
ÚMSZ-összeállítás

Éhségsztrájkjának ötvenötö-
dik napját tölti ma Cristiana

Anghel caracali tanítónõ, aki ad-
dig nem szándékszik felhagyni a
tiltakozásnak ezzel a formájával,
amíg a kormány nem emeli ötven
százalékkal a pedagógusok bérét.
A legyengült tiltakozót szeptem-
ber vége óta kórházban ápolják. A
tanítónõ lassan az országos szak-
szervezeti akciók szimbólumává
vált: nevét sokszor emlegette az a
több tucat tanár és egyetemi hall-
gató is, akik az oktatási miniszté-
rium elõtt töltötték a csütörtök éj-
szakát és a pénteki napot. A szak-
szervezetek által utcára szólított

pedagógusok Daniel Funeriu mi-
niszter távozását, tisztességes bért
követeltek, és tiltakoztak a tanügyi
törvény elfogadása ellen. A buka-
resti akcióhoz spontán sztrájkkal
csatlakoztak piteºti-i, iaºi-i, kon-
stancai és suceavai pedagógusok
is. Az oktatási szakszervezetek
folytatják fõvárosi tiltakozó akció-
jukat – erõsítette meg az ÚMSZ-
nek Marius Nistor, a Spiru Haret
szakszervezet ügyvezetõ elnöke.
„Sem a Spiru Haret, sem a többi
szakszervezet nem tudja megaka-
dályozni a hétvégihez hasonló
spontán sztrájkokat. A tanárokat
egyre nehezebb kordában tartani”
– mondta a szakszervezeti vezetõ. 
Folytatása a 7. oldalon 

ÚMSZ

Kétnapos látogatásra érkezik
ma Romániába Schmitt Pál.

A magyar államfõ koszorúz az Is-
meretlen Katona bukaresti sírjá-
nál, majd megbeszélést folytat
Traian Bãsescu román elnökkel.
Fogadja õt Mircea Geoanã szená-
tusi elnök és Roberta Anastase
képviselõházi elnök is. Schmitt
Pál a Calvineum temetõben meg-
koszorúzza a Magyar Hõsi Em-
lékmûvet, utána találkozik Emil
Boc román miniszterelnökkel is.
Folytatása a 2. oldalon 

HIRDETÉS

Magyar külkereskedelemi fölény 

Becsey Zsolt, a magyar Nemzetgazdasági
Minisztérium külgazdasági államtitkára
Borbély Károllyal, a romániai gazdasági
minisztérium államtitkárával találkozott a
hétvégén Bukarestben. 

új magyar szó
2010. október 18., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2779 ▲
1 amerikai dollár 3,0372 ▲
100 magyar forint 1,5583 ▼

Kérik az egyházi iratokat

Az elkobzott egyházi levéltári anyagok,
iratok visszaszolgáltatását szabályozó tör-
vénytervezetrõl tanácskoztak a hétvégén
az RMDSZ képviselõi, a történelmi ma-
gyar egyházak szakértõi és levéltárosai
Kolozsváron. 

Aktuális 3

Társadalom 7

Vezércikk 3

Média 8
Anim’est: tarolt a graffiti

Olasz és ausztrál alkotások kapták a buka-
resti animációs és a kolozsvári komédia-
filmfesztivál díjait. A hétvégi díjátadókon a
külföldiek sikerei mellett hazai alkotás is di-
adalmaskodott, az Anim’est legjobb román
animációjának járó díjat Felméri Cecília
Mátyás, Mátyása érdemelte ki.

A negyedik
Úgy tûnik, a romániai magyarság több-
ször is egyértelmûen kifejezett választása
ellenére [Schmitt Pál] megpróbálja az

RMDSZ-t, az EMNT-t, az
MPP-t, az SZNT-t egyen-
rangú politikai szereplõk-
ként kezelni, illetve a ro-
mániai valóság két évtize-
des politikai tapasztalatá-
val rendelkezõ RMDSZ-t
a háttérbe szorítani, vagy

legalábbis ellenzékét
erõsíteni. 

Székedi Ferenc

M. Á. Zs.

Intelligens, ambiciózus, ellen-
álló a politikai küzdelemben,

de a miniszterelnöki vagy állam-
fõi tisztséghez élettapasztalat kell
– dicsérte meg, majd „ültette le”
Elena Udrea minisztert Traian
Bãsescu államfõ a Pro TV-nek
adott hétvégi interjújában. Saját
utódjaként Teodor Baconschi kül-
ügyminisztert, Cristian Preda EP-
képviselõt vagy Liviu Negoiþã
volt kormányfõjelöltet tudja el-
képzelni – tette hozzá. 3. oldal 

Leosztotta a PD
kártyáit Bãsescu 

Romániai 
körúton Schmitt 

Cristiana Anghel, a tanárok tiltakozásának szimbóluma Fotó: adevarul.ro

Éhségtõl hajtott ország
Kitartanak a béreiket és pótlékaikat követelõ tanügyi és pénzügyi alkalmazottak

PSD: kétbalkezes a jobboldal
Rendkívüli kongresszuson
mutatta be válságkezelõ kor-

mányprogramját a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) a hétvégén.
A legnagyobb ellenzéki párt az
egységes adókulcs megszünteté-
sében és a nagytõke megadózta-

tásában látja az „üdvözülést”. A
baloldali alakulat elnöke, Victor
Ponta élesen bírálta a kormány-
zatot, Traian Bãsescu államfõ
Demokrata– Liberális Pártjának
hatalmi struktúrákban jelen lévõ
tagjait “„fosztogató narancssárga

hordáknak” nevezve. Mircea
Geoanã lapunk kérdésére október
25-ét jelölte meg a bizalmatlansá-
gi indítvány benyújtásának idõ-
pontjaként, amelynek megszava-
zásához az RMDSZ honatyáitól
vár segítséget. 3. és 4. oldal 

A hely szelleme. A PSD a Palotateremben tartotta kongresszusát, ahol hajdan az RKP Fotó: Salamon Márton László



Gy. Z.

A Dmitrij Medvegyev orosz
államfõ által moszkvai fõpol-

gármesternek jelölt Szergej Szob-
janyin miniszterelnök-helyettes
személyérõl (aki  Jurij Luzskovot
váltotta) szavaz ma a fõvárosi ön-
kormányzat – jelentette be Vlagyi-
mir Platonov, a fõvárosi közgyûlés
elnöke. A sajtó szerint az ered-
mény nem kétséges: a jelöltet

megválasztják, és máris támogatá-
sáról biztosította a parlament
mindkét háza. Az 1958-ban szüle-
tett Szobjanyin neve már szerepelt
a Putyin miniszterelnök vezette,
kormányzó Egységes Oroszor-
szág Párt négy névbõl álló listá-
ján. A leendõ moszkvai polgár-
mester jelenleg a miniszterelnöki
hivatalt, vagyis a kormány appa-
rátusát vezeti, több mint öt éve
Putyin mellett dolgozik. 
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Röviden

Markó: jelentõs eredmény 
a tanügyi felelõsségvállalás

„Amennyiben a kormánynak sikerül fele-
lõsségvállalással elfogadtatni az oktatási
törvényt, ez kétségtelenül az elmúlt idõszak
legfontosabb megvalósítása lesz” – jelentet-
te ki a hétvégén Marosvásárhelyen Markó
Béla miniszterelnök-helyettes. Az RMDSZ
Maros megyei szervezetének TKT-ülésén
felszólaló szövetségi elnök az erdélyi ma-
gyarságot érintõ idõszerû politikai kérdé-
sekrõl és a kormány tevékenységérõl szóló
tájékoztatójában jelentõs eredménynek ne-
vezte azt, hogy az RMDSZ-nek sikerült ki-
eszközölnie a felelõsségvállalást, a kor-
mány az anyanyelvû oktatás szempontjából
elõnyös, a Képviselõház által elfogadott
törvényváltozatért vállal majd felelõsséget. 

PKE-oktató az „autonómia-díjas”

Tõkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács elnöke a hétvégén fogadta a partiu-
mi autonómia érdekében dolgozó munka-
csoport tagjait. Tõkés gratulált dr. Szilágyi
Ferencnek, a Partiumi Keresztény Egyetem
oktatójának, aki az Egy régi tájegység és
vonzáskörzet újjászületése; Érmellék és
Debrecen kapcsolata címû dolgozatával az
elsõ díjat nyerte el a Pálfi István Régiófej-
lesztési Alapítvány és a Határon Átnyúló
Kezdeményezések Közép-európai Segítõ
Szolgálata által meghirdetett Határtalan
Európa – határon átnyúló kapcsolatok el-
nevezésû pályázatán.

Hamarabb lehet szent a pápa

Felgyorsították a 2005-ben elhunyt II. Já-
nos Pál szentté avatásának folyamatát – je-
lentette be szombaton Bronislaw Komo-
rowski lengyel államfõ, miután a Vatikán-
ban megbeszélést folytatott XVI. Benedek
pápával.

Öngyilkos lett a Gazprom-vezetõ

Öngyilkosságot követett el a Gazprom
egyik vezetõ menedzsere: Szergej Kljukát,
a konszern gazdasági-pénzügyi osztályának
alig 36 éves helyettes vezetõjét holtan talál-
ták Range Rover típusú kocsijában, mellet-
te egy pisztollyal, amely állítólag a kazah
miniszterelnök ajándéka volt.

Berlusconi újra gyanús

Adócsalás gyanúja miatt újabb nyomozást
indított a római ügyészség Silvio Berlus-
coni olasz miniszterelnök (képünkön), va-
lamint idõsebb fia, Piersilvio és a
Mediaset nevû csoport további tucatnyi
vezetõje ellen.

Korrupt határõrök?

A magyar határrendészetet is érintõ kor-
rupciós vádakkal kapcsolatban a magyar
rendõrség hivatalos tájékoztatást kért ro-
mán partnerétõl. Az Adevãrul címû napi-
lap elektronikus változatának pénteki
információi szerint a román és a magyar
határõrök 400 euró kenõpénzért körözött
személyt is hajlandók átengedni a határon,
a lejárt érvényességû iratokkal rendelke-
zõk esetében pedig száz euróért hunynak
szemet a törvénytelenség fölött.

Bányaszerencsétlenség Kínában

Már huszonhat halottja van a közép-kínai
Honan (Henan) tartományban szombaton
történt bányaszerencsétlenségnek, további
11 bányász a föld alatt rekedt.

Szobjanyin váltja Luzskovot

a moszkvai városházán

Hírösszefoglaló

A párizsi repülõtereket már
nem fenyegeti azonnali üzem-

anyaghiány az olajfinomítókban
folytatódó sztrájk miatt. A nyug-
díjreform elleni tiltakozásul meg-
hirdetett sztrájk ugyanis a hétvé-
gén elérte Franciaország mind a
12 olajfinomítóját, amelybõl tíz-
ben teljesen leállt a termelés. A
párizsi repülõtereket kerozinnal
ellátó vezetékekben is akadozott
két napig a az utánpótlás, ami
már mára üzemanyaghiányt vetí-
tett elõre a legnagyobb francia re-
pülõtéren. A polgári légiközleke-
dési hatóság azonban szombat es-
te közölte, hogy teljesen helyreállt

a vezeték mûködése, és ismét ér-
kezik üzemanyag a csövekbõl a
repülõterek tárolóiba.

A szakszervezetek a keddi, si-
keresnek tekintett sztrájknap
után azért hívták ismét utcára az
ország kétszázharminc városá-
ban a franciákat, hogy tárgyaló-
asztalhoz kényszerítsék a kor-
mányt. Párizsban 30 embert vet-
tek õrizetbe, miután tüntetõk
csaptak össze a rohamrendõrök-
kel.  A nyugdíjreform elleni de-
monstráción a fiatalok egy cso-
portja üvegekkel és kövekkel do-
bálta meg az egyenruhásokat,
bankok kirakatát törték be. A re-
form legfontosabb eleme, hogy
60-ról 62 évre emelnék a nyug-

díjkorhatárt. Ezen kívül a teljes
összegû nyugdíj a jelenlegi 65
helyett ezentúl 67 évtõl jár majd,
vagy 41 és fél év munkaviszony
után. Nicolas Sarkozy államfõ
korábban már többször jelezte: a
nyugdíjreformot mandátuma
legfõbb ügyének tekinti, és a leg-
fontosabb elemein nem hajlandó
változtatni.

Miközben a vitatott törvény-
tervezetet a nemzetgyûlés már el-
fogadta, a szakszervezetek azt re-
mélik, hogy az energiaszektor-
ban meghirdetett határozatlan
idejû sztrájkkal még nyomást
tudnak gyakorolni a szenátorok-
ra a felsõházban szerdára terve-
zett szavazás elõtt. 

Francia tüntetés a
nyugdíjkorhatárért

ÚMSZ

Határon túli következményei
ugyan nem voltak a magyar-

országi vörösiszap-katasztrófá-
nak, Borbély László, Románia
környezetvédelmi és erdészeti
minisztere az Európai Unió
Környezetvédelmi Tanácsának
luxemburgi ülésén mégis úgy
vélte, hogy a kolontári iszaptá-
rozóban található vegyi anyagot
fel kell venni az unió által nyil-
vántartott veszélyes vegyi anya-
gok listájára. Véleménye szerint
elsõdleges fontosságú volna egy
olyan uniós szintû, a jelenleginél
hatékonyabb beavatkozási rend-
szer kidolgozása is, amely az
ökológiai katasztrófákra vonat-
kozik. A budapesti kormány azt
indítványozta az Országgyûlés-
nek, hogy a vörösiszap-kataszt-
rófa miatt az év végéig hosszab-
bítsa meg Veszprém, Gyõr–Mo-
son–Sopron és Vas megyében el-
rendelt veszélyhelyzetet. Az
érintett településekrõl kiköltöz-
tetett emberek visszatelepítése
pénteken megkezdõdött, és hoz-
záláttak a Kolontáron bontásra
ítélt házak eldózerolásához.
Devecser és Somlóvásárhely
nem lakott részein mûgyantát
terítenek szét, hogy lefedjék a
mezõgazdasági területen lévõ, a
száraz idõ miatt porrá váló vörö-
siszapot. 

Borbély: meg kell
elõzni a veszélyt

MTI

Átfogó intézkedéseket kell
hoznia Romániának a terje-

dõ cigányellenesség és a romá-
kat sújtó hátrányos megkülön-
böztetés visszaszorítására – álla-
pította meg hétvégi nyilatkoza-
tában Thomas Hammarberg, az
Európa Tanács (ET) emberi jogi
biztosa, miután háromnapos lá-
togatást tett Romániában. Sze-
rinte a lakosság nagy részében
továbbra is erõsek az elõítéletek
a romákkal szemben, akiknek
ez hátrányosan befolyásolja az
életü ket. Hammarberg úgy véli:
ahelyett, hogy arról folytatnak
vitákat, milyen szóval jelöljék a
roma lakosságot, inkább a ro-
mák történelmérõl kellene felvi-
lágosítani a közvéleményt. Fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a
helyi önkormányzatok és a nem
kormányzati szervezetek kulcs-
szerepet játszhatnának a romák
társadalmi befogadtatásában,
ám jelenleg bürokratikus akadá-
lyok miatt nem jutnak hozzá
megfelelõ mértékben az ezt
szolgáló uniós alapokhoz. A he-
lyi hatóságoknak kellene tevéke-
nyen és hatékonyan fellépniük a
romák hátrányos oktatási, fog-
lalkoztatási, egészségügyi ellá-
tási, valamint lakhatási helyze-
tének javítása érdekében – véle-
kedett. 

Bírál az ET 
emberjogi biztosa

Megérkezett Szobjanyin, Vlagyimir Putyin munkatársa és bizalmasa

A nyugdíjkorhatár hatvanról hatvankét évre való emelése ellen tiltakoztak a tüntetõk Franciaországban

Folytatás az 1. oldalról

A magyar államfõ és kísérete ma
délután Marosvásárhelyre utazik,
hogy megtekintse a Kultúrpalotá-
ban megrendezendõ ünnepi mû-
sort. Másnap az egyházi méltósá-
gok körében elfogyasztott reggelit
követõen részt vesz és beszédet
mond a Magyarok XXI. címet vise-
lõ fórumon a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem Mû-
szaki és Humántudományok Ka-
rának Szenátusi termében.
Schmitt Pál innen utazik Nagyvá-
radra, ahol ellátogat a Partiumi
Keresztény Egyetemre és beszédet
mond az egyetem jubileumi ün-
nepségén az Újvárosi templom-
ban, végül megkoszorúzza Szent
László és Bethlen Gábor szobrát.
A rendszerváltozás utáni ro-
mán–magyar államfõi találkozók
rövid múltra tekintenek vissza.
Göncz Árpád elõször 1997 máju-
sában látogatott el Emil Constan-
tinescu vendégeként Romániába,
amit az elnök 1998 januárjában
viszonzott. Legközelebb 2000 áp-
rilisában vett részt Constantinescu
Székesfehérvárott a közép-euró-
pai államfõk csúcstalálkozóján.
Mádl Ferenc 2002 októberében
érzett Ion Iliescu vendégeként
Romániába. Iliescu 2003 szep-
temberében utazott Budapestre.
Sólyom László és Traian Bãsescu
2005 szeptemberében az ENSZ
Közgyûlésének jubileumi ülés-
szakán folytatott kétoldalú meg-
beszéléseket. Sólyom László 2007
februárjában hivatalos látogatást
tett Romániában. A magyar ál-
lamfõ Sólyom László köztársasá-
gi elnök székelyföldi magánláto-
gatásán 2008 októberében Csík-
szeredában négyszemközti be-
szélgetést folytatott Traian Bã-
sescuval, aki 2009 februárjában
látogatott el Budapestre. 

