
Baloga-Tamás Erika, 
Szakács Zsuzsanna

Zöldmezõs beruházással bio-
etanol- és biogázgyárat léte-

sít Gyergyóremetén a Technical
Trade Kft., amelynek mûködése
közvetlenül és közvetve több
száz embernek ad majd munkát
a környéken. A hat és fél millió
euró értékû befektetés közel fe-
lét, hárommillió eurót vissza
nem térítendõ támogatás formá-
jában a mezõgazdasági miniszté-
rium állja – az errõl való megál-
lapodást ma írják alá Gyergyó-
remetén. „Az üzlet ötletét a vi-
dék alacsony mezõgazdasági
mûvelése és az egyre nagyobb

energiaigény, valamit az ener-
giaárak növekedése adta” –
mondta el az ÚMSZ megkeresé-
sére András Csaba, a projekt
menedzsere, akitõl azt is meg-
tudtuk, hogy a terület kiválasz-
tásában a tulajdonosoknak a
helységhez való kötõdése és el-
kötelezettsége volt döntõ. 

A termelés várhatóan egy év
múlva, 2012 õszén, de legké-
sõbb 2013 tavaszán indulna,
amely a létesítmény kivitelezési
munkálataitól és az építkezést
befolyásoló idõjárástól függ. A
bioetanolt értékesítõk révén Ro-
mániában és az uniós piacon
egyaránt forgalmazzák majd.
Folytatása a 6. oldalon

új magyar szó
2011. szeptember 21., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2843 ▲
1 amerikai dollár 3,1253 ▼
100 magyar forint 1,4745 ▼

Sovány drámanap Erdélyben

Csak néhány erdélyi magyar színház emlé-
kezik meg ma Az ember tragédiája 128 évvel
ezelõtti õsbemutatójáról, a magyar dráma
napjáról. A színházbarátokat felolvasóest,
irodalomtörténeti elõadás, õsbemutató és
koncert várja az erdélyi városokban.

Vezércikk 3

Ismét megremegtek a tõzsdék

Négynapi nyugalom után újra megremeg-
tek tegnap a pénzpiacok arra a hírre, hogy a
Standard&Poor’s hitelminõsítõ rontott
Olaszország besorolásán. Ennek hatására
ismét gyengülésnek indult a lej az euróval
szemben, súrolva a 4,3 lejes árfolyamot. 

Kultúra 8

Aktuális 2

Tulipánháború
Az erdélyi magyarok számára a romániai
virágvadászat pedig még kellemetlenebb,

hiszen nem túlzás azt ál-
lítani, hogy az erdélyi–
flamand kapcsolatoknak
vannak a legmélyebb
gyökerei. A németalföldi
provinciák a tizenhato-
dik és tizenhetedik szá-
zadban a vallásszabad-
ság tekintetében nagyon

is egy húron pendültek
Erdéllyel.Székedi Ferenc

Német pofon Ankarának

Ismét elutasította Törökország tervezett eu-
rópai uniós csatlakozását a német kancellár.
Angela Merkel tegnap találkozott a Berlin-
be látogató Abdullah Gül török államfõvel.
Közben három halottat követelõ pokolgé-
pes merényletet követtek el Ankarában.

Gazdaság 6

„Nem vagyok hajlandó falaz-
ni rosszul teljesítõ miniszter-

társaimnak” – szögezte le tegnap
Leonard Orban, az Európai
Ügyek Minisztériumának vezetõ-
je azt követõen, hogy a parlament

két házának együttes plenáris ülé-
sén 246 kormánypárti honatya
megszavazta az új tárca létreho-
zását. A plenáris ülésen az ellen-
zék is elégtételt kapott, ugyanis a
Demokrata Liberális Párt bele-

egyezett abba, hogy október 25-
én ünnepi ülést hívjanak össze
Mihály király 90. születésnapja
alkalmából, ahol a volt uralkodó
beszédet intézhet a honatyákhoz. 
3. oldal 

Benzinpótló pityókából
Több millió eurós beruházással bioüzemanyag-gyár épül Gyergyóremetén

A lapunk által megkeresett
kertészek és virágkereske-

dõk szerint több mint húszmil-
lió eurós veszteség éri  az ágaza-
tot amiatt, hogy a román ható-
ságok – fertõzésveszélyre hivat-
kozva – továbbra is megállítják
a határon a virághagymát és ve-
tõmagot szállító holland kamio-
nokat.  Egyes holland politiku-
sok Bukarest zsarolási szándé-
kát gyanítják az intézkedések
mögött, ugyanis Hága megvé-
tózni készül Románia schengeni
csatlakozását. Valeriu Tabãrã
agrárminiszter ezt tegnap cáfol-
ta. „Nincs szó zsarolásról, ru-
tinellenõrzés folyik azért, hogy
megakadályozzuk a nemkívána-
tos kórokozók bejutását az or-
szágba” – mondta a tárcavezetõ. 
7. oldal 

