
Ma éri el Romániát a magyarországi vörösiszap-katasztrófa okozta szennyezés. Borbély
László környezetvédelmi és erdészeti miniszter hétvégén azt mondta: reményei szerint mire
a mérgezõ anyagok a Duna romániai szakaszába érnek, olyan alacsony lesz a koncentráció-
juk, hogy már nem fognak károkat okozni. A hét végén ismét drámaira fordult a helyzet
Magyarországon: az egyik gáton szombaton csaknem fél méter széles repedés keletkezett,
ezért még aznap kora reggel ki kellett menekíteni a Veszprém megyei Kolontárt. A véd-
mûnek mára kell elkészülnie. A felelõsség kérdését külföldi lapok is fölvetik. 2. oldal 

A Brassó és Ploieºti közötti
útszakaszon akadozott, a

transzfogarasi úton pedig néhány
órára leállt a közlekedés az idei

õsz elsõ havazása miatt. A korai
tél miatt több nagyváros lakói di-
deregnek, mert nem indult be a
távhõszolgáltatás. 7. oldal 

A Nobel-békedíj üzenet Kínának

Kínai ellenzéki politikus, a tizenegy eszten-
dõre börtönbe zárt Liu Hsziao-po részesül
az idén Nobel-békedíjban. A döntést pénte-
ken hirdették ki Oslóban, és a hatalmas
ázsiai országban a hírt gyakorlatilag egy-
szerûen agyonhallgatják.

új magyar szó
2010. október 11., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2682 ▼
1 amerikai dollár 3,0689 ▲
100 magyar forint 1,5500 ▼

Két keréken, rövid sávon

Várhatóan decembertõl pénzzel támogatja
majd a Környezetvédelmi Alap azokat az
önkormányzatokat, amelyek biciklisávot
terveznek a településükre – jelentette be a
hétvégén Borbély László Kolozsváron. A
környezetvédelmi miniszter a Student O
Bike elnevezésû ingyenes kerékpárkölcsön-
zõt avatta fel a kincses városban.

Háttér 4

Társadalom 7

Vezércikk 3

Kultúra 6
Ma helyezik vissza
Mátyást a talapzatára

Ma tartják a Mátyás szoborcsoport újbóli
összerakásának fõpróbáját Kolozsváron.
A lovas alakot csak kísérleti jelleggel he-
lyezik vissza, mert a talapzat díszköveit
rögzítõ kötõanyag még nem szilárdult
meg kellõképpen. 

Veresiszap
„Olyan természeti összejátszásról van
szó, amely a tervezésnél még nem állt
fenn” – szabadkozott a sajtónak a Ma-

gyarország történelmének leg-
nagyobb környezeti kataszt-
rófáját elõidézõ vállalat igaz-
gatója. Mi a garanciája an-
nak, hogy néhány év múlva

nem hallunk hasonló
mentegetõzéseket a
Verespatakra aranybá-

nyát tervezõ cég
vezetõjétõl is?Cseke Péter Tamás

ÚMSZ

Ma délre magához rendelte a
politikai pártokat Traian

Bãsescu államfõ, hogy konzultál-
jon velük több, az ország számára
lényeges kérdésben. Az ellenzéki
alakulatok közül a Nemzeti Libe-
rális Párt már jelezte, hogy boj-
kottálja a találkozót, a szociálde-
mokraták „még gondolkoznak”.
A Cotroceni-palotában tartandó
tanácskozáson várhatóan kiemelt
szerepet kap majd a múlt héten
több ízben is tematizált nyugdíj-
törvény, amelyet az ellenzékiek
hevesen támadnak és egyik kivál-
tó okát jelenti annak a bizalmat-
lansági indítványnak, amelyet ma
véglegesítenek. 3. oldal 
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Az RMDSZ szórvány-straté-
giájának alappillére az, hogy

erõs, önálló magyar tanintézmé-
nyeket, kulturális közösségi köz-
pontokat hozzon létre a szór-
vány-közösségek számára: most
megérett az idõ arra, hogy ez a
stratégia kiegészüljön a Székely-
föld és a szórvány-közösségek kö-
zötti szolidaritást, összetartozást
erõsítõ új együttmûködési for-
mákkal – jelentette ki a hétvégén
Tordán, Markó Béla miniszterel-
nök-helyettes. A székelyföldi me-
gyék közös közösségépítõ prog-
ramjának célja, hogy kulturális és
más rendezvények szervezése ré-
vén erõsítsék a tömbmagyarság és
a szórvány szellemi kötelékeit.
Folytatása a 3. oldalon 

Székely-szórvány
találkozó Tordán 

Csak sajátjaival
konzultál ma
Traian Bãsescu?

Korán beköszöntött a tél

„Vörös halál” Magyarországon. Kolontár település környékén negyven négyzetkilométeres területet árasztott el a mérgezõ iszap

Jön a méreg a Dunán
Ma Romániát is eléri a vörösiszap okozta magyarországi környezetszennyezés

Fotó: Index.hu

Téli táj, október közepén: a Prahova völgye „kifehéredett” Fotó: Mediafax
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Szudánba utazott a magyar
Terrorelhárítási Központ né-

hány munkatársa, hogy a helyi és
a nemzetközi szervezetekkel
együtt részt vegyen az elrabolt
magyar állampolgár keresésében
és kiszabadításában. A kairói ma-
gyar nagykövetség és az illetékes
hatóságok felvették a kapcsolatot
a helyi szervekkel, és õk is min-
dent megtesznek azért, hogy a
túsz minél elõbb épségben kisza-
baduljon.

A budapesti Külügyminisztéri-
um pénteken megerõsítette, hogy
október 7-én egy támadás során a
szudáni El-Faser városában elra-
bolták az ENSZ dárfúri békefenn-
tartó missziójának (UNAMID)
magyar nemzetiségû tagját. Az
áldozat a gyerekkatonák leszere-
lésében segédkezõ Papp István
nyugállományú alezredes, aki
egyéni munkavállalóként, és nem
a magyar honvédelmi minisztéri-
um alkalmazottjaként dolgozott
Dárfúrban.

A géppisztollyal és pisztollyal

felszerelkezett négy emberrabló
napnyugta után hatolt be az
ENSZ-alkalmazottak szállására.
Öt ENSZ-alkalmazottat összever-
tek, majd három embert arra
kényszerítettek, hogy velük men-
jenek. Ketten közülük a hátsó ülé-
sen utaztak, nekik sikerült meg-

szökniük, a csomagtérbe kénysz-
erített magyar alkalmazottnak vi-
szont nem – mondta Kemal Saiki,
az UNAMID szóvivõje. Közölte,
hogy a szudáni rendõrség ellenõr-
zõ pontokat állított fel El-
Faserben, és nagy erõkkel folyik
az emberrablók utáni hajsza. 
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Röviden

Bejutott a Fehér Házba a nagykövet

A román Külügyminisztérium közlemény-
ben cáfolta, hogy Adrian Vieriþa washing-
toni nagykövet nem kapott meghívást ked-
den egy fogadásra a Fehér Házba, csupán
megváratták az érkezését követõen. Ennek
az a magyarázata, hogy a Fehér Ház szá-
mítógépe eltévesztette Vieriþa és még nagy-
jából harminc diplomata nevét és születési
idõpontját, ezért meg kellett várni, amíg ki-
javítják az adatait.

Partiumi Ifjúsági Konferenciát 
tartott a hét végén a MIÉRT

A MIÉRT Partiumi Ifjúsági Konferenciáját
a hét végén rendezték meg Szilágycsehén.
Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezetõ elnö-
ke hangsúlyozta az ifjúság fontosságát a jö-
võ építésében, továbbá kiemelte az ifjú
nemzedék, az ifjúsági szervezetek újjáépítõ
szerepét a közösség életében. Számos me-
gyei önkormányzati és országos politikai
képviselõ tartott bemutatót az önkormány-
zatiságról és a fiatalság szerepérõl a múlt-
ban, a jelenben és a jövõben.

„Rendellenességek” 
a magyar igazolványok körül

A magyar Külügyminisztérium felfüg-
gesztette az Ukrajnai Magyar Demokrata
Szövetség jogosultságát arra, hogy támo-
gató nyilatkozatokat adhasson ki a ma-
gyar igazolványok kiadásához szükséges
vízumok beszerzéséhez. A döntés azért
született, mert „rendellenességeket tapasz-
taltak” az igazolványok kiadása körül
Kárpátalján, ezért a magyar kormány
vizsgálatot indított.

Kikötött a modernizált Szojuz

Két nappal felbocsátása után, vasárnap haj-
nalban sikeresen csatlakozott a Nemzetközi
Ûrállomáshoz a Szojuz TMA-01M típusú
orosz ûrhajó. A mostani misszió során ér-
kezõ három ûrhajós öt hónapot tartózko-
dik az ûrállomáson. A TMA-01M típus a
Szojuz ûrhajók továbbfejlesztett, moderni-
zált digitális számítógépes vezérléssel fel-
szerelt változatának elsõ képviselõje.

A kis Kim a nyilvánosság elõtt

Egy magas rangú észak-koreai tisztségvise-
lõ pénteken nyilvánosan is megerõsítette,
hogy az ország jelenlegi legfõbb vezetõje,
Kim Dzsong Il utódja, a legkisebbik fia,
Kim Dzsong Un (képünkön) lesz. Jang
Hjong Szop elmondta: az észak-koreai
nemzet megtiszteltetésnek érzi, hogy a jö-
võben Kim Dzsong Unnak szolgálhat
majd. Az észak-koreai állami televízió élõ
televíziós közvetítésében mindkét Kim lát-
ható volt: egy dísztribünön szemlélték azt a
katonai parádét, amelyet a kommunista
Koreát létrehozó és „dinasztialapító” Kim
Ir Szenrõl elnevezett téren rendeztek. 

Tûz egy litván komphajón

Robbanás nyomán tûz ütött ki egy litván
balti-tengeri komphajón szombatra virradó
éjjel, de a rajta tartózkodó 236 utast és a le-
génységet sikerült kimenekíteni. A Kielbõl
a litvániai Klaipedába tartó, 200 méter
hosszú Lisco Gloria komphajót Fehmarn
szigetének közelében éjfél körül érte a bal-
eset, a tüzet 32 óra után sikerült eloltani. 
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Reméljük, hogy nem fog kárt
okozni a Duna romániai sza-

kaszán a magyarországi iszap-
szennyezés – jelentette ki Bor-
bély László környezetvédelmi és
erdészeti miniszter, aki pénteken
Marosvásárhelyen, a Maros me-
gyei Vízügyi Hivatalnál tartott
sajtóértekezletet. Elmondta: a
bukaresti tárca folyamatosan
tartja a kapcsolatot a magyar ha-
tóságokkal.

Romániai tározók

A szakemberek szerint legha-
marább ma érheti el a szennye-
zés a Duna romániai szakaszát,
de akkorra már olyan alacsony
lesz a mérgezõ anyagok koncent-
rációja, hogy nem fog károkat
okozni. A tulceai illetve a nagy-
váradi vörösiszap-tározókkal
kapcsolatosan a miniszter el-
mondta: már évek óta nem aktí-
vak.

A Környezetvédelmi Õrség
rendszeresen ellenõrzi a vörö-
siszap méreganyag-tartalmát, a
tározók falainak stabilitását, il-
letve szondákon keresztül a talaj-
víz szintjét is. A Dunán egyéb-
ként nincs halpusztulás, a folyó
budapesti szakaszán lebegõ hal-
tetemek a magyar katasztrófavé-
delem állítása szerint a Marcal-
ból származnak.

Kiürítették Kolontárt

A hétvégén ismét drámaira for-
dult a helyzet Magyarországon:
az egyik gáton szombaton csak-
nem fél méter széles repedés ke-
letkezett, ezért még aznap kora
reggel ki kellett menekíteni a
Veszprém megyei Kolontárt – az
emberek legföljebb húsz kilós
csomagot vihettek magukkal –,
és Devecser lakosságát is felkészí-
tették a költözésre. A megsérült
gátnál dolgoznak a munkagépek,
Kolontáron épül a védõgát,
Devecsert takarítják a vörö-
siszaptól. A tározót üzemeltetõ
cég munkásai és a katasztrófavé-
delem emberei próbálják betömí-
teni a rést. A tervek szerint szar-
kofágot építenének a tározó köré,
de az sok idõt venne igénybe, és
egyelõre az sem tisztázott, ki fi-
zetné a költségeket – mondták. A
védmûnek mára kell elkészülnie.

Az ajkai timföldgyár vörös-
iszap-tározójának sérüléseit és
vízszintjét helikopterekkel ellen-
õrzik, hogy idõben dönthessenek
a szükséges védekezési munkála-
tokról. Ismét a helyszínen járt
szombatra virradó éjjel Orbán
Viktor miniszterelnök, aki a
terepszemlét követõen kijelentet-
te: „Itt nem lehet élni.”

Külföldi segítség

A magyarországi iszapszeny-
nyezés a világlapok címoldalára
került. A külföldi sajtó részlete-
sen beszámol egyebek mellett ar-
ról, hogy pénteken újabb két
holttestet találtak, így a halálos
áldozatok száma hétre emelke-
dett. George Pataki, New York
állam volt kormányzója felkérést
kapott, hogy legyen segítségre az
Amerikában összegyûjthetõ tá-
mogatásban, együttérzésben;

egymillió dolláros támogatást
nyújt az iszapömlés áldozatai-
nak támogatására a Soros
György által alapított Nyílt Tár-
sadalom Alapítvány. A magyar
kormány állandó kapcsolatban
áll az Európai Unióval is.

A külföldi lapok is fölvetik a
felelõsség kérdését. Többen bí-
rálják a tározót mûködtetõ Ma-
gyar Alumínium Termelõ és Ke-
reskedelmi (Mal) Zrt. fõtulajdo-
nosa, Tolnay Lajos kezdeti visel-
kedését, mert huszonnégy óra is
eltelt a katasztrófa bekövetkezte
és elsõ megszólalása között. Ek-
kor is csak a felelõsséget akarta
elhárítani magától – írják egyes
német lapok. „A cég gazdaggá
tette a tulajdonosait” – olvasható
a zürichi Tages-Anzeiger-ben,
amely hozzáteszi: magas profitra
tettek szert, miközben a bizton-
ságra kevés figyelmet és pénzt
fordítottak.

Magyar békefenntartó esett
szudáni emberrablók fogságába

Kétségbeesett emberek, a kiürített Kolontár lakói a tömegszálláson. Életük munkáját sodorta el a vörösiszap
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Bukarestbe és Kolozsvárra
várják holnap a német kancel-

lárt. Angela Merkel Bulgáriából
érkezik a román fõvárosba, ahol –
a német nagykövetség tájékozta-
tása szerint – Traian Bãsescu ál-
lamfõvel és Emil Boc miniszterel-
nökkel tárgyal. A kancellár Buka-
restbõl Kolozsvárra látogat, ahol
a Babeº-Bolyai Tudományegye-
tem (BBTE) díszdoktorává avat-
ják. Az indoklás szerint Angela
Merkel az egységes Európa meg-
teremtésében, a nemzetközi
együttmûködések megújulásában
játszott szerepéért kapja a címet.
A politikus részt vesz a felsõokta-
tási intézmény Német Tanulmá-
nyi Központjának felavatásán is,
majd a BBTE német tannyelvû
karain tanuló diákokkal és taná-
raikkal találkozik. A kincses vá-
rosban egyébként javában zajla-
nak az elõkészületek a jeles ven-
dég fogadására: az egyetem épü-
letének vakolatát munkások javít-
ják, a szemközti járda burkolatát
is feltörték, és újrakövezik. 

Bukarestbe 
és Kolozsvárra
várják Merkelt

Szudáni gyermekkatonák leszerelésével foglalkozott Papp István

Jön a méreg a Dunán
Hétre emelkedett a magyarországi iszapszennyezés halottainak száma

Mire a Duna Ro-
mániába ér, már
nem fog károkat
okozni – adott han-
got reményeinek
Borbély László kör-
nyezetvédelmi és
erdészeti miniszter.



Kovács Zsolt

Megyei elnököt választott,
egymásba lelket öntött, és

sportcsarnokot avatott a Demok-
rata–Liberális Párt (PD-L) több
minisztere és országos jelentõségû
politikusa hétvégi, Kovászna me-
gyei látogatásán. Elõbb a sepsi-
szentgyörgyi könyvtár Gábor
Áron termében Dan Manolã-
chescu személyében új elnököt
választottak a nagyobbik kor-
mánypárt megyei szervezetének
élére. A fiatal értelmiségi, magya-
rul is jól beszélõ Manolãchescu
szerint eddig egyetlen helyi párt-
szervezetnek sem sikerült ennyi
országos vezetõt a megyébe hoz-
nia. Meggyõzõdése, hogy a poli-
tikusok nemcsak megjárták ma-
gukat Háromszéken, hanem itt is

hagynak „valamit”, amivel majd
el lehet számolni a választási
kampányban. E tekintetben egy-
mást biztatták a PD-L-s vezérek.
Elena Udrea turisztikai miniszter
szerint pártja biztos megoldásokat
tud nyújtani az emberek napi
gondjaira, és meggyõzõdésük,
hogy megnyerik a következõ vá-
lasztásokat is. Vasile Blaga, a De-
mokrata–Liberális Párt fõtitkára
kifejtette: Székelyföld a legszegé-
nyebb térségek közé tartozik, de
az elmúlt két évben az országos
átlag fölötti összegeket utaltak ide.
Hozzátette: pártjának a 2012-es
helyhatósági választásokra kell
készülnie. Háromszéken nem az
RMDSZ-szel kell versenyeznie,
hanem azoknak a településeknek
a polgármesteri hivatalát kell
megnyernie a többi román párttal

szemben, ahol többségben romá-
nok laknak. A PD-L-s miniszte-
rek ezután Kõröspatakra látogat-
tak, ahol felavatták a 150 férõhe-
lyes új sportcsarnokot. A község
polgármestere, Ioachim Silviu egy
magyar mondással, „A türelem
rózsát terem”-mel köszöntötte a
minisztereket, utalva arra, hogy a
sportterem tervét már 2004-ben
jóváhagyták, és a helyi adminiszt-
ráció kitartását dicséri, hogy végre
megvalósult. 

