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Tolvajbújtatást tiltó szent király

Felavatták tegnap a Maros megyei Nyá-
rádszentlászlón a település névadójának,
Szent László királynak szentelt szobrot –
a falu szülötte, Gyarmathy János képzõ-
mûvész alkotását. 

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2931 ▼
1 amerikai dollár 3,0403 ▲
100 magyar forint 1,5644 ▼

Spanyol Alter-Native-öröm

Alberto Dorado Elvesztõdve címû filmje
nyerte a 18. Alter-Native Nemzetközi Rö-
vidfilmfesztivál fõdíját, de Koldo Alman-
doz Kacsaátkelõhely címû alkotása is elis-
merésben részesült. A spanyolok mellett
magyar, szlovák és román filmeket is ki-
tüntettek, a mûvelõdésügyi minisztérium
díját Adrian Sitaru Kalitkája kapta.

Kultúra 6

Média 8

Vezércikk 3

Háttér 4
Pãunescu: disznótól félistenig

A román nép költõóriásaként temették el
tegnap a bukaresti Bellu temetõben, az Írók
sétánya mellett, Eminescu, Coºbuc, Sado-
veanu, Labiº sírjának szomszédságában
Adrian Pãunescut, szinte teljesen megfeled-
kezve arról, hogy évtizedeken át Ceauºescu
udvari költõjeként szolgálta ki a diktatúrát.

Politikai ér(t)etlenség
Nem lehet egybõl otthagynunk csapot-
papot, közösségünk érdekei fontosabbak
a hiúságnál is, a bosszúvágynál is: a te-

hetetlen ostobasággal vagy a
diverziós fortélyossággal
szemben is el kell érnünk
politikailag, hogy törvé-

nyeink életbe lépjenek,
hogy közösségeink mi-
nél igazságosabban ré-

szesüljenek a költség-
vetésbõl.Ágoston Hugó

Tárgyilagos, realista nem-
zetpolitikára van szükség a

magyar miniszterelnök szerint.
Orbán Viktor a hatéves szünet
után pénteken Budapesten ösz-
szeült Magyar Állandó Értekez-
leten (MÁÉRT) azt hangsú-

lyozta: ma már történelmi tény,
hogy a magyar nemzet túlélte
megcsonkítását, így minden
oka megvan arra, hogy a nagy
nemzetek sorába tartozónak
gondolja magát. A zárónyilat-
kozat aláírói remélik, hogy Ro-

mániában hamarosan elfogad-
ják az új oktatási törvényt,
amely több ponton javítja a ma-
gyar oktatás helyzetét, s tovább-
ra is szorgalmazzák az állami
magyar egyetem visszaállítását.
2. oldal 

ÚMSZ

Tizennégy Duna menti or-
szág döntéshozóit várják ma

Bukarestbe a Duna-csúcstalálko-
zóra. Az értekezleten – amelyen
az Európai Bizottság elnöke,
José Manuel Barroso is részt
vesz – végleges politikai nyilat-
kozattal erõsítik meg a jövõbeni
uniós Duna-stratégiát. A csúcs-
találkozót a román államfõ és
kormányfõ, illetve az EB elnöke
nyitja meg, a nap folyamán Emil
Boc román és Orbán Viktor ma-
gyar miniszterelnök közös sajtó-
tájékoztatót tart. 
Folytatása a 3. oldalon

Még egy hét türelmi idõ
SZÁT: a tanügyi törvény elfogadása az RMDSZ kormányon maradásának feltétele

Cs. P. T.

Az RMDSZ csak abban az
esetben tudja vállalni a továb-

bi kormányzati részvételt, ha
biztosítékát látja annak, hogy

mûködõképes a parlamenti több-
ség, ezért felkéri koalíciós part-
nerét, a Demokrata-Liberális
Pártot (PD-L), hogy tisztázza:
van-e esély az oktatási törvény
elfogadására, s hogy megvan-e

továbbra is a koalíciós szolidari-
tás – jelentette ki a Szövetségi Ál-
landó Tanács (SZÁT) marosvá-
sárhelyi ülése után Markó Béla.
Mint ismert, a szövetségi elnök
azért hívta össze az operatív
döntéshozó testületet, mert az
Alkotmánybíróság múlt héten
úgy határozott: ellentétes az
alaptörvénnyel az, hogy a kor-
mány „felelõsségvállalással”, az-
az parlamenti vita lehetõsége
nélkül terjesztette a honatyák elé
az oktatási törvény tervezetét. A
felelõsségvállalást az RMDSZ
kérte, miután a jogszabály el-

akadt a szenátus szakbizottságá-
ban. Markó közölte: ezen a hé-
ten garanciákat várnak a koalíci-
ós partnertõl arra, hogy a tan-
ügyi törvényt sikerül „mielõbb”
elfogadtatni. A garanciákról fag-
gatózó újságírói kérdésre vála-
szolva azt mondta: nem az
RMDSZ dolga megtalálni a jog-
szabály elfogadásának módját.
„Nem miattunk akadt el a tör-
vény vitája, hanem a koalíciós
partnerek miatt. Így nekik kell
megoldást találniuk a kialakult
helyzetre” – jelentette ki a politi-
kus. Folytatása a 3. oldalon 

Szolidaritás az erdélyiekkel. A MÁÉRT zárónyilatkozata sürgeti a román oktatási törvény elfogadását Fotó: MTI

MÁÉRT a magyar máért

Duna-csúcs
Bukarestben

Most kezdenek felocsúdni
azok a kórházak, amelyek az

egészségügyi minisztérium fenn-
hatósága alól július elsején az ön-
kormányzatok felügyelete alá ke-
rültek. Az intézmények átvilágí-
tása kimutatta: számos helyen
rosszul gazdálkodtak vezetõik.
Az önkormányzatok a struktúra-
váltásban és a jelenleg zajló veze-
tõcserékben bíznak, s arra pa-
naszkodnak, hogy az egészség-
biztosító késve utalja a pénzeket.
Sok intézmény a fennmaradás ér-
dekében profilváltásra készül. 
7. oldal 

Decentralizálás
után köpönyeg

Ha a Demokrata-Liberális Párt ezen 

a héten nem nyújt garanciát arra, hogy 

a tanügyi törvényt sikerül még õsszel ki-

sebbségbarát formájában elfogadtatni, 

az RMDSZ kilép a kormányból – döntöt-

te el a Szövetségi Állandó Tanács.



ÚMSZ

Joggal várható el, hogy a ma-
gyaroktól is bocsánatot kérje-

nek azokért a vérengzésekért,
amelyek a Vajdaságban történtek
1944–45-ben – jelentette ki Tõkés
László, az Európai Parlament al-
elnöke, miután a hétvégén befe-
jezte háromnapos szerbiai látoga-
tását. „A magyarok számtalan-
szor bocsánatot kértek a szerbek-
tõl a negyvenes évek elején elkö-
vetett vérengzésekért” – jegyezte
meg, hozzáfûzte: most a szerbe-
ken a sor. Egeresi Sándor, Vajda-
ság tartományi parlamentjének
elnöke átadta Tõkés Lászlónak a
vajdasági képviselõház tényfeltá-
ró bizottságának azt a dokumen-
tumát, amely az 1941 és 1948 kö-
zötti idõszak atrocitásaira vonat-
kozik, és a háborús bûntetteket,
valamint az ártatlan áldozatok
névsorát tartalmazza. Délvidé-
ken 1942 januárjában-februárjá-
ban 3-4 ezer ember, szerbek, zsi-
dók és magyarok vesztették életü-
ket a magyar honvédségi és
csendõralakulatok „partizánva-
dász” razziáiban és kivégzései-
ben. Az akkori jugoszláv katonai
hatalom, Tito partizánjai 1944
õszén kezdték el a megtorlást,
amelyben legalább tízezer, egyes
adatok szerint negyvenezernél is
több délvidéki magyart végeztek
ki ítélet nélkül. 
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Röviden

Solomon megyei PD-L-elnök marad

Antonie Solomont, Craiova bûnvádi eljárás
alatt lévõ polgármesterét választotta újra el-
nöknek a hét végén a Demokrata-Liberális
Párt Dolj megyei szervezete. A csúszópénz
elfogadásával gyanúsított elöljáró a tisztújí-
tás után kifejtette: a bûnvádi dosszié nem
akadálya a politikai karrierjének. Solomon
márciusban került elõzetes letartóztatásba,
szeptember elején helyezték szabadlábra.
Ügyében még nem született ítélet.

Vezetõképzõ Árkoson

Megkezdõdött a hétvégén a háromszéki
Árkoson az Építjük Erdélyt közösségi veze-
tõképzõ szakaszának székelyföldi fejezete.
A pénteki nap az „Egyéntõl a csoportig”
témakörben zajlott, Barna Katalin pszicho-
lógus  gyakorlati feladatok révén szemlél-
tette a személyes készségek és a csoport-
munka közti összefüggéseket. Ezt követõen
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsá-
nak elnöke beszélgetett a fiatalokkal a csa-
patépítés gyakorlati vonzatairól. 

RMDSZ: várják a javaslatokat

Nyilvános konzultációt hirdetett az
RMDSZ alapszabályzat-módosító, illetve
kongresszusi dokumentumokat kidolgozó
bizottsága: november 25-ig az RMDSZ
ügyvezetõ elnökségére várják a javaslato-
kat. Ezek alapján dolgozzák ki az indítvá-
nyokat, amelyeket a Szövetségi Képviselõk
Tanácsa legkésõbb 2011. február 5-én sorra
kerülõ ülésén, majd a február 26-27-én, a
nagyváradi kongresszuson terjesztenek elõ.

Obama a demokratikus értékekrõl

A demokratikus értékek fontosságát hang-
súlyozta Barack Obama amerikai elnök (ké-
pünkön) tegnap Mumbaiban, indiai egyete-

misták elõtt elmondott beszédében. Indiai
látogatása második napján a Szent Xavér
Kollégium nevû jezsuita intézményben az
elnök azt mondta, hogy az Egyesült Álla-
mok és India partneri viszonya korlátlan le-
hetõségeket rejt arra, hogy jobb legyen a
két ország lakóinak élete. 

Tovább szennyez a vörösiszap

Az ajkai timföldgyár megsérült X. számú
zagytározójából folyamatos a szennyezõdés
utánpótlása, mivel a teljes zárást és fedést az
elmúlt öt hónapban nem tudták megvalósí-
tani. A helyzetet így most azzal kezelik,
hogy lecsapoló árkokat építenek a Torna-
patak és a Marcal további védelme érdeké-
ben. Gyõrben pénteken meghalt az október
elején történt vörösiszap-ömlés hetek óta sú-
lyos állapotban lévõ, idõs sérültje pénteken.

Román rabszolgák Pilsenben

Rabszolga módjára dolgoztattak mintegy
150 román állampolgárt a nyugat-csehor-
szági Pilsenben – közölte Jaromír Kníze
helyi rendõrparancsnok. A kiéhezett romá-
nok péntek este fellázadtak, de az õket fog-
va tartó és munkáltató négy cseh állampol-
gár erõszakkal megpróbált rendet teremteni
köztük, s úrra lenni a helyzeten. Állítólag
fegyverhasználatra is sor került.

Ismét elhalasztották a rajtot

November végére halasztották a Discovery
ûrrepülõgép indítását, mert hidrogénszivár-
gást észleltek külsõ üzemanyagtartályának
feltöltésekor pénteken – közölte a NASA.
Egy hét alatt ez már az ötödik halasztás. 

Gy. Z.

Két halálos repülõszerencsét-
lenség történt pénteken. A ku-

bai belföldi légitársaság ATR 72-
212 típusú gépe Santiago de
Cuba városából tartott Havanná-
ba, amikor feltehetõen a térség-
ben pusztító vihar miatt lezu-
hant, fedélzetén 61 utassal és hét-
tagú személyzetével. Az áldoza-
tok között 40 kubai és 28 külföldi
van: kilenc argentin, hét mexikói,
három holland, két német, két
osztrák és egy-egy francia, olasz,
spanyol, venezuelai, illetve japán
állampolgár.

Huszonegy személlyel a fedél-
zetén, röviddel a felszállás után
pénteken lezuhant egy utasszállí-
tó kisrepülõgép a dél-pakisztáni
Karacsi városának nemzetközi

repülõtere közelében. Nem vol-
tak túlélõk. A pakisztáni hatósá-
gok közlése szerint a gépet az
olaszországi székhelyû ENI olaj-
vállalat bérelte, alkalmazottai ép-
pen egy olajmezõhöz tartottak
Szindh tartományba.

Felszállás után rövid idõvel
kénytelen volt visszafordulni és
leszállni a szingapúri reptéren a
Qantas ausztrál légitársaság Boe-
ing 747-es gépe pénteken. A Szin-
gapúrból Sydney-be tartó repülõ
fedélzetén 431 ember utazott. A
pilóta azért fordult vissza a gép-
pel, mert az egyik motor hibáját
észlelte. A Qantas légitársaság
egy másik, Airbus A380-as típusú
gépe csütörtökön hajtott végre
kényszerleszállást a szingapúri re-
pülõtéren, mert az egyik hajtó-
mûve felrobbant. 

Halálos repülõgép-balesetek 

ÚMSZ-összeállítás

Tárgyilagos, realista nemzet-
politikára van szükség a ma-

gyar miniszterelnök szerint. Or-
bán Viktor a hatéves szünet után
pénteken Budapesten összeült
Magyar Állandó Értekezleten
(MÁÉRT) azt hangsúlyozta: ma
már történelmi tény, hogy a ma-
gyar nemzet túlélte megcsonkí-
tását, így minden oka megvan
arra, hogy a nagy nemzetek so-
rába tartozónak tekintse ma-
gát. Kiemelte: arról szó sem le-
het, hogy a nemzetpolitikai
szempontokat és a nemzetstraté-
giai érdekeket alárendeljék a
külpolitika érdekeinek. Éppen
fordítva, az összes külpolitikai

kapcsolatot aszerint kell alakíta-
ni, hogy a nemzetstratégiai fel-
fogásból mi következik.

Semjén Zsolt nemzetpolitiká-
ért felelõs miniszterelnök-helyet-
tes kiemelte: több tényezõ fenye-
geti a magyar nemzet fennmara-
dását; az anyaországban és a ha-
táron túl a demográfiai problé-
mák, a határon túli magyarság
esetében az elvándorlás és az
egyre erõsödõ asszimiláció je-
lenti a legnagyobb gondot. Né-
meth Zsolt, a külügyi tárca par-
lamenti államtitkára szerint a
státusztörvény 2002-es elfogadá-
sa óta azt lehetett tapasztalni,
hogy felbomlott az egység elõ-
ször a határon túli és az anyaor-
szági magyarság között, majd a

határon túli szervezeteken, kö-
zösségen belül.

A MÁÉRT zárónyilatkozatát
minden résztvevõ ellátta kézje-
gyével. A dokumentum elítélti a
szlovák nyelvtörvényt. Az alá-
írók azon reményüknek adnak
hangot, hogy Romániában ha-
marosan elfogadják az új oktatá-
si törvényt, amely több ponton
javítja a magyar oktatás helyze-
tét, s továbbra is szorgalmazzák
az állami magyar egyetem visz-
szaállítását. Ugyanakkor aggo-
dalmukat fejezték ki a kárpátal-
jai magyar oktatás, különösen a
magyar tannyelvû egyházi líceu-
mok helyzete miatt.

A tanácskozás utáni sajtótájé-
koztatón Kelemen Hunor, az

RMDSZ ügyvezetõ elnöke örö-
mét fejezte ki, hogy a nemzet-
politika alapvetõ kérdéseiben
konszenzus alakult ki, és nincs
vita közöttük, nincs vita a hatá-
ron túli magyar szervezetek, a
magyar kormány és a pártok
között. 

Tõkés László, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnöke be-
jelentette: november végén
Brüsszelben tartják a Kárpát-
medencei Magyar Autonómia
Tanács kihelyezett ülését. Szász
Jenõ, az erdélyi Magyar Polgári
Párt elnöke azt mondta, ha a
Kárpát-medence egységes kul-
turális, gazdasági tér, akkor po-
litikailag is érdemes egységesen
kezelni. 

Tõkés: Szerbia
kérjen bocsánatot

Hat éves szünet után elõször hívta össze a budapesti kormány a Magyar Állandó Értekezletet. A zárónyilatkozatot mindenki aláírta Fotó: MTI

Hírösszefoglaló

Legalább 61 ember meghalt és
százan megsebesültek, amikor

egy öngyilkos merénylõ felrob-
bantotta magát Pakisztán észak-
nyugati részén a pénteki imára
összegyûlt tömegben. A támadás
a Pesavar közelében fekvõ
Ahurvall falu mecsetjében tör-
tént. Az Iraki Iszlám Állam vál-
lalta magára a Bagdad síita körze-
tében a kedden végrehajtott me-
rényleteket, amelyekben 91 em-
ber vesztette életét. Az al-Kaida
iraki szárnyát is magában foglaló
gyûjtõszervezet közleménye az-
zal fenyegetõzik, hogy a síiták ál-
tal látogatott éttermek és kávézók
ellen kedden végrehajtott me-
rényletsorozat csupán kezdete to-
vábbi vérfürdõknek. Az al-Kaida
jemeni szárnya egy pénteki inter-
netes közlésben azt állítja, hogy a
szervezet adta fel az Egyesült Ál-
lamokba címzett, robbanóanya-
gokat tartalmazó, s egy héttel ez-
elõtt felfedezett csomagokat. A
szervezet egyben azt is állította,
hogy õk a felelõsek az amerikai
UPS csomagküldõ cég teherszál-
lító repülõgépének lezuhanásáért.
A gépet szeptemberben Dubaj-
ban érte a szerencsétlenség, a sze-
mélyzet mindkét tagja életét vesz-
tette, de eddig nem voltak olyan
hírek, hogy terrorakció okozta
volna a katasztrófát. 