Nem csitul

a „virágháború”

Székely krumpliból készült üzemanyaggal lehet majd tankolni

Az urnáknál Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke. Az ellenzéki honatyák nem szavaztak

Orban uniós pénzeket ígér

Fotó: Tofán Levente

Fotó: Tofán Levente

Újabb médiatermékkel bõ-
vült a Tõkés László EP-alel-

nökhöz, illetve a nemrégiben be-
jegyzett Erdélyi Magyar Nép-
párthoz közeli lapokból álló saj-
tótröszt, miután a budapesti Ha-
tárok Nélkül a Magyar Nyelvû
Sajtóért Alapítvány információ-
ink szerint megszerezte a Króni-
ka címû kolozsvári napilap több-
ségi tulajdonjogát. A Budapes-
ten 2010. decemberében bejegy-
zett alapítvány június 1-jén több-
ségi tulajdont szerzett az Udvar-
helyi Híradó Kft.-ben, amely a
Csíki Hírlap, az Udvarhelyi Hír-
adó, a Gyergyói Hírlap, a Vásárhe-
lyi Hírlap címû nyomtatott la-
pok, valamint az ezeket összefo-
gó Szekelyhon.ro portál kiadásá-
ért felel. 9. oldal 

Tõkés-trösztben

a Krónika is
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Röviden

Udrea tárgyalna DD-vel

Nem zárja ki Elena Udrea turisztikai mi-
niszter, hogy a jövõ évi parlamenti válasz-
tások után a kormánytöbbség létrehozása
érdekében alakulata tárgyalásokat folytat
A Nép Pártja – Dan Diaconescu (PPDD)
nevû alakulattal is. Az OTV tulajdonosá-
nak alakulata már hivatalos megalakulása
elõtt a szavazók mintegy 10 százalékának
bizalmát élvezte. 

Ban Ki Mun elismerõ 
szavakat mondott Budapesten

Az ENSZ fõtitkára elismeréssel fogadta,
hogy Magyarország Líbiában is kész
részt venni a világszervezet égisze alatt
egy, a rend helyreállítását és a demokrá-

cia megteremtését célzó misszióban.
Schmitt Pál magyar köztársasági elnök
(képünkön balra), miután az ENSZ New
York-i székházában helyi idõ szerint hét-
fõ este találkozott Ban Ki Munnal (jobb-
ra). Schmitt és Ban megbeszélésén szó
esett a közel-keleti helyzetrõl, azon belül
a palesztin államiság elismerésének kér-
désérõl, amellyel kapcsolatban a magyar
államfõ elmondta: Magyarország azt kí-
vánja, hogy a végleges státus ügyében
tárgyalásos úton olyan megállapodás jöj-
jön létre, amely szavatolja a térség békéjét
és biztonságát.

Slota provokátornak nevezte 
a nagykövetet

Ján Slota, az ellenzéki Szlovák Nemzeti
Párt elnöke szerint Balogh Csaba, Ma-
gyarország új pozsonyi nagykövete provo-
kátorként érkezett Szlovákiába. „Nem
szokványos, hogy egy új nagykövet mind-
járt az államelnök meglátogatása után az
egyik párt központjába menjen...” –nyi-
latkozta Slota tegnap azzal kapcsolatban,
hogy a diplomata elõzõ nap megbízóleve-
lének átadása után bemutatkozó látoga-
tást tett a Magyar Koalíció Pártjánál.

Gyurcsány letartóztatását 
akarja a Jobbik

A Jobbik kezdeményezi Gyurcsány Fe-
renc volt magyar kormányfõ õrizetbe vé-
telét és elõzetes letartóztatásba helyezését
– jelentette be keddi sajtótájékoztatóján
Kepli Lajos. A jobbikos országgyûlési
képviselõ szerint elképesztõ,
hogy Gyurcsány Ferenc – aki ellen a
sukorói telekcsere ügyében milliárdos kárt
okozó hivatali visszaélés miatt nyomoz-
nak – a mentelmi jogának felfüggesztése
ellenére még mindig szabadlábon van, s
így lehetõsége van bizonyítékok megsem-
misítésére és tanúk befolyásolására is.

Ukrajnában megszûnik 
az óraátállítás

Az ukrán parlament tegnap jogszabályt
fogadott el, amely szerint Ukrajnában a
jövõben megszûnik a téli és a nyári idõ-
számítás váltakozása, rögzítik a nyári idõ-
számítást, az eltérés Greenwichtõl így há-
rom óra – adták hírül ukrán hírportál-
ok. A téli és a nyári idõszámítás váltako-
zásának megszüntetését az ukrán törvény-
hozás tudományos és oktatási bizottsága
indítványozta.

