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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2805 ▲
1 amerikai dollár 3,1396 ▲
100 magyar forint 1,5190 ▼

Erdélyi „várfelvarrás” 

Erdély több településén is restaurálják a vá-
rakat, a nagyszabású felújítási munkálatok
oroszlánrészét az Európai Unió finanszí-
rozza. Marosvásárhelyen ezen a héten kez-
dik el a középkori vár restaurálását, Csík-
szeredában és Nagyváradon jelenleg is zaj-
lanak a felújítási munkálatok.

Vezércikk 3

Boc „hivatalosította” Orbant?

Emil Boc kormányfõ magához rendelte teg-
nap Leonard Orbant, az EU-pénzek lehívá-
sát koordináló miniszteri tisztség elsõ szá-
mú várományosát, hogy az októberben fel-
állítandó tárca teendõit megtárgyalják. 

Kultúra 8

Aktuális 2

Hálás románok
a Ground Zerónál
A román elnök amerikai útjának idõzí-
tése valószínûleg véletlenül esik szinte

egybe az Amerika elleni ter-
rortámadás tizedik évfor-
dulójával. Ám mára közke-
letû az a vélekedés, hogy
Románia euroatlanti integ-

rációját a New York-i
Világkereskedelmi Köz-
pont ikertornyainak

összeomlása gyor-
sította fel.Cseke Péter Tamás

Országot véd Orbán Viktor

Hat területre vonatkozó országvédelmi ter-
vet hirdetett a magyar miniszterelnök teg-
nap. Orbán Viktor szerint várható, hogy a
bejelentett intézkedések miatt nemzetközi
szervezetek nemzetközi fórumokon megtá-
madják az országot. Közben a Parlament
elõtt szakszervezeti tüntetés kezdõdött.

Aktuális 3

Feszültségekkel kezdõdött
tegnap a tanév: a magyar

szülõk ellenérzésekkel fogadták
az oktatási miniszternek azt az
elképzelését, hogy a diákok

órák elõtt énekeljék el a román
himnuszt. Tegnaptól két új ma-
gyar iskola is indult Margittán
és Szalontán, Marosvásárhelyen
azonban helyhiányra panasz-

kodnak a szülõk: több gyereket
elutasítottak a helyi iskolákban,
osztályösszevonással szüntettek
meg magyar osztályokat. 
7. oldal 

Kihalófélben Románia?
Jelentõsen csökkent az elmúlt félévben a születések és a házasságkötések száma

A monetáris unión belüli
adóügyi szabályozások szi-

gorodásától tartanak az euró be-
vezetésében reménykedõ közép-
és kelet-európai országok képvi-
selõi azt követõen, hogy Görög-
ország fizetésképtelenné válását
már-már tényként kezelik politi-
kai és üzleti döntéshozók egy-
aránt. A német pénzügyminisz-
térium annyira komolyan szá-
mol Görögország fizetésképte-
lenné válásával, hogy ennek be-
következte esetére a drachma új-
bóli bevezetését is felvetette –
szellõztette meg a Der Spiegel. A
tõzsdék e hírekre eséssel reagál-
tak, amelynek legfõbb vesztesei a
pénzintézetek voltak, közöttük
elsõsorban a francia bankok. 
6. oldal 

(Mentõ)övön 

aluli görög ütés

Az RMDSZ mindhárom szé-
kelyföldi megyei tanácselnöke

indulna újabb mandátumért a jö-
võ évben esedékes helyhatósági
választások alkalmával: Borboly
Csaba tegnap jelentette be, hogy a
szövetség Hargita Megyei Egyez-
tetõ Tanácsa (HET) egyhangúlag
támogatja indulását, Lokodi Edit
Emõke jelölését pedig Kelemen
Atilla, az RMDSZ Maros megyei
elnöke „valószínûsítette” lapunk-
nak. Tamás Sándor, Kovászna
megye tanácselnöke már koráb-
ban jelezte, hogy újrázna négy
éve betöltött tisztségében. A Szö-
vetségi Állandó Tanács (SZÁT) a
jelöltek kiválasztását a területi
szervezetekre bízta, konszenzu-
sos elvi döntést várva az RMDSZ
helyi struktúráitól. 3. oldal 

Újráznának 

a tanácselnökök

Bírják majd az iramot? Az elsõsök elsõ lépései a bukaresti Ady Endre Elméleti Líceumban

Tanévkezdés – ballépésekkel

ÚMSZ

A második világháború óta
nem kötöttek ilyen kevés há-

zasságot Romániában, és az ötve-
nes években született utoljára
ilyen kevés gyermek: az ország
megindult a demográfiai lejtõn
2011 elsõ félévében – derül ki az
Országos Statisztikai Intézet ada-
taiból. Kiss Tamás szociológus
szerint nem biztos, hogy tartós
népességfogyásról van szó, de
tény, hogy a párok többsége halo-
gatja a gyerekvállalást, mert bi-
zonytalanságot vált ki a gazdasá-
gi válság és a megszorító szociál-
politika. Erre utal, hogy 2002 és
2007 között – amikor több jutta-
tás és támogatás járt a családok-

nak – kimutathatóan megugrott a
gyerekszám.  A gyermekvállalási
kedv csökkenésének egyenes kö-
vetkezménye a társadalombizto-
sítási rendszer összeomlása lehet:
ha nem történik jelentõs változás
demográfiai téren, 15-20 év múl-
va a munkavállalóknak egyen-
ként két nyugdíjas juttatásait kell
majd biztosítaniuk. A magyar kö-
zösség számára azonban jó hír,
hogy a középosztálybeli, értelmi-
ségi magyar családok szívesen
vállalnak több gyereket is, körük-
ben nem ritka a három-négy, sõt
az ötgyermekes család sem. A ro-
mán középosztály ezzel szemben
„egykézik”; nem szívesen vállal-
nak több gyereket a szegények és
az alulképzettek sem. 7. oldal 

Fotó: Tofán Levente

A születések száma az utóbbi negyven évben
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Röviden

Bãsescu aláírta 
Eckstein lemondását

Hivatalosan is megvált Eckstein-Kovács
Pétertõl az Elnöki Hivatal, ugyanis Traian
Bãsescu államfõ tegnap aláírta a volt
kisebbségügyi tanácsos lemondási kérelmét
jóváhagyó határozatot. Mint korábban
írtuk, Eckstein azzal indokolta távozását a
Cotroceni-palotában betöltött tisztségébõl,
hogy nem ért egyet az államfõ által szorgal-
mazott verespataki aranyberuházással. 

Esterházy újabb emlékmûvet kap

Október 6-án avatják fel Esterházy János
emlékmûvét a dél-szlovákiai
Dunaszerdahelyen. Lipcsey György Mun-
kácsy-díjas szobrászmûvész alkotását
Dunaszerdahelyen a Fõ utcán, a városi
mûvelõdési központ melletti épület falán
helyezik el. Lipcsey Györgynek több törté-
nelmi vonatkozású szobra áll már a dél-
szlovákiai városban. Esterházy volt a szlo-
vák parlament egyetlen képviselõje, aki
1942. május 15-én a zsidóság kitelepítésérõl
szóló törvény ellen szavazott. A szovjet tit-
kosszolgálat, majd csehszlovák hatóságok
azért hurcolták meg, mert nyilvánosan el-
ítélte az 1940-ben a szovjetek által elköve-
tett katinyi vérengzést.

Román rabszolgák szabadultak ki

Koncentrációs táborhoz hasonló körülmé-
nyek között tartottak fogságban 24 férfit
Nagy-Britanniában, Bedfordshire régióban.
A rabszolgákat – köztük 17 brit, 2 román, 3
lengyel és 2 orosz állampolgárt – a brit
rendõrség 200 fõs osztaga szabadította ki
vasárnap. Egyesek közülük már 15 éve ra-
boskodtak embertelen körülmények között.
Fejüket kopaszra nyírták, szûk ólakban tar-
tották õket nagyon egészségtelen körülmé-
nyek között, elvették tõlük minden szemé-
lyes tulajdonukat, és dolgoztatták õket. Na-
gyon kevés élelmet kaptak, sokan közülük
kórosan lefogytak.

DSK tanúskodott saját ügyében

Tanúként hallgatta ki Dominique Strauss-
Kahnt, a Nemzetközi Valutaalap volt ve-
zérigazgatóját tegnap a párizsi rendõrség.
A volt IMF-vezért Tristane Banon újságíró
júliusban jelentette fel azzal a váddal, hogy
2003-ban meg akarta õt erõszakolni.
Strauss-Kahn tagad minden vádat, és már
korábban feljelentést tett Banon ellen rágal-
mazás címén. A nõ azt állítja, Strauss-
Kahn egy interjú alkalmával erõszakosko-
dott vele egy üres párizsi lakásban.

Cameron Moszkvába látogatott

Dmitrij Medvegyev orosz államfõ (képün-
kön balra) tegnap Moszkvában fogadta
David Cameront (jobbra), akinek a szemé-
lyében – a két ország közötti számos prob-
léma miatt – hat év óta elsõ ízben látogat
brit miniszterelnök Oroszországba. Mind a
Kreml, mind a brit politikus jó elõre jelezte,
hogy több jelentõs probléma is terheli a
kapcsolatokat, de a Kreml rámutatott, hogy
bármely kérdésrõl kész tárgyalni, s ezt
Medvegyev is megerõsítette a találkozó
kezdetén. A két ország kapcsolatai 2006-
ban romlottak meg, amikor Londonban
megölték Alekszandr Litvinyenko volt
orosz titkosszolgálati tisztet, és Moszkva el-
zárkózott a gyanúsított kiadatásától.

Ismét republikánus csörte

Egy héten belül másodszor mérkõzött meg
egymással a tévékamerák elõtt a republiká-
nus párt 8 elnökaspiránsa a floridai
Tampában tegnap este. A fórumon a me-
zõny élén álló két jelöltnek, Rick Perry te-
xasi kormányzónak és Mitt Romney-nek,
Massachusetts volt elsõ emberének újabb
csörtéit már elõre jelezték. A felmérések
szerint Perry támogatottsága a republiká-
nus párton belül 38, Romney-é pedig 16
százalék.

Hírösszefoglaló

Tizenketten meghaltak és ti-
zenhatan megsebesültek az

egymással szemben álló Kadha-
fi-ellenes felkelõk hétvégi össze-
csapásaiban, Líbia délnyugati ré-
szén. Az összetûzések hátterében
hagyományos viszályok is meg-
húzódnak, egyfelõl Garján és
Kikla települések harcosai, más-
felõl al-Aszabaa város harcosai
között. Eközben a NATO harci

gépei a bukott líbiai vezetõhöz hû
erõk állásait bombázták. A
Moammer el-Kadhafi mögé fel-
sorakozó erõk azonban továbbra
is makacs ellenállást tanúsítanak.

Vasárnap egyébként kézre ke-
rült a Kadhafi-rezsim egykori
kémfõnöke, Buzeid Dorda, aki a
külföldi titkosszolgálatot irányí-
totta. A férfit a líbiai fõváros
Zenata negyedében egy magán-
ház alsó szintjén lévõ nappalijá-
ban fogta el egy húsztagú elit
egység. Dorda májusban vette át
a külföldre dolgozó titkosszolgá-
lat irányítását, miután elõdje,
Músza Kusza dezertált. A kém-
fõnök egyike azoknak a Kadhafi
mellett mindvégig kitartó volt ve-
zetõknek, akik Tripolinak a fel-
kelõk kezére jutása után estek
fogságba. Augusztus 31-én
Tripoli egyik nyugati peremkerü-
letében tartóztatták le Abdelati
Obeidit, a bukott rezsim külügy-
miniszterét.

Ugyancsak kézre került al-
Szádi, Kadhafi egyik fia (képün-
kön), aki Nigériába menekült. A
Líbiával szomszédos ország ha-
tóságai akkor fogták el, amikor
egy nyolc gépkocsiból álló kon-
vojjal úton volt Nigéria belseje fe-
lé – tudósított az al-Dzsaszíra arab
hírtelevízió. 

Elfogták Kadhafi fiát
ÚMSZ

Robbanás történt tegnap egy
dél-franciaországi atomlétesít-

ményben, Marcoule-ban. A
France Info hírrádió értesülése sze-
rint a délben bekövetkezett bal-
esetben egy ember meghalt, négy
személy súlyosan megsérült. A
detonáció a 3800 személyt foglal-
koztató kutatóközpont egyik hul-

ladékfeldolgozó létesítményének
kemencéjénél történt. A telephe-
lyen állandóan mûködõ mérõesz-
közök nem jeleznek veszélyes su-
gárzást.

A hulladékfeldolgozó üzem
atomerõmûvekbõl származó,
enyhén radioaktív fémhulladékok
beolvasztását, illetve újrahaszno-
sítását végzi; a robbanás itt tör-
tént. 

Atombaleset Franciaországban

ÚMSZ-összefoglaló

Hat területre vonatkozó
országvédelmi tervet hirdetett

a magyar miniszterelnök tegnap a
Parlamentben. Orbán Viktor en-
nek részeként bejelentette: a kor-
mány megvalósíthatónak minõsí-
tette a Fidesz–KDNP-frakció
azon javaslatát, hogy tegyék lehe-
tõvé a devizahiteleseknek az
adósságuk rögzített árfolyamon
történõ, egyösszegû végtörleszté-
sét. Közölte azt is, hogy 35 száza-
lékos luxus áfakulcsot kezdemé-
nyez a kormány, 2012-re pedig 3
százalék alatti költségvetési hiány
megállapítását. Emellett javasla-
tot tett az uzsora elleni kemé-
nyebb fellépésre; a magas rezsi
miatt központi ármegállapításra a
szemét-, a víz- és a csatornadíjak
esetében; stabilitási törvény kidol-
gozására annak érdekében, hogy
az államadósság ne termelõdjék
újra; valamint tömeges közmun-
kaprogramra.

Románia a példa

Orbán Viktor szerint kevés ke-
gyetlenebb dolgot lehet elképzel-
ni, mint amikor bûnözõk arra
szakosodnak, hogy a legszegé-
nyebbeket maradék értékeiktõl is
megfosszák, menekülésre kény-
szerítsék. Emiatt a kormány zéró
toleranciát és „hajtóvadászatot”
hirdet az uzsorás bûnözõk ellen
– közölte. Várhatónak nevezte
ugyanakkor azt, hogy nemzetkö-
zi szervezetek nemzetközi fóru-
mokon „megtámadnak bennün-
ket”, miként tették a bank- és a
multiadó esetében is. „Kedvezõt-
len ítéletek esetén megfelelõ vá-
laszintézkedésekkel fogunk rea-
gálni” – jelentette ki. A kormány
azt is kezdeményezi, hogy – vál-
toztatva a mai „helytelen gyakor-
laton” – a devizahitelek esetén

forintban jelentkezõ költségeket
a bankok csak forintban számol-
hassák fel. (Az osztrák külügy-
miniszter már tegnap nemtet-
szésének adott hangot, és kon-
zultációra szólította fel a kancel-
lárt.)

A miniszterelnök szerint indo-
kolt annak kivizsgálása is, mi-
lyen érdekeket szolgált, kit terhel
a felelõsség azért, hogy a térség
országaival ellentétben Magyar-
országon elmaradt a devizahite-
lezés adminisztratív korlátozása,
és az embereket „belecsalták” a
devizahitelezés rendszerébe. Ma-
gyarország kivételével minden-
hol idõben felismerték, hogy a
devizahitelezésbõl elõbb-utóbb
óriási baj lehet – tette hozzá, pél-

daként említve Romániát,
Ausztriát, Lengyelországot.

Orbán szavahihetõsége

A szocialisták frakcióvezetõje
szerint a kormány gazdaságpoliti-
kája illúziókra épül és megbukott,
míg a kormánypárti frakcióveze-
tõk támogatásukról biztosítot-
ták az országvédelmi progra-
mot. Mesterházy Attila (MSZP)
azt kérdezte, hogy amit elmon-
dott a kormányfõ, komolyan kell-
e venni. „Komoly probléma” –
folytatta, majd a WikiLeaks által
nyilvánosságra hozott dokumen-
tumokra utalva azt mondta, Or-
bán Viktor többször beszélt arról,
hogy nem a szavaival kell törõd-

ni. A magyar kormány ismét ha-
talmi döntéssel akarja felülírni a
hitelfelvevõk és a bankok ma-
gánjogi szerzõdéseit, ami jogál-
lamban tilos, újabb súlyos csa-
pást mér a már eddig is súlyosan
megroppant befektetõi bizalom-
ra – áll a GKI Gazdaságkutató
Zrt. gyorselemzésében. A GKI
álláspontja szerint a magán-
nyugdíj-pénztári vagyon álla-
mosítása, a visszamenõleges
jogalkotás, az ágazatok után
már-már vállalati szintû adóki-
vetés, a független intézmények –
például Alkotmánybíróság –
jogköreinek a korlátozása után
ez az újabb lépés a külföldi és a
hazai tõke menekülését fogja
okozni. 

Orbán „védelmi” terve
A magyar kormányfõ számít a külföld beavatkozási kísérleteire

A tisztességes szociális párbeszéd visszaállítását
követelték a Kossuth téren tüntetõ szakszerveze-
tek, amelyek szerint a kormány eddigi intézkedé-
sei nem kedveztek a magyar munkavállalóknak. A
„Ne tovább!” mottóval megrendezett akcióra becs-

lések szerint néhány ezren gyûltek össze. A tömeg-
ben „Nem leszünk rabszolgák, Orbán takarodj!”,
„A társadalmi békéért valódi érdekegyeztetést” és
„Nem radikális, hanem racionális megoldások kel-
lenek”– feliratú transzparenseket lehetett látni.