Elena Udrea ugyanakkor pénz
ígért a sepsiszentgyörgyi Mihai
Viteazul tér rendezésére. A sepsi-
szentgyörgyi román közösség
szimbolikus terének korszerûsíté-
sére újabb versenytárgyalást írnak
ki október 19-re, a munkálatok
becsült értéke 5 millió lej, eddig
1,2 milliót költöttek a munkála-
tokra. A tervek szerint újra kell
betonozni a teret, de szükség van
még díszítõelemekre, gránitra a
Mihai Viteazul szobor körül,
zöldövezeteket kell kialakítani,
lámpaoszlopokat és padokat el-
helyezni. Az új versenytárgyalás-
ra azért van szükség, mert a kör-
nyezetvédelmi minisztérium 750
ezer lejt utalt ki erre a célra. Antal
Árpád polgármester Elena Udrea
turisztikai miniszter sepsiszent-
györgyi látogatásakor ismertette
a terveket, majd a tárcavezetõ el-
mondta: idén 600.000 lejt adnak
erre a célra, a következõ két év-
ben pedig 1-1 millió lejt utalnak
ki a tér felújítására. 

M. Á. Zs.

Az államfõi hivatal által kikül-
dött meghívó szerint Traian

Bãsescu három témában szeretné
megosztani meglátásait a parla-
menti pártok képviselõivel a mai
konzultáción: a megszavazás elõtt
álló jogszabályok (nyugdíjtör-
vény, tanügyi törvény), a jövõ évi
állami és társadalombiztosítási
költségvetés és az Európai Unió
2020-as stratégiájának elfogadásá-
ból származó kötelezettségek. 

Elsõként Crin Antonescu, a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) el-
nöke reagált a meghívóra, leszö-
gezve, nem hajlandóak tárgyalni
Traian Bãsescuval, akit „beszá-
míthatatlan partnernek” nevezett.
„Mi nem vagyunk olyan biztosak
a dolgunkban, mint a liberálisok,
akik azonnal tudják a választ, mi
még gondolkodunk azon, hogy
elmenjünk-e vagy sem” – vála-
szolt a meghívásra, és egyúttal
szúrt oda ellenzéki partnerének
Liviu Dragnea, a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) fõtitkára. A koalí-
ciós alakulatok mindegyike jelez-
te, hogy jelen lesz a Cotroceni-
palotában tartott tanácskozáson. 

Mint ismeretes, a múlt héten
Traian Bãsescu államfõ vissza-
küldte a parlamentbe a nyugdíj-
törvényt, méltánytalannak tartva
a jogszabályban megállapított,
nõkre és férfiakra egyaránt érvé-
nyes 65 éves nyugdíjkorhatárt.
Az államfõ azt javasolta a tör-
vényhozó testületnek, hogy a
nõk esetében csökkentse 63 évre
a nyugdíjkorhatárt. Az ellenzéki-
ek szerint Bãsescu tulajdonkép-
pen ezzel a döntésével „kibúvót”
keresett az õt fenyegetõ felfüg-
gesztési kezdeményezés alól, és

jelezték, nem elégednek meg a
nõkre vonatkozó kitétel megvizs-
gálásával, az egész jogszabályt
újra át kellene fésülni. Mi több,
bejelentették, ma véglegesítik a
közösen megszövegezett bizal-
matlansági indítványt.  

A demokrata polgármesterek
találkozóján a miniszterelnök ki-
jelentette: úgy gondolja, 2030-ig
mégiscsak be kell vezetni az egy-
séges nyugdíjkorhatárt a férfiak és
a nõk számára. Boc hozzátette, a
törvényhozás dönti el, hogy ezt

az intézkedést most vagy egy ké-
sõbbi idõpontban hozzák meg. A
PD-L honatyái az államelnök kí-
vánsága szerint fognak szavazni –
jelentette ki, majd arra kérte egy
tanácsosát, vezesse ki az újságíró-
kat a terembõl. 
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„Itt olyan természeti össze-
játszásról van szó, amely a

tervezésnél még nem
állt fenn” – szabadko-

zott a sajtónak a Magyar-
ország történelmének
legnagyobb környezeti
katasztrófáját elõidézõ
vállalat igazgatója. „Is-
ten esõjét” okolták közel

harminc éve egy amerikai bányatársaság ve-
zetõi is, amikor átszakadt az egyik zagytáro-
zójuk gátja, és százhuszonöt embert maga
alá temetve ötszázezer köbméter szürkeiszap
zúdult a közeli völgyben a bányászfalvakra.
Mi a garanciája annak, hogy néhány év
múlva nem hallunk hasonló mentegetõzése-
ket a Verespatakra aranybányát tervezõ cég
igazgatójától is?
A kérdésnek nem csak a magyarországi kör-
nyezeti katasztrófa ad aktualitást. Köztu-
dott, hogy a cianidos technológiát alkalma-
zó Roºia Montanã Gold Corporation pro-
jektjét már csak néhány lépés választja el a
megvalósítástól. Miután a Boc-kormány a
beruházást programja egyik prioritásának
nevezte, jóváhagyási folyamata érezhetõen
felgyorsult: az RMGC-nek sikerült elháríta-
nia azt a jogi akadályt, amelyre hivatkozva
korábban Korodi Attila környezetvédelmi
miniszter az engedélyeztetési eljárást felfüg-
gesztette. A bányaterv ellenzõi mára már
csak abban a régészbizottságban bízhatnak,
amely a verespataki hegyek gyomrában lévõ
római kori leleteket féltve még megvétózhat-
ja a projektet. A beruházás környezeti hatás-
tanulmányát vizsgáló tárcaközi mûszaki bi-
zottság döntése ugyanis szinte borítékolható.
A projekt minden bizonnyal megkapja majd
a környezetvédelmi engedélyt, mert az
RMGC olyan garanciákat ígér, amelyekre
nehéz mûszaki szemmel elfogulatlan nemet
mondani.
Ilyen garancia például annak a 180 méter
magas védõgátnak a felépítése, amely 12
millió köbméter cianidos zagy feltartóztatá-
sára képes, s amelyet a hatástanulmány sze-
rint olyanra terveznek, hogy kibírja „a leg-
utóbbi száz év legnagyobb esõzéseinek megfe-
lelõ csapadékmennyiséget is”. 
Meggyõzõen hangzik, ám nem kell messzire
mennünk a múltba példáért arra, hogyan
tréfálhatja meg a természet az embert. A
Szereten a 2008-as árvizek idején „a leg-
utóbbi száz év legnagyobb vízszintjét” mér-
ték. Alig telt el két év, és ez a rekord idén „a
legutóbbi százötven év legnagyobb szintjére”
változott.
A „természeti összejátszások”, „isten esõje”
ellen nem lehet védekezni. Pontosabban le-
het, mégpedig úgy, ahogyan Illés Zoltán
magyar környezetvédelmi államtitkár a vö-
rösiszap-áradat várható környezeti hatásai
kapcsán megfogalmazta: „mindenki térdre,
imához!”

Román lapszemle

Veresiszap

„Kaptam valakitõl egy Henry Kissinger-idézetet,
miszerint a férfiak esélytelenek, ha háborút indíta-
nak a nõk ellen, ugyanis nem gyõzhetsz le valakit
nappal, és éjjel ágyba bújj vele. Éppen ezért én
nem hiszek abban, hogy egymás ellen kellene har-
colnunk, hanem együtt kell harcolnunk nap mint
nap a Romániát kormányzók hazugsága, ostoba-
sága és gazembersége ellen” – foglalt állást Victor
Ponta a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke ala-
kulata nõi tagozatának tegnapi kongresszusán.

Rovana Plumb, a nõi tagozat tegnap újraválasztott
elnökének beszédét kommentálva Ponta megje-
gyezte: mint láthatják, a Demokrata–Liberális
Pártban (PD-L) megvalósult az esélyegyenlõség,
ugyanis „Roberta Anastase képviselõházi elnök és
Elena Udrea régiófejlesztési miniszter ugyanúgy
lop, csal és hazudik, mint Traian Bãsescu államfõ
és Emil Boc kormányfõ”. Az esemény díszvendé-
ge Gurmai Zita EP-képviselõ volt, az Európai Szo-
cialista Párt nõszervezetének magyar elnöke. 

Újraválasztották Rovana Plumbot a Szociáldemokrata Párt nõszervezetének elnökévé

Cseke 
Péter Tamás

Mircea Cãrtãrescu Herta Müllerrel vitá-
zik. Az ismert román író szerint a Nobel-
díjas írónõ egyedül õt nevesítette több in-
terjúban is, mint olyan román értelmisé-
git, aki semmilyen formában nem tiltako-
zott a kommunista rezsim igazságtalansá-
gai ellen, ezzel mintegy támogatta is azt.
(EVZ) Szombaton lett volna hetvenéves
a legendás John Lennon. Ezen a napon
világszerte megemlékezõ rendezvényeket
tartottak, még a Google keresõ is az õ em-
lékét idézte. (România liberã) Közel
ötmillió euró bevétele volt az Országos
Autópálya- és Útügyi Társaságnak egyet-
len hét alatt az útmatricából. Közel két hó-
napos késéssel sikerült beindítani az elekt-
ronikus matricavásárlást, melynek kö-
szönhetõen megugrottak az eladások.
(România liberã) Az ügyfeleket nem ér-
heti semmiféle kár és a cég tovább folytat-
ja tevékenységét – jelentette ki a BlueAir
fapados légitársaság vezérigazgatója. Ko-
rábban két cég is bíróságon kérte a csõdel-
járás elindítását a BlueAir ellen, mond-
ván, hogy az fizetésképtelen. (EVZ) 

Csak sajátjaival konzultál

Háromszéken kampányolt a PD-L
Folytatás az 1. oldalról

A tordai polgármesteri hivatal-
ban tartott esemény fõvédnöke,
Markó Béla úgy értékelte, az el-
múlt évek számos pozitív példája
azt bizonyítja, hogy kellõ elhatá-
rozással, következetes munkával
megállíthatók, mi több, helyen-
ként megfordíthatók a szórvány-
közösségek életét meghatározó
kedvezõtlen folyamatok: a lemor-
zsolódás, a további szórványoso-
dás. Az elnök leszögezte: téved-
nek azok, akik a Székelyföld jö-
võjét, sorsát szembeállítják a
szórvány sorsával, és azoknak
sincs igazuk, akik lemondóak a
szórványság megmaradásának
tekintetében. Mindkét közösség
különbözõ, sajátos helyzetben
van, az RMDSZ-nek pedig
mindkét helyzetben megoldást
kell találnia – hangsúlyozta a
szövetségi elnök. Borboly Csaba
azt hangsúlyozta: a székelyföldi
megyék által létrehozott program
célja, hogy a többségbõl szárma-
zó elõnyöket és eszközöket a
szórvány-magyarok javára is for-
dítsák. Ez a kapcsolat azonban
nem egyoldalú, hiszen a székely-
földiek, a székelyek is tanulhat-
nak a szórványban élõktõl: tole-
ranciát, kitartást, de fõként azt,
hogy miként lehet nehéz körül-
mények között megõrizni a nem-
zeti önazonosságot – mutatott rá
Borboly Csaba. 

Székely–szórvány

találkozó Tordán 
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Kõröspatakon sportcsarnokot avatott Elena Udrea régiófejlesztési tárcavezetõ
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Bogdán Tibor 

Az utóbbi évek során saj-
nos egyre gyakrabban

hallhatunk iskolások egy-
mással szemben elkövetett
erõszakos cselekedeteirõl. A
média minden esetben fel-
kapta a hírt, szülõket, peda-
gógusokat, pszichológusokat
szólaltatott meg, de rövid idõ
alatt meg is feledkezett a tör-
téntekrõl – az országban adó-
dik bõven botrány (fõleg poli-
tikusainknak köszönhetõen)
ahhoz, hogy egy-egy botrány
visszhangja hamar elhaljon.

Szíven szúrt eminens

A múlt héten emberéletet
követelt az iskolai erõszak.
Áldozata egy példás maga-
viseletû, kiválóan tanuló 17
éves iskolás, Andrei Goreci
volt, akit a craiovai Tudor
Arghezi Líceum kapuja

elõtt késelt meg volt iskola-
társa, a 19 éves Romel
Voicu. A támadó hidegvér-
rel járt el: ezt bizonyítja az a
körülmény, hogy két kés-
szúrás is pontosan a szívén
érte az áldozatot. 

Mindez nem sokkal azt kö-
vetõen történt, hogy iskola-
kezdés alkalmával a rendõr-
ség közleményben nyugtatott
meg mindenkit – szülõket,
tanulókat – hogy rendszeres
õrjáratokat indít a tanintéz-
mények körzetében, éppen
az iskolákban elharapózó
erõszak megakadályozása ér-
dekében.

A tettest ráadásul hidegen
hagyják a történtek. „Hát ez
van, meggyilkoltam. És most
tíz évet fogok ülni egy hülye
miatt” – jelentette ki közö-
nyösen.

A tragikus esemény kap-
csán a rendõrség igyekezett
mentegetni magát. A rend

Ploieºti-i õreinek kimutatása
szerint Prahova megye szék-
helyén 66 iskolát láttak el 227
térfigyelõ kamerával, ám
ezek nagy része nem mûkö-
dik. A rendõrség a tényállást
közölte ugyan a polgármeste-
ri hivatallal, amely azonban
nem tett semmit sem – állí-
totta a megyei rendõrség szó-
vivõje. Miközben pedig az il-
letékesek egymásra mutogat-
nak, addig lassan életveszé-
lyes lesz iskolába járni. 

Gyilkosságok sorozata

A Ploieºti-i eset nem egye-
dülálló. 2006-ban Galac me-
gyében egy tizenhat éves fia-
talt gyilkolt meg kollégája. A
tettes, a galaci Lucian Bute
ökölvívó klub tagja,  olyan
erõvel vágta gyomorszájon
áldozatát, hogy az saját gyo-
mornedvétõl fulladt meg.
Egy évre rá a craiovai mûvé-
szeti iskola közvetlen közelé-
ben szúrta le iskolatársát 15
éves diák. Tavaly októberben
a Mehedinþi megyei Obârºia
de Câmp-ön szúrt le egy 13
éves kisiskolást a helyi szakis-
kola egyik kilencedikes tanu-
lója. Idén szeptemberben a
Dolj megyei Bãileºti-en ké-
seltek halálra egy 17 éves is-
kolást.

Nemrégiben, ugyancsak
Prahova megye székhelyén, a
Sfântul Apostol Andrei isko-
la udvarán egy esti tanfolya-
mot látogató 21 éves fiatal tá-
madt rá egy nála öt évvel fia-
talabb tanulóra, akinek kõvel
törte be a fejét. A történteket
a rendõröknek nem sikerült
megakadályozniuk, jóllehet a
rendõrõrs alig két lépésnyire
van a tanintézettõl. 

Az erõszakhullám és a
rendõri tehetetlenség képte-
len helyzeteket szül: a román
sajtó olyan esetrõl is tud,
amikor a tanulót testõr kíséri
az iskolába és onnan haza.
Többek között egy 15 éves
Piatra Neamþ-i tanulóról van
szó, akit a gazdasági-köz-
igazgatási iskolacsoport elõtt
vertek véresre. De nem járt
sokkal jobban a pórul járt is-
kolás reklamáló apja sem,
akire a tettes gázspray-jel tá-
madt, majd megrongálta a
kocsiját is. 

Mit mond 
a pszichológus?

Pszichológusok szerint a
craiovai gyilkosság lelkileg
rendkívüli módon megviseli
az iskola minden tanulóját.
Irina Gruia pszichoterapeuta
szerint az elszenvedett trau-

mát egy életen keresztül
megérzik majd, bennük ma-
rad a félelem amiatt, hogy
semmilyen közterületen nem
érezhetik magukat biztonság-
ban. Aura Stãnculescu pszi-
chológus úgy véli, minden is-
kolában tanfolyamon kellene
tanítani mind a gyermekek,
mind a szülõk számára az
agresszív viselkedés levezeté-
si illetve megelõzési módját.
Minderre a pedagógusoknak
is nagy hangsúlyt kellene for-
dítaniuk, a jelenlegi körülmé-
nyek – és bérezés – mellett
azonban ezt nem lehet elvár-
ni tõlük. Pszichológusok a fi-
atalkori erõszak rohamos ter-
jedésének fõ okát az agresz-
szív filmekben valamint a
szülõi közönyben, nemtörõ-
dömségben látják.

A lélekgyógyászok igazát
a statisztikák is alátámaszt-
ják. Az Egészségügyi Világ-
szervezet 37 országra kiterje-
dõ tanulmányának megfele-
lõen a romániai iskolák má-
sodik helyen állnak az iskolai
erõszak mértékét tekintve. A
romániai Mentsétek Meg a
Gyermekeket szervezet nem-
régiben állapította meg, hogy
a hazai iskolások 70 százalé-
ka fél iskolatársaitól. Az Or-
szágos Kriminológiai Intézet
felmérése arról tanúskodik,

hogy az igazságszolgáltatás
elé került kiskorúak kéthar-
mada iskolásként követett el
törvényszegést. 