Gy. Z.

Ismét elutasította Törökor-
szág tervezett európai uniós

csatlakozását a német kancellár.
Angela Merkel tegnap találkozott
a Berlinbe látogató Abdullah Gül
török államfõvel, és megismételte
azt a korábbi álláspontját, amely
szerint a teljes jogú tagság helyett
Németország egyfajta stratégiai
partnerséget ajánl Ankarának. A
török államfõ ugyanakkor meg-
erõsítette, hogy országa változat-
lanul teljes jogú uniós tagságra tö-
rekszik, és a felkínált megkülön-
böztetett partneri viszonyt eluta-
sítja. Gül már elõzõ nap a német
kollégájával, Christian Wulff szö-
vetségi elnökkel tartott találkozón
hangsúlyozta annak szükségessé-
gét, hogy Törökország esélyt kap-
jon a megfeneklett csatlakozási
tárgyalások lezárására.

A török államfõ látogatását elõ-
zõ este bombariadó zavarta meg
a berlini Humboldt egyetemen,
ahol Gül elõadást készült tartani.
A hatóságok elõbb lefújták a ren-
dezvényt, értesülések szerint
azonban az elnök azzal fenyege-
tõzött: ha a tervezett elõadást
nem tarthatja meg, azonnal meg-
szakítja látogatását. Ezt követõen
a rendezvényre mégis sor kerül-
hetett, egy másik teremben.

Önmérsékletre és a fenyegeté-
sek mellõzésére szólította fel Ma-
ja Kocijancic, Catherine Ashton
külügyi EU-fõképviselõ szóvivõ-

je Törökországot és Ciprust, mi-
után a két fél között kiújulni lát-
szik a politikai feszültség. Anka-
ra a napokban szót emelt Ciprus

közelgõ európai uniós elnöksége
ellen, hétfõn pedig azzal fenyege-
tõzött, hogy hadihajókkal fede-
zett gázfeltárási munkákat kezd a

Földközi-tenger érintett térségé-
ben, ha Ciprus nem hagy fel a
gázfeltárási beruházással a part-
vidékén. 

Három halottja van az Ankara központjában
történt robbantásnak – közölte Idris Naim
Sahin belügyminiszter. Egy mikrobusz alatt
robbant bomba, majd tûz keletkezett, ami több
gépkocsira átterjedt. A környezõ házak abla-

kai betörtek a légnyomástól. Abdullah Gült
tegnap Németországban érte a merénylet híre.
Az államfõ nyilatkozatában elítélte a terrort,
és a betiltott Kurdisztáni Munkáspártot (PKK)
vádolta a robbantás elkövetésével.

Három halottat követelt az ankarai pokolgépes merénylet

Újabb pofon Ankarának
Berlin nem ért egyet Törökország európai uniós tagságával

MTI

A Magyar Országgyûlés hétfõ
este úgy döntött, hogy egyes

esetekben lehetõvé teszi a deviza-
hitelek egyösszegû, rögzített árfo-
lyamon  történõ végtörlesztését.
A fideszes Rogán Antal javaslatát
277 igen szavazattal, 9 nem elle-
nében, 30 tartózkodással fogadta
el a parlament. Igennel voksoltak
a kormánypárti és a jobbikos kép-
viselõk, nemmel szavazott az
LMP, a szocialisták tartózkodtak.
A végtörlesztést svájci frank ese-
tében 180, euró esetében 250, ja-
pán jen esetében pedig 2 forintos
árfolyamon teljesíthetik az adó-
sok. A devizahiteleseknek a vég-
törlesztésre vonatkozó írásbeli
igényüket december 30-ig kell be-
jelenteniük a banknak.

A végtörlesztési lehetõségrõl a
Fidesz–KDNP képviselõcsoport-
jának hajdúszoboszlói ülése után
beszélt elõször Lázár János frak-
cióvezetõ. Orbán Viktor magyar
miniszterelnök a parlament múlt
hétfõi ülésén az országvédelmi
akciótervet ismertetve jelentette
be, hogy a kormány megvalósít-
hatónak tartja az elképzelést.
Hozzátette: várható, hogy perek
indulnak a döntés miatt Magyar-
ország ellen. „Kedvezõtlen ítéle-
tek esetén megfelelõ válaszintéz-
kedésekkel fogunk reagálni” – je-
lentette ki a kormányfõ.