Szakszervezetek tüntettek a Parlament elõtt

Moammer el-Kadhafi
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Kevés olyan politikus akad-
hat a földön, aki ne álmod-
na arról, hogy élete során
bebocsátják a Fehér Ház-
ba, s szemtõl szemben ülhet

az amerikai elnökkel,
a „világ legerõsebb
emberével”.  S szintén
kevés akad, akinek
meg is adatik az,

hogy hellyel kínálják az Ovális Irodában.
Traian Bãsescunak eddig ez kétszer ada-
tott meg, elõzõ mandátuma alatt, amikor
még George W. Bush volt  Fehér Ház la-
kója. Ha a tengeren túlról származó in-
formációknak hinni lehet, a román el-
nöknek az ma mégsem jár ki, hogy életé-
ben harmadszor is beléphessen az Ovális
Irodába kezet rázni Barack Obamával.
Pedig Traian Bãsescunak rég nem volt
ennyire szüksége a legmagasabb szintû
román-amerikai találkozó létrejöttére.
Második mandátumában egyre gyakrab-
ban érte az a vád, hogy vezetése alatt el-
szigetelõdött az ország, államfõként sza-
lonképtelenné vált, és már nem szívesen
látott vendég a nyugati kancelláriákban.
Ha Obama fogadja, bírálói kénytelenek
elhallgatni: köztudott, hogy az Ovális
Iroda foteljaiban nem foglalhatnak helyet
„részeges zsarnokok” – ahogy ellenfelei
elõszeretettel nevezik. 
Az államfõ megítélésénél és a legmaga-
sabb szintû találkozó létrejötténél is fonto-
sabb azonban, hogy Traian Bãsescu ame-
rikai útja újabb fontos állomása annak a
pályának, amelyre Románia a 2002-es
NATO-csatlakozásakor állt véglegesen rá.
Az ország euróatlanti integrációja – vagy,
éppen Bãsescu szavaival – a London-Wa-
shington- tengelyhez történõ igazodás te-
szi lehetõvé, hogy a román államfõ ma
olyan dokumentukat írjon alá az ameri-
kai fõvárosban, amelyek révén az Egye-
sült Államok és a NATO kiterjeszti raké-
tapajzsát Romániára is.
A román elnök amerikai útjának idõzíté-
se valószínûleg véletlenül esik szinte egybe
az Amerika elleni terrortámadás tizedik
évfordulójával. Ám mára közkeletû az a
vélekedés, hogy Románia euróatlanti in-
tegrációját a New York-i Világkereskedel-
mi Központ ikertornyainak öszszeomlása
gyorsította fel. A 2001. szeptember 11-i
események jelentõsen megnövelték az or-
szág geostratégiai jelentõségét; Bukarest
elsõk között vált tagjává a Bush által to-
borzott Irak elleni koalíciónak, majd
2002-ben, a prágai csúcsértekezleten a
NATO-ba is befogadták. Közismert, hogy
1997-ben, Magyarország, Csehország és
Lengyelország felvételekor a katonai szö-
vetség még ajtót mutatott Romániának, s
2000-ben, a szociáldemokrata bukaresti
kormány megalakulásakor, illetve a kom-
munista Ion Iliescu elnökké választása-
kor olyan vélemények is elhangzottak,
hogy a csatlakozás az új évezred elsõ évti-
zedének végéig is elhúzódhat.
Ennek tudatában talán nem ártana,
hogy – ha már arra jár – a román állam-
fõ országa nevében hálát rebegne a
Ground Zerónál a terorrtámadások áldo-
zatainak is.

Hálás románok 
a Ground Zerónál

Cseke 
Péter Tamás

ÚMSZ-összeállítás

Az RMDSZ mindhárom szé-
kelyföldi megyei tanácselnö-

ke indulna újabb mandátumért a
jövõ évben esedékes helyhatósá-
gi választások alkalmával: Bor-
boly Csaba tegnap jelentette be,
hogy a szövetség Hargita Megyei
Egyeztetõ Tanácsa (HET) egy-
hangúlag támogatja indulását,
Lokodi Edit Emõke jelölését pe-
dig Kelemen Atilla, az RMDSZ
Maros megyei elnöke „valószí-
nûsítette” lapunknak. Tamás
Sándor, Kovászna megye tanács-
elnöke már korábban jelezte,
hogy újrázna négy éve betöltött
tisztségében

Borboly Csaba 
egyhangú döntéssel 

Az RMDSZ Hargita Megyei
Egyeztetõ Tanácsa (HET) egy-
hangúlag támogatja Borboly Csa-
bát, Hargita Megye Tanácsa elnö-
két abban, hogy ismét induljon a
tanácselnöki tisztségért a jövõ évi
helyhatósági választáson. A HET
határozatát tegnap jelentette be az
érdekelt azon a sajtótájékoztatón,
amelyet Gyergyószentmiklóson
tartott Bende Sándorral, a
Gyergyó Területi RMDSZ elnö-
kével együtt. Borboly megköszön-
te a lakosság több mint 16 ezer tá-
mogató aláírását, amely a jelölés-
hez szükséges aláírások kétszere-
se, és ugyancsak köszönetet mon-
dott a Hargita megyei helyi
RMDSZ-szervezeteknek, ame-
lyek valamennyien támogatták új-
rajelölését. Borboly Csaba kifejtet-
te, szimbolikus töltettel bír, hogy
jelenleg a Hargita megyei
RMDSZ-szervezetek között nincs
vita. „Szolid, visszafogott kam-
pányra készülök” – mondta Bor-
boly Csaba, hozzátéve: az elkövet-
kezõ idõszakban szövetséget sze-
retne kötni a releváns társadalmi
csoportokkal, és a konzultációs

folyamatba jobban bevonná azo-
kat, akik eddig nem nagyon vettek
ebben részt. 

„Valószínûleg”
Lokodi Edit Emõke

Valószínûleg Lokodi Edit
Emõke indul majd a Maros Me-
gyei Tanács elnöki tisztségéért –
mondta el lapunknak Kelemen
Atilla, az RMDSZ megyei elnö-
ke, hozzátéve, hogy a jelölt sze-
mélyét nem elõválasztással dön-
tik el. Az immár második mandá-
tumát töltõ Lokodi nem kívánta
megerõsíteni indulási szándékát,
”amíg az RMDSZ megyei elnök-
sége nem nyilatkozik”. „Van egy
megyei elnökség, és amikor az
nyilatkozni fog, akkor mindenki
megtudja. Ameddig a megyei
RMDSZ nem dönt, addig én
nem nyilatkozom” – fogalmazott

az ÚMSZ-nek Lokodi Edit Emõ-
ke. A Maros megyei RMDSZ-nél
egyelõre arról sem döntöttek,
hogy szerveznek-e elõválasztáso-
kat, ha többen jelentkeznek egy-
egy tisztségre. Kelemen Atilla, a
szövetség megyei elnöke a Terüle-
ti Küldöttek Tanácsának hatáskö-
rébe utalta a döntést. „Lehet,
hogy lesznek olyan helyek, ahol
igen, és olyanok, ahol nem. Egyes
helyeken nem indokolt, más he-
lyen igen” – mondta Kelemen. 

A helyiekre bízzák

Kovács Péter, az RMDSZ fõ-
titkára korábban arról tájékoztat-
ta lapunkat, hogy ha összevon-
ják a jövõ évi helyhatósági és
parlamenti választásokat, a szö-
vetség változtat jelöltállítási stra-
tégiáján. Mint ismert, a Szövet-
ségi Állandó Tanács a nyár ele-

jén felszólította az RMDSZ terü-
leti és helyi szervezeteit, hogy a
„stratégiailag fontos” megyék-
ben és településeken – ahol a
magyarság számaránya legalább
húsz százalék – szeptember vé-
géig hozzanak elvi döntést hely-
hatósági jelöltjeikrõl. „Az elvi
döntés azt jelenti, hogy a szerve-
zetek próbáljanak konszenzusra
jutni a megyei tanácselnökjelölt,
polgármesterjelölt személyérõl.
A formális döntést ráér késõbb
meghozni, a jelölés szabályzatát
a Szövetségi Képviselõk Tanácsa
várhatóan a téli ülésén dolgozza
ki” – magyarázta Kovács. A fõ-
titkár elmondta, az RMDSZ
nem szúmûzte az elõválasztás
intézményét a szabályzatból.
Hozzátette: várhatóan a területi
szervezetekre bízzák majd annak
eldöntését, hogy elõválasztások
révén állítanak-e majd jelöltet. 

Román lapszemle

A Hidroelectrica, az Oltchim, az
Olténiai Országos Barnaszén-társaság, a
Romarm és az Electrica Furnizare lesz-
nek az elsõ olyan nagy állami vállalatok,
amelyek élére magánszemélyekbõl álló
vezetõ testület kerül (Adevãrul). El-
hunyt George Marinescu, a Ceauºescu
korszak legismertebb televíziós hírolva-
só-bemondóinak egyike. (Evenimentul
zilei). Jóllehet a végsõ valóperes tárgya-
lás idõpontját eredetileg október végére
jelölték ki, Cãlin Popescu-Tãriceanu
volt miniszterelnök a 6. kerületi bírósá-
gon elvált feleségétõl (Click). 

Újrázó tanácselnökök

M. Á. Zs.

Csak Joe Biden amerikai al-
elnök fogadja ma Washing-

tonban Traian Bãsescut, ugyanis
a román államfõ látogatása ide-
jén Barack Obama, az Egyesült
Államok elnöke az Ohio állam-
beli Columbusban lobbizik majd
a munkaerõpiac-ösztönzõ cso-
magja mellett. A washingtoni
kormányzati körökben rendkívül
jól informáltnak számító The Hill
címû napilap elsõként közölte a

hírt. A bukaresti elnöki hivatal
rendkívül szûkszavú közlemény-
ben jelentette be Traian Bãsescu
amerikai látogatását, nem részle-
tezve azt, hogy a román államfõ
kivel találkozik Washingtonban.
A Fehér Ház honlapján pedig
tegnap estig nem töltötték fel Ba-
rack Obama, illetve helyettese,
Joe Biden mai programját. 2005-
ös washingtoni látogatásakor
Traian Bãsescut fogadta az
Egyesült Államok akkori elnöke,
George W. Bush. 

Bãsescut csak Biden fogadja

ÚMSZ

Emil Boc kormányfõ beren-
delte tegnap magához

Leonard Orbant, az EU-pénzek
lehívását koordináló miniszteri
tisztség elsõszámú várományosát,
hogy a várhatóan októberben fel-
állítandó tárca teendõit megtár-
gyalják. A találkozó ezért is keltet-
te fel a sajtó figyelmét, mert bár a
többnyelvûségért felelõs volt EU-
biztost mindenki befutónak tartja
az új tárcavezetõi tisztségre, hiva-
talosan még senki nem erõsítette
meg ezt az információt. A múlt
hét végén Elena Udrea régiófej-

lesztési és turisztikai miniszter
„járt a legközelebb”, amikor ki-
szaladt a száján, hogy az EU-
pénzek lehívását koordináló mi-
nisztériumot „legkésõbb” októbe-
rig felállítják, és a tárcát „valószí-
nûleg” Leonard Orban vezeti
majd. Az érintett nem volt hajlan-
dó kommentálni Udrea nyilatko-
zatát, viszont a hír valóságtartal-
mát sem vonta kétségbe. Koráb-
ban Emil Boc miniszterelnök is
arról beszélt, hogy az új tárcát ak-
kor állítják fel, miután a kormányt
alakító koalíciós alakulatok meg-
egyeztek a hatáskörökrõl és a mi-
niszter személyérõl. 

Boc „hivatalosította” Orbant?

ÚMSZ

„Komoly fenntartásai” van-
nak Frunda György

RMDSZ-es szenátornak a hely-
hatósági és parlamenti választá-
sok összevonásával kapcsolat-
ban, szerinte ez „rendkívül ne-
héz helyzetbe hozná a választó-
kat” és a veszteség jóval nagyobb
volna, mint a nyereség. A Radio
France Internationale (RFI) rádió-
adónak adott tegnap reggeli in-
terjújában Frunda immár soka-
dik alkalommal fogalmaz meg
olyan véleményt politikai kérdé-
sekben, amely ellentétes az
RMDSZ országos vezetõségé-
nek az álláspontjával.  

„A parlamenti és az önkor-
mányzati választás két eltérõ
megmérettetés, eltérõ célokkal.
Ezért Európában sehol nem tart-
ják egyszerre a választásokat,
mivel a szavazópolgárnak jogá-
ban áll, hogy külön tájékoztas-
sák és külön dönthessen a két,
merõben különbözõ voksolás-
ról” – fogalmazott Frunda. Hoz-
zátette: a helyhatósági választá-
sokon jó gazdákat, polgármeste-
reket, közgyûlési tagokat kell ki-
választani, akiknek egy helyi kö-
zösséget vagy egy megyét kell ve-
zetniük, eltérõen a parlamenti

választásoktól, amelyek általá-
nos ideológiai problémákról, az
ország jövõjérõl és egy új kor-
mány megalakulásáról szólnak.
A Maros megyei RMDSZ-es
szenátor szerint a választások
összevonása esetén a választók
nagyon nehéz helyzetbe kerül-
nek, mivel ha egyszerre mindkét
problémakörben információkkal
bombázzák õket, nehezen értik
meg, mirõl is van szó. Leszögez-
te: a választások összevonása
esetén a demokrácia veszít, az
anyagi megtakarítás érve pedig
nem elfogadható, mivel a nyere-
ség minimális. „A demokrácia
pénzbe kerül, de ilyen a demok-
rácia, mi pedig nem akarunk dik-
tatúrát. Ha bevezetjük az össze-
vont választásokat, akkor négy
vagy nyolc év múlva is ugyanígy
voksolunk, ami óriási veszteség a
demokrácia szempontjából, a
veszteség sokkal nagyobb lenne,
mint a nyereség” – hangsúlyozta
Frunda, aki szerint ezzel a lépés-
sel a kormány Pandóra szelencé-
jét nyitná ki.

Mint korábban írtuk, a De-
mokrata Liberális Párt (PDL)
vetette fel a választások összevo-
násának ötletét, arra hivatkozva,
hogy így olcsóbban lehetne meg-
rendezni a voksolást.

Frunda György, a különutas

Borboly Csaba, Lokodi Edit Emõke és Tamás Sándor (balról jobbra) jövõtõl is együtt erõsítenék Székelyföld identitását
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Bogdán Tibor 

Csaknem minden jelen-
tõsebb területen szabá-

lyozza az állampolgárok, va-
lamint az állami, önkor-
mányzati, gazdasági és társa-
dalmi szervezetek, továbbá
más személyek vagyoni és
egyes személyi viszonyait az
új polgári törvénykönyv.

A magánélet 
sérthetetlen

A polgári jogi kódex meg-
különböztetett figyelmet for-
dít a magánélethez való jog
szavatolására. Így életbelépé-
sétõl kezdve, azaz október 1-
jétõl törvénybe ütközik majd
magán telefonbeszélgetések
bármilyen technikai eszköz-
zel történõ lehallgatása, e te-
lefonbeszélgetések felhaszná-
lása, video- vagy hangfelvéte-
lek készítése magánterületen
tartózkodó személyekrõl, az
érintettek engedélye nélkül.

A magánélethez való jog
megsértésének minõsül belsõ
területekrõl készült felvételek
forgalmazása, a terület jogos
tulajdonosának beleegyezése
nélkül, illetve személyek ma-
gánéletének megfigyelése, a
törvény által jóváhagyott ese-
teket kivéve. Hasonlóképpen
törvényszegésnek számít a
jövõben személyek vagy csa-
ládok magánéletének nyilvá-
nosság elõtt történõ megtár-
gyalása, az errõl a témáról
szóló ankét, riport, illetve
kórházi kezelés alatt álló sze-
mélyekrõl készült felvételek
terjesztése, egészségi állapo-
táról, diagnózisáról szóló in-
formációk közzététele, akár-
csak boncolási eredmények
nyilvánosságra hozatala. 

A pozitív megítéléshez a
halottnak is joga van; az új
rendelkezések ezentúl mint-
egy törvényesen is érvényt
szereznek a szólásmondás-
nak, miszerint a halottakról
vagy jót, vagy semmit. A pol-

gári törvénykönyv szerint
ugyanis „a halott emléke
ugyanúgy védettségnek ör-
vend, mint az élõ személy
imázsa és tekintélye”.

Házasság és válás

A dokumentum részlete-
sen szabályozza a házasság
kapcsán felmerülõ problémá-
kat is. Megtiltja az egyenes
ágú rokonok közötti házassá-
got, a tiltás kiterjed az oldal-
ágú rokonságra is, ám itt ne-
gyedfokú rokonság esetén
különleges jóváhagyással en-
gedélyezett a házasságkötés.
Tizenhat éven aluliak csakis
orvosi felülvizsgálat után, a
szülõk vagy a gyámok bele-
egyezésével házasodhatnak,
vagy köthetnek eljegyzést. 

Az új kódex tiltja az azo-
nos nemûek közötti házassá-
got, amit akkor sem ismer el,
ha azt külföldön kötötték
meg. A házastársi kötelezett-
ségek közé tartozik az együtt-

lakás, a különlakáshoz ala-
pos megindoklásra van szük-
ség. Az eljegyzés az új polgá-
ri törvénykönyv szerint köl-
csönös házasságkötési ígére-
tet jelent, amely felbontható,
ha a felek valamelyike meg-
gondolja magát. Az eljegyzés
minden formaság nélkül lét-
rejöhet, bármilyen dokumen-
tummal, így tanúkkal is bizo-
nyítható, ugyanakkor nem
jár házasságkötési kötelezett-
séggel. Az eljegyzés felbontá-
sakor a feleknek vissza kell
adniuk az eljegyzés alkalmá-
val egymásnak adott ajándé-
kokat. A felbontásért felelõs
személy egy éven belül kárté-
rítést köteles fizetni a másik
félnek az esküvõi elõkészüle-
tekre fordított költségekért.

A válást októbertõl köz-
jegyzõ is kimondhatja,
amennyiben a felek közös
akarattal kívánnak válni, és a
házasságból nem született
gyermek. A kérelmet a há-
zastársaknak közösen kell be-
nyújtaniuk. Válás esetén az
illetékes hatóságoknak meg
kell hallgatniuk a házastár-
sak tíz év fölötti gyermekét
is, azt tájékoztatniuk kell a
válás következményeirõl.

