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Udvarhelynek nem kell roma

Nem rendezõdik a Hargita megyei Recse-
nyéden két hete kirobbant konfliktus, im-
már a székelyudvarhelyi és a megyei ön-
kormányzat is állásfoglalásra kényszerül.
A Homoródszentmárton községhez tarto-
zó faluban október 22-én gyújtották fel egy
helybéli cigány család otthonát.
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2848 ▲
1 amerikai dollár 3,0676 ▲
100 magyar forint 1,5831 ▲

Nicolas Cage román „csatlósai”

Öt román színész is játszik a Szellemlovas
2. – A bosszú szelleme címû filmben, amely-
nek fõszereplõje az Oscar-díjas Nicolas
Cage. Az amerikai szuperprodukció forga-
tási munkálatai a hét elején kezdõdtek a
Transzfogarason.

Társadalom 7

Média 9

Vezércikk 3

Aktuális 2
Újra összehívják a MÁÉRT-et

Hatéves szünet után összehívja péntekre 
a budapesti kormány a Magyar Állandó
Értekezletet (MÁÉRT). A tanácskozásra
Erdélybõl az RMDSZ, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács és a Magyar Polgári Párt
kapott meghívást.

Csigaházak?
Kelet-Közép-Európát ugyanis nagyjából
azonos idõszakban érte el a világválság,

a kilábalás tekintetében
azonban egész sor ország
alaposan megelõzte Ro-
mániát. És ez többek kö-
zött az állandó politikai
perpatvarkodásnak, a sé-
relmek elõtérbe helyezésé-
nek, a politikai zsaroló esz-

közök használatának a
számlájára írható.

Székedi Ferenc

Lemondásra szólította fel Tõ-
kés László, az Európai Parla-

ment alelnöke a Királyhágó-
melléki Református Egyházkerü-
let (KREK) tisztújításán szerinte
illegitim módon megválasztott
egyházi és világi tisztségviselõ-
ket. A volt egyházfõ által megne-
vezett Varga Attila Szatmár me-
gyei RMDSZ-es honatya, az egy-
házkerület új fõgondnoka az
ÚMSZ kérdésre megalapozatlan-
nak nevezte a vádakat, majd azt
javasolta Tõkésnek, hogy ne ke-
verje össze ilyen formán a politi-
kát és az egyházjogot. 3. oldal 

Tõkés tisztogatna

a KREK-ben
Bár a koalíciós pártokkal
tartott tegnapi találkozót el-

sõsorban a múlt heti Európai
Tanács konklúzióinak, valamint
a schengeni övezethez való csat-
lakozás feltételeinek ismerteté-
sére hívta össze, Traian Bãsescu
államfõ azzal váltotta ki a leg-
nagyobb visszhangot, amikor a
kora délutáni sajtótájékoztató-
ján újságírói kérdésre könnye-
dén elejtette, hogy visszaküldte
a parlamentnek az alapélelmi-
szerek 5 százalékos áfájára és a
2000 lej alatti nyugdíjak adó-
mentességére vonatkozó törvé-
nyeket. 3. oldal 

Hol a magyar igazság?
Továbbra is alulreprezentált a magyar közösség a román igazságszolgáltatásban

A héten zajló választások után, idén sem lesz magyar tagja a hatévente megújuló Legfelsõ

Bírói Tanácsnak, még jelöltek között sem akadt magyar. A romániai magyar közösség – 

a múlt rendszer örökségeként – ugyanis megdöbbentõen alulreprezentált a hazai igazságszol-

gáltatásban. Álláshoz jutni a lapunknak nyilatkozó bírák szerint még a román jogászvégzett-

ségûeknek is nehéz. Péter Zsuzsa volt igazságügyi államtitkár szerint az RMDSZ is segíthet

abban, hogy a magyar fiatalok számára vonzóbbá váljon a bírói, ügyészi pálya. 7. oldal 

Bãsescu tegnap Cotroceni-ben fogadta a koalíciós pártvezetõket

Justitiának nincs nemzetisége, szolgáinak igen. A román igazságszolgáltatásban csak elvétve találni magyar bírákat és ügyészeket

Fotó: Mediafax

Bãsescu: nem lesz áfacsökkentés

Fotó: Mediafax/archív
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Röviden

Halvány magyar siker Kárpátalján

Valószínûleg mindkét magyar szervezet
bejut Ukrajnában a Kárpátalja megyei ta-
nácsba (közgyûlésbe). A vasárnapi ukraj-
nai helyhatósági választások tegnap dél-
elõtt közölt elõzetes eredményei szerint a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) a szavazatok négy százalékával
két, ideális esetben három listás képviselõi
helyet szerez, míg az Ukrajnai Magyar
Demokrata Szövetség (UMDSZ) a vok-
sok 3,01 százalékának birtokában – a már
megválasztott négy egyéni képviselõn kí-
vül – további két képviselõt juttathat a
megyei képviselõtestületbe.

Amerikában szavaznak a polgárok

Megnyíltak a szavazóhelyiségek washing-
toni idõ szerint kedd reggel hat órakor az
amerikai félidõs kongresszusi választáso-
kon. A voksolás romániai idõ szerint ma
délelõtt fejezõdik be.

Gyermeket szült a gyermeklány

Egészséges gyermeknek adott életet a na-
pokban egy Spanyolországban élõ tízéves
romániai kislány. A hírt Micaela Navarro
andalúz esélyegyenlõségi miniszter jelen-
tette be. Az anya és gyermeke családja kö-
rében maradhatnak, de a helyi szociális
szolgálat fokozott figyelemmel követi a
sorsukat. A kislány kiléte nem ismert,
mert az egészségügyi minisztérium rende-
letet bocsátott ki az érintett személyiségi
jogainak védelme érdekében. Nem tudni,
hogy a rendõrség folytat-e nyomozást az
ügyben, mint ahogy az sem ismert, ki le-
het az újszülött apja. 

Romba dõlt házak Manchesterben

Hét embert mentettek ki a romok alól azt
követõen, hogy Manchesterben tegnap
reggel feltételezhetõen gázrobbanás ron-
gált meg több házat. A helyi tûzoltóság
beszámolója szerint sokan a törmelékek
alatt rekedtek, felkutatásuk nagy erõkkel
folyik. A detonáció következtében egy
épület összeomlott, több másik pedig sú-
lyosan megrongálódott. Néhány házból
eltávolították a lakókat, a helyszínre veze-
tõ utakat lezárták.

Hazatérhetett Margaret Thatcher

Elhagyhatta a kórházat Margaret Thatcher
volt brit miniszterelnök (képünkön). A 85

éves bárónõ, akit két hétig kezeltek súlyos
influenzával, mosolyogva integetett a Lon-
don központjában lévõ otthona elõtt az új-
ságíróknak.

Légtérzárlat a Merapi miatt

A nemzetközi légitársaságok nem közle-
kedtetik járataikat kedden az indonéziai
Merapi vulkán közelében, mert a mûkö-
dõ tûzhányó füstje beborítja az eget a
térségben. Tudósok arra figyelmeztetnek,
hogy a tûzhányó mûködése hetekig is el-
tarthat. A Jáva szigetén lévõ Merapi há-
romszor tört ki az elmúlt egy hétben. Az
elsõ két kitörésnek összesen 38 halálos
áldozata volt, falvak égtek le, földek per-
zselõdtek fel. 

Gy. Z.

A görög fõvárosban folytató-
dott tegnap a levélbombák

sorozata: a rendõrség tûzszeré-
szeinek három csomagot sike-
rült hatástalanítaniuk, kettõ
azonban önmagától lépett mû-
ködésbe, szerencsére azonban
sérülést egyik sem okozott. Az
egyik küldemény a görög fõvá-
ros központjában található sváj-
ci nagykövetségre érkezett; a
külképviselet alkalmazottai a
gyanús csomagot az ablakon ke-
resztül kidobták az udvarra. A
bolgár nagykövetség a rendõrsé-
get riasztotta, mivel a fémdetek-
tor jelzett a levél átvizsgálása-
kor. A chilei nagykövetségnek
címzett csomagot az athéni par-
lament épülete elõtt, a Szintag-
ma (Alkotmány) téren robban-
tották fel, miután a küldönc gya-
núsnak találta, ezért értesítette a
hatóságokat. A német nagykö-
vetségnek szánt levelet pedig

már a csomagküldõ szolgálat-
nak sikerült kiszûrnie. Az ötödik
levélbomba az orosz nagykövet-
ségen robbant fel, mielõtt a rend-
õrök a helyszínre érkeztek vol-
na. Szinte ezzel egy idõben
Athén egyik külvárosában rálõt-
tek két járõrözõ rendõrre, de
egyikük sem sebesült meg.

A rendõrség közlése szerint
az Athénban felfedezett mind a
kilenc levélbombát hétfõn adták
postára a görög fõvárosban, és a
hatóságok gyanítják, hogy
ugyanaz a csoport áll az összes
robbanó csomag hátterében. A
tegnapi küldeményeket nagy
valószínûséggel annak a két gö-
rög fiatalembernek a cinkosai
adták fel, akiket hétfõn vettek
õrizetbe az elsõ négy bomba el-
készítésének gyanújával. Az
egyik õrizetbe vett férfi nem
volt ismeretlen a rendõrség
elõtt: már körözték egy szélsõ-
séges anarchista csoporthoz fû-
zõdõ kapcsolatai miatt. 

Levélbombák és lövöldözések

tartják rettegésben Athént

Hírösszefoglaló

Akár hatvannál is több halá-
los áldozatot követeltek Bag-

dadban a tegnap esti sorozatos
merényletek – közölték rendõri
és kórházi források. A lapzártán-
kig érkezett különféle jelentések
szerint mintegy tíz robbantást kö-
vethettek el a város nyolc kerüle-
tében, ahol fõként síiták laknak.
A merénylõk gépkocsiba rejtett
pokolgépek, út menti aknák és
aknavetõ gránátok kombináció-
ját használták. A sebesültek szá-
ma száz fölött jár. Az iraki kor-
mányfõ hétfõn arra figyelmezte-
tett, hogy a terroristák ismét fele-
kezeti háborúskodásba akarják
belerántani az országot. Még

mindig nem ismeretesek annak a
robbantásnak a körülményei,
amelyet az al-Kaida iraki sejtje
követett el vasárnap este a bagda-
di káldeus-keresztény Miasszo-
nyunk templom ellen. Núri al-
Máliki iraki kormányfõ tegnap
élesen elítélte és gyáva bûncselek-
ménynek nevezte az akciót. A
merényletben a bagdadi belügy-
minisztérium közleménye szerint
46 túsz, 7 rendõr, továbbá 5 me-
rénylõ vesztette életét.

A német belügyminiszter euró-
pai szintû biztonsági intézkedése-
ket kezdeményez, miután kide-
rült: a köln-bonni repülõtéren is
megfordult az elmúlt hét pénte-
kén Jemenbõl származó egyik
csomag, amely robbanószert tar-

talmazott. Thomas de Maizière
az uniós belügyminiszterek jövõ
héten esedékes tanácskozásán
fogja hivatalos formában elõter-
jeszteni a javaslatát. 

Mindössze az egyötödét vizs-
gálják át fizikailag, bomba után
kutatva annak a 4 millió tonnányi
légi szállítmánynak, amely évente
az Egyesült Államokba érkezik –
írta tegnap a USA Today címû
amerikai lap. Az újság szerint az
amerikai belbiztonsági miniszté-
rium számítógépes rendszere jel-
lemzõen csak akkor azonosítja be
a veszélyes szállítmányokat, ami-
kor azok a levegõbe emelkedett
repülõgépek vagy a tengerre kifu-
tott hajók fedélzetén már elindul-
tak az Egyesült Államokba. 

Gyanús csomagot fedeztek föl tegnap délután a német kancellári
hivatalban. Míg a rendõrség a tartalmát vizsgálta, a kancellária
postázóját a szövetségi bûnügyi rendõrség bezárta. A küldeményt
Angela Merkel kancellárnak címezték, és feladóként a görög gaz-
dasági minisztérium szerepelt rajta. 

Gyanús küldemény Berlinben is

Hiába erõsítették be a biztonsági intézkedéseket az iraki fõvárosban: tegnap több merényletet is elkövettek

ÚMSZ

Dmitrij Medvegyev orosz ál-
lamfõ azt tervezi, hogy más

olyan szigetekre is ellátogat,
amelyek hovatartozását illetõen
Moszkva vitában áll Tokióval –
közölte tegnap az orosz külügy-
miniszter. Szergej Lavrov sze-
rint az elnök azt is tervezi, hogy
növeli az orosz befektetéseket
ezeken a szigeteken. Medvegyev
a sorozatos tokiói figyelmezteté-
sek ellenére látogatott el hétfõn
a Kuril-szigetek egyikére, a
Hokkaidótól alig 16 kilométerre
lévõ Kunasirra. Személyében
orosz vezetõ elõször kereste fel
a vitatott területet a II. világhá-
ború vége óta. A vizit miatt Ja-
pán bejelentette, hogy konzultá-
cióra ideiglenesen hazarendelte
moszkvai nagykövetét. A tokiói
kormány szóvivõje ezzel egyi-
dejûleg közölte: országa abban
reménykedik, hogy a közelgõ
japán–orosz csúcstalálkozón
enyhíthetik a déli Kuril-szigetek
miatt ismét kiélezõdött területi
vitát. Vitában áll bizonyos terü-
letek hovatartozásával kapcso-
latban Kína és Japán is. A pe-
kingi kormány tegnap elutasí-
totta azt a javaslatot, hogy a
megoldásba az Egyesült Álla-
mok is bekapcsolódjék. 

Medvegyev 
provokál?

MTI

Összehívja a magyar kor-
mány a Magyar Állandó Ér-

tekezletet (MÁÉRT): a hatéves
szünet után pénteken a buda-
pesti parlamentben rendezendõ
tanácskozás témái között az ok-
tatási-nevelési támogatás és a
státusztörvény módosítása sze-
repel – jelentette be tegnap
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért
felelõs magyar miniszterelnök-
helyettes. Szavaiból kiderült: a
szlovákiai Híd-Most nem ka-
pott meghívást, mert – a meghí-
vott határon túli magyar szerve-
zetek véleményével összhang-
ban – a tanácskozást a nemzeti
érdekek képviseletére alakult,
legitim magyar szervezetek fó-
rumának tekintik, s a Híd–Most
nem ilyen. Ez fundamentális
kérdés a magyar megmaradás
érdekében – emelte ki a minisz-
terelnök-helyettes, aki bejelen-
tette: elkészült a kettõs állam-
polgársággal kapcsolatos tudni-
valókról szóló honlap, amely
minden technikai és tartalmi in-
formációt tartalmaz. Répás
Zsuzsanna nemzetpolitikai he-
lyettes államtitkár szerint a
MÁÉRT-ban maga az újjáala-
kulás a legfontosabb. Répás
hozzátette: napirenden lesz a
státusztörvény módosítása is,
amit azért kell megtenni, mert
mostani formájában azok, akik
magyar állampolgárságot sze-
reznek, nem tartozhatnának ha-
tálya alá.  A magyar kormány, a
parlamenti pártok, a határon
túli magyar szervezetek és az
Európai Parlamentben képvise-
lettel rendelkezõ szervezetek
részvételével tartandó értekez-
letre meghívást kapott Erdély-
bõl a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács és a
Magyar Polgári Párt. 

Újra összehívják

a MÁÉRT-etVéres merényletek
a bagdadi utcákon

MTI

Folyamatosan mérik a sérült
gát mozgását a szakembe-

rek, a négy héttel ezelõtt megsé-
rült ajkai vörösiszap-tározó X.
számú kazettájának északi fala
ugyanis a napokban fél centimé-
ternyit elmozdult – közölte a
helyreállítást és az újjáépítést fel-
ügyelõ Muhoray Árpád tábor-
nok. Hozzátette: a kazetta hely-
zete stabil, a geodéták mûszere-
ikkel folyamatosan figyelik a
több helyen megrepedt és meg-
süllyedt gát északi oldalfalának
állapotát. A kiszakadt tározó fa-
lán a megsérült gátszakasz alja
kifelé, a teteje befelé mozdult el,
és ugyanekkora – mindössze 25
milliméteres – elváltozásokat
mértek a repedések között is ok-
tóber 9. óta. A katasztrófavéde-
lem szerint a környezõ települé-
sek nincsenek veszélyben. Teg-
nap óta a vörösiszapos földet
több mint ötven teherautóval a
Mal Zrt. által kijelölt új depóba
szállítják. Devecsert és Kolontárt
újra lezárták, a két településre
csak a helyieket és a védekezés-
ben részt vevõket engedik be.
Devecser 21 elöntött utcájából
225, Kolontáron 35, Somló-
vásárhelyen pedig két lakóházat
kell lebontani. 