Romániai 
körúton Schmitt



M. Á. Zs.

„Intelligens, ambiciózus, ren-
delkezik tárgyalási készségek-

kel, és rendkívül ellenálló a politi-
kai küzdelemben. Nyugodtan ki-
jelenthetem, hogy korához ké-
pest, 36, 37 évesen az utóbbi idõ-
szak egyik legjobb produktuma a
Demokrata-Liberális Pártban. De
innen hosszú út vezet még a mi-
niszterelnöki vagy államfõi tiszt-
ségig” – dicsérte meg, majd „ültet-
te le” Elena Udrea fejlesztési és
turisztikai tárcavezetõt Traian
Bãsescu államfõ a Pro TV-nek
adott tegnapi interjújában. Hoz-
zátette: a nagyobbik kormánypárt
egykori elnökeként személyes tá-
mogatója volt a fiatalok elõtérbe
tolásának, viszont idõközben arra
a következtetésre jutott, hogy kö-
rültekintõen kell magas pozíciók-
ba ültetni õket. „Az államfõi, mi-
niszterelnöki tisztséghez komoly
élettapasztalat szükséges. 

Folytatva a PD-L „humánerõ-
forrás-politikáját” Bãsescu úgy
jellemezte Vasile Blagát, mint aki
rendkívül erõs a párton belül és
képes megnyerni a pártelnöki
tisztséget. „Ellenben nem tudom,
hogy tudna-e gyõzni az alakula-
ton kívül” – fogalmazott sokat

sejtetõen az államfõ. Bãsescu
nemlegesen válaszolt arra a kér-
désre, hogy javasolná-e a PD-L
fõtitkárának azt, hogy induljon
az államfõi tisztségért. „Ehhez
más típusú emberekre van szük-
ség, »megnézném« Teodor
Baconschit, Cristian Predát,
Liviu Negoiþát” – jelölte ki párt-
beli utódait Bãsescu. Az államfõ
hevesen tagadta, hogy a külügy-
minisztert õ „építette fel”, szerin-
te Baconschi jól kiforrott értelmi-
ségi és lehet, hogy elérkezett az
ideje, hogy a románok egy ilyen
típusú elnököt válasszanak. „Ott
volt Ion Iliescu, aki a múltba ré-
vedt, az emberarcú szocializmust
akarta felépíteni, ott volt Emil
Constantinescu, és ott voltam én,
a játékos. Lehet, megérett a idõ
arra, hogy egy jövõtervvel ren-
delkezõ értelmiségit válasszanak
az ország élére” – fejtegette
Bãsescu, hozzátéve, kizárja an-
nak az esélyét, hogy egy nõt vá-
lasszanak a legmagasabb állami
tisztségbe.

Az államfõ elmondta, nem lát
semmilyen okot arra, hogy kérje
Emil Boc miniszterelnök lemon-
dását mindaddig, amíg a kabinet
vezetõje az állam megrefor-
málásán dolgozik. 

Salamon Márton László

Utoljára huszonegy évvel ez-
elõtt, egészen pontosan 1989.

november 20-án lehetett ekkora
tömeg egy pártkongresszuson a
bukaresti Palotateremben, mint
amekkora ezen a hétvégén gyûlt
össze. Akkor, a Román Kommu-
nista Párt XIV. kongresszusán
„Nicolae Ceausescu elvársat” vá-
lasztották újra egyhangú szavazás-
sal az RKP fõtitkárává, most a leg-
nagyobb román ellenzéki párt tar-
tott rendkívüli kongresszust ugyan-
azon a helyszínen, mintegy ötezer
küldött részvételével. És mintha a
genius loci – a hely szelleme –
nem lengte volna be amúgy is a
szombati rendezvényt, a felszóla-
lásokból sem hiányoztak a rossz
emlékû helyszínre való utalások.

Nem a múlt kísérteteivel, hanem
a mával, és fõleg a jövõvel kell fog-
lalkoznunk! – ütötte le az alaphan-
got Victor Ponta a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) kongresszusán tar-
tott megnyitóján. A legnagyobb el-
lenzéki párt ifjú elnöke sûrûn utalt
az alakulat múltjára, a „nagy öre-
gekre”, akik közül Ion Iliescu és
Oliviu Gherman korábbi elnökö-
ket személyesen is köszöntötte.
Ponta hangsúlyozta, a párt mai ve-
zetõi „tanultak a múlt hibáiból”, és
nem a belsõ harcokra, hanem a
külsõ ellenséggel való háborúra
összpontosítanak. A belsõ harcok-
ra vonatkozó pártelnöki megjegy-
zések célpontját, Mircea Geoanát

egyébként csak nagy nehezen ta-
lálták meg a hatalmas termet vé-
gigpásztázó kamerák: a korábbi
PSD-elnök tüntetõen az utolsó so-
rok egyikébe ült, onnan hallgatta
fiatal utódja rá vonatkozó csípõs
megjegyzéseit. Victor Ponta eköz-
ben megnevezte a „valódi ellensé-
get”, akinek „arca és neve is van”:
Traian Bãsescu és a PD-L. „Ro-
mánia fosztogatók, rablók kezébe
került. Vegyük vissza az országot
a narancssárga hordáktól!” –
hangzott az ellenzéki vezér üdvri-
valgásokkal kísért csatakiáltása.

A baloldali alakulat egyébként
válságkezelõ kormányprogramját
fogadta el rendkívüli kongresszu-
sán, amelyek idõzítése a – Mircea
Geoanã szenátusi elnök közlésé-
nek megfelelõen – október 25-én
esedékes bizalmatlansági indít-
vány benyújtásával függ össze.
Mint Geoanã az ÚMSZ kérdésére
a helyszínen elmondta, az ellen-
zék számít az RMDSZ szavazata-
ira is, minthogy az RMDSZ „gya-
korlatias alakulat, amely jól kiszá-
mítja a politikai lépéseit és érdeke-
it”, és amelyre szerinte jelenleg
„hatalmas nyomást gyakorolnak a
kormány tevékenységével elége-
detlen szavazói”.

A PSD programjának fõ pont-
jait ismertetõ Victor Ponta szerint
egyébként a szociáldemokraták
kormányra kerülésük esetén azon-
nal visszaállítanák az állami alkal-
mazottak bérlevágások elõtti jöve-
delmét, megszüntetnék az egysé-
ges adókulcsot – amelyben a bajok

fõ forrását vélik felfedezni –, illet-
ve megadóznák a nagytõkét. 

A kormánypártok, kormányt
támogató alakulatok közül csupán
az RMDSZ képviseltette magát a
PSD kongresszusán. Verestóy At-
tila szenátor köszöntõbeszédében
utalt a két alakulat korábbi jó
együttmûködésére, és megnyug-
tatni igyekezett az ellenzéki alaku-
lat küldötteit afelõl, hogy a kor-
mányzati felelõsségvállalással el-
fogadásra javasolt tanügyi törvény
kisebbségbarát rendelkezései csu-
pán azt a célt szolgálják, hogy a ki-
sebbségekhez tartozó diákok
könnyebben elsajátíthassák a tan-
anyagot. Hatalmas tapsot kapott
volt párttársaitól a korábban a
PSD soraiban politizáló, majd
függetlenként választásokat nyert
bukaresti fõpolgármester, Sorin
Oprescu, akinek várható visszaté-
rését az “anyapárt” kebelébe a
széksorokban ülõk közül sokan
már tényként kezelték. 
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Marosvásárhelyen minden
bizonnyal sokan emlékez-
nek még, amikor a Ma-

gyar Köztársaság rendszer-
váltás utáni elsõ elnöke,
Göncz Árpád látogatott el a
városba, hiszen nem csupán

a magyar lakosoknak,
hanem az Emil

Constantinescu elnök társaságában érkezõ
Árpi bácsinak – amint ismerõsei nevezték
kedvesen-bizalmasan – is könny csillogott a
szemében. Akkor és ott, a román–magyar
városháborútól megszenvedett Marosvásárhe-
lyen sokan érezték úgy, hogy a két ország kö-
zött valóban az a közös európai gondolat
kezd csírázni, amely más mederbe terelheti
mindkét nép jövõjét. 
Göncz Árpád egy évtizedig, egészen 2000-ig
tartó elnöksége után Mádl Ferenc, majd Só-
lyom László elnökök is többször jártak Ro-
mániában, és találkoztak nem csupán a ro-
mániai magyarság politikai-gazdasági-
mûvelõdési életének a képviselõivel, közigaz-
gatási tisztségviselõkkel, hanem úgymond a
hétköznapi emberekkel is. 
Schmitt Pál köztársasági elnök hétfõi és ked-
di romániai látogatása voltaképpen a ro-
mán–magyar és a magyar–magyar kapcso-
latokban megkezdett út folytatása, de néhány
árnyalatnyi különbséggel. A látogatás elõké-
szítése közben a román fél most nem róhat fel
a Magyar Köztársasági Elnöki Hivatalnak
semmiféle olyan diplomáciai balfogást, ame-
lyet elõdjével megtett, a Magyar Köztársaság
elnöke viszont már két nappal ezelõtt éreztet-
te, hogy a magyarországi nemzetpolitika új
szemléletet próbál meghonosítani a Kárpát-
medencei magyarság tekintetében. Tõkés
Lászlóval tartott pénteki találkozója kereté-
ben ugyanis a köztársasági elnök kifejtette,
hogy õ nem egyenlõ távolságot kíván tartani
a határokon túl mûködõ magyar szervezetek-
tõl és közösségektõl, hanem a közeledést és az
összetartozást szeretné erõsíteni. 
Tõkés László voltaképpen Schmitt Pált vál-
totta fel az Unió parlamentjének alelnöki
tisztségében, így találkozásukban nincsen
semmi meglepõ, ha viszont arra gondolunk,
hogy az EMNT elnökével és nem a románi-
ai magyarság törvényes képviseletével, az
RMDSZ-szel és annak elnökével beszélte
meg a kétnapos látogatás részleteit, akkor
újból kiderül, hogy egyelõre közéleti gesztu-
sok szintjén, de jelentõs hangsúlyeltolódás
színhelye a magyarországi hivatalos kor-
mányzati politika. Úgy tûnik, a romániai
magyarság többször is egyértelmûen kifeje-
zett választása ellenére megpróbálja az
RMDSZ-t, az EMNT-t, az MPP-t, az
SZNT-t egyenrangú politikai szereplõkként
kezelni, illetve a romániai valóság két évti-
zedes politikai tapasztalatával rendelkezõ
Romániai Magyar Demokrata Szövetséget
a háttérbe szorítani, vagy legalábbis ellenzé-
két erõsíteni. 
Persze, megtörténhet, hogy a látszat csal. De
ez a csalódás csak akkor lesz igazán kellemes,
ha Budapesten is belátják: a romániai ma-
gyarság intézményekkel és parlamenti eszkö-
zökkel rendelkezõ, önálló és céltudatos politi-
káját érdemes támogatni a klubszintû poli-
tizálgatások helyett.

Román lapszemle

A negyedik

Székedi Ferenc

Két hónapos megszakítás után újra el-
kezdték árusítani az országlogót ábrázoló
postabélyegeket. Mint ismeretes, a közel
egymillió euróba került országlogó körül
botrány alakult ki a sajtóban, az abban
szereplõ falevél miatt. (Jurnalul Naþional)

Súlyosan bántalmazta Nati Meir volt
román képviselõt egy cellatársa a zsilávai
börtönben. (România Liberã) A földren-
gések megelõzésével foglalkozó egyetlen
hazai intézmény elvesztette önálló jelle-
gét, és beolvasztották egy nagyobb intéz-
ménybe, amely a várostervezés problémá-
ival foglalkozik. Az intézet vezetõje sze-
rint ez rossz döntés volt, és ennek követ-
keztében a földrengés-megelõzés vissza
fog fejlõdni hazánkban (Evenimentul Zilei)

„Kétbalkezes jobboldal”

Leosztotta a PD-L kártyáit

Traian Bãsescu államelnök
S. M. L.

Fontos lenne statisztikailag
elemezni, milyen szerepet töl-

tenek be a nemzeti vállalatok a
kétoldalú kereskedelemben vagy
a befektetésekben – hangsúlyozta
Becsey Zsolt, a magyar Nemzet-
gazdasági Minisztérium külgaz-
dasági államtitkára azon a talál-
kozón, amelyet Borbély Károly-
lyal, a romániai gazdasági mi-
nisztérium államtitkárával tartott
a hétvégén Bukarestben. Becsey
és Borbély szerint ugyanis mind a
tõkemozgás, mind a kereskedel-
mi mozgás tekintetében erõteljes
a magyar fölény, nem kiegyensú-
lyozott a helyzet. „Növekszik
ugyan a kereskedelem, és bár na-

gyon fontos partnerei vagyunk
egymásnak, még nagy tartalékok
vannak kihasználatlanul” – álla-
pította meg Becsey. A két állam-
titkár a majdani közös kormány-
ülés gazdasági témájú határoza-
tait elõkészítõ bizottság társelnö-
keiként megegyezett abban, hogy
a magyar EU-elnökség közeledté-
vel egyeztetni fog az EU gazda-
ságpolitikai koordinációs tevé-
kenységét illetõen, akárcsak a
tízéves nemzeti gazdasági fejlõdé-
si stratégiák kérdésében. Az
ÚMSZ-nek Becsey elmondta, a
közös kormányülés idõpontjától
függetlenül a vegyes bizottságnak
dolgoznia kell, elõ kell készítenie
a kormányfõi szintû majdani
egyezségeket. 

Magyar kereskedelmi fölény

Videanu: irreális a PSD programja
A PSD száz pontos gazdasági programja kizárólag kampánycélokat
szolgál és életbe léptetése a lakosság elszegényedéséhez vezetne – is-
mertette a Demokrata-Liberális Párt (PD-L) „olvasatát” a szomba-
ton bemutatott ellenzéki kormányprogramhoz Adriean Videanu, a
PD-L elsõ alelnöke. Hozzátette: egyes kitételek egyenesen törvény-
ellenesek. „A szociáldemokraták által javasolt intézkedések költségei
2011-ben 10 és 10,7 százalék közötti költségvetési hiányt eredmé-
nyeznének” – tette hozzá a volt gazdasági miniszter. 

PSD-vezérkar Adrian Nãstase és Ion Iliescu volt pártelnökökkel, Victor Pontával és Liviu Dragnea fõtitkárral A szerzõ felvétele

Keresik az egyensúlyt. Becsey Zsolt (balra) és Borbély Károly A szerzõ felvétele
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Gy. Z.

Alig egy hét leforgása
alatt két olyan hír is nap-

világot látott, amely a buda-
pesti külügyminisztériumnak
a Kárpátalján élõ magyarok-
kal kapcsolatos intézkedésére
vonatkozik. A magyar kor-
mány legutóbb – miközben
továbbra is támogatni fogja a
fenntartási költségeket – a
Kárpátaljai Magyar Kulturá-
lis Szövetségnek (KMKSZ)
adta át a Vereckei Magyar
Honfoglalási Emlékmûvet.
Az errõl szóló megállapodást
Ungváron írta alá a kétnapos
kárpátaljai látogatáson tar-
tózkodó Németh Zsolt kül-
ügyi államtitkár és Kovács
Miklós, a KMKSZ elnö-
ke. Ezt megelõzõen az is ki-
derült, hogy a jövõben az
Ukrajnai Magyar Demokra-
ta Szövetség (UMDSZ) he-
lyett csak a KMKSZ adhatja
ki a magyarigazolványokhoz

szükséges és a kedvezményes
vízumra jogosító igazoláso-
kat. Az UMDSZ bejelentet-
te: Budapest döntése miatt
tömeges tiltakozásokat, illet-
ve nagygyûléseket rendez.

Az elukránosodás 
veszélye

A botrány valójában két
szálon fut, az egyik politikai,
a másik pedig gyakorlati.
Tudni kell, hogy a KMKSZ
és személy szerint Kovács
Miklós (akkor még alelnök)
már az Antall József vezette
kormány idején is erõteljes
kritikákat fogalmazott meg.
Az 1990-es évek elején azt
vetette Magyarország – és
egészen konkrétan az MDF
vezette, konzervatív magyar
kormány szemére, hogy sú-
lyos hibát követett el akkor,
amikor 1991 decemberében,
Ukrajna függetlenségének ki-
kiáltását követõen (méghoz-

zá elsõként) aláírta Kijevvel a
két ország alapszerzõdését.
Kovács – egyébként megala-
pozott – vádjai szerint az uk-
rán kormány nem tartja be
annak vállalását, hogy Kár-
pátalján nem változtatja meg
az etnikai viszonyokat, ha-
nem tömegesen telepít be uk-
rán nemzetiségû állampolgá-
rokat szórványban vagy
tömbben élõ magyarok közé.
Második lépcsõben így már
semmi akadálya nem volt an-
nak, hogy elõbb gyérüljenek
a magyar tannyelvû iskolák,
majd pedig gyakorlatilag
meg is szûnjenek. Mindez
pedig a magyar falvak elukrá-
nosodásához vezet.

A következményt ma már
jól látjuk: az elõzõ államfõ,
Viktor Juscsenko idején még
a tankönyvek beszerzése is
nehézségekbe ütközött, ha
valaki letehette is magyarul
az érettségit, mit sem ért vele,
mert nem tudott továbbta-

nulni (egyedül a beregszászi
II. Rákóczi Ferenc Fõis-
kolán, amelynek felújítása
egyébként – magyar támoga-
tással – ugyancsak a napok-
ban fejezõdött be). A helyzet
javulását a KMKSZ paradox
módon az oroszbarát új ál-
lamfõtõl, Viktor Januko-
vicstól reméli (remélheti), aki
az országban élõ orosz ki-
sebbségnek kedvezve ugyan-
ezt ígéri a magyaroknak is.