A polgári törvénykönyv ér-
vénytelennek nyilvánítja azt

a házasságot, amely nem csa-
ládalapítás szándékával jött
létre. Kivételek „a végleges
bírósági döntés kimondásá-
ig” azok az esetek, amelyek-
ben a feleség szült vagy ter-
hes maradt, vagy ha legalább
két év eltelt a házasságkötés
óta. 

Bankok és ügyfeleik… 

A törvénykönyv szabá-
lyozza a bankok és ügyfeleik
viszonyát is, utóbbiak kiegé-
szítõ jogokat kapnak, a pénz-
intézeteknek pedig lehetõsé-
gük nyílik rugalmasabb hi-
telnyújtásra. Az ügyfeleknek
bankjaikkal bizonyos kitéte-
lekben kell megállapodniuk.
A felelõsségkorlátozásra vo-
natkozó kitétel szerint a felek
megállapodnak annak a kár-
térítésnek a maximális össze-
gében, amelyet az ügyfél kö-
teles fizetni az általa vállalt
feltételek megszegéséért.
Ugyanakkor, hacsak a szer-
zõdésben nem szerepel ellen-
tétes záradék, a bank csakis a
kölcsönzõt terhelõ, kivételes
okok miatt mondhatja fel
egyoldalúan határidõ elõtt a
szerzõdést. A szerzõdés egy-
oldalú felmondását követõen
az ügyfél nem használhatja

fel a továbbiakban a banki
kölcsönt, a pénzintézet pedig
15 napos határidõt köteles
adni a felvett pénzösszegek
visszafizetésére. Amennyi-
ben meghatározatlan idõre
szól a szerzõdés, akkor azt
15 napos felmondási határ-
idõvel a felek bármelyike
megszakíthatja. 

…ingatlantulajdonosok
és bérlõk viszonya

Az új polgári törvény-
könyv szabályozza a bérlõ
és ingatlantulajdonos viszo-
nyát is. Így meghatározat-
lan idõtartamra megkötött
szerzõdés esetén a bérlõ ak-
kor mondhatja fel egyolda-
lúan a szerzõdést, ha szán-
dékáról 60 nappal korábban
értesíti a tulajdonost, abban
az esetben, ha havi albérleti
díjat állapítottak meg; ennél
rövidebb távra megállapí-
tott bérleti díj esetén az elõ-
zetes értesítést 15 napon be-
lül kell a tulajdonoshoz el-
juttatnia.

Ha a szerzõdés meghatá-
rozott idõre kötötték meg,
akkor a felmondást a bérlõ-
nek legalább 60 nappal ko-
rábban kell közölnie az in-
gatlan tulajdonosával. 

Új törvénykönyv a „polgároknak”

Gy. Z.

A máig leghíresebb ma-
gyarországi merénylet sú-

lyos politikai következmé-
nyekkel járt – de errõl ké-
sõbb. A ma már használaton
kívüli völgyhíd 1883-ban
épült a Füzes-patak völgye
fölött, a második vágányt egy
párhuzamos újabb hídon
1898-ban fektették le. A me-
rénylõ közvetlenül a viadukt
elõtt robbantóaknát helyezett
el a jobb sínszálon, amely éj-
jel 0 óra 20 perckor a máso-
dik-harmadik kocsi alatt rob-
bant fel. A következõ kocsik
kisiklottak, a 26 méter ma-
gasból lefordultak, magukkal
rántva a mozdonyt, a szerko-
csit és az utána kapcsolt va-
gonokat. A rendõrség is poli-
tikai merényletre gyanako-
dott.

Statáriális bíráskodás

A feszült politikai légkör-
ben – a világgazdasági válság
súlyos hatásai már érezhetõk
voltak – a gyanú a kommu-
nistákra terelõdött. A nyo-
mozók a tettest is feltalálni
vélték a Moszkvában élõ
Leipnik Márton kommunista

mûszerész személyében.
Mindez jó alkalom volt arra,
hogy a kormány leszámoljon
a kommunistákkal, így szep-
tember 20-án (egy héttel a
merénylet után) az érvény-
ben lévõ statáriális rendeletet
kiterjesztették az államelle-
nes mozgalmakra is.

Idõközben azonban az új-
ságok megírták, hogy a kö-
zelmúltban Ausztriában és
Németországban is hasonló
merényletek történtek, itt
azonban fasiszta újságot és
jelszavat hagyott hátra a tet-
tes. Hamarosan a rendõrség
látókörébe került Matuska
Szilveszter 39 éves bécsi gyá-
ros, aki bekötözve, álsebekkel
jelen volt a robbanás helyszí-
nén (még fényképe is megje-
lent a lapokban). Különös,
zavart viselkedése sokaknak
feltûnt. A rendõrség egymás-
tól független négy bejelentés
után átfogó vizsgálatot indí-
tott, és megállapította:
Matuska nem volt az utasok
között.

Nem volt halálbüntetés

Matuskát a magyar gyanú
alapján október 10-én vette

õrizetbe a bécsi rendõrség.
Megállapították, hogy robba-
nóanyagot, vascsöveket,
gyújtózsinórt vásárolt, amit õ
azzal magyarázott, hogy kõ-
bányája van, majd pedig azt
állította, hogy gyárának ké-
ményét akarja felrobbantani.
Végül október 16-án beisme-
rõ vallomást tett, és elismerte
a két ausztriai és a németor-
szági merényletet is. Bécsi
pere 1932 júniusában kezdõ-
dött el. A tárgyaláson meg-
játszotta, hogy elmebeteg, az
orvosok azonban épelméjû-
nek minõsítették, végül hat
évre ítélték. Ausztria kiadta
Magyarországnak, így 1934
novemberében Budapesten is
bíróság elé állt: ezúttal hu-
szonkétszeres gyilkossággal
vádolták. Az itt elõadott jele-
netei nyomán ismét az elme-

szakértõk elé került, s bár a
politikai felhangok miatt ke-
vésbé vizsgálták, szintén be-
számíthatónak találták. No-
vember 20-án halálra ítélték,
de elkerülte a bitófát, mivel
az osztrák hatóságok csak
úgy adták ki, hogy – Ausztri-
ában nem lévén halálbünte-
tés – az ott adhatónál súlyo-
sabb büntetést nem kaphat.

Ausztriában kiszabott bün-
tetésének letöltése után
Matuska magyar földre ke-
rült. Ítéletét idõközben Hor-
thy Miklós kormányzó – a
megállapodás értelmében –
kegyelembõl életfogytiglanra
változtatta. A váci fegyház-
ban raboskodott, ahol talál-
mányainak tökéletesítésén
dolgozott, képeket festett kis-
lányának és „propaganda-
forgatókönyveket” írt. 

Elmaradt robbantás 

A váci börtön azonban
1944 végén, amikor az orosz
csapatok Vácra érkeztek, né-
hány órára gazdátlan ma-
radt, Matuska Szilveszter
megszökött a zûrzavarban és
eltûnt. Személye körül azóta
is legendák keringenek: vol-
tak, akik még a hetvenes
évek második felében is látni
vélték, hol itt, hol ott. 

Matuska Szilveszter római
katolikus családból szárma-
zott, szülei Matuska Antal
papucskészítõ mester és Né-
meth Anna. A fiú tízéves ko-
rában elveszítette apját, édes-
anyja újból megházasodott,
Kõmíves Sándorhoz, egyko-
ri segédükhöz ment hozzá.
Ez az ember gondoskodott a
gyermek taníttatásáról az

anyja kívánsága szerint, aki
gyermekét papnak szánta.
Mostohaapja azonban úgy
szerette volna, hogy a mû-
helynél maradjon, és sajátít-
sa el a papucskészítõ mester-
ség fortélyait. Végül a kalo-
csai érseki tanítóképzõben
folytatta tanulmányait. Köz-
ben kitört az elsõ világhábo-
rú: Matuska Erdélyben had-
nagyi minõsítésben még pa-
rancsnoki tisztet is betöltött.
A háború után visszatért
szülõfalujába, Csantavérre,
ahol felesége, Dér Irén is ta-
nított. Közben nagy mennyi-
ségben importált sót, petróle-
umot, cukrot, gyufát és festé-
ket Újvidékrõl, Szabadkáról,
Belgrádból, Bulgáriából. 

A hídon 1931. október 3-
án már újra jártak a vonatok,
de 1977-ben, a hegyeshalmi
vonal villamosításakor ki-
vonták a forgalomból. Elõbb
föl akarták robbantani (!),
utóbb a közvélemény és a
szocialista idõkben elõször
tapasztalt, példátlan sajtó-
kampány eredményeként át-
adták a nagyközségnek,
amely 1996-ra helyreállíttat-
ta az ipari mûemléknek szá-
mító hídpárt.

Csantavér nevét azonban
nemcsak a „biatorbágyi
rém” írta be a magyar híres-
ségek történetébe. A ma Vaj-
dasághoz (Szerbiához) tarto-
zó településen született
1986-ban a Sugarloaf együt-
tes énekesnõje, a TV2
Megasztár címû mûsorában
föltûnt Dér Heni, valamint
az RTL Klubban (Csillag szü-
letik) megismert, 1992-ben
született kis mesemondó,
Utasi Árpád. 

Nyolcvan éve csapott le a „biatorbágyi rém” 

Október 1-jétõl lép életbe az új polgári törvénykönyv.
Kidolgozásánál az illetékes hatóságok igyekeztek szem
elõtt tartani más államok hasonló jogszabálygyûjtemé-
nyét, az európai és nemzetközi jogrendszer vonatkozó
rendelkezéseit és elveit.

Nyolcvan éve, 1931. szeptember 13-
án éjszaka robbant fel a biatorbágyi
viadukt, éppen amikor a Bécsbe tartó
nemzetközi gyorsvonat áthaladt raj-
ta. A szerelvény mozdonya és a ti-
zenegy kocsi közül az elsõ hat a
mélybe zuhant, 22 ember meghalt,
17 súlyosan megsebesült.

A „biatorbágyi rém“ merénylete után: a  felrobbantott viadukt és a szakadékba zuhant vasúti kocsik



A budapesti Vármegye Galériában több-
ször is jártam, régóta figyelem azokat a
rokonszenves törekvéseket, amellyel a
Kárpát-medencei magyar képzõmûvészet
alkotásait próbálja közelebb vinni - olykor
meglehetõsen elenyészõ közönségsikerrel
- a magyar fõváros mûvészetkedvelõihez.
Különbözõ lapokban elolvastam annak a
beszédnek a részleteit is, amellyel egy ve-
zetõ magyar politikus nyitotta meg a na-
pokban a Stúdió 9 megnevezés alatt cso-
portosult csíkszeredai képzõmûvészek kö-
zös kiállítását, és a soraiból úgy éreztem,
bizony meglepõdött, hiszen a középkorú
vagy fiatalabb székelyföldi mûvészek nem
azt a realista tájképfestészetet vagy éppen
székely alakábrázolást hozták magukkal,
ahová õket be szokták skatulyázni. Per-

sze, számomra ez egyálta-
lán nem jelentett megle-
petést, hiszen esztendõk
óta figyelem, hogy Szé-

kelyföld mûvészeti vagy
- jobb híján nevezzük így -
mûvészi jellegû közéleté-
ben két alapvetõ irányzat
viaskodik egymással. Mi-

közben közéleti-poli-

tikai-egyházügyi megrendeléseket teljesít-
ve - hiszen õk sem a levegõbõl élnek - a
székelyföldi képzõmûvészek a nemzeti
történelmi szimbólumrendszerhez vagy
személyiségekhez és legendákhoz kap-
csolodó alkotásokkal töltik fel a köztere-
ket, addig máskor - ami-
kor önmaguknak, saját
szempontjaik és saját
gondolatrendszerük sze-
rint dolgoznak, amikor
egy-egy kiállításon való-
ban alkotói egyéniségüket
akarják megmutatni - mintha kicserélték
volna valamennyiüket. Ilyenkor mintha a
Székelyföld látványából meghagynák a
digitális fotográfusoknak ami lefényké-
pezhetõ, a turistáknak és panziótulajdo-
nosoknak ami megvásárolható és eladha-
tó, a néprajzosoknak, ami összegyûjthetõ
és megõrizhetõ, a politikusoknak, ami el-
mondható és közhelyekké gyúrható, õk
maguk pedig ott haladnak azokon az uta-
kon, ahol vizuális mûvészetek sajátos esz-
közei, a formák, a felületek, a színek, a
vonalak, az anyaghatások, a fény és ár-
nyék, a mindezek közötti együtthatások
az uralkodók. Voltaképpen úgy alkotnak,

mint a képzõmûvészek bárhol a világon:
az említett elemek felhasználásával keres-
nek új összefüggéseket, így hoznak létre
más és más hangsúlyeltolódásokat, így
dolgoznak ki új jelképrendszereket és így
- az alkotás szellemi többletével - jutnak

túl a látvány egyszerû és
leggyakrabban realistának
nevezett lemásolásán.
Mintha valamennyiük
mûtermében ott csüngene
a svájci Klee híres mon-
data: a mûvészet nem a

bárki számára láthatót tükrözi vissza, ha-
nem a láthatatlant teszi mások számára is
láthatóvá. Hogyha nem kizárólag a fe-
nyõket, a hegyeket, az omladozó geren-
daházakat és az elõttük üldögélõ székely-
ruhás matuzsálemeket, a templomokat,
kereszteket és kopjafákat keressük a szé-
kelyföldi képzõmûvészek alkotásain, ak-
kor csakhamar rájövünk arra, hogy õk bi-
zony a mindennapi élet kortársai: az em-
beri érzelmeket, hangulatokat, a társada-
lomban élést, a körülöttük zajló világ sok-
sok arcát, a korok közötti ellentéteket, az
idõ és az idõk viszontagságait a legkülön-
bözõbb módon képesek közvetíteni szá-

munkra. Lehetnek racionálisak, érzelme-
sek, gúnyorosok, hûvösek, tartozkodók
vagy éppen átélõk, de a legtöbb alkotás-
ban és mûfajban betartják a szakmaiság-
nak a különbözõ mûvészeti fõiskolákon is
megtanult jeleit: jól megválogatott, céltu-
datos szerkesztési és kompozíciós elemek
szolgálják a különbözõképpen megfogal-
mazott, de mindig tetten érhetõ kifejezõ-
készséget, kifejezõ képességet. Vannak
akik úgy gondolják, hogy mindez a szülõ-
föld-vesztés, az elsorvadás, a globális el-
szürkülés jele, holott nem történik más,
mint az, hogy kisebb-nagyobb mértékben
a Székelyföld képzõmûvészete is össz-
hangba kerül azzal az idõvel, amely Eu-
rópa nyugati és keleti oldalán más és más
sebességgel pörgette alá a maga homok-
szemcséit, és amely immár lehetõvé teszi
azt is, hogy az alkotó számára nem min-
denekelõtt a földrajziság, hanem a mûvé-
szi kifejezõkészség nyissa meg bárhol a
világon a kiállítótermek ajtaját. Azaz,
akár Budapesten is, egy gyimesi alkotó
mindenekelõtt nem csángó, hanem festõ,
és valamely csoportulás tagjai is minde-
nekelõtt nem székelyföldiek, hanem mû-
vészek. Ha úgy tetszik - egyéniségek.

A nagyipar hegemoniájának kifejlõdése megölte a kisipart. Az ösz-
szefüggéstelen, esetenként alkalmazott retardáló kisérletek helyett
egy általános eljárást kellett volna megállapítani a kisipar megfelelõ
átszervezésére. (...)
Az igazak hasztalanul esdekelnek jelekért, amelyek tanúságot tenné-
nek mellettük, a hamisakkal szemben, és ezért feladják a küzdelmet.
Anglia sokáig megelégedett azzal, hogy az államférfiúságra vállalko-
zók egyéni tisztességüket garantálják nagy vagyonukkal, de mintha
egy idõ óta már különbséget sem tenne a leszármazott és a sajátszer-
zésû vagyon, az ország történeti életével és a legújabb konstellációval
való azonosság között. Franciaországban, az államtudományok ha-
zájában, hol erélyes self-made-man gyárosok és bankárok viszik a
kormánypadokra fölösleges energiájukat, hol pedig az ékesszólásnak
alacsonyabb fajtájával megáldott deszperádok felé fordul az Elysée
bizalma. Az angol rendszer a jobb, mert több benne az állandóság.
Franciaország a mindenható miniszterek korában sietett valóságosan
száz évvel a kultúra elé. Mazarinék bizonyára nem voltak tudósok,
de a nemzet erõinek játékát évtizedeken át figyelték meg közvetlen
közelbõl, voltak kisérleteik és meghazudtolt elõitéleteik és az idõ ki-
tûnõen kiiskolázta ösztönüket. A köztársaság kormányainak ideigle-
nessége fantasztikus méretûvé növeszti a kontárságot és ez mégsem
semmisítheti meg a lehetõségeket. Csak éppen a tudósok ott már
vagy egészen elméletileg fogalmazzák meg tételeiket, vagy pedig
óvatosan kikerülik a jelent, amelynek – van szaga.