Az al-Kaida 
mindent vállal

MÁÉRT a magyar máért

A pakisztáni légikatasztrófában darabokra hullott a repülõgép



Folytatás az 1. oldalról

A törvény elfogadásának határ-
idejérõl Markó csak annyit
mondott: elvárják, hogy ez még
a költségvetési törvény és az
egységes bérezési törvény elfo-
gadása elõtt megtörténjen. „Ha
ezt a jogszabályt nem sikerül
mielõbb elfogadtatni, akkor nem
sikerül a másik kettõt sem. Te-
hát a tét sokkal nagyobb, mint a
tanügyi törvény” – mondta a
kormányfõhelyettes, utalva arra,
hogy a Nemzetközi Valutalap a
költségvetés elfogadásától tette
függõvé a következõ hitelrészlet
folyósítását.

Újabb SZÁT-ülés 

Korodi Attilától, a SZÁT tag-
jától megtudtuk: jelenleg arra vár-
nak, hogy a PD-L ismertesse a
kért garanciákat. Ezek elemzésére
ismét összeül az RMDSZ opera-
tív döntéshozó testülete. „Ha a
SZÁT úgy találja, hogy a koalíci-
ós partner garanciái megnyugta-
tóak, együtt megyünk tovább. Ha
nem, akkor az elnök összehívja a
Szövetségi Képviselõk Tanácsát, s
e testületnek kell megerõsítenie a
szakítást a koalíciós partnerekkel”
– magyarázta a képviselõ. Korodi
ugyanakkor cáfolta azokat a sajtó-
értesüléseket, miszerint a SZÁT-
ülésen az a döntés született: ha ki-
lép a kormányból, akkor az
RMDSZ elõrehozott választáso-
kat szorgalmaz. „Több variáns is
lehetséges, egyikük az elõrehozott
választások” – nyilatkozta
Korodi.

Segít az indoklás?

A PD-L-seknek fel van adva a
lecke. A tanügyi törvényrõl
ugyanis a szenátus dönt, ahol a
koalíciónak igen törékeny több-
sége van: 69 szenátor, éppen
annyi, ahány egy sarkalatos tör-

vény elfogadásához szükséges.
Ez azt feltételezi, hogy a jogsza-
bályról történõ szavazás napján
egyetlen kormánypárti honatya
sem hiányzik, s mindegyikük tá-
mogatja a tervezetet.

A nagyobbik koalíciós pártnak
azonban segítségére lehet az Al-
kotmánybíróság indoklása, mely-
nek tartalma még nem ismert.
Ezt az ÚMSZ-nek Korodi Attila
is megerõsítette. „Az Alkot-
mánybíróság csupán megállapí-
totta, hogy a felelõsségvállalás al-
kotmányos konfliktust eredmé-
nyezett a kormány és a parla-
ment között. Az indoklás várha-
tóan arra is utal majd, hogyan le-
het feloldani ezt a konfliktust” –
magyarázta a képviselõ. Tájékoz-
tatatása szerint a taláros testület
indoklása várhatóan ezen a hé-
ten kerül nyilvánosságra. Koráb-
ban Verestóy Attila szenátor ar-
ról beszélt: elképzelhetõ az is,
hogy a felelõsségvállalás eljárása
– bizonyos feltételek mellett –

folytatódik. Erre utalt hétvégén
Sulfina Barbu demokrata-liberális
képviselõ is. „Várjuk az indok-
lást. Ha az Alkotmánybíróság
csupán megállapította az intéz-
mények közötti konfliktus tényét,
de nem szakította meg a felelõs-
ségvállalás folyamatát, akkor
folytatódik az eljárás” – közölte a
politikus. Hangsúlyozta, a tan-
ügyi törvény elfogadása a na-
gyobbik koalíciós pártnak is fon-
tos. „Ezért nyitottak vagyunk ar-
ra, hogy megoldjuk a helyzetet.
Azt szeretnénk, ha a koalíció egy-
ben maradna” – mondta Barbu.
Hasonló álláspontra helyezkedett
Raluca Turcan PD-L-s képviselõ
is, aki szerint a törvény elfogadá-
sa a koalíció reformprogramjá-
nak része.

A PNL nem alkuszik

Sajtóértesülések szerint a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) politiku-
sai máris megkörnyékezték az

RMDSZ-t. A Hotnews.ro úgy tud-
ja, Viorel Hrebenciuc képviselõ
felajánlotta Borbély László mi-
niszternek: ha a kilépnek a kor-
mányból, a PSD hajlandó elfo-
gadni a tanügyi törvény kisebb-
ségbarát cikkelyeit. Az RMDSZ
elnöke elutasítóan kommentálta
az állítólagos ajánlatot. „Ha az el-
lenzéki pártok valóban fontosnak
tartják a kisebbségi jogokat, akkor
nem kellene számítania annak,
hogy az RMDSZ kormányon
vagy ellenzékben van” – mondta
Markó a hírportálnak.

A liberálisok ezzel szemben
nem lennének hajlandók a szoci-
áldemokratákhoz hasonló alkut
kötni az RMDSZ-szel. „Szívesen
leülünk tárgyalni Markó
Béláékkal az esetleges közös kor-
mányzásról, de ez semmiképp
nem jelenti azt, hogy elfogadjuk a
tanügyi törvény RMDSZ által
kért cikkelyeit” – jelentette ki a hét
végén Crin Antonescu, a Nemze-
ti Liberális Párt elnöke. 
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Nem akarja – nem tudja... 
Egyre több jel utal arra,
hogy a legnagyobb koalíciós
partner nem képes biztosítani

az aktív parlamenti több-
séget, a kiszámítható poli-
tikai akaratot a reformok,

a decentralizáció meg-
valósításához, a megfe-

lelõ válságkezelõ intézkedések meghozatalá-
hoz, a kisebbségi jogok kiteljesítésének biztosí-
tásához. Vagy a szándék, vagy a képesség
nincs meg. Erre vallanak a képviselõházi bot-
rányos és tragikomikus események, az alkot-
mánybírósági rövidzárlat és annak fogadtatá-
sa, a legnagyobb koalíciós párt identitászava-
rai, tagjai egy részének gyenge szellemi szín-
vonala, kóros inkompetenciája. 
A miniszterelnök és az államfõ jóindulatá-
ban és igyekezetében ezúttal mintha nem len-
ne miért kételkednünk. A karmester meg az
elsõ hegedûs igyekeznek, a zenekarban azon-
ban mind többen és mind gyakrabban fog-
nak falcsot. Ideje felismerni, hogy a fokozódó
rövidzárlatok, az ismétlõdõ politikai válságok
egy nagyobb leépülési folyamat: az értékek és
a tekintélyek hanyatlásának a jelei. A kar-
mester felismerése, hogy végveszélyben va-
gyunk, és a teljes katasztrófa elkerüléséért a
populizmust félredobva megszorításokra, szi-
gorra-fegyelemre és összhangzatra van szük-
ség, meglehet, késõn érkezett – miután õ ma-
ga is annyi idõn át önkényesen és dilettáns
módon kezelte a partitúrát. 
Ki kellene lépni hát a régi, tehetetlenségre
kárhoztató dilemmából: az eredmény(telen-
ség) szempontjából teljesen mindegy, hogy
útitársaink ostobák, és akarnak, de nem tud-
nak; vagy pedig agyafúrtak, vagyis tudná-
nak, de nem akarnak, és mindaz, ami most
például a tanügyi törvény körül történik,
nem egyéb az ismert fanarióta csiszlikségnél.
Csakhogy nem lehet egybõl otthagynunk csa-
pot-papot, közösségünk érdekei fontosabbak a
hiúságnál is, a bosszúvágynál is: a tehetetlen
ostobasággal vagy a diverziós fortélyossággal
szemben is el kell érnünk politikailag, hogy
törvényeink életbe lépjenek, hogy közössége-
ink minél igazságosabban részesüljenek a
költségvetésbõl. 
Ráadásul van még egy fontos mozzanat, ami
miatt nem lehet egykönnyen egy másik par-
lamenti többség kialakításában szerepet vál-
lalni. Ez pedig nem elsõsorban a hazai ellen-
zék demagóg populizmusa, alternatívátlan
aktivizmusa. Hanem az RMDSZ „néppár-
tisága”. És ezzel szoros összefüggésben a ma-
gyarországi helyzet, amely nem szûkölködik
furcsaságokban, veszélyekben. Hát ott aztán
akarnak is, tudnak is! Ki gondolta volna,
hogy ezt is megérjük: Romániában az Alkot-
mánybíróság önálló, Magyarországon – ahol
pedig a demokrácia eddig mindnyájunk
büszkesége volt – egyre inkább korlátozni
akarják a tevékenységét?! Ha nem egyéb, erõs
gyomor mindenképpen kell majd együttmû-
ködni egy teljhatalomra, centralizációra, erõs
nemzetállamiságra törekvõ, önkényeskedõ ál-
lampárttal – miközben mi itt határozottan
mindezeknek az ellenkezõjét óhajtjuk és
hangoztatjuk… 
Szövetségi politikánkra nézve van akkora ki-
hívás, mint az itthoni! 

Román lapszemle

Politikai ér(t)etlenség

Ágoston Hugó

Dorin ªtefan román mûépítész tervezi az
508 méter magas tajvani felhõkarcolót.
Az épület az ázsiai ország új szimbóluma
lenni. (Gândul) Nicolae Ghinea és Aure-
lian Radu román tudósok külföldön értek
el eredményeket rákkutatásban. Büszkék
származásukra, de azt állítják, hogy itt-
hon nem tudtak volna elindulni a tudomá-
nyos pályán, és nem tudnák végezni kuta-
tásaikat. (Gândul) Gavrilã Ghilea Bihar
megyei prefektus egyik cége 102 millió
eurós üzletet kötött az állammal. (Puterea)

Nyolc éve választották meg Arnold
Schwarzeneggert Kalifornia kormányzó-
jává, ez idõ alatt az amerikai tagállam le-
szegényedett, valóságos Görögországgá
változott. (Adevãrul)

Még egy hét türelmi idõ

Itt még együtt a parlamentben. Emil Boctól vár garanciát Markó Béla a koalíció egyben tartására

Folytatás az 1. oldalról

Mint ismert, a nagy ívû régiófej-
lesztési indítványt várhatóan már
2011 elején, a magyar EU-elnök-
ség alatt elfogadják. Borbély Lász-
ló környezetvédelmi miniszter vé-
leménye szerint a mai Duna-
csúcs rendkívül fontos, mert elõ-
készíti az Európai Tanács decem-
beri konferenciáját, ahol az Euró-
pai Bizottság be fogja mutatni az
uniós Duna-stratégia elõzetes ak-
ciótervét. Ennek végleges változa-
tát az Európai Tanácsnak 2011 jú-
niusában kell jóváhagynia. 

Amint korábban beszámoltunk
róla: a Duna által érintett régiókra
összpontosító operatív program-
nak gazdasági, társadalomfejlesz-
tési és egyéb szempontból is szá-
mos pozitív hatása lenne: többek
között a hajózhatóság, szállítás,
kereskedelem, turizmus, környe-
zetvédelem, migráció, klímaválto-
zás, energiabiztonság területeit
érinti. Az Európai Bizottság ko-
rábban úgy fogalmazott, a straté-
gia nem számíthat arra, hogy szá-
mára a jövõben külön forrást kü-
lönítenek el a kohéziós alapokból
– „ehelyett a már létezõ EU-s for-
rások és alapok, továbbá más
pénzügyi eszközök hatékonyabb
felhasználásán alapul”.

Bár a jelenlegi – hosszú távú –
uniós költségvetés nem ad lehetõ-
séget ilyen makroregionális
együttmûködések külön támoga-
tására, az új hétéves pénzügyi
perspektíva vitája éppen a magyar
soros elnökség alatt, 2011 elsõ fél-
évében kezdõdik, vagyis Magyar-
ország elnökként képes lehet nyo-
mást gyakorolni a költségvetés
alakulására. 

„Remélem, hogy a magyar el-
nökségbõl származó elõnyöket
Románia is ki tudja majd használ-
ni oly módon, hogy közös progra-
mokat terjesztünk elõ, és közelít-
sük az álláspontokat ott, ahol még
eltérés mutatkozik” – mondta el
korábban az ÚMSZ-nek Winkler
Gyula, az Európai Parlament Re-
gionális Fejlesztési Bizottságának
póttagja. Az EP-képviselõtõl meg-
tudtuk, a kezdeményezõk prece-
densként a Balti stratégiára hivat-
koztak, amelyet a régióban érde-
kelt államok fogalmaztak meg és
terjesztettek elõ. A kezdeménye-
zés villámgyorsan talált követõkre
és támogatókra: miután az EU ál-
lam- és kormányfõi 2009 júniusá-
ban felkérték a Bizottságot, hogy
2010 végéig dolgozza ki egy Du-
na-régiós stratégia részleteit, az
ötletet már 2011 elején kész tény-
ként kezelheti a közösség. 

Duna-csúcs Bukarestben 

ÚMSZ

Újabb, rasszistának minõsített
kijelentéssel váltotta ki több

civil, illetve roma jogvédõ szerve-
zet haragját az államfõ. Az Active
Watch, a Romani CRISS és más
szervezetek a hét végén közle-
ményben bírálták Traian Bãses-
cut, mert szlovéniai látogatásán
azt mondta: „sok nomád roma
abból él, amit lop”, „a nomád ro-
mák integrációját megnehezíti,
hogy igen kevesen szeretnek kö-
zülük dolgozni”. Az állásfoglalás
aláírói szerint az államfõ kijelen-
tései fajgyûlölõek, „személyes ta-
pasztalatokon alapuló negatív
sztereotípiákat sorakoztatnak fel,
amelyeket semmiféle tudomá-
nyos vizsgálat nem támaszt alá”.
A civil szervezetek megállapítják:
súlyosbító tényezõ, hogy a sztere-
otípiákat az ország valamennyi ál-
lampolgárának érdekeit képviselõ
államfõ hangoztatja. Szerintük ez
súlyos felelõtlenség Traian Bãses-
cu részérõl, mert táplálja a román
társadalom diszkriminatív maga-
tartását a romákkal szemben. 

A civil szervezetek emlékeztet-
nek arra, hogy korábban az ál-

lamfõ „lebüdöscigányozott” egy
újságírót. Emlékeztetnek arra is,
hogy rasszista kijelentések más
romániai politikusok nevéhez is
fûzõdnek. Néhány közülük:
Cãlin Popescu-Tãriceanu, Vasile
Dâncu, Ludovic Orban, Teodor
Baconschi. 

Az államfõ egyébként múlt
szerdán, Ljubljanában kiállt a no-
mád romák mozgásszabadsága
mellett. Úgy fogalmazott: e jog
korlátozása „egy kulturális örök-
ség” tönkretételét jelentené. 

Roma szervezetek bírálják

Bãsescu rasszista kijelentéseit

Fotó: Tofán Levente

Traian Bãsescu Fotó: Tofán Levente
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Bogdán Tibor 

A román irodalmi- és
politikai élet talán legel-

lentmondásosabb személyi-
ségétõl búcsúzott tegnap az
ország: a 67 éves korában el-
hunyt Adrian Pãunescut a
román nép költõóriásaként
temették el a bukaresti Bellu
temetõben, az Írók sétánya
mellett, Mihai Eminescu,
George Coºbuc, Mihail
Sadoveanu, Nicolae Labiº
sírjának szomszédságában,
szinte teljesen megfeledkez-
ve arról, hogy évtizedeken át
Nicolae Ceauºescu udvari
költõjeként szolgálta ki a
népnyúzó kommunista dik-
tatúrát.

Rossz cél 
szolgálatában

Költõ, publicista, nyelvõr,
politikus, egyetemi tanár,
agitátor, propagandista – ez
volt egyszemélyben Adrian
Pãunescu. Tehetsége, szóno-
ki készsége, mozgósító ereje,
költõi vénája vitathatatlan –
kár, hogy rossz cél szolgála-
tába állította.

A román nyelv szeretete,
vagy ha úgy tetszik: még bo-
csánatosnak minõsíthetõ
nyelvi nacionalizmusa nyel-
vi sovinizmussá alacsonyo-
dott. Minden erõvel igyeke-
zett megakadályozni a ki-
sebbségi – elsõsorban a ma-
gyar – nyelvhasználatot a ro-
mán közéletben, a kisebbsé-
gi nyelvek elnyomásával
akarta abszolút hatalomra
juttatni a többségi nyelvet.
Ugyanúgy, ahogyan féktelen
hazaimádata is sovinizmus-
ba, magyarellenességbe tor-

kollott. Adrian Pãunescu az
utóbbi húsz évben minden
szinten próbálta megakadá-
lyozni a magyar érdekérvé-
nyesítést.

Mindebben olyan tettes-
társakra talált, mint
Corneliu Vadim Tudor, Ge-
orge Pruteanu, Ion
Lãncrãnjan, Romulus
Vulpescu – és az Adrian
Pãunescu által „bezzegmag-
yarrá” ütött Hajdú Gyõzõ,
aki ebben a minõségében
volt hivatott hitelesíteni
mentora „elfogultságtól
mentes magyarbarátságát”.