A Magyar Nemzeti Bank
(MNB) szerint a devizaadósok-
nak csupán az egyötöde élhet
majd a rögzített árfolyamú vég-
törlesztés lehetõségével – mondta
Simor András jegybankelnök. A
törvény jelentõs pénzügyi stabili-

tási kockázatot jelent, de az
MNB-nek van eszköze arra, hogy
ezt tompítsa, és ezt használni is
fogja – tette hozzá. Aztán kijelen-
tette: a jegybank az ország deviza-

tartalékainak terhére kész a devi-
zahitelek végtörlesztéséhez szük-
séges devizát a magyar bankok
igénye szerint rendelkezésükre
bocsátani. 

Elkezdõdött az „országmentés”
ÚMSZ

Minden tanács és közbeavat-
kozási kísérlet dacára a palesz-

tin vezetés benyújtja az Egyesült
Nemzetek Szervezetébe a teljes
jogú tagság iránti kérelmet, még-
hozzá pénteken, Mahmúd Ab-
bász palesztin elnöknek a Köz-
gyûlés elõtt elmondandó beszéde
után – jelentette be ENSZ-közlés
szerint maga a politikus hétfõn a
Ban Ki Mun fõtitkárral folytatott
megbeszélései során. Korábban
egyébként a hétfõ is szerepelt ha-
táridõként, idõközben azonban
az Egyesült Államok és Izrael
mindent megmozgatott, hogy
megakadályozza Palesztina név-
vel az ENSZ 194. tagállamként
való felvételét. A kérvényt a világ-
szervezet chartája szerint fogják
kezelni, ami azt jelenti, hogy
Abbász a hivatalos utat kívánja
választani, az Egyesült Államok
várható ellenkezése dacára.
Olyan találgatások is terjednek,
hogy a palesztinok esetleg azt a
megoldást választják, hogy meg-
figyelõi státuszukat fölértékeltetik
„állami nem-tagra”. A Biztonsági
Tanácsban Amerika elutasítja az
új közel-keleti állam létrehozását
mindaddig, amíg létre nem jön
Izraellel a békeszerzõdés, ezért
közölte, hogy a BT-ben megvé-
tózza a tagságot. Más országok
sem örülnek a lépésnek, mert be-
árnyékolja a még el sem kezdõ-
dött béketárgyalásokat. Abbász
pénteken jelentette be, hogy a Pa-
lesztin Állam teljes jogú tagságát
az 1967-es határok között képzeli
el, ami ellen Izrael tiltakozik. 

Tagságot kér

Palesztina

A gyermekek világnapjának
méltó megünneplésére a Ma-
gyar Országgyûlés, valamint a
Gyermekmentõ Szolgálat
(NGYSZ) pályázatot hirdetett
8 és 18 év közötti gyermekek
számára Milyen rendeletet hoz-
nék, ha miniszter lennék? cím-
mel. A megadott határidõre
több száz színvonalas és érté-
kes munka érkezett az
NGYSZ címére. A legjobb pá-

lyázatok beküldõit a szervezõk
tegnap meghívták az Ország-
ház Felsõházi termébe, ahol le-
hetõséget kaptak arra, hogy
személyesen feltegyék a pályá-
zatukban leírt kérdéseiket, in-
terpellációjukat az adott kér-
désben illetékes miniszternek,
államtitkárnak. Miután a gye-
rekek a válaszokat megkapták,
a házszabály szerint szavazás-
ra is bocsátották azokat.

Gyermek- és Ifjúsági Országgyûlést tartottak Budapesten
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Válasz a schengeni vétóra
vagy sem? Ha az igenlés
igaz, akkor a Bukarest ál-

tal kirobbantott román-
holland tulipánháború
meglehetõsen primitív vá-
lasz egy olyan valós hely-