Több igazolvány, 
mint magyar

A kijevi parlamentben je-
lenleg nincs magyar képvise-
lõ, bár az UMDSZ Ungvár-
ról a fõvárosba tette át szék-
helyét, miközben a KMKSZ
– nevéhez méltóan – maradt
Kárpátalján. A Budapest tá-
mogatását is bíró Kovács
Miklós került be a Radába,
ám 2002-ben át kellett adnia
a helyét az UMDSZ-es Gaj-
dos Istvánnak, aki mellett
ugyancsak kiállt a magyar
külpolitika, igaz, akkor már
nem a Fidesz és Orbán Vik-
tor, hanem az MSZP és
Medgyessy Péter kezében
volt a kormányrúd. A ma-

gyarországi váltógazdálko-
dás ingájának lengése tehát
sajátos módon megmutatko-
zott a kárpátaljai magyarság-
gal kapcsolatos politikában
is, s hogy ez mennyire így
van, a legfrissebb bizonyíték
rá az újabb UMDSZ–
KMKSZ váltás. Most ismét a
KMKSZ támogatásának ide-
je jött el. De a magyaroknak
nincs képviseletük az ukraj-
nai parlamentben.

Sokan politikai szándékot
sejtenek az mögött is, hogy
Budapest megvonta a jogot
az UMDSZ-tõl a magyariga-
zolványok kiadására és a
kedvezményes vízum kiadá-
sához szüksége igazolások
kiállítására is. Semjén Zsolt
magyar miniszterelnök-he-
lyettes mindezt azzal a fur-
csasággal indokolta, hogy
több magyarigazolványt ad-
tak ki, mint ahányan Kárpát-
alján magyarnak vallják ma-
gukat. Németh Zsolt külügyi
államtitkár pedig megdöbbe-
nését fejezte ki még a nyáron,
hogy eddig 165 ezer körüli
magyarigazolványt adtak ki
Kárpátalján, miközben az er-
re jogosult, 14 évnél idõsebb
kárpátaljai magyarok nagyjá-

ból 100-120 ezren lehetnek,
és az okmány birtokában pél-
dául könnyített módon jut-
hatnak hozzá az európai uni-
ós országok vízumaihoz.

A fõkonzul bûnei

A gyanúsítás érzékenyen
érintette az UMDSZ-t, amely
közleményben reagált az in-
tézkedésekre. Mindazonáltal
a budapesti intézkedések
nem példa nélküliek: a na-
pokban öt hónap felfüggesz-
tett börtönbüntetésre ítélték
Bécsben Ausztria volt buda-
pesti fõkonzulját, és a bünte-
tés csupán azért volt ilyen
enyhe, mert a bíróság enyhítõ
körülményként vette figye-
lembe, hogy a vádlott saját
akaratából állt az igazságszol-
gáltatás elé, hogy nem foga-
dott el pénzt az illegális be-
utazási engedélyek kiállításá-
ért. (A már nyugdíjazott dip-
lomata budapesti helyettesét
egy másik perben három és
fél év börtönre ítélték.) A fõ-
konzul hatszáznál több olyan
(többségében ukrán és mol-
dovai) vízumkérelmet írt alá,
amelyekhez hamisított meg-
hívóleveleket csatoltak. 

Magyar–magyar viszály a Kárpátalján

Bogdán Tibor 

A Szociáldemokrata Párt
(PSD) rendkívüli kong-

resszusán vaskos dokumen-
tum tartalmát ismertették; a
Románia: a helyes út a társadal-
mi igazságosság címû, több
mint félezer oldalas doku-
mentumot az Adrian
Nãstase által irányított szoci-
áldemokrata szakértõcsoport
dolgozta ki és voltaképpen
kormányprogramnak szánta
azt. Hogy a párt elképzelése-
inek és nem kevésbé ígéretei-
nek népszerûsítését semmi se
árnyékolja be, a kongresszus
szervezõinek gondjuk volt ar-
ra, hogy a párton belüli ha-
talmi harc mindvégig háttér-
ben maradjon. 

Száz intézkedés

Victor Pontáék kormány-
zási programja – amint az
egy szociáldemokrata párttól
el is várható – bõvelkedik ígé-
retekben, az egyszerû válasz-
tónak kedvezõ megoldások-
ban, és így a jelenleginél lé-
nyegesen jobb, élhetõbb Ro-
mánia képével kecsegtet. 

A száz kormányintézke-
dést, illetve célkitûzést a szer-
zõk idõpontok szerint cso-
portosították. Ezek szerint
kormányra kerülve a Szociál-

demokrata Párt már az elsõ
napon hat intézkedést léptet-
ne életbe: így egyebek között
visszaállítaná a közalkalma-
zottak fizetését a 25 százalé-
kos bérlefaragás elõtti szint-
re, eltörölné a katonák nyug-
díjainak átszámolására ho-
zott rendelkezéseket – ebben
az esetben egyszerûen meg-
akadályozná az egységes
nyugdíjtörvény alkalmazá-
sát – és mentesítené az adó-
kötelezettség alól a kisnyug-
díjakat. Emellett megszün-
tetné a szerzõi jogdíjasok
szociális alaphoz történõ
hozzájárulási kötelezettségét
és ugyanakkor megkezdenék
a Boc-kormányzat pénzügyi
ellenõrzését is.  

A kormányralépést követõ
elsõ hónap során a szociálde-
mokrata kabinet 750–800 lej-
re emelné a minimálbért, fel-
szabadítaná a jelenlegi kor-
mány által zárolt tisztségeket
az egészségügyben, és a la-
kossági fogyasztás esetében
egy esztendõre befagyaszta-
ná az energiaárakat.

Adóreform, 
nyugdíjemelés 

A kormány elsõ esztende-
jében a szociáldemokraták a
jelenlegi egységes adókulcs
helyett differenciált, sávos

adórendszert vezetnének be.
Erre két „munkaváltozatot”
is kidolgoztak. Az elsõ sze-
rint négy adósáv létezne. Az
ezer lej alatti jövedelmek
mentesülnének az adókötele-
zettség alól. A 4 500 lejt meg
nem haladó jövedelmek adó-
kulcsa 15 százalékos lenne, a
4 500–10 000 lej közötti jöve-
delemben részesülõk 25 szá-
zalékos adót fizetnének, ezen
felül pedig 35 százalékos
adót állapítanának meg.

A második variánsnak
megfelelõen három adósávot
vezetnének be. 1000 lejes jö-
vedelem alatt 8, 1000 és 4500
lej között 12, 4500 lejen felül
pedig 16 százalékos lenne az
adókulcs. Az elsõ kormány-
zási esztendõ kiemelt felada-

tai között szerepel a nyugdíj-
pont értékének felemelése az
országos átlagjövedelem 45
százalékára. Pontáék azon-
ban most már óvatosabbak,
és az ígéret teljesítését „az
adórendszer stabilizálásához
és a költségvetés kiegyensú-
lyozásához” kötik.  

A szociáldemokraták, kor-
mányra kerülésük esetén
megtartanák a 16 százalékos
egységes profitadó-kulcsot.
Elképzelésüknek megfelelõ-
en a hozzáadott értékadót
különbözõ szinten állapíta-
nák meg a luxustermékek, il-
letve a létfontosságú cikkek
esetében – öt százalékosra
mérsékelnék például a ke-
nyér, a friss hús, a tej, az ét-
olaj és a cukor esetében.

Ugyanakkor megadóztatnák
a luxusszámba menõ ingatla-
nok tulajdonosait, illetve a
több ingatlant birtokló sze-
mélyeket.

Miniszterelnök: 
Victor Ponta

A szociáldemokraták ígé-
retet tesznek kormányprog-
ramjukban arra is, hogy poli-
tikamentessé változtatják a
közigazgatási rendszert; az
igazságszolgáltatási kineve-
zéseknél is kizárják a politi-
kai nyomásgyakorlást. Mind-
ezzel egyidõben visszaszorít-
ják az adócsalást, hatékon-
nyá változtatják a korrupció
elleni küzdelmet. A mezõ-
gazdasági termelõk számára

idõben kifizetik majd a támo-
gatásokat, az 1000 lejnél ki-
sebb nyugdíjjal rendelkezõk
esetében pedig 90 százalék-
ban finanszírozzák a gyógy-
szereket.

Mindezek után a szociálde-
mokraták arra számítanak,
hogy népszerûségük jelentõ-
sen megnövekszik majd.
Ezért több mandátumban is
gondolkodnak, ami abból is
kiderül, hogy leszögezik: elsõ
kormányzási mandátumuk
alatt kiemelt feladatuknak te-
kintik az európai uniós támo-
gatások felhasználását, a több
évre szóló költségvetési terv
kidolgozását. Minden erõvel
azon lesznek, hogy ösztönöz-
zék az ipari fejlõdést, hogy je-
lentõs összegeket fektessenek
be a kutatásba, a fejlesztésbe,
illetve az újításba. Minden-
nek céljából új életre keltik a
Román gyártmány elnevezé-
sû programot, érvényt szerez-
nek az egységes ellenõrzést
szavatoló törvénynek, az
Antibiotice, az Unifarm, a
Sanevit és a bukaresti Canta-
cuzino Intézet oltóanyagokat
gyártó részlegének egybevo-
násával pedig országos
gyógyszergyártó társaságot
hoznak létre.

A szociáldemokraták elnö-
ke, Victor Ponta a nagyratörõ
kormányprogram gyakorlat-
ba ültetésének legfõbb zálo-
gát abban látja, hogy a doku-
mentumot „a Szociáldemok-
rata Párt és a románok közöt-
ti szerzõdés felvállalásának”
tekinti. Ahhoz pedig, hogy a
program ne maradjon papí-
ron, az szükséges, hogy a mi-
niszterelnöki tisztséget Victor
Ponta pártelnök töltse be – je-
lentette ki a dokumentumot
összeállító munkacsoport ve-
zetõje, Adrian Nãstase. 

PSD: Románia helyes útja
Erõdemonstrációnak szánta a fõ ellen-
zéki tömörülés hétvégi rendkívüli
kongresszusát. Mivel a Szociáldemok-
rata Párt találkozójánnak program-
jában tisztújítás nem szerepelt, nyil-
vánvaló, hogy Victor Ponta és csapata
kormányzásra való rátermettségét
akarta bizonygatni a választók elõtt. 

A budapesti kormány több kérdésben is elkötelezte magát

az egyik kárpátaljai magyar szervezet ellen, miközben a

korábban a szocialistákkal szövetséges társaságot mintegy

bünteti. Politikai vagy gyakorlati ügy? Esetleg mindkettõ?



Ha minden igaz, ma az ellenzék benyújtja
a bizalmatlansági indítványt. Ismerve a
parlamenti erõviszonyokat, azt a tényt,
hogy a kormányt támogató frakciók száma
nem csökkent, valószínûsíthetõ, hogy az
ellenzéki kezdeményezés valószínûleg ak-
kor is elbukik, ha a szavazatokat nem
Roberta Alma Anastase számolja (hacsak a
Demokrata-Liberális Pártban dúló frakció-
harcok arra nem sarkallják a vezetõ kor-
mánypárt honatyáinak egy részét, hogy
megbuktassák Emil Boc kormányát és így
részt kérhessenek a lapok újraosztásából).
Felmerül a kérdés, hogy ilyen körülmények
között egyáltalán érdemes-e az ellenzéknek
egy valószínûleg vesztes csatába indulni?
Igen, elképzelhetõ, a bizalmatlansági indít-
vány bukásával – legalábbis egy idõre – el-

vonulnak a viharfelhõk nem-
csak a Victoria-, de a
Cotroceni-i palota fölül is.
Ha azonban politikailag és

nem taktikailag vizsgál-
juk a kérdést, akkor
nyilvánvaló, hogy a
jelen körülmények
között az ellenzéknek
majdhogynem kutya

kötelessége kísérletet tenni a Boc-kormány
demokratikus leváltására. Azt követõen,
hogy az ország gazdasága két éve csökke-
nõ tendenciát mutat, a megszorító intézke-
dések révén nemhogy nem sikerült helyre-
állítani a költségvetés egyensúlyát, de min-
den valószínûség szerint a
bevételek csökkenésével
kell számolni, önmagában
is elégséges ok lenne arra,
hogy megpróbálják meg-
gyõzni a törvényhozást ar-
ról, hogy ne kísérletezze-
nek tovább Emil Boc „re-
formjaival”. Ha ehhez
hozzászámoljuk az állami
intézmények növekvõ demokráciadeficitjét,
kezdve az igazságügyi intézmények élén
történt kinevezésektõl, az Alkotmánybíró-
ság átpolitizálásán keresztül a nyugdíjtör-
vény csalással történt megszavazásáig, és
kiegészítjük a kormányzat mérhetetlen ci-
nizmusával, a párbeszéd visszautasításával,
rugalmatlanságával és a transzparencia hi-
ányával, amely a hatalomgyakorlást ma jel-
lemzi, akkor világossá válik, hogy ha az el-
lenzék nem nyújtaná be a bizalmatlansági
indítványt, akkor tulajdonképpen legitimál-

ná mindazt, ami az országban az utóbbi
két évben történt.
Másfelõl a bizalmatlansági indítvány be-
nyújtásának az is értelmet ad, hogy az ál-
lásfoglalásra (s talán önvizsgálatra) készte-
ti/kényszeríti a politikusokat. Vállalni kell

ugyanis a kormány támo-
gatását vagy megbuktatá-
sát. Aki a kormányt támo-
gatja, az nemcsak az új
tanügyi törvény, a mini-
máladó eltörlése vagy a
kórházak decentralizációja
mellett foglal állást, ha-
nem a nyugdíjtörvény su-
mák elfogadására is igent

mond, szolidáris az alkalmazottai elõl kor-
mányõri segédlettel menekülõ miniszter-
rel, az helyesli a 640 lejes minimálbért is.
Mellesleg, a parlamenti erõviszonyokat
szemlélve, úgy tûnik, hogy az egyéni vá-
lasztókerületi rendszer bevezetése nem tet-
te érzékenyebbé a honatyákat a lakossági
óhajokkal szemben. Miközben a közvéle-
mény-kutatási adatok szerint a lakosság
több mint 60 százaléka leváltaná a kor-
mányt, az õket képviselõk esetében az
arány majdnem fordított.

Úgy tûnik azonban, hogy ez utóbbi tekin-
tetben a kormánypártok leleményes megol-
dást találtak arra, hogy miként lehet elke-
rülni a kormánnyal szembeni szolidaritás
vállalását, úgy, hogy az ne vezessen a Boc-
kabinet bukásához. A koalíció képviselõi és
szenátorai az ülésteremben tartózkodnak
majd, jelenlétüket is regisztrálják, de nem
veszik át a szavazógolyókat, és nem is he-
lyezik azokat az urnába. A mutatványnak
az lenne a taktikai célja, hogy azonosítani
lehessen azokat a kormánypárti honatyá-
kat, akik mégis szavaznak (vélhetõen az in-
dítvány mellett) és ezzel megszegik a párt-
fegyelmet. Eltekintve a fenti trükknek alkot-
mányosan és a házszabály betartása szem-
pontjából aggályos voltától (gyakorlatilag
sérül a szavazáshoz való jog, illetve a szava-
zás titkosságának elve), a kitaláció azt is jel-
zi, hogy a kormány nyílt támogatásának fe-
lelõsségét már a kormányoldal sem vállalja.
Ez pedig azoknak a véleményét igazolja,
akik szerint a Boc-kormány maradása még
csak politikai okokkal sem magyarázható.
A kabinet kizárólagos bázisát a tényleges
döntéshozók szûk körének hatalmi ambíci-
ói és gazdasági érdekei jelentik.
Vagy mégsem? Ezen a héten eldõl.

Amikor a gazdasági válság egész valóságában megjelent, a gyakorla-
ti embert készületlenül találta és meghökkentette. A gondolkozó pe-
dig csak annyit volt kénytelen tenni, hogy megállapította: íme, amit
mondott, elkövetkezett. A húszas évek alatt igen sokféle válságmûvel
lehet találkozni, de alig van közötte olyan amelyik a társadalom
vagy az állam vagy a gazdaság konkrét kérdésével foglalkozna. Csak
amikor 1929-ben New Yorkban a gazdasági csõd elsõ jele feltûnt,
akkor vették észre, hogy a világ idõközben hová jutott. Különös és a
helyzetre abszolút jellemzõ, hogy még akkor is hajlandók voltak e je-
lenséget kizárólag vagy pénz-, vagy termelési, vagy fedezet-, vagy
egyéb gazdasági természetû válságnak tartani, és nagyon kevesen
vették észre a távolabbi vonatkozásokat. A legmesszebb az ment, aki
a gazdaságon túl legfeljebb a politikai vagy szociális tényezõket vette
észre. Innen származik aztán az, hogy a remediumok használata
csaknem kivétel nélkül minden esetben kudarcot vallott. Lokális
gyógyításokat alkalmaztak, holott akkor a betegség már az egész
szervezetre kiterjedt.
Ezeket a tényeket figyelembe véve a következõ megállapítást kell
tenni: a válság kérdésében azok a mûvek, amelyek a legreálisabbak-
nak és legkonkrétabbaknak látszanak, tulajdonképpen irreálisan le
vannak szûkítve, és a kérdést a maga egész terjedelmében nem is lát-
ják. Az igazi távlatot ezért a válságra nem ezek a részletmûvek, ha-
nem az általánosak adják meg, s ezek közül is a legáltalánosabbak.
Egy a szociális kérdéssel, a gazdasági bizalom megrendülésével, a
kapitalizmussal foglalkozó mû kielégítetlenül kell hogy hagyjon,
mert részt lát egésznek. 