Pillantás a nagyvilágra

Az iskolai erõszak nem ro-
mániai sajátosság, a jelenség
világszerte gondot okoz.
2009 márciusában a német-
országi winnendeni Albert-
ville Líceumban ölt meg ki-
lenc tanulót és három tanárt
az intézet egy volt diája, aki
öngyilkossága elõtt további
három személy életét oltotta
ki és két rendõrt sebesített
meg. Ugyancsak tavaly no-
vemberben a pécsi egyete-
mem nyitott tüzet egy 23
éves diák, aki egy személyt
meggyilkolt, hármat pedig
megsebesített. Idén február-
ban az egyesült államokbeli
Alabama Egyetemen történt
tragédia: egy tanárnõ lõtte le
három kollégáját. Alig két
héttel késõbb, ugyancsak
Amerikában, egy tacomai
elemi iskola tanárnõjét lõtte
le egy volt barátja. Március-
ban az ohioi állami egyetem
diákja gyilkolt rossz jegyei
miatt, szeptember végén pe-
dig a texasi egyetem könyvtá-
rában lövöldözött egy
símaszkos diák. 

Az erõszak iskolái

Gy. Z.

Kínai ellenzéki politikus,
a tizenegy esztendõre

börtönbe zárt Liu Hsziao-po
részesül az idén Nobel-béke-
díjban. A döntést pénteken
hirdették ki Oslóban, és a ha-
talmas ázsiai országban a
hírt gyakorlatilag egyszerûen
agyonhallgatják. Ven Csia-
pao miniszterelnök azon a
napon Törökországban tár-
gyalt, és sajtóértekezletén
egyszerûen figyelmen kívül
hagyta az erre vonatkozó
kérdéseket.

Pekingi kommentárok

Azt persze túlzás volna ál-
lítani, hogy Peking ne venne
tudomást az oslói döntésrõl.
A kommunista párt vezetése
a világ nagy egyetértése da-
cára egyszerûen provokációt
emleget, bár a legtöbb kor-
mány és politikus – köztük a
tavalyi díjazott, Barack
Obama amerikai elnök – Liu
szabadon bocsátására szólí-
tott föl. Az emberjogi harcost
és demokráciapárti aktivistát
„államellenes felforgatás”
miatt ítélték el. Az elismerést
Liu az alapvetõ emberi jogok
érvényesüléséért régóta foly-
tatott, békés küzdelméért
kapta meg.

Az 54 éves polgárjogi har-
cost a hivatalos kínai politi-
ka „bûnözõnek” tartja, akit

törvényszegésért ítélt el az
igazságszolgáltatás – áll a
pekingi Külügyminisztéri-
um közleményében. „Az
ilyen emberek jutalmazása a
Nobel-díjat odaítélõ bizott-
ság által teljesen ellentmond
a díj alapelveinek”, az oslói
döntés pedig nem egyéb,
mint „a díj megcsúfolása” –
áll a kommünikében.  „A
Nobel-békedíjat olyanoknak
kellene odaítélni, akik az et-
nikai összhangért, a nem-
zetközi barátságért és a le-
szerelésért harcolnak, illetve
hozzájárulnak a béketárgya-
lások sikeréhez. Ez volt No-
bel óhaja” – fogalmazott a
kínai Külügyminisztérium,
amely szerint a döntés árta-
ni fog a kínai–norvég kap-
csolatoknak is.

„Megszolgálta a díjat”

Liut korábban már kétszer
elítélték az 1989. évi
Tienanmen téri demokrácia-
megmozdulások véres leve-
rését követõ tiltakozásai mi-
att, legutóbb pedig 2009 ka-
rácsonyán kapott újabb ti-
zenegy éves büntetést az
úgynevezett Charta 08 meg-
szövegezéséért és terjeszté-
séért. Felesége, Liu Xia is
csupán annyit tudott közölni
a külföldi lapokkal, hogy
örül a hírnek, ezt követõen
az asszony eltûnt a rend-
õrökkel szorosan körülvett

lakásáról, állítólag ugyanar-
ra a helyre – Liaoning észak-
kínai tartományba – szállí-
tották, ahol a férje is rabos-
kodik. A díj odaítélése elõtti
napokban a hatóságok több-
ször is felszólították, hogy
hagyja el Pekinget, õ azon-
ban ezt kategorikusan meg-
tagadta. Mielõtt nyoma ve-
szett volna, köszönetet mon-
dott férje támogatóinak, név
szerint is emlegetve a dalai
lámát, aki 1989-ben része-
sült Nobel-békedíjban.

„Megszolgálta a díjat” –
így foglalható össze a kínai
értelmiségiek véleménye.
Hozzáteszik: az oslói döntés
bátorítást ad a demokráciá-
ért küzdõ erõknek, és fokoz-

hatja a kínai kormányra ne-
hezedõ nyomást. Bao Tong,
az 1989-ben eltávolított re-
former pártfõtitkár, Csao
Ce-jang korábbi szoros
munkatársa, a jelenlegi
rendszer heves bírálója hoz-
zátette: „A díj azt mutatja,
hogy a nemzetközi közösség
értékeli a kínai polgárok
küzdelmét saját jogaik kiví-
vásáért, megérti, figyelem-
mel kíséri és bátorítja ezt a
harcot.” Hasonlóképpen vé-
lekedik a demokráciáért dol-
gozó hongkongi polgári párt
egyik vezetõje, Kenneth
Chan is: „A kínai kormány
számára rendkívül kellemet-
len, de jó hír egész Kína szá-
mára” – jelentette ki azon a

megmozduláson, amelyet a
bejelentést követõen rende-
zett mintegy húsz demokrá-
ciapárti aktivista Peking
hongkongi képviselete elõtt
Liu szabadon bocsátását kö-
vetelve. „Azt akarjuk, hogy
Kína mind politikailag,
mind gazdaságilag fejlõd-
jék” – tette hozzá.

Politikai töltet

Az 1833 és 1896 között élt
svéd Alfred Nobel feltaláló
és iparmágnás valójában azt
a hatalmas ellentmondást
akarta végrendeletében felol-
dani, amely egész életét jelle-
mezte: egyszerûen nem tud-
ta elviselni, hogy békés cé-

lokra szánt találmányát há-
borúban, emberek életének
kioltására alkalmazzák. „Jó-
vátételül” hagyományozta
vagyonát egy alapítványra,
hogy kamataiból díjat hoz-
zanak létre olyanok számá-
ra, akik „az elõzõ évben az
emberiségnek a legnagyobb
hasznot hajtották”.

Míg azonban a három tu-
dományos – orvosi-élettani,
fizikai és kémiai – elismerés
többnyire nélkülözi a politi-
kát, a két másikat, azaz az
irodalmit és a békedíjat na-
gyon is áthatja. (Létezik egy
közgazdasági is, ezt azon-
ban emlékdíjnak nevezik, és
nem Nobel alapította.) Az
irodalmi elismerés mögött
gyakorta nincs valós mûvé-
szeti teljesítmény, hanem
mintegy „rotációs” alapon
ítélik oda, mert egy adott or-
szág, régió már nagyon ré-
gen, vagy még egyáltalán
nem büszkélkedhet vele.
Hátrányban részesülnek a
kevésbé ismert nyelvek is,
mint például a magyar: em-
lékezetes, hogy Kertész Im-
rét nem az eredeti mû, ha-
nem jól sikerült német nyel-
vû fordítása alapján terjesz-
tették föl – ráadásul nem
Magyar-, hanem Németor-
szágból. Tavaly pedig nagy
meghökkenést váltott ki,
hogy a Nobel-békedíjat Ba-
rack Obama kapta, jóllehet
még nem állt valós teljesít-
mény a háta mögött; Osló-
ban is úgy kommentálták a
döntést, hogy gyakorlatilag
„megelõlegezték” neki, de –
valljuk meg – egyelõre nem
váltotta be a hozzá fûzött re-
ményeket. 

A Nobel-békedíj kemény üzenet Kínának
Börtönben ülõ kínai ellenzéki része-

sül idén Nobel-békedíjban. A hírt rö-

viden kommentálta, majd nyoma ve-

szett az író-politikus feleségének.

A craiovai iskola elõtt halálosan meg-
késelt tanuló esete érthetõ módon fel-
kavarta az ország közvéleményét és
ismét – ezúttal talán az eddigieknél
nyomatékosabban – ráirányította 
a figyelmet az iskolai erõszak vesze-
delmes elharapózására.

Kenneth Tong tüntet Liu Hszia-po fényképével Hongkongban



Jó néhány esztendõvel ezelõtt, pályázat
eredményeként, többszörös vizsgáztatás és
tanulmányírás nyomán elvégeztem egy
hosszabb, a szellemi tulajdon védelmével
foglalkozó genfi tanfolyamot. A kelet-euró-
pai országoknak szánt, meglehetõsen díszes
oklevelekkel járó angol nyelvû képzéseket
idõrõl-idõre megismétlik, mintegy jelezve,
hogy nagy szükség van a hasonló ismeretek
terjesztésére, mivel legalább részben azok is
képesek egy-egy ország gazdaságát-társadal-
mát mozgásba hozni. A tananyag, a viták
csakhamar meggyõztek: a szellemi tulajdon
védelme olyan interdiszciplináris, azaz kü-
lönbözõ tudományágakat ötvözõ, de önálló
tudományos fogalmak alapján kidolgozott
és a történelem folyamán egyre szerteága-
zóbb, mind apróbb részletekre lebomló

rendszer, amelynek rövid idõ
alatt csupán a szerkezetét le-
het megismerni és esetleg a
felszínét megkapirgálni.
Sok-sok esztendõ szükséges
ahhoz, hogy valaki valóban
szakembernek mondhassa
magát ezen a területen. 

Ezért csodálkoztam, amikor
két esztendõvel ezelõtt a

Székelyföldön több helyi politikus is úgy
gondolta, hogy kipattant fejébõl a közössé-
gét megváltó ötlet: amihez székely kéz ér,
az székely termék, ezeket ilyen vagy hason-
ló megnevezéssel levédjük, majd általunk
kinevezett bizottságokkal azoknak ítéljük
oda , akiknek akarjuk, el-
látva a hagyományos, hite-
les, természetes, eredeti,
házi, õsi, vegyszermentes,
kézmûves, népmûvészeti
és ki tudja milyen más jel-
zõkkel. Ilyképpen nem
csupán sajátos, piacszerzõ
és piacmegtartó minõségû
termékarculatot alakítunk
ki, hanem az etnikai önál-
lóság arcvonásait is elmélyítjük.
A székely termékekrõl olyan szép monda-
tok röpködtek akkor és azután, hogy néhá-
nyat fel is jegyeztem, itt van például az
egyik mutatóban: „A székelyföldi mezõgaz-
daságban sokkal kevesebb, vagy semmilyen
vegyszert nem használnak, szemben a nyu-
gatról beáramló termékekkel.” Ehhez csu-
pán két mondatot fûznék hozzá: 1. a na-
pokban nyilatkozta az egyik regionális rá-
dió magyar nyelvû adásában Székelyföld

legeredményesebb burgonyatermesztõje,
miszerint az idén a gyakori esõzések miatt
hatszor kellett vegyszerekkel kezelnie a nö-
vényt, hogy annyira-amennyire megvédje a
kártevõktõl. 2. egy gyógyszerész megvizs-
gáltatta a székely termékek hagyományos

õszi seregszemléjén meg-
vásárolt gyümölcsbefõttet,
de a hitelrontás elkerülésé-
ért nem akarom megírni,
hányszorosa volt benne a
tartósítószer százalékará-
nya a boltiakéhoz képest. 
A helyhatósági választások
utáni ígéretözönben, a szé-
kely termékek szóbeli csúc-
srajáratásánál egy hos-

szabb írásban talán túlságosan is finoman
utaltam arra, hogy mindenekelõtt tisztázni
kellene a fogalmakat. Mit jelentenek a kü-
lönbözõ árujelzõk, az igazoló és közösségi
védjegyek, a földrajzi jelzések és eredetmeg-
jelölések, és azt is, hogy milyen minõségi
kritériumrendszerek állnak a jogvédelmi ol-
talmak mögött. A közösségi védjegy (a szé-
kely termékkel, vagy székelyföldi termékkel
a legjobb esetben is csupán ezt lehetett meg-
célozni) – fogalmaztam akkor –, nem hasz-

nálható csak úgy általánosságban, hanem
bizonyos egyesületi, szövetkezeti áruk és
szolgáltatások megkülönböztetésére szolgál.
Tehát a székely termékek mögött álló jogi
személyiségek és az európai szabványokkal
összeegyeztethetõ minõségi bizonylatok
nem kerülhetõk meg.
Természetesen senki nem próféta a maga
hazájában. Kovászna megyében jogi sze-
mélyiség hiányában a Székelyföldi Termék
Egyesületet most éppen átverte Magyaror-
szág és Erdély egyik legnagyobb szélhámo-
sa, aki székelyföldi származású, tehát úgy-
szintén „székelyföldi termék”, és akirõl már
sokfele hallottak, csak éppen Sepsiszent-
györgyön nem. Hargita megyében pedig
végre-valahára rájöttek arra, hogy minõségi
bizonylatok nélkül, sógorság-komaság ala-
pon nem osztogatható a Székely Termék
védjegy, ha pedig igen, akkor csupán annyit
ér, mint a „.sic” feliratú lehúzós az autón. 
Apropó, hogyan is állunk ezzel az ígéretek
szerint néhány hónap alatt bejegyezhetõ vi-
lághálós névvel? És hol bujdosik a hasonló
célra, nem csupán a lehúzósokból össze-
gyûjtött pénz? És egyáltalán: vajon hányan
és hogyan gazdálkodnak az õszinte székely
érzelmek valutáival? 

A Magyar Tudományos Akadémia úgynevezett Vörös Plüss
Terme elõtt rosszul lett egy fiatal nõ, miközben a réz ablakkilin-
cset pucolta. Görcsökben vonaglott, szájából hab szivárgott, s
épp fejét verte a padlóhoz, amikor a Vörös Plüss Terembõl ki-
özönlött az a százhetven orvostudós, akik Gunnar Ingridsson
Nobel-díjas biológus elõadását jöttek meghallgatni.
A magyar tudósok csodálkoztak, futkosni kezdtek, különféle or-
vosságokkal kísérleteztek, kihívták a mentõket, sõt a tûzoltókat
is, mert - kiváltképp egy külföldi híresség elõtt - mindent el akar-
tak követni a betegért, még azt is, hogy az ablakon kilógassák.
(Hátha a tüdejébe ment egy kavics.) Ámde a lány csak hányko-
lódott, köpte a habot, és fogvicsorított, míg csak Gunnar
Ingridsson meg nem szólalt:
– Ne adjunk neki egy pohár vizet?
Erre nem gondolt senki. És, tessék, a víztõl a lány eszméletre
tért, megnyugodott, és elégedetten folytatta az ablakpucolást.
Ekkor azonban ott termettek a televízió riporterei, akik a Nobel-
díjast, kezében a fél pohár vízzel, a kamera elé állították. A le-
ányt megkérték, hogy még egyszer dobálja magát, és igyekezzék
habot verni a szájából, ami sikerült is.
Sajnos másodjára a görcsöket nem tudták csillapítani, a leányból
csak úgy dõlt a hab, pedig a nagy tudós nemcsak a maradék vi-
zet itatta meg vele, hanem még egy pohár szódát is hozatott, de
az is hatástalan volt. Ki érti ezt?

Örkény István: Válogatott egyperces novellák

Székely valuta
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Dirty jew, azaz koszos zsidó – mondta bõ harminc év-
vel ezelõtt nemes egyszerûséggel teniszezõ
(vetély)társának, Jimmy Connorsnak. 
Ha államfõ lennék, Hargita megyébe telepíteném a ci-
gányokat – licitált rá a napokban saját magára ugyan-
az az Ilie Nãstase, aki hirtelen szükségét érezte a ro-
makérdés megoldásának.  Erre minden oka meg is
van, hiszen – mint felpanaszolta – a Champs Elysée-n
sétálgatva mindig a zsebén kell tartania a kezét miat-
tuk. Hát ez valóban nyomós ok: a franciák még neve-
letlennek találnák, amiért zsebre dugott kézzel sétálgat
Párizs szívében.
Azt hihetné az ember, hogy a világot járt, különféle
nációk fiait közelebbrõl is megismerõ sportolót – mint
amilyen Ilie Nãstasé is – áthatja a fair-play szelleme,
fõleg olyan sportágban, mint a tenisz, amelyet az ötve-
nes-hatvanas években még az „úriemberek sportjának”
tartottak. Nos, tévedne az ember, ha ezt hinné. Ma-
napság a sportból (a sznúker kivételével) kihalóban
van a sportszerûség, dâmboviþai tájainkon pedig lassan
a sport is, helyét a mindenható üzlet veszi át; a kor-
ruptak nélküli korrupció országában elvégre miért ne
lehetne sport nélküli sport is? 
Ilie Nãstase bejárta ugyan a világot, ám – láthatjuk –
mégsem lett belõle világpolgár. De még européer sem. 
Feltehetõen mostani cigányozása ugyanúgy elhíresül
majd, majd mind korábbi zsidózása. Akkortájt viszont
még mentségére szolgálhatott ifjú kora, meg az, hogy
az a bizonyos mondat a mérkõzés hevében csúszott ki
a száján. Most viszont második ifjúságán túl, hatvanas
éveinek derekán, érett fejjel, mondhatni: megfontoltan
„deportálná” a romákat. 
Persze az sem véletlen, hogy éppen Hargita megyébe
küldené õket. Más szóval a tömbmagyarság közé. „Elõé-
lete” ismeretében biztosra vehetjük: javaslatát nem azzal
a gondolattal tette, hogy a civilizált és rendszeretõ, be-
csületes magyarok ott majd megfegyelmezik õket. In-
kább csak azért, mert a magyarok sem a szíve csücske. 
Nãstase egyszerre két legyet ütne egy csapásra: egy-
részt elszigetelné a cigányokat a románok által lakott
területektõl, aztán – másrészt – felhígíttatná, távlatilag
pedig beolvasztatná a jóval szaporább roma közösség-
be a székelyföldi magyarokat – megtalálva ezzel a ma-
gyarkérdés végsõ megoldását is.
Persze akkor, ha államfõ lenne. 