A „romániai 
woodstock”

A besszarábiai Copãceni
községben született 1943-
ban, de gyermekkorát az
olténiai Bârcában töltötte.
23 évesen lett az Amfiteatru
szerkesztõje, majd a
România liberã fõszerkesztõ-
helyettesévé nevezték ki,
1973–1985 között a Flacãra
címû hetilapot vezette.
Eközben politikai karrierjét
sem hanyagolta el:
1996–1988 között az írószö-
vetség KISZ-titkára volt,
1986-ban belépett a kommu-
nista pártba. 

Nevét a Flacãra irodalmi
kör 1973-ban történt meg-
alakításával tette ismertté:
tizenöt éven át járta az or-
szágot a körrel. A rendsze-
rint stadionokban megren-
dezett 1615 elõadás, valósá-
gos társadalmi mozgalom-
má változott. Több mint
hatmillió nézõje – zömmel
fiatal – volt. Meglátszott,
hogy az Egyesült Államok-
ban egy éven át tanulmá-

nyozta, a tömegmanipulá-
ció mechanizmusait. 

A rendezvényeken sok, a
mûvészeti életben késõbb
rangot, tekintélyt nyert fiatal
tehetség tûnt fel, közöttük
Florian Pittiº, Nicu
Alifantis, Mircea Vintilã,
Marius Dragomir, amint-
hogy az is tagadhatatlan,
hogy a fasisztoid-kommu-
nista sorozattal hatalmas
szolgálatot tett a diktátor-
nak, a Ceauºescu által intéz-
ményesített nemzeti-kom-
munizmus legfõbb agitátorá-
vá lett. Az elõadásokon ko-
rántsem az akkoriban oly di-

vatos folkzene volt a fõsze-
replõ, hanem a rendszer, leg-
fõképpen pedig annak két
mindenható ura: Nicolae és
Elena Ceauºescu.

A rendezvénysorozat nem
a fiatalok lázadási formája
volt – amint azt Pãunescu a
fordulat után megpróbálta
(sajnos, sikerrel) elhitetni a
feledékeny román közvéle-
ménnyel – éppen ellenkezõ-
leg: a kommunista propa-
ganda eszközeként szolgált. 

Ha már akkor, ifjúkorában
nem kerítette volna hatalmá-
ba a nagyravágyás, a mérhe-
tetlen gõg, ha nem akart vol-

na Ceauºescu fölé nõni, a
Flacãra rendezvénysorozatát
sohasem tiltották volna be,
ami akár évekkel is késleltet-
hette volna a rendszervál-
tást. Így azonban, egy hirte-
len kitört vihar ürügyén –
amikor is a stadionból való
fejetlen menekülés közben
öt fiatalt tapostak halálra –
Ceauºescu véget vetett a „ro-
mániai woodstock-nak”.
Pãunescu egy év múlva
megpróbált „bûnbocsána-
tot” nyerni: dicshimnuszban
énekelte meg a diktátor
egyik beszédét, hozzá inté-
zett levelében pedig a feje-
delmeket megilletõ „nagy-
méltóságod” megszólítással
illette Ceauºescut.

Következetesség 
– a rosszban

Adrian Pãunescu nem
csak a magyar kisebbség-
nek tett rosszat – szavakban
oly szeretett hazájának és
népének is ártott. Nem vé-
letlen, hogy 1989 decembe-
rében csak a bukaresti ame-
rikai nagykövetséget õrzõ
tengerészgyalogosok men-
tették meg attól, hogy a fel-
dühödött tömeg meglin-
cselje. 1989 után is a múlt
embere maradt. Egyetlen
erénye volt, hogy nem ta-
gadta meg baloldali eszmé-
it, Ceauºescu iránt érzett
csodálatát – már ha erény-
nek lehet nevezni a rossz-
hoz való következetes ra-
gaszkodást.  

A rendszerváltás után
Ceauºescu volt elsõ minisz-
terelnök-helyettese, Ilie Ver-
deþ Szocialista Munkapárt-
jába lépett be. A közéletbõl
ugyan pár évig eltûnt, de a
kilencvenes évek elején
Mihai Tatulici visszhangos
tévé-interjút készített vele.
Ebben Pãunescu akkor még
bûnbánóan ledisznózta ma-
gát 1989 elõtti tetteiért. Rö-
viddel ezután azonban már

a Munkapárt államfõ-jelölt-
jeként indult az 1996. évi
választásokon, majd 2008-
ig a szociáldemokraták sze-
nátora, tévé-adások gyakori
vendége volt, és immár is-
mét félistennek tekintette
magát. Politikusként a
„nem adjuk el az országot”
jelszó híve, a kapitalizmus, a
privatizáció, az európai föl-
zárkózás ellensége volt.

A kommunizmus bûneit
vizsgáló Tismãneanu-bizott-
ság jelentésében egyebek kö-
zött megállapította róla:
„akarva vagy akaratlanul a
kommunizmus elsõ éveire
jellemzõ agitációs versek sti-
lisztikai fortélyaihoz folya-
modott. (…) Soha nem felej-
tette el emlékeztetni a lát-
ványba belefeledkezõket ar-
ra, hogy engedelmességgel
és szeretettel tartoznak a
Legfõbb Vezetõnek. (…) A
vezetõnek tett szolgálataival
nélkülözhetetlenné és erõssé
tette magát a propaganda hi-
erarchiájában. (…) A propa-
ganda csapdájába csalta a
serdülõk ártatlan lelkét, rob-
banó erõiket a gyûlölt rend-
szer szolgálatába állította”.
A jelentés a modernizációs
ideológiát az autochtoniz-
mus gondolatával sajátos
módon vegyítõ „protokro-
nizmus szószólóinak” sorá-
ban említi – többek között
Eugen Barbu, Corneliu Va-
dim Tudor, Ion Lãncrãnjan,
Dinu Sãraru, Mihai Un-
gheanu Ilie Purcaru mellett
– Adrian Pãunescut is. Ta-
lán van valami jelképes is
abban, hogy éppen novem-
ber 7-én, a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom nap-
ján temették. 

Pãunescu földi pályafutá-
sa végeztével is hat: halála,
temetése most ugyanolyan
hisztériát váltott ki országos
szinten, mint a diktátort, a
kommunizmust dicsõítõ
rendezvényei, versei annak-
idején a stadionokban.  

Pãunescu: a disznótól a félistenig

Gy. Z./MTI

A pápa látogatása ellen
csókolózással tiltakozó

melegek mellett elhaladva
érkezett XVI. Benedek teg-
nap a barcelonai Sagrada
Família templom felszente-
lésére. A pápa bazilika rang-
jára emelte a katalán fõvá-
ros nevezetességét. Az egy-
házfõ egy nappal korábban
a katolikus hit megerõsítésé-
nek szándékával érkezett
Spanyolországba, ahol ve-
gyes érzésekkel fogadták.

Napjaink 
„vallásháborúja”

A nagy katalán építész,
Antoni Gaudí 1882 óta
épülõ, máig befejezetlen re-
mekének vasárnapi felszen-
telésekor XVI. Benedek ha-
tározottan kiállt a hagyo-
mányos családmodell mel-
lett és az abortusz ellen, s

közvetlenül bírálta a mele-
gek Spanyolországban en-
gedélyezett házasságkötés-
ét, a könnyû válást és az
abortuszt. Ahhoz, hogy a
templomhoz eljusson, a pá-
pának a látogatását elítélõ
jelszavakat kiáltozó, illetve
csókolózó mintegy kétszáz
meleg tüntetõ mellett kellett
elhaladnia. XVI. Benedek
már úton Spanyolországba,
repülõgépe fedélzetén erõ-
teljesen bírálta a fogadó or-
szág gyakorlatát, s „agresz-
szív egyházellenes érzel-
mek” miatt marasztalta el a
spanyolokat. Úgy ítélte
meg, hogy az ibériai ország-
ban uralkodó légkör hason-
lít a múlt század harmincas
éveiben, a polgárháború
idején tapasztalthoz, ami-
kor az egyház állítása sze-
rint négyezernél több papot
és apácát gyilkoltak meg a
háborúban egymással
szemben állók. 

A barcelonai bazilikaszen-
telés elõtt a híres észak-spa-
nyolországi zarándokhe-
lyen, Santiago de Compos-
telában a pápa azt mondta,
hogy Spanyolország különö-
sen fontos helye azoknak az
erõfeszítéseknek, amelyeket
a Vatikán az elvilágiasodás
ellen tesz. Egész Európát ar-
ra biztatta, hogy fedezze fel
újból keresztény gyökereit.
„Európának meg kell nyit-
nia magát Isten elõtt, s féle-
lem nélkül kell találkoznia
vele. A tudomány és a tech-
nológia Európája, a civilizá-
ció és a kultúra Európája
egyszersmind olyan Európa
kell legyen, amely nyitott a
transzcendencia és a más
kontinensekkel ápolt testvé-
riség elõtt” – fogalmazott a
pápa. A spanyol kormány
visszafogottan kezeli a poli-
tikáját bíráló egyházfõ láto-
gatását. José Luis Rodríguez
Zapatero miniszterelnök

nem volt jelen XVI. Bene-
dek érkezésekor, a pápát hi-
vatalosan Felipe trónörökös
és felesége, Letizia hercegnõ
üdvözölte Santiago de
Compostelában. A kor-
mányfõ csak elutazása elõtt
találkozik a vendéggel.

A világon a legnagyobb

A Sagrada Família
avagy A Jövõ Temploma
Barcelonában található, hiva-
talos – katalán nyelvû – elne-
vezése: Temple Expiatori de
la Sagrada Família (A szent
család engesztelõ templo-
ma). A város arculatát meg-
határozó építész, Antonio
Gaudí remeke, amit a mester
fõ mûvének szánt, de életé-
ben nem tudott befejezni. A
tervek összetettsége miatt je-
lenleg is folynak a munkála-
tok, amikor azonban elké-
szül, tömegét tekintve a világ
legnagyobb bazilikája lesz.

Az épület az organikus építé-
szet mintapéldánya, bár so-
rolják a szecesszióhoz is,
sõt kubista jegyeket is talál-
tak rajta. A templom építésé-
nek ötlete egy gazdag barce-
lonai könyvkereskedõtõl
ered: José María y Bocabella
olyan bazilikát szeretett vol-
na, amelyben gazdagok és
szegények egyaránt imád-
kozhatnak. Alapítványa vá-
sárolt egy két hektáros terüle-
tet a város egyik akkori sze-
génynegyedében, amit ma a
templomról La Sagrada Fa-
mília negyednek hívnak. Az
épület alapjait Francesco Pa-
ula de Villar tervezte, majd
összeveszett az építtetõkkel,
akik a munkával ezután
Joan Martorellt, Barcelona
egyházmegyei fõépítészét
keresték meg. Az elsõ követ
1882-ben, Szent József nap-
ján helyezték el (Szent Jó-
zsefet az elsõ vatikáni zsi-
nat nyilvánította az egyete-

mes anyaszentegyház patró-
nusává). Bocabella alapítot-
ta a Szent József-hívõk
Egyesületét, amely megvá-
sárolta a területet.

Neogótikusból 
fõ látnivaló

Gaudí 1883-ban kapta
meg a templom megépíté-
sének feladatát. Életének
további részét fõként ennek
a munkának szentelte. Be-
kapcsolódásával az eredeti-
leg neogótikusnak tervezett
templom egészen új irányt
vett. A spanyol polgárhábo-
rúban lerombolták a félkész
épület egy részét, Gau-
dí makettjeit és mûhelyét.
A templom 2006-ban lett
Spanyolország leglátoga-
tottabb idegenforgalmi lát-
nivalója. Ebben az évben
már csaknem két és félmil-
lió belépõjegyet adtak el a
látogatóknak. 

A pápa bazilikává szentelte a Sagrada Famíliát

Halála után Adrian Pãunescu elérte
azt, amire egész életében törekedett:
nevezetesen, hogy amolyan fél- 
(ha nem éppenséggel egész) istennek
tekintsék. 

Adrian Pãunescu több mint 1600 rendezvényének egyikén. 
A fõszereplõ nem a folkzene volt, hanem Nicolae Ceauºescu



Mire ezek a sorok napvilágot látnak, ad-
digra már bizonyosság lesz az, ami most
még csak valószínûsíthetõ: az RMDSZ
nem lép ki a kormányból, a koalíció határ-
idõre vállalja a tanügyi törvény módosítat-
lan elfogadását, és a magyarok lakta tele-
pülések nagyobb szeletét kapják a költség-
vetésnek, mint más vidékek (lehet, hogy ez
utóbbi megállapodás titkos záradéka lesz a
szerzõdésnek). Elmondhatni tehát, hogy
minden rendben van, szent a béke, és a
nemzetiségi jogok elorozásán ármányko-
dók hoppon maradnak. Persze lesznek két-
kedõk is, akik majd azt mondják, hogy ez
a Petõfi–Shiller Egyetem 2011-es kiadása,
láttunk mi már ilyet, átverték megint veze-
tõinket. 
Hogy végül kiknek lesz igazuk, azt egyelõ-

re nem tudhatjuk. De meg-
kockáztatom, hogy nem is
lényeges. A tanügyi törvény
és a költségvetési leosztás
természetesen fontos dol-

gok, de akkor van ér-
telme értük harcolni,
ha az országban léte-
zik demokrácia és
jogállamiság. Az

RMDSZ-nek még mielõtt bármilyen jog-
követelést megfogalmazna, azt kell (vagy
kellett volna) megvizsgálnia, hogy létez-
nek-e azok az intézményes garanciák,
amelyek szavatolják a megszerzett jogok
gyakorlását. Egyébként bármilyen meg-
egyezés nem más, mint
pókerjátszma, amelyben
az nyer, aki nagyobbat
blöfföl. Ha valaki, akkor a
romániai magyarság az el-
múlt nyolcvanöt-kilencven
évben megtapasztalhatta,
hogy egy antidemokrati-
kus, jogfosztó rendszerben a kisebbség sem
élvezheti sajátos jogait. A diktátorokkal
természetesen meg lehet egyezni. Sõt, ide-
ig-óráig élvezni is lehet a konjunkturálisan
felkínált esélyegyenlõséget. Elõbb-utóbb
azonban kiderül, hogy a kegyet visszave-
szik (vagy oda sem adják), viszont a hata-
lommal kötött egyezség mindig megszilár-
dítja az önkényt. 
Az a tény, hogy az RMDSZ elnöke politi-
kai indíttatásúnak véli a tanügyi törvény
elfogadását megakasztó alkotmánybírósági
döntést, arra utal, hogy a szövetség vezeté-
se elõtt nem ismeretlen a hazai demokrá-

cia-deficit, a hatalmi ágak összpontosulása
egyetlen kézben. Innen már csak egy lépés
annak a következtetésnek a levonása, hogy
ilyen rendszerben akkor sem lehet bízni,
amikor éppenséggel jogokat oszt a kisebb-
ségeknek, hiszen a valódi cél az antide-

mokratikus rezsim kon-
szolidációja. A megígért
vagy átmenetileg meg-
adott jogok pedig eszkö-
zök, amelyekrõl a diktáto-
rok könnyû szívvel mon-
danak le miután céljukat
elérték. 

Ilyenkor persze, mindig felmerül az a kér-
dés, hogy igen ám, de mi az alternatíva?
Vajon a marakodó ellenzék, az, amelyik
deklarálja, hogy nem ért egyet bizonyos jo-
gok megadásával, milyen perspektívát kínál
egy kisebbségi szervezet számára? 
A magyar politikus Romániában mégsem
dõlhet hátra, megvárni, amíg beérik a ro-
mán demokrácia, hogy azután elkezdjen
jogok után járni. A szövetségi politizálásról
sem tanácsos lemondani, hiszen a teljes el-
szigetelõdés kiszolgáltatottá teszi a szerve-
zetet. Az RMDSZ nem szenvedi hiányát
az önbizalomnak, de annyi talán mégsincs

belõle, hogy komolyan azt gondolja: õ fog-
ja demokratizálni Romániát, és utána meg-
szerzi a kisebbségi jogokat. És egyáltalán,
feladata-e egy nemzetiségi érdekvédelmi
szervezetnek, hogy tartalommal töltse meg
és mûködtesse a jogállamiság intézménye-
it? Vajon mégis nem jobb inkább portyázni
a politikai prérin, és megelégedni az idõn-
ként csellel/csalással megszerzett jog-zsák-
mányokkal? Lehet, hogy a kisebbségi poli-
tika sajátos eszközöket, stratégiát és takti-
kát követel meg, amibe átmenetileg belefér
egy diktatúra támogatása is?
Olyan kérdések ezek amelyekre nemcsak
az RMDSZ keresi a választ. Egy lehetséges
megoldást felmutatott a Híd-Most Szlová-
kiában. Egyáltalán nem biztos, hogy egy
ilyen típusú szervezet adekvát megoldás
lenne az Erdélyben élõ másfél milliós ma-
gyarság számára. Az viszont mindenkép-
pen kívánatos és sürgõs lenne, hogy az
RMDSZ megtalálja szövetségeseit a román
demokraták között. 
A hatalomorientált magatartás, valamint
az olyan nyilatkozatok, hogy csak udvari-
asságból tárgyalunk az egyik ellenzéki párt-
tal, de már eldöntöttük a kormány támoga-
tását, nem szolgálják ezt a célt. 