Feleky Géza: Szabó Ervin: Tõke és munka, Nyugat, 1911, 17. szám 

Földrajziság vagy mûvészet? 
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Az urbanizáció legújabb fejleménye látszik megtor-
panni a világgazdaság aktuális állapotában. Mind-
eddig úgy tudtuk, hogy a kezdetektõl napjainkig az
emberiség egyre nagyobb százaléka válik városlakó-
vá. Kivételt képez a dákoromán elmélet, amelyben
a városi civilizációt építõ rómaiak utódai hirtelen
birkapásztorokként õrzik tovább a kulturális hagyo-
mányt. 
Az ipari forradalom gyorsította meg a városba
áramlást, a létrejövõ nagyüzemeknek az volt a cél-
szerû, hogy a munkásaik ott laktak a gyár körül
megépült barakkokban, késõbb lakótelepeken. Majd
a motorizáció adott lendületet egy ellentétes folya-
matnak. Itt már Amerika jár a világ elõtt: a városok
széle értékelõdik fel, olcsó a benzin, minden háztar-
tásban van autó, távol kerül egymástól a lakó- és a
munkahely. 
Ugyanezek a mozgások megfigyelhetõk Európában
pár évtized késéssel, és a posztszocialista országok-
ban még plusz negyven-ötven évvel. A nagyvárosok
történelmi belsõ magja kiürül vagy elslumösödik
(slum – angol – nyomornegyed, szegénynegyed), az
elit falusi körülmények között él, élvezve a városi
élet elõnyeit. De míg Amerikában szinte korlátlan
mennyiségben állt rendelkezésre terület és pénz a
szükséges utak és hálózatok megépítésére, addig
Európában, mindezek hiányában felemásra sikere-
dett a folyamat.
Ausztriában láttam: a módosabb családok elkezdtek
a várostól távol, az erdõ vagy a mezõ közepén épít-
kezni, s amikor létrejött egy tanyabokor, akkor ál-
lampolgári jogon, vagy az összeköttetéseiket meg-
mozgatva, kikövetelték, hogy az õ házukhoz is ve-
zessen út, legyen gáz- és vízvezeték… S elérték,
mert aránylag gazdag országban élnek.
A budapesti, bukaresti és egyéb minták példátlanul
megnövelték a városok vonzáskörzetét, ezáltal pont
az ellenkezõjét elérve, mint a nyugati modellek: itt
sikerült ötvözni a városi élet minden hátrányát a vi-
déki minden gondjával. Az agglomerációban élõnek
a városban van a munkahelye, de mivel az utak ke-
resztmetszete nem nõtt a lakossággal, az átlagos be-
járó napi két-három órát tölt közlekedéssel, aminek
nagyobb része araszolás a dugóban, benzinfüstben.
Hétvégén ugyanez a „vidéki városlakó” gyepet gon-
doz, rózsát metsz, árkot tisztít, utcát seper vagy ha-
vat lapátol – mikor melyik munka idõszerû.
Ráadásul eléggé törékeny egyensúlyban áll ez az

életforma a fenntarthatósággal. A
benzinárak és a frankhitelek el-
szállása idején talán jobb lenne át-
váltani a tömegközlekedésre, de

az államnak sincs pénze nagyberu-
házásokra. 
Hacsak, tanulva a dákoromán el-
mélet klasszikusaitól, át nem
váltunk valami bukolikus, egész-

séges, önellátó vidéki életre. Krebsz János
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Mindenekelõtt nem szé-
kelyföldiek, hanem mû-
vészek. Ha úgy tetszik –
egyéniségek. 

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Nem vagyok elég fiatal ahhoz, 
hogy mindent tudjak.” 

Oscar Wilde 

Örömhír

A jelen kerülése

Kertvárosiasodás
A nap címe. Mircea Kivu: a románok nagy
számban fognak szavazni a választásokon,
Cotidianul, Inpolitics

Magyarázat. Mircea Kivu igazi szociológus,
nem mint azok, akiknek néhány meghamisí-
tott felmérését politikai tisztségekkel jutal-
mazták! A fenti címben kifejtett véleményét
a következõkre alapozza: a válság és a politi-
kusok vehemens megnyilvánulásai, nem ke-
vésbé a szegénység „feloldották” az emberek
közönyét, a választók tudatában vannak a
hatalmas tétnek és felelõsségüknek. Így len-
ne? Meglátjuk.

Kihez forduljunk, avagy felkészülve lenni
jó. Államelnökünk újabb nagy mondása va-
lamelyik kormánypárt ifjúsági szervezetének
nyári egyetemén. Miután megállapította,
hogy több ország megtorpant a gazdasági fel-
lendülés bejelentése után, a következõ ele-
mezhetetlen szókombináció hagyta el a szá-
ját (a Curierul naþional szerint): „Fel vagyunk
készülve, és imádkozunk az Istenhez és Né-
metországhoz, Olaszországhoz, Franciaor-
szághoz, Spanyolországhoz”. Valóban, a fel-
sorolt országoknak jól jöhet egy kis õszi ima,
annál is inkább, mert azt feljebb küldhetik, a
magukéval együtt. Addig is, amíg e politika
hatásai megmutatkoznak, Traian Bãsescu
mától egy másik, még imafüggõbb országba
megy esedezni... 

Így kezdõdött egy karrier. Államelnökünk-
nél maradva (jó nekünk is a magasban –
amíg õ ott van, nem szállunk le róla!), a
Caþavencii sorozatban közli „feljegyzéseit”
politikus társairól, ezek természetesen találó,
de kitalált és kitálalt jellemzések. Például,
Raluca Turcan: „Egész életemben hálás le-
szek neki. Stolo soha nem jelentette volna be,
hogy visszavonja jelöltségét, nekem adva át a
helyét, ha pont abban a pillanatban nem kap-
ta volna azt az sms-t, hogy ’terhes vagyok’.
Fenyegetéseim a szekus dossziékkal emellett
szinte nem is számítottak.” Folytatjuk. 

A nap álhíre. Kiderült, miért nem fogant
meg a Nemzeti Arénában a gyep: túlbuzgó
szervezõk utasítására a munkások vékony ce-
mentréteget öntöttek az alaposan bedöngölt
földre, hogy „legyen tartása”. A játékosok is
mondták, hogy a nagyon puha füves homok
alatt bizony kemény volt a föld. 



Röviden

Sz. Zs.

A német pénzügymi-
nisztérium annyira ko-

molyan számol Görögor-
szág fizetésképtelenné válá-
sával, hogy ennek bekövet-
kezte esetére a drachma új-
bóli bevezetését is felvetette
– szellõztette meg a Der Spi-
egel. Bár a tárca illetékesei
nem kommentálták ezt a
vészforgatókönyvet, meg-
erõsítették, hogy Berlin ko-
molyan fontolgatja azon jú-
liusi döntését, miszerint fi-
nanszírozás nélkül hagyja a
déli országot, ha nem szerez
érvényt a kívánt megszorítá-
si politikának. Minderre vá-
laszul két és fél éves mély-
pontra estek az európai ban-
kok aktívái: a Bloomberg teg-
nap 4,1 százalékos csökke-
nésrõl számolt be, amely
ugyanakkor éves viszonylat-
ban 37 százalékos érték-
vesztést jelent. 

Euróövezeti 
aggodalmak

A történtek aggodalmat
keltettek az euróövezethez
csatlakozni kívánó országok
soraiban, amelyek a monetá-
ris unión belüli fiskális sza-
bályozások szigorodásától
tartanak. „Kelet-Közép-Eu-
rópa országainak aktívab-
ban kellene bekapcsolódni-
uk az euróövezet jövõjét
érintõ diskurzusokba és
döntéshozatalba” – fejtette
ki a Bloombergnek Mikolaj
Dowgielewicz, az európai
ügyekért felelõs lengyel mi-
niszter tegnap, miután
Brüsszelben román, magyar,
cseh, bolgár, lett és litván
kollégáival megbeszélést
folytatott az ügyben. 

A találkozót követõen Do-
nald Tusk, az EU soros el-
nökségét betöltõ Lengyelor-
szág miniszterelnöke és

Herman Van Rompuy, az
uniós állam- és kormányfõi
tanács elnöke már úgy nyi-
latkozott: a nemzetközi gaz-
dasági válság nem árnyékol-
hatja be az Európai Unió-
hoz a jövõben csatlakozni
kívánó országok erõfeszíté-
seit. „Mindketten eltökéltek
vagyunk abban, hogy bizto-
sítsuk: a válság semmilyen
formában nem befolyásolja
hátrányosan a tagságra pá-
lyázók erõfeszítéseit“ – fo-
galmazott sajtótájékozatón
Tusk.

„Jelen pillanatban jogi
szempontból lehetetlen Gö-
rögországnak az euró-
övezetbõl való kizárása, a
pénzügyi unióból való kilé-
pésrõl egyedül Athén dönt-
het” – reagált a Reutersnek
Peter Altmaier, a német kor-

mánykoalíció egyik megha-
tározó alakja. A politikus
nem rejtette véka alá, hogy
„a helyzet sokkal komo-
lyabb, mint azt egyesek gon-
dolnák”, és leszögezte, az
athéni hatóságok mindaddig
nem várhatnak pénzügyi se-
gítséget, amíg nem indítják
el a megállapodásban sze-
replõ reformokat.

Tõzsde lejtmenetben

A Reuters úgy tudja, német
kormánykörökben egyre
nyíltabban beszélnek Görög-
ország csõdbe menetelérõl,
amely az eurózóna adósság-
krízisének megoldását is to-
vább késleltetné. Közismert,
hogy Angela Merkel német
kancellár szigorúan elveti
Athén euróövezetbõl való ki-

lépésének, illetve kizárásá-
nak lehetõségét – õ a görög
fizetésképtelenség esetére a
bankoknak nyújtandó pénz-
ügyi segítséget javasol. A
Bloombergnek nyilatkozó
szakemberek szerint görög-

országi kitettségük miatt
több pénzintézet és biztosító-
társaság mintegy ötvenszá-
zalékos veszteséggel számol-
hat, ha a külföldi hitelezõk
leállítják a kölcsönyújtást.

Hogy mennyire reális és
idõszerû Merkel vészforga-
tókönyve, jól mutatja a bör-
zék tegnapi – Nyugat-Euró-
pában átlagban 3,3 százalé-
kos – esése, amelynek leg-
fõbb vesztesei épp a pénzin-
tézetek voltak. A zuhanásból
jócskán kijutott a francia
bankoknak: a párizsi tõzsdén
a Román Fejlesztési Bank
(BRD) anyabankja, a Société
Générale részvényei 10,86
százalékot, a BNP Paribas-éi
12,86 százalékot, a Crédit
Agricole-éi pedig 10 százalé-
kot veszítettek értékükbõl.
(A jelenséget még jobban fel-
erõsítette a francia atomre-
aktorban bekövetkezett rob-
banás.)

Meg nem nevezett forrá-
sok ugyanakkor a Reutersnek
úgy nyilatkoztak, a külföldi
hitelezõk (EU, Nemzetközi
Valutaalap és Világbank)
képviselõi igyekszenek mó-
dot találni arra, hogy októ-
berben mégiscsak folyósítani
lehessen Görögországnak a
küszöbön levõ nyolcmilliárd
eurós pénzügyi segélycso-
magot.
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(Mentõ)övön aluli ütés
A küszöbön álló euróövezeti csatlakozásokat is meghiúsíthatja a görög krízis

ÚMSZ

A Környezetvédelmi A-
lap döntéshozó testülete

elfogadta azon gyártók és
forgalmazók listáját, ame-
lyek részt vehetnek a Kör-
nyezetvédelmi és Erdészeti
Minisztérium Roncstraktor
programjában. Azon jogi és
magánszemélyek, akik a
program keretében új trak-
tort, mezõgazdasági gépet
kívánnak vásárolni, tegnap-
tól nyújthatják be pályázata-
ikat a Környezetvédelmi
Alaphoz – nyilatkozta teg-
nap Borbély László, hozzá-
téve, a projektre 51 millió
lejt különített el a tárca. 

A Környezetvédelmi
Alapból finanszírozott prog-
ramban régi traktorok és
más mezõgazdasági gépek
tulajdonosai vehetnek részt:
természetes vagy jogi sze-
mélyek, mezõgazdasági vál-
lalkozók, illetve olyan csalá-
di vállalkozásokat üzemel-

tetõ gazdák, akik szerepel-
nek a mezõgazdasági nyil-
vántartásban vagy a Mezõ-
gazdasági Üzemek Regisz-
terében. Emellett pedig ön-
kormányzatok, egyházak,
iskolák, közhivatalok és
egyéb nem kormányzati
szervek is pályázhatnak.

A támogatás értékével
kapcsolatosan a miniszter
elmondta: azok a polgárok,
akik régi mezõgazdasági
gépeiket újra cserélik, a for-
galomból kivont gépek után
17 ezer lejes támogatásban
részesülnek a program kere-
tében. A támogatás értéke

nem haladhatja meg az
újonnan vásárolt mezõgaz-
dasági gép vételárának áfa
nélkül számolt 40 százalé-
kát. A tulajdonosok  novem-
ber 10-éig tehetik le pályáza-
ti iratcsomóikat a Környe-
zetvédelmi Alapnál. 

Mint arról korábban be-
számoltunk, a székelyföldi
ócskavastelepek üzemeltetõi
szkeptikusak a projekt sike-
rével kapcsolatban, mivel
meglátásuk szerint az érték-
jegyek az új gép árának csu-
pán töredékét jelentik. Póz-
na Dávid, a sepsiszentgyör-
gyi  Ariadne telep ügyveze-
tõ igazgatója elmondta,
több érdeklõdõ is felkereste
már cégét, sõt olyan is
akadt, aki négy régi trakto-
rától szabadulna meg, de
amikor megtudta, hogy csak
egy értékjegyet lehet hasz-
nosítani, lemondott a prog-
ramban való részvételrõl,
inkább alkatrészként értéke-
sítik a régi gépeket. 

Gáz a roncstraktoroknak
Hírösszefoglaló

Augusztusban immár a
harmadik egymást köve-

tõ hónapban lassult Romá-
niában a fogyasztói árak
éves növekedési üteme,
amely elsõsorban az élelmi-
szerárak jelentõs árcsökke-
nésének köszönhetõ. Az Or-
szágos Statisztikai Intézet
friss adatai szerint az inflá-
ció 17 hónapja nem látott
szintre, 4,25 százalékra
csökkent az elmúlt hónap-
ban – ez jóval túlszárnyalta
a szakértõk által várt 4,5
százalékot. 

Júliushoz képest a fo-
gyasztói árak 0,35 százalék-
kal csökkentek, ezen belül
az élelmiszerárak 1,4 száza-
lékkal lettek kisebbek, mi-
közben a szolgáltatások 0,8
százalékkal drágultak. Az
egy hónappal korábbi szint-
hez viszonyítva a zöldségek
8,3 százalékkal, a gyümöl-
csök 10,5 százalékkal voltak
olcsóbbak.

A jegybank nemrég vál-
toztatta 5,1 százalékról 4,6
százalékra év végi inflációs
elõrejelzését. Amint Valen-
tin Lazea, a Román Nemze-
ti Bank vezetõ közgazdásza
kifejtette: a pénzhígulás je-
lenlegi alakulása mellett Ro-
mániának „történelmi esé-
lye” kínálkozik arra, hogy a
lehetõ legközelebb kerüljön
az euróövezeti inflációszint-
hez. Ezt nagyban elõsegíti
az is, hogy a monetáris uni-
ón belül hónapok óta 2,5
százalékon stagnál az inflá-
ciós ráta, fél százalékponttal
a kétszázalékos inflációs cél
fölött. Lazea szerint amenny-
iben a jegybank monetáris
politikáját támogatják a fis-
kális és kifizetési politikák
is, 2012 végére elérhetõ lesz
a 3,5 százalékos inflációs
cél, amely a következõ két
év alatt 3 százalékra szorít-
ható – míg eközben az euró-
övezetben épp fordítva, fel-
felé korrigálhatják az inflá-
ciós célt. 

Csökken az infláció

Erõsödött a frank

Napi mélypontjára süllyedt
tegnap késõ délután az euró
a svájci frankhoz képest: a
keresztárfolyam a Reuters be-
számolója szerint 1,2032-ig
apadt, míg délelõtt 1,2070
környékén járt. Az euró
nemcsak a frankkal, hanem
a dollárral szemben is esett,
miután a piacok már-már
tényként kezelik a görög ál-
lamcsõdöt, és tartanak an-
nak a bankszektort és a na-
gyobb eurózónatagokat érin-
tõ tovagyûrûzõ hatásaitól.

Pangó befektetések

Az év elsõ hét hónapjá-
ban 30,5 százalékkal esett
vissza a közvetlen külföldi
befektetések értéke Romániá-
ban az elõzõ év hasonló idõ-
szakához képest – írta a
Ziarul Financiar a Román
Nemzeti Bank adataira hi-
vatkozva. A beruházások
összértéke 1,105 milliárd
eurót tett ki, ami közel 40
százalékban fedte a 2,8 milli-
árd euróra rúgó költségvetési
deficitet. A Romániába érke-
zõ külföldi tõke értéke tavaly
több mint 25 százalékkal ma-
radt el a 2009-es szinttõl.

Leépít a SocGen

Tõkemegszilárdítás indoká-
val csökkentené alkalmazot-
tai számát a romániai,
oroszországi, csehországi és
egyiptomi kirendeltségeiben
a Société Générale – jelen-
tette be a tegnap a
Bloombergnek Frédéric
Oudea vezérigazgató. Sorin
Popa, a francia pénzintézet
hazai kirendeltsége, a Ro-
mán Fejlesztési Bank (BRD)
aligazgatója a Mediafaxnak
cáfolta a leépítés szándékát.
„Intézményünk csak önkén-
tes távozások útján karcsú-
sítja alkalmazottai számát”
– fogalmazott tegnap a
bankvezér.

Papírok 1,2 milliárdért

Egyéves futamidejû állam-
papírok kibocsátása révén
tegnap 1,2 milliárd lejhez ju-
tott a pénzügyminisztérium.
A kötvényeket 6,76 százalé-
kos hozam mellett sikerült
értékesíteni, amely növekvõ
tendenciát mutat a májusban
elfogadott hozamhoz képest.
A bankok 2,25 milliárd lej
értékben iratkoztak fel az ál-
lamkötvény-vásárlásra –
idézte a Mediafax a tárca
közleményét.