Szerencsére nem õ az államfõ – de azért
(cigányozás tekintetében) a jelenlegire

sem lehet panasza. Ilie Nãstaséból –
hála Elena Udrea idegenforgalmi

miniszterasszonynak –„csak” amolyan
országimázs-brand lett.
Jogosan – mondhatnánk, hiszen (egy
közismert közmondást parafrazálva)

–: ország a brandjét megtalálja.Bogdán Tibor

Lap-top
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Minõségi bizonylatok nél-
kül, sógorság–komaság
alapon nem osztogatható
a Székely Termék véd-
jegy, ha pedig igen, 
akkor csupán annyit ér,
mint a „.sic” feliratú 
lehúzós az autón.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

Lehet, hogy hosszú távon a pesszimistának van
igaza, de az optimista jobban érzi magát köz-

ben. Daniel L. Reardon

Radikalizmus

A tudomány 
csarnokában

Ország 
és brandje

A nap címe. Boc ellentmondott
Bãsescunak, Gândul.

Magyarázat. A cím hírértékét csak az
csökkenti, hogy maga az államfõ is ellent-
mondott önmagának a férfiak és nõk
nyugdíjkorhatárának egységesítése kérdé-
sében. Traian Bãsescu szeptember 21-i
parlamenti szónoklatában még arról be-
szélt, támogatja azt, hogy a korhatár egy-
ségesen 65 év legyen, két hétre rá azonban
a nyugdíjtörvényt már azzal az érvvel
dobta vissza, hogy a nõk 65 éves korban
történõ nyugdíjazása méltánytalan lenne a
gyengébbik nemmel szemben. A hétvégén
a miniszterelnök erre úgy reagált: a kér-
désben nem az államfõ, hanem a parla-
ment dönt, és különben is, legkésõbb
2030-ig elkerülhetetlen lesz a korhatár
egységesítése. Ne siessenek megtapsolni
Emil Boc bátor kiállását, mert Elena
Udrea – felettesének ellentmondva – máris
elfojtotta a lázadást: bejelentette, hogy a
demokrata-liberális frakció megszavazza
nõk nyugdíjkorhatárának csökkentését.

Baconschi. A kormány egyik – jó érte-
lemben – legdiszkrétebb tagja volt, intelli-
genciahányadosa a Boc-kabinet átlagának
kétszerese (najó, ha nem számoljuk
Markó Bélát). Egyike a Traian Bãsescut
támogató értelmiségieknek, hûségét az ál-
lamfõ bársonyszékkel honorálta. Ez azon-
ban az ország javára vált, mert pedigrés
diplomata, Vatikántól Washingtonig igen
jól cseng a neve. Sokakat meglepett, hogy
nemrégiben aktív politizálásra adta a fejét:
beiratkozott a demokrata-liberálisokhoz,
ahol kereszténydemokrata platformot ké-
szül alapítani. Az államfõ már a lehetsé-
ges utódjai között emlegette. Bãsescuról
egyébként így vallott egy hétvégi kerekasz-
tal-beszélgetésen: „nagyon sok mindenrõl
teljesen másképp vélekedünk, soha nem
voltunk bizalmas viszonyban”. Remélni
merjük, hogy Teodor Baconschi nem jut
két külügyminiszter-elõdje, Adrian
Nãstase és Mircea Geoanã sorsára.

A nap álhíre. Miután Traian Bãsescu
visszadobta a parlamentbe a
nyugdíjtörvényt, a demokrata-liberális
frakció azt javasolta: az államfõ nyugdíj-
korhatára 90 év legyen.



Tamás András

A gyulafehérvári Szent
Mihály székesegyház és

érseki palota régészeti és épí-
tészettörténeti kutatásával és
helyreállítási munkálataival
kapcsolatosan történészek,
építészek, régészek és resta-
urátorok osztják meg ta-
pasztalataikat azon a szak-
mai értekezleten, amelyet a
Teleki László Alapítvány és
a Gyulafehérvári Római Ka-
tolikus Érsekség szervez ma
és holnap Budapesten. 

A szakmai értekezlet
helyszíne az Országos Szé-
chényi Könyvtár. Elõadást
tart Takács Imre, Kiss Lo-
ránd, Papp Szilárd valamint
Daniela Marcu Istrate és
Daniela Tãnase, a gyulafe-
hérvári székesegyházon és
püspöki palotán végzett kü-
lönbözõ kutatások és helyre-
állító munkálatok vezetõi.
A kétezer és kétezer kilenc
között végzett régészeti ku-

tatásokról számol be Monica
Dejan, aki bemutatja az ása-
tások során feltárt pénzér-
méket. Guttmann Szabolcs
a jelenleg is folyó érseki pa-
lota felújításáról tart beszá-
molót. Külön ismertetõt tart
Asztalos György kõrestau-
rátor és Mihály Ferenc fa-
restaurátor. 

A szakmai értekezlethez
szervesen kapcsolódva hol-
nap fél négytõl Erdély ezer
éves püspöksége, valamint A
gyulafehérvári Szent Mihály
székesegyház és érseki palota ré-
gészeti kutatása és helyreállítá-
sa címû kiállításokat dr.
Jakubinyi György gyulafe-
hérvári érsek nyitja meg a
Budapesti Történeti Múze-
umban. A kiállítás a Buda-
vári Palota „E” épületében
2011. január 2-ig lesz láto-
gatható. A tárlat következõ
helyszíne az esztergomi Ke-
resztény Múzeum, ahol
2011. augusztusáig lesz
megtekinthetõ. 

„A fényhullámok 
lovagja”

Irsai László Zacsek elsõ
egyéni kiállításának meg-
nyitóját rendezték meg a
hétvégén a kolozsvári
Spritz kávézóban. A Fény-
hullámok címû kiállítás szép
számú érdeklõdõt csaloga-
tott a helyszínre, akik csa-
ládias hangulatban tekintet-
ték meg a 18 kiállított mû-
vet, melyek közül az egyik
a mûvész hatéves kisfiának
elsõ alkotása. Az esemény
során a zene- és a konyha-
mûvészet hódolóinak is
kedvében jártak, hisz a
Trio BHF feat. Alex dalai
és Kis Budai Tibor gulyása
némi melegséget is lopott a
hideg õszi estébe. A meg-
nyitón Szabó Attila méltat-
ta barátja és mûvésztársa
alkotásait.

Könyvbemutató 
a Bulgakovban

Nagy Koppány Zsolt Amely-
ben Ekler Ágostra – emléke-
zünk címû könyvét mutatták
be a hétvégén a kolozsvári
Bulgakov Kávézóban. A
marosvásárhelyi író mûvét
Murányi Sándor Olivér
székelyudvarhelyi író ismer-
tette, aki többször is kiemel-
te az est folyamán Nagy
Koppány Zsolt „átütõ elbe-
szélõi képességeit”. A Mag-
vetõ Kiadónál napvilágot
látott új kötet bemutatásával
a Bretter-kör kolozsvári írói
társaság új irodalmi évadját
nyitották meg.

Sipos M. Zoltán

Ma tartják Kolozsváron
a Mátyás-szoborcsoport

összerakásának fõpróbáját.
„A Concefa cég alkalmazot-
tai, valamint a szoborcsoport
restaurálási munkálatait ve-
zetõ szakemberek visszahe-
lyezik a lovas alakot a talap-
zatra” – tudtuk meg Kolozsi
Tibor szobrászmûvésztõl. A
szoborcsoport bronz elemei-
nek restaurálási munkálatait
vezetõ mûvész elmondta, a
lovas alak visszahelyezése
egyelõre csak kísérleti jelle-
gû, mivel a beton, illetve a ta-
lapzat díszköveit rögzítõ kö-
tõanyag még nem szilárdult
meg kellõképpen. A restau-
rálást végzõ szakmunkások
és a mûvészi munkákért fele-
lõs restaurátorok egyaránt
megfeszített iramban dolgoz-
tak az elmúlt idõszakban. A
szoborcsoport talapzata tel-
jes egészében felépült és a
bronz részek tisztítása is jó
ütemben halad. A szakem-
berek reménykednek abban,
hogy tartani tudják az új ha-
táridõt.

Ma csak kísérleti jelleggel
illesztik rá a lovas alakot a
talapzatra, a kötõanyag tel-
jes megszilárdulása után
várhatóan még ezen a héten
véglegesen is visszakerül

Mátyás király lovas alakja
az eredeti helyére. Amint
korábbi lapszámunkban ar-
ról már hírt adtunk, a szo-
borcsoport eredeti átadási
határideje módosult. A
munkaadó helyi tanács új
szerzõdést kötött a munkála-
tokat kivitelezõ Concefa
céggel, ennek értelmében az
új átadási határidõ kitoló-
dott november 27-re – bár-
milyen további késlekedésért
fizetnie kell a Concefának.
„Közös érdekünk, hogy a
szoborcsoport minél hama-
rabb eredeti pompájában

álljon, ezért úgy látjuk:
nincs értelme a kivitelezõ cé-
get plusz pénzbírságnak alá-
vetni, hanem inkább azt az
utat kell megkeresni, ami
egy közös megoldáshoz ve-
zet” – mondta el lapunknak
legutóbb László Attila ko-
lozsvári alpolgármester.

A november 27-i átadás,
azonban egy sötét forgató-
könyvet szült a kolozsvári
magyarok körében, misze-
rint Mátyás király restaurált
szobrát december 1-jén fog-
ják hivatalosan is felavatni.
Errõl még semmiféle hivata-

los közlemény nem szüle-
tett, ha azonban marad a no-
vember végi átadási határ-
idõ, ami valószínûnek tûnik,
akkor a város vezetése azzal
fog érvelni, hogy nem kell
egy külön ünnepséget szer-
vezni, a román nemzeti ün-
nepnap épp megfelelõ lesz a
megújult szoborcsoport le-
leplezésére. A magyar kö-
zösség viszont ezt elfogad-
hatatlannak tartja. Marad
tehát a kérdés, mit fog tenni
a helyi RMDSZ, hogyan
tudja befolyásolni az ünnepi
esemény idõpontját. 
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Ma helyezik vissza
Mátyást a talapzatára

Röviden

Ideiglenesen helyezik vissza a lovas alakot, a talapzatnak kötnie kell még A szerzõ felvétele

Bemutatják GyulafehérvártDráMA Székelyudvarhelyen
Baloga-Tamás Erika

Nyolc kortárs drámával,
különbözõ témákat fel-

ölelõ szakmai elõadásokkal
és beszélgetésekkel, kiállítá-
sokkal, valamint egy érdekes-
nek ígérkezõ rádiójátékkal le-
pi meg a székelyudvarhelyi
színházkedvelõit a Tomcsa
Sándor Színház a ma kez-
dõdõ III. DráMA kortárs
színházi találkozón.

„A négynapos találkozó
célja, keretet teremteni a ma-
gyar és román kortárs dráma,
és az azokat bemutató társu-
latok számára, ugyanakkor
fontos, hogy a találkozó

nemcsak a színház, hanem a
város kultúrakedvelõi számá-
ra is kiemelkedõ esemény le-
gyen” – fogalmazott Nagy
Pál a házigazda Tomcsa Sán-
dor Színház igazgatója. Az
október 11-e és 15-e közötti
idõszakra tervezett találko-
zón fellép egy-egy produkci-
óval a temesvári, aradi, ko-
lozsvári, galaci, piatra
neamþi és a marosvásárhelyi
színház is, melyek kiszélesí-
tették a III. DráMA-n bemu-
tatott darabok skáláját – a
kortárs színházi találkozón
egyaránt lesznek formabon-
tó- és egyéni elõadások. 

A fesztivált Gianina Cãr-

bunariu Mady-Baby címû
elõadása nyitja, melyet a Te-
mesvári Csiky Gergely Álla-
mi Színház visz színre, to-
vábbá látható lesz Matei
Viºniec Madox – három éjsza-
ka címû elõadása is, a
Tomcsa Sándor Színház fel-
dolgozásában. Az Aradi Ka-
maraszínház és a házigazda
társulat közös produkciója-
ként a Liselotte és a május cí-
mû darabot mutatják be. A
Kolozsvári Állami Magyar
Színház Visky András nagy-
sikerû Visszaszületés címû elõ-
adásával lesz jelen székely-
földön, míg a Piatra Neamþ-i
Ifjúsági Színház a Soldaþii cí-

mû elõadással lép színpadra.
Az elõzõ évektõl eltérõen

idén a délelõttök is gazda-
gabbaknak ígérkeznek. A
tervezett program részeként
– az elõadások mellett – ro-
mániai és magyarországi
színházi szakemberek rész-
vételével szakmai beszél-
getésekre kerül sor, melye-
ken a kortárs magyar és ro-
mán dráma helyzete is terí-
tékre kerül. A fesztivál min-
denik napjára terveztek egy-
egy kerekasztal-beszélgetést
is, ahol szó esik majd a szer-
zõi jogvédelemrõl, magyar-
országi és romániai dráma-
írók, illetve mûfordítók pedig
a szakma rejtelmeibe vezet-
nek be. A színházi találkozón
Szilágyi Mária, a budapesti
Kortárs drámafesztivál szer-
vezõje is elõadást tart, illetve
egy szélesebb közönségnek
szóló tájékoztatóra is sor ke-
rül az európai kulturális pá-
lyázati lehetõségekrõl.

A III. DráMA kortárs szín-
házi találkozó elõadásainak
zöme stúdiótérben játszódik,
de Csurulya Csongor rendez-
te Boldogság gyere haza egyéni
elõadásnak egy kávéház ad
majd otthont. A találkozó
ideje alatt a székelyudvarhe-
lyi Mûvelõdési Ház elõcsar-
nokában Ignácz Rózsa életét
bemutató tárlatot lehet meg-
tekinteni a budapesti Orszá-
gos Színháztörténeti Intézet
jóvoltából. Gianina Cãrbunariu egyszemélyes drámáját, a Mady-Baby-t Borbély B. Emília játssza

Magyar 
színidirektor
Vásárhelyen
Hírösszefoglaló

Mától Csapó György ül a
Marosvásárhelyi Nem-

zeti Színház vezérigazgatói
székébe – a kinevezését csü-
törtökön megkapó szakem-
ber Vlad Rãdescut váltja. A
Marosvásárhelyen oklevelet
szerzõ színész az utóbbi év-
ben a kézdivásárhelyi színhá-
zat vezette, hétfõtõl pedig a
Tompa Miklós alapította le-
gendás Székely Színház jog-
utódjának vezetõi székében
ül. Kinevezése már csak
azért is kuriózum, mert
1973-ban Csorba András sze-
mélyében volt utoljára ma-
gyar vezérigazgatója a ma-
rosvásárhelyi színháznak.
„Hihetetlen nehéz munka
vár rá, hiszen két szétzilált
társulat, egy romhalmaz épü-
let és egy színháztól elpártolt
közönség várja. Én azonban
bízom benne, mert világlátott
ember, sok tapasztalattal” –
fogalmazott Gáspárik Attila,
a Marosvásárhelyi Mûvésze-
ti Egyetem rektora. A maros-
vásárhelyi Szentgyörgyi Ist-
ván Színmûvészeti Intézet-
ben végzett Csapó György
eleinte Sepsiszentgyörgyön,
késõbb Kaposváron volt szí-
nész, majd csaknem tíz évig
az üzleti életben tevékenyke-
dett. A színházi pályára és
Erdélybe valamivel több mint
egy éve tért vissza, amikor
felkérték, hogy legyen a
Kézdivásárhelyen induló új
színház társulatvezetõje. 

A székesegyház restaurálási terveit Budapesten ismertetik



Antal Erika, Kovács Zsolt, 
Sipos M. Zoltán

Várhatóan decembertõl pénz-
zel támogatja majd a Környe-

zetvédelmi Alap azokat az önkor-
mányzatokat, amelyek biciklisá-
vot terveznek a településükre – je-
lentette be a hétvégén Borbély
László Kolozsváron. A környe-
zetvédelmi miniszter a Student O
Bike elnevezésû ingyenes kerék-
párkölcsönzõt avatta fel a kincses
városban. A polgármesteri hiva-
tal, a Green Revolution Egyesület
és a Raiffeisen Bank együttmûkö-
désével létrejött program lényege,
hogy a kolozsvári egyetemisták
ingyenesen bérelhessenek biciklit.

„A kolozsvári autósforgalom-
ban biciklizni veszélyes, én most
úgy éreztem magam, mint egy
kamikaze” – nyilatkozta a sajtó-

nak Borbély László, miután ki-
próbálta a sárga kerékpárokat. A
miniszter ugyanakkor elismerte, a
kölcsönzõprogram igazi sikerét
az jelentené, ha a városokban ele-
gendõ hosszúságú biciklisávokat
is létrehoznának. A miniszter
még nem tudta megmondani,
mekkora összeget tudnak majd
fordítani a beígért támogatásra,
de abban reménykedik, sikerül
majd több millió lejt elkülöníteni
erre a célra. 