1. MI A MAGYAR? Különös kérdés, látszólag egészen egysz-
erû, valójában nagyon is bonyolult. Õszintén szólva még
megérteni is nehéz, nemhogy felelni rá. Mi a magyar?
Felesleges vagy természetes kérdés ez? Úgy tör föl belõlünk,
mint egy létprobléma, korszerûnek látszik és sürgõsnek. Soha
izgatottabban nem kérdeztük, mint ma. De ha egy kicsit sarok-
ba szorítanak, kiderül, hogy voltaképp magunk se nagyon
tudjuk, mit kérdezünk.
Mi a magyar? Mit jelent ez a mi?, mit jelent a magyar, és mit
jelent itt a kérdõjel? Próbáljuk elemezni. Nem azt kérdezzük,
ki a magyar, hanem hogy mi a magyar? Hogy ki a magyar, azt
tudjuk magunkról, hisz mi magunk vagyunk a magyar. De mi
az a magyar, ami vagyunk? (…) A jellemzés csak eszköze itt a
meghatározásnak. A magyarság lényege érdekel, az, ami
benne sajátos és összetéveszthetetlen, ami mindentõl
megkülönbözteti.
A faji vonás tehát? Nem éppen, vagy egyáltalán nem. Semmi
esetre sem valami testi vagy törzsi jelleg, fizikailag örökölhetõ.
Antropológiai kutatásokból nem remélek sokat megtudni
arról, amit én keresek. Petõfi, ki nem is volt tiszta magyar faj,
többet mond nekem erre nézve, mint az antropológusok min-
den koponyái. A magyarság, amelynek lényegét kérdezem,
történelmi jelenség. S ahogy történelmileg kifejlõdött, nem
testi, hanem szellemi jelenség. Az átöröklés, mely
folytonosságát biztosítja, nem testi, hanem lelki. A testi átörök-
lés hatása inkább ellenkezõ itt, egyre színez és változtat.
Hiszen a magyar kevert és állandóan keveredõ nép, Szent
István óta s egész bizonyosan már azelõtt is. 

Babits Mihály: A magyar jellemrõl (1939) 

Elvek és szövetségek
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A nagy költõt, a nemzet Raszputyinját illõ végtisztes-
ségben részesítette a hálás utókor. A tévéállomások
folyvást rángtak a részvéttõl. És keltegették a szenzáci-
ót. Lerótta háláját az államfõ, a forradalom cserfes
nyelvû költõje, akirõl úgy gondoltam, hogy igaz ellen-
fele, a nép, az Atheneumba áramló közönség. A virág-
árusok, szájtátiak, fõvárosi ráérõ, nosztalgikus nyugdí-
jasok, azok, akik soha egy sort nem olvastak tõle. A
média és az egykori propagandagépezet régi kipróbált
árnyjátékosai. 
A nagy bárd elment. Nem walesi, csak Láng-lovag.
Nyomában máris porlik a költõi mû, amely a politi-
kum, aréna, pódium nélkül keveset ér. Politikummal –
mai értékekre átszámítva – még annyit sem. 
Baloldali volt – szavakban és verssorokban, pártprefe-
renciában, a baloldaliság hagyományos erényei nélkül.
Hatásos szónok volt, hordó helyett aréna, stadion du-
kált neki, lenyûgözött ifjoncok, polbeat, gitár és gyû-
lölség kellett neki, felemelkedõ karok, izzó pártszeretet
és fanatizmus. Fanatizálni tudott egy egész országot.
Még magyarokból is elragadott, holott minden ízében
türelmetlen és hatásvadász volt. Az RKP szócsöve, a
demagógok mintalantja, a Kormányos  házaspár ud-
varonca, udvari költõ. Megrendelhetõ rímekkel és har-
sánysággal. Másfél évtizedes raszputyini pályafutásá-
nak az vetett véget, hogy egy stadionban állítólag ki-
lencet taposott agyon a fanatizált forradalmi ifjúság.
Cselekvés, lázadás helyett a konformizmus, a talpnya-
lás forradalmát vitte a tizenévesek közé. Gitárral, kó-
russal, közhellyel, hamis szentenciákkal. Nacionaliz-
musra nevelt. Dicsõsége egy volt a kommunizmus leg-
ragyogóbb kudarckorával. Pártszankciója afféle közjá-
ték volt, hogy átmenthetõ legyen a következõ parla-
mentáris idõszakra, húsz esztendõre, amennyi még
adatott neki a Nyekuráttól. 
Lángban forgó hazafiúsága, váteszi szemforgatással
harsogott ostoba dörgedelmei sokunk számára idege-
nek voltak, már akkor és ott is, elrettentettek közelébõl
és köreitõl, hiteltelenek voltak. A történelemben elõ-
fordult elõdeit gyorsan azonosítottuk: a raszputyi-
nokat, rosenbergek náci típusú propagandáját,
Nichifor Crainicot. A Hitler-epigonok módszereit,
szónoki fogásait. Ha megjelent, kioltottuk a tévét, el-
zártuk a rádiót, összetéptük az újságot. 

Láttuk, kétmarokkal szórja a gyûlölet
megvait. És azok hiánytalanul ki is kel-
tek. 1989 után szép termést hoztak. Pá-
vai Adorján korbácscsattogása nélkül
nincsenek honszerelemtõl csöpögõ, el-
ázott mûsorvezetõk, idült tömegidom-

árok, nincs marosvásárhelyi fekete
március, nincs bányászjárás..

Vagy eltúloztuk volna ártal-
mait?… Sebestyén Mihály 
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Mindenképpen kívánatos
és sürgõs lenne, hogy 
az RMDSZ megtalálja
szövetségeseit a román
demokraták között. 

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A kétségbeesés megszokása rosszabb, 
mint maga a kétségbeesés.” 

Albert Camus

Alternatív történelem

Szellemi jelenség

Pávai Raszputyin

halála
A nap címe. Románia végképp felkerül a
Holokauszt térképére, Vlad Stoicescu,
Evenimentul zilei.

Magyarázat. A kiváló újságíró két oldalas
összeállításban ír a Iaºi melletti erdõben a
minap feltárt közös sírról. A csontvázak
kivétel nélkül az 1941-es gyilkosságok zsi-
dó áldozatainak maradványai, a tettes a
román hadsereg volt. A leírások, tanúval-
lomások megrázóak, a szerkesztõ kérdése-
ire Adrian Cioflâncã történész, a feltárás
vezetõje válaszol. Többen arra számíta-
nak, hogy a Popricani községben feltárt
tömegsírokon kívül a térségben más ha-
sonló gödrök is léteznek. Olyan ártatlan
civil emberekkel, férfiakkal és nõkkel, öre-
gekkel és gyermekekkel, akiknek egyetlen
bûnük az volt, hogy zsidónak születtek.
Felháborító, hogy mind a mai napig van-
nak román „értelmiségiek”, akik tagadják
a holokausztot, a román hadsereg és ál-
lamvezetés borzalmas kegyetlenkedéseit. 

Nevel és szórakoztat. Ugyancsak az
Evenimentul zilei egy jelenbeli, szinte elkép-
zelhetetlen rémtörténetrõl ír. Képzeljék el,
a Kanal D televízió meghívta mûsorába –
más bûnözõk és pszichopaták társaságá-
ban – Mihaela Runceanu énekesnõ gyilko-
sát. A férfit (szép nagy képe a lapban is
látható) az 1989-ben elkövetett gaztett
után huszonöt évre ítélték, jó magaviselet-
ének köszönhetõen tizenhetet töltött le.
Elképzeljük, hogy a pszichológusok a mû-
sorban érdekes részleteket szednek ki és
dolgoznak fel tudományosan a gonoszte-
võbõl a nézõk szórakoztatására.

Változatok. Az Academia Caþavencu sze-
rint a Nemzetközi Valutaalap romániai
küldöttségvezetõje két alternatívát vázol
Románia számára 2011-re: negatív növe-
kedést, vagy pedig pozitív csökkenést.
Bármelyik jön be, eltalálta. (Ért hozzá!)

A nap álhíre. Az RMDSZ minden eddigi-
nél szilárdabb garanciát kapott arra (ma-
gának Emil Boc miniszterelnöknek a sza-
vát), hogy ha megszavazza a 2011-es álla-
mi költségvetést és leszavazza az ellene
benyújtott bizalmatlansági indítványt, jö-
võ év február 29-én a parlamentben emlí-
tésre kerül a tanügyi törvény. 



Zsigmond Júlia

Siklódi Zsolt, a romániai
nature art képzõmûvé-

szeti irányzat egyik vezér-
egyéniségének Compatibilitas
címû kiállítását nyitották
meg a hétvégén a kolozsvári
Insomnia Kávézóban. A
nature art természetébõl ki-
folyólag nem a konkrét
munkák láthatóak Kolozs-
váron, mert azok valahol a
Gyergyó környéki tájakon
találhatóak, hanem a róluk
készült dokumentációs nyo-
matok. Kassay Péter, a
Gyergyószárhegyi Kulturá-
lis és Mûvészeti Központ
vezetõje megnyitó beszédé-
ben elmondta, Siklódi alko-
tásai az ember természethez
való viszonyulására kérdez-
nek rá, a táj szétszedhetõsé-
gére és a környezetben rejlõ
kompatibilitásokra hívják
fel a figyelmet. „A helyi jel-
legzetességeket szokatlan
módon ábrázolva, a táj
anyagaival dolgozik anél-
kül, hogy magát a tájat meg-
változtatná” – méltatta egy-
kori tanítványának munká-
ját Dorel Gãinã, a kolozsvá-
ri Képzõmûvészeti Egyetem
tanára. A gyergyószárhegyi
alkotótáborban, amelyben

Siklódi Zsolt is részt vett al-
kotóként és szervezõként,
különbözõ hátérrel rendel-
kezõ, a keleti és nyugati kul-
túrákból érkezõ mûvészek
foglalkoztak a természet és
az ember általi természet-
alakítás témájával. Jelen ki-
állítás ennek egy szeletét
mutatja be a Boglya, Lélek,
Compatibilitas, Székelyland és
Égõ címû munkákban.

Siklódi Zsolt saját munká-
iról elmondta: feladatának
érzi, hogy emlékeztessen a
természet értékeire, és fel-
hívja a mai ember figyelmét
arra, hogy nem csak a digi-
tális világ, hanem a „bütykö-
lõ manufakturális mûhelyek-
ben” is létrehozhatnak lé-
nyeges munkákat. Elmondá-
sa szerint a jelen kiállítás
ízelítõ, kedvcsináló akar len-
ni a következõ tárlat anyagá-
ra nézve, ahol egy koreai
nature art irányzattal, a jatu-
val ismerkedhetnek meg az
érdeklõdõk. A most megnyi-
tott kiállítás az Insomnia
Kávézó nyitvatartási rendje
szerint látogatható, a tárlat
anyagát egy hónap múlva
cserélik, „a váltás azonban
nem lezárásként, hanem
folytatásként értelmezendõ”
– hangsúlyozta Siklódi. 

ÚMSZ

Felavatták tegnap a Ma-
ros megyei Nyárádszent-

lászlón a település névadójá-
nak, Szent László királynak
szentelt szobrot – a falu szü-
lötte, Gyarmathy János kép-
zõmûvész alkotását. 

„Országot alapítani, nem-
zetet alkotni nem egyszeri ak-
tus: azt újból és újból meg kell
teremteni, újból és újból meg
kell védeni. Ez Szent László
máig érvényes üzenete szá-

munkra” – hangsúlyozta
Markó Béla RMDSZ-elnök a
szoboravatón. Markó úgy ér-
tékelte, a Szent László szobor
felállítása fontos része annak
a több mint két évtizedes küz-
delemnek, amely az erdélyi
magyar tárgyi és szellemi
örökség visszaszerzésére irá-
nyul. Az RMDSZ elnöke ki-
emelte a szobor magas mûvé-
szi színvonalát, amelytõl - fo-
galmazása szerint – a jövõben
felállítandó szobrok esetében
sem szabad alábbhagyni. 

Kelemen Atilla képviselõ,
az RMDSZ Maros megyei
szervezetének elnöke „a
szentlászlói szigorúság má-
ig érvényes üzenetére” hívta
fel a figyelmet. Mint mond-
ta, a nagy király elsõ fontos
törvénye a „tolvajok bújta-
tásának” tiltására vonatko-
zott. „Vajon ma eleget te-
szünk ennek a törvénynek,
vajon nem bújtatunk-e ma-
gunk között tolvajokat, ha-
mis prófétákat?” – tette fel a
kérdést a képviselõ. 
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Röviden

A Szent László-szobrot Markó Béla és Lokodi Emõke, a Maros megyei tanács elnöke leplezte le 

„Tájalkotások” vizsgálata

Salamon Márton László

A klasszikus konfliktus –
karrier versus szerelem –

Kálmán Imre-féle interpretá-
cióját láthatta viszont színpa-
don a bukaresti operett-
kedvelõ közönség a hétvé-
gén, méghozzá magyarul: A
Bajadért mutatta be a Buda-
pesti Operettszínház társula-
ta a román fõvárosban, hatal-
mas sikerrel. 

Hogy az operett és Kál-
mán Imre reneszánszát éli,
erre utaló jelek már voltak és
vannak Bukaresttõl nyugat-
ra (és nemcsak), de aki a ro-
mán fõváros operettszínhá-
zában a Rómeó és Júlia szín-
revitele óta otthonosan moz-
gó budapesti rendezõ,
KERO® (Kerényi Miklós
Gábor) és a dramaturg, Kál-
lai István produkcióját látta,
megértheti, hogy miért nép-
szerû a XXI. században is ez

a már oly sokszor eltemetett
mûfaj. Azért, mert mindig
képes megújulni, ötvözni a
legkülönbözõbb zenei ele-
meket: a klasszikust a mo-
dernnel, az operát a könnyû-
zenével.

Ez történik A Bajadérban
is, ahol az egzotikus indiai
dallamok az amerikai
dzsesszel, az áriák a magyar
népzenei elemekkel kevered-
nek. A sikeres párizsi szí-
nésznõ, Odette Darimonde
szerelmi csatája az indiai
trónörökössel, Radzsámival
végül – a mai világban is átél-
hetõ konfliktusokon át – a
modern gondolkozásmódot
a múltra vetítõ végkifejlettel
zárul: Radzsámi lemond a
trónról, és Odette szerelme
kedvéért a párizsi mûvészvi-
lággal azonosul.

A budapestiek elõadását a
Bukaresti Ion Dacian Ope-
rettszínház megalapításának

hatvanadik évfordulójára
rendezett fesztivál keretében
tûzte mûsorra a román fõvá-
ros kultúrintézménye. A hét-
végén kezdõdött, tíz napig
tartó rendezvénysorozat
szervezõi Bukarestbe invitál-
tak a budapesti „testvérintéz-
mény” mûvészein kívül
olyan társulatokat is, mint a
nagy-britanniai „Tiger Li-
lies” vagy a portugáliai
Mariza operett- és musical-
színházak. A hétvégi meg-
nyitóelõadáson a „házigaz-
da” Bukaresti Ion Dacian
Operettszínház mûvészei
Johann Strauss A denevérjét
mutatták be Rãzvan Dincã
színházigazgató rendezésé-
ben. A programban Carl Zel-
ler a Madarász címû darabja
is szerepel a szentpétervári
társulat elõadásában, vala-
mint a színház elõcsarnoká-
ban megtekinthetõ egy látvá-
nyos díszletkiállítás is. 

Korunk net-nemzedékei

Megjelent a Korunk novem-
beri száma, amely az inter-
nethasználat módozatairól
és következményeirõl szól.
Az elmúlt évek egyik legna-
gyobb tanulsága, hogy az
internethasználat láthatóvá
tett bizonyos viselkedési
trendeket, magatartásformá-
kat, az átalakulás viszont
nem követte a kilencvenes
évek végén a jelenséggel
kapcsolatosan megfogalma-
zott jóslatokat. A társada-
lom rétegzettsége megma-
radt, sõt fokozódott, az
analfabetizmusnak újfajta
kategóriái vannak kialakuló-
ban, a tudásnak és sikernek
más ismertetõi, komponen-
sei lettek. A lapszámot Sán-
dor Nagy Tünde munkái il-
lusztrálják.

Vers és próza színpadán

A Háromszéki TÉT-estek
sorozatban, november 12-
én, pénteken 18 órakor, a
Bod Péter Megyei Könyvtár
Gábor Áron termében kö-
zönségtalálkozót tartanak
Háy János és Lackfi János
magyarországi írókkal, az
idei Marosvásárhelyi Nem-
zetközi Könyvvásár vendé-
geivel. A meghívottakkal
Láng Zsolt író, a Látó szép-
irodalmi folyóirat szerkesz-
tõje beszélget. Az est témá-
ja: a gyermek az új magyar
irodalomban. 

Ember és természet viszonyát teszik
vizsgálat tárgyává Siklódi Zsolt 
„tájalkotásai”, amelyeknek dokumen-
tációs anyagát a kolozsvári Insomnia
Kávézóban állították ki. 