Elmozdult 
a sérült gát



M. Á. Zs.

„Mindkét »tévedésbõl« meg-
szavazott törvényt visszakül-

döm a parlamentnek, hogy hoz-
zák összhangba Románia nem-
zetközi vállalásaival és pénzügyi
lehetõségeivel” – válaszolt tegna-
pi sajtótájékoztatóján Traian
Bãsescu államfõ arra az újságírói
kérdésre, hogy kihirdeti-e az alap-
élelmiszerek 5 százalékos áfájára
és a 2000 lej alatti nyugdíjak adó-
mentességére vonatkozó törvé-
nyeket. Hozzátette: a Nemzetkö-
zi Valutaalappal (IMF) folytatott
megbeszéléseken szó esett a két
törvény elõírásairól, õ pedig biz-
tosította a pénzintézet küldöttsé-
gét, hogy Bukarest nem módosít-
ja az adórendszert. Hozzátette, a
két törvény szövege rosszul van
megírva, és az ország érdekeit
tartja szem elõtt, amikor vissza-
küldi a két tervezetet a törvény-
hozásnak. Mint ismeretes, az el-
lenzék által kezdeményezett két
jogszabályt a Demokrata–Libe-
rális Párt (PD-L) Mircea Toader
frakcióvezetõ tévedésének „kö-
szönhetõen” szavazta meg. 

Bãsescu továbbá elmondta,
hogy áttekintették a koalíciós pár-
tokkal az IMF-nek küldött szán-
déklevélben vállalt kötelezettsége-
ket, az újabb hitelszerzõdés elõfel-
tétele, hogy mihamarabb elfogad-
ják a nyugdíjtörvényt, a közalkal-
mazottak bérezését szabályozó
egységes bértörvényt, valamint a
2011-es költségvetést. „Teljes össz-
hangot tapasztaltam a kormányt
támogató alakulatok között, ami
bizalommal tölt el azzal kapcso-
latban, hogy sikerül teljesítenünk

a velünk szemben támasztott felté-
teleket” – fogalmazott Bãsescu. 

A lakossági hiteleket szabályo-
zó 50-es kormányrendeletet az ál-
lamfõ szerint nem szabad vissza-
menõleg alkalmazni, a jogsza-
bálynak a jelen pillanattól kell
rendeznie a bankok és ügyfeleik
közötti viszonyt. Mint ismeretes,
a Jeffrey Franks vezette IMF-kül-
döttség a kereskedelmi bankok ol-
dalára állt a kérdésben, és a kor-
mányrendelet bankbaráttá tételé-
tõl is függõvé tette a további
együttmûködést. 

Összhang a koalícióban

A Cotroceni-palotában tartott
találkozó után Emil Boc PD-L-
elnök nem zárta ki annak a lehe-
tõségét, hogy az általa vezetett

kormány felelõsséget vállal az
egységes bértörvényért is, de hoz-
zátette, a döntést a koalíciós ta-
nácsban kell meghozni. Boc elma-
rasztalta az ellenzéket, amiért
visszaélve a szenátus állandó bi-
zottságában rendelkezésére álló
többséggel, akadályozza a nyug-
díjtörvény vitáját, és mindenféle
módosító javaslatokat próbál „be-
lopni” a jogszabályba. Felvetésé-
vel Markó Béla RMDSZ-elnök,
kormányfõ-helyettes is egyetért,
aki leszögezte, hogy kizárólag az
államfõ által kifogásolt, a nõk
nyugdíjkorhatárára vonatkozó ki-
tételt kell módosítani. „Nincsenek
nézeteltérések a koalícióban a pri-
oritásokat illetõen. Viszont sokkal
nagyobb politikai szolidaritás
szükségeltetik a parlamenti szava-
záskor” – fogalmazott Markó. 

Hiányolta az ellenzéket

Traian Bãsescu sajnálatosnak
nevezte az ellenzéki pártok távol-
maradását. „Nagy alakulatokról
van szó, amelyek hozzájárulhat-
nak javaslataikkal az ország égetõ
kérdéseinek megoldásához” –
álságoskodott az államfõ, aki sze-
rint felelõtlenség az ellenzéki boj-
kott. Közvetlenül az államfõi saj-
tótájékoztató után Victor Ponta
szociáldemokrata pártelnök le-
szögezte, hogy távolmaradásukat
a szerintük jogtalanul odahívott
UNPR-sek okozták. Továbbá fel-
hívta az államfõ figyelmét, hogy
alakulata mindaddig bojkottálja a
parlamenti munkát, ameddig a
PD-L nem hívja vissza funkciójá-
ból a csaláson kapott Roberta
Anastase házelnököt. 
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Egy dologhoz nem fér két-
ség: a demokrácia párbeszé-
det, megbeszéléseket, ta-

nácskozásokat, vitákat,
majd ezek eredményeként
meghozott döntéseket felté-
telez, amelyeket a gyakor-

lattal való összevetés
nyomán újabb megbe-

szélésekkel lehet módosítani, illetve megpró-
bálni összhangba hozni a meglehetõsen moz-
gékony társadalmi valósággal. Éppen ezért
még az olykor ugyancsak sajátosan értelme-
zett romániai  demokráciában is nagy szük-
ség van arra, hogy az ország vezetésére feljo-
gosított állami intézmények beszéljenek egy-
mással, és ilyen meg amolyan – gyakran
akár érthetõ – indoklásokkal is, ne vonulja-
nak vissza saját csigaházaikba. Ez a taktika
ugyanis csak akkor vezethet eredményre, ha
az események valóban csigalassússággal kö-
vetik egymást, ám a válság évei, hónapjai és
hetei, az élénk nemzetközi gazdasági és poli-
tikai élet mondhatni naponta egész sor gyors
intézkedést követel meg. 
Ezért az ellenzék fõ képviselõinek, a szociál-
demokratáknak és a liberálisoknak a tegnapi
cotroceni-i bojkottja nem a legmegfelelõbb
módszer Románia égetõ kérdéseinek a megol-
dására. Amint az várható volt, néhány nap-
pal ezelõtt a kormány nem bukott meg, és
semmi esélye ennek a tanügyi törvénnyel
kapcsolatos felelõsségvállalás tekintetében
sem. Következésképpen az audiovizuális mé-
diában és a nyomtatott sajtóban bárminek
lehet nevezni a Boc-kormányt, de egyvalami
bizonyos: a Nemzetközi Valutaalappal meg-
kötendõ újabb szerzõdésekben, a schengeni
csatlakozás véghajrájában, az államháztar-
tás további reformjainak a kivitelezésében és
a velük kapcsolatos szabályozók kidolgozásá-
ban továbbra is ez a kabinet marad az illeté-
kes. Amennyiben az ellenzék az államelnök-
kel nem tárgyal és a legkülönbözõbb techni-
kákkal a parlamentet is döntéshozatali képte-
lenségre kárhoztatja, akkor saját maga is
hozzájárul ahhoz, hogy a kormány kényszer-
helyzetekben, a halaszthatatlan határidõkre
való tekintettel egyre gyakrabban nyúljon a
felelõsségvállalás módszeréhez. 
Az ország nem csupán távoli, hanem közeljö-
võje iránti felelõsséget a politikusok sokféle-
képpen értelmezik, egyvalami azonban bizo-
nyos: a válságból való kijutáshoz kisebb kap-
kodásra, jóval nagyobb nyugalomra és követ-
kezetességre, sokkal nyitottabb tárgyalókész-
ségre van szükség a politikai döntéshozatal
minden szereplõjének. Kelet-Közép Európát
ugyanis nagyjából azonos idõszakban érte el
a világválság, a kilábalás tekintetében azon-
ban egész sor ország alaposan megelõzte Ro-
mániát. És ez többek között az állandó politi-
kai perpatvarkodásnak, a köz érdekeit felül-
író egyéni és kiscsoportos sérelmek elõtérbe
helyezésének, a folyamatos párbeszéd helyett
a politikai zsaroló eszközök használatának a
számlájára írható. Vagyis az igazi demokrá-
cia hiányának, hiszen ennek hatékonysága
soha nem a csendes hétköznapokban, hanem
az éles helyzetekben nyilvánul meg. 

Román lapszemle

Csigaházak?

Székedi Ferenc

Az EU feltörekvõ országai közül Romá-
nia rendelkezik a legrosszabb és legkevés-
bé fenntartható állami nyugdíjrendszerrel
– mutatott rá a Standard& Poors’s hitel-
minõsítõ, figyelmeztetve, hogy a mai fia-
talok számára a „decens” öregkor biztosí-
tásának elengedhetetlen feltétele a ma-
gánnyugdíj-alapi befizetés. (Curierul
naþional) Nagyszabású gálamûsorral
készülnek Mihail Gorbacsov 80. születés-
napi ünnepségére; a londoni Royal Albert
Hallban tartandó jótékonysági rendezvé-
nyen többek között José Carreras és Bono
is fellép. (Gândul) A romániai EP-
képviselõk uniós szinten gyakorlott „ló-
góknak” számítanak. Sógor Csaba és
Winkler Gyula RMDSZ-es képviselõk
azon kevés kivétel közé tartozik, akik
százszázalékos jelenléttel büszkélkedhet-
nek. (România liberã) 

„Nem lesz áfacsökkentés” 
A kormánypártokkal egyeztetett prioritásokat Traian Bãsescu államfõ

A koalíciós pártok között látszólag tökéletes összhang uralkodott a cotroceni-i tanácskozáson 

Totka László

„Kénytelen vagyok felemelni
szavam azon jelenségek ellen,

amelyek az egyházi választáso-
kon nyilvánvalóvá váltak. Az
egyház jogszintjérõl a politikum
jogszintjére emelkedik a kérdés-
kör” – fogalmazott Tõkés László.
A volt királyhágómelléki refor-
mátus püspök azt rótta fel tegnap
az egyházkerület vezetõségének,
hogy egyre nagyobb mértékû az
összefonódás a református egy-
ház és a politikai szféra, legfõ-
képp az RMDSZ között. Példa-
ként Varga Attila és Seres Dénes
RMDSZ-es parlamenti képviselõ-
ket említette, akiknek jelöltségét
többen is megóvták. A képviselõk
ellen elhangzott továbbá az a vád
is, hogy korábban „rossz olda-
lon” álltak, ugyanis megtapsolták
az autonómia ellen beszélõ
Adrian Nãstasét. Varga Attila el-
leni további vád, hogy 2003-ban
„önkényesen és elfogadhatatlan
módon lemondott” akkori egy-
házkerületi jogtanácsosi tisztsé-
gérõl, és ezért nem jelölhetõ egy-
házi tisztségre. 

Az elmarasztalt Varga Attila az
ÚMSZ megkeresésére elmondta,
akkor objektív okai voltak a le-
mondásra, döntésérõl egyeztetett
Tõkés László akkori püspökkel és
az egyházkerület igazgatótaná-
csával. „A szabályzat azt mondja
ki, hogy aki önkényesen lemon-
dott tisztségérõl, az nem indulhat
a következõ választáson. Én a

2004-es választáson nem indul-
tam” – fogalmazott a fõgondnok.
Mint hozzátette, a választási bi-
zottság megtárgyalta és elutasítot-
ta az indulása ellen benyújtott fel-
lebbezést. A tapsos vádakat nevet-
ségesnek nevezte, majd azzal rep-
likázott, hogy a tusnádfürdõi sza-
badegyetemen Tõkés László az-
zal a Traian Bãsescu államfõvel
parolázott, aki az alkotmány elsõ,
a nemzetállamra vonatkozó cik-
kelyét ismételgette az autonómiát
kérõ hallgatóságnak. Sajnálom,
hogy egyáltalán ilyen vitára sor
kerülhet. Egyházjogilag megala-
pozatlanok a vádak. Ne keverjük
össze a politikát és az egyházjogot
ilyenformán” – nyilatkozta la-
punknak Varga.

Nagy Sándor nagykárolyi espe-
res, Szatmár megyei tanácsos új-
raválasztásával azért nem ért
egyet az EP-alelnök, mert róla
már kiderült, hogy a kommunista
rendszer kollaboránsa volt. Tõkés
arra hivatkozva nehezményezte
Seres Dénes parlamenti képviselõ
zilahi egyházmegyei jogtanácsosi
megválasztását, hogy a Szilágy
megyei honatya „nemrégen még
ádáz küzdelmet folytatott a Refor-
mátus Wesselényi Kollégium el-
len”. Serest, az egykori egyház-
megyei jogtanácsost elõzõ man-
dátuma idején azért mentették fel
tisztségébõl, mivel feladatkörének
betöltését rendszeresen elmulasz-
totta, és ezáltal „nyilvánvalóan
egyházunk kárára járt el” – fogal-
mazott Tõkés. 

Tõkés László újból tisztogatna 
ÚMSZ

Happy enddel végzõdött a ro-
mán országlogó körül kiala-

kult plágiumvita, miután az Or-
szágos Szabadalmi és Védjegyhi-
vatal (OSIM) mellett a Találmá-
nyok és Védjegyek Nemzetközi
Hivatala (OHIM) is eredetinek
nyilvánította a képi megoldás ed-
dig kérdéses eredetû grafikai ele-
mét, a zöld levélkét. „Az a cég,
amelynek a formatervezést tulaj-
donították, írásban erõsítette meg
a testületek álláspontját, eredeti-
nek ismerve el az országimázsban
szereplõ rajzot. Ilyen körülmé-
nyek között a román brand a
nemzeti és nemzetközi piacon
egyaránt eredetinek számít, kam-

pányunk során tehát erre fogunk
építeni” – fogalmazott tegnapi saj-
tótájékoztatóján Elena Udrea ré-
giófejlesztési és turisztikai minisz-
ter, egyúttal azt is nyilvánossága
hozva, hogy a tárca a Facebook kö-
zösségi portálon is népszerûsíteni
kívánja az országot. Bár az inter-
netes portállal való együttmûkö-
dés részletei és költségei még csak
most körvonalazódnak, Udrea
szerint december elejére elkészül-
het a stratégia. Ilyenformán a Fe-
dezd fel a Kárpátok kertjét kam-
pány már jövõ márciustól „terjed-
het“ a Facebook oldalain. Black
Chandlee, a Facebook alelnöke
„innovatívnak” nevezte az or-
szágimázs népszerûsítésének ezen
formáját, amiért elimeréssel hal-
mozta el a miniszter asszonyt. Ki-
emelte ugyanakkor: az új média
oktató és nevelõ hatása miatt is
különös jelentõségû, Románia
számára pedig további elõnyt je-
lent, hogy pontosan mérhetõ a
kampánynak a célközönségre
gyakorolt hatása.

Mint ismeretes, az új román
országlogó augusztusi hivatalos
bemutatásakor internetes blog-
gerek arra hívták fel a figyelmet,
hogy a szimbólum egyik eleme kí-
sértetiesen hasonlít egy külföldi
cég által kidolgozott grafikai al-
kalmazáshoz. Az országimázs-
csomagot a külföldi THR-TNS
cégtõl megrendelõ turisztikai mi-
nisztérium mindaddig jegelte a
szolgáltatás kifizetését, míg nem
tisztázódik plágiumgyanú. 

Jogtiszta Udrea „levélkéje”

Fotók: presidency.ro

Elena Udrea miniszter Fotó: Mediafax
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Bogdán Tibor

Az 1989. évi decemberi
események, valamint az

1990. júniusi bukaresti bá-
nyászdúlás újabb cselekvõ ré-
szese távozott az élõk sorá-
ból, és vitt magával seregnyi,
mindmáig felderítetlen titkot.

Tábornokból közkatona

Az egykori tábornok és a
rendszerváltás utáni Romá-
nia elsõ belügyminisztere,
Mihai Chiþac egyszerû köz-
katonaként halt meg a buka-
resti katonakórházban; rang-
jától ugyanis bírósági ítélettel
megfosztották, egyben pedig,
különlegesen súlyos gyilkos-
ság vádjával 15 év börtön-
büntetésre ítélték a temesvári
forradalom elfojtási kísérleté-
ben betöltött szerepéért. Bün-
tetésébõl azonban alig töltött
le valamit. A huszonegy esz-
tendõvel ezelõtti véres temes-
vári sortüzek után jócskán
megkésve, 2008 októberében
került rács mögé, de azóta
hat ízben is elhagyhatta a
börtönt, egészségi okokra hi-
vatkozva. Idén, szeptember
közepén ismét szabadlábra
helyezték, majd megmûtöt-
ték, ezt követõen kómába

esett, amelybõl haláláig nem
tért magához.