Az erdélyi városokban, ha fé-
lénken is, de már épülnek a bicik-
lisávok. Kolozsvár az elsõk kö-
zött tart majd igényt a Borbély ál-
tal felajánlott támogatásra. Radu
Moisin alpolgármester az ÚMSZ-
nek elmondta, a városháza továb-
bi kerékpárutak építését tervezi.
Mint megtudtuk, fõleg azokba a
negyedekbe építenének biciklisá-

vokat, ahol meghatározó számú
diák lakik: így a Monostor vala-
mint a Mãrãºti negyedben is. A
városban jelenleg mindössze 10
km biciklisáv van. 

A kolozsvárihoz hasonló ke-
rékpár-kölcsönzési akció Maros-
vásárhelyen már a nyár elején be-
indult, és sikeresnek is bizonyult.
A két órára kölcsönözhetõ bicik-
lik iránt nagy az érdeklõdés, diá-
kok is, nyugdíjasok is igénylik,
szabadidõ eltöltése vagy egész-
ségügyi okok miatt, bevásárlás
céljából vagy csak szórakozásból.
A június óta mûködõ bicikliköl-
csönzõben több ezren megfordul-
tak már, a városban is folyamato-
san lehet találkozni a kétkerekû
jármûvekkel. A szabály az, hogy
az igénylõ egy szerzõdést ír alá,
amelyben vállalja, hogy két óra
leteltével visszaviszi a kerékpárt,

ha nem, büntetõjogi felelõsség
terheli. „Hasonló biciklikölcsön-
zés Európa több nagyvárosában
létezik, olcsón és könnyedén le-
het közlekedni, miközben az em-
ber sportol is” – mondta az egyik
szenvedélyes kerékpározó nyug-
díjas férfi, aki a piacra bevásárol-
ni jár a kétkerekûvel, de délutá-
nonként a Maros partján kereke-
zik szívesen. 

Törzsök Sándor helyi tanácsos-
tól megtudtuk, a város összesen
35 kilométeres bicikliút kialakítá-
sát tervezi. Már a rendõrség köz-
lekedési osztályával és civil szer-
vezetekkel is egyeztettek a leendõ
útvonalakról, a terv hamarosan
az önkormányzat elé kerül elfo-
gadásra. „A stratégiánk már elké-
szült, és ez alapja annak, hogy
pályázni lehessen a kerékpárutak
megépítésének támogatására a
környezetvédelmi minisztérium-
nál” – mondta Törzsök. 

Sepsiszentgyörgyön egy ideje
minden utca felújításával együtt
kiépítik a kerékpársávot is. Egy-
elõre nincs egész várost átszelõ
összefüggõ kerékpárút, de az ut-
cafelújításokkal egy idõben egy-
re inkább kialakul. A háromszé-
ki megyeszékhely önkormány-
zatának e tekintetben több terve
is elkészült, mert a város elsõk
között szeretné benyújtani a pá-
lyázatát, amikor a környezetvé-
delmi minisztérium meghirdeti
a kerékpárutak építésére szánt
programját. A tervek szerint
ilyen bicikliút kötné össze az er-
dõ között Sepsiszentgyörgyöt
Sugásfürdõvel, emellett kiépül-
ne egy másik sáv a várostól
Szépmezõig az út mellett, de ta-
nulmány készült a várost átszelõ
Olt folyó gátján végighaladó ke-
rékpárútról is. 
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HIRDETÉS

Röviden

Hûségdíj a posta nemzetközi napján

Jákobi Ottó székelykeresztúri postás kapta
meg a Hargita Megyei Posta hûségdíját,
összesen 38 éves tevékenységének elisme-
réseként. A jutalmat – egy ajándékot és
egy oklevelet – október 9-én, a posta nem-

zetközi napján tartott ünnepség keretében
vehette át a díjazott. Barti Tihamér, a Har-
gita Megyei Posta igazgatója elmondta, a
megyei postai alkalmazottak nagyon jó és
kitartó munkát végeznek, amit régiós és
országos szinten is elismerik.

Csempészszeszt a kórházaknak

Úgy kellene megváltoztatni a törvényt,
hogy a csempészektõl a rendõrség által el-
kobozott alkoholt ne kelljen megsemmisí-
teni, hanem felhasználhassák a kórházak
– javasolta a hétvégén György Ervin Ko-
vászna megyei prefektus a Sepsiszent-
györgyre látogató Traian Igaº belügymi-
niszternek. A tárcavezetõ arra kérte a pre-
fektust, hogy írásban terjessze elõ javasla-
tát. A belügyminiszter a megyeszékhelyen
meglátogatta a csendõrség és rendõrség
székházait. Traian Igaº méltatta a korsze-
rû munkafeltételeket, és azt kérte a rend-
õrség és a csendõrség képviselõitõl, minél
többet legyenek az utcán, hogy elejét ve-
gyék az erõszakos cselekedeteknek. Ioan
Aron Kovászna megyei rendõrparancsnok
szerint Háromszék az egyik legbiztonsá-
gosabb romániai megye, egy-két feszült-
séggóc van, de azokat állandó megfigyelés
alatt tartják. 

Robbanás a kõolaj-finomítóban

Robbanás történt tegnap este a
Petromidia kõolaj-finomító nãvodari-i
üzemében. A balesetben három ember
könnyebben megsérült. A robbanást az
egyik nyomása alatt lévõ csõ megrepedése
okozta, a hibát hamar helyreállították. A
finomító jelenleg nem mûködik, novem-
ber elsejéig az üzemben mûszaki ellenõr-
zése zajlik. Szakemberek szerint a tegnapi
baleset katasztrófát is okozhatott volna,
ha a robbanás tûzzel is jár.

„Én most úgy éreztem magam, mint egy kamikaze¨ – mondta Borbély László a kerékpárpróba után

Két keréken, rövid sávon

Fotó: Sipos M. Zoltán

ÚMSZ

Máris megzavarta a közleke-
dést az idei õsz elsõ havazása

az országban. Tegnap a Transzfo-
garasi út Argeº megyei szakaszán
órákig szünetelt a forgalom, mert
a hóréteg vastagsága elérte a 40
centimétert, a szél pedig óránként
100 kilométeres sebességgel fújt.
A hatóságok elõrejelzése szerint
az utat idén a tervezetnél koráb-
ban, már november elseje elõtt le

kell majd zárni. A korán beállt
télnek már „foglyai” is lettek:
több turista a hóvihar és a vastag
hóréteg miatt az egyik fogarasi
menedékházban rekedt, egy ré-
szüket pedig a hóban elakadt gép-
kocsijukból kellett kimenekíteni-
ük a hegyimentõknek.

Akadozott a hó miatt a hétvé-
gén a közlekedés a DN1-es or-
szágút Ploieºti–Brassó közötti
szakaszán is. A Brassó–Brassó-
pojána közötti szakaszon a rend-

õrök segítségére volt szükség a
forgalom lebonyolításához.

A korán beköszöntõ tél nem-
csak a gépkocsivezetõket, hanem
több nagyváros lakóit is kelle-
metlenül érte. Brassóban 16 ezer
család didergett a hétvégén, mert
nem melegedtek fel a fûtõtestek.
A helyi távhõszolgáltató azért
tagadta meg a fûtést, mert a la-
kosság nagy összegekkel tartozik
a vállalatnak. Bukarestben ezzel
szemben önként mondanak le a

lakók a fûtésrõl: mintegy ezer la-
kástulajdonosi társulás döntött
úgy, hogy csak november elsejé-
tõl igényli a szolgáltatást. „Lesz-
nek még melegek októberben.
Kár lenne már most kiadni pénzt
fûtésre” – indokolta az ÚMSZ-
nek a döntést az egyik Északi
Pályaudvar környéki lakótársu-
lás elnöke. Tapasztalataink sze-
rint a lakók addig is a gáztûzhely
melegével próbálják meg fûteni
lakásaikat. 

Korán beköszöntött a tél



Farkas István, Turós-Jakab László

Bár az õsz nem kifejezetten
fesztiválévszak, az idei októ-

ber a filmfesztiválok jegyében
zajlik. A hétvégén ért véget a
csíkszeredai VI. Film.Dok
Magyar–Román Dokumentum-
film Fesztivál, az ország egyet-
len, magyar nyelvterületen tar-
tott, csak dokumentumfilmeket
felsorakoztató fesztiválja, illetve
a kolozsvári Filmtett címû filmes
folyóirat (a filmtett.ro filmes por-
tál lapelõdje) szülinapi fesztivál-
ja, a X. Filmtettfeszt. 

Vasárnapig a nevetésre össz-
pontosító Comedy Cluj várja a
kincses város mozikedvelõit, a
bukarestieket pedig animációs
filmekre invitálja az V. Anim’est
Nemzetközi Animációs Film-
fesztivál stábja. A filmfesztivál
markáns alkotásait október 22-e
és 24-e között Kolozsváron is le-
vetítik, 27-e és 31-e között pedig
Nagyváradra zarándokolhatnak
a rajzfilmek szerelmesei, ugyanis
az animáció világnapja alkalmá-
ból megszervezik az 5. Metrion
Animációs Filmfesztivált.

Film.Dok, 
a nemzetközelítõ

„A politika olykor nem, vagy
csak nagyon nehezen tudja elér-
ni két nemzet érzelmi és tudati
közeledését, a kultúra viszont
saját eszközeivel ezt sikereseb-
ben és hatékonyabban képes
megvalósítani” – fogalmazott a
VI. Film.Dok Magyar–Román
Dokumentumfilm Fesztivál
szombat esti díjátadó gálaestjén
Szõcs Géza, a Nemzeti Erõfor-
rás Minisztérium kulturális ál-
lamtitkára, akinek véleményét
Kelemen Hunor is osztotta. „A
fesztiválon bemutatott doku-
mentumfilmek valóban köze-
lebb hozzák egymáshoz a két
nemzet lakóit, a filmesek alkotá-
sai révén más megvilágításban is
megtapasztaljuk a körülöttünk
lévõ valóságot” – hangsúlyozta
Románia kulturális minisztere.
A fesztivál fõdíját Molnár Attila
Dávid és Tóth Zsolt Marcell
Bence meg a többi jómadár címû
alkotása kapta, amely a legran-
gosabb nemzetközi természetfo-
tós díjak birtokosát, a világ leg-
jobb madárfotósaként emlege-
tett Máté Bencét mutatja be,
Trencsényi Klára és Vlad
Naumescu az óhitû lipovánok-
ról szóló Madarak útja (Drumul
pãsãrilor) címû dokumentum-

filmje  pedig különdíjban része-
sült A Magyar Televízió díját Fel-
méri  Cecília Mátyás, Mátyás cí-
mû kísérleti animációs doku-
mentumfilmje nyerte, míg a Du-
na Televízió díját Mészáros Antó-
nia Megtagadva és Matúz Gábor
A legbátrabb város címû alkotása
érdemelte ki.

Kinõtte magát 
a Filmtettfeszt

„Úgy vélem, hogy az idei, X.
Filmtettfeszt egy sikeres fesztivál
volt, mely kezdi kinõni magát.
Lassan már nem növelhetjük to-
vább a bemutatásra kerülõ ma-
gyar filmek számát (a fesztivál
elsõdleges célkitûzése bemutatni
az elmúlt év legmeghatározóbb

magyar filmjeit – szerk. megj.),
ezért jövõtõl több kiegészítõ
programmal fogjuk színesíteni
szülinapi fesztiválunkat” – nyi-
latkozta lapunknak Zágoni Bá-
lint. A fesztivál fõszervezõjétõl
azt is megtudtuk, hogy a német
filmnapok mintájára ezentúl
más filmnapokat is szerveznek,
és az idei, maszkmesteri work-
shop sikerét látva a mûhelymun-
kák skáláját is kiszélesítik. El-
mondása szerint elégedettek az-
zal, hogy sikerült elhozniuk Ko-
lozsvárra a kortárs magyar fil-
mek színe javát, amelyek mellett
bemutatták az erdélyi filmtermés
remekeit is, köztük Jakab Benke
Nándor Antigoné címû nagyjá-
tékfilmjét. „Az abszolút kedvenc
kétségkívül Hajdú Szabolcs

Bibliothéque Pascal címû nagyjá-
tékfilmje volt, de hatalmas kö-
zönségsiker övezte Orosz Dénes
Poligamy-ját is” – összegzett la-
punknak Zágoni Bálint.

Magyarközpontú 
Anim’est Bukarestben

A vasárnapig tartó bukaresti
nemzetközi animációs filmfesz-
tiválnak „Közép-Európa egyik
legfontosabb animációs nemze-
te” Magyarország az idei dísz-
vendége. A fõvárosi közönség
elõtt feltárul az elmúlt öt évti-
zed magyarországi animációs
sikertörténete,  Macskássy Gyu-
la, Reisenbüchler Sándor és
Richly Zsolt 60-as években ké-
szült világhírû alkotásaitól

kezdve Rofusz Ferenc Oscar-dí-
jas A légy (1980) és Szilágyi Var-
ga Zoltán berlini versenyfilm-
ként bemutatkozott Jegyzõkönyv
(2006) címû mûvéig, de Bertóti
Attila Ariadné fonala címû díj-
esõs alkotása is vászonra kerül.
A rövidfilmek mellett mûsoron
lesznek Jankovics Marcell Kos-
suth-díjas filmrendezõ Fehérlófia
(1981) és Ének a csodaszarvasról
(2002) címû egészestés rajzfilm-
jei, valamint a közelmúlt elsöp-
rõ fesztivál- és mozisikere,
Gauder Áron Nyócker!-je
(2004). Az Anim’est szervezõi
az Oscar-jelölt M. Tóth Gézát
hívták meg a nemzetközi zsûri-
be és négy rangos díjakkal jutal-
mazott rövidfilmjét is mûsorra
tûzik Bukarestben.

Hasfalszaggatás 
Kolozsváron

A második alkalommal meg-
szervezett, vasárnapig tartó
Comedy Cluj, komédiafilmekre
„szakosodott” filmfesztivál kí-
nálatát eddig jól bírta a kolozs-
vári közönség – a város három
nagy mozijában, a Tranzit-ház-
ban és a Polus Mall parkolójá-
ban vetített alkotások mindeni-
két szinte telt ház fogadta. „Az
idei fesztivál legnagyobb újdon-
sága, hogy a tavalyi Fókusz-, il-
letve Panoráma szekciók mellett
lesz Silent (Csendes) szekció is,
melyben élõ zongorakísérettel
mutatunk be jelentõs, századele-
ji némafilmeket. A szekció fõhõ-
se ebben az évben Buster

Keaton” – hangsúlyozták sajtó-
tájékoztatójukon a szervezõk.
Lapzártánk után volt a magyar
versenyfilm, Till Attila Pánik cí-
mû alkotásának a gálavetítése
amelyen a rendezõn kívül
Gubik Ágnes színésznõ is jelen
volt. Holnapután a Köztársaság
moziban szintén magyar filmet
vetítenek, a Valami Amerika 2-t.
Ami már csak azért is érdekes,
mert Herendi Gábor rendezõ
filmjének elsõ része tavaly kö-
zönségdíjat nyert, ami kolozsvá-
ri viszonylatban nem kis dolog.
A fesztivál idén is életmû-díjjal
köszönti a román vígjáték nagy
egyéniségeit – ezúttal Geo
Saizescu rendezõt, valamint
Sebastian Papaiani és Ion
Lucian színészeket. 

Élõ tévéközvetítésben, együtt jelent meg a
nyilvánosság elõtt Kim Dzsong Il észak-koreai
vezetõ és legkisebb fia, bejelentett utódja, Kim
Dzsong Un. Apa és fia a Koreai Munkáspárt
fennállásának 65 évfordulóján Phenjanban
rendezett katonai parádén jelent meg együtt a
dísztribünön. Szokatlan módon a nemzetközi
sajtó is meghívást kapott a parádéra, így a
BBC is, melynek tudósítója szerint az ifjabb
Kim, aki immár négycsillagos tábornok, meg-
jelenésével mintegy sugallta, õ lesz az ország
következõ vezetõje. Az ország lakossága is
most láthatta elõször a 27 éves Kimet, aki ed-
dig nem mutatkozott a nyilvánosság elõtt. 
Meglátni és megszeretni – a diktátort is csu-
pán egy pillanat mûve?

(szûcs el)

Száz szó

Röviden

Október, a filmes hónap

Emmy-díjra jelölték 
a HBO román dokumentumfilmjét

A román HBO sajátgyártású dokumentum-
filmje, a Ion B. szerint a világ jelöltként vehet
részt a következõ Emmy-díjátadáson – je-
lentette be a New York-i székhelyû Televízi-
ós Mûvészetek és Tudományok Nemzetkö-
zi Akadémiája Cannes-ban. A dokumen-
tumfilm egy hajléktalan román férfirõl szól,
aki különleges mûvészi tehetséggel van
megáldva. Megismerhetjük a férfi útját a vi-
déki Romániából az elsõ bukaresti kiállítá-
sig. Hirtelen jött hírnevét, amint a mûvész-
világ felfedez egy zsenit, aki sok évig rejtve
maradt a világ elõl, és akinek már szerte a
világon kiállítják a munkáit. „Egy doku-
mentumfilmhez képest jelentõs nemzetközi
figyelmet kapott a produkció, ez is azt mu-
tatja, hogy megvan a tehetségünk és a ké-
pességünk arra, hogy globális színtéren is
bemutatkozzunk” – reagált a hírre Linda
Jensen, a HBO közép-európai vezérigazga-
tója. „Láttuk a potenciált Ion Bârlãdeanu
történetében, hiszen nagyon érdekes témát
vet fel. Most már azt is tudjuk, hogy amit
csinálunk, az széles rétegeket érdekel” – tet-
te hozzá Carmen Harabagiu, az HBO Ro-
mánia Country Managere.
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Szavazógép

MTI

A Magyar Szocialista Párt
(MSZP) szerint a ma parla-

ment elé kerülõ újabb magyar-
országi médiajogszabályok be-
tetõzik „a média politikai és
gazdasági gyarmatosítására”
indított fideszes hadjáratot. 