Kétszázezer Duster

Elkészült a kétszázezredik
Dacia Duster a Mioveni-i
Dacia gyárban – adta hírül a
Mediafax a cég közleményére
hivatkozva. A tavaly január
óta gyártott típus annyira si-
keressé vált a vásárlók köré-
ben, hogy azóta ennek össze-
szerelése teszi ki az üzem
mûködésének több mint felét.
A Renault csoporthoz tarto-
zó gyár tavaly 2,7 milliárd
eurós üzleti forgalmat bo-
nyolított le, amely csaknem
27 százalékkal meghaladta a
2009-es szintet.

Tüntetés Athénban. Görögoszág halogatása egész Európa gazdasági politikáját „ripityára törheti”

EU-büdzsé: „okosabban, kevesebbet”

Nyolc, jómódú EU-ország képviselõje közös állásfoglalás-
ban szorgalmazta tegnap, hogy az Európai Bizottság által
benyújtott tervekhez képest 100-120 milliárd euróval csök-
kentsék a 2014 és 2020 közötti idõszakra szóló uniós költ-
ségvetés kiadási keretét. Ausztria, Finnország, Franciaor-
szág, Hollandia, Nagy-Britannia, Németország, Olaszor-
szág és Svédország közös nyilatkozata úgy fogalmaz:
„okosabban, de nem többet kellene költenünk”. A 27 EU-
ország Brüsszelben tartott tegnapi miniszteri ülésének az
egyik napirendi pontja a többéves pénzügyi kerettervezet
megvitatása volt. A bizottsági tervezet 1100 milliárd euró
kiadással számol az említett idõszakra, ami öt százalékkal
haladná meg a mostani idõszak pénzügyi keretét. (MTI)

Borbély László
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Röviden

Kovács Zsolt

Húsz éve nem csökkent
olyan drasztikusan a ha-

zai lakosság számaránya,
mint amilyen mértékû la-
kosságcsökkenésrõl az idei
év elsõ hét hónapjának
összesített adatai árulkod-
nak. A Statisztikai Intézet
szerint idén júliusig 10 szá-
zalékkal kevesebb gyermek
született Romániában, mint
a tavalyi év elsõ hat hónap-
jában. A születésszámhoz
hasonlóan a házasságköté-
sek aránya is jelentõsen
visszaesett 2010-hez képest:
az idei év elsõ félévében alig
valamivel több, mint ötven-
ezer pár döntött úgy, hogy
összeköti az életét, míg ta-
valy júliusig 80 ezer esküvõt
tartottak. Ha a trend folyta-
tódik, akkor idén csupán
százezer házasság létrejötté-
re lehet számítani. Idén vár-
hatóan a születések száma
sem haladja meg a kétszá-
zezret, ez pedig azt jelenti,
hogy 1955 óta nem csök-
kent ilyen jelentõs mérték-
ben a hazai lakosság száma.  

Mindenkit érint 
a népességfogyás

A népességszám alakulá-
sának negatív hatásai szak-
értõk szerint rövid, közép-
és hosszú távon is érezhetõ-
ek lesznek. Éveken belül ra-
dikálisan csökken a beisko-
lázható gyermekek száma,
és ez a teljes oktatási rend-
szer átalakítását eredménye-
zi. 1990-ben még 4,5 millió
gyermek és fiatal vett részt a
hazai közoktatásban, 2010-
ben már csupán 3,2 millió
diák ült iskolapadba. Az
elõrejelzések szerint két-há-

rom éven belül 3 millió alá
csökken a tanulók száma. A
kormány ezt a negatív folya-
matot több intézkedéssel is
igyekszik mérsékelni, példá-
ul a kötelezõ oktatás idejé-
nek meghosszabbításával,
az iskolaelhagyók számá-
nak csökkentésével, az inte-
gratív oktatási rendszer fej-
lesztésével, de ezek a pró-
bálkozások csupán részlege-
sen mérsékelik az akut diák-
hiány problémáját. 

A munkaerõpiac is várha-
tóan elnéptelenedik, és ez
azt jelenti, hogy megnõ a
vendégmunkások iránti
igény. Ez a folyamat azért is
lesz rendkívül gyors – állít-
ják a szociológusok –, mert
a népességfogyással párhu-
zamosan a hazai munkaerõ-
elvándorlás is állandó. A
társadalmi biztosítási rend-
szer válsága akkor teljesedik
majd ki, ha 15-20 év múlva
megkezdõdik az 1966-os,
abortuszt tiltó dekrétum
nemzedékének nyugdíjazá-
sa. 1967 és 1977 között
ugyanis 2 millió gyerek szü-
letett, ez volt a hazai népes-
ségszaporulat csúcsa. Az
aktív népesség aránya a
nyugállományban lévõk fe-
lét sem éri majd el, ez azt je-
lenti, hogy egy munkaválla-
lónak két nyugdíjas járandó-
ságát kell majd biztosítania. 

Elhalasztott gyerekek

A népességcsökkenés rész-
ben idõszakos jelenség – nyi-
latkozta lapunknak a legfris-
sebb demográfiai adatokról
Kiss Tamás szociológus, aki
szerint a jelenleg tapasztal-
ható népességfogyás mögött
a családok „elbizonytalano-
dása” áll. A kutató hangsú-

lyozta, a három éve tartó
gazdasági világválság és a
szociálpolitikai megszorítá-
sok miatt is csökken a gyer-
mekvállalási kedv. „Ez nem
azt jelenti, hogy a családok
végleg lemondanak a gyerek-
vállalásról, csupán azt, hogy
néhány évre elhalasztják” –
tette hozzá Kiss Tamás. Az
idei visszaesés harmadik
okaként a szülõképes nõk
számának csökkenését ne-
vezte meg a szociológus.
„Most lépnek szülõképes
korba azok a nõk, akik a
nyolcvanas évek végén, a ki-
lencvenes évek elején szület-
tek, és ebben az idõszakban
is alacsony volt a születés-
szám” – magyarázta. 

Szülés 
– ideológiai alapon 

Nemzetiségi szempontból
jellemzõ adat, hogy a 2002–
2007 közötti idõszakban,
amikor a szülési kedv – elsõ-
sorban a kedvezõ szociálpo-
litikai intézkedések miatt –
nõtt, a magyarok gyermek-
vállalási kedve magasabb
volt, mint a románoké. „El-
sõsorban a középosztálybeli
értelmiségi magyar családok
vállalnak több gyermeket, ez
pont a fordítottja a román
családokban megfigyelhetõ
folyamatoknak. A román ér-
telmiségiek között az egy-
gyerekes családmodell ter-
jed” – nyilatkozta Kiss Ta-
más. A demográfus szerint
ez a különbség azzal magya-
rázható, hogy a magyar tár-
sadalomban a népességfo-
gyás elleni küzdelemnek
több mint nyolcvanéves ha-
gyománya van, és könnyeb-
ben „rávehetõek” a gyerek-
vállalásra azok a családok,

amelyek érzékenyek az ideo-
lógiai érvekre. Összességé-
ben azonban – hangsúlyozta
a szakértõ – a romániai tár-
sadalom az egyszerû repro-
dukciós szint, azaz a jelenle-
gi populáció „újratermelésé-
hez” szükséges gyerekszám
elérése sem biztosított. Ez
statisztikailag akkor lenne
biztosítható, ha minden ha-
zai családban legalább 2,1
gyermek lenne.

Nagycsalád 
mint szubkultúra

Kiss Tamás a magyar csa-
ládok „szaporaságát” a
nagycsaládos szubkultúra
elterjedésével magyarázza.
Hasonlóan vélekedik Lé-
nárt Erzsébet családsegítõ
szociális munkás is. „A
gyermeket vállalók egymás-
tól tanulják meg, hogy több
gyereket könnyebb nevelni,
a rövid távon nagyobb be-
fektetések megtérülnek.
Akár a ruháztatás, akár az
étkeztetés költségeit tekint-
jük, a gyerekszám növeke-
désével csökkennek a kiadá-
sok” – magyarázta a maros-
vásárhelyi családsegítõ.
Szerinte a nagycsaládosok
között erõsebb a szolidari-
tás, a gyermekekre való fel-
ügyeletet is könnyebben
megoldják. „Tíz éve a há-
rom gyerek számított nagy-
családnak, ma már nem rit-
ka a négy-, ötgyerekes ma-
gyar család sem” – mondta
Lénárt Erzsébet. 

A biztató adatokat erõsíti
Kovászna megye is, ahol az
országos adatokhoz képest
mérsékelt a lakosságfogyás
aránya. A megyei statiszti-
kai hivatal információi sze-
rint 2009-ben 2478 gyerek

született Háromszéken, ta-
valy 2468 újszülöttet anya-
könyveztek, idén júniusig
pedig 1.102 csecsemõ jött
világra. A szülések száma
azonban kórházanként vál-
tozik, a sepsiszentgyörgyi
kórházban tavaly 1128 szü-
lést bonyolítottak le, idén el-
sõ félévben pedig 499 gye-
rek született. Ezt a csökke-
nést azzal magyarázzák,
hogy sok szülõ más telepü-
léseken hozzá világra cse-
csemõjét. 

Ezt igazolja az is, hogy a
kézdivásárhelyi kórházban
3-4 éve egyre növekszik a
szülések száma. A céhes vá-
rosi szülészeten évente 700
csecsemõ látja meg a napvi-
lágot, sok szülõ Sepsiszent-
györgyrõl vagy a szomszé-
dos megyékbõl érkezik
Kézdivásárhelyre. Hasonló
jelenség tapasztalható a ro-
mán–magyar határ mentén,
ahol a nõk jelentõs része in-
kább magyarországi szülé-
szetet választ, még akkor is,
ha a beavatkozás költségeit
jelentõs részben a családok
vállalják magukra. „Nem
tudom számokkal alátá-
masztani, de egészen bizto-
san hat a szülési kedvre az
is, hogy a nõk milyen szülés
elõtti és utáni gondozásban
részesülnek. Egy rosszul le-
vezetett szülés az anya
egész hátralévõ életét tönk-
reteheti. A megfelelõ szülés-
felkészítés, a szoptatási ta-
nácsadás, a közösségi men-
tálhigiéniás ellátás pedig
erõsíti a gyermekvállalási
kedvet” – magyarázta a vá-
randós nõk vándorlásának
hátterét Kertész Erika deb-
receni szülésznõ, aki rend-
szeresen lát el nagyváradi
anyákat. 

Hadat üzentek 
az orvhalászoknak

Az illegális halászat vissza-
szorítása érdekében együtt-
mûködési szerzõdést ír  alá
a környezetvédelmi minisz-
térium a belügyminisztéri-
ummal, jelentette be tegnap
Borbély László tárcavezetõ,
aki szerint a Duna-delta
övezetében nem biztosított
a halállomány biztonsága.
A politikus hangsúlyozta,
hogy a Duna Szentgyörgy-
ágánál 72 ezer hektár terü-
letért jelenleg egyetlen em-
ber felel.

Elvitték az ötös
lottónyereményt

Megnyerte az ötös lottó 220
ezer lejes nyereményét egy
szerencsés játékos a hétvégi
húzáson, a hatos lottó 18,5
millió lejes fõdíja azonban
nem akadt „horogra”,  ezért
tovább nõ a jövõ heti nyere-
ményalap. 

Eljárás a rendõrök ellen

Húsz Hunyad és Temes me-
gyei rendõr ellen indult eljá-
rás hivatali visszaélés és hi-
vatali mulasztás miatt. A
gyanú szerint az illetékesek
a helyi rendõrõrsök mene-
dzselését sem látták el szak-
szerûen.  

Sérülteket 
foglalkoztatnak

Országos hálózatot indít út-
jára egy uniós program,
amelynek célja a sérültség-
gel élõk foglalkoztatásának
segítése.  A rendszer
mûködtetését  az uniós fi-
nanszírozás mellett 53 civil-
szervezet és vállalkozás tá-
mogatja. 

Kihalófélben Románia?

Munkatársainktól

Kötelezõ himnuszének-
lés, elutasított magyar

gyerekek, iskolai helyhiány:
feszültségekkel indult tegnap
az idei tanév. 

Tisztelet 
vagy ellenszenv?

A magyar szülõkben már
az elsõ nap ellenkezést váltott
ki Daniel Funeriu oktatási
miniszternek az elképzelése,
hogy ezentúl a tanintézmé-
nyekben meghatározott idõ-
közönként el kell majd éne-
kelni Románia himnuszát.
„Ha a román himnuszt köte-
lezõ elénekelni, akkor én el-
várom, hogy a magyar osztá-
lyokban a magyar himnuszt
is énekeljék, elvégre az a mi
nemzeti szimbólumunk” –
nyilatkozta tegnap lapunknak
Sajgó Ernõ marosvásárhelyi
szülõ. A szintén marosvásár-
helyi Constantin Popa peda-
gógus úgy vélekedett: ha a
himnusznak helye van a fo-
cilelátókon, miért ne lenne
helye az iskolákban. „Mérték
kérdése, hogy tiszteletet vált
ki a gyerekekbõl, vagy ellen-

szenvet” – vélekedett a tanár
a tegnapi tanévnyitón.

Krónikus helyhiány

Bár tegnap Erdélyben 60
önálló magyar tanintéz-

ményben indult a magyar
nyelvû oktatás, kettõvel több
iskolában, mint tavaly
(Margitán és Szalontán is
önálló magyar intézmény lé-
tesült), a kisebbségi gyerme-
kek oktatása mégis több tele-

pülésen akadozik. „A négyes
iskolában azt mondták, hogy
már nincs elég hely, ne íras-
suk oda a gyereket. Most õsz-
szel meg azt hallom, nincs
elég magyar gyerek abban az
intézményben” – panaszolta

lapunknak egy marosvásár-
helyi szülõ. A szintén maros-
vásárhelyi, belvárosi 2-es szá-
mú általános iskolában ösz-
szevontak két magyar osz-
tályt, a gyerekek a 31 fõs ötö-
dikben folytatják tanulmá-
nyaikat. „Ez a legnagyobb
létszámú osztály az iskolá-
ban, hiába kértük, hogy ma-
radjon két külön magyar osz-
tály. Nem tudom, milyen ok-
tatás folyhat majd ilyen kö-
rülmények között” – mondta
a tegnapi évnyitón az egyik
felháborodott anyuka.

Markó: jó esély 
az oktatási törvény

Markó Béla miniszterel-
nök-helyettes tegnap a ma-
rosvásárhelyi Bolyai Farkas
Líceumban vett részt a tanév-
nyitó rendezvényen. Úgy ér-
tékelte, a nemrégiben elfoga-
dott oktatási törvény rendkí-
vül fontos az anyanyelvû ok-
tatás szempontjából is, hi-
szen így immár magyarul és
magyar nyelvû tankönyvek-
bõl tanulhatják a történelmet
és földrajzot a nyolcadikos és
tizenkettedikes magyar diá-
kok is. „Ment-é a könyvek ál-

tal a világ elébb?” – idézte
Vörösmarty Mihályt a mi-
niszterelnök-helyettes, aki
szerint a Bolyai-líceum és a
református kollégium által el-
ért eddigi eredmények is iga-
zolják, hogy a költõi kérdésre
igen a válasz.

Magyar–magyar vita

Szatmárnémetiben a re-
formátus és az állami ma-
gyar iskola épületcseréje
miatt indult sajátos hangu-
latban a tanév. A nagy múl-
tú Kölcsey Ferenc Fõgim-
názium hosszas vita, évekig
tartó helykeresés után talált
otthonra, miután a rend-
szerváltás után használt
épületét visszakérte és -
kapta a református egyház.
„A szellemiséget soha nem
a falak, hanem az ember
hozza létre. A Kölcsey-fõ-
gimnázium szellemisége
olyan nagy erõ, amire bát-
ran építhet az itteni ma-
gyarság, mert az biztos jö-
võt jelent!” – biztatta az ál-
lami iskola diákjait és okta-
tóit tegnapi tanévnyitó be-
szédében Kelemen Hunor
kulturális miniszter. 

Erdélyi tanévkezdés – ballépésekkel

A Kölcsey szellemiségét idézte a szatmári tanévnyitón Kelemen Hunor kulturális miniszter Fotó: Sike Lajos
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Antal Erika

Erdély több településén
is restaurálják a mûem-

léknek számító várakat, a
nagyszabású felújítási mun-
kálatok oroszlánrészét az
Európai Unió finanszíroz-
za, a projektek többsége a
tervek szerint 2014-ben feje-
zõdik be.

Új arcot kap 
a vásárhelyi vár

A héten várhatóan elkez-
dik a marosvásárhelyi vár
felújítási munkálatait, miu-
tán az önkormányzat a hét-
végén aláírta a szerzõdést a
kivitelezõvel. A több mint 7
millió eurós projekt része-
ként idén felújítják a vár
bástyáit, amelyekben három
színházi társulat mûködik,
kettõ folyamatos kiállítások
otthona, kettõ pedig a na-
gyobb városi rendezvények
alkalmából nyitja meg ka-
puit. „Jövõben a kapubás-
tyától jobbra álló, a kommu-
nizmus idejébõl származó
és a hadsereget szolgáló rak-
tárépületet lebontják, helyé-
be pedig üvegpiramist építe-
nek, amely információs köz-
pontként mûködik majd, de
látványnak sem lesz utolsó”
– tájékoztatta lapunkat
Csegzi Sándor. Az alpolgár-
mester elmondása szerint a
középkori vár színházi elõ-
adásokat, filmfesztiválokat
és kiállításokat befogadó
kulturális központtá alakul,
a mûvelõdési rendezvények
mellett pedig egy házasság-
kötõ terem is helyet kap a
várudvaron. Hangsúlyozta:
a felújítás terveit már tíz év-
vel ezelõtt elkészítette a hi-
vatal, de a munkálatok el-
végzésére akkor nem volt
pénz. „Már nagyon ráfér a
várra a teljes felújítás, a kor-
szerû berendezés, hogy a

marosvásárhelyiek számára
minõségi és kulturált szóra-
kozási lehetõséget biztosít-
hassunk” – indokolta
Csegzi Sándor a várfelújítás
szükségességét.