A Victor Oancea által ve-
zetett kormánybizottság
ugyan már 1990-ben javasla-
tot tett bíróság elé állítására,
ám erre csak 1997-ben került
sor. Az ítélet 1999-ben szüle-
tett meg, a Legfelsõbb Bíró-
ság döntését pedig a vádlott
óvását követõen 2000-ben
megerõsítette az igazságszol-
gáltatás. Börtönbe került, de
csak néhány napot töltött be-
zárva, mivel Románia frissen
kinevezett fõügyésze, Tãnase
Joiþa megtámadta az ítéletet.
Három esztendõvel késõbb
azonban perújrafelvételre ke-
rült sor, ennek nyomán 2007-
ben a bíróság ismét érvényt
szerzett a 15 éves szabadság-
vesztést elõíró ítéletnek,
amely 2008 októberében vált
végérvényessé.

72 halott

Victor Chiþac 1928-ban
született a Botoºani megyei
Suharãu községben. Már fia-
talkorában a kommunista
diktatúra elnyomó gépezeté-
nek szolgálatába állt: elvé-
gezte a tényleges tiszteket ki-
képzõ nagyszebeni Nicolae
Bãlcescu Katonai Iskolát,

majd a bukaresti Katonai
Akadémián diplomázott.
1968-ban már ezredesi ran-
got szerzett, négy év múlva
vezérõrnaggyá léptették elõ.
Elõbb a vezérkari fõnökség
hadmûveleti igazgatósá-
gának tisztje volt, majd a ve-
gyi alakulatok parancsnoksá-
gának egyik részlegét és a ve-
gyi harcászati anyagokra sza-
kosodott tiszteket kiképzõ is-
kolát irányította, egyben a
bukaresti helyõrség parancs-
noki tisztségét is betöltötte.  

A Ceauºescu-féle megtorló
gépezet tagjaként 1989. de-
cember 17-én érkezett meg a
lázongó Temesvárra, és tá-
bornoktársaival, Ion Coman-
nal, Victor Stãnculescuval,
ªtefan Guºãval, Constantin
Nuþãval együtt a forradalom
elfojtására kapott parancsot,
amelynek nagy buzgalom-

mal igyekezett eleget tenni.
Igyekezetének mérlege ma
már jó ismert: 72 halott és
több mint 250 sebesült.

Az igazságszolgáltatás
megállapításának megfelelõ-
en a parancskiadásra feljogo-
sított tábornokokat, vala-
mint a parancs végrehajtóit
illeti minden felelõsség tet-
tük következményeiért. A bí-
rák a semmilyen törvény ál-
tal nem szentesített tûzpa-
rancs kiadását, következés-
képpen végrehajtását is teljes
mértékben törvénytelennek
minõsítették. Mindemellett a
megtorlást irányítók tisztá-
ban voltak a temesvári meg-
mozdulás kommunistaelle-
nes jellegével és rendelkeztek
intézkedéseik törvénytelen-
ségének felismeréséhez a
szükséges képzettséggel és
tapasztalattal, aminthogy le-

hetõségük nyílt a tûzparancs
megtagadására is.

Gépfegyverrel 
a kezében

Chiþac azonban a Honvé-
delmi Minisztérium vegyi
csapatainak parancsnokaként
leghatározottabban lépett fel
a forradalmárok ellen. Bírái
szerint maga is gépfegyvert
ragadott. „Forradalom kell
ezeknek a vadállatoknak?
No, majd kapnak tõlem for-
radalmat” – idézték szavait a
tárgyalás alkalmával. Amint
bebizonyosodott, személye-
sen lõtt december 18-án a te-
mesvári katedrális elõtt össze-
gyûlt tüntetõk közé, ugyan-
csak személyesen tett jelen-
tést ªtefan Guºã tábornoknak
– aki, jellemzõ módon, ké-
sõbb honvédelmi miniszter

lett – „25 lelõtt emberrõl”,
„akik közül 10–12 meghalt”.
A tüntetõk közül többet is le-
tartóztattak. December 21-én
ugyancsak Chiþac olvasta fel
a szükségállapot bevezetésé-
rõl szóló rendeletet, egyben
pedig „rendkívüli intézkedé-
sekkel” fenyegette meg a tün-
tetõket, ha nem hagynak fel
akciójukkal. 

Mindennek ellenére nyom-
ban Ceauºescu bukása után,
a Nemzeti Megmentési Front
elnöke, Ion Iliescu rendelete
alapján az újonnan megala-
kult Petre Roman kormány
elsõ belügyminiszterévé ne-
vezték ki, és háromcsillagos
tábornokká: vezérezredessé
léptették elõ. Ebben a minõ-
ségében tevékenyen részt vett
az 1990. évi júniusi bányász-
dúlás megszervezésében és
irányításában, az akciót meg-
elõzõ este személyesen biztat-
ta a karhatalmi alakulatokat
az Egyetem-téri tüntetés szét-
verésére. Igaz, emiatt aztán
megválni kényszerült a mi-
niszteri bársonyszéktõl. 

Mihai Chiþac 1989. de-
cemberi temesvári cselekede-
teire csak 19 évvel elköveté-
sük után derült fény. A buka-
resti egyetem-téri tüntetés
szétverésében betöltött szere-
péért, a bányászdúlás halot-
taiért, sebesültjeiért, megkín-
zott áldozataiért soha nem
kellett megbûnhõdnie. Közel
húsz éves „bírósági kaland-
jai”, pereskedései, a nyomuk-
ban évtizedes késéssel meg-
született ítélet jól szemlélteti,
miként mûködik Romániá-
ban az igazságszolgáltatás
gépezete. 

Egy tömeggyilkos halála

Gy. Z.

Mondják: Jemen álom-
szép. Sába királynõjének

egykori birodalmában az
Arab-félsziget legrégebbi
kultúrvidékeinek egyike hú-
zódik: a Tömjénúttal, a
Darr-völgy sziklapalotájával,
hegyvonulatokkal és sivata-
gokkal, tengerparttal. Az an-
tik kor emberei úgy nevezték:
„Felix Arabia”, azaz „Bol-
dog Arábia”. Jemen valóban
csodálatos – és veszélyes.

A gyilkos testvérpár

A napokban megakadá-
lyozott pokolgépes merény-
let a két repülõgépen szállí-
tott robbanóanyaggal olyan,
mintha csak Barack Obama
szavaira rímelne: „Az al-
Kaida egyfajta fordítóko-
rongként használja Jement,
ahonnan gyilkos cselekede-
teit elköveti” – mondta nem-
régiben az amerikai elnök,
alig két héttel azt megelõzõ-

en, hogy a furmányos, kö-
zönséges nyomtatógépbe
rejtett szerkezetek elindultak
volna végzetesnek szánt út-
jukra. Az arab országból ki-
áramló (terrorista) veszélyre
azonban nem most elõször,
hanem már tavaly kará-
csonykor ráirányult a figye-
lem. Az al-Kaida terrorszer-
vezet Jemenbõl kiindulva
már akkor támadást kísérelt
meg egy amerikai repülõgép
ellen, amely Detroitba tar-
tott. Az amerikai titkosszol-
gálatok adatai szerint azt a
pokolgépet is a most reflek-
torfénybe került országban
rejtõzködõ szaúdi állampol-
gár, Ibrahim Hasszán al-
Aziri szerelte össze.

Az amerikai hatóságok fi-
gyelme a csomagbombák
meglelése óta al-Azirire
összpontosul. Miként 2009
karácsonyán és a néhány
hónappal korábban a szaúdi
terrorellenes központ veze-
tõje, Mohammed bin Najef
herceg elleni merényletkor,

ezúttal is a robbanószerként
is alkalmazható, PETN el-
nevezésû vegyületet vetette
be. A vezetõ terroristák sza-
úd-arábiai névjegyzékében
al-Aziri 2009 óta a legelsõ
helyen áll. A fivére követte el
a Najef herceg elleni, sze-
rencsére kudarcba fulladt
öngyilkos merényletet; a fi-
vér az életét vesztette.

A terroristák álma

A nyomozók és a titkos-
ügynökök állítják: al-Aziri
Jemenbe tette át a rejtekhely-
ét. Kihasználja annak az or-
szágnak az adottságait,
amely valóban eszményi
földrajzi körülményeket kí-
nál a terroristák számára.
Hegyvidékek és áthatolhatat-
lan kõsivatagok nyújtanak re-
mek visszavonulási útvonala-
ikkal kiváló védelmet az or-
szág biztonsági erõinek fegy-
veres akciói ellen. A terror-
szervezet sejtjeit nagyjából
két esztendeje hívták életre
Jemenben és a szomszédos
Szaúd-Arábiában; ez is az el-
nevezésük: „Az al-Kaida az
Arab-félszigeten” (Al-Qaeda
in the Arabian Penin-
sula/AQAP). A mindezidáig
regionálisan tevékenykedõ
terroristáknak az volt a céljuk

vele, hogy világméretû táma-
dásaikhoz megfelelõ bázist
alakítsanak ki.

Amióta az amerikai csapa-
tok a terroristák hatalmában
lévõ afganisztáni és pakisztá-
ni területeket távirányítású
drónokkal bombázzák, a leg-
többen Jemenbe húzódtak
vissza. Az AQAP rendelke-
zésére állnak emellett egyes
szaúdi, volt guantánamói
foglyok is, mindenekelõtt
azonban az Egyesült Álla-
mokban született gyûlölet-
prédikátor, Anvar al-Avlakí,
aki folyékony angoltudásá-
nak és a médiában hatásos
propagandának köszönhetõ-
en az interneten a nyugati vi-
lág lehetséges iszlámistái kö-
zül is toboroz jemeni terror-
munkára. A biztonsági szol-
gálatok úgy vélik, hogy az
arab ország táboraiban képe-
zik ki a Németországból ér-
kezõ iszlámistákat is a „szent
háborúra”.

Széthullott ország

A terrorhálózat kiszélesí-
tése szempontjából döntõ,
hogy Jemen központi kor-
mányzata, amely a fõváros-
ban, Szanaában székel, már
igen régóta elveszítette az
ellenõrzést az ország déli ré-

szén húzódó hegyvidékek
fölött. Jemen úgynevezett
„failed state”, vagyis szét-
hullott ország – Rolf
Tophoven, a német Terro-
rizmuskutató és Biztonság-
politikai Intézet igazgatója
Szomáliát hozza föl hasonló
példának. „A nem létezõ ál-
lami biztonsági struktúrák
következtében a terrorszer-
vezetek leplezetlenül készít-
hetik elõ merényleteiket és
képezhetik ki táboraikban
az elkövetõket” – mondja az
igazgató. A klánok hatalma
ugyanis ezekrõl a területek-
rõl minden további nélkül
kiszorítja a kormányerõket,
ez pedig megnehezíti sõt,
egyenesen lehetetlenné teszi
a terror elleni beavatkozást.

Szeptember végén foko-
zódott a küzdelem az al-
Kaida hálózatának fegyve-
res csoportjai és a kormány
katonái között. A hadsereg
csapatai az ország déli ré-
szén húzódó Sabva-
hegyvidéken Huta városát
lõtték, ahol száz terroristát
feltételeztek. A húszezer lel-
ket számláló lakosság egy-
negyede elmenekült. Az
emberek számára Jemenben
az al-Kaida elleni küzdelem
a mindennapi terror része.
A hadsereg akciója válasz

volt az al-Kaida súlyos nyá-
ri támadásaira, amelyek so-
rán a terroristák nem egy-
szer attól sem riadtak visz-
sza, hogy a jemeni titkos-
szolgálat ádeni épületeit ro-
hamozzák meg.

Mélyszegénységben 
élnek

A kormány néhány hete új
eszközöket vetett be a terror
elleni hadjáratba: törzsi har-
cosokat fegyverez föl – az el-
sõ klánvezérek ugyanis már
jelezték a terrorhálózattal
szembeni ellenérzéseiket. A
törzsekkel kötött szövetség
mindazonáltal rendkívül
kockázatos, a klánok lojalitá-
sa a kormány iránt ugyanis
több mint kérdéses, de leg-
alábbis törékeny. Szanaa
uraira azonban nagy és egy-
re növekvõ nyomás neheze-
dik: Washington már régóta
szorgalmazza az erõtelje-
sebb fellépést az al-Kaidával
szemben, az országot pedig
kiképzéssel és évente mint-
egy százötvenmillió dollárral
támogatja. Jemen lakossága
ugyanis mélyszegénységben
él, ami a fegyveres
iszlámisták, a potenciális
merénylõk számára a jövõ
táptalaja. 

Az al-Kaida legújabb fellegvára

Mihai Chiþac személyesen lõtt bele
1989. december 18-án a temesvári 
katedrális elõtt összegyûlt tüntetõk
közé, ugyancsak személyesen tett 
jelentést ªtefan Guºã tábornoknak 
„25 lelõtt emberrõl”, „akik közül
10–12 meghalt”. 

A csomagbombák meglelése óta
minden nyom Jemenbe vezet. 
A jelek szerint az al-Kaida terror-
szervezet itt kovácsolja legfrissebb
terveit és újabb merényleteit.

A börtön és a kórház között. A gyilkos tábornok – közkatonaként, civilben Fotó: archív



Tekinthetjük jelképnek is tán, hogy az
egész világot lázba hozó magyar forrada-
lom, amely 1990-re, a nagy közép- és ke-
let-európai rendszerváltozások korára vég-
képp be is érett, az 1956-os tizenhárom
nap szinte keretbe foglalja a legcsönde-
sebb keresztény ünnepet: a halottak nap-
ját. Október 23-a és a véres szovjet levere-
tés napja, november 4-e közé beékelõdik
elõbb a Mindenszentek, majd pedig a
megemlékezés az elhunytakra, minden el-
hunytunkra. S már ekkor elkezdjük gyá-
szunkat azok felett is, akik majd csak a
forradalmi láng kioltása után áldozzák
életüket a bitófán: meglett férfiemberek és
ifjú leányzók egyaránt. A népnyelv szerint
Kádár Jánosék többeket végeztettek ki,
mint 1848/49 után a gyûlölt Haynau.

A dicsõséges õsz idei évfor-
dulója az emelkedett emlé-

kezés mellett két külö-
nös, egyben szomorú
eseménnyel járt
együtt. Elhunyt a ma-
gyar szellemi élet két
olyan személyisége,
mindketten a csöndes
szó mesterei, a szob-

rász és a mûfordító, aki ebben a harsány
médiavilágban a szelíd hangú mûvészetet
képviselte. S lám, egyik sem lehet véletlen:
a száz esztendõt megélt Búza Barnát, a
portréplasztikák mesterét holnap temetik
el Budapesten, a galamblelkû Benyhe Já-
nos író, mûfordító – nem
mellesleg diplomata (ked-
vességükért Brazíliában fe-
leségével az év diplomata-
házaspárjának választot-
ták) és kitartó nyelvvédõ –
pedig október 23-án esett
össze az utcán, amikor a
Magyar Írószövetség ünnepségére, díjáta-
dójára iparkodott. Õ lehelt újra életet a
Magyar PEN Klubba is, amelynek fõtitkár-
ságát eredetileg csak addig vállalta, amíg
az egyesületet sikerül lábra állítania, s vé-
gül – elnézést a profán szóhasználatért –
úgy maradt. 
Búza Barna (legelsõ, máig feledhetetlen
fõszerkesztõm, a mûvész jó barátja sze-
rint ez „magyarosított” név; az eredeti va-
lami egészen mást jelent) már a múlt szá-
zad harmincas-negyvenes éveiben alko-
tott, élt és dolgozott Rómában; a salzbur-
gi minoritáknak Krisztust faragta meg;

1943-ban a kolozsvári mûvészeti hetek ki-
állításán elsõ díjat nyert Szent Tadeust
ábrázoló szobrával. De soha nem volt a
rendszerek kegyeltje: a nyilasok büntetõ-
századba vezényelték, s nem árasztotta el
megrendelésekkel a szocializmus sem

(majd épp egy istenes
szobrokat faragót fognak)
– az elismerések is jobbá-
ra a rendszerváltozás
után jöttek el, például
amikor 1999-ben a ma-
gyar kultúra lovagja lett. 
Ha Benyhe János semmi

egyebet nem tett volna, mint lefordítja a
teljes és hiánytalan Don Quijotét, már az-
zal is szinte mindent az olvasó kezeügyébe
varázsolt volna. De mint a latin nyelvek –
és általában: a nyelv – szerelmese többet
tett ennél: elhozta nekünk magyarul Jorge
Amadótól Mario Vargas Llosáig a kortárs
latin-amerikai irodalmat. 
És ki mindenki ismerte, becsülte! Egy al-
kalommal a spanyol királyi udvar fogadá-
sán a Pardo-kastélyban (Franco valamiko-
ri rezidenciáján) épp arról dohogtunk,
hogy a legújabb helyesírási szabályzat sze-
rint ’frissesség’-nek kell írni a ’friss-ség’

szót, ahová a mássalhangzó-torlódás elke-
rülése végett beékelõdik az ’e’ kötõhang,
mintha léteznék olyan szó is, hogy ’friss-
es’, és az képzõdnék tovább. Hát egészen
más – volna – a jelentése! Ekkor lépett
oda hozzánk Spanyolország korábbi buda-
pesti nagykövete, majd társaságunkhoz
csatlakozott egy negyedik személy is,
igen, II. János Károly. Mert a király is tu-
dott a nagyszerû Cervantes-teljesítmény-
rõl, és elismerését szóban is meg kívánta
erõsíteni. Az uralkodó mellõzte a forma-
ságokat („leborult a szellem nagysága
elõtt”), s miközben a tálcán kínált magyar
téliszalámit kóstolgattuk – a hozzá járó
papírszalvétát János Károly osztotta szét
közöttünk –, így beszélgettünk el négyes-
ben arról az élményrõl, amelyet a spanyol
író szülõházában, Alcalá de Henaresben
tett látogatásunk jelentett – Benyhe János-
nál jobb cicerónét keresve sem lehetett ta-
lálhatni.
Csöndes szóval élt Búza Barna s Benyhe
János is, mert akiknek van mondanivalójuk
az embereknek, soha nem harsányak: ne
õk beszéljenek – beszéljenek helyettük a
mûveik. Így jött el számomra idén a halot-
tak napja. 