Hamvas Béla: A világválság

Bizalom és/vagy felelõsség?
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Nos, történt, hogy miután a bukaresti, Bãneasa-
negyedbeli hévízfürdõben vörösre áztattam a bõröm a
termálvízzel, átléptem a szépségszalonba, hogy simára
vasalják kissé megereszkedõ arcbõrömet. Aztán imí-
gyen kicsinosítva a snagovi golfpályára siettem, ahol
lejátszottam egy partit a játékteret ellepõ osztrák nyug-
díjasokkal. Néhányukkal olyannyira összebarátkoz-
tam, hogy másnap elutaztak velem a fekete-tengeri
Terra üdülõbe, ahol még a nyugati méretekhez szokott
újdonsült barátaim is elámultak a 30 emeletes szállo-
dák és égbetörõ magasságukat remekül ellenpontozó,
közel félszáz családias villa dialektikus formajátékán.
A helikopter-leszállópálya pedig olyannyira ámulatba
ejtette õket, hogy késõbb könnyedén nyertem meg elle-
nük minden játszmát a szupermodern üdülõ mini-golf-
pályáján, fõleg, miután – idegenforgalmi miniszterass-
zonyunk nyilatkozata alapján – közöltem velük, hogy
az egész potom 200 millió euróba került, amit játszi
könnyedséggel fizettünk ki a gazdasági-pénzügyi vál-
ság körülményei között is.
Persze, azon is elámultak, hogy a távolság minálunk
nem jelenthet akadályt, hiszen ezer kilométernyi vadiúj
autópályán száguldhatunk a szélrózsa minden irányába.
Akkor pedig már a sárga irigység emésztette õket, ami-
kor közöltem velük, hogy a pénz azért sem gond, mert
a kormány visszaadja bevásárlásra fordított pénzünk
egy részét, ha felmutatjuk az eladótól kapott számlát.
Így aztán az ember természetesen nem szórja el a pia-
con a kofáktól a zeller, paradicsom, murok, petrezse-
lyemzöld vásárlásakor kapott számlát sem, hanem
gondosan meggyûjti és átadja az ellenértéket feltehetõ-
en helyben kifizetõ kormányilletékesnek. Ezzel több
nemes célt is szolgál: harcol az adócsalás ellen, és nem
szemetel. Bár a piacokat eddig sem az árusoktól kapott
számlák árasztották el…
De rengeteg pénzt takarít meg az ember annak kö-
szönhetõen is, hogy a gazdasági minisztérium szigo-
rúan a körmére néz az árdrágítóknak. Bizony, a tárca
illetékesei nem restek és 1400 nagy központban ellen-
õrzik az összes árat, az „Árfigyelõ” nevet viselõ átfo-
gó program alapján. Már hogyne duzzadna az ember
pénztárcája, amikor a módszer alkalmazása nyomán
Görögországban egycsapásra hét százalékkal estek
vissza a fogyasztói árak.
Mindezek után már csak annyit kell tisztáznom, hogy

nem hibbantam meg. Én csak a Boc-
kormány illetékeseinek fogadkozásai
alapján vázoltam fel a virtuális Ro-
mánia-képet. Mindez valóban így

történ(het)ne  meg, ha az egymást
követõ Boc-kabinetek betartották
volna ígéreteiket. Amelyek – ment-
ségükül legyen mondva – valóban

képtelenek.Bogdán Tibor
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Elképzelhetõ, a bizal-
matlansági indítvány 
bukásával – legalábbis
egy idõre – elvonulnak 
a viharfelhõk nemcsak 
a Victoria-, de a Cotro-
ceni-i palota fölül is.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

Az egyik jele a közelgõ idegösszeomlásnak 
az a meggyõzõdés, hogy a munkád 

nagyon-nagyon fontos. 
Bertrand Russell

Az impresszionista

Krízis: rész és egész

Az ígéret(ek)

földje
A nap címe. A hét dilemmája: cigányok
vagy romák?, Adevãrul.

Magyarázat. Hogyan kellene nevezni a
Romániában élõ második legnagyobb
(egyes becslések szerint a legnagyobb) et-
nikai közösségét? Ebben a kérdésben a
hazai – román és magyar – sajtó sem jár
el következetesen, bár az utóbbi idõben
már gyakrabban használják az újságírók
a „roma” megnevezését. A terminust so-
kan azért ellenzik, mert hasonlít a „ro-
mán”-ra, s egyesek szerint ez „konfúziót
kelthet”, s nevetségessé teszi a románo-
kat. Közéjük tartozik Sebastian Bodu eu-
rópai parlamenti képviselõ is, aki nemré-
giben az EP-ben kezdeményezte, hogy az
Európai Unióban hivatalosan használják
a „cigány” kifejezést. Nyilván, a jó érzés
azt mondaná, a közösség maga döntse el,
hogyan nevezzék tagjait. A napilap cikké-
bõl azonban kiderül, hogy képviselõik
megosztottak a kérdésben: „királyuk”,
Florin Cioabã a „roma” kifejezés híve,
míg az ország egyik legelismertebb
dzsesszmuzsikusa, Johnny Rãducanu
büszkén „cigánynak” vallja magát.

Szorul a hurok? Több lap megírta, hogy
elkészült a Sorin Ovidiu Vântu elleni
vádirat, némelyikük az ügyészségi doku-
mentumot is megszerezte. Izgalmas ol-
vasmány, mindenesetre. A România liberã
szerint például kiderül belõle, hogy a
bûnpártolással vádolt üzletember 2009
decemberéig, az elnökválasztások idõ-
pontjáig félretett minden óvatosságot, la-
zán beszélgetett telefonon szökevény ba-
rátjával, Nicolae Popával, pedig – letar-
tóztatásakor is emlegette – tudta, hogy
lehallgatták. Traian Bãsescu gyõzelme
azonban fordulatot hozott. SOV hirtelen
virágnyelvre váltott, ha Popának akart
üzenni és pénzt küldeni. Vagyis a vádlott
biztos volt benne, ha Mircea Geoanã
gyõz, semmilyen bántódása nem eshet.
Hát ez is egy ok örülni annak, hogy nem
a szociáldemokrata jelölt nyerte a válasz-
tásokat. Meglehet, az egyetlen ok.

A nap álhíre. Gyújtó hangú beszédet tar-
tott Ion Iliescu a szociáldemokraták
2030-as kongresszusán.



Kovács Zsolt

Elsõ félidõ címmel, elsõ
egyéni tárlatán mutatko-

zott be a sepsiszentgyörgyi
Damokos Csaba. A Magma
Kortárs Mûvészeti Kiállító-
térben a hétvégén megnyílt
kiállításon. A képzõmûvész
eddigi gazdag és sokrétû élet-
mûvébõl csak azt lehetett be-
mutatni, amit a mûfaj lehe-
tõvé tett, a design területérõl
néhány töredék, belsõépíté-
szeti látványtervek, néhány
kivitelezett termék, asztal,
szék, lámpák, intézmények,
cégek logói, nyomdai és
internetes kiadványok. He-
lyet kaptak a színházi elõ-
adásokra, múzeumi rendez-
vényekre, kosárlabda mec-
csekre tervezett plakátok, ba-
rátokról készült portrék is. 

Jánó Mihály mûvészettör-
ténész a kiállítás megnyitó-
ján elmondta, a mûvész sze-
me befolyásolja a környeze-
tet, hiszen Damokos Csaba
számtalan látványterve va-
lósult meg közvetlen kör-
nyezetében, két igényes há-
romszéki szállodában, a
sepsiszentgyörgyi Lábas-
házban berendezett város-
történeti kiállításon, az irá-
nyítótáblákon, vagy éppen a
polgármester dolgozószobá-
jában. „Egy jó designer ké-
pességei a türelem, térlátás,
rendszerszemlélet, precizi-

tás, nyitottság, logikus gon-
dolkodás, kézügyesség, kap-
csolatteremtõ és együttmû-
ködési képesség, felelõsség-
tudat, fejlõdési, tanulási ké-
pesség, esztétikai érzék” –
sorolta Jánó Mihály és hoz-
zátette, mindez Damokos
Csabáról elmondható. 

Damokos a megnyitón
mesterét Baász Imrét idézte,
„a férfiember 45 évesen ki-
borítja a zsákot, és csak azt
teszi vissza, amit érdemes”,
a tárlaton az látható, ami a
zsákba visszakerült. Sepsi-
szentgyörgyön a képzõmû-
vészet biztos lábakon áll, ez-
zel a kiállítással az alkalma-
zott mûvészetekre szerettem
volna felhívni a figyelmet,
talán jövõre már design-na-
pokat is szervezhetünk Sep-
siszentgyörgyön, mûvésze-
ket, rendezvényeket hívha-
tunk meg, fejtette ki Damo-
kos Csaba. 

Totka László

A nagyváradi Szigligeti
Színház átadásának 110.

évfordulója alkalmából egész
napos emléknapot szervezett
a társulat a hétvégén. Az
érdeklõdõk csoportokban,
színmûvészek kalauzolásá-
val barangolhatták be és te-
kinthették meg a megújuló
épület belsõ tereit. Ezt
követõen kerekasztal-beszél-
getést tartottak, amelyen
szakértõk, helytörténészek,
építészek meséltek az
1899–1900 között a Fellner-
Helmer bécsi cég tervei alap-
ján készült épület felújítási
munkálatairól, az épület sajá-
tosságairól. Pafka Ernõ
nagyváradi mûépítész el-
mondta, a csökkenõ költség-
vetés miatt sajnálatos módon
újabb egy év szükségeltetik a
munkálatok befejezéséhez,
így vélhetõleg csak a színház
111-ik évfordulóján ünnepel-
hetik a kész épületet. Az elõ-
adó képekkel illusztrálta a
restaurálás menetrendjét.
Tájékoztattak továbbá arról
is, hogy a színpad is jelentõ-
sen megújul, egy korszerû
forgószínpadot építenek, ami
jelentõsen megkönnyíti majd
a színmûvészek, rendezõk
munkáját. „A nézõtér a bu-
dapesti Vígszínházéhoz lesz
hasonló” – tette hozzá Pafka. 

Deák Árpád szobrász a

homlokzaton és a színház
elõtt található szobrok felújí-
tási munkálatait ismertette,
Vermes András a színházi vi-
lágítás és elektrotechnika
megújulási fázisait vázolta
fel. Dimény Levente, a Szigli-
geti Társulat mûvészeti igaz-
gatója elmondta, azért szük-
séges az ilyen jellegû nyílt na-
pok szervezése, mert ezek hí-
ján félõ, hogy a közönség
megfeledkezik a színházról. 

A kerekasztal-beszélgetést
követõen Szabó Attila szín-
háztörténész mutatta be a
TACE (Theatre Architecture
in Central Europe/Szín-
házépítészet Közép-Európá-
ban) projektet, mely három
évre szól, célkitûzése, hogy a
közép-európai színházi építé-
szet sajátosságait írja le. A
kutatás még nem terjedt ki
romániai épületekre, de vár-
hatóan ki fog terjedni, akkor

pedig a nagyváradi színház
kétségtelenül jó terep lesz a
kutatók számára. Ezt követõ-
en Nagy Béla Évszázadokra
szóló nagy alkotás – A nagyvá-
radi Szigligeti Színház levéltári
d o k u m e n t u m o k b a n
(1897–1902) címû könyvét
mutatták be, 19 órától pedig
Luigi Pirandello Hat szerep-
lõ szerzõt keres címû szín-
mûvének nyílt próbájával
várták a nézõket. 
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Még egy évet késik 
a Szigligeti felújítása

Dimény Levente (középen) attól tart, hogy a közönség megfeledkezik a színházról A szerzõ felvétele

Elsõ félidõ lefújva

György Edit

Feszt László válogatott
metszeteit állították ki a

hétvégén a kolozsvári Szép-
mûvészeti Múzeumban, ez-
zel köszöntve a napokban
nyolcvanadik életévét töltõ
mûvészt. A tárlatmegnyitót
moderáló Cãlin Stegerean,
a múzeum igazgatója el-
mondta, a mûvész egy ha-
talmas értéket jelentõ 151
újabb metszetet adományo-
zott az intézménynek. Ko-
rábban nyolcvan Feszt
László munkát õriztek,
most már egy egészen je-
lentõs gyûjtemény tulajdo-
nába jutott a Szépmûvésze-
ti Múzeum. 

Feszt László a kolozsvári
Képzõmûvészeti Fõiskola
grafika szakos tanára volt
több évtizeden keresztül.
Ebben az idõszakban önál-
ló grafikai mûvein kívül,
mintegy kétszáz szépirodal-
mi mûvet illusztrált. Mind-
ezeken túl azonban peda-
gógiai munkássága is igen
jelentõs, hiszen több száz
tanítvány került ki kezei
közül, akik tovább vitték az
õ örökségét. Cãlin Stege-
rean igazgató elmondta, õ
maga is Feszt László tanít-
ványa volt egykor a szép-
mûvészeti fõiskolán. 

„A természettõl és az em-
bertõl indult el, majd az
absztrakción keresztül visz-
szatért a természethez” – fej-
tette ki Banner Zoltán a grafi-
kusmûvész stílusáról beszél-
ve. Mint hozzáfûzte, Feszt
László alkalmas volt arra,
hogy a gondolat erejével le-
gyõzze félelmeinket és az
alantas indulatokat, minth-
ogy a metszet mûfaját újította
meg – éppen abban az idõ-
szakban, amikor már úgy

tûnt, hogy háttérbe szorul a
grafikai technikák területén.
Mint elhangzott, egészen új
grafikai eljárás, a kollográfia
kidolgozása köthetõ Feszt
László nevéhez. Jellemzõ
volt munkamódszerére az is,
hogy szívesen dolgozott
együtt tanítványaival, az ötle-
teket együttesen fejlesztették
tovább. „Metszeteire, grafi-
káit a forradalmiság, a kor-
szerûség és az erõ jellemzi,
pedagógiai munkásságáról

pedig elmondható, hogy
olyan iskolateremtõ volt,
mint maguk idején a régi
mesterek voltak” – foglalta
össze Cãlin Stegerean. Az
est folyamán bemutatták
Banner Zoltán Feszt László-
ról írt monográfiát is, amely
a Mentor Kiadó gondozásá-
ban jelent meg az elmúlt na-
pokban. A Szépmûvészeti
Múzeumban bemutatott tár-
latot november 15- ig tekint-
hetik meg az érdeklõdõk. 

Sipos M. Zoltán

„Pãdureþ Mónika kerá-
miáira az a legjellem-

zõbb, hogy bárhol felismer-
hetõek” – állapította meg
Gergely Edó olthévízi
születésû író, meseíró, for-
dító a marosvásárhelyi szár-
mazású, jelenleg Bukarest-
ben alkotó kerámiamûvész
kerámiamûvész elsõ egyéni
kiállításának hétvégi meg-
nyitóján, a kolozsvári Ko-
runk Galériában. „Azt ta-
pasztaltam, hogy a legtöbb
keramikus munkái nagyvo-
nalakban egyformák, akkor
döbbentem rá Pãdureþ Mó-
nika igazi alkotói erényeire,
amikor egy ismerõsöm pári-
zsi lakásának falán felismer-
tem Mónika egyik munká-
ját” – folytatta bevezetõjét
Gergely Edó. Mint elmond-
ta, a marosvásárhelyi szár-
mazású, Bukarestben alkotó
kerámiamûvész által leg-
gyakrabban megjelenített ál-
latfigurák: a csiga, az elefánt,
a bagoly „mind egyfajta mû-
vészi szembeszegülés a roha-
nó világgal szemben”. Pã-
dureþ Mónika kerámiáinak
letisztultsága, egyszerûsége
az ami megállásra és gondol-
kodásra készteti a nézõt,
vélekedett Gergely. Mint
hozzátette: a magukkal raga-
dó kerámiák a gyermekkori
idillel szembesítenek, a
szemlélõ önkéntelenül is az-
zal a kérdéssel találja szembe
magát, hogy mit sikerült
megvalósítania abból a fel-
nõttképbõl, amit gyerekkorá-
ban megálmodott. 

Cserepek 
meséltek 
a felnõtteknek

A metszet magasiskolája

Feszt László grafikusmûvészt (jobbra) nyolcvanadik születésnapján köszöntötték A szerzõ felvétele

Damokos Csaba

ÚMSZ

Hetvenkilenc éves korá-
ban, súlyos betegség után

elhunyt tegnap Toró Tibor
temesvári fizikus, a Magyar
Tudományos Akadémia kül-
sõ tagja, a Román Akadémia
Tudománytörténeti és Tudo-
mányfilozófiai Országos Bi-
zottságának tagja, Bolyai-ku-
tató, az Erdélyi Bolyai Aka-
démia tiszteletbeli elnö-
ke. Toró Tibor 1931-ben szü-
letett az udvarhelyszéki Én-

lakán, 1953-ban a Temesvári
Tudományegyetem Mate-
matika–Fizika karán szerzett
diplomát, és nyugalmazásá-
ig az egyetem elméleti-fizika
tanszékvezetõ professzora
volt. Nemcsak az atomfizi-
kában mozgott otthonosan,
hanem az irodalomban,
nyelvtudományokban, a tör-
ténelemben vagy a zenetör-
ténetben is. Neki köszönhetõ
a temesvári Bolyai-szobor,
az ötnyelvû Bolyai-emlék-
tábla felállítása és a Temes-
vári Magyar Házban 2008-
ban avatott Bolyai-emlékszo-
ba kialakítása. A család teg-
nap lapunkat arról tájékoz-
tatta: a tudós úgy rendelke-
zett, hogy hamvait Énlakán,
Kányádon, Etéden, Magyar-
hermányban, Székelyudvar-
helyen, Nagyváradon és Te-
mesváron szórják szét. 

Elhunyt 
Toró Tibor



Folytatás az 1. oldalról

Marius Nistor tájékoztatása
szerint a pedagógusok nem-
csak a 25 százalékos bér-
csökkentés ellen tiltakoznak:
elégedetlenek azzal is, hogy
a kormány felelõsségvállalá-
si eljárással akarja elfogad-
tatni a tanügyi törvényt. Ki-
fogásolják a jogszabály de-
centralizációra vonatkozó
részét, mert ez szerintük az
iskolákat a „helyi kiskirály-
ok” kezére juttatja. A keret-
törvénnyel kapcsolatban Ki-
rály András államtitkár la-
punknak korábban elmond-
ta: ez a tervezet nem hátrál-
tatja a reformot, hanem elõ-
segíti a decentralizációt,
megerõsítheti az iskolai au-
tonómiát, lehetõséget te-
remthet a helyi közösségek-
nek arra, hogy saját elvárá-
saik szerint irányítsák a ha-
táskörük alá tartozó oktatási
intézményeket. Ezzel a jog-
szabállyal lehet rendezni
például azokat a nézeteltéré-
seket, amelyek az idén az is-
kolaigazgatók kinevezése
körül kialakult – emlékezte-
tett Király.