Operettmágia Bukarestben 

Kerényi Miklós Máté és Szendi Szilvia parádés alakítása a magyar újságíró és a párizsi szubrett szerepében

Tolvajbújtatást
tiltó szent király



ÚMSZ-összeállítás

Rosszul gazdálkodnak a
hazai kórházak, még

mindig nem mûködik zökke-
nõmentesen a finanszírozás,
nehezen állnak saját lábukra
az önkormányzat hatás-
körébe került intézmények –
felemás a négy hónappal ez-
elõtt, július 1-jén lezárult kór-
ház-decentralizáció mérlege.
A kórházak átvilágítása után,
ezekben a napokban zajla-
nak, kisebb nagyobb konflik-
tusokkal, a vezetõcserék. 

Adósságdominó

Bihar megyében a helyi
egészségügyi igazgatóság ve-
zetõje, Marius Pârcioagã drá-
mai hangú közleményt adott
ki a napokban: baj van az
egészségügyi intézmények
gazdálkodásával. A térség-
ben mûködõ 14 kórház ösz-
szesen 22,12 millió lejes tar-
tozást halmozott fel azóta,
hogy a minisztérium „elen-
gedte a kezét” az intézmé-
nyeknek, a 6,7 millió lejes
tartozás visszafizetési határ-
ideje már le is járt. Pârcioagã
ezért arra biztatta az önkor-
mányzatokat, avatkozzanak
be radikálisan az intézmé-
nyek gazdálkodásába. Külö-
nösen problémás a megye-
központtól távol esõ intéz-
mények fenntartása. Adóssá-
gokkal küzdenek többek kö-
zött Élesden, a diófási pszi-
chiátriai intézetben és a
mihályfalvi egészségügyi
központban is. 

A bihari önkormányzatok
elismerik a gondokat, de
fenntartják, hogy mindezért
nem a kórház-decentralizá-
ció okolható. Gheorghe
Carp nagyváradi alpolgár-
mester szerint a problémák
abból adódnak, hogy az
egészségügyi biztosító több
hónapos késéssel fizet, így a
kórháztartozások a dominó-
elv alapján halmozódnak. 

Nemcsak pénzkérdés

A decentralizáció után
négy hónappal Háromszé-
ken azt is belátják: a helyi
gazdálkodás a felelõs a kór-
ház akadozó mûködtetésé-
ért, az illetékesek bíznak a
gyors menedzsercserében és

a válságkezelésben. A sepsi-
szentgyörgyi kórház vezetõi
tisztségére pályázók mától
péntekig nyújthatják be pá-
lyázatukat a Kovászna me-
gyei önkormányzathoz. A
Fogolyán Kristóf Sürgõsségi
Kórház menedzseri tisztsé-
gét jelenleg Török Zsuzsan-
na tölti be, de olyan fiatal
szakembert szeretnének a
helyébe, aki mind az intéz-
ményben dolgozó orvosok-

kal, mind a Kovászna me-
gyei önkormányzattal jól tud
együttmûködni a betegek ér-
dekében – hangsúlyozta Ta-
más Sándor. A háromszéki
önkormányzat elnöke úgy
vélte, olyan menedzsert kell
találni, aki saját csapatot ala-
kít ki, és rendbe teszi az in-
tézményt. A kórház belsõ el-
lenõrzése során ugyanis azt
állapították meg, hogy szer-
vezési és kommunikációs
gondok is vannak a pénzhi-
ány mellett. A belsõ audit
elemzésekor dr. Vass Leven-
te miniszteri tanácsos, a kór-
ház vezetõtanácsának elnö-
ke megállapította, hogy
megrendült a háromszékiek
bizalma a sepsiszentgyörgyi
kórházban, és ezt a bizalmat
sürgõsen vissza kell állítani.
Henning László, a három-
széki önkormányzat alelnö-
ke szerint az ellenõrzés több
hiányosságra is rávilágított:
az intézménynek súlyos

anyagi gondjai vannak, az év
utolsó negyedére nem is elég
az egészségbiztosítóval le-
szerzõdött összeg. A biztosí-
tó tartozásai itt is súlyos gon-
dokat okoznak: a kórház
adóssága eléri az 5,2 millió
lejes összeget. Az orvosok
egyhangúan arra panaszkod-
tak, hogy a jelenlegi kórház-
vezetés nem kommunikál ve-
lük, az osztályvezetõket nem
vonják be a döntéshozatalba,

és információ hiányában
nem értik, miért hoznak meg
bizonyos döntéseket. 

Zsebre 
és betegre megy

A kórházellenõrök megál-
lapították, hogy az egészség-
ügyi személyzet nem viselke-
dik a szakmai elõírásoknak
megfelelõen a páciensekkel,
a szolgáltatások jelentõs ré-
széért indokolatlan díjazást
szabnak ki, a betegeknek so-
káig kell várakozniuk, így so-
kan más egészségügyi intéz-
ményeket keresnek fel prob-

lémáikkal. Vass Levente az
átvilágítás elemzésekor ezt
azzal is magyarázta, hogy az
elmúlt hét évben az elhúzódó
korszerûsítési munkálatok
miatt gyakorlatilag építõte-
leppé vált a kórház, az orvo-
sok pedig nem voltak érde-
keltek a minõségi szolgáltatá-
sok biztosításában. Ezért a
bizalom visszaállítása az
egyik legfontosabb feladat,
mondta Vass Levente, aki

szerint bizonyított tény, hogy
egy elégedetlen beteg tizen-
hetet visz el, míg egy elége-
dett páciens hét újabbat hoz
magával.

Kis kórház, nagy gond

A vidéki kórházak profil-
váltással igyekeznek kezelni
az egészségügyi rendszer
válságát, és ugyancsak az
arculatváltás teremthet lehe-
tõséget számukra az önálló-
sodásra. 

A  kovásznai szívkórház –
nincs más hátra, mint elõre
alapon – külföldi páciense-

ket „importál”, így szeretnék
növelni bevételeiket – jelen-
tette be Monica Sporea, az
országos jelentõségû intéz-
mény igazgatója. A sajtónak
elmondta: ennek érdekében
benyújtják a nemzetközi
akkreditációs kérésüket, és
megszerzik az ISO minõsí-
tést. Ezeknek az igazolások-
nak a birtokában már kezelé-
si csomagokat tudnak kínál-
ni külföldi betegeknek is.
Számításaik szerint a
kovásznai szívkórházba nem
csak az Európai Unióból,
hanem keleti országokból,
például Indiából is fogadná-
nak betegeket. 

A decentralizáció alkalmá-
val az Egészségügyi Minisz-
térium fennhatósága alatt
maradt a kovásznai szívkór-
ház, mert az országban egye-
di egészségügyi szolgáltatá-
sokat kínál: a hagyományos
orvosi kezelés mellett olyan
természetes gyógymódokat
is ajánlanak, mint a borvíz-
kúra, a mofetták vagy az
ózondús levegõ. „Változtat-
nunk kell az eddigi mentali-
táson, és nem szabad csupán
az egészségbiztosítótól érke-
zõ pénzekre támaszkodni” –
vallja az igazgató. A kovász-
nai szívkórházban jelenleg
évente 16 ezer szív és érrend-
szeri betegségben szenvedõt
kezelnek.  

A profil kiszélesítésében
bízik a Szatmár megyei
Avasújváros kórházának ve-
zetése is: ez az intézmény re-
gionális feladatot kíván ellát-
ni. Nagykárollyal vagy Tas-
náddal ellentétben az avasi
kisváros önkormányzata
nem vette át a kórházat, mert
itt nemcsak a helyi lakosokat,
hanem a teljes avasi régió be-
tegeit kezelik. A kórház mû-
ködtetését a megyei önkor-
mányzat vette át, tekintettel
arra, hogy Szatmár megye la-
kosságának 18 százalékáról
ebben az intézményben gon-
doskodnak . 
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Röviden

A tervek szerint jövõre decentralizálják az
Egységes Egészségügyi Alapot, amelynek
kezelõje a továbbiakban az Egészségügyi
Biztosító lesz. Cseke Attila egészségügyi
miniszter a hét végén bejelentette: az új
rendszer teljesítményalapú lesz. Az alapba
begyûjtött pénz fele ott marad, ahol a bizto-

sítottak a hozzájárulást befizették. A fenn-
maradó összeget pedig – szintén teljesít-
ményalapon – központilag osztanák el újra.
Így több pénz juthatna azoknak az országos
jelentõségû szakintézeteknek – mondta
Cseke Attila –, ahol kiemelkedõen magas
színvonalú az ellátás.

Átalakítják az Egészségügyi Alapot

Újabb nemi erõszak

Egy újabb háromszéki idõs
asszony lett részeg erõszak-
tevõ áldozata a hét végén:
egy 67 éves Kovászna városi
asszonyt erõszakolt meg egy
27 éves férfi. A fürdõváros
rendõrségét az áldozat riasz-
totta, miután pénteken éjsza-
ka kirabolták és megerõsza-
kolták. A rendõrség letartóz-
tatta a 27 éves F. Lajost, aki
éjszaka csengetett be az idõs
asszonyhoz, és amikor az aj-
tót nyitott, késsel fenyegette
meg, pénzt és cigarettát kért
tõle. Az ijedt asszony át-
adott neki 10 lejt és arra kér-
te a támadóját, hogy hagyja
el a házat. A részeg férfi
azonban megverte és meg-
erõszakolta az idõs nõt.
Kovászna megyében egy hó-
nap alatt ez a második ilyen
eset, nemrég egy 32 éves
szörcsei férfit vettek õrizetbe,
aki egy 86 éves asszonyt
próbált megerõszakolni.
Szeptemberben egy kézdi-
vásárhelyi férfi erõszakolt
meg egy 14 éves lányt. 

Vége az õszi szünetnek

Véget ért az alsó tagozato-
sok november 1-jétõl no-
vember 7-ig tartó õszi szü-
nete: a következõ pihenõ de-
cember 22-e és január 5-e
között lesz, ekkor azonban
nem csak az alsósok, a felsõ
tagozatosok, a gimnazisták
és az egyetemisták is vakáci-
óra mehetnek. A félév 2011.
január 28-án végzõdik, a fél-
évi szünet pedig február 6-ig
tart. A második félévben
egyetlen vakáció lesz: április
16-a és 25-e között húsvéti
szünetre mehetnek a diá-
kok.  Az elsõ félévi dolgoza-
tokat december 17-ig, a
második félévieket május
20-ig írják meg. 

Nyelvoktatás uniós
támogatásból

Vissza nem térítendõ támo-
gatást nyert a Szilágy me-
gyei tanfelügyelõség az Eu-
rópai Uniótól, így a legmo-
dernebb követelményeknek
megfelelõ nyelvközpontokat
telepítenek a zilahi, szilágy-
somlyói, valamint szilágy-
csehi iskolákba. A térség
400 pedagógusa vehet részt
olyan szakirányú képzésben,
amely révén a jelöltek camb-
ridge-i nyelvvizsgát tehet-
nek. A sikeresen vizsgázók
nemzetközileg elismert okle-
velet kapnak.

Lejárt szavatosságú 
gázpalackok

Több megyében is ellenõrzi
a fogyasztóvédelmi hivatal a
gázpalackok minõségét, a
fûtési szezonban ugyanis
egyre több panasz érkezik az
illetékesekhez. Zilah megyé-
ben 47 olyan gázpalackot ta-
láltak a fogyasztóvédõk,
amelyeknek a szavatossága
még 2007-ben lejárt. A fel-
használókat arra kérik a
szakértõk, hogy ellenõrizzék
a tulajdonukban lévõ gázpa-
lackokat, és semmiképp se
helyezzék üzembe ezeket, ha
rendellenességet észlelnek.

Decentralizálás után...

A kis intézmények „ügyeskednek“. A kovásznai szívkórház külföldrõl vár pácienseket Fotó: archív

Munkatársunktól

Elõzetes, személyes vagy
telefonos bejelentkezést

kér a csíkszeredai fõkonzulá-
tus azoktól, akik a jövõben
gyorsított eljárás keretében
kérelmezik a magyar állam-
polgárságot. Mától élnek az
ez ügyben indított „forró”
vonalak. Az elõjegyzésre
azért van szükség, figyelmez-
tetnek a hivatal munkatársai,
mert az ügyintézõk szeretnék
elkerülni a hosszú sorok ki-
alakulását, illetve az ügyfelek
várakoztatását. A továbbiak-
ban csak azoknak a kérelmét

iktatják, akik személyesen
vagy telefonon elõzetesen be-
jelentkeztek. Az érdeklõdõk
a 0266 207 335-ös  vagy a
0266 207 336-os telefonszá-
mon tájékozódhatnak. Az il-
letékesek arra kérik az érin-
tetteket, mielõtt jelentkezné-
nek a fõkonzulátuson, néz-
zék át a www.allampolgarsag.
gov.hu internetes oldalt, ezen
a webhelyen ugyanis megta-
lálható minden szükséges in-
formáció: a nélkülözhetetlen
iratok és igazolások listája,
valamint ugyanitt letölthetõ
a jelentkezéshez szükséges
ûrlap is. 

Kettõs állampolgárság 

telefonos bejelentkezéssel K. Zs.

Akadozik az a „többlép-
csõs” hõszigetelési

program, amelyben a helyi
önkormányzatok és a kor-
mány is részt vesz: a köz-
ponti forrásból érkezõ tá-
mogatás jelentõsen késik,
ezért több helyen leálltak a
munkálatok. A sepsiszent-
györgyi önkormányzat hi-
telt biztosított egy lakótár-
sulás számára, hogy a la-
kók be tudják fejezni a
tömbházak hõszigetelését.
Az Ág utcai 17-es számú
lakótársulás az önkor-
mányzattól kért segítséget,
mivel a lakóknak nem sike-

rült összegyûjteniük a
tömbházszigetelés költsége-
inek rájuk esõ 20 százalékát
sem. Az érintettek öszsze-
sen 300 ezer lejes hitelt kér-
tek a helyi tanácstól, kéré-
süket azzal is indokolták,
hogy még nem tudni ponto-
san, mennyi lesz a hõszige-
telés végösszege. Az eddig
felgyûlt elmaradások miatt
a kivitelezõ cég leállította a
munkálatokat: a leállás mi-
att jelentõs az anyagi vesz-
teség. A sepsiszentgyörgyi
tanácstagok jóváhagyták a
bajba jutott Ág utcai lakó-
társulás folyamodványát, a
gyorssegélyként kiutalt  300
ezer lejt a felhasználók fél

év alatt törlesztik. A kivite-
lezõ türelmetlenségét az
okozza, hogy bár az önkor-
mányzat kifizette már a
maga 30 százalékos részét,
a kormány csak jövõ esz-
tendõben törleszti a mun-
kálatok értékének rá esõ, 50
százalékos részét. A hõszi-
getelés ára azonban az áfa-
emelés miatt megnõtt az
eredetileg tervezett összeg-
hez képest. Sepsiszentgyör-
gyön jelenleg az Ág és Csá-
szár Bálint utcában szige-
telnek 400 lakást. A mun-
kát az Állomás negyedi
Lendület és Siló utcában
folytatják, ahol 340 lakást
kell szigetelni. 

Hõszigetelés – hitelbõl



F. I.

Spanyol sikerrel zárult a
„nagykorúsított” Alter-Nati-

ve filmfesztivál Marosvásárhe-
lyen. Cervantes utódai tavaly
vendégként érkeztek a Kultúrpa-
lotába, szombaton viszont ket-
ten is díjjal távoztak: a fesztivál-
trófea az Elvesztõdvét (Lost) illette,
a Radio România Cultural díját
pedig Koldo Almandoz Kacsaát-
kelõhely (Duck Crossing) címû rö-
vidfilmje kapta. Az iberiaiak al-
kotásai mellett a román, magyar
és szlovák alkotásoknak is jutott
elismerés.

Kacsák, kurdok, Antigoné

Az Alter-Native nagydíját ki-
érdemlõ Elvesztõdve egy alig
négy perces rövidfilm, mely egy
kelet-afrikai kisfiú „tévelygését”
mutatja be. Mohamed Nian-
gacaba és Hovik Keuchkerian, a
kisfiú és az ENSZ-békefenntar-
tó találkozása rövidsége ellené-

re is elgondolkodtató. A szomá-
liai kiskorú története egyszerre
egyedi és univerzális, mely a rö-
vidfilmektõl elvárt erõs hangon
szól az „elveszettségrõl”. Az Er-
délyi Magyar Televízió a francia
Bastien Dubois Madagaszkár, egy
útinapló (Madagascar, a Journey
Diary) címû filmjét díjazta,
amely különös képi világával
mutatja be a szigetet. Az akva-
rell-technikával készített animá-
ciós rövidfilm élõ szereplõi hite-
les korrajzzá minõsítik a köny-
nyeden induló filmet.