9. Mindig szemed elõtt lebegjen: mi a mindenség természete és
mi az enyém, milyen vonatkozásban áll ez azzal, milyen vonat-
kozásban áll ez azzal, milyen egésznek milyen része? Továbbá:
senki meg nem akadályozhatja, hogy tetted és szavad mindig
összhangban legyen a természettel, amelynek része vagy.
10. Filozófushoz méltó módon állapítja meg Theophrastos az
emberi gyarlóságok összehasonlítása kapcsán - ahogyan az ilye-
neket köznapi észjárással is össze szokták hasonlítani -, hogy
súlyosabban nyomnak a mérlegen a vágy miatt elkövetett botlá-
sok a haragból fakadóknál. (…)
11. Minden tetted, szavad, gondolatod olyan legyen, mint azé,
aki akár rögtön távozhatnék az életbõl. Csak nem rettenetes tá-
vozni az emberek közül, ha vannak istenek? Tõlük semmi rossz
nem érhet! Ha pedig nincsenek, vagy nem törõdnek az emberi
dolgokkal, mit ér az élet egy istenektõl vagy megfontolástól üres
világban? De vannak, s teljesen magának az embernek a hatal-
mába adták, hogy semmi valódi baj ne érje. (…) A mindenség
természete sem tudatlanságból, sem tudva, de elõvigyázatosság-
ra vagy kiigazításra képtelenül, el nem véthette - hiszen annyira
sem erõtlenségbõl, sem ügyetlenségbõl nem is hibázhatott volna
-, hogy a jó és rossz egyformán, válogatás nélkül érje a jó és
rossz embereket. Csakhogy élet és halál, hírnév és névtelen
szürkeség, fájdalom és gyönyör, gazdagság és szegénység egy-
formán éri a jó és rossz embert, mert ezek a dolgok nem szépek
és nem rútak, tehát nem jók, és nem is rosszak.

Marcus Aurelius: Elmélkedések (Második könyv). 
Fordította Huszti József

A csend halottai
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A bulgárok már megint elénk vágtak. Bosszantóan
fürgék voltak, beelõzték Romániát, aki csak egy árva
tengerészt tudott kiizzadni magának államelnökként,
azt is idehaza emelték a jóságos és mélyen szent
piroskás nép fölé. Azóta is isszuk a tenger levét.
Nem elég, hogy a magyarok, a másik sértõ szomszéd
egy New York-i kormányzót sózott az amcsikra, de a
legfelháborítóbb mégiscsak a francia eset. Franciaor-
szág, mely a történelem folyamán természetes szövet-
ségese volt mindig Bukarestnek, kivéve Antonescuékat,
hagyta magát meghágni egy ilyen magyar-görög
Sárközytõl. Ráadásul ez még haza is küldi a legértéke-
sebb exportcikket is, amellyel a francia gazdaságot és
társadalmat meg lehetett volna büntetni, azért mert
ilyen gyütmentet tesz önmaga kormányzására.
És a többi szomszéd is különb; a lengyelek nemzetbiz-
tonsági tanácsadót adtak Washingtonnak, az ukránok
jeles kutatókat és gengsztereket, a szlovákok világhíres
pampuska-szakácsokat és knédligyárosokat stb. Na az-
tán a zsidókról ne is beszéljünk.
Körülbelül ilyen hangulat uralkodott a tegnap a
Nagy Románia Párt belsõ kabinetjében, amikor kide-
rült, hogy a brazil elnökválasztást Dilma Rouseff
nyugalmazott marxista gerilla nyerte abban a távoli
dél-amerikai országban. Ekkor emelkedett szólásra a
pártelnök. (Máskor sem mert más.) És azt javasolta:
Legyen nekünk románoknak egy amerikai elnökünk!
De hogyan, kérdezte tamáskodva a csíkszentmártoni
számûzött covaszolt-hargithasok képviselõje, hiszen
oda születni kell, bevándorlóból nem lehet szalonna,
akarom mondani prezident. Semmi vész, mondta
CVT, az elnök. Mindannyian játszunk az amerikai
bevándorlási lottón, valaki csak megnyeri. Aztán he-
lyette elküldünk egy jól elõkészített terhes asszonyt,
aki fajtiszta és párttag, az apa majd én leszek, muta-
tott önmagára a férfias nemzetatyja. A kiküldött bér-
anya Ohioban megszüli a gyereket, két évig ott lö-
työg szemszúrásból („de florile mãrului” – szó sze-
rint), aztán hazajönnek, a fiút kineveljük, s az garan-
táltan mindenben hazánk érdekeit fogja szolgálni.
Még idejében visszaküldjük a Harvardra, bejuttatjuk
a szenátusba, a többi már gyerekjáték. Itt-ott kis pén-
zek szétosztása, lefizetjük az elektorokat és Gigi –
nevezzük így az X faktort – besétál a Fehér Házba.

Csak annyit kérek, tagtársak, legyünk
türelemmel.
A gyûlés résztvevõit megeskették a titok-
tartásra, a terv nem tudódhat ki idõnap
elõtt. Mi is csak úgy szereztünk róla tu-

domást, hogy a terembe tartózkodott
egy vöröskeresztes ládának álcázott
bolgár-avar-hun keverék takarítónõ.

A poloskák a dulcsácás tányérká-
ban voltak. Sebestyén Mihály
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Csöndes szóval élt Búza
Barna s Benyhe János is,
mert akiknek van
mondanivalójuk, 
soha nem harsányak.

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A legrövidebb út egy férfi szívéhez a bordáin
keresztül vezet egy jó tíz centis bökõvel.”

Laurell Kaye Hamilton 

Polieszter

Válogatás nélkül

Ha már 
a bulgárok is...

A nap címe. A PD-L-nek nem lesz ugyan-
az a sorsa, mint a parasztpártiaknak, Dan
Andronic, Evenimentul zilei.

Magyarázat. A politikai szakértõ kijelen-
tését a lapnak adott interjúban tette; véle-
ménye szerint bármennyire is lecsökken 
a nagyobbik kormánypárt népszerûsége,
nem jár úgy, mint 2000-ben a Ion Diaco-
nescu vezette Nemzeti Kereszténydemok-
rata Parasztpárt, amely némi meglepetés-
re a parlamenti küszöböt sem érte el. Per-
sze a pedálosok valamivel többet remél-
nek annál, hogy egyszerûen bekerülnek a
parlamentbe. Mindenképpen úgy néz ki
azonban, hogy Traian Bãsescu elnök (ha
addig fel nem függesztik) 2012 után
kohabitációra, vagyis egy más elõjelû
többséggel való együttkormányzásra
kényszerül. 

Gyenge nép? Eszméletlen következtetésre
jut Cristian Tudor Popescu, a Gândul elsõ
embere, miután megnézte Andrei Ujicã
Ceauºescu-filmjét. Miután kifejti, milyen
hipnotikus hatással lehetett a diktátor ál-
lam- és pártvezetõre az ázsiai kommunista
országokban, Kínában és Vietnamban tett
látogatása során az irdatlan, mesterien
mozgatott tömeg, mintegy ezzel a mani-
puláltsággal magyarázva Ceauºescu
„újrasztalinizálási” mániáját, CTP cikkét a
következõképpen fejezi be: „Andrei Ujicã
filmjében egy erõs lelket láttunk, aki egy
gyenge nép fölött uralkodott.”

Nem fogyott… Most már rendben van ez
is: a Curentul imposztornak nevezi az éh-
ségsztrájkoló tanítónõt, Cristina Anghelt,
aki (állítólag) hetven napig éhségsztrájkolt
valamiért a tanügyi törvény ellen. Remél-
jük nem azért, hogy a magyar gyermekek
a történelmet és a földrajzot továbbra is
románul tanulják – bár felõlünk akár azért
is koplalhatott volna. Apropó, nem na-
gyon látszott meg rajta. Szóval, a lap sze-
rint C. A. az ellenzéknek „játszott”. 

A nap álhíre. Traian Bãsescu kiadta tanul-
mányozásra Roberta Anastase és Mircea
Toader számára azoknak a lehallgatások-
nak a jegyzõkönyveit, amelyek a mogulok-
nak a hívott telefonok robothangjaival
folytatott beszélgetéseit tartalmazzák.



Cs. P. T.

„Választási lázban” ég-
nek ezen a héten a bírák

és ügyészek: szavazatukkal
döntenek arról, kik lesznek a
hazai igazságszolgáltatás
munkáját irányító szakmai
szervezet, a Legfelsõ Bírói
Tanács tagjai. Bár még nem
véglegesült a hatévente meg-
újuló testület 19 fõs névsora,
azt már tudni lehet, hogy ez-
úttal sem lesznek köztük ma-
gyarok – a posztokra ugyanis
egyetlen magyar jelölt sem
akadt. Ennek oka, hogy Ro-
mániában még mindig na-
gyon kevés a magyar anya-
nyelvû bíró és ügyész: a ma-
gyar közösség megdöbbentõ-
en alulreprezentált a hazai
igazságszolgáltatásban.

Székelyföldön is alig

A román igazságügyi al-
kalmazottak „etnikai meg-
oszlásáról” nincsenek ugyan
statisztikai adatok, de sokat-
mondó, hogy a Maros Me-
gyei Táblabíróság honlapján
szereplõ névsorban alig talál-
ni magyar nevû bírákat,
ügyészeket, és még a székely-
földi igazságügyi intézmé-
nyekben is jóval a vidék nem-
zetiségi arányai alatti lét-
számban dolgoznak magyar
szakemberek. „Kevesen va-
gyunk, egyharmadunk ma-
gyar. Az ügyészségen sokkal
rosszabb a helyzet. Udvar-
hely kivételével elvétve talál-
ni magyar szakembert” –
mondta lapunknak Kardalus
Erika, a Hargita Megyei Tör-
vényszék bírája. Még rosz-
szabb arányokról számolt be
Miklós Erzsébet, a Kovászna
Megyei Törvényszék bírája.
„Tizennégybõl ketten va-

gyunk magyarok. Ügyészt
csak elvétve találni, igaz, a
törvényszéki fõügyész ma-
gyar szakember” – tájékozta-
tott Miklós Erzsébet.

Zárt rendszer

Mindkét székelyföldi bíró-
nõ abban látja a jelenség ma-
gyarázatát, hogy továbbra is
nagyon nehéz bekerülni a ro-
mán igazságügyi rendszerbe.
„Legutóbb a meghirdetett bí-
rói és ügyészi állások be sem
teltek, olyan kemények vol-
tak a vizsgák” – magyarázta
Kardalus Erika.

A rendszerváltás után a jo-
gi egyetemek végzõsei köz-
vetlenül megpályázhatták a
meghirdetett állásokat, jelen-
leg elõbb el kell végezniük a
kétéves „bíróképzõt” a Bírák
Országos Intézetében. „Tu-
domásom szerint már a bíró-
képzõbe nehéz bejutni. Az
én idõmben sem volt könnyû
megszerezni egy bírói, ügyé-

szi állást. Amikor pályáztam,
2000 jelentkezõ volt a 197
helyre, és én voltam az egyet-
len magyar jelölt, akinek si-
került a vizsga” – mondta az
ÚMSZ-nek Miklós Erzsébet,
aki 1997-ben szerzett jogi
diplomát és 1998-ban kapta
meg a gyakornoki állást. A
háromszéki bírónõ szerint az
alulreprezentáltságnak nem
az az oka, hogy a magyar
anyanyelvû pályázók hátrá-
nyos megkülönböztetésben
részesülnének. „Egyszerûen
sokat kell tanulni. A vizsgák
a román jelöltek számára is
nehezek” – magyarázta.

„Átkos” örökség

Veres Valér szociológus
szerint a jelenség gyökerei
egyfelõl a rendszerváltás
elõtti idõszakban keresen-
dõk. „A Ceausescu-korsza-
kban, különösen a második
felében, a vezetõ beosztás-
ban lévõ magyarok aránya

nagyon visszaszorult. Eb-
bõl a hátrányos helyzetbõl
indult a magyar közösség a
rendszerváltáskor” – ma-
gyarázta a kolozsvári
BBTE adjunktusa. Az ak-
kori helyzetet jól illusztrál-
ja, hogy a 92-es népszámlá-
lási adatok szerint a romá-
niai jogász és közgazdász
végzettségûek körében 1,5
százalékos volt a magyarok
aránya. 

A szociológus szerint az
alulreprezentáltságnak „etno-
politikai” magyarázata is
van. „A magyarok hagyomá-
nyosan húzódoznak a bírói,
ügyészi pályától. Az igazság-
szolgáltatás ugyanis koráb-
ban, a Ceauºescu-korszakban
a nacionalista, represszív ha-
talom része volt” – fogalma-
zott Veres Valér.

A szakember úgy véli: az
alulreprezentáltságon javít-
hat, hogy a kolozsvári BBTE
jogi fakultásán sikerült a fel-
vételin elkülönített kisebbségi

helyeket biztosítani, idén pe-
dig a Sapientián is beindult a
kétnyelvû jogászképzés.

Van politikai út?

Máté András RMDSZ-es
jogász-képviselõ szerint a je-
lenségnek gazdasági okai is
vannak. „Magamból is kiin-
dulva állítom: a fiatalok szá-
mára vonzóbb az ügyvédi
pálya, mert nagyobb anyagi
haszonnal kecsegtet” – je-
lentette ki a politikus. Máté
úgy véli: az alulreprezentált-
ság orvoslására nehéz politi-
kai megoldást találni. Azt
már sikerült korábban parla-
menti úton elérni, hogy a bí-
rák és ügyészek jogállásáról
szóló törvény elõírja: a
meghirdetett állások betölté-
sekor elõnyt élvez az a je-
lölt, aki ismeri az adott vidé-
ken élõ közösség nyelvét.
„Támadta is ezt a cikkelyt
annak idején a Nagy-Romá-
nia Párt eleget” – mondta a
képviselõ. 