Becsapták
a pénzügyeseket

A Pénzügyminisztérium-
nál és az országos adóható-
ságnál továbbra is pattanásig
feszült a hangulat, mert az
alkalmazottak becsapva ér-
zik magukat. Az érdekeiket
képviselõ Sed Lex szakszer-
vezet elnöke, Vasile Marica
be is jelentette lemondását,
mert úgy érzi, csõbe húzták
a kormány képviselõi. Mint
ismert, múlt héten két napra
megszakították a munkát,
mert két hónapja megvonták
tõlük a – amúgy igen ala-
csony – bérükbe foglalt úgy-
nevezett jutalompénzeket. A
sztrájkkal csak azért hagytak
fel, mert Gheorghe Ialomiþi-
anu miniszter megígérte,
ezen a héten megkapják a

kért összegeket. A hétvégén
a tárcavezetõ újabb tárgyalá-
si fordulót tartott a szakszer-
vezeti képviselõkkel, amely-
nek végén közölte: az alkal-
mazottak kapnak ugyan ju-
talompénzt, ám – visszame-
nõleg is – csak új kritériu-
mok alapján. Sebastian
Oprescu, a Köztisztviselõk
Országos Szakszervezeti
Szövetségének elnöke el-
mondta, a kritériumokat
szétküldték a megyei hivata-
loknak, alkalmazásuk fölött
a szakszervezetek õrködnek
majd. Tájékoztatása szerint
a jutalompénzek augusztusi
részét már ma megkapják az
alkalmazottak – már akinek
az új kritérium szerint jár. A
szeptemberit a hét folyamán
kezdik osztani. 

A feszültséget növelte,
hogy az államfõ egy hétvé-
gén sugárzott interjúban kö-
zölte: az alkalmazottak meg-
érdemlik a sorsukat, mert
évek óta ragaszkodtak a juta-
lompénzek „átláthatatlan
rendszeréhez”. Traian Bã-
sescu egyébként tegnap dél-
után a kormányfõvel is kon-

zultált a Pénzügyminisztéri-
umban uralkodó állapotok-
ról, a találkozóról nem szivá-
rogtak ki hírek.

Az „uralkodó állapotokat”
egyébként jól jellemzi, hogy
az Országos Adóhivatal el-
nöke, Sorin Blejnar és
Gheorghe Ialomiþeanu pénz-
ügyminiszter két évvel ez-
elõtt szintén kapott jutalom-
pénzeket, majd perelt is ki
nem fizetett járulékok miatt.

Nehéz napok elõtt 
a kormány

Nemcsak a tanügyisek és a
pénzügyi alkalmazottak
bolydultak meg ezekben a
napokban, hanem az orszá-
gos szakszervezeti szövetsé-
gek is: hétvégén az Alfa Kar-
tell, a BNS és a CNSLR
Frãþia száz tagja tüntetett a
koalíciós pártok megyei
székházai elõtt. Több hely-
színen, így Csíkszeredában,
Marosvásárhelyen és Temes-
váron az RMDSZ-székház
elõtt is tartottak tiltakozó ak-
ciókat, ám a szakszervezeti
tagok haragja elsõsorban a

Demokrata Liberális Pártra
(PD-L) irányult. Marosvá-
sárhelyen a tiltakozók kül-
döttségét fogadta Kelemen
Atilla megyei RMDSZ-
elnök, akitõl azt kérték, hogy
a szövetség ne támogassa az
oktatási törvény elhamarko-
dott elfogadását, és távozzon
a kormányból. A politikus a
tüntetõknek elmondta, az új
tanügyi törvény olyan eleme-
ket tartalmaz, amelyekért az
RMDSZ húsz éve harcol, az-
zal azonban egyetértett, hogy
a kormány túl sok sürgõsségi
rendeletet ad ki, holott a de-
mokratikus megoldás az len-
ne, ha a parlament hozná a
törvényeket. Hozzátette:
nem hiszi, hogy az RMDSZ
kilépésével javulna a kor-
mányzás minõsége. A folyta-
tás sem ígérkezik könnyûnek
a koalíció számára: Marius
Petcu, CNSLR Frãþia elnöke
a szociáldemokraták hétvégi
kongresszusán bejelentette,
hogy a bizalmatlansági indít-
vány vitájának napján általá-
nos sztrájkba kezdenek az
országos szakszervezeti szö-
vetségek. 
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Röviden

Integrációs központ 

Húsz óvodás és huszonöt is-
koláskorú, hátrányos helyze-
tû gyerek befogadására alkal-
mas integrációs központot
avattak a hétvégén Nagyká-
rolyban. A tervek szerint a
központban segítenek az
érintetteknek a tanulási ne-
hézségek leküzdésében, lehe-
tõséget biztosítanak a szemé-
lyiségfejlesztõ tréningeken
való részvételre, de ugyanitt
nyílik tér szabadidõs- és kul-
turális tevékenységre is. A lé-
tesítményt Schönberger Jenõ
megyéspüspök szentelte fel,
az eseményen jelen voltak a
támogatók is: Németországi
Fogorvosok Szövetségének
képviselõi, a Szent Lázár Lo-
vagrend tagjai, a Szatmári
Romai Katolikus Püspökség
és a Nagykárolyi Polgármes-
teri Hivatal munkatársai.

Száz éves nõszervezet

Az Unitárius Nõk Országos
Szövetsége (UNOSZ) idén
ünnepli megalakulásának
100. évfordulóját. Az emlék-
ünnepséget október 16-án,
szombaton tartották Kolozs-
váron, az Unitárius Püspök-
ség Dávid Ferenc imatermé-
ben. A jelentõs megemléke-
zésen részt vettek az unitári-
us nõszövetségek tagjai, és
velük együtt ünnepeltek az
Erdélyi Unitárius Egyház
vezetõi, a kolozsvári testvér-
nõszövetségek képviselõi, a
külföldi nõszervezetek dele-
gáltjai is.

Robbanás Temesváron

Rendkívül súlyos gázrobba-
nás történt a hétvégén Te-
mesváron: a szerencsétlen-
ség következtében összedõlt
egy lakóház, a benne tartóz-
kodó két huszonéves fiatalt
válságos állapotban szállítot-
ták kórházba. A 16 éves fiú
testének 25, a 21 éves lány
testének 65 százaléka égett
meg. A sérülteket Bukarest-
be szállították, a baleset okát
szakértõk vizsgálják.

Csendõr és pedagógus dulakodik az oktatási minisztérium elõtt

Éhségtõl hajtott ország

Fotó: Mediafax

Sipos M. Zoltán

Az elkobzott egyházi le-
véltári anyagok, iratok

visszaszolgáltatását szabá-
lyozó törvénytervezetrõl ta-
nácskoztak a hétvégén az
RMDSZ képviselõi, a törté-
nelmi magyar egyházak
szakértõi és levéltárosai Ko-
lozsváron. Nagy Mihály, az
Állami Levéltár igazgató-he-
lyettese arra figyelmeztetett a
hétvégi egyeztetésen, hogy
az elkobzott dokumentumok
jogszerûen kerültek állami
tulajdonba, ezért visszaszol-
gáltatásuk csak törvénymó-
dosítás révén lehetséges. „Az
Állami Levéltár a rendszer-
váltást követõen megpróbált
együttmûködni a történelmi
egyházakkal, ami azt jelen-
tette, hogy kutathatóvá tette
ezeket az iratokat, amelyek
máig hozzáférhetõek. Az in-
tézmény igényt tart ezekre a

dokumentumokra, amelyek-
nek a másolatát megkaphat-
ják az egyházak” – tett ígére-
tet az intézményvezetõ. „Ez-
zel a kérdéssel már többször
foglalkozott a román tör-
vényhozás: az lenne a kívá-
natos, ha ezek a dokumentu-
mok minél szélesebb körben
kutathatóvá válnának” – mu-

tatott rá a lapunknak nyilat-
kozó Szép Gyula, az
RMDSZ mûvelõdési és egy-
házügyi alelnöke. Márton
Árpád képviselõ a tanácsko-
zást követõ sajtótájékoztatón
elmondta: 2003-ban egyszer
már elõterjesztett az
RMDSZ egy törvényterve-
zetet, ezt a szövetség képvise-

lõi a következõ napokban is-
mét benyújtják a parlament-
be, az alapdokumentumot
pedig kiegészítik a hétvégi ta-
nácskozáson elhangzott ész-
revételekkel. A visszaszolgál-
tatással kapcsolatban az egy-
házak eltérõ állásponton van-
nak, de a hétvégén kompro-
misszum születet: ha az ere-
deti levéltári anyagok vissza-
szolgáltatása nem lehetséges,
akkor az egyházak a lehetõ
legszélesebb körû hozzáférés
lehetõvé tételét kérik.  „Én
azt javasoltam a tanácskozá-
son, hogy a jogszabályba mi-
nél több kiskaput iktassunk
be, amelyek lehetõvé teszik
az egyházak számára elen-
gedhetetlenül fontos doku-
mentumok minél szélesebb
körû kutathatóságát” –
mondta el a sajtónak Emõdi
András, a nagyváradi Római
Katolikus Püspökség egy-
házmegyei levéltárosa. 

Kérik az egyházi iratokat Hírösszefoglaló

Új, radiológiai kezelés-
hez szükséges berendezés

ünnepélyes átadásán vett
részt a hétvégén Cseke Attila
egészségügyi miniszter Ko-
lozsváron, a helyi Onkológi-
ai Intézetben. Az átadott tel-
jes felszerelésnek, a kezelést
szolgáló részecskegyorsítón
kívül része egy komputerto-
mográf, valamint több, a be-
tegellátás számítógépes ter-
vezését szolgáló berendezés.
A szaktárca által finanszíro-
zott befektetés összértéke
mintegy 12 millió lej. Az át-
adáson az egészségügyi mi-
nisztérium vezetõje az onko-
lógiai ellátás fejlesztésének
fontosságára hívta fel a szak-
emberek és az érintettek fi-
gyelmét. „Miközben egyre
több vita alakul ki az egész-
ségügy helyzete körül, fõleg
az elmaradásokról, tudjuk,
hogy vannak pozitív példák
is. És ilyenrõl van szó itt, Ko-

lozsváron és az országban
több helyen, ahol csupa szív
emberek nap mint nap dol-
goznak a betegekért, és jól
végzik a munkájukat” –
mutatott rá Cseke Attila
köszöntõjében az ünnepsé-
gen. A miniszter hangsúlyoz-
ta: a stratégiai fontosságú in-
tézetnek fontos szerepe van
abban, hogy az onkológiai
szûrõprogramokat, az itteni
tapasztalat alapján, kiterjesz-
szék az egész országra. Rá-
mutatott: a szaktárca min-
dent megtesz, hogy megta-
lálja a szükséges pénzforrá-
sokat a méhnyakrák-szûrési
program mûködtetésére,
mert a kolozsvári Onkológi-
ai Intézetnél elért eredmé-
nyek ezt elengedhetetlenné
teszik. A berendezés az or-
szágban a legkorszerûbb, ek-
kora ráfordításra azért is
szükség van, mert az intézet-
ben évente több mint kétezer
beteget kezelnek radioterápi-
ás eljárással. 

Új készülék az onkológián

Kovács Zsolt

Késik a fejlesztési mi-
nisztérium támogatása,

ennek ellenére Sepsiszent-
györgyön folytatódik a hõ-
szigetelés. A tárca vállalta,
hogy négymillió lejes tarto-
zását a jövõ év elején tör-
leszti, addig azonban a kivi-
telezõ az önkormányzat és a
lakók által kifizetett pénzek-
bõl, illetve kölcsönbõl befe-
jezi a munkát. Az önkor-
mányzat, a lakók és a kivite-
lezõ képviselõi találkozón
keresték a megoldást a prog-
ram folytatására, hogy a fej-
lesztési minisztérium 50 szá-
zalékos része nélkül még
idén szigeteljék a lakásokat.
Abban állapodtak meg,
hogy a cég a következõ két
hétben befejezi az Ág és
Császár Bálint utcai 400 la-
kás hõszigetelését. A tervek
szerint a továbbiakban az
Állomás negyedi Lendület
és Siló utcákban folytatják a
munkát. Az önkormányzat
a 30 százalékos részét már
kifizette, de abból a cég csak
a vonatkozó adókat és az
áfát tudta törleszteni. Antal
Árpád polgármester lapunk-
nak elmondta: a munkát az
is akadályozza, hogy a lakók
sem fizetnek az ütemterv
szerint. A hõszigetelés érté-
kének a 20 százalékát a la-
kástulajdonosok 24 hónap
alatt, részletben kötelesek
törleszteni. Egy év után már
az összeg felét ki kellett vol-
na fizetni, de eddig csak az
önrész mintegy 20 százaléka
került a kivitelezõ számlájá-
ra. Az Ág utcában van olyan
tömbház, ahol március óta
senki nem fizetett semmit. A
késlekedõknek jövõ hónap-
tól, a szerzõdés értelmében
napi 0,1 százalékos büntetõ-
kamatot számolnak fel. An-
tal Árpád elmondta, sokan
szerettek volna bekerülni a
programba, ezért elfogadha-
tatlan, hogy nem fizetnek
azok a szerencsések, akik-
nek lakását állami támoga-
tással szigetelik. . 

Ígéretre
hõszigetelnek 

Márton Árpád, Szép Gyula és Nagy Mihály a találkozón A szerzõ felvétele



A média mindent leközöl, ami nö-
veli a közönségsikerét – de több fi-
gyelmet szentel a negatívumok is-
mertetésének, mint a pozitívumok
bemutatásának. Kiteregeti az is-
mertebb politikusok magánéleti
botlásait, filmsztárok szexuális ki-
csapongásait, polgármesterek sik-
kasztásait, cégigazgatók pénzmosá-
sait... Ám, akármennyire csodálko-
zunk, a sok negatív végkicsengésû
hír mellett a mai médiának egy bi-
zonyos szegmense még mindig az
olyan tényezõk, események ismerte-
tésére van fenntartva, amelyek po-
zitív (érzelmi és erkölcsi) töltettel
rendelkeznek. Azonban a rémhírek
között fel-felröppenõ biztató értesíté-
sek számbelileg annyira alulmarad-
nak, hogy nem tudják ellensúlyozni
a média fõsodorának a lélekrombo-

ló hatásait. Ezért fordulhatott elõ,
hogy a marginalizált tematikák
lassan-lassan kezdik alkalmazni a
média fõirányzatának meggyõzési
módszereit. A különbözõ vallások
rég birtokba vették a hagyományos
médiákat. Elég itt a Vatikáni Rá-
dióra, a nagy közönségsikerû, tele-
víziós vidám vasárnapokra vagy, a
még régebbi médiákból a máig véle-
ményformáló, fajsúlyos, bevallottan
keresztény szemléletû újságokra
gondolnunk. A vallásos tanok digi-
tális médiában való terjesztése még
gyerekcipõben jár, ám az a tény,
hogy az orosz ortodox egyház
online tévécsatornát indított a
YouTube videómegosztón, illetve
az, hogy Szent Paraszkeva rendel-
kezik Facebook „rajongóoldallal”,
arra enged következtetni, hogy az

internetes evangelizáció robbanása
elõtt állunk. XVI. Benedek pápa
nemrégiben arra szólította fel a ka-
tolikus papokat, hogy indítsanak
blogokat, több neoprotestáns egy-
ház internetes reklámfelületen hir-
deti istentiszteletei idõpontját, így
megvan annak az esélye, hogy a
kattintási listákat toronymagasan
vezetõ pornografikus oldalaknak a
közeljövõben a keresztény eszme-
rendszert hirdetõ honlapok lesznek
a vetélytársai. A gördeszkázó Zol-
tán atya YouTube-on szerzett vi-
lághírneve azt mutatja meg, hogy a
szeretet eszméjének a terjesztése tör-
ténhet játékos módszerekkel is –
nemcsak a káték és hitvallások be-
magoltatásával. Úgy néz ki, az
internet demokratizmusát, szabad
információáramoltatási elveit még

az olyan, nehezen újuló szerveze-
tek, mint a rangos keresztény egy-
házak is sikerrel alkalmazzák – és,
amint példánk mutatja, akár vé-
letlenül is elõfordulhat, hogy pozi-
tív médiakampánnyá változik egy-
egy formabontó esemény által kel-
tett netes „zsongás”. Egyelõre
azonban úgy tûnik, hogy a keresz-
ténység által hirdetett, szeretetre és
igazságra alapuló eszmerendszer
elenyészõen kis része a médiának,
és, ebbõl következõen, valószínûleg
a mindennapjainknak is. Ám re-
ménykedjünk, hátha a web által
biztosított választási szabadság a
szörfözõket arra ösztönzi majd,
hogy a jóra „klikkeljenek”. Offline
életükben is...

Péter Árpád

Médiagnózis

Jön a klikkelõs kereszténység?

Farkas István, Turós-Jakab László

Olasz és ausztrál alkotások
kapták a bukaresti animációs,

illetve a kolozsvári komédiafilm-
fesztivál legjobbjának járó díjat.
A hétvégi díjátadókon azonban a
külföldiek sikere mellett hazai al-
kotás is diadalmaskodott, az
Anim’est legjobb román animáci-
ójának járó díját Felméri Cecília
Mátyás, Mátyása érdemelte ki.