A fesztivál filmjei között érde-
kes színfoltot alkotott a Radio
România Cultural díjával kitünte-
tett Kacsaátkelõhely, mely a rö-
vidfilmek egyszerûségével mu-
tatja be a filmtörténet egyik leg-
szerepeltetettebb állatait, a ka-
csákat. Koldo Almandoz a Dis-
ney-rajzfilmektõl Hitchcock-
thrillerein át mutatja be a szár-
nyasok filmvásznon való
„togyogását”, melyet elismert
rendezõk és filmkritikusok szen-

tenciáival fûszerez. A mûvelõ-
désügyi minisztérium díját
Adrian Sitaru A kalitka (Colivia)
címû produkciója nyerte el,
mely egy kisgyerekrõl szól, aki
egy beteg verebet talál az utcán
és arról próbálja meggyõzni a
szüleit, hogy engedjék meg neki,
hogy megtarthassa a madarat. A
Román Nemzeti Filmintézet a
magyarországi Nagypál Orsolya
Paktumja vihette haza. A feszti-
válon mintegy 140 rövidfilm
(ezekbõl 52 szerepelt a verseny-
programban) került a vászonra,
de a nagyjátékfilmek szerelme-
sei sem unatkozhattak, ugyanis
Hajdu Szabolcs díjesõs Biblio-
théque Pascaljától kezdve a len-
gyel Oscar-küldött Minden, amit
szeretek (Wszystko, co kocham, ren-
dezte: Jacek Borcuch) címû
filmjén át Vágvölgyi András Ko-
lorádó Kidjéig számos alkotást
megtekinthettek. A fesztivállá-
togatók egyébként ezt a kortárs
magyar játékfilmeket tartalma-
zó blokkot kitüntetett figyelem-
ben részesítették. A játékfilmes
kategória unikuma Jakab-Benke
Nándor Antigoné címû nagyjá-
tékfilmje volt, amely a fiatal er-
délyi filmestõl megszokott ironi-
kus hangon szól az erdélyi (ma-
gyar) filmgyártásról, az áldatlan
körülményekrõl.

Együttmûködõ 
filmintézetek

Az Alter-Native Nemzetközi
Rövidfilm Fesztivál egyik kiemelt
célja – az éves rövidfilmtermés
bemutatása mellett – a román és
a magyar filmes társadalom köze-
lítése, így a hétvégén kerekasztal
beszélgetést szerveztek az Orszá-
gos Filmes Tanács és a Magyar
Mozgókép Közalapítvány tagjai-
nak. Ezen a román és a magyar
filmipar intézményesített együtt-
mûködésének alapjait fektették
le, mellyel egyrészt a koprodukci-
ók hatékonyabb támogatását,
másrészt pedig az egyes országok
filmjeinek a másik ország terüle-
tén való forgalmazását szeretnék
elõsegíteni. Ennek érdekében a
szakemberek egy közös filmalap
megteremtését tûzték ki célul,
melyhez a szakminisztériumok
támogatását is kérik. Javaslat fo-
galmazódott meg arra vonatko-
zóan is, hogy mindkét intézmény
hozzon létre egy adatbázist pro-
ducerekrõl és produkciós cégek-
rõl, rendezõkrõl, színészekrõl,
más filmes szakemberekrõl, a lé-
tezõ infrastruktúráról és lehetsé-
ges forgatási helyszínekrõl, ezál-
tal is megkönnyítve az együttmû-
ködést, egymás lehetõségeinek a
kihasználását. 

Kilencven decibellel szól a világ leghango-
sabb vekkere – olvassuk a Daily Telegraph
online változatában. Ez a hangerõ a szak-
emberek szerint megfelel egy fûnyíró, vagy
egy teherautó zajának, a leghangosabb fajtá-
júnak. A kétszáz lejbe kerülõ készüléket
Nagy-Britanniában fejlesztették ki hétalvók
számára, akik a fülük botját sem mozgatják
a hagyományos hangerejû ébresztõórák vagy
a mobiltelefonok vekkerjelzéseire – ezek 30
decibellel szólnak.
Úgy tudjuk, az elnöki hivatal 120 ilyen órára
fizetett elõ, ezekkel a hétalvó honatyáknak
kedveskednének. A szociáldemokraták viszont
egyedi tervezésût rendeltek és Emil Bocnak
fogják ajándékozni. Távvezérléssel „szólaltat-
nák” meg, ennek hangerejével emlékeztetve a
kormányfõt arra: minden törvény elfogadása
elõtt olvasson bele az alkotmányba.

(efi) 

Száz szó

Röviden

Spanyol Alter-Native-öröm

Lejárt az EJC-ÚMSZ riportpályázat

Lejárt a Fiatal riporterek a szegénység ellen el-
nevezésû sajtópályázat leadási határideje,
melyet az ÚMSZ közösen szervezett az Eu-
rópai Bizottság EuropeAid Együttmûködési
Hivatalával és az Európai Újságíróközpont-
tal. A versenyre jelentkezõ újságírást, kom-
munikációtudományt, nemzetközi kapcso-
latokat- és politikatudományt tanuló diá-
koknak az EU-val és a fejlesztéssel foglalko-
zó írott (legtöbb ezer szavas) vagy rádiós
(maximum három perces) riportokat kellett
beküldeniük. Az eredményhirdetésre no-
vember folyamán kerül sor, a 27 országból
33 diák a december 4-e és 7-e között zajló
Európai Fejlesztési Napok brüsszeli mû-
helytalálkozóján vesz részt. Innen beszámo-
lókat küldenek, majd ezek szerint kiválaszt-
ják a három legjobbat, akik egy afrikai ki-
rándulással gazdagodnak.

Dancs Annamari-koncert a fõvárosban

Holnap este 9 órától a bukaresti Popas Pub-
ban (Liviu Rebreanu utca, 1. szám) koncer-
tezik Dancs Annamari (képünkön). Az erdé-

lyi énekes popdalokkal lép a fõvárosi rajon-
gók elé, akik az utóbbi idõben legtöbbet
operettszerepekben láthatták. A Háromszék
utazó nagyköveteként emlegetett Dancs
Annamari egyaránt fellépett már a bukaresti
és budapesti operettszínházakban is.
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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.

✁

MÉDIAPARTNERÜNK

Alberto Dorado Elvesztõdve címû filmje

nyerte a 18. Alter-Native Nemzetközi 

Rövidfilm Fesztivál fõdíját. A mûvelõdés-

ügyi minisztérium díját Adrian Sitaru 

Kalitkája kapta.

Prigoanã ritkítaná a TVR-adókat

ÚMSZ

Hallgatólagosan elfogadott-
nak nyilvánították a képvise-

lõházban Silviu Prigoanã demok-
rata-liberális politikus (képünkön)
a TVR3 és TVR Info csatornák
megszüntetésére vonatkozó ter-
vezetét, mivel a törvény által elõ-
írt határidõig nem tûzték napi-
rendre a vitáját. Ez az elsõ lépés a
két adó megszûnése felé, bár a
döntõ szót holnap mondja ki a
szenátus, a képviselõ ugyanis
gyorsított eljárást kért a törvény
vitáját és szavazását illetõen.
Prigoanã azzal indokolja sürgeté-
sét, hogy a Román Televízió Tár-
saság 2011-es költségvetése na-
gyon szûk lesz és így nem tud el-
tartani hét adót. „Nincs pénz az

állam kasszájában. Ha mindenkit
költségtakarékossági intézkedé-
sekre szólítunk fel, akkor a köz-
szolgálati televízió se legyen kivé-
tel” – nyilatkozta az Evenimentul
zilei címû napilapnak a politikus,
majd hozzátette: „A TVR Info és
a TVR3 mellett a TVR Sport és
még néhány adó csak élõsködik.
S eközben a TVR tavaly is 17 mil-
lió eurós hiányt könyvelt el”. 

Amint arról lapunkban beszá-
moltunk, október végén Prigoanã
azt javasolta, hogy a TVR
Internaþional közszolgálati csator-
na kerüljön a Külügyminisztéri-
um fennhatósága alá. A képvise-
lõház azt a kezdeményezést is
hallgatólagosan elfogadta, vi-
szont a kormánypárti politikusok
még aznap élesen kritizálták, és

kijelentették, az adó áthelyezése
alkotmányellenes. „Prigoanã már
több alkalommal is bebizonyítot-
ta, hogy nem érdekli az alkot-
mány. A pártja pedig sajnos fi-
gyelmen kívül hagyja azt, hogy
inkompetens, aki idõrõl-idõre
elõáll egy törvénynyel, ami több
szempontból is alkotmányellenes
és szakmailag sem megfelelõ” –
nyilatkozta akkor lapunknak
Márton Árpád, az képviselõház
kulturális és média szakbizottsá-
gának RMDSZ-es tagja. 

A katona és a szomáliai „elveszett” találkozásával Alberto Dorado spanyol rendezõ nagyjátékfilmes feszültséget tartalmazó univerzális témát boncolgat

Megszûnhet a TVR3 és a TVR Info, miu-
tán a képviselõház hétvégén hallgatólago-
san elfogadta Silviu Prigoanã tervezetét.
Az ügyben ma dönt a szenátus.



Ma Zsombor nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
A Zsombor régi magyar
személynév. Szláv erede-
tû, jelentése: bölény.
Holnap Tivadar napja
van.

Évfordulók
• 1793-ban megnyílik a
Louvre Múzeum Párizs-
ban.
• 1887-ben Emile Berliner
amerikai feltaláló szaba-
dalmat szerez a gramo-
fonra.
• 1895-ben Wilhelm Con-
rad Röntgen egy új suga-
rat fedez fel.
• 1942-ben az USA meg-
szállja Marokkót és Algé-
riát
• 1956-ban az ENSZ Biz-
tonsági Tanácsa napirend-
re tûzi a magyar kérdést, a
Szovjetunió magyarorszá-
gi beavatkozását.
• 1960-ban John F. Ken-
nedy az amerikai elnökvá-
lasztáson legyõzi Richard
Nixont.
• 1989-ben a magyar kül-
ügyminisztérium Romá-
nia budapesti nagyköveté-
nél tiltakozik Tõkés Lász-
ló temesvári lelkész ügyé-
ben.

Vicc 
Az apuka megkérdi kisfiá-
tól:
– Nem vette észre a tanító
néni, hogy én segítettem a
házifeladat megoldásá-
ban?
– Nem.
– Na és mit mondott a

megoldásodra?
– Azt, hogy napról napra
hülyébb leszek.

Recept
Érrendszeri és általános
meszesedés ellen, 
immunerõsítõ és 
baktériumölõ itóka 
Hozzávalók: 30 gerezd fok-
hagyma, 5 citrom, l liter víz.
Elkészítés: a fokhagymákat
felaprítjuk, a citromokat hé-
jával együtt apróra vágjuk.
Mixerben összeelegyítjük a
fokhagymával együtt majd
egy liter vízben az elsõ
buggyanásig hagyjuk a tûz-
helyen. Ezután leszûrjük és
üvegekbe öntjük, hûvös he-
lyen tároljuk.
Tanácsok: Ha az agyi erek,
vagy szívkoszorúerek beszû-
külnek, vagy általános elme-
szesedés tapasztalható
igyunk napi egy kupicával.
A gyógymód kipróbálói állít-
ják, hogy már 3 hetes kúra
után érezhetõ az egész test fi-
atalos regenerálódása. A me-
szesedések és ezek mellékha-
tásai látás csökkenés, éles lá-
tás hiány, hallás csökkenés
lassan egészen elmúlnak.
3 hetes a kúra majd 8 nap
szünet és ismét 3 hét. Ez a
kúra egész évre védettséget
ad. Általános javulás áll be.
Ajánlatos évente megismétel-
ni. A fokhagyma szagát sen-
ki nem fogja érezni. A fok-
hagyma és citrom hatása tel-
jes mértékben érvényesül. A
meszesedés miatt szenvedõ
emberek ismét nyugodtan
tudnak aludni, mert a meszet
feloldja és a testbõl kiüríti.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Olyan emberekkel találkozik,
akik segítségére lesznek a mun-
kában, lelkiekben egyaránt.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Magánélete terén jó lehetõsége-
ket jelez a Vénusz, amitõl egész
nap feldobott hangulatban lu-
bickol.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Sok feladat vár Önre, de jó össz-
pontosítással mindent meg tud
oldani. Otthon próbálja meg
társát is bevonni a munkába.

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Egyre újabb, megvalósítható öt-
lettel áll elõ, ezért fõnöke részé-
rõl pozitív változásokat tapasz-
tal. Szakmai rátermettségét el-
ismerik.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Tudja, mit vár az élettõl, és
most kellõ elszántság van az
Oroszlán-jegyûben, hogy vég-
hez vigye, amit eltervezett.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Nehéz pillanatok várják. Egy
közeli ismerõse visszaél a jóhi-
szemûségével. Cselekedjék józan
belátása szerint.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A Vénusz eltökéltté teszi a prob-
lémák leküzdésében. Optimális
pénzügyi döntéseket hozhat, és
a nem várt buktatók sem hoz-
zák majd zavarba.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Szokatlanul ingerlékeny lehet.
Szembe kell néznie a valóság-
gal, mert ez szolgálja hosszabb
távon a javát. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Kiválón eligazodik a jogsza-
bályok rengetegében. Figyeli a
változásokat, mert lehet, hogy
gyors döntéseket kell hoznia.

BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ma nagy változtatásokat hajt-
hat végre. Egy jó befektetésnek
köszönhetõen hosszú távra meg-
oldhatja pénzügyi helyzetét.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Különösen szerencsés lehet a
mai napon. Tárgyalásai az Ön
karrierjét erõsítik. Egyedi ötle-
teit nagyra becsülik.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A mai nap kissé problémás lesz,
ami hátráltatja munkájában.
A helyzeteken úrrá lesz, és nem
marad el az estére betervezett
programja.

Horoszkóp
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (sor.)
9.55 Újrakezdés (sor.)
10.45 Jelfák
11.00 Család-barát
11.55 A Duna
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.25 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.55 Magyar elsők
16.15 Kisenciklopédia
16.25 Mikor 
a Fal leomlott
17.20 Törzsasztal (ism.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.55 Dunáról fúj a szél
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.40 Török kezdőknek
(német vígj. sor.)
22.10 Gengszterfilm (ma-
gyar akcióf., 1999)
23.50 Kikötő - Extra (ism.)
23.35 Sporthírek
0.40 Váltó
0.50 Divathét (ism.)
1.20 Koncertek az A38
hajón
2.10 Kikötő - Friss (ism.)
2.30 Híradó (ism.)
2.50 Labdarúgó-mérkőzés
DVSC-TEVA - Szolnoki
MÁV

DUNA TV, 22.10
Gengszterfilm

A kelet-európai gengsztertörténet főszereplője, H. Gábor a
rendszerváltozás előtt smasszerként dolgozott, majd lopá-
sért börtönbe került. A bűnözést 1989 után is folytatja, ba-
rátjával, Sanyival kisebb-nagyobb összegeket rabolnak. Ak-
cióik mind keményebbé válnak, már gyilkolnak is. Kiszállni
azonban már nem tudnak többé. Végül egy bűntársuk - mie-
lőtt eltehetnék láb alól, feladja őket.

TV2, 22.20
Mission: Impossible

Egy volt orosz kém titkos nemzetközi információkat dob a fe-
ketepiacra: egy listát a világ legjobb titkos ügynökeinek ne-
vével. Ha az információ rossz kezekbe kerül, a következmé-
nyek beláthatatlanok. Így nincs más hátra: a szupercsoport
akcióba lép. Egy prágai követség fogadásán vagyunk, ahol a
mesterkémek a legfejlettebb csúcstechnikát és találékony-
ságukat együtt vetik latba a siker érdekében.

m1, 22.35
Berlin felett az ég

„Történetem hősei angyalok. Igen, munkanélküli őrangyal-
ok, akik a háború befejezése óta Berlinben tevékenykednek,
ahogy az Úristen így hátrahagyta őket. Azután egy szép na-
pon az egyik angyal szerelmes lesz. Találkozik egy trapéz-
művésznővel, aki cirkuszban lép fel, angyalszárnyacskákkal
a ruháján. Ezt nagyon mulatságosnak találja, és nagyon tet-
szik neki ez a lány.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLÓZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.00 Nekem 
ne lenne hazám?
17.15 Nemzet 
és védelem
17.40 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.10 Magyar pop
19.05 Átjáró
Sorsok és történetek a
Kárpát-medencében
19.30 Sherlock Holmes,
a mesterkopó 
(olasz-japán rajzf. sor.)
19.55 “Életcélok-hitval-
lások” Szendrő Péter
20.00 Házaspárbaj
(olasz filmsor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Házaspárbaj
(olasz filmsor.)
22.20 Stingers 
(auszt. krimisor.)
23.10 Záróra
0.00 McLeod lányai
(auszt. kalandfilmsor.)
0.45 A Silla királyság ék-
köve (dél-kor. filmsor.)
1.40 Mafalda 
(sp. anim. sor.)
1.45 Berlin felett az ég
(német-francia filmdrá-
ma, 1987)
3.45 Mafalda 
(sp. anim. sor.)
3.50 Magyar pop

7.00 Trendmánia (ism.)
7.25 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
(ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.35 Szent Patrick 
legendája 
(am. filmdráma, 2000)
17.20 A szerelem 
rabjai 
(argentin sorozat)
18.25 Döglött akták
(amerikai krimisor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.05 Fókusz
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar filmsor.)
Utána: RTL-hírek
22.20 Vészhelyzet 
(am. filmsor.)
23.20 A Grace klinika
(am. drámasorozat)
Utána. RTL-híradó
0.25 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
0.55 Végzetes vadászat
(am.-kan. thriller, 2000)
2.40 Reflektor
- Sztármagazin

5.25 Animációs filmek
6.00 Műsorszünet
6.25 Teleshop
7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.55 Távol Afrikától
(amerikai romantikus 
dráma, 1985)
14.25 Kvízió 
– Telefonos játék
15.50 Megamánia (ism.)
16.25 Rex felügyelő (oszt-
rák-német krimisorozat)
17.30 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mexikói sorozat)
19.30 Tények
20.05 Ezek megőrültek!
21.10 Aktív 
- TV2 magazinja
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.20 Mission: Impossi-
ble (amerikai akciófilm,
1996)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Megamánia
0.50 A médium 
(amerikai krimisorozat)
1.45 Tények Este
2.15 EZO.TV
3.10 Passzport 
(magyar játékf., 2000)

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

8.50 Gyilkos sorok (sor.)
9.50 Egy kórház magán-
élete 10.50 Doktor House
(sor.) 11.50 Tanulj, tinó!
(am. vígjáték) 14.10
Monk (sor.) 16.05 CSI
(ism.) 17.00 Egy kapcso-
lat szabályai (sor.) 18.00
Feleségcsere 19.00 A
médium (sor.) 20.00 Dok-
tor House (sor.) 21.00
Jóbarátok (sor.) 21.30
CSI (sor.) 22.25 Négy es-
küvő 23.30 Interjú a
vámpírral (am. horror,
1994)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.05 Tenisz Bajno-
kok Ligája, Párizs 14.10
Külön kiadás 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Ko-
molyan (live) Mihai
Mironica és Radu Banciu
műsora 17.00 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
21.00 Sport.ro Hírek (live
22.00 Wrestling RAW
0.00 Sport.ro Hírek 0.30
Komolyan

9.45 Rosalinda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom 12.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
14.00 Marina (sorozat)
15.15 Viktória (sorozat)
16.30 Rosalinda (soro-
zat) 17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 Til-
tott gyümölcs (sorozat)
20.30 Szerelem és tisz-
tesség (sorozat) 21.30
Analia másik arca (sor.)
22.30 Éjszakai történe-
tek 23.30 Hét bűn (sor.)