Péter Zsuzsa volt igazság-
ügyi államtitkár ellenben
még azt is elképzelhetõnek
tartja, hogy ugyanúgy,
ahogy az RMDSZ-nek sike-
rült politikai úton kiharcolni
a magyar jelöltek számára el-
különített felvételi helyeket a
bukaresti rendõrakadémián,
a bíró- és ügyészjelöltek szá-
mára is lehessenek elkülöní-
tett állások. Markó Béla kor-
mányfõ-helyettes jogi ügyek-
kel foglalkozó államtanácso-
sa szerint vonzóvá kéne ten-
ni a bírói pályát a magyar fi-
atalok számára. „Ebben,
akárcsak a rendõri állásokat
népszerûsítõ kampány eseté-
ben, az RMDSZ ügyvezetõ
elnöksége is segíthet” – jelen-
tette ki Péter Zsuzsa. 
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Vizsgálják 
a diákgyilkost

Igazságügyi elmeorvosi
szakértõ vizsgálja a 19 éves
Dan Rommel Voicut, aki
egy hónappal ezelõtt meg-
ölte a craiovai Tudor
Arghezi Elméleti Líceum
elõtt 17 éves A. E. G. tanu-
lót. A líceum diákját két
késszúrással ölte meg a fiú,
akinek öccse szintén ebben
az iskolában tanult. Most a
jilavai börtönben vizsgálják
az elkövetõ elmeállapotát, a
szakértõi véleményt az el-
követõ ügyvédje kérte. A
nyomozás során a gyilkos
megbánást tanúsított, és
készségesen együttmûkö-
dött a rendõrséggel. Ennek
ellenére lincshangulat ural-
kodik Craiován, Dan
Rommel Voicu öccsét a Tu-
dor Arghezi Elméleti Líce-
um eltanácsolta az iskolá-
ból, mert attól tartanak, a
meggyilkolt fiú barátai rajta
állnak bosszút.

Álpátriárkák a neten

Daniel pátriárka nevével
regisztráltak többen is a
Facebook közösségi oldalon.
A vallási vezetõ azt állítja,
többször jelezte az üzemel-
tetõnek, hogy hamis regiszt-
rációkról van szó, de egy-
elõre nem törölték a kérdé-
ses oldalakat. Az egyértel-
mû, hogy nem a pátriárka
az oldalak létrehozója, az
egyik tulajdonos érdeklõdé-
si köreként ugyanis a szélsõ-
séges zenei stílust, a „black
metalt” jelölte meg. A má-
sik regisztráló személyes in-
formációként azt adta meg:
„ott tanyázom, ahol csak
tudok, és beleverem a frászt
az emberekbe”. Ez az oldal
289 másik felhasználóval áll
kapcsolatban.

Hol a magyar igazság?

Egyetlen magyar jelölt sem jelentkezett az igazságügyet irányító Legfelsõ Bírói Tanácsba Fotó: ÚMSZ/archív

Baloga-Tamás Erika

Nem rendezõdik a Hargi-
ta megyei Recsenyéden

két hete kirobbant konfliktus,
immár a székelyudvarhelyi és
a megyei önkormányzat is ál-
lásfoglalásra kényszerül. A
Homoródszentmárton köz-
séghez tartozó Recsenyéden
október 22-én gyújtották fel
egy ott lakó cigány család
otthonát, a község alpolgár-
mestere, Jakab Attila akkor
úgy nyilatkozott, nem etnikai
konfliktusról van szó. A
héttagú család a szerencsét-
lenség után Székelyud-
varhelyre menekült: egy vá-
rosszéli, elmondásuk szerint
nyáron vásárolt ingatlanba
költöztek. A beköltözés ügye
felmerült a helyi önkormány-
zat legutóbbi ülésén is, miu-
tán több helyi lakos is pa-
naszkodott: a recsenyédi
konfliktus továbbgyûrûzésé-
tõl tartanak.  

„Megmarkolták” 
a döntést

Szász Jenõ alpolgármester
az önkormányzati gyûlésen

arra hívta fel a figyelmet,
hogy a telek, amelyen a
megvásárolt ház van, a vá-
ros tulajdona, az épület
nincs telekkönyvezve, ezért
kérdéses, mennyire jogszerû
a család betelepülése. Ezzel
kapcsolatban a testület ülé-
sén elhangzott: „A döntés a
város kezében van”. A Har-
gita Népe által idézett Szász
Jenõ úgy vélekedett, „szo-
morú, hogy a recsenyédi ház
felgyújtásával gyanúsított
személy elõzetes letartózta-
tásban volt, jelenleg nem
hagyhatja el a települést, a
korábban garázdálkodó ro-
mák pedig szabadon mozog-
hatnak.” Az ÚMSZ megke-
reste a felgyújtott porta tulaj-
donosát, Gábor Dénest.
Mint kiderült, a recsenyédi
roma család Udvarhelyrõl
származik, és 2003-ig laktak
a városban. Az érintettek
nem értik, hogy miért övezi
ekkora érdeklõdés Udvar-
helyre költözésüket, hisz õk
– mint mondják – senkinek
nem ártottak, amint véget ér
a rendõrségi vizsgálat, visz-
szaköltöznek Recsenyédre.
Igaz, félnek – tette hozzá a

családfõ –, mert már több-
ször is életveszélyesen meg-
fenyegették õket. A telek
megkérdõjelezett tulajdonvi-
szonyával kapcsolatban Gá-
bor elmondta, hogy az való-
ban a város tulajdonában
van, a ház azonban az õ ne-
vén és az iratok is rendben
vannak.

Demokratikus 
jogtalanság

Bár az alpolgármester hatá-
rozottan állást foglalt, Bunta
Levente polgármester la-
punknak azt nyilatkozta: bár
részleteiben nem ismeri az
ügyet, van tudomása a lakók
ellenérzéseirõl. Leszögezte:
az együttélés törvényeit min-
denkinek be kell tartania. 

Az ügyet a Hargita me-
gyei tanács is figyelemmel
kíséri. A tavalyi csíkszent-
királyi és csíkszentmártoni
események után – amelyek a
magyarok és a cigányok kö-
zötti súlyos atrocitásokba
torkolltak – többször elhang-
zott: a megyei testület min-
dent megtesz azért, hogy se-
gítse a békés együttélést, és

biztosítsa a romák számára
is az esélyegyenlõséget. Bor-
boly Csaba tanácselnök la-
punknak azt nyilatkozta:
szerinte jogos az udvarhelyi-
ek félelme, de nyomatékosí-
totta: az ügyben a rendõr-
ségnek és az ügyészségnek
kell eljárnia azok ellen, akik
veszélyt jelentenek egy kö-
zösségre nézve. Haller Ist-
ván az Országos Diszkrimi-
nációellenes Tanács tagja-
ként úgy vélte, szomorú,
hogy a hatóságok nem tesz-
nek meg mindent a konflik-
tusok valódi rendezése érde-
kében és azért, hogy bizto-
sítsák az emberek alapjogait.
„Mindenkinek joga van ah-
hoz, hogy a saját tulajdoná-
ban lévõ ingatlanban lakjon,
még akkor is, ha az ingatlan
nincs a saját területén” – is-
mertette a vonatkozó jogsza-
bályt Haller. Az udvarhelyi
önkormányzatban felmerült
kérdésekkel kapcsolatban az
emberjogvédõ úgy nyilatko-
zott: „az nem demokratikus
döntés, hogy a testület arról
szavaz, beköltözhet-e a tulaj-
donos a saját tulajdonába,
vagy sem”. 

Udvarhelynek nem kell roma Kovács Zsolt

A háromszéki diszlexiás
iskolások szülei alterna-

tív osztályokban szeretnék
taníttatni gyerekeiket, ezért
indult útjára tegnap a Szülõk
és szakemberek együtt a diszlexi-
ás gyerekekért címû program –
jelentette be Kovács-Vajda
Júlia logopédus. A Ko-
vászna megyei Fejlesztési és
Rehabilitációs Alapítvány
(FER) vállalta a szakmai
hátteret ahhoz a kezdemé-
nyezéshez, amelyet a diszle-
xiás gyerekek szüleinek egy
csoportja indított el. Kovács-
Vajda Júlia lapunknak el-
mondta: elsõdleges céljuk
megtalálni a környezetet,
ahol a diszlexia miatt tanulá-
si zavarokkal küzdõ gyere-
kek megfelelõen fejleszthe-
tõk, és így megelõzhetõk a
további problémák. A kezde-
ményezõk leszögezték: átla-
gos vagy átlagon felüli értel-
mi képességû gyerekekrõl
van szó, akiknek helyzetérõl
ma 15 órától a sepsiszent-
györgyi Tanulók Palotájában
tartanak konferenciát. A
kezdeményezõk tervezik,
hogy hamarosan nyílt napo-
kat tartanak a FER alapít-

vány székhelyén, és lehetõsé-
get teremtenek az érintett
óvodás és iskoláskorú gyere-
kek szûrésére. Kovács-Vajda
Júlia szerint a projekt har-
madik fejezete az lesz, ami-
kor iskolapszichológusok,
logopédusok és fejlesztõ pe-
dagógusok bevonásával ön-
kéntes munkában bejárják
Kovászna megye tanintéz-
ményeit, és a második osztá-
lyos diákok körében szûrik a
diszlexiásokat. A szakember
szerint ebben a korban lehet
legjobban azonosítani a rész-
képességzavaros gyerekeket.
Becsléseik szerint májusig
összeáll ez az adatbázis,
amely alapján a tanfelügye-
lõségnek javasolják az alter-
natív osztályok elindítását.
Az eddigi tapasztalatok azt
mutatják ugyanis, hogy száz
gyerekbõl hét diszlexiás. A
diszlexia a nyelvvel, a be-
széddel és az olvasástanulás-
sal kapcsolatos részképesség-
zavar, amelynek fõ tünete az
olvasási képesség elmara-
dottsága az életkor, iskolá-
zottság és intelligencia alap-
ján elvárható szinttõl. Prob-
lémát okozhat a betûk, sza-
vak és számok felismerése,
leírása. 

Figyelnek a diszlexiásokra
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Antal Erika

Puskás Attila latintanár,
a Marosvásárhelyi Ör-

mény-Magyar Kulturális
Egyesület elnöke a sírfelirat-
kiállítás tegnapi megnyitóján
elmondta, a jelenleg tizen-
egyedik osztályos tanítvá-
nyai két évvel ezelõtt meg-
kérdezték tõle, miért kell la-
tint tanulni. Az azóta eltelt
idõ alatt meggyõzõdhettek
róla, hogy érdemes latinul
tanulni, nemcsak azért, mert
egy római katolikus osztályt
végzettnek illik némi latint is
tudnia, hanem mert izgal-

mas kutatásokat végezhettek
latin tudásuknak köszönhe-
tõen. A diákok közül Páll
Orsolya és Székely Róbert
lapunknak elmondta, 2010
februárjában jártak elõször a
kriptában és akkor nehezen
tudták elképzelni, hogy a ki-
állítás létrejöhet, a latin fel-
iratokkal sikerül megbirkóz-
niuk. Az azóta eltelt idõszak
alatt 35 sírfeliratot fordítot-
tak le, fényképfelvételeket
készítettek és azokat mutat-
ták be tegnap délelõtt. A
munka szakmai tanácsadója

Barabás Kisanna muzeoló-
gus volt, illetve Székely Szi-
lárd tanár, aki lektorálta a
magyar nyelvû feliratokat. 

A Keresztelõ Szent János
plébániatemplom alapkövét
1728-ban tették le, és már
1732-ben temetkeztek az
alatta levõ kriptába – tudtuk
meg a muzeológustól, aki el-
mondta, hogy ebbõl a perió-
dusból kevés sírkõ maradt
fenn, a század utolsó évtize-
deiben vált igazán „divattá”
a kriptába temetkezni. A sír-
feliratok szerint jezsuita szer-

zetes, katona, jogász, bíró,
csendõrbiztos, postamester
és számos polgár nyugszik a
sírkamrákban. A 19. század-
ban használták utoljára te-
metkezésre a kriptát. Puskás
Attila tanítványaival úgy vé-
li, hogy a magyarok és örmé-
nyek mellett egy belga és egy
osztrák származású személy
is nyugszik a templom alatti
temetkezési helyen, de ezt az
elméletet majd a történé-
szeknek kell megerõsíteniük,
vagy elvetniük. Azt még
nem lehet tudni, hogy mi-

lyen kritériumrendszer sze-
rint temetkezhettek a kriptá-
ba, feltételezik, hogy a köz-
megbecsülés alapján. Puskás
Attila, mint a Marosvásárhe-
lyi Örmény-Magyar Kultu-
rális Egyesület elnöke az
ÚMSZ-nek elmondta, hogy a
városban letelepedõ örmény
kereskedõk közül is többen
nyugszanak a katolikus
templom alatt, bizonyítva
azt, hogy a város megbecsült
polgárai voltak. Itt találkoz-
hatunk az 1791-ben elhunyt
Apostol György jezsuita
szerzetes nevével is, aki
Nyárádtõn és Székelybõben
õrzi a jezsuita rendet, továb-
bá a Gyulafehérváron, majd
Marosvásárhelyen tanárko-
dó Csereyek nevével. „Úttö-
rõ munkát végeztek a diá-
kok, adatokkal gazdagítva a
késõbbi kutató munkát” – ér-
tékelte a bolyais tanulók
munkáját Barabás Kisanna
muzeológus. 

Székely Róbert elmondta,
miközben a feliratokat bön-
gészték, a sok esetben meg-
rongálódott betûket próbál-
ták kiolvasni, azon is gon-
dolkodtak, kit rejthet a krip-
ta, milyen életút áll mögötte.
„Azt reméljük, hogy min-
den név mögött hamarosan
egy teljes életrajz fog feltá-
rulni a kutatások során” –
tette hozzá tanítványa szava-
ihoz Puskás Attila. 
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Mezõségi Népzene 
és Néptáncfesztivál

A hétvégén szervezik meg a
XIV. Mezõségi Népzene és
Néptáncfesztivált Szamos-
újváron. A pénteken és
szombaton zajló rendezvé-
nyen számos néptánce-
gyüttes és zenekar lép fel.
Pénteken a Téka Házban
szerveznek táncházat, míg
szombaton a Conte Étterem-
ben mutatkoznak be a mezõ-
ségi hagyományõrzõ tánco-
sok, énekesek és zenekarok.
A napot és a fesztivált szin-
tén táncház zárja.

Egyed Péter 
könyvbemutatója

Egyed Péter Szellem és kör-
nyezet címû filozófiai esszé-
és tanulmánykötetét mutat-
ják be holnap 18 órától a ko-
lozsvári Honterus Könyves-
boltban. A könyvet bemutat-
ja és a szerzõvel beszélget
Horváth Andor, a Korunk fõ-
szerkesztõ-helyettese. A kö-
tetet jövõ csütörtökön 17
órakor Marosvásárhelyen is
bemutatják a Marosvásárhe-
lyi Nemzetközi Könyvvásár
részeként, a Bolyai utcai
Unitárius Egyházközség fel-
újított Tanácstermében.
Ugyanakkor mutatják be a
Csõgör Lajos börtönévei (1949–
1955), Estharangok – Dsida
Jenõ vallásos versei, Lõrin-
czi László Az alázat ünnepei
– angol, francia, olasz, spa-
nyol és román mûfordítás-
ok, Az én vándorlásom – Hor-
váth István emlékezete és
Cseke Gábor Szerpentin ván-
dora címû kötetét is.

Dan & Lia Perjovschi
elõadása

Minden, amit létrehozhatsz ab-
ból, amid van címmel tart
elõadást Dan & Lia Per-
jovschi a kolozsvári Proto-
koll Kortárs Mûvészeti Nép-
iskolában ma este 20 órától.
Az elõadást megelõzõen ma
délután 16:30 és 19,30 óra
között, valamint holnap 11
és 14 óra között a szerzõpá-
ros mûhelygyakorlatot tart.
A belépés ingyenes mindét
rendezvényre, amelyek a
Bariþiu utca 16. szám alatt a
Tranzit Ház emeletén lesz
megtartva.

M. S. mester-díj 
König Róbertnek

Tizedik alkalommal adták át
az európai és a magyar nem-
zeti jelleg képzõmûvészeti
ötvözését elismerõ M. S.
mester-díjat, a múlt héten. A
díjat a XXI. századi lóábrá-
zolást összegzõ hatvani kiál-
lítás megnyitóján vette át
König Róbert festõmûvész.

Tél Gyergyóban

A Figura Stúdió Színház
szombat este 7 órától játssza
Jevgenyij Griskovec Tél cí-
mû elõadását a Bocsárdi
Angi Gabriella Stúdióterem-
ben. Az elõadás rendezõje
Béres László, elõadják
Kolozsi Borsos Gábor,
Kõmíves Csongor és Vajda
Gyöngyvér. 

Mire is jó a latin nyelvóra?