zetre, amellyel itthon
majd mindenki tisz-

tában van: bizony Románia még szá-
mos tekintetben nem érett meg a csatla-
kozáshoz, hiszen ez nem csupán valami-
féle hetedhétországon átbarangoló sza-
bad európai kószálást jelent az ország
lakosai számára, hanem mindenekelõtt
olyan hazai állami és társadalmi al-
rendszerek mûködtetését, amelyek képe-
sek zökkenõmentesen illeszkedni nyugat-
európai társaikhoz. 
Itt pedig bajok vannak és nem is akár-
milyen méretûek. Az erdélyi magyarok
számára a romániai virágvadászat pe-
dig még kellemetlenebb, hiszen nem túl-
zás azt állítani, hogy az erdélyi-fla-
mand kapcsolatoknak vannak a legmé-
lyebb gyökereik. A németalföldi provin-
ciák a tizenhatodik és tizenhetedik szá-
zadban a vallásszabadság tekintetében
nagyon is egy húron pendültek Erdéllyel
a közös ellenséggel, a Habsburgokkal
szemben vívott küzdelmükben, és azt is
jól tudjuk, hogy Misztótfalusi Kis Mik-
lós éppenséggel Amszterdamban nyom-
tatta a maga metszette betûkkel a Bib-
liáját. Talán arra is érdemes emlékeztet-
ni: Apáczai Csere János a fõként
Decartes ihletésû Magyar Encyclopae-
diá-ját éppen Hollandiában írta, majd
holland feleséget hozott onnan Erdélybe. 
De hogy az erdélyi magyar diákok gya-
kori vándorútjain túl ugorjunk egy jó
nagyot az idõben, azt sem érdemes fe-
ledni: az 1989 utáni holland berajzás-
nak köszönhetõen (támogatások elsõsor-
ban az erdélyi protestáns magyar egyhá-
zaknak, illetve azoknak a falvaknak,
amelyeket a belgákkal együtt a diktatú-
ra tervezett falurombolása nyomán fe-
deztek fel) immár több tucatnyi erdélyi
magyar feleség is kijutott Hollandiába,
és ugyancsak erõsek az értelmiségi szá-
lak a hollandiai magyar szervezetekkel,
többek között a Mikes Kelemen Körrel.
Ami pedig a Székelyföldet illeti: a bur-
gonyakutatók és nagybani termesztõk
egészen szoros kapcsolatokat építettek ki
a termesztési technológiákban élen járó
hollandokkal és a háborúzás helyett bi-
zony bõven lenne még, amit tanulni tõ-
lük a vízrendészet, a környezetvédelem,
a településgazdálkodás, a hátrányos
helyzetben élõkkel vagy az idõsekkel va-
ló törõdés tekintetében, általában a köz-
igazgatásról, az építészeti hagyomány-
õrzésrõl és a demokratikus játékszabály-
ok tiszteletben tartásáról nem is beszél-
ve. És akkor hol van még azt a kertren-
dészet és tájépítészet, amelynek útjain
egy meglehetõsen szûk romániai réteg
még csak most teszi meg az elsõ lépése-
ket, vagy az a nagyüzemi zöldség- és vi-
rágtermelés, amely nem hagy kihaszná-
latlanul egyetlen négyzetméternyi mezõ-
gazdasági területet sem? Szóval tulipán-
háború helyett jobban tesszük, ha a hol-
land múzsákat hallgatjuk. Nem túl dal-
lamosan, de a munkáról és a szorga-
lomról beszélnek. 

Tulipánháború

Székedi Ferenc

Cs.P. T., M. Á. Zs

„Nem vagyok hajlandó falaz-
ni rosszul teljesítõ miniszter-

társaimnak” – szögezte le tegnap
Leonard Orban, az Európai
Ügyek Minisztériumának veze-
tõje azt követõen, hogy a parla-
ment két házának együttes plená-
ris ülésén 245 kormánypárti hon-
atya megszavazta az új tárca lét-
rehozását. A parlamenti megerõ-
sítés nem volt izgalommentes,
ugyanis az ellenzék tartózkodása
miatt a koalíciós alakulatok csak
kétszeres halasztás után tudták
„összetelefonálni” a szavazás ér-
vényességéhez szükséges kvóru-
mot. A volt államfõi tanácsos bi-
zakodónak mutatkozott azzal
kapcsolatban, hogy képes lesz ja-
vítani az uniós alapok lehívási
arányán. „Most kell lépnünk an-
nak érdekében, hogy 2013-ban,
amikor 6,7 milliárd euró áll majd
rendelkezésünkre, életképes
programokat tudjunk bemutatni”
– mondta el Orban. 

Az új tárca létrehozásnak szük-
ségességét Emil Boc kormányfõ
azzal indokolta, hogy így az EU-
pénzek lehívása sokkal hatéko-
nyabbá válik. Elmondta, hogy je-
lenleg 56 milliárd euró értékben
nyújtottak be finanszírozási ké-
relmet az EU által rendelkezésre
bocsátott strukturális alapokhoz,
amelyek közül 21 milliárd eurót
már jóváhagytak, de csak 14 mil-
liárd eurót szerzõdtek le.
„Leonard Orban személyében
olyan emberre bíznánk az Euró-
pai Ügyek Minisztériumát, aki-

nek egyfelõl kifogástalan a szak-
mai felkészültsége, másfelõl pe-
dig rendkívül jó kapcsolatokkal
rendelkezik az Európai Bizott-
ságnál” – mondta el Boc. 