Megújul a Mikó-vár

Az elmúlt hónapban
újabb szakaszába ért a csík-
szeredai Mikó-vár restaurá-
lása: jelenleg a nyílászárókat
és a csatornarendszert cseré-
lik ki, illetve korszerûsítik az
elektromos hálózatot és a fû-
tésrendszert. A Csíki Szé-
kely Múzeumnak otthont
adó vár felújítását több mint
négy éves huzavona után
idén januárban jelentette be
Kelemen Hunor mûvelõdés-
ügyi és örökségvédelmi mi-
niszter. Hasonló felújítást
legutóbb 1969–1974 között
végeztek a 17. század elsõ fe-
lében épült, késõ reneszánsz
kori váron. Gyarmati Zsolt, a
múzeum vezetõje szerint a
felújítást követõen múzeumi

feladataikat is jobban el tud-
ják látni, hiszen újabb hely-
színeket is használhatnak
majd. A tervek szerint az idei
év végére készülnek el a res-
taurálási munkálatok felével,
jövõ nyárra pedig a teljes
épület felújítását szeretnék
befejezni.

Komplex munkálatok 
Váradon

Múlt év áprilisa óta gõz-
erõvel folynak a restaurálási
munkálatok a nagyváradi
várban is, a tervek szerint
2015 elejére mind a nyolc
épülettest, összesen 190 he-
lyiség megújul – a  projektet
a Regionális Operatív Prog-
ramok révén finanszíroz-
zák, összértéke meghaladja
a 8 millió eurót. A várban
található a fejedelmi palota
is, amelyben a felújítás után
a vár és a város múzeuma
kap majd helyet. A várresta-
urálás részeként nemrégi-
ben átadták a felújított nyári

színházat, jelenleg a palota
külsõ folyosóján elkezdték a
nyílászárók behelyezését. 

Vajdahunyadon áll 
a várrestaurálás

A várfelújítások mellett
azonban ellenpélda is akad –
idén júniusban például Kele-
men Hunor bejelentette,
hogy leállnak a vajdahunya-
di vár ötmillió euróra becsült
felújítási munkálatai. A mû-
velõdési miniszter akkor az-
zal indokolta döntését, hogy
egy átfogó terv híján fejetle-
nül zajlott a restaurálás, mi
több, a munka minõsége is
kívánnivalót hagy maga
után. A sajtónak adott nyi-
latkozatában hangsúlyozta:
a minisztérium elkészíti az
átfogó restaurálási tervet,
amelyet legkésõbb szeptem-
ber végén láttamoz az Orszá-
gos Mûemlékvédelmi Bizott-
ság, és aszerint folytatják a
vajdahunyadi mûemlék épü-
let korszerûsítését. 

Röviden

Kovács Zsolt

Az Erdélyország az én ha-
zám címû elõadás felújí-

tott változatával kezdi az
idei évadot a sepsiszentgyör-
gyi Háromszék Néptánc-
együttes – jelentette be hét-
végi sajtótájékoztatóján De-
ák Gyula. „A régi-új dara-
bot, amelyet Horányi Lász-
ló, az esztergomi színház
mûvészeti vezetõje rendez,
teletûzdelve vetítésekkel és
narrációval, szeptember 21-
én mutatjuk be Sepsiszent-
györgyön, majd Magyaror-
szági turnéra indulunk” – tá-
jékoztatott a sepsiszentgyör-
gyi táncegyüttes vezetõje, aki
szerint szeptember 24-én a
szászcsávási cigányzenekar
közremûködésével évadnyi-
tó táncházat is szerveznek.
A táncegyüttes új elõadá-
sokkal is elõrukkol az idei
évadban – októberben az
Ivácson László által rende-
zett Maszk-Ura címû tánc-
színházi elõadás bemutató-
jára kerül sor. Ebben a da-
rabban arra keresnek vá-
laszt, hogy az emberek miért
bújnak álarc mögé, illetve
rávilágítanak arra is, hogy
mirõl szólnak a most hasz-
nált népies maszkok – tud-
tuk meg a Háromszék Tánc-
együttes vezetõjétõl. Emel-
lett novemberben megszer-
vezik az táncegyüttes immár
hagyományossá vált nép-
tánc- és népzene-találkozót,
amelyet idén Kriza János
unitárius püspök, néprajzku-
tató emlékének szentelnek és
a Vadrózsák címû mûvére
alapoznak. Szintén az idei
évadban kerül közönség elé
a sepsiszentgyörgyi táncosok
prímások emlékének szen-
telt, Száz évig címû elõadása,
illetve az Advent és a Böjttõl
böjtig címû produkcióik.
„Emellett szeretnénk tánc-
színházi elõadássá alakítani
a Csipkerózsika címû mesét
is” – tette hozzá Deák. 

Régi-új tánc a

Háromszéktõl
Decemberig Criºan
váltja Gáspárikot

A decemberi rektorválasztá-
sig Sorin Criºan eddigi rek-
torhelyettes vezeti a Maros-
vásárhelyi Mûvészeti Egye-
temet – döntötte az oktatási
intézmény szenátusi ülése.
Mint ismeretes, Gáspárik
Attila a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház vezérigaz-
gatója, ezért még augusz-
tusban lemondott a színi-
tanodában betöltött rektori
tisztségérõl. A 2012 áprilisá-
ban esedékes rektorválasz-
tást ugyanakkor ez év de-
cemberére hozták elõre.
„Az új rektor személye
nincs garantálva, kívülrõl is
jöhet, akár a kolozsvári
egyetemrõl, de akár külföld-
rõl is” – jelentette ki
Gáspárik utalt arra is, hogy
sajtóspekulációk szerint a
tisztség váromá-nyosa
Markó Béla felesége, Kós
Anna lenne, teljességgel
alaptalan. „Bár alkalmas
lenne a tisztségre, tudomá-
som szerint nem pályázik”
– foghalmazott Gáspárik
Attila. 

Bertalan István 
kiállítása a Qudróban

Bertalan István Az emigráns
bohóc címû kiállítását nyit-
ják meg holnap délután 6
órakor a kolozsvári Quadro
Galériában. A tárlat Berta-
lan elsõ kolozsvári kiállítá-
sa, amelyen majdnem kizá-
rólagosan eddig ismeretlen
mûvek lesznek láthatóak, a
mûvésznek 1986-1989 kö-
zötti kevésbé ismert, de az
életmûben egy újabb kitelje-
sedésnek tekinthetõ idõsza-
kát mutatva be. A megnyitó
keretében sor kerül Ileana
Pintilie mûvészettörténész –
a temesvári mûvészeti moz-
galom és a romániai kortárs
mûvészet kiváló ismerõje –
Bertalanról írt monográfiá-
jának bemutatására.

A marosvásárhelyi vár bástyáit még idén felújítják, 2014-ig a teljes várat restaurálják

Erdélyi „várfelvarrás”

HIRDETÉS

Hírösszefoglaló

Javított kiadásban jele-
nik meg Umberto Eco A

rózsa neve címû sikerregé-
nye. A szerzõ korrigálta az
1980-ban megjelent mû hi-
báit és a latin nyelvû idéze-
teket is lefordította a felké-
születlenebb olvasók szá-
mára. „Harminc év alatt
több hibát is észrevettem a
könyvemben, ezeket javí-
tottam ki” – nyilatkozta
Umberto Eco az olasz la-
poknak, tagadva azokat a
feltételezéseket, miszerint a
mai tudatlan internetes ge-
nerációnak írta volna át
könyvét. 

Az El País címû spanyol
napilap úgy fogalmazott,
Eco a minus habens, vagyis
a történelmi-filozófiai is-
meretek nélküli ostobák-
nak szóló verziót szerkesz-
tette meg. „Nem írtam át
az eredetit. Eltüntettem az
ismétléseket, javítottam az
elbeszélés ritmusán, ponto-
sítottam a könyvtáros arcá-
nak leírását” – magyarázta

Eco. Elárulta, harminc
éven át szégyellte, hogy az
1980-ban megjelent könyv
középkori latin növényle-
írásai között a cikóriát ös-
szekeverte a tökkel és pap-
rikát említett, amikor azt
Európában még nem is is-
merték. 

Eco elmondta, az ameri-
kai fordítók hívták fel a fi-
gyelmét arra, hogy az olasz
olvasókkal ellentétben az
amerikaiak számára a latin
érthetetlen. Tanulságos volt
ennyi idõ után újraolvas-
nom saját regényemet, a
többi mûvemet is javítani
fogom – hangoztatta Eco. 

A rózsa neve Umberto Eco
elsõ regénye volt, ame-
lynek világszerte nagy sike-
re lett. Csak a regény olasz
nyelvû kiadásából hat és fél
millió példány kelt el. A
bolognai egyetem nyugal-
mazott szemiotikaprofesz-
szorának mûvét negyven-
hét nyelvre fordították le.
A Le Monde francia napilap
a 21. század alapolvasmá-
nyai közé sorolta. 

Eco javított A rózsa nevén

A szerzõ felvétele
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Röviden

F. I.

Míg 2002-ben a tévénézõk
mintegy 12 százaléka nyilat-

kozott úgy, hogy nem zavarná,
ha a csatornák több reklámot su-
gároznának, idén már csak öt
százalékuk örül a reklámlaviná-
nak – mutat rá a GfK Piackutató
Intézet legfrissebb jelentése. „A
gazdasági recesszió miatt a televí-
ziós csatornák kénytelenek voltak
csökkenteni reklámtarifáikat, így
egyes hirdetõk hosszabb reklá-
mokat tudtak megengedni ma-
guknak, ami növelte a reklám-
idõt, de ugyanakkor átlépte a né-
zõk tûréshatárát” – állapítja meg
a felmérés. Szintén megfogyatko-
zott azoknak a nézõknek is a szá-
ma, akiket megmosolyogtatnak a
reklámok – 2002-ben 75 százalé-
kuk nyilatkozott úgy, hogy szóra-
koztatják egyes reklámok, idén
azonban mindössze 58 százalé-
kuk volt ezen a véleményen.

Hasznosak a reklámok

Ennek ellenére a felmérésben
részt vevõ tévénézõk 77 százalé-
ka azt nyilatkozta, hogy a sugár-
zott reklámokból hasznos dolgo-
kat tudnak meg az egyes termé-
kekrõl és vásárlásnál befolyásolja
õket a tévénézés közben zavaró-
nak számító reklámklip. Ugyan-
akkor azt is elismerik, hogy a rek-
lám versenyt teremt a termelõk
körében, hogy a nézõ-fogyasztó
folyamatosan jobb terméket kap-

jon. A GfK által készített felmé-
rés külön vizsgálta azt, hogy mi-
lyen hatással vannak a nézõkre a
hírességeket felvonultató reklám-
kampányok. Mint kiderült, a kis-
városokban és vidéken az ilyen tí-
pusú reklámok negatívan befo-
lyásolták az eladásokat, míg a
nagyvárosokban számottevõen
növekedett a kereslet azon termé-
kek iránt, amelyeket valamely hí-
rességgel reklámoztak.

Reklám helyett 
termékelhelyezés

Az Ipsos ebben a témában ké-
szített felmérése szerint, ha a né-
zõknek a hagyományos reklám
és a mûsorban történõ termék-
megjelenés közül kellene válasz-
taniuk, akkor a többség a termék-
elhelyezést nézné szívesebben.
Megállapítják, hogy a nézõk sze-
rint az észlelt termékmegjelenés a

mûsor élvezetére, illetve meneté-
re nem volt negatív hatással, a té-
vénézõk túlnyomó többségét egy-
általán nem zavarta. Az Ipsos ku-
tatásából kiderül az is: a háttér-
ben feltûnõ terméket és a termék
aktív használatát a tévénézõk je-
lentõs többsége elfogadhatónak
tartja, sõt csaknem 50 százalékuk
azt is el tudná fogadni, ha ked-
venc sorozatainak szereplõi ki is
mondanának márkaneveket. 

Az M&M hírportál által közölt kutatás szerint
az üzleti világ döntéshozói valóságos média-
habzsolók, és nem kímélik sem a digitális, sem
a hagyományos médiumokat. 95 százalékuk
naponta olvas újságot, 86 százalékuk naponta
néz tévét. Ám ne essünk tévedésbe: nem elég
csak rábambulni az agysíkosító síkképernyõre,
nem elég csak átfutni a sztárpletykarovatot a
budin ahhoz, hogy sikeres kereskedõkké vál-
junk. Úgy néz ki, hogy az üzleti világ döntés-
hozóinak oroszlánrésze képes arra, hogy mé-
diainformációit eredményesen fektesse be.
Mint tudjuk, a Sajtó emlõjén lógók nagy há-
nyada is pont úgy megzabálja az eléje vetett
bombahírt, mint bármely „businessman”, ám
sokan nem veszik észre, hogy amit kapnak,
annak a megközelítõleges értelme csak óriási
háttértudás visszfényében rajzolódik ki csak.
De van, aki nem csak a bombahír bozóttüzét
látja, hanem a gyújtómechanizmust is. 

(prier)

Kettõs tükör 

Sok a reklámkerülõ nézõ

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

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

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 030032, Bucureºti, Lipscani nr.29–31, O.P. 15, C.P. 40

* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

✁

A terrorakciók sokszor látványosab-
bak, mint amennyire eredménye-
sek. Most, a tizedik évfordulón
megállapíthatjuk, hogy a 2001.
szeptember 11-i repülõgép-eltérítõk
viszont félelmetesen hatékonyak
voltak, és mint ilyenek, tökéletes
médiaszenzációt tudtak kelteni.
Anélkül, hogy felmérnénk, hogy
mekkora profitot termeltek az ame-
rikai tévéadók abból, hogy külföldi
televízióknak adták el a füstölgõ to-
ronyházak képsorait, megállapít-
hatjuk, hogy a terrortámadás hasz-
nált a médiának. Az ócska bulvár-
tól egyáltalán nem idegenkedõ ten-
gerentúli sajtó végre olyan témához
jutott, amely valóban súlyos, világ-
történelmi jelentõségû esemény – és
amely körül, akárcsak a legtöbb
ilyen horderejû történés peremén –
számtalan titokzatos, mitizáló felté-

telezés született, amelyek – ponto-
san titokzatosságukból kifolyólag –
maguk is kimeríthetetlen médiaté-
mák. A világ firkászai és kamera-
manjai hiénaként gyûltek a még
sistergõ romokra, hogy sokkolóbb-
nál sokkolóbb képekben érzékeltes-
sék a tragédia nagyságát, komoly
vállalatok dokumentálták csendben
a humán és anyagi veszteségeket, és
közben a világ félt, sõt: rettegett.
Amerika „bosszúhadjárata” azon-
ban már nem volt annyira sikeres,
mint a terroristák merénylete. Az
Afganisztánban százasával elesõ
katonák csak a mindenkori ellenzé-
ki sajtóban, egy-két függetlenebb
európai médiaorgánumban kapnak
õket megilletõ helyet, a világsajtó
oroszlánrészét a terroristák gonosz-
ságának és az amerikaiak hõsiessé-
gének hangoztatása tölti be. 

Holott minden épeszû médiafo-
gyasztó tudja, hogy ezek a merény-
letek két kultúra összeférhetetlen as-
pektusainak összeütközései, és mint
ilyenek, csak tünetek. Az igazi ret-
tenet, amit nem lehet megmutatni,
tulajdonképpen az a másság, az a
végtelen különbség, amely az
Amerikát/Nyugatot szabotáló kö-
zösségek és az „amerikai álom” kö-
zött feszül. 
A világmédia ismét leszerepelt:
(amerikai) titkosszolgálati összeeskü-
véstõl vakon dühöngõ muszlimokon
át egészen szabadkõmûves-összees-
küvésekig mindent, de mindent kép-
ernyõre/papírra vitt, és nem figyelt
arra, hogy a nézõk-olvasók ne eltúl-
zott és egyoldalú képet kapjanak er-
rõl a szomorú eseménysorozatról. 
Eközben pedig nem vesszük észre,
hogy az erkölcsi hitelét, gazdasági

erejét, katonai hatalmát lassanként
elveszítõ Amerika ebbe a végtelenül
szomorú eseménybe kapaszkodik –
országimázsát fenntartandó. Hihe-
tetlen retorikával, médiamanipulá-
lással sikerült elérniük azt, hogy a
vezetés legnagyobb hadászati és
kémügyi kudarcát a Mindenkori
Ellenség felett aratott legeslegna-
gyobb erkölcsi gyõzelemként tartsa
számon a világ. Kerek évfordulók-
kor meg fokozottabban lángol fel a
nyugati és azzal szimpatizáló sajtó-
ban a sajnálkozással vegyes porhin-
tés, és minden megemlékezés önma-
gában is médiaszenzációvá válik,
azonban beláthatjuk: a Világmédia
etikája az WTC ikertornyaival
együtt ismételten, sokadszorra por-
rá omlott.

Péter Árpád

Médiagnózis

Szeptemberi médiaetika

MÉDIAPARTNEREK

ÚMSZ

A televízióval egyenrangú
szórakozási lehetõségként te-

kintenek a világ legnagyobb vi-
deomegosztójának számító
YouTube-ra annak felhasználói,
fõleg a fiatalabbak. „A fiatalabb
generációnak már ez a platform-
ja” – mondta el a San Franciscó-i
székhelyû Portal A Interactive ta-
nácsadócég vezetõje, Nate Hou-
ghteling a MercuryNews.com-nak.
„És egyre inkább ez lesz a hely-
zet, ugyanis az idõ elõrehaladtá-
val ezek a felhasználók már nem
fognak elfordulni a YouTube-tól,
viszont egyre többen lesznek az

újak” – tette hozzá. Mindez az ol-
dalhoz köthetõ számokban is
meglátszik. A site tartalmainak
nagy részét teljesen amatõr vagy
félprofi magánbloggerek állítják
elõ, a nagyobb letöltéseket gene-
ráló tartalomszolgáltatókkal pe-
dig partneri szerzõdést is köt a
cég, így õk részesülnek az alkotá-
saikon elhelyezett reklámokból
befolyó bevételekbõl. A legsikere-
sebb ilyen YouTube-partnerek
több millió „elõfizetõvel”, vagyis
rendszeres követõvel rendelkez-
nek, egyes videóikat százezrek,
milliók tekintik meg, ami vetek-
szik a legnépszerûbb tévémûso-
rok nézettségével. 