Rendszeres
táncház indul
Bukarestben

ÚMSZ

Élõzenés táncházat tarta-
nak holnap a bukaresti

Petõfi Házban, a Bercsényi
Baráti Tánckör szervezésé-
ben. Délután gyermekfoglal-
kozás kezdõdik, este pedig a
felnõtt táncház kezdõ szintû
táncoktatással és meglepeté-
sekkel várja az érdeklõdõket.
A bukaresti Bercsényi Baráti
Tánckör szokatlan üzenettel
csalogat a táncházba:  plakát-
jukon a híres háborús verbu-
váló üzenet szerepel, kissé át-
írva: Your Culture needs you,
azaz A kultúrádnak szüksége
van rád. Stanik Bence, a Ber-
csényisek táncoktatója szerint
új ötletekre van szükség ah-
hoz, hogy a mai fiatalok felfi-
gyeljenek a néptáncra. „Ta-
valy átlagosan 40-en, 50-en
vettek részt a táncházakon,
mindenkihez odamentünk,
és odafigyeltünk arra, hogy
legalább egy rendet végigtán-
coljanak. Legalább ennyit
szeretnénk az idei alkalma-
kon is elérni” – mondta az
ÚMSZ-nek Talmács Kriszta,
a Bercsényi Tánckör táncosa.
Az õ kezdeményezésére in-
dult el a fõvárosi táncház.
„Minden alkalommal vendé-
geket is hívunk, ezzel is ga-
rantáljuk a jó bulikat, közben
pedig tanulunk tõlük” – tette
hozzá Talmács. A holnapin
kívül további két alkalommal
szerveznek táncházat az idei
évben.

Thaiföld után Európába

„oson” az Osonó Mûhely
Kovács Zsolt

A sepsiszentgyörgyi Oso-
nó Színházmûhely Euró-

pát is megpróbálja meghódí-
tani, miután év elején egyhó-
napos thaiföldi turnén vett
részt. A Fazakas Misi rende-
zõ-színész által vezetett szín-
házmûhely a sepsiszentgyör-
gyi Mikes Kelemen fõgimná-
zium diákszínjátszóiból, il-
letve a Plugor Sándor Líce-
umban mûködõ egyetlen
hazai magyar középiskolai
drámatagozat tagjaiból áll,
akik az elmúlt három év
alatt 310 alkalommal mutat-
ták be a Részletek a bolyongás
meséibõl címû elõadásukat.
Az alapvetõen Fazakas Misi
ötleteibõl készült elõadás
minden alkalommal más, hi-
szen a tucatnyi diákszínját-
szó folyamatosan improvi-
zál a darabban. Az Osonó
Színházmûhely az elmúlt
években számos hazai és
nemzetközi díjat nyert elõ-
adásaival, most pedig Euró-
pai turnéra indul. Legelõ-
ször a Vajdaságban állnak
meg, ahol a szabadkai
Kosztolányi Dezsõ Szín-
házban lépnek fel, majd
folytatásként Horvátország-
ban, Szlovéniában, Ausztri-
ában és Magyarországon
mutatkozik be a társulat. 

Mint arról lapunkban is
beszámoltunk, az Osonó az
év elején a thaiföldi Pa-
tumthani Nemzetközi Szín-
házi Fesztiválon vett részt. A

thai vendéglátók turnét is
szerveztek számukra, ennek
során hét helyszínen, tizen-
négy alkalommal léptek még
fel a Részletek a bolyongás me-
séibõl címû elõadásukkal,
többek között egy ifjúsági
börtönben is. A sepsiszent-
györgyi alternatív színtársu-
lat vezetõje szerint túllépték
a diákszínjátszás kereteit,
ezért létre szeretnének hozni
egy központot. Ennek meg-
valósításához egy régi, fel-
számolt kazánház épületére
pályáznak, mondta el la-
punknak Fazakas Misi. 

A Magyar Tudomány

Napja Székelyudvarhelyen
Baloga-Tamás Erika

Kétnapos rendezvény-
nyel ünnepli Székely-

udvarhely a Magyar Tudo-
mány Napját. November 5-
én és 6-án a Hargita megyei
tanács, az Areopolisz Egye-
sület és a Hargita Megyei
Hagyományõrzési Forrás-
központ szervezésében tu-
dományos elõadásokat, ki-
állításokat, koncertet tar-
tanak, ugyanakkor a ren-
dezvény keretében az Ud-
varhelyszéki Tudományért
díj ünnepélyes átnyújtására
is sor kerül, tájékoztatott az
esemény egyik szervezõje
Kolumbán Zsuzsa. A ren-
dezvény pénteken délután a
10 éves Areopolisz Törté-
nelmi és Társadalomtudo-
mányi Kutatócsoport tevé-
kenységének kiértékelésével
kezdõdik a székelyudvarhe-
lyi Városi Könyvtárban.
Szombaton délelõtt tudo-
mányos konferenciát szer-
veznek, neves hazai és ma-
gyarországi szakemberek
tartanak elõadásokat, ame-
lyek elsõsorban a családfa-
kutatás témája köré csopor-
tosulnak. 

A szervezõ szerint mosta-
nában egyre többen érdek-
lõdnek családjuk eredete
iránt. Mint lapunknak el-
mondta, a kutatást többnyi-
re a levéltárakban kezdik, de
arra is van példa, hogy az
érdeklõdõk egyenesen a tör-
ténészekhez fordulnak.

„Most ezeknek az emberek-
nek szeretnénk segíteni,
ugyanis Udvarhelyszéken
még elég kevés tapasztalt
kutató van” – mondta Ko-
lumbán Zsuzsa. 

A két nap programjában
elõadások lesznek majd: a
magyar genealógiai kutatás
eredményeirõl, történeté-
rõl, a román állami levéltá-
rakban való adatgyûjtés le-
hetõségeirõl, külön elõadá-
sokban foglalkoznak a csa-
ládfakutatás történelmi
támpontjaival, és a Wass
család eredetével és elsõ er-
délyi birtokaival. 

A vasárnapi záróünnepsé-
gen a sepsiszentgyörgyi
Snaps Vocal együttes lép fel,
az eseményt az Erdélyi Ge-
nealógiai Társaság bemutat-
kozó kiállítása színesíti. A
Magyar Tudomány Napját
Udvarhelyen 2007 óta ren-
dezik meg. Az Areopolisz
Történelmi és Társadalom-
tudományi Kutatócsoport
1999-ben alakult a Szé-
kelyudvarhelyen és környé-
kén élõ és tevékenykedõ hu-
mán értelmiségiek kezde-
ményezése nyomán. 

A név egy tipikus mûszó:
a XVIII. század székelyud-
varhelyi „krónikásai” ne-
vezték így, tudálékosan vá-
rosukat, annak emlékére
utalva, hogy egykor Udvar-
hely a Székelyföld politikai
központja volt – areopolisz
azt jelenti, hogy a tanácsko-
zások városa. 

Részletek a bolyongás meséibõl

A marosvásárhe-

lyi Bolyai Farkas

Elméleti Líceum

tizenegyedikes

katolikus osztálya

harmincöt sírfel-

iratot fejtett meg

és fordított le ma-

gyarra. Ezekbõl

nyílt kiállítás a

belvárosi Keresz-

telõ Szent János

plébániatemplom

alatti kriptában.
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Antal Erika

Saját televíziós csatorna indí-
tását tervezi Marosvásárhe-

lyen a Benedek család – a kezde-
ményezés hátterében az RMDSZ
városi szervezetének elnöke, Be-
nedek István és testvére, az érdek-
védelmi szervezetbõl a parlamen-
ti választásokat követõen kizárt
Benedek Imre, valamint Benedek
István fia áll. Mint megtudtuk, a
televízió indításának ötlete a Köz-
pont címû hetilap – melyet egy
éve vett át és indított újra a család
– „szülinapján” pattant ki. (A
magyar nyelvû hetilapot a Bene-
dek család a Punctul címû hetila-
pot kiadó Marcromedia Kft.-tõl
vette át, amely Marius Libeg és
Cristian Teodorescu tulajdoná-

ban van – szerk. megj.) „Arra a kö-
vetkeztetésre jutottunk, hogy itt
az ideje egy újabb lépést tenni a
médiában – ennyi az egész” – fo-
galmaz magabiztosan ifj. Bene-
dek István (képünkön). A család if-
jabbik tagja, aki szabad kezet ka-
pott az adó beindításában lapunk
érdeklõdésére elmondta, az egész
Erdélyben fogható regionális tele-
vízió jövõ év januárjában indulna
el. A televíziós projekttel foglal-
kozó fiatalember szûkszavúan
válaszolt kérdéseinkre. „Csupán
az eddig nyilvánosságot látott ki-
jelentéseim tudom megismétel-
ni” – mondta. „Tárgyalunk egy
televízióadó megvásárlásáról,
amelyet regionálissá kívánunk
fejleszteni” – erõsítette meg az
ÚMSZ-nek a Zi de zi címû lap ér-

tesüléseit, anélkül, hogy megne-
vezte volna, melyik mûsorszóról
van szó. Benedek arra a kérdé-
sünkre sem kívánt válaszolni,
hogy az Országos Audiovizuális
Tanácshoz (CNA) benyújtott en-
gedélykérelem milyen fázisban
van. Csupán annyit tudtunk
meg, hogy független közszolgá-
lati feladatokat ellátó televíziót
szeretnének indítani. Szász Atti-
la, a CNA magyar tagja lapunk
érdeklõdésére elmondta, hogy a
tanács titkárságán utánanézett,
viszont nem talált licenckérel-

met. „A licenc megszerzése, a
mûszaki felszereltség elõkészíté-
se, az alkalmazások stb. általá-
ban jóval több idõt emésztenek
fel, mint két hónap, így csak na-
gyon optimista forgatókönyv
szerint indíthatják el januárban a
mûsoraikat” – vélekedett Száz
Attila. Szerinte a kitûzött határ-
idõt csak akkor tudják tartani, ha
egy „tokkal-vonóval felszerelt te-
levíziót vásárolnak meg, ami su-
gárzásra kész”. Arra a kérdé-
sünkre, hogy Bendekék melyik
adót vehetik át, Szász nem kí-
vánt találgatásokba bocsátkozni.
„A médiapiacon minden eladó,
akár teljes egészében, akár rész-
vényenként, így nehéz megsac-
colni, hogy mibõl lesz a Bene-
dek-tévé” – nyilatkozta lapunk-
nak. „Úgy gondoljuk, hogy az
erdélyi magyarságnak joga van a
lehetõ legkorrektebb tájékozta-
táshoz” – érvelt Benedek a televí-
zió indítása mellett. Kijelentette,
tisztában vannak azzal, hogy a
válság, illetve a médiapiac vi-
szonylagos telítettsége miatt
nagy fába vágják fejszéjüket, de
„meggyõzõdése, hogy szilárd
alapokra építenek”. 

Egy intézetben nevelkedõ 16 éves fiú egy re-
pülõgép alvázában utazott Kelet-Szibériá-
ban, mínusz 33 Celsius-fokos hidegben, oxi-
génhiányban. Nemcsak túlélte a kalandot,
hanem még fagyási sérüléseket sem szenve-
dett, és egyetlen éjszakányi megfigyelés után
a kórházból már elvihette a rendõrség. A
fiú, aki Irkutszkba akart szökni, bemászott
egy AN-24 típusú gép aljába, ahová a behú-
zott futómû illeszkedik, s mintegy másfél
órás utat tett meg a 400 kilométernyire lévõ
Kirenszkig, ott fedezték fel a futómû ellenõr-
zésekor. A kórházban megállapították, hogy
könnyû ruházata ellenére komolyabb fagyá-
si sérüléseket sem szenvedett. 
A módszert állítólag már tanulmányozzák a
fapados légitársaságok, sõt, a futómû helyére
is utasokat helyeznének el.

(szûcs el)

Száz szó

Röviden

Vezetõváltás a Transindex élén

Balázsi-Pál Elõd lett a kolozsvári székhe-
lyû Transindex hírportál új felelõs szer-
kesztõje. Az internetes portál élén koráb-
ban Sipos Zoltán állt, aki ezentúl helyettes
felelõs szerkesztõ lesz. Az új felelõs szer-
kesztõ elmondása szerint elsõdleges fel-
adatának tekinti a Transindex vezetõ piaci
pozíciójának a konszolidálását. Balázsi-
Pál Elõd hét éve szerkesztõként dolgozik
a Transindexnél, három éve fõszerkesztõ-
helyettes.  Mindeközben Médiabefutó fõ-
szervezõ, Popsuli portál- és rádiómûsor
szerkesztõ, Félsziget kommunikációs igaz-
gató is volt.

Adrian Sitaru fõdíjas Uppsalában

Adrian Sitaru Colivia címû kisjátékfilmje
nyerte el a 29. alkalommal megrendezett
Uppsalai Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál
nagydíját. A 25 ezer svéd koronával 
(11 500 lej) járó fõdíjat a film producere,
Monica Lãzureanu-Gorgan vette át. A
zsûri indoklása szerint a Colivia „egy egy-
szerû és csodálatos történet egy apáról és
annak fia iránti szeretetérõl, egy olyan tör-
ténet, mely sokkal nagyobb teret tölt be,
mint az a lakás, melyben a cselekmény ját-
szódik. Egy tökéletesen kiegyensúlyozott
film, melynek ritmusa már-már zenei, így
egy tökéletes kisjátékfilmet testesít meg.”

Elton John felhagy a zenéléssel

Elton John bejelentette, nem ír több dalt,
ugyanis megelégelte a versengést a feltö-
rekvõ fiatal popnemzedékkel. A Sacrifice
szerzõje elárulta, kifogyott az ötletekbõl,
és nem is akar már képernyõn szerepelni.
„63 éves vagyok, elérkeztem abba a stádi-
umba, amikor már nem tudok több zenét
csinálni úgy, ahogy az 25 évesen könnye-
dén ment. „Nem is akarok már az MTV-n
vagy a VH1-on szerepelni, nem versenyzek
sem JLS-szel, sem Lady Gagával” – nyilat-
kozta a bulvárlapoknak.

Mogulosodnak Benedekék?

Nicolas Cage román „csatlósai”
ÚMSZ

Öt román színész – Cristi
Iacob, Sorin Tofan, Valentin

Popescu, Constantin Puºcaºu és
Ioan Andrei Ionescu – is játszik
a Szellemlovas 2. – A bosszú szelle-
me (Ghost Rider 2. – Spirit of
Vengeance) címû filmben, amely-
nek fõszereplõje az Oscar-díjas
Nicolas Cage – írja a România
liberã címû napilap. Az amerikai
szuperprodukció forgatási mun-
kálatai a hét elején kezdõdtek a
Transzfogarason, ahonnan vár-
hatóan egy hónapi munka után
Románia legnagyobb filmstúdió
komplexumába, a snagovi
Castel Film Stúdió mûhelyeibe
költözik a stáb.

Cage filmbéli partnere az olasz
Violante Placido, aki legutóbb
George Clooney Az amerikai cí-
mû filmjében villogott, az ördö-
göt pedig a Münchennel (rendez-
te: Steven Spielberg, 2005) már
bizonyított írországi Ciaran
Hinds alakítja. A képregény-
adaptáció (amely az elsõ, Romá-
niában forgatott 3D-s film lesz)
második részét a Mark Nevel-
dine és Brian Taylor rendezi – a

két direktor a Crank-szériát és a
Gamer – Játék a végsõkig címû fil-
met rendezte együtt.

A mintegy 70 millió dollár
összköltségvetésû film látványele-
mein közel 200, javarészt románi-
ai pirotechnikus és trükkmester

dolgozik, de több kaszkadõr is
beszállt a produkcióba. A film
forgatási munkálatai a tervek sze-
rint február végén fejezõdnek be,
addig Vajdahunyadon, Szeben-
ben és Târgu Jiu környékén is
forgatnak, mi több, a tengerpar-

ton is felvesznek néhány jelene-
tet. A Szellemlovas 2. a második,
Romániában forgatott hollywoo-
di szuperprodukció – 2003-ban
Anthony Minghella háborús
filmdrámáját, a Hideghegyet (Cold
Mountain) forgatták itt. 

Nicolas Cage Oscar-díjas amerikai színész családjával együtt mintegy öt hónapig forgat Romániában

HIRDETÉS

Fiatal vagy? Újságírónak készülsz? Akarsz küzdeni a szegénység ellen?

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

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

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

✁

Az Európai Bizottság EuropeAid Együttmûködési Hivatala
és az EJC Európai Újságíróközpont pályázatot hirdet 18 és 30
év közötti újságíró-, nemzetközi kapcsolatok- és politikatu-
domány szakos diákok számára, Fiatal riporterek a szegény-
ség ellen (Young Reporters Against Poverty) címmel. A ver-
seny teljes romániai koordinációjáért az Új Magyar Szó címû,
Bukarestben megjelenõ országos magyar napilap felel.