Az együttes ülésén végül nem
szavaztak a Számvevõszékben és
más állami intézményekben
megüresedett posztokról, így ar-
ról sem, hogy Lakatos Péter kép-
viselõ az intézményhez kerüljön.
A szavazást az ellenzék akadá-
lyozta meg, azzal az érvvel, hogy

az ügyben illetékes költségvetési
és pénzügyi szakbizottság ülésén
nem volt kvórum, amikor a kine-
vezésekrõl szóló jelentést elfo-
gadták. „El kellett ismernünk,
hogy az ellenzék érve helytálló
volt” – fejtette ki az ÚMSZ-nek
Máté András RMDSZ-es képvi-
selõházi frakcióvezetõ.
Elmondta: Lakatos Péter és a
többi tisztségviselõ kinevezésére
csak akkor kerülhet sor, amikor
újból együttes ülést tart a parla-

ment. Mint mondta, a képviselõ-
ház és a szenátus vezetõsége vár-
hatóan a jövõ héten dönt a követ-
kezõ ülés idõpontjáról. Lakatos
Péteren kívül Gyerkó László is
készül megválni parlamenti man-
dátumától. Az RMDSZ-es sze-
nátort a Versenytanácsba javasol-
ták, a korábban szintén az
RMDSZ által delegált Neményi
József helyére, akinek megbíza-
tása lejárt. Gyerkó kinevezését az
államfõnek kell aláírnia.

Román lapszemle

Munka nélkül marad a Recaº pincészet
szõlõseiben dolgozó négyszáz személy,
miután a cég 400 ezer euróért két szõlõ-
szedõ gépet vásárolt (Adevãrul). Habár a
munkaadóknak 7,2 százalékkal növelni-
ük kellett a bérköltségeket az áfaemelés
miatt, az alkalmazottak csupán 3,5 száza-
lékkal többet vihetnek haza (Adevãrul).
Hatvanévesen nyugdíjba vonult a
Cicciolina néven ismertté vált Staller Ilo-
na pornósztár. A volt olasz honanya 3000
eurós nyugdíjat kap (Libertatea). 

Orban EU-pénzeket ígér

Leonard Orban brüsszeli kapcsolatait is beveti majd az EU-s alapok hatékonyabb lehívása érdekében

ÚMSZ

Tizedik nyári egyetemét tart-
ja Bukarestben holnaptól

szombatig az Európai Néppárt
(EPP) európai parlamenti képvi-
selõcsoportjának szakmai háttér-
intézménye, az Európai Gondo-
latok Hálózata (EIN). A rendez-
vényen, amelynek házigazdája
Románia Parlamentje, jelen lesz
a térség több állam- és kormány-
fõje, az Európai Néppárt vezetõi
és az alakulat európai parlamen-
ti (EP) képviselõcsoportja. A
nyári egyetem lehetõséget ad ar-
ra, hogy a döntéshozók megvi-
tassák az Európai Unió elõtt álló
kihívásokat. Az idei találkozó té-
mái a gazdasági és szociális vál-
ságból adódóan az európai piac
versenyképessége, a 2020-ig tartó
költségvetési távlat, a pénzügyi
piacok szabályozása, demográfia
és beilleszkedés, innováció és
kreativitás, a transzatlanti közös-
ség, a kereszténydemokrata érté-
kek védelme, a Nyugat-Balkán
államai és Moldova Köztársaság

európai csatlakozási távlatai. A
képviselõk és meghívott elõadók
eszmét cserélnek ugyanakkor a
Fekete-tenger térségében rejlõ
geostratégiai és gazdasági poten-
ciálról, a biztonságról és stabili-
tásról, valamint az energiáról, a
térség legfontosabb stratégiai és
integrációs tényezõjérõl.

A házigazda Románia részérõl
Traian Bãsescu államfõ, Emil
Boc miniszterelnök és Markó Bé-
la miniszterelnök-helyettes üd-
vözlik majd a rendezvényt. A
konferencia keretében tartott elõ-
adáson többek között felszólal-
nak: Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök és Korodi Attila, az alsó-
ház külügyi bizottságának elnö-
ke.  Az EIN-konferencia alkalmá-
ból holnap délben az RMDSZ el-
nöke kétoldalú megbeszélést foly-
tat Wilfried Martenssel, az Euró-
pai Néppárt elnökével. A megbe-
szélésen az európai politikai fejle-
mények és a romániai belpolitikai
helyzet elemzése mellett a felek
áttekintik az RMDSZ és az EPP
kapcsolatát. 

EPP-s „fejtágító” Bukarestben
M. Á. Zs.