8.05 A vadnyugat fiai
(am. western) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.05
Felpörgetve (am.-kan.-
ausztrál akciófilm) 15.10
Vírusbosszú (angol-ame-
rikai-német film) 16.55
Mélytengeri kalandorok
(am. sci-fi) 18.30 Jó taná-
csok bankrablóknak (am.
vígjáték) 20.00 Akit Bul-
dózernek hívtak (ol.-
NSZK vígjáték) 22.10
Manitu bocskora (német
vígjáték) 23.40 Szigorú-
an bizalmas (am. krimi)

8.00 Orvosok 10.00 Me-
nyet anyának 5 12.30 Hí-
rek 13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping
15.15 Aliye (török soro-
zat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Hírek 19.45 Menyet
anyának 5 (reality show)
20.30 Vendéglő nálunk
otthon 21.30 1001 éjsza-
ka (török sorozat) 23.00
Szupernova (amerikai ka-
tasztrófa film), 2. rész
1.00 A csábítás művésze-
te (erot. f.)

11.00 Zodiákus 13.00
Teleshop 14.30 Stílus
15.00 Grand Prix 15.30
A polgármester 16.00 Zo-
diákus 18.00 Szentföldi
szent helyek üzenete
18.30 Sztárok a konyhá-
ban 19.00 Viva Natura
19.30 Léptünk koppan
ódon köveken 20.00
Fesztiválsoroló 20.30
Tűzoltók (sor.) 21.35 Hír-
háló 22.00 Lézer misszió
(am.-ném.-dél-af. f.) 0.00
Kickbox életre-halálra
(am. akciófilm)

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthí-
rek, időjárás-jelentés
10.00 Kékfény (ism.)
Bűnügyi magazin
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.30 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm
15.35 Átjáró
16.05 Tudástár 2010
16.35 Összhang
17.30 Hírek
15.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.35 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
19.40 McLeod lányai
(ausztrál sor.)
20.30 Híradó este
21.05 Önök kérték! 
- Kívánságműsor
22.05 Az Este
22.35 Berlin felett az ég
(német-francia filmdrá-
ma, 1987)
0.40 Szellem a palack-
ból... (ism.)
1.10 Prizma
1.25 Hírek
1.30 Sporthírek
1.35 Ma Reggel (ism.)
Benne: Híradó, 
sporthírek

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 Ahogy elő van írva
11.00 Nagy embereke a
TVR-ben
11.15 Mondd mi fáj
(ism.)
11.45 Jótékonysági kon-
cert (ism.)
12.15 Nappalok és éjsza-
kák
12.45 A legendás doktor
Hur Jun (ism.)
13.45 Ragadós történe-
tek kicsiknek
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
14.50 A bor románul
14.55 Nagy embereke a
TVR-ben
15.00 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
17.00 Akkor és most
17.30 Kurier TV
18.00 Hírek
18.30 A legendás doktor
Hur Jun (sor.)
19.30 Nagy embereke a
TVR-ben
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Én, az állampolgár
22.00 A bor románul
22.10 Alamo 
(am. kalandf., 1960)
0.55 Az othhon zöldje
(am.-ír f. dráma) (ism.)

7.00 Pro Tv hírek
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember 
(román vígjáték sor.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.30 Nevess csak! 
(am. vígjáték sorozat)
14.00 Utazás 
a mítoszok földjére 
(am. film, 2001), 2. rész
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Nindzsa 
(am. akcióthriller, 2009)
22.15 Az örökség 

(román sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 Dexter 
(amerikai sor.)
1.00 Nindzsa (amerikai
akcióthriller, 2009) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea-val
11.15 Atomcsapás 
(amerikai akciófilm,
1998) (ism.)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Egy rém rendes
család (amerikai vígj. sor.)
14.30 Nálam az irányítás
(reality show) (ism.)
16.00 Híradó, Sport
17.00 Közvetlen hozzáférés

– Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.30 Csillagháló 
– szórakoztató műsor
22.00 Vad nárcisz 
(román dráma sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Veszélyes albérlő
(német thriller, 2009)
2.45 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés (ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Senki sem tökéletes
(román vígjáték sorozat)
8.20 Sport Florentinával
9.15 Mindenki gyermeke
- Jessica McClure 
megmentése 
(amerikai f. dráma)
(ism.)
11.30 Mondenii Show
12.00 Levintza 
bemutatja (ism.)
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Orosz rulett 
(am. krimi, 1975)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A skorpió
megszelidítése 
– reality show
20.30 A jómodór iskolája
– reality show
21.30
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
23.00 Mondenii Show 
– szórakoztató magazin
23.30 Eltévedve 
(amerikai thriller, 2004)
1.30 Hírek, Sport
2.30 Lököttek 
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Motorkerékpár-épí-
tő VB - Jerry Covington
és Warren Vesely
8.00 Újjáépítők 
- Kék madár
9.00 Halálos fogás 
- Nehéz az élet
10.00 Piszkos munkák 
- Sóbányász
11.00 Végzetes másod-
percek
12.00 Amcsi motorok -
Byron Nelson 1
13.00 A túlélés 
törvényei
14.00 Állítólag...
15.00 Piszkos munkák
15.30 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Pokoli órák
18.00 Amcsi motorok 
- Orange Rescue motor
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag...
21.00 Hogyan készült?
21.30 Nagy durranások 
- Bismarck
22.30 Édesvízi 
szörnyek - Piranha
23.30 A túlélés 
törvényei 
- Dél-Dakota
0.30 Mit nekem 
egy monstrum!
1.30 MacIntyre alvilági
útikalauza, Csehország
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Anya az állatorvos
(német sorozat)
8.10 DP 2 Tonomat
10.00 A Litvinyenko-
dosszié 
(orosz dok. f.) (ism.)
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európában
15.30 Parlamenti 
pártok fóruma
16.00 Anya 
az állatorvos 
(német sor.)
17.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
17.30 Vallomások 
– szórakoztató magazin
18.30 Az én költ-
sévetésem
19.00 Biznisz óra
20.00 Nyílt játszma
21.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 A Donnelly klán
(ausztrál krimisorozat)
0.00 Az én költségveté-
sem (ism.)
0.30 Motomágia 
(ism.)
1.00 Vallomások (ism.)
2.00 Biznisz óra (ism.)
3.00 DP 2 Tonomat
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

KEDD
2010. november 9.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

A tizenegyedik forduló
mérkõzéseivel folytató-

dott a hétvégén a labdarúgó-
Liga 2 õszi idénye. A Nyuga-
ti-csoport egyik rangadóján a
Dacia Mioveni 2-1-re nyert
az ALRO Slatina ellen. Nyer-

tek a nagyváradiak is, a Bihar
FC Markus (22. perc) góljá-
val gyõzték le 1-0-ra a FC
Argeºt. További eredmények:
Poli Iaºi–Szilágysomlyói FC
Silvania 2-0, CSM Râmnicu
Vâlcea–UTA 4-2, Aradi
ACU–Dévai Mureºul 1-1,
Tordai Arieºul–Gaz Metan
CFR Craiova 2-2. Tegnap,
Nagyszebenben némi megle-

petésre az újonc Voinþa 1-0-ra
legyõzte a Petrolul Ploieºti-et,
amely így a Mioveni és legyõ-
zõje, a továbbra is egyetlen
veretlen Szeben mögé, har-
madik helyre szorult vissza.
A Gyulafehérvári Unirea sza-
badnapos volt, miután ellen-
fele, a Lupényi Minerul visz-
szalépett. A bányászcsapat
eredményeit törölték. 

A Keleti-csoportban:
Astra II Giurgiu–Delta Tul-
cea 1-0, Steaua II–FC Sna-
gov 4-2, Concordia Chiaj-
na–Farul Constanþa 1-0,
Gloria Buzãu–Viitorul Con-
stanþa 2-0, Sãgeata Nãvo-
dari–FC Botoºani 4-0, Dina-
mo II–Ceahlãul Piatra Ne-
amþ 1-2, CF Brãila–CS Oto-
peni 1-0, Dunãrea Galaþi–
Juventus Bukarest 4-0. Az
élmezõny: 1. Ceahlãul Piat-
ra Neamþ 27 (30-9), 2. Sã-
geata Nãvodari 25 pont (22-
7), 3. Concordia Chiajna 24
(18-9), 4. FC Botoºani 18
(21-14), 5. Viitorul Constan-
þa 16 (18-19). 

Õszi félidõ 
nõi kosárlabdában 

A nõi kosárlabda-bajnokság-
ban a félidejéhez érkezett az
õszi idény. A 7. forduló
eredményei: észak-nyugati
csoport: Gyulafehérvár-
Nagyvárad 63-46, Kolozsvá-
ri U–Temesvári Bega Dan-
zio 62-85, Szatmárnémeti
CSM-Aradi BC ICIM 56-62
(a Sepsi BC volt szabadna-
pos); dél-keleti csoport:
Olimpia–Sportul Studenþesc
79-66, Brassói Galactica–
Rapid 69-65, Poli Naþional
Iaºi–Craiova 57-76 (az Ale-
xandria volt szabadnapos).
A visszavágó sorozata már a
hét végén megkezdõdik. 

Kolozsváron is nyert 
az SzKC 

Három hét megszakítás után
folytatódott a férfi kézilabda
Nemzeti Liga õszi idénye. A
8. forduló eredményei:
Nagyvárad–Szatmárnémeti
25-26, Kolozsvári U Tran-
silvania–Székelyudvarhelyi
KC 27-32, Bucovina Sucea-
va–Buk. CSM 40-33, Stea-
ua–Bákói Dedeman 24-25,
Pandurii Tg. Jiu–Temesvári
Poli 28-22, Brassói Dina-
mo–Nagybányai Minaur HC
22-20, HCM Constanþa–Re-
sicabánya 21-21. Az udvar-
helyiek jobb gólarányukkal
elõzik meg a szintén 14 pon-
tos „pandúrokat”, a Resica-
bányának 13, a Suceavának
pedig 12 pontja van.  

Csonka forduló 
nõi kézilabdában 

A nõi kézilabda-Nemzeti Li-
ga 8. fordulójának hétvégi
eredményei: Resicabánya-
Kolozsvári U–Jolidon 25-34,
Nagybánya–HCM Roman
27-24, Craiova–Zilahi HC
24-22, Brassói Rulmentul–
Buk. CSM 34-39. Vasárnap:
Tomis Constanþa–Oþelul
Galaþi, Dévai Cetate–HCM
Buzãu.

Berki eszéki gyõzelme

Berki Krisztián lólengésben
megnyerte a tornászok eszé-
ki Világkupáját. A magyar
kiválóság Berki világbajnok-
hoz méltó gyakorlattal fölé-
nyesen gyõzött, pontszáma
15,725. Ugyanezen a szeren
Kállai Zoltán hetedik lett,
13,350 ponttal. A harmadik
magyar, Mihók Ádám a ta-
laj fináléjában volt érdekelt,
ahol 13,900 ponttal hatodik
helyen végzett. 

Merész 
az új nõipóló-kapitány

Az eddigi utánpótlás-kapi-
tányt, Merész Andrást bízta
meg a nõi válogatott szak-
mai irányításával a Magyar
Vízilabda Szövetség
(MVLSZ) elnöksége. Az elõ-
döt, Petrovics Mátyást az
MVLSZ vezetõ testülete
szeptember 30-án váltotta le
tisztébõl, húsz hónappal hi-
vatalba lépését követõen, mi-
után az idei tétesemények
egyikén sem sikerült csapa-
tával a legjobb négy közé
jutnia.

T. J. L. 

A magyar–román jégko-
rongbajnokság, a MOL

Liga pénteki játéknapján a
HSC Csíkszereda nagy csa-
tában gyõzte le 2-1-re a Bras-
sói Fenestela 68-at. Mihály
Ede a 15. percben szerzett
vezetést Charles Franzen ta-
nítványainak, a brassói
Adorján József egyenlítõ
góljára azonban már közel
egy félórát kellett várni. A
46. percben utoljára zördült
a brassói háló, Virág Csanád
a végeredményt állította be.
A magyarországi csapatok
mérkõzésein sok gól esett.
Eredmények: Dab. Docler–
Ferencváros 11-3, Miskolci
JJSE–Újpesti TE 10-0, Vasas
HC–Sapa Fehérvár AV19 5-

1. Tegnap este Sapa Fehér-
vár AV19–Dab.Docler, Mis-
kolci JJSE–Vasas HC, Új-
pesti TE–Ferencváros és
Steaua Rangers–HSC Csík-
szereda mérkõzéseket ren-
deztek. 

Szoros csíki hokisiker

RövidenÉllovast váltott a Liga
2-ben a Nagyszeben

Nagyszebenben némi meglepetésre az újonc Voinþa 1-0-ra legyõzte a Petrolul Ploieºti-et

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A Kecskemét kiváló má-
sodik félidei helyzetki-

használásának köszönhetõen
4-3-ra legyõzte az Újpestet a
magyar labdarúgó-Moni-
comp Liga 13. fordulójának
pénteki nyitómérkõzésén.
Az elõzõ idényben bronzér-
mes, de ebben a szezonban
várakozáson alul teljesítõ
Gyõri ETO 1-1-es döntetlent
ért el a Budapest Honvéd
vendégeként a Bozsik Stadi-
onban. Múlt heti veresége
után a listavezetõ Videoton
4-1-re gyõzött a Rákóczi ka-
posvári otthonában, a pont-
vadászat gólkirálya, Alves,
kétszer is betalált.Szintén
szombaton A Pápa 2-1-re le-
gyõzte a Vasast, csakúgy
mint a sereghajtó Szombat-
helyi Haladás a vendég
MTK-t. Pakson a BFC Sió-
fok kiharcolta a gól nélküli
döntetlent (0-0), a Zalaeger-
szegi TE pedig 2-1-re nyerte
a Ferencváros elleni sláger-
mérkõzést. A találkozót a 83.
percben Kassai Viktor játék-
vezetõ pár percre félbeszakí-
totta a vendégdrukkerek pe-
tárdázása miatt, egyébként a
gólokat Balázs (4.) és Delic
(87. – 11 m), illetve Rósa D.
(65.) szerezte. Lapzárta után
Debreceni VSC–Szolnoki
MÁV mérkõzést rendeztek.
Ezt megelõzõen a táblázaton
a Videoton (29 pont) vezetett
a Zalaegerszeg (26), a Pápa
(22), a Ferencváros (22) és a
Debrecen (21) elõtt. 

Menetel a Vidi 

Labdarúgás

T. J. L.

A német labdarúgó Bun-
desliga 11. fordulójának

nyitómérkõzésén a Schalke
04 3-0-ra nyert az újonc St.
Pauli ellen, a gólokat Raúl
(2) és Huntelaar szerezte. 

Szombaton a Bayern
München fordulatos mérkõ-
zésen remizett a Borussia
Mönchengladbach otthoná-
ban (3-3), a vendégek góljait
Gomez, Schweinsteiger és
Lahm szerezte. A SC Frei-
burg legyõzte a sokáig meg-
lepõ listavezetõ FSV Mainz
05-öt (1-0). További eredmé-
nyek: Hamburger SV–1899
Hoffenheim 2-1, Eintracht
Frankfurt–VfL Wolfsburg 3-
1, 1. FC Nürnberg-1. FC
Köln 3-1. Tegnap: Hanno-
ver 96-Borussia Dortmund
0-4. A Bayer Lever-
kusen–Kaiserslautern és
VfB Stuttgart–Werder Bre-
men találkozók lapzárta
után értek véget. 

A hétközi Bajnokok Ligá-
ja-fordulóban a címvédõ
Internazionalét legyõzõ
Tottenham Hotspur 4-2-re ki-
kapott a Bolton otthonában
az angol Premier League 11.
fordulójának szombat dél-
utáni nyitómérkõzésén. A
Manchester United 89. perc-
ben szerzett Park-góllal kere-
kedett felül a Wolverhamp-
ton Wanderers csapatán. To-
vábbi eredmények: Birmin-

gham City-West Ham Uni-
ted 2-2, Blackburn Rovers-
Wigan Athletic 2-1, Black-
pool-Everton 2-2, Fulham-
Aston Villa 1-1, Sunderland-
Stoke City 2-0. Tegnap:
Arsenal-Newcastle United 0-
1, West Bromwich Albion-
Manchester City 0-2, FC
Liverpool–Chelsea 2-0. 