Olaszé az Anim’est-trófea

Az olasz, Blu mûvésznévre
hallgató, Andrea Martignoni
graffitimûvész-animátor Bing
Bang Big Boom címû alkotása
kapta az V. Anim’est Nemzetkö-
zi Animációs Filmfesztivál 2500
eurót érõ fõdíját. „Egyszerû kon-
cepciójú, de megoldásaiban pá-
ratlan monumentalitású alko-
tás” – hangsúlyozta a bukaresti
animációs szemle díjátadóján
Mihai Chirilov, a zsûri elnöke,
akinek csapata Dominique
Monféry Eleanor’s Secret címû al-
kotásának ítélte a fesztivál Leg-
jobb egészestés animációjának
járó díjat. A Patria Moziban zaj-
ló díjátadó feszültségét Alexan-
der Bãlãnescu hegedûjátékával
próbálták oldani a szervezõk,
melynek akkordjait Phil Mulloy
animcáiói kísérték. A fõváros
rajzfilm-kavalkádjának Legjobb
román animációs film-díját Fel-
méri Cecília Mátyás, Mátyás cí-

mû kísérleti animációs doku-
mentumfilmje kapta. A fiatal er-
délyi rendezõ 13 perces alkotásá-
ban egyéni elbeszélésmóddal
mutatja be a kolozsvári társada-
lom teljes keresztmetszetét.

Kenguruföldi siker 
a Comedy-n

Rachel Perkins ausztrál film-
rendezõ könnyed stílusú, derû-
sen színes Egy új nap (Bran Nue
Dae) címû alkotása kapta a hét-
végén a második alkalommal
megrendezett Comedy Cluj

nemzetközi  filmfesztivál trófeá-
ját. A díjátadó alkalmából zsú-
folásig telt Köztársaság Mozi
közönsége csalódva vette tudo-
másul a szakma neves képvise-
lõibõl álló zsûri döntését. A ken-
guruk földjének bennszülöttje,
Willie rövid nagyvárosi kaland-
ját és viszontagságos hazatérését
bemutató filmnek csupán az íté-
szeket sikerült meggyõznie, a
filmbarátok sokkal nagyobb ki-
tüntetésben részesítették Napo-
leon Helmis Besszarábiai esküvõ
(Nuntã  în Basarabia) címû vígjá-
tékát, mely a fesztivál közönség-

díját kapta meg. Az Olt megyei
direktor filmje maga mögé utasí-
totta az amerikai Rockhajót (The
Boat that Rocked, rendezte:
Richard Curtis) és a japán  Kez-
deményezõ nõket (Hura gâru, r.
Sang-il Lee). A kolozsvári film-
fesztivál legjobb színésznek Ma-
xim Mehmet,  a német Berlin sze-
retett fala (Liebe Mauer, r. Peter
Timm) címû versenyfilm fõsze-
replõje bizonyult, míg a legjobb
színésznõt illetõ elismerést a
Tiramisu címû holland verseny-
film fõszereplõje, Anneke Blok
kapta.

Akár hiszik, akár nem, a koldulás jelenlegi
legjobb módszere nem a Párizsban, Rómá-
ban, Londonban, de még nem is a Madrid-
ban tevékenykedõ romániai romák fejleszté-
se. A Guinness Rekordok Könyvének vonat-
kozó bekezdését – már amennyiben lesz
ilyen – valószínûleg a Fülöp-szigetek fõváro-
sában kivitelezett ötlet érdemli ki. Manilá-
ban ténykedik ugyanis Habagat és Bagwis.
A két keverék kutya reggae sapkában, nap-
szemüvegben és nyakkendõben vonja magá-
ra a figyelmet. Gazdájuk arra is figyelt,
hogy az adakozóknak ne kelljen hajlongani-
uk: székre ültette a jámbor ebeket. Sikerük
titka, hogy úgy tartják a pofájukban a ko-
sárkákat, mintha mosolyognának.
Kutyából vélhetõen nem lesz szalonna, de a
jelek szerint simán kikeresi a szalonnárra-
valót.

(efi)

Száz szó

Röviden

Anim’est: tarolt a graffiti

Új zsurnalisztikai mûfajjal, 
a „polgári újságírással” kísérletezik
az újraindult Erdélyi Napló

Ismét megjelent a korábban több mint egy
éves szünetre kényszerült Erdélyi Napló he-
tilap. Amint arról lapunkban annakidején
beszámoltunk, a Kolozsváron megjelenõ,
évek óta létminimumon tengõdõ hetilapot
a magyarországi Magyar Nemzet címû újsá-
got kiadó Nemzet Lap- és Könyvkiadó
Kft. vásárolta meg. „A magyar polgári új-
ságírás legjelentõsebb médiaintézményé-
hez tartozó Erdélyi Napló nem csak az
anyagi biztonság szempontjából indulhat
tiszta lappal” – fogalmaz vezércikkében a
Makkay József fõszerkesztõ, aki nem rés-
zletezi azonban, hogy mit ért a „polgári
újságírás” mûfaja alatt. Az Erdélyi Napló
napilapként indult 1990-ben Nagyváradon,
majd a terjesztési hálózat hiánya miatt le-
állt. Egy évvel késõbb hetilapként indult
újra, 2004-tõl pedig az akkori fõszerkesztõ,
Dénes László távozása után Kolozsvárra
költözött, ahol a Kalauz Kft. kiadásában
jelent meg 2009. augusztusáig.
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Szavazógép

Blu-Andrea Martignoni, az Anim’est „báránytrófeájának” új birtokosaként hagyta el Bukarestet

Fizetnének magántanárt 
az ÚMSZ olvasói

Lapunk internetes olvasói fizetnének gye-
rekeiknek magántanárt. A maszol.ro szava-
zógépén feltett legutóbbi kérdésünkre (Fi-
zetne-e ön a gyerekeinek magántanárt?) vála-
szoló olvasók többsége fizetne magánta-
nárt iskoláskorú gyerekének, viszont nem
sokkal maradnak el azok, akik nem költe-
nének második tanárra. 

E heti kérdésünk: 
Ön szerint a parlament megszavazza a bizal-
matlansági indítványt?
1. Igen.
2. Nem.
3. Nem tudom.

Az Európai Bizottság EuropeAid Együttmûködési Hivatala
és az EJC Európai Újságíróközpont pályázatot hirdet 18 és 30
év közötti újságírószakos diákok számára, Fiatal riporterek a
szegénység ellen (Young Reporters Against Poverty) címmel.
A verseny teljes romániai koordinációjáért az Új Magyar Szó
címû, Bukarestben megjelenõ országos magyar napilap felel.

A verseny célja felkelteni az EU-tagállamok újságírósza-
kos hallgatóinak érdeklõdését a fejlesztési kérdések iránt.
Az EU fejlesztési támogatásáról a pályázók saját nyelvükön
egy újságcikk (legfeljebb 1000 szó terjedelmû) vagy egy
rádiófelvétel (MP3 formátumban, legfeljebb 3 perc) benyúj-
tásával indulhatnak, melyet október 29-ig kell leadni, miu-
tán megtörtént a regisztrálás a verseny honlapján
(www.youngreporters.net). A pályamunkák középpontjában
a fejlõdõ országok gazdasági, társadalmi és politikai fejlõ-
dését célzó támogatásnak kell állnia.

A beküldött munkák alapján a 27 EU-tagországból 33 új-
ságírószakos hallgatót választanak ki, akik meghívást kap-
nak a decemberben megrendezésre kerülõ Európai Fejlesz-
tési Napok brüsszeli mûhelytalálkozóján való részvételre. A
nyertes újságcikkeket/hangfelvételeket a www.youngre-
porters.net oldalon is közzéteszik.

A mûhelymunka lezárása után, a 33 résztvevõ az Európai
Fejlesztési Napokról szóló médiaanyagot készít, amelyet
2010. december 14-ig mind a verseny honlapján, mint or-
száguk sajtójában megjelentetnek. Európai uniós újságírók-
ból álló zsûri választ ki közülük három fõdíjast (a legjobban
megírt riportot, a legjobb rádióriportot, illetve a legerede-
tibb hírt díjazzák), akik az Európai Bizottság egyik afrikai
partnerországában tehetnek majd helyszíni látogatást.

Bõvebb információk az office@maszol.ro email-címen
vagy a 0788-715 713 telefonszámon. 

Fiatal vagy? 
Újságírónak készülsz? 

Akarsz küzdeni a szegénység ellen?

HIRDETÉS



Ma Lukács nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
A Lukács a latin Lucas
névbõl ered, aminek a je-
lentése: lucaniai férfi.
Holnap Nándor napja
van.

Évfordulók
• 1685-ben XIV. Lajos
francia király visszavonja
a IV. Henrik által kiadott
nantes-i ediktumot, mely-
ben elismerték a protes-
tánsok vallásszabadságát.
• 1867-ben Alaszka az
Amerikai Egyesült Álla-
mok birtokává válik.

Vicc 
Két alkoholista elmegy
kempingezni. Mondja az
egyik:
– Én hoztam magammal
egy üveg pálinkát, hogy
ha véletlenül megszúrna
minket egy rozsdás szög,
legyen mivel fertõtleníte-
ni. Te mit hoztál?
– Két rozsdás szöget.

Recept
Tojáskrém 
hideg szendvicsre
Hozzávalók: 5 tojás, 1 evõ-
kanál kefir, 5 dkg vaj, 1 fej
vöröshagyma, 1 evõkanál
mustár, 1 mokkáskanál cur-
rypor, 1 mokkáskanál só, 1
késhegynyi törött bors.
Elkészítés: A tojásokat ke-
ményre fõzzük, majd még
melegen meghámozzuk, és
egészen apróra összetörjük
(vagy húsdarálón kétszer le-
daráljuk, így valóban pépes
lesz). A vajat a tejföllel és a
mustárral habosra keverjük,
hozzáadjuk a megtisztított
és finomra vágott vörös-
hagymát. A fûszerekkel to-
vább ízesítjük, végül a darált
fõtt tojást is hozzákeverjük.
A krémet jól lehûtjük. Pirí-
tott kenyérszeletekre kenve,
zöldpaprikával, paradi-
csommal vagy újhagymával
fogyasztjuk. (Nagyobb ada-
got is érdemes belõle készí-
teni, mert egy hétig biztosan
eláll a hûtõszekrényben.)
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A biztonság többnyire csupán
egy babonának tekinthetõ, mi-
vel a természetben soha sem
fordul elõ, és az emberek életé-
ben sem tapasztalható. Hosszú
távon a veszélyt elkerülni sem-
mivel sem biztonságosabb,
mint szembefordulni vele. Az
élet vagy egy merész vállalko-
zás, vagy egy nagy semmi. Az
ember legtermészetesebb törek-

vése a biztonság, ám a biztonság
nem az élet eseménytelenségét je-
lenti, hanem azt, hogy a várat-
lan fordulatokra mindig van
megoldásunk. Nem minden
helyzetet tudunk megoldani, vi-
szont mindig tudnunk kell, hogy
miképpen fogadjuk a váratlant.
Ne a veszély határozza meg ma-
gatartásunkat, hanem lelki
erõnk, amivel felkészülünk rá. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Nehezen ért szót szûkebb környe-
zetével, és ez megnehezíti helyze-
tét. Kedvesével azonban egy né-
zeten vannak.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ön rendkívül romantikus alkat,
érzelemdús. Az üzleti sikerek és a
magánéleti boldogság szinte egy-
forma szerepet játszik életében.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Törekedjen a könnyen megold-
ható, egyszerû megoldásokra, ne
bonyolítsa a helyzetet. Egy össze-
jövetelen õszintén elbeszélget régi
ismerõseivel.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Munkával, mégpedig hasznos
munkával telik a napja. A föld-
távolban járó Hold nem gördít
akadályokat. Szorgalmáért, ki-
tartásáért irigyelni fogják.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Az eladósodás veszélye fenyegeti.
Ne költsön feleslegesen, mert ha
nagyon elengedi magát a vásár-
lásban, hamarosan anyagi gond-
jai támadhatnak.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Tanácstalan lehet egy családi vi-
szálykodás rendezésében. Mielõtt
véleményt nyilvánítana, számol-
jon tízig, mert összetûzésbe keve-
redhet.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Mindenki számíthat Önre, mert
kedves, barátságos és segítõkész.
Még ellenfelei is méltányolják fi-
nom modorát. Annak viszont
aligha örül, hogy ugyanazok
próbálják meg lejáratni is.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Megvívta harcát önmagával és a
környezetével. Elégedett lehet az-
zal, amit elért. Hivatásában elis-
merés övezi.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Mindenszentek havában már
jólesik a kályha melege. Pár-
kapcsolata a puha családi fé-
szekben sok öröm forrása lehet.
A szõnyeg alá söpört problémá-
kat is meg tudják beszélni.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A mai nap kedvez az újítások-
nak. A megszokott módszerek
helyett rugalmasan vált, és így
sok idõt takarít meg. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Magánéleti ügyei jól alakulnak.
Végre sikerül tisztáznia egy ko-
rábbi félreértést, és ez megnyug-
tatja. Ön rendkívül érzelmes,
amit próbál eltitkolni.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A Halakban a Hold, ami nagy-
mértékben befolyásolja mai nap-
ját. Bizalmas információk birto-
kába jut, amit sikerül saját hasz-
nára fordítani. 
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6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (sor.)
9.50 Újrakezdés 
(olasz sor.)
10.40 Magyar elsők 
- Az első magyar rendőrnők
11.00 Család-barát
11.55 A Duna
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.25 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.55 Ablak a természet-
re
16.10 Staféta
16.35 Korea, Kína 
és Japán kultúrájának 
története
17.25 Napok, évek, 
századok
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.55 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 nagyrozsdási 
eset (magyar filmszat.)
23.30 Kikötő - Extra
(ism.)
0.15 Sport - Esti
0.20 Váltó
1.00 Divathét (ism.)

TV2, 12.05
Trója – Háború egy asszony szerelméért

Heléna, a mükénei királyfi, Meneláosz kiszemelt felesége, s
Pollux tragikus halála után a spártai trón várományosa. Ő
azonban Paris-ba, a széparcú, nemes királyfiba szeret bele.
Együtt szöknek Trójába, ahol Paris apja, Priamosz király biz-
tos menedéket ad nekik. Ezzel beteljesedik a jóslat.
Meneláosz könyörtelen fivére, Agamemnón az egyesült
mükénei és spártai hadakkal útra kel.

Prima TV 19.30 
RRRrrrr!!!

I. e. 35.000 körül járunk. Az érintetlen természetben béké-
ben élnek egymás mellett a mamutok, a lómutok, a barom-
fimutok és a gilisztamutok. Őseink még nem ismerik a ros-
szat, de a sampon receptjét sem, amit sürgősen meg kell
szerezniük. Kezdetét veszi a két törzs harca a titkos recep-
tért. Főszereplők: Gérard Depardieu, Marina Fois. Rendezte:
Alain Chabat.

DUNA TV, 21.55
A nagyrozsdási eset

Szatíra a kisvárosi élet fonákságairól. 1952. Barka Sándor
borellenőr Nagyrozsdásra érkezik. Sofőrje tréfája miatt a
gőzfürdőben miniszternek hiszik. Villámgyorsan elterjed a
hír, hogy a miniszter a masszőr rokona. A kisváros korrupt
vezetői igyekeznek a masszőr kedvére tenni. Gábriel így vég-
re érvényesíteni tudja menyasszonya, és a helyi nők régi ké-
rését, hogy ők is használhassák a fürdőt.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLÓZAT

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 Magyar elsők 
- Az első magyar 
miniszterelnök
17.20 Nemzet 
és védelem
17.45 Bűvölet 
(olasz sorozat)
18.10 Magyar pop
19.10 Átjáró
19.35 A kis Amadeus -
Az ifjú Mozart kalandjai
19.55 “Életcélok-hitval-
lások”
20.00 Házaspárbaj
(olasz sorozat)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Házaspárbaj 
(olasz filmsorozat)
22.25 Stingers 
(ausztrál krimisor.)
23.10 Záróra
0.00 McLeod lányai
(ausztrál kalandfilmsor.)
0.45 Mindig zöldebb
(ausztrál fsor.)
1.30 Mafalda 
(sp. anim. sor.)
1.35 Megbízás 
gyilkosságra 
(amerikai film, 1993)
3.45 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
15.40 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 Vészhelyzet 
(am. filmsor.)
23.20 A Grace klinika
(am. drámasorozat)
Utána. RTL-híradó
0.20 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
0.55 Elátkozottak 
(am.-német thriller,
2005)
2.40 Reflektor
- Sztármagazin

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz 
– Telefonos játék
11.30 Teleshop
12.05 Trója - Háború egy
asszony szerelméért
(görög-máltai-am. ka-
landf., 1. rész, 2003)
14.25 Kvízió 
– Telefonos játék
15.55 Dokik (am. sor.)
16.25 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.30 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mexikói sor.)
19.30 Tények
20.05 Ezek megőrültek!
Elvan a celeb, ha játszik!
21.00 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
21.30 Bajnokok Ligája
(élő)
Közben: Kenósorsolás
0.15 Megamánia 
(talk show)
0.45 A médium
(amerikai krimisorozat)
1.40 Tények Este 
Hírműsor
2.10 EZO.TV 06-90-602-
022
3.05 Tiszta lap 
(magyar játékf., 2001)

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 - Interak-
tív politikai show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Riasztás - A rendkí-
vüli események műsora
23.30 Hírvilág (ism.)
0.05 BBC World Híradó
0.30 Zöld övezet
- Környezetvédelmi maga-
zin (ism.)