Ünnepi plenáris ülésen szól-
hat kilencvenedik születés-

napja alkalmából október 25-én
az ország választottaihoz Mi-
hály király - döntött tegnap a
parlament két háza. A rendkívü-
li eseményt a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) már egy nappal ko-
rábban megpróbálta átvinni a
házbizottsági ülésen, akkor vi-
szont a Demokrata Liberális
Párt (PDL) képviselõi alkot-
mányellenesnek minõsítették a
volt uralkodó meghívását.
Roberta Anastase, a képviselõ-
ház demokrata liberális elnöke
szerint a törvényhozásban meg-
hívottként csak az államfõ, más
országok elnökei és nemzetközi

szervezetek képviselõi szólalhat-
nak fel. A tegnapi szavazást
megelõzõen Theodor Paleologu
PDL-alelnök pofátlanságnak mi-
nõsítette alakulata álláspontját
és arra szólította fel a kollégáit,
hogy szavazzák meg Mihály ki-
rály meghívását. „Korrigálandó
Traian Bãsescu júniusi nyilatko-
zatát (az államfõ árulónak ne-
vezte a volt uralkodót – szerk.
megj.), nekünk kutyakötelessé-
günk meghívni a királyt október
25-én” – mondta Paleologu. A
korábbi nemleges döntést Mar-
git hercegnõ, a volt uralkodó lá-
nya is sajnálattal vette tudomá-
sul, az Antena 3 hírtelevíziónak
adott interjúban úgy fogalma-
zott, hogy „nagyszerû alkalmat
szalasztana el az ország”.

Mihály király a parlamentben

Megerõsítette lapunknak Winkler Gyula a demokrata liberális
Sorin Frunzãverde kijelentését, miszerint jövõre Bukarestben
szervezik az Európai Néppárt tisztújító és programmódosító
kongresszusát. „Ma (tegnap – szerk. megj.) a politikai közgyûlés
is megszavazta a helyszínt, a hivatalos bejelentésre azonban
még várni kell” – magyarázta az ÚMSZ-nek az EP-képviselõ.
Hangsúlyozta, az esemény több szempontból is fontos Bukarest
és Románia, illetve az RMDSZ és a PDL számára. Utóbbiak-
nak egyrészt a választási év miatt, másrészrõl pedig azért, mert
ezáltal a néppárt elismeri eddigi munkájukat. „Bukarest néhány
napra az EPP fõvárosa lesz, ezáltal is bizonyítva, hogy Romá-
nia nem periféria, hanem fontos EU-tag” – magyarázta
Winkler. (Farkas István)

Bukarestben tartják a 2012-es EPP-kongresszust

ÚMSZ

Finnország is ellenzi Romá-
nia és Bulgária Schengen-

övezethez való csatlakozását, így
az uniós belügyminiszterek hol-
napi tanácskozásán várhatóan
Hollandiához hasonlóan vétójog-
gal él majd a kérdésben. Brüssze-
li források szerint Helsinki állás-
pontját jelentõs mértékben befo-
lyásolta az utóbbi napok holland
lobbija, ugyanis Hága szerette
volna elkerülni azt a helyzetet,
hogy egyedül vállalja magára a
két balkáni ország távol tartásá-
nak felelõsségét. A 2011 júniusá-
ban beiktatott finn kormány erõ-
teljesen euroszkeptikus politikát
folytat, így könnyedén engedett a

holland nyomásnak. Az Európai
Unió Tanácsának októberi ülése
elõtt holnap üléseznek az uniós
belügyminiszterek Brüsszelben,
ahol várhatóan „vérre menõ vi-
tát” folytatnak majd Románia és
Bulgária schengeni csatlakozásá-
ról. Lengyelország az EU soros
elnökeként olyan javaslatot ter-
jesztett elõ, hogy a vízi és a légi
közlekedésben ugyan még most
õsszel töröljék el az ellenõrzést, a
szárazföldi határok esetében
azonban csak jövõre döntsenek,
tehát most még azt se mondják
ki, hogy 2012-ben zöld utat kap a
két ország. Hollandiának azon-
ban ez sem lenne elfogadható, és
a jelek szerint a maga oldalára ál-
lították Finnországot is. 

Fotó: Tofán Levente

Finn vétó Schengenre?
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Bogdán Tibor 

Ne lopj – ez a jelmondat
lesz majd Dan Diaco-

nescu most bejegyzett Nép-
pártjának alapelve. Az újon-
nan megalakult tömörülés
„atyja” szerint ugyanis vala-
mennyi jelenlegi romániai
párt, a teljes politikai osztály
politikájának lényege a lopás.
A pártalapító és egyben az
OTV tévé-csatorna tulajdo-
nosa-mindenese csak arról
feledkezik meg, hogy õ maga
is bûnbe esett: már pártja ne-
ve is lopott, mégpedig kétsze-
resen. Eredetileg 1920-ban
Ion Averescu politikai alaku-
lata viselte ezt a nevet, majd
1989 után Constantin
Cojocaru hozott létre hason-
ló nevû tömörülést.