A verseny célja felkelteni az EU-tagállamok újságírószakos
hallgatóinak érdeklõdését a fejlesztési kérdések iránt. Az EU
fejlesztési támogatásáról a pályázók saját nyelvükön egy újság-
cikk (legfeljebb 1000 szó terjedelmû) vagy egy rádiófelvétel
(MP3 formátumban, legfeljebb 3 perc) benyújtásával indulhat-
nak, melyet november 7-ig kell leadni, miután megtörtént a re-
gisztrálás a verseny honlapján (www.youngreporters.net). A
pályamunkák középpontjában a fejlõdõ országok gazdasági,
társadalmi és politikai fejlõdését 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. 

BBTV vagy B3 TV néven új, regionális 
televíziós csatornát indít Marosvásárhe-
lyen a Benedek-család. „Úgy látjuk ideje
egy újabb lépést tenni a médiában” – 
nyilatkozta az ÚMSZ-nek a Központ
címû hetilapot tulajdonló család ifjabbik
tagja, Benedek István. 

Fotó: Mediafax

Benedek István



ÚMSZTVMÛSOR www.maszol.ro   2010. november 3., szerda10

7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
9.45 Tám László 
diaporámái
9.55 Derrick (krimisor.)
11.00 Család-barát
11.55 Európai kóstoló
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.30 Közelebb Kínához
(ism.)
15.55 Magyar elsők
16.15 Afrika színei 
(ism. sor.)
17.10 Női pulzus 
- A tudomány vonzásában
17.40 Győztesek Világa
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.55 Mussolini és én,
Galeazzo Ciano 
(olasz-amerikai-francia 
sorozat)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.25 Festivalcard
21.30 “A remény hullám-
hosszán...”
22.25 Mozart: Requiem
23.40 A hazudós pásztor
(iráni filmdráma, 2006)
1.05 Sporthírek
1.10 Váltó
1.20 EtnoKlub (ism.)
2.35 Reklámbrigád
(dokumentumf.)

TVR 1, 22.10
Kárhozott szeretõk

Los Angeles a múlt század elején: szikrázó napsütés, mely fit-
tyet hány a korszak depresszív hangulatának. Történetünk
helyszíne egyszerre egzotikus és közönséges, csillogó és mocs-
kos – a hőség és a fullasztó por városa. Benépesítői egyiptomi
pálmafák és a világ legkülönbözőbb tájairól érkezett kalando-
rok, akik gazdagságot, hírnevet és szerencsét hajszolnak.

TV2, 22.20
Ilyen még nem volt

Kenya sikeres fekete ügyvédnő. Mindennek azonban súlyos
ára van, a magánélet, a szórakozás ismeretlen fogalom szá-
mára. A barátai szerint semmi esélye arra, hogy férjhez
menjen, hacsak ő nem tesz valamit az ügy érdekében. Végül
sikerül rábeszélniük egy vakrandira. A dolog azonban balul
üt ki, mert kiderül, hogy a kertépítő Brian fehér férfi.

m1, 22.35
Kolorádó Kid

Kreuzer Béla lóverseny- és szerencsejáték-kedvelő rakodó
1959-ben csalárdmód jelentős nyereményhez jut a „lovin”,
este a galerijével szórakozik, de a titkosrendőrség már a
nyomában van. Élettársa, Iskiné információt ad a szórakozó-
hely mellékhelységében az őket megfigyelő nyomozónak;
Kreuzert még az éjjel letartóztatják. Az előzetesben derül ki:
politikai ügyben, a forradalom alatt vállalt szerepéért.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLÓZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Srpski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
10.55 Körzeti magazin
11.40 Csépel az idő
12.30 Most a Buday!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.16 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
15.10 Drága doktor úr
(vígj. sor.)
16.05 Színészpalánták
(olasz sor.)
17.00 Bűvölet (sor.)
17.30 Erkel Ferenc
18.30 “...Amikor az óra
11-et mutat, induljatok...!”
18.50 Gyászvers
19.05 Mozart: Requiem
19.55 Esti mese: A manó
20.05 Magyar népmesék
20.15 “Életcélok-hitvallás-
ok”
20.20 “Hiszünk a dal-
ban...”ű
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Bánk Bán 
(magyar tévéjáték, 1974)
23.15 Záróra
0.05 McLeod lányai 
(sor.)
0.50 Átjáró
1.15 A Silla királyság 
ékköve (sor.)

6.30 Top Shop
7.00 ittHON (ism.)
Belföldi utazási magazin
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli 
- Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő 
- Magazin a legjobb 
történetekkel
15.40 Ügyefogyott 
ügyelő 

(amerikai vígjáték, 1998)
17.20 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.25 Döglött akták
(amerikai krimisorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Vacsoracsata
21.05 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.20 Esti Showder
Fábry Sándorral
Utána: RTL-hírek
0.15 Házon kívül 
- Heti magazin
0.50 Ments meg! 
(amerikai sorozat)
1.45 Reflektor
- Sztármagazin
2.00 Infománia

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz 
- Telefonos játék
11.20 Teleshop
12.20 Az élet iskolája
(kan.-am. családi film,
2005)
14.25 Kvízió 
- Telefonos játék
15.50 Megamánia 
(ism.)
16.25 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.30 Marina
(mex. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 Ezek megőrültek!
Elvan a celeb, ha játszik!
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.20 Ilyen még nem volt
(amerikai vígjáték, 2006)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Megamánia 
(talk show)
0.50 Divatkreátor 
(magyar f.)
1.20 Bostoni halottkémek
(amerikai krimisorozat)
2.15 Tények Este
2.45 EZO.TV
3.40 Eureka (am. sor.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
11.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
11.30 Negyedik (ism.)
12.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
15.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
16.05 Vetítő (ism.)
17.05 Arcok a liftben
(ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.05 Sziluett (ism.)
0.05 BBC Híradó (ism.)
0.30 A vidék magazinja

8.50 Gyilkos sorok 9.50
Egy kórház magánélete (is-
métlés) 10.50 Doktor
House (sorozat) 11.50 A
három amigó (am. vígjá-
ték) 14.10 Monk (sorozat)
16.05 CSI (sorozat) 17.00
Egy kapcsolat szabályai
(sorozat) 18.00 Feleség-
csere 19.00 A médium (so-
rozat) 20.00 Doktor House
(sorozat) 21.00 Jóbarátok
(sorozat) 21.30 CSI: Mia-
mi helyszínelők (sor.)
23.30 CSI: New York-i
helyszínelők (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Pontos sport-
idő 14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Komolyan (live)
Mihai Mironica és Radu
Banciu műsora 17.00 Kü-
lön kiadás: Europa
League (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
22.30 Europa League:
Liverpool-Napoli labdarú-
gó mérkőzés (live)

9.45 Rosalinda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 14.00 Marina (soro-
zat) 15.15 Viktória (soro-
zat) 16.30 Rosalinda (so-
rozat) 17.30 Igaz történe-
tek 18.30 Tengernyi szen-
vedély (sorozat) 19.30 Til-
tott gyümölcs (sorozat)
20.30 Szerelem és becsü-
let (sorozat) 21.30 Analia
másik arca (sorozat)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 Hét bűn (sorozat)

8.05 Tuti tipp a túlvilágról
(ausztrál vígjáték) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
Dirty Dancing - Piszkos
tánc (amerikai dráma)
15.05 Fújd szárazra, édes!
(am.-angol-német vígjá-
ték) 16.45 A 737-es titka
(német thriller) 18.30 Raj-
zás 2. - Az új faj (kanadai
film) 20.10 Siyama - A
harcos város (thai. film)
22.10 Vitathatatlan 2.
(amerikai akciófilm) 0.00
A halál két arca (kanadai-
amerikai thriller)

8.00 Orovosok 9.30
Teleshopping 10.00 Me-
nyet anyának 5 12.30 Hí-
rek 13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping
15.15 Aliye (sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
19.45 Menyet anyának 5
(reality show) 20.30 Ha
ügyes vagy pénzt nyer-
hetsz 22.00 Ezel (török
sorozat) 23.30 Kisértete
a múltból (kanadai film-
dráma, 2008) 2.00 Ezel
(török sorozat)

10.00 Terhes torna 10.30
Teleshop 11.00 Zodiákus
13.00 Teleshop 14.30
Kincset őrző almamáter
15.00 Szentföldi szent he-
lyek üzenete 15.30 23.
Díjlovagló Világkupa
16.00 Zodiákus 18.00 Ne
kockáztass! 18.30 In-
fománia 19.00 Helyszín
19.30 Utazás a porcelán
világában 20.00 Feszti-
válsoroló 20.30 Tűzoltók
(sorozat) 21.35 Hírháló
22.00 A szomszéd (ameri-
kai thriller) 

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Aladdin kalandjai
10.15 Aladdin kalandjai
10.25 Sherlock Holmes, a
mesterkopó
10.55 Nappali
13.01 Híradó
13.18 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar sorozat)
14.35 Együtt
15.30 Átjáró
16.00 Elemi álom
16.25 Bartók: I. rapszódia
16.40 Stephen Hawking
univerzuma
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.35 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
19.40 McLeod lányai
(ausztrál sorozat)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Jelfogó
22.05 Az Este
22.35 Kolorádó Kid (ma-
gyar játékf., 2009)
0.15 Szélesvászon
0.45 Prizma
0.55 Hírek
1.00 Sporthírek
1.10 Mozart: Requiem
2.05 Ez történt Ma reggel
(ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.10 100%-ban garantált
(ism.)
11.00 Nagy emberek a
TVR-ben (ism.)
11.15 UEFA Champions
League (ism.)
12.45 A legendás doktor
Hur Jun (ism.)
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
14.50 A bor románul
14.55 Nagy emberek a
TVR-ben
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Közérdek
17.30 Egy könyv minden
hétre
17.45 Jocker, Loto 5 /40,
Loto 6/49 és Noroc sor-
solás
18.00 Hírek
18.30 A legendás doktor
Hur Jun (sor.)
19.30 Nagy emberek a
TVR-ben
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Ítéld meg te!
22.00 A bor románul
22.10 Kárhozott szeretők
(amerikai romantikus drá-
ma, 2006)
0.15 Sugababes koncert
1.25 Nagy emberek a
TVR-ben (ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 San Saba 
(am. misztikus film, 2008)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport
13.30 Nevess csak 
(am. vígjáték sorozat)
14.00 Baljós égbolt 
(kanadai-amerikai sci-fi,
2005)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.00 Kíméletlen vadászok
(am. akcióf., 2000)
22.00 Europa League:
Steaua–Utrecht-mérkőzés
0.00 Dexter 

(amerikai sorozat)
1.00 Kíméletlen vadászok
(am. akcióf., 2000) (ism.)
2.30 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea-val
11.15 Szupervihar 2.: 
Ha eljön a világvége 

(német-amerikai kataszt-
rófa film, 2005)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Egy rémrendes csa-
lád (amerikai sorozat)
14.30 Kikezdesz a szőkék-
kel? (ism.)
16.00 Híradó, Sport
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó
20.30 A nagy győztes 
– (reality show)
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Szupervihar 2.: 
Ha eljön a világvége 
(német-amerikai kataszt-
rófa film, 2005)
2.45 Veszélyes utazás
(kan.-am. western, 2006)

7.00 Kandikamera
7.30 Senki sem tökéletes
(román vígj. sor.) (ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 A kis gyerekrablók
(kan. film, 1990) (ism.)
11.30 Mondenii Show

12.00 Ház, építés, design
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 A mesélő hölgy 
(amerikai filmdráma, 1991)
16.00 A cseresznye 
a tortán (reality show)
17.00 Lököttek 
(román vígjáték sor.) (ism.)
18.00 Hírek, sport
19.00 Fókusz Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán (reality show)
20.30 A skorpió
megszelidítése
(reality show)
21.30 Focus Monden (ism.)
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
23.00 Mondenii Show
23.30 Az Angyal 
vérbosszúja 
(angol krimi, 1969)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Egyszer egy ilyet
vezetni!
8.00 Újjáépítők 
-  Rayce kocsija
9.00 Halálos fogás 
- Nincs második esély
10.00 Piszkos munkák 
– Öszvéres favágó
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Peavey
13.00 A túlélés 
törvényei 
- Tűzgyűrű
14.00 Állítólag... 
- Zuhanó és kilőtt golyó
15.00 Piszkos munkák
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- A nyomorúság 
tengere
18.00 Amcsi motorok
19.00 Túlélés törvényei
20.00 Állítólag...
- Ragasztószalag
21.00 Hogyan készült?
21.30 A tenger 
gladiátorai 
- Elszámolás
22.30 Halálos fogás 
- Elsötétül a tenger
23.30 A túlélés 
törvényei
0.30 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
1.30 Miami alvilág
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Anya az állatorvos
(német sorozat)
8.10 Tonomat DP 2 
– szórakoztató műsor
10.00 Szabad 
a szembejövő sáv 
(ism.)
11.00 Vallomások
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra 
(ism.)
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 Parlamenti 
pártok fóruma
16.00 Anya az állator-
vos (német sorozat)
17.00 Hírek, időjárás
17.30 Vallomások
18.30 Bazár
19.00 Biznisz óra
20.00 Szabad 
a szembejövő sáv
21.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Titkos Szolgálat 
- MI5 (angol thrillersor.)
0.00 IT zon@ (ism.)
0.30 Különleges 
hadműveletek (ism.)
1.00 Vallámások 
(ism.)
2.00 Titkos Szolgálat -
MI5 (angol thrillersor.)
(ism.)
3.00 Tonomat DP 2
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorismer-
tetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Rejtett világok
17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 EU információs magazin

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó, Hitvi-
lág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Híradás,
Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Híradás, Rádió-
újság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55 A nap hírei röviden

CSÜTÖRTÖK
2010. november 4.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Harangszó 13.30 Magánhang-
zó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek 15.05 Arcvo-
nások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15 Zöldövezet 18.30
Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó 19.30
Határok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó éjszakát 21.00 Hírek
21.04 Rádiószínház 21.30 A nap történetei 23.00 Krónika

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Gyõzõ nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Gyõzõ férfinév 19. szá-
zadi nyelvújításkori néval-
kotás a Viktor magyarosí-
tására.
Holnap Károly napja van.

Évfordulók
• 1825-ben Széchenyi Ist-
ván Pesten megalapítja a
Magyar Tudományos
Akadémiát.
• 1839-ben kitör az elsõ
ópiumháború Nagy-Bri-
tannia és Kína között.
• 1862-ben Indianapolis-
ban dr. Richard Gatling
feltalálja a géppuskát.
• 1892-ben megkezdi mû-
ködését a világ elsõ auto-
mata kapcsolású telefon-
központja (Chicagotól
hatvan kilométerre fekvõ
La Porte városában).
• 1903-ban Panama füg-
getlenné válik Kolumbiá-
tól.
• 1915-ben befejezõdik a
harmadik isonzói csata.
• 1918-ban Padovában
fegyverszünetet írnak alá
az Osztrák–Magyar Mo-
narchia és az Antant kép-
viselõi.
• 1918-ban befejezõdik a
Vittorio Venetói csata,
Trieszt egyesül Olaszor-
szággal.
• 1928-ban Törökország-
ban az arab írásjeleket fel-
váltják a latin betûs írás-
sal.
• 1944-ben a német had-
erõ Dunaharasztinál fel-
robbantja a budapesti
HÉV Dunahídját, így
megszûnik a vasúti forga-
lom Pestszenterzsébet és
Ráckeve között. A vissza-

vonuló magyar csapatok fel-
robbantják a ráckevei Ár-
pád-hidat.

Vicc 
Két úriember éppen ütéshez
készül a golfpályán, amikor
látják, hogy egy meztelen
nõ szalad el mellettük, akit
két fehér ruhás golfozó ül-
döz, egy harmadik pedig két
jókora homokzsákkal a há-
tán szalad mögöttük. A já-
ték végén megkérdik a pálya
vezetõjétõl, mi is volt ez az
incidens?
– Tudják, a szomszédban
van egy szanatórium, és az
egyik nimfomániás lakó
megszökött tõlük. A klub-
tagjaink megpróbálták el-
fogni.
– Ez oké, de a harmadik mi-
ért vitt két homokzsákot a
hátán?
– Á, ez csak a sportszerûség.
A múltkor neki sikerült el-
kapnia a hölgyet...