8.55 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.00 Egy kórház ma-
gánélete 11.05 Doktor
House (sorozat) 12.05 A
szépész és a szörnyeteg
(am. vígjáték) 14.10 Monk
(sorozat) 16.05 CSI (ism.)
17.00 Greek, a szövetség
(sor.) 18.00 Feleségcsere
19.00 A médium (sorozat)
20.00 Doktor House
(sorozat) 21.00 Jóbarátok
(sorozat) 21.30 CSI (soro-
zat) 22.25 Négy esküvő
23.25 Veszett a világ
(amerikai dráma)

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)
17.00 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Informá-
ciók (live) 21.00 Sport.ro
Hírek (live) 22.00
Wrestling RAW 23.30
Bayern Munchen - CFR
Kolozsvár labdarúgó mér-
kőzés (live) 0.30 Sport.ro
Hírek

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 Til-
tott gyümölcs (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 Szerelmi bájital (am.
romantikus vígjáték)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 Az emberrablás
(amerikai-német filmdrá-
ma) 14.50 Megfélemlítve
(kanadai krimi) 16.35 Mi
kell a nőnek? (amerikai ro-
mantikus vígjáték) 18.25
Seriff az égből (olasz akció-
vígjáték) 20.35 Vészjelek
(amerikai thriller) 22.10 A
texasi láncfűrészes gyilkos
visszatér (amerikai horror)
23.45 Nyomás alatt
(amerikai thriller)

8.00 Orvosok (reality
show) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Hírek
13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping 16.15
Aliye (török sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
19.45 Menyet anyának 5
20.30 Vendéglő nálunk
otthon 21.30 1001 éjsza-
ka (török sorozat) 23.00
D-Paparazzi 23.30 Het-
venöt (amerikai horror,
2007) 1.30 Káma szutra
(erotikus film) 

10.30 Teleshop 11.00 Zo-
diákus 13.00 Teleshop
14.30 Hitel-mix magazin
15.00 Grand Prix 15.30 A
polgármester 16.00 Zodi-
ákus 18.00 Patikus Maga-
zin 18.30 Sztárok a kony-
hában 19.00 Viva Natura
19.30 Krisztus vándorai
20.10 A megregulázott
fény 20.30 Tűzoltók (soro-
zat) 21.35 Hírháló 22.00
Éjféli tanú (amerikai akció-
film, 1993) 0.00Az agy
(amerikai-kanadai horror,
1988) 

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 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.30 Srpski Ekran
15.00 Unser Bildschirm
15.35 Átjáró
16.05 Tudástár 2010
16.35 Összhang
17.25 Hírek
15.35 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
Hétfőtől péntekig minden,
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 Megbízás 
gyilkosságra 
(am. film, 1993)
0.50 Zegzugos történetek
(ism.)
1.15 Prizma
1.30 Hírek
1.35 Sporthírek
1.45 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 Ahogy 
elő van írva
11.00 A világ hercegnői
11.15 Mondd mi fáj
(ism.)
11.45 Baba mágia (ism.)
12.15 Nappalok 
és éjszakák
12.45 A legendás doktor
Hur Jun (sor.) (ism.)
13.45 Ragadós 
történetek kicsiknek
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
14.55 A bor románul
15.00 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
17.00 Akkor és most
17.30 Kurier TV
18.00 Hírek
18.30 A legendás 
doktor Hur Jun 
(sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.05 UEFA Champions
League stúdió (live)
21.40 Bayern Munchen 
- CFR Kolozsvár labdarú-
gó mérkőzés (live)
23.50 UEFA Champions
League stúdió (live)
1.55 A bor románul
2.00 Határok nélkül
(ism.)

7.00 Pro Tv hírek
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! 
(amerikai vígjáték sorozat)
14.00 Gyilkos áradat

(amerikai katasztrófa film,
2003)
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 A Féreg akcióba lép
(amerikai-német-belga ak-
ció-vígjáték, 1999)
22.15 Az örökség 
(román sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.) (ism.)
1.00 A Féreg akcióba lép
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea-val
11.15 Hárman 
a slamasztikában 
(amerikai vígjáték, 1980)
(ism.)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Egy rém rendes
család 
(amerikai vígj. sor.)
14.30 Nálam az irányí-
tás (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 műsora
1.00 Egy rém rendes csa-
lád (amerikai vígj. sor.)
2.00 Híradó, Sport (ism.)
2.45 Titkok a paradi-
csomban (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 Az angyal halála
(amerikai filmdráma,
1986) (ism.)
11.30 Az 5 csillagos ott-
hon
12.30 Teleshopping
13.15 Mondenii Show –
szórakoztató magazin
13.30 Teleshopping
14.00 A kis gyerekrablók
(kanadai családi f.,
1990)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(ism.)
18.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 RRRrrrr!!! 
(francia vígjáték, 2004)
21.30
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
23.00 Mondenii Show 
– szórakoztató magazin
23.30 Mélyvíz 
(amerikai thriller, 2005)
1.30 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
2.30 Lököttek 
(ismétlés)
3.30 Mélyvíz 
(ismétlés)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Egyszer 
egy ilyet vezetni!
8.00 Újjáépítők 
- Brushtang
9.00 Halálos fogás
- Hullámok
10.00 Piszkos munkák 
- Bontóember
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- A Lugz motor 1.
13.00 A túlélés törvé-
nyei – Válogatott kalan-
dok 2
14.00 Állítólag... 
- A rajongóké a szó
15.00 Piszkos munkák
15.30 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Téboly
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag...
21.00 Hogyan készült?
21.30 Nagy durranások 
- Louisville
22.30 Sea City 
- város a semmi közepén
23.30 A túlélés törvé-
nyei - Szahara
0.30 Mit nekem 
egy monstrum!
1.30 MacIntyre 
alvilági útikalauza 
- Dublin, Írország
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Anya az állatorvos
(német sorozat)
8.10 DP 2 Tonomat
10.00 Szabad 
a szembejövő sáv
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek, Sport
12.30 Biznisz óra
13.30 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 Biznisz óra
19.30 Fiatal vagyok, 
karriert építek
20.00 Nyílt játszma
21.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Titkos Szolgálat 
- MI5 
(angol thrillersorozat)
0.00 Kaland 
és természet (ism.)
0.30 Motomágia 
(ism.)
1.00 Vallomások 
(ism.)
2.00 Titkos Szolgálat 
- MI5 
(angol thrillersor.) (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

KEDD
2010. október 19.

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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Kézilabda

T. J. L.

Továbbra is százszázalékos
az MKB Veszprém a férfi ké-

zilabda-Bajnokok Ligájában, mi-
után a szombati 4. fordulóban 31-
28-ra legyõzte a B csoportot ed-
dig vezetõ KIF Koldingot. Szü-
netben még a dánok vezettek 16-
13-ra, Mocsai Lajos tanítványai a
34. percben vették át a vezetést
(17-16). A sikerrel a magyar baj-
nok nagy lépést tett a csoportgyõ-
zelem felé. A BL-ben most egy
hosszabb szünet következik, a
Veszprém legközelebb november
21-én lép pályára a svéd Sävehof
göteborgi otthonában. További
eredmények: Tatran Presov (szlo-
vák)–Montpellier (francia) 31-33,
Hamburg (német)–Sävehof
(svéd) 33-24. A B csoport állása:
1. Veszprém 8 pont, 2. Kolding 6,
3. Montpellier 4 (118-109), 4.
Hamburg 4 (123-115), 5. Sävehof
2, 6. Tatran 0. 

A C csoportban az esélyesebb
spanyol Valladolid 26-23-ra le-
gyõzte a vendég Pick Szegedet. A
magyar csapat két-két hazai gyõ-
zelemmel, illetve idegenbeli vere-
séggel a harmadik helyen áll cso-
portjában.

A D csoportban a HCM
Konstanca az utolsó percben
szerzett góllal gyõzte le a bosnyák
HC Bosna Szarajevót, 26-25. A
Croatia Zágráb 30-30-ra végzett a
spanyol Renovalia Ciudad
Reallal, a német Flensburg pedig
lapzárta után játszott a Szentpé-
tervárral.    

A nõi Bajnokok Ligája D cso-
portjában a Gyõri Audi ETO
KX 27-25-re nyert tegnap a hor-
vát Podravka Koprivnica ellen.

A másik találkozón: Krim Ljub-
ljana (szlovén)–Zvezda Zvenyi-
gorod (orosz) 37-32. Az állás: 1.
Ljubljana 4 pont/2 mérkõzés, 2.
Zvenyigorod 2/2, 3. Gyõr 0/1
(28-31), 4. Koprivnica 0/1 (30-
35) A másik magyar BL-
érdekelt, a Debrecen már szer-
dán letudta e heti meccsét: Lip-
csében 31-25-re kikapott. A haj-
dúságiak csoportjában a spanyol
Itxako Navarra 30-19-re nyert a
Hypo Niederösterrich bécsi ott-
honában. Az állás: 1. Lipcse 4
pont/2 mérkõzés, 2. Itxako 2/2
(53-43), 3. Debrecen 2/2 (47-52),
4. Hypo 0/2. 

Kevéssel lapzárta elõtt, a C cso-
portban: Oltchim–Toulon Saint
Cyr (francia) 28-19. Korábban a

norvég Larvik 33-19-re verte a
dán Randerst és pontveszteség
nélkül vezet a kvartettben. 

A csoportokból az elsõ két he-
lyezett jut a középdöntõbe, míg a
harmadikok átkerülnek a KEK
nyolcaddöntõjébe.

A nõi EHF Kupa második se-
lejtezõkörében: Gdynia (lengyel)
–Syma-Vác 32-40 és Békécsaba–
Olimpija Ljubljana (szlovén) 32-
23. A formalitásnak tekinthetõ
visszavágókat jövõ szombaton
rendezik. A Zilahi HC 43-16 és
42-11 arányú gyúzelmekkel bú-
csúztatta a luxemburgi HC
Dudelange-ot, a HC Dunãrea
Brãila pedig 32-17 és 39-17 ará-
nyú sikerekkel a belga Femina
Visát. 

Rãdoi és Lazãr is visszavonult 

Visszavonult Mirel Rãdoi a román labdarú-
gó-válogatottból. Az Al Hilal játékosa köz-
vetlenül a Franciaország ellen 2-0-ra elve-
szített mérkõzés után az öltözõben hozta
meg döntését, amelyet aztán sajtótájékozta-
tón jelentett be. A szövetségi kapitány nem
lepõdött meg a hírre. Rãzvan Lucescu azt
mondta: Rãdoinak a múltban még voltak
ehhez hasonló próbálkozásai. Igyekszik be-
szélni vele, és meggyõzni, hogy gondolja
meg magát, tette hozzá a szakember.
Másrészt  Costin Lazãr, a Rapid játékosa is
bejelentette, hogy nem kíván a jövõben a
román válogatottban játszani. 

Meglepetések a palánkok alatt 

A férfi-kosárlabda-bajnokság negyedik for-
dulójában két váaratlan eredmény született:
a Nagyváradi MSC 77-74-re nyert (hosz-
szabbítás után) a BC Argeº Piteºti otthoná-
ban, míg a SCM Universitatea Craiova
Nagyszebenben vitézkedett, 77-73 a CSU
Atlassib ellen. További eredmények: CSU
Asesoft Ploieºti–Temesvári BC 96-70, Buk.
Steaua Turabo–Energia Rovinari 99-88,
Kolozsvári U Mobitelco BT–Csíkszeredai
Hargita Gyöngye BC 83-54, CS Otopeni–
Brassói CSU Cuadripol 91-50, Buk. CSM –
Medgyesi Gaz Metan 92-86. A Politehnica
Iaºi–Marosvásárhelyi BC Mureº-mérkõzés
lapzárta után ért véget. 

Csonka fordulók kézilabdában 

A férfi-kézilabda-Nemzeti Liga 7. forduló-
jának eredményei: Kolozsvári U Transil-
vania–Bucovina Suceava 19-20, Nagybá-
nyai Minaur HC–Pandurii Tg. Jiu 28-33,
Szatmárnémeti MSC–Buk. Steaua 30-28,
Resicabányai UCM–Buk. CSM 45-38,
Székelyudvarhelyi KC–Brassói Dinamó 38-
32, Temesvár–Nagyvárad 34-31, ªtiinþa
Bacãu–HCM Konstanca 29-25. A nõi kézi-
labda-Nemzeti Liga 6. fordulójának tegna-
pi eredményei: Tomis Constanþa–HCM
Roman 32-18, Nagybányai HCM ªtiin-
þa–Buk. CSM 31-34, Brassói Rulmen-
tul–HCM Buzãu 27-25. 

Bostoni kézben a Liverpool

Megvásárolta a jelentõs tartozásokat felhal-
mozott Liverpool labdarúgócsapatát az
észak-amerikai profi baseball-ligában
(MLB) érdekelt Boston Red Sox együttesét
is birtokló New England Sports Ventures
(NESV). A sikeres értékesítés tényét maga
az új tulajdonos, John W. Henry jelentette
be. Martin Broughton, a Liverpool ügyve-
zetõ elnöke a múlt héten, szerdán állt elõ
azzal, hogy a vezetõség megállapodott az
eladásról a New England Sports
Venturesszel, amely ennek értelmében 300
millió fontért veheti meg a klubot. 

Skót és thaiföldi siker  

A skót Andy Murray (4.) nyerte a 3,24 mil-
lió dollár összdíjazású, sanghaji keménypá-
lyás ATP-tenisztornát, miután a tegnapi
döntõben 6-3, 6-2-re verte a svájci Roger
Federert (3.). A 23 éves Murraynek és a 29
esztendõs, 16-szoros Grand Slam-gyõztes
Federernek ez volt a 13. egymás elleni csa-
tája az ATP-tornán, s a szigetországi teni-
szezõ – aki a kínai verseny fináléjában alig
85 perc alatt diadalmaskodott – immár 8-5-
re vezet a párharcban. A 220 ezer dollár
összdíjazású oszakai WTA-tenisztorna
döntõjében a thaiföldi Tamarine Tanas-
ugarn 7-5, 6-7 (4), 6-1-re verte a japán
Kimiko Date Krummot.

Talmácsi a tizennyolcadik 

Talmácsi Gábor vasárnap a 18. helyen vég-
zett a Moto2 géposztályban, a gyorsasági-
motoros-világbajnokság Ausztrál Nagydí-
ján. A 4448 méteres pályán rendezett, 25
körös versenyt a San Marinó-i Alex de
Angelis nyerte, csaknem 43 másodperces
elõnnyel a magyar motoros elõtt. 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A saját válogatottja szurkoló-
inak botrányokozása miatt

félbeszakadt Európa-bajnoki se-
lejtezõ újrajátszását fogja kérni a
Szerb Labdarúgó-szövetség (FSS)
a sportág európai irányító szerve-
zetétõl (UEFA). Tomislav
Karadzic FSS-elnök elítélte a
szerb huligánok erõszakos meg-
mozdulásait, ugyanakkor közöl-
te, hogy a szerb szövetség vezetõ-
sége teljesen egységesen az ola-
szokat is felelõsnek tartja a történ-
tekért, mert nem tettek meg min-
dent az összecsapás biztonságos
lebonyolítása érdekében. 

A szerb hatóságok õrizetbe vet-
tek a hétvégén az Olaszor-
szág–Szerbia labdarúgó Európa-
bajnoki selejtezõrõl hazatérõ 19
futballszurkolót: a horvát–szerb
határon, Batajnicánál 11-en akad-
tak fönn a szigorú ellenõrzésen,
Röszkénél, a horgosi ma-
gyar–szerb határátkelõn pedig
nyolcan. Mindannyiukat gyanú-
sítják õket, hogy részt vettek ab-
ban a lelátói rendbontásban,
amely miatt félbeszakadt a kedd
esti genovai találkozó.

A randalírozók közül nyolc
embert, köztük a fõkolompost, a
mérkõzés alatt fekete csuklyával a
fején a kerítés tetején pózoló,
agyontetovált Ivan Bogdanovot –

a legnépszerûbb szerbiai futball-
klub, a Crvena zvezda egyik szur-
kolói csoportjának 29 éves veze-
tõjét – Olaszországban tartanak
õrizetben. A korábban katona-
ként szolgált, jelenleg munkanél-
küli fõhuligán társai közül kettõt
máris elítéltek szerdán – egyikük
egy év, másikuk három hónap
szabadságvesztést kapott. Ivan
Bogdanov elmondta, hogy a
rendbontás (sport)politikai akció
volt, a Szerb Labdarúgó Szövetsé-
get akarták lejáratni. A 29 éves
rendbontó legfeljebb négyéves
börtönbüntetést kaphat. 

Szerb sajtóértesülés szerint ká-
bítószer-kereskedõk finanszíroz-
ták a randalírozó huligánokat. A
Politika címû újság értesülése
szerint két drogbáró 200 ezer
eurót fizetett 60 szurkolónak,
hogy botrányt okozzanak Geno-
vában. Céljuk a szerb állam te-
kintélyének gyengítése volt,
hogy illegális üzleteiket nyugod-
tan folytathassák. A lap szerint a
rendõrség ezen információk
alapján tartóztatta le a hazatérõ
huligánokat a szerb határon, kö-
zülük a legfiatalabb 19, a legidõ-
sebb 34 éves volt. 

Újrajátszást kérnek a szerbek

RövidenVeretlen Veszprém

Az MKB Veszprém átlövõinek rohamaival nem bírtak a dánok

Ökölvívás 

ÚMSZ

Mindhárom szorítóba lépõ
román ökölvívó legyõzte el-

lenfelét szombat hajnalban, a
montreali Bell Centre-ben tartott
gálán. A sort Ion Ionuþ, azaz Jo
Jo Dan nyitotta, aki a negyedik
menetben kiütötte a 29 éves ar-
gentin Andres Pablo Villafanét.
Adrian Diaconut a második me-
netben kiszámolták ugyan az
Omar Sheika elleni WBC-mérkõ-
zésen, de 33 éves amerikai ezzel
el is lõtte minden puskaporát.
Diaconu végig irányított és a tíz
menet végén sima pontozásos
gyõzelemet aratott: 98-91, 97-92
és 98-92. Valamivel kevesebb
mint 12 ezer nézõ elõtt Lucian
Bute gálázott Jesse Brinkley ellen,
akit háromszor is a padlóra kül-
dött. Az amerikai lábra állt az
ötödik és a nyolcadik menetben, a
kilencedikben azonban már nem:
Bute kiütéssel védte meg IBF-
világbajnoki címét. A román baj-
nok 2007. októberben hódította el
a gyémántos övet Alejandro
Berrio ellenében, s immár hatod-
szor nyert kihívó ellen.  