A Bologna hazai pályán 2-
0-ra nyert a Lecce ellen az
olasz Serie A 10. fordulójá-
nak szombati nyitómérkõzé-
sén. Késõbb a címvédõ
Internazionale döntetlenre
mérkõzött otthon a Bresci-
ával: Internazionale–Brescia
1-1 (0-1), gól: Eto,o (73., 11-
esbõl), illetve Caracciolo
(14.) Tegnapi eredmények:
Fiorentina–Chievo  1-0, Ba-

ri–AC Milan 2-3, Juventus–
Cesena 3-1, Lazio–AS Roma
0-2, Napoli–Parma 2-0,
Sampdoria–Catania 0-0,
Udinese–Cagliari 1-1, A Pa-
lermo késõ este fogadta a
Genoát. 

A spanyol Primera Divi-
sión 10. fordulója keretében
szombaton két találkozót
rendeztek: Real Sociedad-
Racing Santander 1-0 (1-0),
Espanyol–Málaga 1-0 (1-0).

A francia Ligue 1 12. for-
dulójának szombati eredmé-
nyei: AC Arles-Avignon-SM
Caen 3-2, Girondins Bor-
deaux–Valenciennes  1-1,
St.-Étienne–Lorient 1-2 (!),
Sochaux–AJ Auxerre 1-1,
Stade Rennes–Olympique
Lyon 1-1. 

Raúl-dupla Gelsenkirchenben 

A Sapa Fehérvár AV19 4-3-ra kikapott az osztrák Graz
99-es csapatától a jégkorong osztrák liga pénteki fordu-
lójában (képünkön). A vendégek csak a második harmad-
ban ütöttek gólt, igaz, akkor mindjárt négyet. 

Fehérvári vereség az osztrák hokiligában

A táblázaton
1. Csík. 20 17 0 3 110-41 48
2. Dab.Docler 21 15 0 6 107-54 45
3. M.JJSE 22 14 0 8 109-66 44
4. Vasas HC 22 14 0 8 88-51 41
5. Brassó 22 11 0 11 75-66 37    
6. FTC 21 10 0 11 82-81 30
7. Fehérvár 22 9 0 13 69-103 24 
8. Steaua 21 5 0 16 62-101 16
9. Újpest 21 1 0 20 42-181 3 
A győzelemért 3 pont jár. Ha bünte-
tők vagy hosszabbítás után szüle-
tik, a pontok 2-1 arányban oszlanak
meg a győztes és a vesztes között. 

A táblázaton: 
1. Mioveni 10 6 3 1 15-7 21
2. N-szeben 10 5 5 0 10-3 20
3. Petrolul 10 6 1 3 20-10 19
4. Bihar FC 10 6 1 3 12-8 19
5. Slatina 11 5 3 3 15-11 18
6. UTA 11 5 2 4 22-19 17
7. GM Craiova 11 4 3 3 13-13 15
8. Poli Iaşi 10 4 2 4 12-10 14
9. R. Vâlcea 10 4 1 5 15-13 13
10. Gyulaf. 10 3 3 4 7-10 12
11. Torda 10 3 2 5 9-14 11
12. Aradi ACU 10 3 2 5 8-13 11
13. Déva 11 2 3 5 8-14 9
14. FC Argeş 11 2 2 7 9-17 8
15. Silvania 10 2 1 7 5-18 7

A Schalke 04 csatáraként is megtalálta a góllövõ cipõjét Raúl 
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

A labdarúgó Liga 1 14.
fordulójának pénteki

nyitómérkõzésén a Gaz Me-
tan 2-1-re nyert a Besztercei
Gloria ellen. Pîrvulescu a 29.
percben szerzett vezetést, az
56. percben pedig Akaki már
a szászmedgyesiek második
gólját szerezte. A hajrában
Szukala szépített a vendé-
geknek, a csapatok 9-9 me-
zõnyjátékossal fejezték be a
mecscset: a hazai Aganovici
a 12., a besztercei Radu
Mãrginean pedig a 18. perc-
ben jutott a kiállítás sorsára. 

Zsinórban két vereségnél
tart az Universitatea Cra-
iova, Victor Piþurcã tanítvá-
nyait ezúttal a listavezetõ
galaciak tréfálták meg a Ion
Oblemenco-stadionban, 0-
1. Az Oþelul gólját Silviu
Ilie szerezte a 22. percben, s
az oltyánok egyenlítési kí-
sérleteit az is gátolta, hogy a
62. perctõl emberhátrány-
ban szerepeltek, Ciucã kiál-
lítása nyomán. Tizedik baj-
noki sikerével az Oþelul 32
pontig jutott, és biztosan õr-

zi vezetõ pozícióját a pont-
vadászatban. 

Szombaton folytatódott a
kiállítások sora: Târgu Jiu-
ban Fernandes a 40. percben
hagyta emberhátrányban

csapatát, a Marosvásárhelyi
MFC-t. A „pandúrok” há-
rom góllal érvényesítették
emberelõnyüket, s végül 4-1-
re nyertek. A gólokat Cl.
Voiculeþ (36.), Bãcilã (44.) és

Pintilii (55., 65.), illetve L.
Munteanu (81.) szerezte.   

Ploieºti-en az Astra har-
madik sikerének tapsoltak, a
prahovaiak 3-0-ra nyertek a
Brassó ellen. Paulinho bünte-
tõbõl szerzett vezetést a 25.
percben, majd Takajuki (50.)
és Fatai (90.+5) is betalált.  

Jó volt a lapjárás a szom-
bat esti mérkõzésen is, ame-
lyen Marius Avram hét sárga
mellett egz-egy pirosat is fel-
mutatott. A Temesvári FC
végül 2-1-re nyert a Vaslui el-
len, Cânut a 43., a hazai
Zicut pedig az 57. percben ál-
lították ki. A vendégek Papp
révén szerreztek vezetést a
32. percben, az elsõ játékrész
hosszabbításában pedig Zicu
egyenlített. A gyõztes gól
Goga mûve, a csatár a 69.
percben talált be.  

Lapzártánkig csak a Spor-
tul Studenþesc-–Kolozsvári U
(2-0) mérkõzés fejezõdött be,
a Kolozsvári CFR 1907-
Dinamo összecsapás 20 óra-
kor kezdõdött. Ma a Victoria
Brãneºti–Unirea Urziceni-
(17 óra, GSP Tv) és Ra-
pid–Steaua- (20.30 óra, Digi
Sport) mérkõzések zárják a
14. forduló mûsorát. 

Röviden
Brazil Nagydíj: 
Vettel gyõzött, 
tarolt a Red Bull

Sebastian Vettel, a Red Bull
német pilótája nyerte a teg-
napi Forma-1-es Brazil
Nagydíjat. Vettel mögött
csapattársa, az ausztrál
Mark Webber lett a máso-
dik, a spanyol Fernando
Alonso (Ferrari) pedig a
harmadik. A Red Bull ket-
tõs gyõzelme egyben azt is
jelenti, hogy az istálló egy
futammal a zárás elõtt meg-
nyerte a konstruktõrök vi-
lágbajnokságát. Vettel sike-
rével feljött a harmadik
helyre a vb-pontversenyben,
amelyet továbbra is Alonso
vezet Webber elõtt. Az egy
hét múlva esedékes Abu-
Dzabi Nagydíjon, az évad-
záró viadalon még négy pi-
lóta, Alonso, Webber, Vet-
tel és a brit Lewis Hamilton
(McLaren) esélyes a végsõ
sikerre. A brazil GP-n már
az elsõ körben élre tört a
két Red Bull-autó, Alonso
és Hamilton követte õket és
a helyzet a leintésig már
nem változott.

Dinamo-Steaua pont-
osztozkodás pólóban

Az ötödik fordulóval foly-
tatódott a hazai vízilabda-
szuperliga a hétvégén. A
nagyváradi uszodában a
bajnok CSM Digi meggyõ-
zõ fölénnyel, két gyõzelem-
mel „ütötte ki” a Bukaresti
Rapidot: 16-2 és 27-4. Ki-
egyensúlyozottabb küzdel-
met hoztak a bukaresti
Dinamo-Steaua, illetve a
kolozsvári Politehni-
ca–Sportul Studenþesc
párosmérkõzések: az elõb-
bin a Dinamo szombati 7-
5-ös gyõzelmét vasárnap
11-10 arányú Steaua-
gyõzelem követte. A ko-
lozsvári és bukaresti egye-
temisták is osztoztak a
pontokon: a Politehnica
szombati 7-6-os gyõzelme,
majd a vasárnapi 8-8-as
döntetlen négy pontot tett
a kolozsváriak, egyet a fõ-
városiak tarsolyába. A táb-
lázaton a Steaua és a
Dinamo vezet 24-24 pont-
tal, a nagyváradiak két
mérkõzéssel kevesebbet ját-
szottak, így 18 ponttal egy-
elõre harmadikok.

Kemény Dénes 
is halhatatlan lesz 

Májusban Kemény Dénes
is halhatatlanná válik, ami-
kor is ünnepélyesen beiktat-
ják a nemzetközi Híressé-
gek Csarnokának (ISHOF)
tagjai közé. A magyar férfi
vízilabda-válogatott szövet-
ségi kapitánya beválasztásá-
nak hírét Bruce Wigo, az
Egyesült Államok-beli Fort
Lauderdale-ben mûködõ, s
a vizes sportágak legna-
gyobbjait tömörítõ intéz-
mény vezetõje tudatta. A
2011-es avatásra kiválasz-
tottak közé azzal kerülhe-
tett be Kemény Dénes,
hogy 2000-ben, 2004-ben és
2008-ban is ötkarikás
aranyérmet szerzett a nem-
zeti együttessel.

Piros lapos forduló 
a román Liga 1-ben

A galaciak (kék mez) két vállra fektették a Craiovát is

Kosárlabda

T. J. L.

Több rangadó is szere-
pelt a férfi kosárlabda-

bajnokság 9. fordulójának
mûsorában. Medgyesen,
fordulatos mérkõzésen a
Gaz Metan jobb hajrával
nyert 86-79-re a Kolozsvári
U-Mobitelco BT ellen. A
gyõztesektõl Mitchell 25
pontig jutott, a másik olda-
lon pedig Krsztanovics és
Dykes is 23-ig, de a lepatta-
nók száma döntött, itt a há-
zigazdák 39-et szedtek a
venégek mindössze 20-ával
szemben. Bukarestben a CS
Municipal hengerelt az
újonc Politehnica Iaºi-sal
szemben (103-73), s az Ener-
gia Rovinari-nak sem oko-
zott különösebb gondot a
bajnokverõ SCM U Craiova
legyõzése (84-56). Három
mérkõzésen is vendégsiker
született, de csak a temesvá-
ri eredmény meglepõ: Ma-
rosvásárhelyi BC Mureº–
Csíkszeredai Hargita Gyön-
gye BC 97-81, Brassói CSU
Cuadripol–Nagyszebeni
CSU Atlassib 66-98, Temes-
vári BC-BC Argeº Piteºti 60-
71. Tegnap: CS Otopeni–
Steaua Turabo 63-78. A
Varadinum-fesztivál miatt a
Nagyváradi CSM csak ma
játszik a bajnok CSU Ase-
soft Ploieºti-vel. 

Rangadók 
fordulója 

Labdarúgás

T. J. L.

Négy „szûk esztendõ”
után nyert ismét az euró-

pai kupaporondon a Steaua:
az Európa Liga csoportköré-
nek nyegyedik fordulójában
Marius Lãcãtuº tanítványai
3-1-re verték a holland FC
Utrechtet. A 29. percben
Vorm kapus csak a gólvona-
lon túl tudta megfogni
Gardoº fejesét, 1-0. Négy
perccel késõbb Mertens szép-
ségdíjas szabadrúgás-góllal
egyenlített, a döntést azon-
ban Bogdan Stancu csikarta
ki. A Steaua gólzsákja az 52.
és az 53.percben is betalált, 3-
1. A 72. percben Tãnase pus-
kázta el a 4-1 lehetõségét,
majd az utolsó negyedórá-
ban Sztaniszlav Szuhina
orosz játékvezetõ nem adott
meg egy-egy tizenegyest. A
csoport másik mérkõzésén,
az Anfield Roadon, a vendég

Napoli a 75. percig vezetett
Lavezzi (28.) góljával. Az
utolsó negyedórában Ger-
rard triplájával fordítottak az

angolok, 3-1. A csoport állá-
sa: 1. FC Liverpool 8 pont (7-
2), 2. Steaua 5 (8-9), 3.
Napoli 3 (4-6), 4. Utrecht 3

(2-4). Következik (december
2-án): Utrecht–Napoli (az el-
sõ mérkõzésen 0-0) és
Steaua–Liverpool (1-4).  

Az I csoportban negyedik
mérkõzését is elveszítette a
Debreceni VSC, miután 3-
0-ás vereséget szenvedett a
holland PSV eindhoveni
otthonában. Afellay (22.),
Reis (42.) és Wuytens (88.)
góljai végképp megpecsétel-
ték a magyar bajnok sorsát,
amely biztosan búcsúzik a
sorozattól. A kvartett másik
mérkõzésén: Sampdoria
(olasz)–Metaliszt Harkiv
(ukrán) 0-0. Vezet a PSV
(10 pont, 8-2), a Metaliszt
(7p, 7-3), a Sampdoria (5p,
3-3) és a Debrecen (0p, 1-
11) elõtt. Következik (de-
cember 1-jén): Metaliszt–
Debrecen (5-0) és Samp-
doria–PSV Eindhoven (1-
1). Bár két forduló még hát-
ravan, a fehérorosz BATE
Boriszov, az orosz CSZKA
Moszkva, a német VfB
Stuttgart, a portugál FC
Porto és az orosz Zenit
Szentpétervár már bejutott
a legjobb 32 közé. 

Reménykedõ Steaua, búcsúzó Loki

Fotó: gsp.ro

A csoport: Lech Poznan (lengyel)-
Manchester City (angol) 3-1 és
Juventus Torinó–Red Bull Salzburg
(osztrák) 0-0. A csoport állása: 1.
Lech 7 pont (9-7), 2. Manchester
City 7 (7-5), 3. Juventus 4, 4. Salz-
burg 2. B csoport: Rosenborg
(norvég)–Atlético Madrid és Bayer
Leverkusen (német)–Arisz Szaloniki
(görög) 1-0. A csoport állása: 1.
Leverkusen 8 pont, 2. Atlético 7, 3.
Arisz 4, 4. Rosenborg 3. C csoport:
Gent (belga–Sporting Lisszabon
(portugál) 3-1 és Levszki Szófia–

OSC Lille (francia) 2-2. A csoport
állása: 1. Sporting 9 pont, Lille 5, 3.
Gent 4 (7-10), 4. Levszki 4 (5-10). D
csoport: PAOK Szaloniki (görög)–
Villarreal 1-0 és FC Bruges (belga)–
Dinamo Zágráb (horvát) 0-2. A cso-
port állása: 1. D. Zágráb 7 pont (4-
1), 2. PAOK 7 (3-2), 3. Villarreal 6,
4. FC Bruges 2. E csoport: BATE
Boriszov (fehérorosz)–Sheriff Ti-
raszpol (moldovai) 3-1 és Dinamo
Kijev (ukrán)–AZ Alkmaar (hol-
land) 2-0. A csoport állása: 1.
BATE 10 pont, 2. D. Kijev 7, 3. She-

riff 3 (4-6), 4. AZ Alkmaar 3 (4-9). F
csoport: CSZKA Moszkva–Paler-
mo (olasz) 3-1 és Lausanne (svájci)–
Sparta Prága 1-3. A csoport állása:
1. CSZKA Moszkva 12 pont, 2.
Sparta 7, 3. Palermo 3, 4. Lausanne
1. G csoport: Hajduk Split (hor-
vát)–Zenit Szentpétervár 2-3 és
AEK Athén–Anderlecht (belga) 1-1.
A csoport állása: 1. Zenit 12 pont,
2. Anderlecht 4 (5-5), 3. AEK 4 (6-
9), 4. Hajduk 3. H csoport: Odense
(dán)–Young Boys Bern (svájci) 2-0
és Getafe (spanyol)–VfB Stuttgart 0-

3. A csoport állása: 1. VfB Stuttgart
12 pont, 2. Young Boys 6, 3. Odense
3 (6-8), 4. Getafe 3 (2-7). J csoport:
Paris Saint-Germain (francia)–Bo-
russia Dortmund (német) 0-0 és Se-
villa (spanyol)–Karpati Lviv (ukrán)
4-0. A csoport állása: 1. Sevilla 9
pont, 2. Paris SG 8, 3. B. Dortmund
5, 4. Karpati 0. L csoport: Rapid
Bécs–CSZKA Szófia 1-2 és FC
Porto–Besiktas (török) 1-1. A cso-
port állása: 1. FC Porto 10 pont, 2.
Besiktas 7, 3. Rapid Bécs 3 (4-7), 4.
CSZKA Szófia 3 (2-5).  

Az Európa Liga eredményei, állások

Az Európa Liga csoportkörében Lãcãtuº tanítványai 3-1-re verték a holland FC Utrechtet Fotó: Mediafax
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