Recept
Lencsefõzelék
Hozzávalók: 40 dkg lencse,
2 evõkanál olaj, 1 púpos
evõkanál liszt, 1 dl tejföl, 1
kiskanál reszelt vöröshagy-
ma, só, körömnyi citrom-
héj.
Elkészítés: A gondosan ki-
válogatott, elõzõ este beáz-
tatott lencsét másnap annyi
vízben, amennyi éppen elle-
pi, sóval és citromhéjjal íze-
sítve puhára fõzzük. Ezután
a citromhéjat kidobjuk belõ-
le, az olajból, a lisztbõl meg
a hagymából barna rántást
készítünk, és ezzel sûrítjük
be a fõzeléket. Megtejfölöz-
ve tálaljuk.

2010. november 3., szerda   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Keményen kell dolgoznia ahhoz,
hogy az eddigi sikerszéria ne tör-
jön meg. Délután találkozik egy
rég nem látott baráttal.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Kellemes õszi napra számíthat,
amikor is nemcsak a szerettei, de
a bolygók is megajándékozzák
jótékony hatásukkal. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Egy baráti meghívást vagy egy
kisebb utazást semmiképpen ne
mondjon le. 

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Biztató kilátások nyílhatnak el-
képzeléseinek megvalósításához.
Összehívja kollégáit azért, hogy
valami olyan dologgal foglalkoz-
zanak, amit Ön vonzónak tart.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Bár sok ajtó megnyílik Ön elõtt,
kézzelfogható eredményt mégsem
tud felmutatni. Ne hagyja, hogy
ködösítéssel félrevezessék.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Hajlamos arra, hogy az álmait
és a valóságot egy kissé összeke-
verje. Vigyázzon, mert a kevere-
désben aligha tud eligazodni.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A pénzügyek intézéséhez igazi te-
hetsége van, ezért ma, amikor
részletesen megvizsgálja a helyze-
tét, rögtön lényeges és hasznos
változásokat határoz el.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Felbukkan egy ellenfele, aki meg-
próbálja lejáratni Önt. Ha tagja
valamely szervezetnek, most szá-
míthat tõlük védelemre.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Hivatásában elõtérbe kerül egy
régi ügy, de egy maradi gondol-
kodású személy akadályozza
Önt a kibontakoztatásában.

BAK (XII. 22.–I. 20.)

Párkapcsolata jól alakul, közös
hullámhosszon vannak. Hosszú
távú tervei készítése közben jó öt-
letek jutnak eszébe.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Nagy figyelmet igénylõ felada-
tokra kell koncentrálnia. Öntõl
függ, hogy mennyit tud kihozni
a pillanatnyi helyzetbõl. Késõbb
fogja a siker gyümölcsét élvezni.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Érdeklõdési körétõl távol álló fel-
adatot vállal el, ám most élvezi a
kihívást. Szerencséjére a Jupiter
és a Neptunusz megóvja.
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Labdarúgás

Moldován Árpád Zsolt

„A Bayern München el-
len a döntetlen is nagy

eredmény” – adott betekin-
tést csapata ma esti „forga-
tókönyvébe” Sorin Cârþu, a
kolozsvári CFR 1907 labda-
rúgóklub trénere. A Bajno-
kok Ligája negyedik cso-
portmérkõzését megelõzõ
tegnapi hivatalos sajtótájé-
koztatón az oltyán szakem-
ber nem értett egyet azzal a
felvetéssel, hogy tekintettel
az ellenfél kilenc hiányzó já-
tékosára a vasutasgárda jó
eséllyel pályázhat mind a
három pontra. „Ugyanaz a
csapat ellen játszunk, mint
két héttel ezelõtt, sõt jobbak
lesznek, mert visszatért De-
michelis és Van Buyten.
Igaz ugyan, hogy csak 15-ös
kerettel jöttek Kolozsvárra,
de egytõl egyig klasszis játé-
kosok, legtöbbjük országa
válogatottjában is alapem-
ber” – fogalmazott Cârþu. A
Cristian Panin, a CFR 1907
legrégebbi játékosa szerint
nagy szerepe lesz a szeren-
csének is, emlékeztetve,

hogy az odavágón õ maga is
„hozzájárult” egy öngóllal a
3-2-es Bayern sikerhez. A
kolozsváriak abban is re-
ménykedhetnek, hogy a né-
met bajnok biztos továbbju-
tónak számít, ugyanis 9
pontjával fölényesen vezeti
az E csoportot 3 pontos há-

rom üldözõje mögött. A
21.45-kor kezdõdõ mérkõ-
zést a TVR 1 közvetíti élõ-
ben, a játékvezetõk Belgi-
umból érkeznek, élükön
Serge Gumiennyvel. A cso-
port másik mérkõzésén a
svájci FC Bázel az AS Ró-
mát fogadja.

Az F jelû négyesbõl a
Chelsea harcolhatja ki elsõ-
ként a továbbjutást: a londo-
niak a Stamford Bridge-en
fogadják az orosz Szpartak
Moszkvát, s számíthatnak
gólzsákjuk, az elefántcsont-
parti Didier Drogba játékára
is. Zsolnán a szlovák bajnok

MKS pontot (pontokat) sze-
rezne a francia Olympique
Marseille ellenében. 

A G csoport csúcsrang-
adóján a sorozat történeté-
nek két legeredményesebb
csapata, az AC Milan és
Real Madrid találkozik, gyõ-
zelmük esetén az eddig hi-
bátlan spanyolok továbbjut-
nak a legjobb 16 közé. A
madridiak eddig kilencszer
emelhették a magasba a leg-
rangosabb európai trófeát,
míg a lombardiai alakulat
hét elsõséget szerzett. A
kvartett másik mérkõzésén a
pont nélküli francia AJ
Auxerre az AC Milanhoz
hasonlóan 4 pontot gyûjtött
Ajax Amsterdamot fogadja. 

A H csoportban az Ar-
senal áll közel a továbbjutás-
hoz, igaz, az utolsó lépést a
Sahtar Donyeck otthonában
kellene megtennie Arséne
Wenger fiatal legénységének.
Ott, ahol az ukránok még so-
hasem kaptak ki angol csa-
pattól. A négyes másik mér-
kõzésén elsõ gyõzelmével ír-
na sporttörténelmet a szerb
BL-újonc Partizan, amely a
portugál Sporting Bragát fo-
gadja Belgrádban. 

Röviden
Tiltott szert használt
az Európa-bajnok?   

Doppinggyanúba keveredett
Zivile Balciunaite, a nyári,
barcelonai atlétikai Európa-
bajnokság nõi maratoni futó
számának aranyérmese.
Amennyiben bebizonyoso-
dik a vétkessége, kétéves eltil-
tásra számíthat. A litván
sportoló szervezetében Eb-
gyõzelme után a normálisnál
magasabb tesztoszteron- és
epitesztoszteron-szintet mu-
tatott ki a vizsgálat. A helyi
szövetség felfüggesztette a 31
éves Balciunaite versenyzési
jogát. A futó az ártatlanságát
hangoztatja, szerinte egy fáj-
dalomcsillapítóval juthatott a
szervezetébe a tiltott szer. 

Hazai focisikerek 

Az angol labdarúgó Premier
League 10. fordulójának hét-
fõi zárómérkõzésén a Black-
pool 2-1-re nyert a West
Bromwich Albion ellen. A
spanyol Primera Division 9.
fordulójának utolsó mérkõ-
zésén a Real Mallorca 2-1-re
verte a Levantét. 

Nincs veszélyben 
a Magyar Nagydíj

A Forma–1-es Magyar
Nagydíj nincs veszélyben –
ezt Bernie Ecclestone, az F1
elsõszámú irányítója jelen-
tette ki azokkal a sajtóhírek-
kel kapcsolatban, melyek
szerint az esetleges bolgár
futam miatt a hungaroringi
verseny és a török GP is ki-
kerülhet a programból. A
magyar GP-nek 2016-ig szó-
ló szerzõdése van a verseny
megrendezésére. 

Fiatalít az Arsenal

„Hosszú távra szóló” új szer-
zõdést kötött fiatal labdarú-
gójával, Jack Wilshere-rel az
Arsenal. A 18 esztendõs kö-
zéppályás kilencéves korától
a londoni klubban nevelke-
dik. A jelenlegi idényben a
tíz bajnoki forduló során
nyolcszor lépett pályára a fel-
nõtt csapatban. A válogatott-
ban augusztusban, a magya-
rok ellen mutatkozott be.

Klubrekorder Del Piero

Alessandro Del Piero, a Ju-
ventus labdarúgócsapatának
meghatározó játékosa gya-
korlatilag minden rekordot
tart a klubnál, egyet kivéve,
ugyanis az egy szezonban
lõtt gólokat tekintve a ma-
gyar Hirzer Ferenc a legjobb.
A jövõ kedden 36 éves Del
Piero szombaton, az AC Mi-
lan elleni bajnoki rangadón
szerzett góljával az egyesület
történetének legeredménye-
sebb futballistája lett.

Szerencse kell a Bayern ellen

Labdarúgás

Turós-Jakab László

Csak az Universitatea
Craiova vitézkedett ide-

genben a labdarúgó-Liga 1
13. fordulójában, hétfõn es-
te Victor Piþurcã tanítványai
2-1-re nyertek Urziceni-ben.
Todoran (34. perc) az Uni-
reának szerzett vezetést, az
oltyánok szünet után fordí-
tottak Gargorov (51. – 11
m) és Dina (81.) révén. A
délutáni mérkõzésen a for-
duló ötödik kiállított játéko-
sa Machado lett, aki több
mint 20 percig hagyta em-
berhátrányban a Kolozsvári
U-t. A „diákok” végül 1-0-
ra gyõzték le az Astrát, a
gólt Boºtinã lõtte, tizen-
egyesbõl. 

Nagy meglepetésre, az es-
ti zárómérkõzésen a Rapid
nem bírt a kiesõhelyen álló
Panduriival, 1-1 lett a vége.
Cassio már a 8. percben ve-
zetést szerzett a giuleºti-iek-
nek, de tíz perccel késõbb
Voiculeþ már a végered-
ményt állította be. A listave-
zetõ Oþelul botlását végül
csak a Vaslui és a Dinamo
tudta kihasználni, míg a Ra-
pid és a Temesvár is elsza-
lasztotta annak lehetõségét,
hogy felzárkózzon a gala-
ciak nyomába. A Beszter-

cén vesztes Steaua immár
nyolc ponttal van leszakad-
va az éllovastól, és a sajtó
tudni véli, hogy Becali rövi-
desen megválik Angelovtól,
Abrudantól, Onofraºtól,
Marinescutól, Bilaºcótól és
Kapetanosztól, sõt Apostol
és Nicoliþã sem lehet telje-
sen nyugodt. 

Kereken 20 gól esett, s eb-
bõl mindössze hetet szerez-
tek a vendégek, akik alig hat
pontot gyûjtöttek. Eddig
306 alkalommal zördültek a
hálók, a pontvadászat 290.
találatát a medgyesi Trto-
vac, a 300-at pedig a besz-
tercei gólzsák, Junior
Moraes szerezte – tizen-
egyesbõl. Rajta kívül még a
dinamós Andrei Cristea, a
vásárhelyi Stere, a kolozsvá-
ri Boºtinã és a craiovai
Gargorov értékesített bünte-
tõt a fordulóban. A gólvá-
gók versengésében továbbra
is a steauás Bogdan Stancu
vezet, aki tízszer volt ered-
ményes. A medgyesi Eric 8
góllal maradt, hétnél tart a
temesvári Zicu s két rapi-
dos, Herea és Cassio. 

Ebben a fordulóban 42
sárga lapot mutattak fel, a
vendégek játékosait 20 alka-
lommal figyelmeztették. Öt
játékost állítottak ki, Lacina
Traoré (Kv. CFR 1907) már
másodszor kapott piros

lapot ebben a bajnokságban.
Két csapat áll a sportszerût-
lenségi lista élén, az egyfor-
mán 36 sárga lapot összesítõ
Kolozsvári U és Oþelul. A
másik véglet az Urziceni és
a Brãneºti, mindössze 21  fi-
gyelmeztetéssel. 

A 14. forduló mûsora: pén-
teken: Brãneºti–Un. Urzi-
ceni, Univ. Craiova–Oþelul;
szombaton: Pandurii–Ma-
rosvásárhely, Astra–Brassó,
Temesvár–FC Vaslui, vasár-
nap: Sportul–Kolozsvári U,
Kv. CFR 1907–Dinamo, hét-
fõn: Gaz Metan–Gloria,
Rapid–Steaua. 

Tovább gyengélkedõ Steaua
Kosárlabda

T. J. L.

„Harmadszor történt
meg ebben az idényben,

hogy húszpontos elõnyt el-
herdálva vesztettünk. Nyil-
vánvaló, hogy a játékosok
nem tartották be a taktikai
utasításokat” – magyarázta
Mircea Cristescu, az U-
Mobitelco BT férfi kosárlab-
da-csapatának ügyvezetõ el-
nöke a játékosok pénzbünte-
tését közlõ sajtótájékoztatón.
Szombaton Tg. Jiuban a ko-
lozsváriak úgy kaptak ki 78-
76-ra az Energia Rovinari-tól,
hogy adott ponton már 26-7-
re vezettek. Marcel Þenter ve-
zetõedzõ is azon kesergett,
hogy nem követik szakmai
tanácsait, egy játékos, Paul
Chetreanu-Don pedig elis-
merte, hogy olykor túl sokat
akarva pörögnek fel, s ilyen-
kor megfeledkeznek a takti-
kai utasításokról. 

Az U-Mobitelco BT már
négy vereséget számlál a
2010–11-es idényben, kettõt a
bajnokságban és ugyanannyit
a Román Kupában. Utóbbi
kudarcokért ma este vághat
vissza a BC Mureºnek, hi-
szen a hétközi 8. forduló ke-
retében éppen a marosvásár-
helyiek látogatnak a
kétvízközi Horia Demian
Sportcsarnokba. A kupában

82-68-ra és 66-65-re gyõztek
Déri Csaba tanítványai, akik
a bajnokságban is csak egy-
szer vesztettek és a második
helyen állnak. A BC Mureº–
U-Mobitelco BT erdélyi rang-
adó 18 órakor kezdõdik és a
TVR 3 közvetíti élõben. 

Az edzõváltáson átesett
Steaua Turabo a Temesvári
BC-t fogadja a fõvárosban, s
kérdés mit tudott újítani ilyen
rövid idõ alatt a Teo Cizmic
helyett a kispadra leültetett,
54 éves horvát Niksa Bav-
cevic. A három elmaradt
mérkõzése miatt sereghajtó
nagyváradi csapat Craiován
lép pályára, ott, ahol legutóbb
éppen a bajnok CSU Asesoft
szenvedett vereséget. A plo-
ieºti-iek ma este a CSM Bu-
karest ellen javíthatnak, bár
csöppet sem lesz könnyû dol-
guk. Érdekesnek ígérkezik a
Medgyesi Gaz Metan nagy-
szebeni kiszállása is, csakúgy,
mint az Energia csíkszeredai
látogatása. A BC Argeº
Piteºti aligha fog botlani a
nyeretlen brassói gárdával
szemben. A Politehnica Iaºi–
CS Otopeni mérkõzést már
tegnap lejátszották, a ven-
dégek 80-74-re nyertek. 

A fordulót megelõzõen a
CSU Asesoft (13 pont) veze-
tett a BC Mureº (13), a
Steaua Turabo (12), a Gaz
Metan (12) és az U-
Mobitelco BT (12) elõtt. 

Büntetés a Kolozsvárnak

A táblázaton
1. Oţelul 13 9 2 2 18-10 29
2. Rapid 13 7 4 2 24-8 25
3. Temesvár 13 6 7 0 22-16 25
4. Vaslui 13 7 3 3 19-14 24
5. Dinamo 13 7 2 4 32-24 23
6. Steaua 13 6 3 4 19-13 21
7. Craiova 13 5 4 4 19-13 19
8. Gaz Metan13 5 4 4 16-12 19
9. Kv. U 13 5 3 5 19-23 18
10. CFR 190713 4 4 5 21-20 16
11. Vásárhely13 4 3 6 15-21 15
12. Gloria 13 3 4 6 14-17 13
13. Astra 13 2 7 4 12-16 13
14. Brassó 13 2 7 4 10-16 13 
15. Urziceni 13 3 4 6 7-14 13
16. Brăneşti 13 3 4 6 15-23 13 
17. Pandurii 13 2 4 7 8-18 10
18. Sportul 13 2 1 10 16-28 7

Bizakodás. A Sorin Cârþu vezette Kolozsvári CFR a bajorok elleni BL-mérkõzésre készül Fotó: spotphoto.net
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