Az ellenzéki párt vasárnap az
MTI-hez eljuttatott közlemé-
nyében hangsúlyozza: az új or-
szággyûlési határozati javaslat
„lenyúlja” a sokmilliárdos in-
gatlanvagyont, a felbecsülhetet-
len értékû archívumokat, sõt
még a díszlet-, jelmez- és kotta-
tárat is elveszi – fogalmaznak.

Mindezt gyakorlatilag a mi-
niszterelnök emberének, az új
médiahatóság kilenc évre kine-
vezett vezetõjének (Szalai An-
namária – szerk. megj.) teljhatal-
ma alá helyezi. A határozat sze-
rint mindezt a vagyont térítés
nélkül államosítják, és a Mû-
sorszolgáltatási Támogató és
Vagyonkezelõ Alap kezelésébe
adják – írják. Az MSZP két ok-
ból is tiltakozik a „gazdasági
gyarmatosítás ellen”. Egyrészt
nyilvánvalónak nevezik, hogy
minimális gazdasági mozgástér
nélkül az intézményekre a
„kézbõl etetés” sorsa vár. Teljes
gazdasági függõségük a politi-

kai függõséget erõsíti, amelyet a
médiairányító területeibe ki-
lenc évre bebetonozott kor-
mánypárti többség amúgy is
biztosít – fûzik hozzá. 

Megjegyzik azt is: az államo-
sított vagyon kezelése újabb
eszközt ad a kereskedelmi mé-
diavilág pórázon tartására is,
hiszen például a hatóság szabja
meg, ki milyen módon kaphat
anyagokat az archívumok kin-
csesbányájából. A szocialisták
továbbá aggályosnak tartják azt
is, hogy „mi célból rabolják le a
közcélokat szolgáló vagyont, és
ki lesz az üzletek haszonélve-
zõje”. 

MSZP-kritika a médiatörvénynek

A bukaresti Anim’est jövõ vasárnapig várja az animáció szerelmeseit a Patria, Scala és Union mozikba

Bizalmatlanok az ÚMSZ olvasói

Lapunk internetes olvasói nem bíznak sem
a politikusokban, sem az igazságszolgálta-
tásban. A maszol.ro szavazógépén feltett leg-
utóbbi kérdésünkre (Ön kiben bízik jobban?)
válaszoló olvasók leginkább az újságírókban
bíznak, viszont a szavazásban részt vevõ ol-
vasók többsége sem a politikusoknak, sem
az igazságszolgáltatásban dolgozóknak, sem
pedig a médiamunkásoknak nem ad kitünte-
tett bizalmat.
E heti kérdésünk: 
Fizetne-e ön a gyerekeinek magántanárt?
1. Igen
2. Nem
3. Most is fizetek.



Ma Brigitta, Lajos nevû
olvasóinkat köszöntjük.
A Brigitta kelta (ír) erede-
tû nõi név. Jelentése: ma-
gasztos.
A Lajos a régi germán
Chlodovech névnek a fran-
cia Louis formájából szár-
mazik, jelentése: hangos,
híres.
Holnap Miksa napja van.

Évfordulók
• 1811-ben vízre bocsátják
az elsõ gõzhajtású kompot,
a Julianná-t. Útja New
Yorkból Hobokenbe és vis-
sza vezet.
• 1962-ben XXIII. János
pápa megnyitja a II. vati-
káni zsinatot, a katolikus
egyház 21. egyetemes zsi-
natát.

Vicc 
– Remélem, fiam, nem
rúgtál be!
– Honnan tudom, hogy ré-
szeg vagyok-e?
– Ha majd a szomszéd asz-
talnál ülõ két vendéget
négynek látod, akkor ré-

szeg vagy!
– De apa, ott csak egy vendég
ül!

Recept
Szezámmagos csirkemell,
kínai módra
Hozzávalók: egy csirkemell
felkockázva. A bundához:
1/2 csésze liszt, 1/4 csésze
étkezési keményítõ, 1 teás-
kanál sütõpor, 1 tojás, 2 evõ-
kanál olaj, 2/3 csésze víz,
só, bors. A mázhoz: 2 kanál
méz, 2 kanál gyümölcscu-
kor, fél csésze ketchup, 1 dl
víz, 1 kanál szezámmag.
Elkészítés: Egy csirkemellet
felkockázunk, esetleg csíkok-
ra vágjuk. A bundához való-
kat csomómentesen elkever-
jük, beletesszük a kockára
vágott csirkemellet, majd bõ
olajban ropogósra sütjük. A
máz hozzávalóit összefõz-
zük, megvárjuk amíg picit
besûrûsödik majd keverünk
hozzá egy evõkanálnyi sze-
zámmagot és a kisült csirke-
falatkákra öntjük. Párolt riz-
zsel vagy pirított tésztával tá-
laljuk.
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Azok a dolgok, amelyekre leg-
inkább áhítozunk, nem történ-
nek meg, vagy pedig ha meg-
történnek is, nem abban az
idõben és nem olyan körülmé-
nyek között, amikor végtelen
örömet okoznának. Ezt rend-
szerint csalódással és szomorú-
sággal éljük meg, pedig nem
feltétlenül rossz ez. Azért nem,
mert áhítozásunkban rendsze-
rint megkötjük és korlátozzuk

magunkat. A valóság sokszor
gazdagabb, mint az álmaink.
Álmaink lelkünk mélyén szövõd-
nek, lelkünk viszont semmikép-
pen nem tudja a valóság teljessé-
gét és gazdagságát felfogni, tehát
álmaink szükségszerûen keveseb-
bek, mint a valóság. Legbölcseb-
ben akkor járunk el, ha egyszerû-
en csak hagyjuk, hogy az élet
elénk hozza azt, ami éppen ren-
delve van számunkra. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Egyik barátja remek pénzszerzési
ötlettel áll elõ, melyet érdemes
alaposan végiggondolnia. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A mai napon komoly sikereket
érhet el, ha kerüli a reflektor-
fényt, és a háttérbõl irányítja az
eseményeket. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az Ön körül lévõk ma jó hangu-
latban vannak, könnyedén szót
ért velük. Így az együttmûködés
könnyû. Ügyeljen egészségére!
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Délelõtt harciasan nyilatkozik,
de ne bánja, mert a szívébõl
szólt. Az otthonával kapcsolatos
munkákat jó lesz addig befejezni,
amíg van rá lehetõsége.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Magánéletének átszervezése lesz
a legfontosabb kérdés. Könnye-
dén veszi a változásokat. Mun-
kája szempontjából kiegyensú-
lyozott hét következik.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ha tanulmányokat folytat,
most nehézségekkel kell szembe-
néznie. Semmit sem szabad a
véletlenre bízni.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Zaklatott napra számíthat, de a
folytatás sem lesz sokkal jobb.
Igyekezzen meghúzódni, és tudo-
másul venni, hogy jobban jár, ha
nem húz ujjat a sorssal.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egy találkozás alaposan felzak-
latja. Nem kell azonban rögtön
kimondania azt, ami az eszébe
jut, mert késõbb megbánhatja
hirtelenségét.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Egy hirtelen érzelmi fellángolást
gyors kiábrándulás követ. Hagy-
jon idõt magának, bizonyosodjék
meg érzelmei tartósságáról.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Tele van energiával és lelkesedés-
sel. Legszívesebben mindenkit
magához ölelne boldogságában.
Csodálatos estét tölt kedvesével.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ne siesse el egy fontos döntés
meghozatalát, legyen alapos.
Szeretné a legjobb befektetést ki-
választani, hogy biztos helyen
tudja megtakarított pénzét.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Egy váratlan hír miatt át kell
szerveznie mai programját, de
délutánra sikerül mindent elin-
téznie. 
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6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (sor.)
9.50 Újrakezdés 
(olasz sor.)
10.45 Kisenciklopédia
11.00 Család-barát
11.55 A Duna
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.25 Talpalatnyi zöld
(ism.)
16.00 Magyar elsők
16.05 Nemzetkép 
és kultúra
16.55 Virágzó városok 
- Isztambul
17.45 Zorro 
(am. kaland sor.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.50 Dunáról fúj a szél
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Török kezdőknek
(német vígj. sor.)
21.55 A Karamazov test-
vérek (orosz sor.)
23.30 Kikötő - Extra (ism.)
0.20 Sport - Esti
0.25 Váltó
0.35 Divathét (ism.)
1.05 Balázs Elemér 40.
születésnapi koncertje
1.40 Kikötő - Friss (ism.)

Pro Tv, 20.30
Kutyafuttában

Gordon jó fazonú postás, csak a kutyák nem kedvelik vala-
hogy a környéken. Szép szomszédasszonyának, az elfoglalt
Stephanie-nak felajánlja, hogy vigyáz a kisfiára, Jamesre.
Közben a város másik végén egy FBI-ügynök lázasan keresi el-
csatangolt drogkereső kutyáját, a Tizenegyes Számú Ügynö-
köt. A kutya éppen egy veszélyes maffiózó nyomaira bukkant.

TV2, 22.20
Hiába futsz

Sam Gillen tolvaj múltja ellenére alapjában véve tisztessé-
ges ember, akit azért csuktak le, mert a barátja helyett ma-
gára vállalt egy gyilkosságot. Samnek sikerül megszöknie a
börtönből és egy félreeső farmon keres menedéket, ahol
Clydie él két gyermekével. Mookie, a kisfia rábukkan a szö-
kevényre és a gyerekek hamarosan összebarátkoznak Sam-
mel, a két felnőtt között pedig szerelem szövődik.

m1, 22.35
Párizs, szeretlek!

Huszonkét rendező, tizennyolc rövid történet, és egy egész
estés szerelmi vallomás a fények és a szerelem városáról,
Párizsról. Valamennyi történet a francia fővárosban játszó-
dik, ahol a világ minden részéből érkezett rendezők és sztá-
rok mesélnek a szeretetről és a szerelemről, amely hol elva-
rázsolja és ámulatba ejti az embert, vagy épp ellenkezőleg,
szenvedést okoz neki.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLOZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne. Híradó, sporthírek
10.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.00 Nekem 
ne lenne hazám? 
(ism. sor.)
17.15 Nemzet és védelem
17.40 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.05 Magyar pop
19.05 Átjáró
19.30 A kis Amadeus -
Az ifjú Mozart kalandjai
19.55 “Életcélok-hitval-
lások” 
- Dudits Dénes
20.00 Házaspárbaj
(olasz sorozat)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Házaspárbaj 
(olasz filmsor.)
22.30 Stingers 
(ausztrál krimisor.)
23.15 Záróra
0.05 McLeod lányai
(ausztrál kalandfilmsor.)
0.50 Mindig zöldebb
(ausztrál fsor.)
1.35 Mafalda 
(sp. anim. sor.)
1.37 Párizs, szeretlek!
(svájci-francia romanti-
kus film, 2006)
3.30 Mafalda 
(sp. anim. sor.)

7.00 Trendmánia 
(ism.)
7.25 Fókusz
- Közszolgálati magazin

(ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.45 Celeb vagyok,
ments ki innen! 
(reality show)
17.20 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.25 Döglött akták
(amerikai krimisor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.05 Fókusz
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar filmsor.)
Utána: RTL-hírek
22.20 Castle 
(amerikai sorozat)
23.15 Döglött akták
(amerikai krimisorozat)
Utána. RTL-híradó
0.20 XXI. század 
- a legendák 
velünk élnek
0.55 Hét év házasság
(francia vígjáték, 2003)
2.40 Reflektor

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel 
- Hírmagazin
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz – Telefo-
nos játék
11.30 Teleshop
12.25 Az oltári nagy lakás
(francia vígjáték, 2006)
14.25 Kvízió 
– Telefonos játék
15.55 Dokik (am. sor.)
16.30 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.25 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mexikói sor.)
19.30 Tények
20.05 Édesnégyes (ma-
gyar szórakoztató műsor)
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
21.20 Hiába futsz 
(amerikai akciófilm, 1993)
0.05 Megamánia 
(talk show)
0.35 A médium
(amerikai krimisorozat)
1.35 Tények Este
- Hírműsor
2.05 EZO.TV 06-90-602-
022
3.00 Az ember, 
aki nappal aludt 
(magyar akcióf., 2003)

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

8.55 Gyilkos sorok (soro-
zat) 9.55 Egy kórház ma-
gánélete (sorozat) 11.00
Doktor House (sorozat)
12.00 Csirpe (amerikai víg-
játék) 14.10 Monk (soro-
zat) 16.05 CSI (ismétlés)
17.00 A médium (sorozat)
18.05 A kifutó 19.05
Greek, a szövetség (soro-
zat) 20.00 Doktor House
(sorozat) 21.00 Jóbarátok
(sorozat) 21.30 CSI: A hely-
színelők (sorozat) 22.25
Négy esküvő 23.25 Titkos
gyilkos mama (am. krimi) 

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.00 Hí-
rek 13.10 Pontos sport-
idő 14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Komolyan (live)
Banciu és Mironica mű-
sora 17.00 Pontos sport-
idő (live) 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.05 Infor-
mációk (live) 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Wrestling RAW
23.00 Tenisz Bajnokok
Ligája 0.10 European
Poker Tour

9.45 Rosalinda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom 12.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
14.00 Marina (sorozat)
15.30 Viktória (sorozat)
16.30 Rosalinda (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 Szí-
vek iskolája (sorozat)
20.30 Szerelem és tisztes-
ség (sorozat) 21.30 Analia
másik arca (sorozat)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 Hét bűn (sorozat) 

8.05 Kötelék nélkül (ameri-
kai akciófilm) 10.00 Televí-
ziós vásárlás 13.05 Sajt-
társak (amerikai vígjáték)
14.30 Jack Hunter - A men-
ny csillaga (amerikai ka-
landfilm) 16.20 Dűne
(amerikai sci-fi akciófilm)
18.55 Száguldó bosszú
(amerikai akciófilm) 20.40
A világvége után (amerikai
sci-fi) 22.10 A texasi lánc-
fűrészes mészárlás (ameri-
kai horror) 23.45 Elemi
ösztön 2. (amerikai-német-
angol thriller)   

8.00 Orvosok (reality
show) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Hírek
13.15 Ezel (török sorozat)
14.45 Légy az enyém
17.00 Aliye (török soro-
zat) 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.45 Me-
nyet anyának 5 20.30
Vendéglő nálunk otthon
21.30 1001 éjszaka (török
sorozat) 23.00 D-Pa-
parazzi 23.30 Halálkorház
(kanadai horror, 2006)
1.30 1001 éjszaka (török
sorozat) (ismétlés)

10.30 Teleshop 11.00 Zo-
diákus 13.00 Teleshop
14.30 Stílus 15.00 Grand
Prix 15.30 A polgármester
16.00 Zodiákus 18.00
Szentföldi szent helyek
üzenete 18.30 Sztárok a
konyhában 19.00 Viva
Natura 19.30 Krisztus
vándorai 20.10 A megre-
gulázott fény 20.30 Tűzol-
tók (sorozat) 21.35 Hírhá-
ló 22.00 Tripla dinamit
(hongkongi film) 0.00 Va-
laki az ajtó mögött (fran-
cia krimi)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Kékfény (ism.)
10.55 Nappali
Közéleti szórakoztató 
magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Összhang
14.30 Srpski Ekran
15.00 Unser Bildschirm
15.30 Átjáró
16.00 Tudástár 2010
16.30 Értékek 
Akadémiája
17.25 Hírek
15.35 Körzeti híradó
17.50 Teadélután
Hétfőtől péntekig min-
den, ami szórakoztató!
18.50 Mindig zöldebb
(ausztrál sorozat)
19.40 McLeod lányai
(ausztrál sorozat)
20.30 Híradó este
21.05 Önök kérték!
22.00 Az Este
22.35 Párizs, szeretlek!
(svájci-francia rom. f.)
0.35 Szellem 
a palackból...
(ism.)
1.05 Prizma
1.15 Hírek
1.20 Sporthírek
1.30 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sor.)
10.00 Ahogy elő van
írva
11.00 A világ hercegnői
11.15 Mondd mi fáj
(ism.)
11.45 A hölgy papucsa
(ism.)
12.15 Nappalok 
és éjszakák
12.45 A legendás doktor
Hur Jun (koreai sor.)
(ism.)
13.45 Ragadós történe-
tek kicsiknek
14.00 Hírek
14.23 Románia-Anglia
labdarúgó mérkőzés
16.20 Foci stúdió
17.30 Kurier TV
18.00 Hírek
18.30 A legendás doktor
Hur Jun (sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárás
20.40 A nap témája
21.00 Én, a polgár
22.00 A bor románul
22.10 Kuba 
(am. akciófilm, 1979)
0.20 Éjfél után 
(olasz romantikus vígjá-
ték, 2004)
Caligarii és Don Quijote
díjas film a 2004-es Ber-
lini Filmfesztiválon
2.00 Határok nélkül
(ism.)

