A második harmadban
hatszor is zördült a lila-fehérek
hálója, és végül a becsületgól is el-
maradt. A székely alakulat im-
már öt ponttal vezet a táblázaton,
s legközelebb üldözõjét, a Duna-
újvárosi Acélbikák Doclert fogad-
ja hazai pályán. 

A keddi fordulóban a másik két
párban magyar csapatok találkoz-
tak: Vasas HC–Ferencváros 4-2 és

Sapa Fehérvár AV19–Miskolci
Jegesmedvék 3-5. Pénteken újabb
fordulót rendeznek az alábbi mû-
sor szerint: Miskolci JJSE–
Brassói Fenestela 68, Újpesti
TE–Sapa Fehérvár AV19, HSC
Csíkszereda–Dab.Docler, Buk.
Steaua Rangers–Vasas HC. 

Hengereltek a csíki hokisok 

Rãzvan Lucescu feje felett ott lebeg a leváltás Damoklész-kardja

A táblázaton
1. Csíkszereda 12 10 0 2 66-22 28
2. Dab.Docler 11 8 0 3 56-26 23
3. Vasas HC 12 7 0 5 46-27 22
4. Miskolci JJSE 11 7 0 4 53-35 21
5. FTC 11 5 0 6 46-40 16
6. Brassó 10 4 0 6 29-31 15    
7. Fehérvár 11 4 0 7 31-63 10 
8. Steaua 10 3 0 7 33-45 9
9. Újpest 10 1 0 9 20-91 3
A győzelemért 3 pont jár. Ha büntetők
vagy hosszabbítás után születik, 2-1 arány-
ban oszlik a győztes és vesztes között.  

A listavezetõ HSC Csíkszereda kiütötte a sereghajtó Ûjpestet

Fotó: Mediafax

Fotó: Mediafax

Az Európa Bajnok-
ságon történõ sze-
replés szempontjá-
ból sorsdöntõ lehet
a román és a fran-
cia válogatott szom-
bati összecsapása
Párizsban. Rãzvan
Lucescu a téthez
igazítja keretét.
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