A tévével egyenlõ a YouTube

Használt, német–osztrák, vegyes tüzelésû kazá-

nok (25kw–60kw), puffertartályok, valamint boj-

lerek eladók. Érdeklõdni: 0756-800 356.

Apróhirdetés

Román kiadót vett a Ringier

Az ország egyik legnagyobb magazinkiadó-
ját vásárolta meg a korábbi tulajdonosoktól,
a német Axel Springertõl és a svájci Edi-
pressétõl a szintén svájci Ringier. A románi-
ai Edipresse A. S. Romania gondozza töb-
bek között az Elle, a Viva! és a Popcorn ma-
gazinok helyi változatait, de mintegy tucat-
nyi nyomtatott és online kiadványuk között
megtalálható a Libertatea is. Az Edipresse
csoport pénzügyi fõnöke, Michel Preiswerk
is üdvözölte a lépést, szerinte ezzel komoly
fejlõdési lehetõségek nyílnak meg a cégek
elõtt. Az Axel Springer International elnö-
ke, Ralph Büchi elmondta, hogy az eladás-
sal még jobban tudnak majd erõs márkáikra
koncentrálni.

Megújul az ETV mûsorkínálata

Nyolc új mûsorral és az Erdélyi kávéház új
mûsorvezetõjével, Gáspárik Attilával várja a
nézõket szeptember második felétõl az Erdé-
lyi Magyar Televízió (ETV). Az Útmutató címû
mûsorban Böjte Csaba a tízparancsolatot ér-
telmezi, a Tájkép címû mezõgazdasági mû-
sor a fiatal értelmiségnek mutatja be a gaz-
daság szépségeit, a Neve és hivatása… pedig
színészekrõl szól. A Made in Hungary ma-
gyar termékek múltját és jelenét mutatja be,
a Hargita Magazin a székelyföldi régió fejlõ-
désérõl ad hírt, a Vendégváró a vendéglátó-
iparban tevékenykedõ erdélyi vállalatok tu-
ristabarát bemutatása, az Értékeink címû so-
rozat múzeumok, levéltárak, könyvtárak és
települések örökségébe enged betekintést. A
Szüreti Vigadalom címû mûsor az erdélyi tele-
pülések szüreti mulatságainak versenye.

A romániai tévénézõk 95 százalékát zavarják a televíziós reklámok, ennek ellenére befolyásolják vásárlási szokásaikat



7.35 Isten kezében (ism.)
8.05 Magyar elsők
8.30 Híradó
8.40 Család-barát (ism.)
9.35 Teleki Sámuel útján
10.05 Az utolsó mohikán
10.35 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
11.25 Derrick (német
krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 (ism.)
15.45 Beavatás
16.05 Korea, Kína 
és Japán kultúrájának 
története
17.00 Utazás a Marsra
17.50 Duna anzix
18.10 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 Robog az úthenger
(magyar sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 Az utolsó kalandor
(francia filmdráma, 1.
rész, 2001)
23.45 Dunasport
23.55 Dokureflex
1.40 Titkos társaságok
1.35 Közbeszéd 
(ism.)
3.10 Beavatás (ism.)
3.25 Család-barát 
(ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Segédszerkesztőnő
megosztaná... (am. vígjá-
ték) 12.55 Mint hal a víz-
ben (am. vígjáték) 14.50
Jó tanácsok bankrablók-
nak (am. vígjáték) 16.20
Szuperzsaru (am.-sp.-ol.
vígjáték) 18.30 Az agy-
fürkész totál kész (am.
vígjáték) 20.10 Mama
Jack (am.-dél-af. vígjáték)
22.10 Ember a Holdon
(ang.-ném.-jap. vígjáték)
0.20 Magasfeszültség (fr.
thriller)

7.30 Családi történet (tö-
rök sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 A szív úrnője
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 A szerelem átka
22.30 Cancan TV 0.30
Kanal-D Hírek 1.30 Eli
Stone (am. sorozat) 2.30
Ez Románia!

9.00 Metszet 16.00 Hír-
adó 16.15 Metszet 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Délutáni Híradó
17.40 Izelítő 14.45 Kalen-
dárium 17.50 Egészséges
percek 17.55 Könyvajánló
17.57 Életképek 18.00
Reggeli terefere 18.30
Híradó 19.00 Hitélet
20.00 Útmutató 20.15
Made in Hungary 20.30
Mester József: A gyakor-
nok 21.00 Hitélet, is-
métlés 21.30 Híradó
22.00 Átjáró, ismétlés   

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.45 Láza-
dó szerelem (sorozat)
14.30 Clase 406 (sorozat)
15.30 Amor real (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Vad szív (sorozat)
18.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 19.30 A csábítás
földjén (sorozat) 20.30 A
szerelem győzelme (soro-
zat) 22.00 Éjszakai törté-
netek 22.30 Auróra (soro-
zat) 23.30 Szerelemkön-
nyek (román sorozat)   
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DUNA Tv, 22.00
Az utolsó kalandor

Az aktuális rész ismertetője: Paul Ferchaux, a nagy mágnás
neve fogalom az üzlet világában. Rettegve tisztelik, minden
ajtó nyitva előtte. Hírnevét és vagyonát annak köszönheti,
hogy sosem habozott piszkos eszközöket bevetni a siker ér-
dekében. Most azonban szorul körülötte a hurok: a barátnak
vélt ellenfelek rá akarják húzni a vizes lepedőt.

VIASAT3, 22.55
Crank 2. - Magasfeszültség

2006 legmenőbb akciófilmjében, a Crank - Felpörögvében
Chev Chelios huszonnégy órát élt át a legnagyobb pörgés-
ben: harcolt, gyilkolt, és nem hagyta, hogy a vérében lévő
adrenalin lecsökkenjen, mivel akkor a testében lévő méreg
végzett volna vele. A magas oktánszámú Crank 2.- Magasfe-
szültségben Chev ismét a túlélésre játszik, csakhogy ezúttal
egy újabb kihívásokkal teli nap virrad fel előtte.

Pro TV, 0.00
Elcserélt életek

Milfodban, ugyanazon az éjszakán két gyermek született, az
üzletember James és Sarah fia, valamint Linda fia, Luke, aki-
nek apja, Darry Moncton elhagyta a várost, mivel soha nem
akart gyermeket. Ez nem számítana önmagában rendkívüli
eseménynek, ám az ápolónő összecserélte a gyermekek ne-
vét tartalmazó cetliket. Két évvel később Darryl visszatér és
tagadja az apaságot.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.56 Ma Reggel
10.00 A rejtélyes XX.
század
10.25 Barangolások öt
kontinensen
10.50 Emberek 
a természetben
11.10 Szót kér 
a természet
11.15 Roma Magazin
11.40 A kölcsönkapott
Föld
12.05 Kutyafül-Macska-
nyelv
12.30 Az én Budapestem
13.01 Híradó délben
13.20 Kárpát Expressz
13.45 Záróra
14.10 Iskolapélda
15.05 Vigyázz, kész, rajt!
15.30 Vizsgálat, lépj be!
15.55 Rocca parancsnok
(sor.)
16.50 Elit gimi 
(drámasor.)
17.40 A hangszerkészítés
mesterei
18.10 Magyar válogatott
19.05 Szabadlábon Er-
délyben
19.30 Esti mese
19.55 Két zsaru egy pár
(sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(sor.)
22.15 24 (sor.)
23.00 Záróra

7.00 Autómánia 
- Autósmagazin 
(ism.)
7.25 Fókusz reggel
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mexikói sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.15 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
17.20 A szív útjai 
(török sor.)
18.20 Ezel - Bosszú mind-
halálig (török sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf
Ki viheti el a milliókat?
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.20 CSI: 
Miami helyszínelők 
(am. krimisor.)
23.15 ValóVilág
- Beszavazó show (élő)
23.55 Blackjack 
(am.-kan. akcióf., 1998)
Utána: RTL-hírek
2.20 Reflektor
2.30 Állati dumák 
(angol-am. anim. sor.)

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.50 Stahl konyhája
11.00 Babapercek
11.10 Teleshop
12.45 Keselyűk 
karmaiban 
(NSZK-francia-jug. ka-
landf., 1964)
14.30 EZO.TV
15.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
16.30 Psych 
- Dilis detektívek 
(am. krimisor.)
17.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
19.30 Tények
20.20 Aktív
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Doktor House
(am. sor.)
23.25 Született feleségek
(am. vígj. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív Extra
0.25 Szellemekkel sutto-
gó (am. sor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.30 Az éjszaka hangjai
(am. thriller, 2006)
3.55 Két TestŐr (ism.)

7.30 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Versus (ism.)
10.30 Globál (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Zöld övezet (ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
12.05 Stopper (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama, 
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
15.06 Búcsú 
(magyar dokumentumf.)
(ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Panaszkönyv 
(ism.)
17.05 Ősök tere (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.20 Retrográd
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Ikon
0.05 Rájátszás (ism.)

10.45 Columbo: Ölni már
nincs idő (krimi) 12.35
Zabagépek 13.50 Feleség-
csere 14.50 Őrangyal
(sorozat) 15.50 Doktor
House (ism.) 16.45 Nyom-
talanul (sorozat) 17.40
Gyilkos számok (ism.)
19.30 Jóbarátok (sorozat)
20.25 Két pasi (ism.)
21.25 Doktor House
(sorozat) 22.25 Aranypart
22.55 Crank 2. - Magas-
feszültség (am. akcióf.,
2009) 0.40 Top Gear (au-
tós magazin)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Pontos sport-
idő (live) 14.00 Sport.ro
Hírek 15.10 Pontos
sportidő 16.00 Sport.ro
Hírek (live) 16.30 Pon-
tos sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
20.00 Pontos sportidő
(live) 21.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 22.00 Box-
buster 23.00 Sport.ro
Hírek

TV2
6.56 Ma Reggel
10.00 Kalandozó
11.00 Kalandozó
11.00 Magyar népmesék
11.10 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
12.05 A szerelem diadala
(olasz sor.)
13.01 Híradó délben
13.20 Kárpát Expressz
13.50 Hrvatska kronika
14.20 Ecranul nostru
14.55 Optika
15.25 Világörökségeink
15.55 Bűvölet 
(olasz sor)
16.55 Liszt Ferenc 
(magyar-német-olasz sor.)
17.25 Kisváros 
(magyar sor.)
18.00 Robbie, a fóka 
(német sor.)
18.50 Angyali érintés
(am. sor.)
19.40 Szerelemhajó 
(am. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Nevezz 
csak Cucinak!
(magyar film, 1982)

22.00 Linda (magyar sor.)
22.55 Az Este
23.35 Titkok és szolgála-
tok (olasz sor.)
0.30 Ars Hungarica
1.00 Sporthírek
1.10 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor

7.00 Reggeli híradó
8.00 Nyár, lányok és sztá-
rok (live)
9.50 George Enescu 
Nemzetközi Fesztivál
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(sor.)
11.25 Gól gól után (ism.)
12.15 Európai roma 
(ism.)
12.45 A palota legendái:
Lim Sang (ism.)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Leonardo 
és a halotti lepel titka
18.00 Hírek
18.25 A palota legendái:
Lim Sang 
(sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 UEFA Champions
League Studió (live)
21.40 F.C. Basel-Oţelul
Galaţi labdarúgó mérkő-
zés (live)
23.50 UEFA Champions
League Studió (live)
0.15 Gól gól után (live)
1.00 Erasure koncert
(ism.)
2.00 Leonardo 
és a halotti lepel titka
(ism.)

6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, Könyvbemutató
10.00 A Delphi-effektus
(akcióf., 2008) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor
22.30 Pro Tv hírek,
Sport, időjárásjelentés
23.00 Odaát
(amerikai akció sor.)
0.00 Elcserélt életek 
(am. filmdráma, 1991)

2.00 Pro Tv hírek, Sport
3.30 Odaát 
(am. akció sor.) (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
-  műsora (live)
10.00 Sajtószemle 

- Mircea Badea műsora
10.50 Chirita Iasi-ban 
(román vígjáték, 1987)
11.00 Menyasszony 
a fiamnak – reality show
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak – reality show
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
17.00 Közvetlen hozzáférés
- Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
20.20 Nyerj 
60 másodperc alatt
- szórakoztató műsor
21.50 Nárcisz: 
Törvénytelen szerelmek
(román dráma sorozat)
23.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
23.50 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
1.15 A simlis és a szende
(amerikai sorozat)

7.00 Titkos szerelmek 
(telenovella) (ism.)
8.00 Ismerkedj, álmodj,
szeress! (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
10.30 NCIS 
(amerikai krimisor.)
11.30 Családban 
(román sorozat) (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Timon és Pumbaa
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Családban 
(román sorozat)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Kötekedők króniká-
ja
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Mondenii 
- szórakoztató műsor
23.45 NCIS 
(amerikai krimisor.)
1.00 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)
2.30 Timon és Pumbaa
(ism.)
3.30 Teo (ism.)

6.30 Szétépítők 
– Viharálló házak
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan csinálják?
Mobiltelefonok, vágányok,
sóbányák, kerékcsere
10.00 Hogyan készült?
11.00 A túlélés törvényei
12.00 Amcsi motorok 
- Mini Moke, Ferrari 308 GT4
13.00 Autókereskedők 
- Bond Bug
15.00 Állítólag... 
– Repülőlecke
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok
NY Yankees motor, 1. rész
18.00 Autókereskedők
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... - Héliumfoci
21.00 Hogyan készült?
22.00 A túlélés törvényei
- A maláj szigetvilág
23.00 Egy idióta külföldön

- India
0.00 Édesvízi szörnyek 
- A kongói gyilkos
1.00 Autókereskedők
2.00 A túlélés törvényei
- Panama

3.00 Állítólag... - Héliumfoci

8.00 A Simpson család
(anim. sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
9.30 Jamie Amerikában
10.00 Szigetek kincsei
10.30 Túlélők 
a nagyvárosi dzsungelben
(ism.)
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra
13.30 Miért ABC
14.00 Ragadós 
történetek
14.35 Együtt Európában
15.30 IT zon@ (ism.)
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 Hírek
17.25 Remix
18.30 Jamie Amerikában
18.55 Adio
19.00 Szigetek kincsei
19.35 Három királyság
(kínia sor.)
20.30 Biznisz óra
21.30 Testvérség 
a borban
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Csillagközi romboló
(amerikai-angol akció sor.)
23.55 Három királyság
(kínai sor.)
0.50 Tomboló öklök
(amerikai kaland sor.)
1.45 Zoom (ism.)
1.50 Vallomások (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
adventista egyházi 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 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 Közbeszéd – közéleti talk-show

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely 12.30 Ven-
dég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned
bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 21.30 A nap történetei 23.25 Esti
beszélgetés

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás Könyvismertető, Ketészrovat 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden

SZERDA
2011. szeptember 14.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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Ma  Lujza és Móric, illetve
Mór napja van.
A Lujza a Lajos férfinév
francia megfelelõjének
(Louis) nõi párjából, a
Louise névbõl származik.
A Móric a latin Mauritius
névbõl származik, ami a
Maurus továbbképzése, a
jelentése mór, szerecsen.
Mór: a Móric 19. századi
rövidülése.
Holnap a Szeréna nevûe-
ket köszöntjük.

Évforduló
• 1515 – A Svájci Állam-
szövetség kinyilvánítja
örök semlegességét.
• 1916 – I. világháború: A
hetedik isonzói csata kez-
dete. Az olasz hadsereg tá-
madásait az osztrák–ma-
gyar haderõ sikeresen
visszaveri.
• 1940 – Német bomba ta-
lálja el a londoni Buckin-
gham-palotát.
• 1943 – Csang Kaj-sek lesz
Kína elnöke.

Vicc
Repülés közben hirtelen le-
állnak a motorok. A pilóta

beszól a mikrofonba:
– Kérem, mindenki marad-
jon a helyén, ne nehezítsék
meg az azonosítást... Kö-
szönjük!