7.00 Pro Tv hírek, 
időjárásjelentés
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember (sor.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.30 Nevess csak! 
(am. vígjáték sorozat)
14.00 Eltérítve 

(kanadai-angol filmdráma,
2009)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Kutyafuttában
(amerikai-ausztrál 
akció-vígjáték, 2001)
22.15 Az örökség 
(román sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.) (ism.)
1.00 Kutyafuttában (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea-val
11.15 Férjem kettős élete
(amerikai filmdráma,
2001) (ism.)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Egy rém rendes
család (amerikai vígj. sor.)
14.30 Nálam az irányítás
(reality show) (ism.)
16.00 Híradó, Sport
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, Sport, 
Időjárásjelentés
20.30 Csillagháló 

– szórakoztató műsor
22.00 Vad nárcisz 
(román dráma sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show –
Dan Capatos szórakoztató
műsora
1.00 Egy rém rendes csa-
lád (amerikai vígj. sor.)
2.00 Híradó, Sport (ism.)
2.45 Titkok a paradicsom-
ban (görög sor.)

6.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Senki sem tökéletes
(román vígjáték sorozat)
8.20 Sport Florentinával
9.15 Élő bomba 
(angol-német akciófilm)
(ism.)
11.30 Az 5 csillagos 
otthon
12.30 Teleshopping
13.15 Mondenii Show 
– szórakoztató magazin
13.30 Teleshopping
14.00 A negyedik 
záradék 
(amerikai-angol thriller,
1987)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(ism.)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés

19.00 Sport
19.30 Kutyabajnok
(amerikai-kanadai 
vígjáték, 2002)
21.30
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
23.00 Mondenii Show –
szórakoztató magazin
23.30 Az őrület határán
(am.-kan. dráma, 2002)
1.30 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
2.30 Lököttek 
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Egyszer egy ilyet
vezetni!
8.00 Újjáépítők 
- A főnök visszatér
9.00 Halálos fogás 
- Viharban
10.00 Piszkos 
munkák - Bontóember
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Schneider Electric motor
13.00 A túlélés törvényei
– Törökország
14.00 Állítólag... 
- Autós menekülés
15.00 Piszkos munkák
15.30 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Kimerültség
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag...
21.00 Hogyan készült?
21.30 Nagy durranások 
- Foxberg
22.30 Kényszerleszállás
a Hudson folyón
23.30 A túlélés 
törvényei - Dominikai 
Köztársaság
0.30 Mit nekem 
egy monstrum!
1.30 MacIntyre
alvilági útikalauza

2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Anya az állatorvos
(német sorozat)
8.10 Az óriás tök 
(francia-olasz-holland
családi film)
10.00 Szabad 
a szembejövő sáv
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek, Sport
12.30 Atlasz
13.00 Fiatal vagyok, 
karriert építek (ism.)
13.35 Teleshopping
14.30 Együtt Európában
15.35 Parlamenti 
pártok fóruma
16.00 Anya az állatorvos
(német sorozat)
17.00 Hírek, Sport
17.30 Vallomások 
– szórakoztató magazin
18.30 Kaland 
és természet
19.00 Atlasz
19.30 Fiatal vagyok, 
karriert építek
20.00 Nyílt játszma
21.00 Hotel Babylon 
(angol sorozat)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Titkos Szolgálat 
- MI5 
(angol thrillersor.)
0.00 Kaland 
és természet (ism.)
0.30 Motomágia 
(ism.)
1.00 Vallomások 
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 8.10 Hangoló 9.50 Hí-
rek, műsorism. 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Észbon-
tó 17.00 Nap-óra 17.30 Népzene 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás 12.30
Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás, Csen-
destárs 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás
17.15 Művelődési hírek, Jelenlét 17.55 A nap hírei röviden 

KEDD
2010. október 12.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ
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Vízilabda

T. J. L.

Négy magyar együttes volt
érdekelt a férfi vízilabda-Eu-

rópa-kupák hétvégi selejtezõiben,
s egyikük sem betlizett. 

Az Euroliga második selejtezõ-
körében mindjárt csoportrang-
adóval kezdtek Berlinben: a G je-
lû kvartettben a horvát Mladost
Zágráb 13-12-re nyert a ZF-Eger
ellen. A vesztesek góljait Kis (3),
Biros (2), Kovács G. (2), Feltham
(2), Hegedüs, Graham és Hos-
nyánszky szerezte. A második
fordulóban javítottak a magyarok,
és 9-5-re verték a házigazda
Wasserfreunde Spandau 04-et.
Miután a CN Marseille-t a

Spandau 04 (10-7) és a Mladost
(12-7) is legyõzte, az Eger a to-
vábbjutásért játszott tegnap a
franciákkal, s 11-8-ra nyert. A cso-
port végeredménye: 1. Mladost 9
pont, 2. ZF-Eger 6, 3. Spandau 04
3, 4. Marseille 0. Továbbjutott a
Mladost és a ZF-Eger. 

Az F jelû négyesben, Újvidé-
ken, a Szeged-Beton VE 11-6-ra
verte a házigazda Vojvodinát, 10-
8-ra az orosz Kazanyt és 11-10-re
az olasz Bresciát, s veretlen cso-
portelsõként jutott tovább. Máso-
dikként a szerb Vojvodina került
fel az Euroliga fõtáblájára. 

A LEN Kupa elsõ selejtezõkö-
rében, Tbilisziben, a Honvéd há-
rom  fölényes gyõzelemmel kez-
dett: 11-2 a francia Olympic Nice-
szel, 18-5 az izraeli Asa Tel-

Avivval és 18-7 a grúz házigaz-
dákkal. Az olasz Posillipo megál-
lította a Kõér utcaiakat (9-8), akik
aztán tegnap a török Enka SC el-
leni 19-0-lal biztosították a to-
vábbjutást. Az A csoportot
egyébként a Posillipo nyerte.   

A C csoport mérkõzéseinek a
németországi Esslingen volt a há-
zigazdája, s a Ferencváros az
alábbi eredményeket érte el: 14-8
a Dinamo Moszkvával, 10-7 a gö-
rög NC Pastrasszal, 22-3 az észak-
ír Belfast Wolfhounds-szal és 24-4
a házigazda SSV Esslingennel. A
Fradi mellett az orosz Dinamo ju-
tott tovább. A második selejtezõ-
kör mérkõzéseit október 22. és 24.
között rendezik, a küzdelembe
Románia bajnoka, a Nagyváradi
MSC Digi is bekapcsolódik. 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Ismét van névadó fõszponzo-
ra a magyar labdarúgó élvo-

nalnak, miután megállapodás
született a Magyar Labdarúgó-
szövetség (MLSZ) és a Moni-
comp Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Zrt. között.

Az MLSZ honlapjának beszá-
molója szerint a cég „jelentõs
összeggel” támogatja a pontva-
dászatot, cserében az idei,
2010– 2011 idényben a bajnok-
ság új neve Monicomp Liga. A
magyar foci másik híre szerint
közös megegyezéssel távozott
posztjáról Giovanni Dellacasa,
a Vasas vezetõedzõje. Azóta az
olasz szakember utódját is kine-
vezték, az 56 éves Komjáti And-
rás személyében. Ez a 2010–11-
es idény harmadik edzõváltása,
miután a Kecskeméti TE és a
Szolnoki MÁV kispadján is vál-
tozás történt. 

A válogatott San Marino elleni
Eb-selejtezõje miatt nem rendez-
tek bajnoki fordulót, viszont el-
maradt mérkõzéseket pótoltak. A
Kecskemét Némedi büntetõbõl
szerzett góljával gyõzte le a még
mindig nyeretlen sereghajtó
Szombathelyi Haladást egy, a 6.
fordulóból elhalasztott meccsen.
Ugyanazon forduló keretében a
Pápa 4-0-ra kikapott Pakson,
Bartha (2), Vayer és Montvai volt

eredményes. A budapesti Hideg-
kuti Stadionban a kaposváriak
folytatták jó sorozatukat: a Rá-
kóczi 2-0-ra nyert az MTK ott-
honában, a gólokat Peric és
Oláh szerezte. A találkozót
azért játszották újra, mert két
hete többszöri áramszünet után
félbeszakadt a meccs.

A 10. forduló programja: ok-
tóber 15., péntek: Gyõri
ETO–Lombard Pápa, Újpest
FC-Szombathelyi Haladás. ok-
tóber 16., szombat: MTK–Deb-
receni VSC, Vasas–Szolnoki
MÁV, BFC Siófok–Zalaegersze-
gi TE, Honvéd–Kecskeméti TE,
Ferencváros–Kaposvári Rákó-
czi. október 17., vasárnap: Vide-
oton–Paksi FC. 

Monicomp Liga lett az NB I

Szabó megvédte román bajnoki címét 

Szabó Gergõ nyerte az országos ralibajnok-
ság nyolcadik és egyben utolsó futamát, a
Iaþi-ralit, és ezzel sikerült megvédenie tava-
lyi címét. A magyarországi versenyzõt Dan
Gârtofan, Titi Aur és Valentin Porciºteanu
követte a zárófutamon, az összetett pont-
verseny felsõháza a következõképpen ala-
kult: 1. Szabó 133, 2. Porciºteanu 104, 3.
Gârtofan 99, 4. Bogdan Mariºca 89 pont.
A részletekre visszatérünk.    

Kapetanosz négymeccses eltiltása

Négy mérkõzésre szóló eltiltást kapott
Pantelisz Kapetanosz, a Steaua labdarú-
gó-csapatának görög csatára, mivel a múlt
csütörtökön játszott Európa Liga-találko-
zón szándékosan lekönyökölte nápolyi el-
lenfelét. A bíró ténykedését minõsítõ
Marius Ianuli, a Steaua menedzsere 5000
eurós büntetést kapott. A hazai csapat
szurkolóinak elfogadhatatlan viselkedése
miatt 30 ezer, a Napoli pedig 8000 eurós
bírságot fizet. A döntés ellen három na-
pon belül lehetett fellebbezni.

Továbbjutási remények 

Vereséget szenvedett a román ifjúsági lab-
darúgó-válogatott a 2011-es U21-es Euró-
pa-bajnokság pótselejtezõjének elsõ mérkõ-
zésén: Anglia – Románia 2-1. A román
csapat gólját a Kolozsvári CFR 1907 csatá-
ra, Ioan Hora szerezte. A visszavágót októ-
ber 12-én rendezik, s a trikolóroknak egy 1-
0-s siker is elég a továbbjutáshoz. 

Idegenben nyert a BC Mureº

A férfi kosárlabda-bajnokság második for-
dulójában a Marosvásárhelyi BC Mureº 93-
82-re nyert a CS Otopeni otthonában. To-
vábbi eredmények: CSU Asesoft Ploieºti–
Brassói CSU Cuadripol 91-51, BC Argeº
Piteºti–Csíkszeredai Hargita Gyöngye BC
84-61, Temesvári BC–SMedgyesi Gaz
Metan 79-82, Buk. CSM–Energia Rovinari
82-82 (hosszabbítás után), Nagyszebeni
CSU Atlassib–Kolozsvári U-Mobitelco BT
58-61. A Buk. Steaua Turabo–SCM U
Craiova-mérkõzés lapzárta után fejezõdött
be, a Politehnica Iaºi–Nagyváradi MSC-ta-
lálkozót pedig december 6-ára halasztották.
A nõi bajnokságban: Sportul Studenþesc–
Naþional Iaºi 62-89, Buk. Rapid–Teleor-
man Alexandria 62-70, Brassói Galac-
tica–SCM CSS Craiova 47-52, Szatmárné-
meti MSC–Temesvári Bega Danzio 75-74,
Nagyváradi MSC–Kolozsvári U 67-63,
Sespiszentgyörgyi Sepsi BC–Gyulafehér-
vári CSU LPS 90-56. 

Már nem veretlen az SZKC

A férfi kézilabda-Nemzeti Liga 6. fordulójá-
nak elõrehozott mérkõzésén az Energia
Pandurii Tg. Jiu 29-27-re nyert az addig
százszázalékos Székelyudvarhelyi KC ellen.
További eredmények: Suceava–Resicabánya
29-30, Buk. CSM –ªtiinþa Bacãu 28-32,
HCM Konstanca MSC 41-36, Buk. Steaua
– Temesvár 33-30, Nagyváradi MSC–Nagy-
bányai Minaur 27-29, Brassói Dinamo–Ko-
lozsvári U Transilvania 26-30. Eredmények
a nõi bajnokság 5. fordulójából: Resica-
bányai Univ.–Oltchim 17-41, Kolozsvári U-
Jolidon–Brassói Rulmentul 39-29, Zilahi
HC–HCM Roman 24-20.  

Tízen egy helyért 

Kedvezõ sorsolást kapott a magyar nõi ko-
sárlabda-válogatott a jövõ évi Európa-baj-
noki részvételért kiírt pótselejtezõben, s a
magyar szövetség megpályázza a csoport-
küzdelmek lebonyolítását. Székely Nor-
bert együttese a bolgárokkal, az ukránok-
kal, a hollandokkal és a finnekkel találko-
zik jövõ júniusban, a másik ötösben Szer-
bia, Olaszország, Belgium, Németország
és Románia küzd majd. A körmérkõzések
gyõztesei egy találkozón döntenek az
egyetlen továbbjutó hely sorsa felõl. 

Labdarúgás

T. J. L.

A hetedik forduló mérkõzé-
seivel folytatódott a labdarú-

gó-Liga 2 õszi idénye. A Nyuga-
ti csoportban 0-1-rõl fordítva
nyert 2-1-re a listavezetõ
Ploieºti-i Petrolul. Dinu Sân-
mãrtean már a 10. percben veze-
tést szerzett a dévaiaknak, a
ploieºti-iek már szünetig egyen-
lítettek Cârjã (21. perc) révén. A
gyõztes gólt a Prahova megyei
csapat számára Stãnescu szerez-
te a 74. percben. 

Idegenben nyert a jó formá-
ban levõ Alro, a slatinaiak 3-0-ra
verték Craiován a Gaz Metan
CFR-t. Az UTA pontot rabolt
Nagyszebenbõl (az aradiak 0-0-
ás döntetlent játszottak a
szebeni Voinþa ellen), a Tordai
Arieºul pedig 2-0-ra verte a jobb
idõket is megért, de most sereg-
hajtó FC Argeºt. 

A 7. forduló többi eredménye:
Dacia Mioveni–Szilágysomlyói
Silvania 2-0, CSM Râmnicu
Vâlcea–Politehnica Iaºi 3-1,
Aradi ACU–Gyulafehérvári Uni-
rea 3-2. A nagyváradi Bihar FC
szabadnapos volt, miután ellen-
fele, a Lupényi Minerul visszalé-
pett. A bányászcsapat eredmé-
nyeit törölték. 

A Keleti csoportban a kö-
vetkezõ eredmények születtek:
Gloria Buzãu–Bukaresti Steaua
II 3-2, Sãgeata Nãvodari–Delta
Tulcea 3-0, Concordia Chiaj-
na–Astra II Giurgiu 1-1, CF
Brãila–Farul Constanþa 0-1,
Dunãrea Galaþi– Viitorul Cons-
tanþa 4-0, Dinamo II–FC
Snagov 1-3, CS Otopeni–Ceah-
lãul Piatra Neamþ 1-1, Juventus
Bukarest–FC Botoºani 0-1 

Az élmezõny: 1. Sãgeata Nã-
vodari 18 pont (15-3), 2. Ceah-
lãul Piatra Neamþ 17 (19-6), 3.
Concordia Chiajna 17 (14-6), 4.
Dunãrea Galaþi 13 (12-5), 5. FC
Botoºani 11 (13-8). 

Liga 2: menetel a Petrolul, 

pontot rabolt az UTA 

RövidenVitézkedõ pólósok

Újvidéken a Szeged-Beton VE veretlen csoportelsõként jutott tovább, és került az Euroliga fõtáblájára 

Jégkorong 

A hét végén rangadókat ját-
szottak a magyar–román

közös jégkorongbajnokságban,
a MOL Ligában. A nagy érdek-
lõdéssel várt derbin az elsõ két
helyezett csapott össze Csíksze-
redában. A székelyek Hruby és
Molnár góljaival 2-0-ra vezet-
tek, de Magosi Bálint egyenlített
a Dunaújvárosi Acélbikák.Doc-
lernek. A gyõztes gólt Lubomir
Hurtaj ütötte, büntetõbõl, vég-
eredmény 3-2.  Berta Ákos bün-
tetõje döntött a bukaresti Steaua
Rangers–Vasas HC-találkozón,
amelyet a vendégek nyertek 5-4-
re. Lupaºcu két gólt ütött, Zab-
ludovszkij és Butocsnov pedig
egyet-egyet, a címvédõ budapes-
tiektõl még Popovics, Szappa-
nos, Sabol és Gröschl volt ered-
ményes. A Miskolci Jégcsar-
nokban a Jegesmedvék csapata
5-3-ra nyert a Fenestela 68 ellen,
a brassói gólokat Szõcs Sza-
bolcs (2) és Antal Zsombor ütöt-
te. További eredmény: Újpest-
Sapa Fehérvár AV19 4-5. Teg-
nap este újabb teljes forduló
volt, a HSC Csíkszereda–Vasas
HC lapzártánk után végzõdött
csúcsrangadóval. 