Bute hatodszor
védte meg címét

Lucian Bute

Szerb szurkolók petárdája elõl menekül egy olasz játékos a vitatott meccsen

Jégkorong

T. J. L.

A közös magyar–román jég-
korong-bajnokság, a MOL

Liga pénteki játéknapján a Fenes-
tela 68 3-2-re nyert a Ferencváros
ellen. A brassóiak 1-0-ra vezettek,
a vendégek pedig 2-1-re, a 42.
percben pedig Pál Zoltán egyenlí-
tett. A gyõztes gól 51 másodperc-
cel a vége elõtt született, Szõcs
Szabolcs ütötte. Csíkszeredában
hengerelt a listavezetõ HSC: 13-2
az Újpesttel. A gyõztesek góljait
Virág Csanád (2), Papp Szabolcs,
Lubomir Hurtaj (2), Flinta Bo-
tond, Vaclav Novák (2), Bíró Ta-
más, Góga Attila, Molnár Zsolt,
Bíró Ottó és Becze Tihamér ütöt-
te. Az újpestiek 0-7-nél törték
meg a jeget Pichler Ádám révén,
majd Robert Davis is betalált.
Miskolcon a Jegesmedvék csapa-
ta 5-3-ra nyert a Steaua Rangers
ellen, a bukaresti gólokon Rãz-
van Lupaºcu, Andrej Butocsnov
és Jevgenyij Piszarenko oszto-
zott. Dunaújvárosban az Acélbi-
kák 5-2-re verték a címvédõ Vasas
HC-t miután az utolsó 20 perc
elõtt 2-2-re álltak a csapatok. Teg-
nap HSC Csíkszereda–Ferencvá-
ros, Vasas HC–Steaua Rangers,
Fenestela 68–Újpesti TE és
Dab.Docler–Sapa Fehérvár
AV19-mérkõzéseket rendeztek. 

Nagy csatában 
nyert a Fenestela 

Fotó: MTI
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

A labdarúgó-Liga 1 11. for-
dulójának pénteki nyitómér-

kõzésén egy 91. percben szerzett
gól döntött: Todea találatával a
Medgyesi Gaz Metan 1-0-ra
nyert Urziceni-ben az Unirea el-
len. A péntek esti Rapid–Astra
mérkõzésen a vendég ploieºti-
ieknek még becsületgólra sem tel-
lett erejükbõl, a giuleºti-iek brazil-
jaik, Cassio (2) és Spadacio talála-
taival nyertek 3-0-ra. 

Remekül sikerült a felfüggesz-
tett Lopez Caro helyébe a vasluii
kispadra leültetett Viorel Hizo be-
mutatkozása: a gólokban gazdag
összecsapáson a moldovai alaku-
lat 5-3-ra nyert a Kolozsvári CFR
1907 ellen. Sânmãrtean és Adail-
ton (2) találataival a FC Vaslui 3-
0-ra vezetett a bajnokcsapat ellen,
utóbbi olasz idegenlégiósa, de
Zerbi az 59. percben szépített.
Burdujan-dupla következett, s há-

rom perccel a lefújás elõtt már 5-
1-re vezettek a házigazdák. A haj-
rában azonban lazítottak, s
Bastos, majd Emil Dicã elfogad-
hatóbbá tette a bajnokok idénybe-
li ötödik vereségének arányait.   

Szombaton Marosvásárhelyen
1-0-ra és 2-1-re vezettek a házi-
gazdák, a gyõzelmet azonban a
vendég temesváriak szerezték
meg, 3-2 arányban. A Bega menti
alakulatban Zicu duplázott, õ
szerezte a gyõztes gólt is, s
Chiacu is eredményes volt. Ioan
Ovidiu Sabãu tanítványai közül
Stere és Munteanu lõtt gólt. 

Idénybeli második gyõzelmü-
ket aratták Târgu Jiuban a „pan-
dúrok”, akik Iordache 67. perc-
ben elért találatával 1-0-ra verték
a Sportul Studenþesc csapatát. Az
eredemény nyomán a két gárda
helyet cserélt, most a bukarestiek
a sereghajtók.    

Tegnap Galacon, az Oþelul a
20. perctõl emberhátrányban sze-
repelt a Besztercei Gloria ellené-
ben, miután Sarghi utolsó védõ-

ként vágta fel az egyedül kapura
tõrõ Junior Moraest. A tizen-
egyest a sértett fél értékesítette, 0-
1. A galaciak a 67. percben
egyenlítettek Antal révén, majd
Vigliantinak (84. perc, 11 m) kö-
szönhetõen a gyõzelmet is kicsi-
karták (2-1), s visszaszerezték a
temesváriaktól a vezetõ helyet a
táblázaton.  

A Dinamo–Steaua-örökrang-
adó lapzárta után zajlott le, elõtte
letartóztattak több Steaua-
szurkolót, köztük egy galerive-
zért, Gheorghe Mustaþát is. Bár
az ügyben nem sok szivárgott ki,
úgy tûnik, arról van szó, hogy te-
lefonbeszélgetések lehallgatása
nyomán fennállt egy komoly
szurkolói összetûzés veszélye,
Steaua-drukkerek akartak megtá-
madni dinamósokat. 

A 11. fordulóból egyébként két
összecsapás mára maradt: Ko-
lozsvári U–Victoria Brãneºti (15
óra, Gsp Tv) és Brassói
FC–Universitatea Craiova (20.30
óra, Digi Sport). 

Röviden
Magyar búcsúmeccs november 17-én 

November 17-én hazai környezetben,
Litvánia elleni mérkõzésen búcsúzik a
2010-es esztendõtõl a magyar labdarúgó-
válogatott. A magyar szövetség honlapja
pénteken arról számolt be, hogy a meg-
állapodás megszületett, de a találkozó
pontos helyszínérõl még zajlanak az
egyeztetések.

Klicsko ismét nyert 

Pontozásos gyõzelemmel védte meg a
WBC-nél (Bokszvilágtanács) õrzött profi
nehézsúlyú világbajnoki címét Vitalij
Klicsko amerikai kihívójával, Shannon
Briggsszel szemben, a szombat késõ esti,
hamburgi összecsapáson. Az idõsebbik
Klicsko fivér, aki két vereség mellett profi-
ként 41. gyõzelmét aratta, a pontozóknál
120-107, 120-107 és 120-105 arányban
gyõzött. Briggs a hivatásosok között ví-
vott 59. meccsén 6. vereségét szenvedte el.

Pólósok a Magyar Kupáért 

A férfi-vízilabda-Magyar Kupa negyeddön-
tõinek elsõ eredményei: Vasas–Honvéd 5-
5, Ferencváros–BVSC 15-7, Szolnok–Sze-
ged 9-8, Pécsi VSK Eger 9-13. A visszavá-
gókat lapzárta után rendezték meg. 

Rövidülhet a férfitenisz-idény

Két-három héttel lerövidülhet a férfi te-
niszezõk jelenleg 11 hónapos szezonja
2012-tõl, annak érdekében, hogy a játé-
kosoknak több idejük legyen a pihenés-
re. A profi tornákat szervezõ ATP veze-
tõsége a jövõ hónapban határoz a 2012-
es és 2013-as versenynaptárról. Az
éljátékosok – mint például a spanyol Ra-
fael Nadal, a svájci Roger Federer vagy
az amerikai Andy Roddick is – jelezték,
hogy rendkívül kimerítõ lehet az évad
akkor, amikor szinte minden héten a
döntõig vagy az elõdöntõig jutnak, és
így gyakran fenyegeti õket a kimerültség
vagy a sérülésveszély.

Felmentették a doppingvád alól
Dimitrij Ovtcharovot

A Német Asztalitenisz-szövetség (DTTB)
felmentette a doppingvád alól a négysze-
res Európa-bajnok Dimitrij Ovtcharovot,
aki pénteken azonnali hatállyal visszakap-
ta versenyzési engedélyét is. A 22 éves já-
tékost azután tiltották el, hogy egy, még
augusztusban elvégzett doppingteszt klen-
buterol nyomait mutatta ki a szervezeté-
ben. A B próba is pozitív eredményt ho-
zott. Az asztaliteniszezõ aztán hajvizsgá-
latot is kért, s az a teszt negatív ered-
ményt hozott.

Búcsúmeccsén nyert 
a CSZKA Moszkva

Két vereséget követõen harmadik – egy-
ben a tengerentúli túra utolsó – mérkõzé-
sét megnyerte a CSZKA Moszkva férfi-
kosárlabdacsapata, amely az észak-ameri-
kai profi bajnokság, az NBA csapataival
vívott felkészülési meccseket a héten. A
többszörös Euroliga-elsõ orosz együttes a
Miami Heattõl kedden elszenvedett 96-
85-ös vereség, majd az Oklahoma City
Thunder elleni, csütörtöki 89-97 után ma-
gyar idõ szerint vasárnap hajnalban 90-
87-re diadalmaskodott a Cleveland
Cavaliers gárdája felett.

Bronzérmes magyar junior szumósok 

Bronzérmes lett szombaton a varsói vi-
lágbajnokságon a magyar junior
szumóválogatott. A Mihályi Richárd,
Papp György, Sárosi János, Bodorkos
Dániel összeállítású együttes a bronz-
mérkõzésen 2-1-re verte Mongóliát.
Egyéniben a 80 kg-os Papp György ötö-
dik helyen végzett. Tegnap a felnõttek
versenyével folytatódott a vb.

Gólzápor Vasluiban

A kolozsvári CFR játékosának, Cadunak (meggyszínû mez) ebben a szezonban nem megy a gólszerzés Fotó: Mediafax
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A 8. forduló elõtt listavezetõ
Mainz ebben az idényben elõ-

ször vesztett pontokat, miután sa-
ját közönsége elõtt kikapott a
Hamburgtól a német labdarúgó
Bundesliga szombati játéknapján.
A találkozó egyetlen gólját Guer-
rero szerezte a 89. percben. Az új
éllovas a Borussia Dortmund,
amely egy hajrában szerzett
Sahin-góllal gyõzött 2-1-re a Köln
ellen. A Bayern München Mario
Gomez triplájával gyõzte le 3-0-ra
a Hannover 96-ot. További ered-
mények: Schalke 04–VfB Stutt-
gart 2-2, St. Pauli–FC Nürnberg
3-2, Werder Bremen–SC Freiburg
2-1, VfL Wolfsburg–Bayer Lever-
kusen 2-3, 1. FC Kaiserslau-
tern–Eintracht Frankfurt 0-3. Az
1899 Hoffenheim–Borussia Mö-
chengladbach-találkozó lapzárta
után ért véget. 

A Manchester United hazai pá-
lyán hiába szerzett kétgólos
elõnyt, a West Bromwich Albion
kiegyenlített (2-2), s így pontot
szerzett az Old Traffordon az an-
gol Premier League 8. fordulójá-
nak szombati mérkõzésén. A
Chelsea nem tudta legyõzni Bir-

minghamben a házigazda Aston
Villát, 0-0. További eredmények:
Arsenal–Birmingham City 2-1,
Bolton Wanderers–Stoke City 2-
1, Fulham–Tottenham Hotspur
1-2, Newcastle United–Wigan
Athletic 2-2, Wolverhampton
Wanderers–West Ham United 1-
1, Everton–FC Liverpool 2-0. A
Blackpool–Manchester City-mér-
kõzés lapzárta után fejezõdött be,
ma a Blackburn Rovers és a
Sunderland találkozója zárja a
fordulót. 

Az AC Milan hazai pályán 3-1-
re nyert a Chievo ellen az olasz
Serie A 7. fordulójának szombati
nyitómérkõzésén. A Genoa kika-
pott 2-1-re az AS Róma vendége-
ként. Tegnapi eredmények:
Cagliari–Internazionale  0-1,
Brescia–Udinese 2-1, Cata-
nia–Napoli 1-1, Cesena–Parma
1-1, Juventus–Lecce 4-1, Paler-
mo–Bologna 4-0, Sampdoria–
Fiorentina 0-1. A Bari–Lazio-
meccs lapzárta után kezdõdött. 

A spanyol Primera División 7.
fordulójának szombati eredmé-
nyei: Atlético Madrid–Getafe 2-
0, FC Barcelona–Valencia 2-1,
Málaga–Real Madrid 1-4. Teg-
nap hat mérkõzést rendeznek, a
Herculés Alicante–Villarreal ta-
lálkozóra ma este kerül sor. 

Már nem veretlen a Mainz
Labdarúgás

T. J. L.

A nyolcadik forduló mérkõ-
zéseivel folytatódott a labda-

rúgó Liga 2 õszi idénye. A Nyu-
gati csoport aradi rangadóját az
UTA nyerte, az ACU sorsát
Þucudean 8. percben szerzett
gólja pecsételte meg. Szintén
pénteken Iaºi-ban, idei második
vereségét szenvedte el a listave-
zetõ Petrolul, a ploieºti-i gárda
3-1-re kapott ki a Politól. A gó-
lokat Panait (12.), Pãlimaru
(62.) és Drida (94.), illetve Stan
(13.) szerezte. 

Tegnap a nagyváradiak 0-1-
rõl fordítva nyertek 2-1-re
Szilágysomlyón, miután Zãg-
rean (28.) góljára ªulea (29.) és
Florean (50.) válaszolt. Folytat-
ta jó sorozatát az Alro, a slati-
naiak ezúttal a Tordai Arieºul
ellen gyûjtötték be a 3 pontot (3-
1). A 8. forduló többi eredmé-
nye: Gyulafehérvári Unirea–
Dacia Mioveni 1-0, Dévai
Mureºul–Gaz Metan CFR Cra-
iova 1-2. A CSM Râmnicu
Vâlcea szabadnapos volt, miu-
tán ellenfele, a Lupényi Minerul
visszalépett. A bányászcsapat
eredményeit törölték. 

A Keleti csoportban: Steaua
II–Concordia Chiajna 1-1, Fa-
rul Constanþa–Dinamo II 0-0,
Viitorul Constanþa–CF Brãila
2-1, FC Botoºani–Dunãrea Ga-
lac  2-1, Ceahlãul Piatra
Neamþ–Juventus Bukarest 3-0,
Astra II Giurgiu–CS Otopeni
4-1, Delta Tulcea–Gloria
Buzãu 1-1, FC Snagov–Sãgeata
Nãvodari 2-0. 

Az élmezõny: 1. Ceahlãul 20
(22-6), 2. Nãvodari 18 pont (15-
5), 3. Concordia 18 (15-7), 4.
Botoºani 14 (15-9), 5. Dunãrea
13 (13-7). 

Rangadót nyert az UTA
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A zárómérkõzésig kereken
tíz pont volt a vendégcsa-

patok „termése” a magyar lab-
darúgó Monicomp Liga 10. for-
dulójában. Pénteki nyitómérkõ-
zésén – Abwo 81. percben szer-
zett góljával a Pápa 1-0-ra nyert
az elõzõ kiírásban bronzérmes
Gyõr vendégeként. Az Újpest
hazai pályán – és a zártkapus
meccse után immár saját kö-
zönsége elõtt – 3-1 arányú gyõ-
zelmet aratott a sereghajtó és a
mezõnyben egyedüliként nye-
retlen Szombathelyi Haladás fe-
lett. A budapesti MTK gól nél-
küli döntetlent ért el a
Hidegkuti stadionban a tavalyi
idény bajnoka, a Debreceni
VSC ellen. Tomislav Sivic szer-
biai vezetõedzõ gyõzelemmel
tért vissza a Kecskemét kispad-
jára, miután csapata 2-1-re
nyert a budapesti Honvéd ven-
dégeként. Tököli duplázott, a
fõvárosiak gólját Rouani sze-
rezte. A Zalaegerszeg 4-0-ra
nyert Siófokon a helyi BFC el-
len, a gólokat Balázs, Simon és
Kamber (2) szerezte. A Vasas
hazai pályán 3-0-ra verte az
újonc Szolnoki MÁV csapatát,
Petõ öngólja után, a második
félidõben Lázok duplázott.
Rósa D. (44) büntetõjével a bu-
dapesti Ferencváros hazai kör-
nyezetben 1-0-ra nyert a Kapos-
vár ellen. Prukner László, a Fe-
rencváros vezetõedzõje a nyá-
ron éppen a Rákóczitól, hat el-
sõ osztályban eltöltött évet kö-
vetõen érkezett a fõvárosi klub-
hoz. A Videoton–Paks-mérkõ-
zés lapzárta után ért véget. Azt
megelõzõen a Videoton (20
pont) vezetett a Kaposvár (19),
a Ferencváros (19), a Zalaeger-
szeg (17), a Honvéd (16) és az
Újpest (16) elõtt. 

A vendégeké volt
a Monicomp
Liga fordulója

A táblázaton: 
1. Petrolul 7 5 0 2 17-8 15
2. Mioveni 7 4 2 1 9-3 14
3. Slatina 8 4 2 2 13-9 14
4. Szeben 7 3 4 0 8-3 13
5. UTA 8 4 1 315-11 13
6. Bihar FC 7 4 1 2 8-6 13
7. Poli Iaşi 8 3 2 3 10-9 11
8. Gyulaf. 8 3 2 3 6-7 11
9. GM Craiova 8 3 1 3 9-10 10
10. Aradi ACU 7 3 1 3 7-8 10
11. Dév 8 2 2 4 7-10 8
12. Torda 7 2 1 4 5-10 7
13. Silvania 8 2 1 5 5-13 7
14. R. Vâlcea 7 2 0 5 7-10 6
15. FC Argeş 8 1 2 5 6-15 5


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