Recept
Kínai tésztás csirke 
Hozzávalók: 50 dkg csirke-
hús, 40 dkg finommetélt, 15-
15 dkg paradicsom, sárga- és
fehérrépa, 10-10 dkg gomba
és zöldpaprika, 8 dkg póré-
hagyma, 1 csokor petrezse-
lyem, 2 gerezd fokhagyma,
3-4 ek olaj, 1 dl szójaszósz, 2
dl ketchup, szerecsendió,
curry, õrölt bors, só.
Elkészítés: A kicsontozott
csirkehúst és a zöldségeket
vékony metéltre vágjuk,
majd összekeverjük. Curry-
val, borssal, szerecsendióval,
sóval, vágott petrezselyem-
mel, zúzott fokhagymával fû-
szerezzük. Serpenyõben ola-
jat hevítünk, és jól átforgat-
juk benne a húst meg a zöld-
ségeket. Hozzáadjuk a szója-
szószt és a ketchupot, és még
néhány percig pároljuk. A ki-
fõzött tésztát hozzákeverjük,
jól átforrósítjuk és azonnal
tálaljuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Vívjon ki nagyobb elismerést
szûkebb környezetében. Elkép-
zelései, tervei jók, és sikerre vihe-
tõk. Pozitív változásokra szá-
míthat.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ön készséges, és könnyen együtt-
mûködik társaival, ha a helyzet
úgy kívánja. Tapasztalata van
mind a pénzkeresés, mind a ta-
karékoskodás terén. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Munkahelyi problémák és az
egészségi helyzete kerül elõtérbe.
Nagyobb baj nem várható, de
nem árt az óvatosság. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A tudás- és karriervágy meg a kí-
váncsiság hajtja elõre. Gyermeke
legjobb menedzserévé válhat, ha
ki tud harcolni a számára a kör-
nyéken egy állást.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Egyik-másik kívánságát nehéz
teljesíteni. Egyik ismerõse men-
tegetõzik, és szégyenkezik, hogy
nemet kell mondania önnek.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A szeptember még gondtalanul
telik. Fáradhatatlanul dolgozik
egy születésnapi piknik elõkészí-
tésén. Szeret a szabadban lenni.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ne bosszankodjon feleslegesen
amiatt, hogy valaki nem teljesíti
a kötelességét, de fontolja meg
döntését, ha kölcsön felvételére
biztatnák.
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

A legkritikusabb helyzetben is
képes megõrizni higgadtságát,
ösztönösen rátalál a megoldásra.
Egy megtévesztõ közösségi szín-
játékban nem kíván részt venni.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Érdekes levelet kap. Ha megérti,
bölcsebbé válik, s kikövetkeztet-
heti, miért következnek be bizo-
nyos események éppen most.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A jó fizikum fenntartásához ki-
tûnõ a sportolás, kocogás, gya-
loglás vagy a biciklizés. Az egész-
ség és a higiénia is rendkívül fon-
tos számára. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Vigyázzon, hogy ne legyenek túl-
ságosan magasak számlái, csak
fontos dolgokra költsön. Sikerei
következtében remekül érzi ma-
gát. Fogadja el a jó tanácsokat.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Jó üzleti elképzelései vannak,
amit ki kell használnia. A Jupi-
ter, a pénz és a szerencse nagy
bolygója kedvez az ön csillagje-
gyének. 
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Az ateista olyan ember, aki el-
vi alapon utasít vissza egy gya-
korlati segítséget. Minden hin-
ni tudó ember lelkében erõsebb,
életútjában kitartóbb és maga-
tartásában megbízhatóbb,
mint hinni nem akaró ember-
társai. Azért van ez, mert a hit
erõt jelent, hiszen túl kell lép-
nie az embernek saját megta-
pasztalásain és sokszor a logi-

kán is. Aki vállalkozik erre, az
kétségtelenül más ember lesz. Az
ateista megtagadja az ismeret-
lenbe való ugrás lehetõségét, vi-
szont nem veszi észre, hogy az
élet így is, úgy is egy nagy ugrás
az ismeretlenbe. A hívõ is és az
ateista is ugrik tehát, mert hát
ugrani kénytelen, de míg az
egyik elõre nyújtott lábakkal, ad-
dig a másik a fejével elõre esik. 

Gondolatjel Visky István rovata



Kosárlabda 

Turós-Jakab lászló

Vasárnap este zárult a
küzdelem a Litvániában

zajló 37. férfi kosárlabda-Eu-
rópa-bajnokság E betûjelû
középdöntõcsoportjában. 

A nap elsõ összecsapásá-
nak komoly tétje volt, hiszen
a meccs vesztese búcsúzott a
további küzdelmektõl. Zsi-
nórban három vereség után
a szerbek nagyon összeszed-
ték magukat, és bár a törö-
kök az utolsó pillanatig har-
coltak, 68-67-re legyõzték
õket. Négy perccel a záró
sípszó elõtt a török Ersan
Ilyasova tempót dobott, de a
labda lepördült a gyûrûrõl.
A németek elleni vereség mi-
att a világbajnoki ezüstér-
mes törökök csoportutolsó-
ként estek ki, ami azt jelenti,
hogy kemény olimpiai selej-
tezõn kell majd kiharcolniuk
a londoni olimpián való
részvétel jogát.    

A csoport gyõztesérõl
döntõ spanyol–francia össze-
csapás elõbbiek 96-69 ará-
nyú kiütéses sikerével zárult,
de az eredmény csalóka:
Vincent Collet francia edzõ
ugyanis három alapemberét
is pihentette, Tony Parkert,
Joakim Noahot és Mickael
Gelabale-t is. 

A nap utolsó mérkõzésén
a litvánok legyûrték a néme-
teket (84-75), akiknél Dirk
Nowitzki ezúttal sem tudott
egymaga csodát tenni az el-

lenfél jobb csapatjátéka el-
lenében. 

Az E csoport végeredmé-
nye: 1. Spanyolország 9 (405-
340), 2. Franciaország 9 pont

(383-388), 3. Litvánia 8 (405-
397), 4. Szerbia 7 (388-412),
5. Németország 6 (345-379),
6. Törökország 6 (331-341) –
a németek és a törökök bú-
csúztak. 

Az F csoport tegnapi záró-
fordulójában a továbbjutás
szempontjából sorsdöntõ
fontosságú szlovén–finn pár-
harcra került sor. Az exjugos-
zlávok 67-60-ra nyertek és a
negyedik helyrõl biztosítot-
ták helyüket a legjobb nyolc
között. A görög–grúz pár-
harcnak nem volt különsebb
tétje, hiszen a balkániak már

korábban biztosították helyü-
ket a legjobb nyolc között, a
grúzok pedig semmiképpen
sem kerülhették el a szextett
utolsó helyét. A lapzárta utá-
ni Oroszország–Macedónia-
találkozó  csoportgyõztest
avatott: a gyõztes a szerbek-
kel, a vesztes pedig a házi-
gazda litvánokkal találkozik
a negyeddöntõben.  

Ma pihennek a csapatok,
holnap 18 órától a spanyo-
lok, 21 órától a litvánok ját-
szanak a másik középdöntõ-
csoport negyedik, illetve har-
madik helyezettjével. 
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Ilyasovának szó szerint a kezében volt a továbbjutás 

RövidenKiestek a vb-döntõs törökök Elhunyt 
az utolsó hokis is

Belehalt súlyos égési sérülé-
seibe tegnap Alekszandr
Galimov, az oroszországi
Jaroszlavlban múlt héten re-
pülõgép-szerencsétlenség-
ben odaveszett Lokomotiv
jégkorong-csapat egyetlen
túlélõ tagja: vele az áldoza-
tok száma 44-re emelkedett.
A moszkvai Szklifaszovsz-
kij traumatológiai intézet-
ben kezelik a szerencsétlen-
ség másik túlélõjét, Alek-
szandr Szizov fedélzeti mér-
nököt, súlyos, de stabil álla-
potban. 

Elõször vesztett 
a Dinamo  

A labdarúgó-Liga-1 hatodik
fordulójának vasárnapi ered-
ményei: Sportul Studenþesc–
Szebeni Voinþa 2-2 (gl: Che-
þan, Lazãr, illetve Forika,
Bunea), Kolozsvári U–Con-
cordia Chiajna 1-1 (gól: Cl.
Niculescu, ill. Bãlþoi), SC
Vaslui–Dinamo 3-1 (gól:
Temwanjera, Wesley, Sîn-
mãrtean, ill. D. Stoica).
Lapzárta után Petrolul Plo-
ieºti–Ceahlãul Piatra
Neamþ- és Pandurii Tg.
Jiu–CS Mioveni-mérkõzése-
ket rendeztek. 

Nehéz csoportban 
a nagyváradiak 

Tegnap kisorsolták a vízilab-
da-Bajnokok Ligája második
selejtezõkörének csoportbe-
osztását. Románia bajnoka-
ként a Nagyváradi CSM
Digi az athéni C csoportoba
került a görög Vuliagmeni
NC, a montenegrói Jadran
Herceg Novi és az olasz CN
Posillipo Napoli mellé. A D
csoportban kapott helyet a
házigazda Szeged-Beton VE
mellett a horvát Primorje
Rijeka, az orosz Sturm 2002
és a szerb Crvena Zvezda,
az F jelû, zágrábi négyesben
pedig a Vasas, az olasz
Savona, a horvát Mladost
Zágráb és a görög Panathi-
naikosz. A magyar bajnoki
címvédõ ZF-Eger alanyi jo-
gon fõtáblás, vagyis csak a
16 között kapcsolódik be a
küzdelmekbe hét másik or-
szágos bajnok, a horvát Jug
Dubrovnik, az olasz Pro
Recco, a görög Olimpiakosz,
a szerb Partizan Belgrád, a
montenegrói VK Budva, az
orosz Szpartak Volgográd és
a német Spandau 04 társasá-
gában.

Csúcsrangadóval 
indítanak 

A TVR 1 az FC Barcelona–
AC Milan- (H csoport)
csúcsrangadóról számol be
élõben (21.45 órától) a lab-
darúgó-Bajnokok Ligája-
idény ma esti nyitányán. A
további mûsor: Viktoria
Plzen–BATE Boriszov (H),
Chelsea– Bayer Leverkusen
(E), Genk–Valencia (E),
Olympiakosz–Ol. Marseille
(F), Borussia Dortmund–
Arsenal (F), FC Porto–Sah-
tar Donyeck (G), Apoel
Nicosia– Zenit Szentpéter-
vár (G). 

A magyar bajnoki címvédõ Szolnoki Olaj KK nyerte Ko-
lozsváron az elsõ City Kupát, miután 80-71-re nyert a há-
zigazda U-Mobitelco-BT, 81-66-ra a Nagyváradi CSM és
77-66-ra a szlovén KK Maribor Messer ellen. További
eredmények: U-Mobitelco-BT–Nagyvárad 72-51, U-
Mobitelco-BT–KK Maribor 80-57, Nagyvárad– KK Mari-
bor 78-55. A torna legjobb játékosának Obadian Nelson
Trottert választották, aki a szintén szolnoki Báder Már-
tonnal együtt az álomötösbe is bekerült. Ebbe az All Star-
csapatba választották be a kolozsvári Zoran Krszta-
novicsot és Kyndall Dykesot, valamint a nagyváradi
Nemanja Maricsot. A házigazda vásárhelyiek nyerték a
Maros-kupát, miután 95-94-re verték a Csíkszeredai Har-
gita Gyöngyét és 73-72-re a Körmendi MJUS Forpresst, s
csak a bajnoki ezüstérmes CSU Ploieºti-tõl kaptak ki 98-
90-re. Hazai siker született Temesváron is, ahol a helyi
BC 77-62-re verte az Energia Rovinari-t és 78-72-re az Új-
vidéki Vojvodinát. A Gazistul-kupa Medgyesen maradt,
miután a Gaz Metan 107-69-re nyert a Craiovai SCM és
98-74-re a Bukaresti Dinamo ellen. 

Hazai felkészülési tornák

Jégkorong 

T. J. L. 

A magyar–román jégko-
rongbajnokságban, a

MOL Ligában részt vevõ ro-
mániai csapatok közül elsõ-
ként a Corona Fenestela tu-
dott nyerni: vasárnap este a
brassóiak 4-1-re verték az
Újpesti Jégcsarnokban a há-
zigazdákat. A gyõztesek 0-1-
rõl fordítottak, utolsó ne-
gyedbeli góljaikat Imecs At-
tila, Basilidesz Tibor, Zsók
Levente és Fodor Csanád
ütötte. 

A Steaua Rangers Dunaúj-
városban lépett jégre és 6-1-re

kikapott a Dab.Doclertõl. A
bukarestiek becsületgólját
Ioan Timaru ütötte a 10.
percben.

Szintén vasárnap este a
Miskolci Jegesmedvék máso-
dik mérkõzésüket is meg-
nyerték: 5-0 a Sapa Fehérvár
AV19-cel. 

Lapzárta után a Steaua
Rangers a Ferencváros ven-
dége volt, míg a brassóiak ma
este Székesfehérvárott ven-
dégszerepelnek. Szintén ma
Dab-Docler–Újpesti TE-
mérkõzést rendeznek.

A pontvadászatban a Mis-
kolci JJSE (6 pont / 2 mérkõ-
zés, gólarány 12-1) vezet a
Dab.Docler (6 / 2, 9-2), a

Sapa Fehérvár AV19 (5 / 3,
11-11), a Brassó (3 / 2, 5-4), a
címvédõ HSC Csíkszereda (1
/ 1 3-4), az Újpest (0 / 1, 1-
4), a Ferencváros (0 / 1, 1-7)
és a Steaua Rangers (0 / 2, 4-
13) elõtt. 

MOL Liga: megtört a jég

A szlovén Jesenice ven-
dégeként aratott pénteki
siker (4-2) után vasárnap
este vereséggel folytatta
szereplését a Sapa Fehér-
vár AV19 az osztrák jég-
korongligában (EBEL): a
magyar gárda hazai pá-
lyán 2-1-re kikapott az
osztrák Villachtól.

Kikapott Fehérvár

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Az Internazionale 1-0-s
és 2-1-es vezetésrõl szen-

vedett 4-3-as vereséget Paler-
móban az olasz labdarúgó-
bajnokságban. A Serie A idé-
nye a második fordulóval raj-
tolt el, mert az elsõ kör a lab-
darúgók sztrájkja miatt elma-
radt.

Második meccsét is meg-
nyerte a Betis focicsapata a
Primera Divisionban, miu-
tán 2. fordulóban hazai pá-
lyán legyõzte a Mallorcát.
A találkozót a hajrában Ru-
bén Castro döntötte el, aki az
elsõ körben is három pontot
érõ gólt szerzett. Az Osasuna
2-1-re nyert a Sporting Gijón
ellen a spanyol Primera
División második fordulójá-
nak vasárnapi mérkõzésén, s
ugyanilyen arányban múlta
felül az Espanyol az Athletic
Bilbaót. Egy másik találko-
zón: Rayo Vallecano–Real
Zaragoza 0-0. A Real Mad-
rid (6 pont, 10-2) vezet a Va-
lencia (6p, 5-3), a Betis Sevil-
la (6p, 2-0) és a címvédõ FC
Barcelona (4p, 7-2) elõtt. 

Az angol Premier League
4. fordulójának vasárnap esti
mérkõzésén: Fulham–Black-
burn Rovers 1-1. A lapzárta
utáni Queen’s Park Ran-
gers–Newcastle United talál-
kozót megelõzen a tábláza-
ton a Manchester United (12
pont, 18-3) vezet a Manches-
ter City (12p, 15-3), a Chel-
sea (10p, 7-3), a Stoke City
(8p, 31) és Liverpool FC (7p,
6-3) elõtt. 

A német Bundesliga 5. for-

dulójának vasárnap esti
zárómérkõzésén a VfL
Wolfsburg 2-1-re nyerte a
Schalke 04 ellen. A Bayern
München (12p, 16-1) vezet a
Werder Bremen (12p, 11-5),
a Borussia Mönchenglad-
bach (10p, 7-3), a Bayer
Leverkusen (10p, 6-3), az
1899 Hoffenheim (9p, 9-4) és
a Schalke 04 (6p, 11-8) elõtt. 

A francia Ligue 1 ötödik
fordulójának eredményei:
AC Ajaccio–Valenciennes 3-
1, AS Saint-Étienne–OSC
Lille 1-3, Dijon FCO–Olym-
pique Lyon 1-2, Sochaux–
Lorient 1-1, Girondins Bor-
deaux–Évian Thonon Gail-
lard 0-0, SM Caen–Toulouse
0-1, Olympique Marseille–
Stade Rennes 0-1, AS Nan-
cy–AJ Auxerre 0-0, Mont-
pellier HSC–OGC Nice 1-0,
Paris St. Germain–Stade
Brest 1-0. A Montpellier (12
pont) vezet a Lyon (11), a
Lille (10), a PSG (10), a
Toulouse (10) és a Rennes
(10) elõtt. 

Három gól is kevés volt 

Labdarúgás

ÚMSZ

Elõször veszített ponto-
kat a Debrecen a magyar

labdarúgó-OTP Bank Ligá-
ban: a hajdúsági együttes hét
gyõzelem után Siófokon 0-0-
t ért el a 8. forduló nyitómér-
kõzésén. Megszerezte elsõ
gyõzelmét az Újpest: a lila-
fehérek hazai pályán 4-1-re
nyertek az újonc Pécsi MSC
ellen. A címvédõ Videoton
egy hosszabbításban szerzett
góllal 1-0-ra gyõzte le a Ha-
ladást. Elõször veszített pon-
tokat a Gyõri ETO, miután
hét gyõzelem után Kaposvá-
ron gól nélküli döntetlent ért
el a Rákóczival. Bár a szü-
netben vezetett, mégis 3-1-re

kikapott Pápán a Budapesti
Honvéd, míg a Vasas pontot
szerzett Kecskeméten, 1-1. A

Paks 1-1-es döntetlent ért el a
vendég Diósgyõri VTK el-
len. Vasárnap este megsze-
rezte idénybeli elsõ gyõzel-
mét a Ferencvárosi TC,
amely 2-0-ra múlta felül a se-
reghajtó ZTE-t. A zalaiaknál
ezen a találkozón debütált a
kispadon Prukner László,
aki augusztus közepén mon-
dott le az FTC vezetõedzõi
posztjáról.

A 9. forduló mûsora: szep-
tember 16., péntek: Diós-
gyõr–Kaposvár. szeptember
17., szombat: Vasas–Video-
ton, Zalaegerszeg–Kecske-
mét, Honvéd–Újpest, Pécsi
MFC–BFC Siófok, Hala-
dás–Pápa. szeptember 18.,
vasárnap: Debrecen–MVM
Paks, Gyõri ETO–Ferenc-
város. 

Már senki sem hibátlan 

A táblázaton:
1. Debrecen 8 7 1 0 16-5 22
2. Győri ETO 8 7 1 0 15-5 22
3. Pécsi MFC 8 5 1 2 12-13 16
4. Honvéd 8 5 0 3 17-10 15
5. Videoton 8 4 1 3 12-6 13
6. Pápa 8 4 1 3 9-8 13
7. Kecskemét 8 3 3 2 16-11 12
8. Diósgyőr 8 3 3 2 12-9 12
9. MVM Paks 8 2 4 2 13-15 10
10. Siófok 8 2 3 3 7-7 9
11. Haladás 8 2 2 4 7-10 8
12. Kaposvár 8 1 4 3 11-16 7
13. Vasas 8 1 3 4 9-16 6
14. Újpest 8 1 2 5 9-13 5
15. FTC 8 1 2 5 6-10 5
16. ZTE 8 0 1 7 4-21 1

Micolli duplázott az Inter ellen 
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