MOL Liga, csíki
egyeduralommal 

A táblázaton: 
1. Csikszereda 13 11 0 2 69-24 30
2. Vasas HC 13 8 0 5 51-31 24
3. Dab.Docler 12 8 0 4 58-29 24
4. Miskolci JJSE 12 8 0 4 58-38 24
5. FTC 11 5 0 6 46-40 16
6. Brassó 11 4 0 7 32-36 15   
7. Fehérvár 12 5 0 7 36-67 13 
8. Steaua 11 3 0 8 37-50 10
9. Újpest 11 1 0 10 24-96 3 
A győzelemért 3 pont jár. Ha büntetők vagy
hosszabbítás után születik, 2-1 arányban
oszlik a győztes és vesztes között.  

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

Az állás:
1. Videoton 9 6 2 1 19-9 20
2. Kaposvár 9 6 1 2 17-10 19
3. Honvéd 9 5 1 3 14-11 16
4. FTC 9 5 1 3 16-15 16
5. Debrecen 9 4 2 3 18-15 14
6. Paks 9 4 2 3 15-12 14
7. ZTE 9 4 2 3 14-13 14
8. MTK 9 4 2 3 12-12 14
9. Újpest 9 3 4 2 13-7 13
10. Siófok 9 3 4 2 12-8 13
11. Győri ETO 9 3 3 3 12-10 12
12. Pápa 9 3 1 5 17-18 10
13. Vasas 9 3 1 5 13-21 10
14. Kecskemét 9 2 0 7 13-23 6
15. Szolnok 9 1 2 6 6-18 5
16. Haladás 9 0 4 5 7-16 4
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Labdarúgás 

Turós-Jakab László

Románia labdarúgó vá-
logatottja a Fények Vá-

rosában sem tudott átlépni az
árnyékán, 2-0-ra kikapott
Franciaországtól, és tovább
távolodott céljától, a 2012-es
Európa-bajnokságtól. Míg
Laurent Blanc remekül cse-
rélt, hiszen Remy és Gour-
cuff is gólt lõtt, s Payet is kö-
zel állt, Rãzvan Lucescu újí-
tásai nem jöttek be, s nem
volt megfelelõ a szövetségi
kapitány taktikája sem. Szü-
net után ugyan a trikolórok
felhagytak a túlzottan defen-
zív játékkal, Sãpunaru óriási
helyzetével ráijesztettek a ki-
tartóan rohamozó, s Ben-
zema és Valbuena által kapu-
fát döngetõ franciákra, de a
hajrában összeomlottak.
Igaz, ehhez Loic Remy (83.)
lesgólja is kellett, mert aztán
Yoann Gourcuff (90+3.) ta-
lálatához már semmi kétség
nem fért. A román csapat
Pantilimon – Spunaru, Ta-
maº, Chivu, Raþ – Cociº (87.
Roman), Rãdoi, Florescu,
Zicu (46. Deac) – Stancu, D.
Niculae (63. Marica) összeál-
lításban szerepelt. 

Oda a román 
továbbjutás?

A mérkõzés végén Ciprian
Marica kimondta, hogy oda
a továbbjutás, s ezért a bátor-
ságáért a szövetségi kapitány
ki akarja zárni. Hazai futball-
berkekben sem sok esélyt ad-
nak a 2012-es kontinensvia-
dalon való részvételre, az op-
timistábbak azonban még
hisznek a továbbjutást jelentõ
második hely megszerzésé-
ben. A szakma szerint a bos-
nyákok elleni mérkõzés dönt
majd: aki jövõ márciusban
nyer Szarajevóban, az min-
den bizonnyal ott lesz a

2012-es Eb-n. A D csoport
egy másik mérkõzésén Lu-
xemburg 0-0-ra zárt Fehér-
oroszországgal, miután Kor-
nilenko kiállítása (69. perc)
után emberelõnyben szere-
pelt. Tiranában, Albánia 1-1-
et ért el Bosznia-Hercegovi-
nával, a gólokat Duro, illetve
Ibisevic szerezte. 

Az állás: 1. Franciaország
6 pont/3 mérkõzés, 2. Albá-
nia 5/3 (3-2), 3. Fehér-
oroszország 5/3 (1-0), 4.
Bosznia-Hercegovina 4/3, 5.
Románia 2/3, 6. Luxemburg
1/3. Október 12-én, kedden
fehérorosz–albán és fran-
cia–luxemburgi párharcokat
rendeznek. 

Magyar gólparádé 
a törpeállam ellen

Az E csoportban, a Puskás
Ferenc Stadionban Magyar-
ország 8-0-ra nyert San Mari-
no ellen, a gólokat Rudolf
(10., 25.), Szalai (18., 27.,
48.), Koman (60.), Dzsu-
dzsák (89.) és Gera (92., 11-
esbõl) szerezte. A gyõztesek
Király – Vermes, Vanczák,
Juhász, Laczkó – Elek (63.
Vadócz), Dzsudzsák, Koman
(79. Czvitkovics), Gera – Ru-

dolf , Szalai (64. Priskin) ösz-
szeállításban játszottak. „Ter-
mészetesen örülünk a három

pontnak és a nyolc gólnak,
de szombattól már kizárólag
a szerdai, finnek elleni talál-

kozóra koncentrálunk, ott
egészen más felfogásban kell
pályára lépnünk, s nem csak
a támadásra, hanem a véde-
kezésre is nagyon kell figyel-
nünk – mondta Egervári
Sándor magyar szövetségi
kapitány. – Jól esett, hogy a
San Marinó-i kapitány sze-
rint a svédekkel versenyben
lehetünk a csoport második
helyéért, de a realitás nem ez,
ugyanakkor nagyon szeret-
nénk odaérni.”

A magyar szövetség tájé-
koztatása szerint a találkozót
10.590 nézõ látta, így nettó 8
millió forint volt a jegybevé-
tel, amelyet teljes egészében
az iszapkatasztrófa károsult-
jainak ajánlanak fel. A cso-
port másik mérkõzésén Hol-
landia 1-0-ra verte Chiºinãu-
ban Moldovát, a gólt Hun-
telaar szerezte a 37. percben.
Az állás: 1. Hollandia 9
pont/3 mérkõzés (8-1), 2.
Svédország 6/2 (8-0), 3. Ma-
gyarország 6/3 (10-3), 4.
Modova 3/3 (3-3), 5. Finnor-
szág 0/2 (1-4), 6. San Mari-
no 0/3 (0-19). Kedden a ma-
gyarok Finnországban ven-
dégszerepelnek, Hollandia
Svédországot, San Marino
pedig Moldovát fogadja. 

A csoport: Kazahsztán–Belgium 0-2 (Ogunjimi 2),
Ausztria–Azerbajdzsán 3-0 (Prodl, Arnautovic 2), Né-
metország–Törökország 3-0 (Klose 2, Özil). Az állás: 1.
Németország 9 pont/3 mérkõzés, 2. Ausztria 6/2 (5-0), 3.
Törökország 6/3 (6-5), 4. Belgium 3/3, 5. Kazahsztán
0/3 (0-7), 6. Azerbajdzsán 0/2 (1-9). B csoport: Örmény-
ország–Szlovákia 3-1 (Movsziszjan, Gazarjan, Mhi-
tarjan, illetve Weiss), Andorra–Macedónia 0-2 (Nau-
moski, Sikov), Írország–Oroszország 2-3 (Keane – 11 m,
Long, illetve Kerzsakov, Dzagojev, Sirokov). Az állás: 1.
Írország 6 pont/3 mérkõzés (6-4), 2. Oroszország 6/3 (5-
3), 3. Szlovákia 6/3 (3-3), 4. Örményország 4/3 (5-4), 5.
Macedónia 4/3 (4-3), 6. Andorra 0/3. C csoport: Szer-
bia-Észtország 1-3 (Zigic, illetve Kink, Vasziljev, Lukovic
- öngól), Szlovénia–Feröer-szigetek 5-1 (Matavz 3,
Novakovic – 11 m, Dedic, illetve Mouritsen), Észak-Íror-
szág–Olaszország 0-0. Az állás: 1. Olaszország 7 pont/3
mérkõzés, 2. Észtország 6/3, 3. Szlovénia 4/3 (6-3), 4.

Szerbia 4/3 (5-4), 5. Észak-Írország 4/2 (1-0), 6. Feröer-
szigetek 0/4. F csoport: Grúzia–Málta 1-0 (Siradze), Gö-
rögország–Lettország 1-0 (Toroszidisz), Izrael–Horvátor-
szág 1-2 (Shechter, illetve Kranjcar 2 - az elsõt 11-esbõl).
Az állás: 1. Horvátország 7 pont/3 mérkõzés, 2. Görögor-
szág és Grúzia 5/3 (2-1), 4. Izrael 4/3, 5. Lettország 3/3,
6. Málta 0/3. G csoport: Montenegró–Svájc 1-0 (Vucinic),
Wales–Bulgária 0-1 (Popov). Az állás: 1. Montenegró 9
pont/3 mérkõzés, 2. Anglia 6/2, 3. Bulgária 3/3, 4. Wales
0/2 (0-2), 5. Svájc 0/2 (1-4). H csoport: Ciprus–Norvégia
1-2 (Okkasz, illetve Riise, Carew), Portugália–Dánia 3-1
(Nani 2, Ronaldo, illetve Carvalho - öngól). Az állás: 1.
Norvégia 9 pont/3 mérkõzés, 2. Portugália 4/3, 3. Dánia
3/2, 4. Ciprus 1/2, 5. Izland 0/2. I csoport: Csehország-
Skócia 1-0 (Hubnik), Spanyolország–Litvánia 3-1 (Llo-
rente 2, Silva, illetve Sernas). Az állás: 1. Spanyolország 6
pont/2 mérkõzés, 2. Skócia 4/3 (2-2), 3. Litvánia 4/3 (2-
3), 4. Csehország 3/2, 5. Liechtenstein 0/2. 

Az Európa-bajnoki selejtezõk további eredményei

Röviden
Trapattoni irányítja 
a vatikáni válogatottat

Giovanni Trapattoni, az ír
labdarúgó-válogatott olasz
szövetségi kapitánya irányít-
ja majd a Vatikán legjobbjai-
ból álló futballcsapatot,
amely október 23-án csap
össze az itáliai rendõrök gár-
dájával Rómában. A 71 esz-
tendõs szakember a papnö-
vendékek és fiatal papok kö-
zül kiválasztott 20 legtehet-
ségesebbet készíti fel az ösz-
szecsapásra, amelyen az el-
lenfelet a korábbi olasz szö-
vetségi kapitány, Roberto
Donadoni vezeti majd. 

Az Euroliga bajnoka
jobb volt az NBA 
gyõztesénél

Az Euroliga-gyõztes FC Bar-
celona négy ponttal, 92-88-ra
legyõzte csütörtök este az
észak-amerikai profi kosár-
labda-bajnokság (NBA) cím-
védõjét, a Los Angeles
Lakerst. Az NBA Europe
Live sorozat zárómérkõzését
óriási várakozás elõzte meg
a spanyol városban, s nem
elsõsorban Kobe Bryant ér-
kezése miatt. A helyi nézõk
legfõképp Pau Gasol, a La-
kers másik sztárja miatt vol-
tak izgatottak. A spanyol vi-
lágbajnok szülõvárosába tért
most vissza, hogy korábbi
együttese ellen játsszon.

Räikkönen nem folytatja 

Kimi Räikkönen határozot-
tan cáfolta, hogy jövõre a
Forma–1-es Renault-istálló-
hoz szerzõdik, s könnyen el-
képzelhetõ, hogy a 2007-ben
a Ferrarival világbajnok piló-
ta végleg kiszáll az autósport
elitkategóriájából. A finn pi-
lóta elismerte, hogy ügynö-
kei „néhány hete” találkoz-
tak a francia csapat sport-
igazgatójával, Eric Boullier-
val, „de ez minden”.

Talmácsi kiesett 

Pont nélkül zárt, mivel ki-
esett a gyorsaságimotoros-
világbajnokság Malajziai
Nagydíján a Moto2-es gép-
osztályban versenyzõ
Talmácsi Gábor. A 15. hely-
rõl elrajtolt magyar verseny-
zõ a vasárnapi, szepangi via-
dalon a vb honlapja szerint
12 teljes kört tudott megten-
ni, s a 13.-ban feladásra
kényszerült. A kategória vi-
lágbajnoka a spanyol Toni
Elías lett, akinek a címhez a
negyedik hely is elegendõ
volt. Szintén spanyolé, Jorge
Lorenzóé lett a vb-cím a ki-
rálykategóriában, a Moto-
GP-ben, melynek versenyé-
ben csak harmadikként érke-
zett célba, de így is behozha-
tatlan elõnyre tett szert.

Nadal nyert Tokióban 

A világelsõ spanyol Rafael
Nadal nyerte az 1,1 millió
dollár összdíjazású tokiói fér-
fi keménypályás tenisztornát,
miután a döntõben 6-1, 7-5-
re verte a viadalon 5. kiemelt
francia Gaël Monfilst. Nadal
77 perc alatt kerekedett felül
riválisán a tegnapi fináléban.

Újra kukorékolt a gall kakas
Kikapott Párizsban Románia, gólzáporos gyõzelmet aratott Magyarország

Térdre kényszerültek. Sãpunaru (2-es mez) és Deac (8-as mez)

Forma–1

Turós-Jakab László

A forrófejûsége miatt
idén sok hibát elkövetett

Sebastian Vettel ezúttal sem-
mit sem bízott a véletlenre
Japánban, ahol a a Forma–1-
es világbajnokság 16. futa-
mát rendezték meg. A fiatal
német versenyzõ valamennyi
szabadedzésen a leggyorsabb
volt, a vasárnapra halasztott
hivatalos idõmérõt is meg-
nyerte, s végül rajt-cél gyõze-
lemmel tette fel a koronát re-
mek szuzukai hétvégéjére. 

Ha szombaton az özönvíz-
szerû esõzés alaposan áthúz-
ta a rendezõk számításait,
tegnap már gyönyörû idõben
rajtolt el a mezõny. A start
ezúttal is viharos volt, az
orosz Vitalij Petrov (Renault)
a német Nico Hülkenberggel
(Williams), a brazil Felipe
Massa (Ferrari) pedig az

olasz Vitantonio Liuzzival
(Force India) ütközve hiúsí-
tott kölcsönösen reményt. A
biztonsági autó miatt csak
hét kör után folytatódhatott,
vagy inkább kezdõdhetett el
érdemben a 26. Japán Nagy-
díj az 5,807 kilométeres asz-
faltcsíkon. A szuzukai vb-
pontokon végül Sebastian
Vettel (Red Bull Racing),

Mark Webber (RBR),
Fernando Alonso (Ferrari),
Jenson Button (McLaren),
Lewis Hamilton (McLaren),
Michael Schumacher (Mer-
cedes), Kobajasi Kamui
(Sauber), Nick Heidfeld
(Sauber), Rubens Barrichello
(Williams) és Sébastien Bue-
mi (Toro Rosso) osztozott. 

Bár három futam még hát-
ravan, szûkülni látszik a trón-
követelõk köre. A vb-pontver-
senyben továbbra is Webber
vezet (220 pont), Alonso
(206), Vettel (206), Hamilton
(192) és Button (189) elõtt, s
utóbbi kettõ már csak egy hi-
bátlan hajrával reménykedhet
a babérokban. A csapatoknál
is stabilnak tûnik a Red Bull
(426), McLaren (381), Ferrari
(334) dobogós sorrend, miu-
tán a Mercedes (176) már
messze van. Két hét múlva,
október 24-én a Dél-koreai
Nagydíjat rendezik meg
Jeongamban. 

Vettel-hétvége Szuzukában

Sebastian Vettel pezsgõzhetett

Kézilabda 

T. J. L.

A története elsõ Bajno-
kok Ligája-csatáját vívó

Debreceni VSC izgalmas csa-
tában verte meg 22-21-re az
osztrák Hypo Niederösterrei-
chot. A kvartett másik össze-
csapásán a német HC
Leipzig 24-23-ra nyert a spa-
nyol Itxako Navarra otthoná-
ban. A másik magyar nõi csa-
pat Oroszországban vendég-
szerepelt: Zvezda Zvenyi-
gorod–Gyõri Audi ETO KC
31-28 (D csoport). 

Nem sikerült viszont az
Oltchim bemutatkozása a C
csoportban: a sokszoros ro-
mán bajnok vâlceaiak 27-23-
ra kikaptak Dániában a
Randers HK-tól. A C-cso-
port második mérkõzésén,
tegnap a francia Toulon Saint
Cyr a norvég Larvikot fogad-
ta. A csoportokból az elsõ két
helyezett jut a középdöntõbe.

Férfi kézilabda-BL-ben az
MKB Veszprém szombaton
hazai pályán óriási csatában,
27-26-ra legyõzte a francia
Montpellier együttesét, így
három forduló után is száz-
százalékos teljesítménnyel áll
a férfi kézilabda-Bajnokok
Ligája B csoportjában. A
csoport másik mérkõzésén:
Kolding (dán)-Hamburg (né-
met) 32-30. A Sävehof
(svéd)–Tatran Presov (szlo-
vák) meccset tegnap játszot-
ták. Szintén a BL-ben a Pick
Szeged és dán Aalborg talál-
kozója lapzárta után ért vé-
get.  Ugyanabban a C cso-
portban: Dinamo Minszk
(fehérorosz)–Csehovszki
Medvegyi (orosz) 27-34 és
Schaffhausen (svájci)–Valla-
dolid (spanyol) 28-30. 

Az Energia Pandurii Târ-
gu Jiu búcsúzott a férfi kézi-
labda EHF-kupától, miután
a második fordulóban a ha-
zai 25-28 után idegenben is
kikapott a Portótól (19-28). 

Magyar BL-kupasikerek 


	p01
	p02
	p03
	p04
	p05
	p06
	p07
	p08
	p09
	p10
	p11
	p12