Politikai tántorgás

A „harmadik Néppárt” azt
követõen alakult meg, hogy
Dan Diaconescu televízióál-
lomásait is a nép tévéjének
kiáltotta ki. Akárcsak az
OTV után beindított második
csatornája, a DDTV eseté-
ben, most bejegyzett pártja
nevében is ott szerepel a „tu-
laj” neve, így a tömörülés
Dan Diaconescu Néppárt
néven vonul be – politikai
megfigyelõk szerint elõbb-
utóbb – a történelem szemét-
ládájába, jóllehet közvéle-
mény-kutatásokban tíz szá-

zalék körüli szavazatarányra
hitelesítették a még be sem
jegyzett tömörülést. Maga
Diaconescu biztosra veszi
gyõzelmét a 2012. évi válasz-
tásokon, amikor kormányra
kerülve nemzeti ünnepnek –
és ami még fontosabb: mun-
kaszüneti napnak – kiáltják
majd ki a párt bejegyzésének
dátumát: szeptember 19-ét.

Dan Diaconescu, politikai
ambíciói ellenére, nem sokat
konyít a politikához. Ezt
nemcsak a pártalapítási szán-
dékának bejelentése óta el-
hangzott, enyhén szólva is
csapongó nyilatkozatai bizo-
nyítják (bár Romániában a
„valódi” politikus rendsze-
rint összevissza beszél), de
politikai dilettantizmusról ta-
núskodó döntései is ezt iga-
zolják. „Politikusi” mivoltá-
ban elsõ lépéseként „stratégi-
ai tanácsadóiként” szerzõd-
tette maga mellé Adrian
Thiesst, Sorin Oprescu fõpol-
gármesteri kampányának fõ-
nökét és a több pártot meg-
járt Cozmin Guºát. Miután
tervezett pártja bejegyzését
az elsõ körben elutasították,
azzal a gondolattal kacérko-
dott, hogy megvásárolja az
Európai Románia Pártja ne-
vû, önmagát nemzetinek és
középjobb irányultságúnak
meghatározó zsebalakulatot.

Késõbb azt fontolgatta,
hogy politikai partnerségre
lép a Nemzeti Kezdeménye-

zés Párt elnökével, Lavinia
ªandruval, aki a cirkuszi ki-
kiáltó mesterségét hagyta ott
a politikai karrier kedvéért.
A partneri viszonyt parafál-
ták is, mi több, rövid ideig
úgy tûnt, Diaconescu lesz a
párt államfõjelöltje. Ugyan-
akkor titokban tárgyalásokat
folytatott a szociáldemokra-
ták hangadó politikusainak
egyikével, Marian Vanghe-
liével is. 

Ezt követõen bejelentette:
nyolc párttal kíván együtt-
mûködni abban az esetben,
ha alakulatát továbbra sem
jegyzik be. Terve ekkor az
volt, hogy széles koalícióba
tömörítse a baloldali kispár-
tokat. Ez a baloldali koalíció
viszont a választásokon az
ugyancsak baloldali Szo-
ciális-Liberális Szövetség el-
lenfele lett volna. 

Dan Diaconescu mind-
ezek után megpróbált köze-

ledni a Dan Voiculescu ál-
tal alapított Konzervatív
Párthoz. 

Egyedül a páston?

A Dan Diaconescu Nép-
párt iránt mostanság élénk
érdeklõdést mutat Gigi
Becali, aki azt szeretné, ha az
általa vezetett Új Nemzedék
Pártja Mindent Romániáért
Népi Mozgalom néven jobb-
oldali szövetséget hozna létre
a frissen bejegyzett politikai
alakulattal. Elképzelésének
megfelelõen ehhez partner-
ként megnyernék a Nemzeti
Szövetség Románia Haladá-
sáért nevû tömörülést is.

Dan Diaconescu azonban
pártjának bejegyzése után,
minden korábbi politikai lé-
pésével szembemenve kije-
lentette: egyetlen párttal sem
lép szövetségre, nem kíván
együttmûködni senkivel. Té-

telesen elzárkózott Gigi
Becalitól, de a tévéadásainak
korábbi sztárjával, Corneliu
Vadim Tudorral való együtt-
mûködéstõl is. A „néptribun-
nal” azért gyûlt meg a baja,
mert az nem látogatta meg õt
börtönében, letartóztatása al-
kalmával.

Dâmboviþa menti 
sikersztori

Dan Diaconescut két té-
véadójában a médiában le-
hetséges valamennyi vétsé-
get elkövette: rágalmazott,
gyalázkodott, a pornográfia
határait súroló adásokat su-
gárzott, fenyegetõzött és
zsarolt. Tavaly nyáron utób-
bi két bûnéért helyezték elõ-
zetes letartóztatásba, miu-
tán újabb „tévéhõse”, Doru
Parv látnok közremûködé-
sével kompromittáló felvéte-
lekkel zsarolta meg az Arad

megyei Zaránd polgármes-
terét, Ion Moþot, akitõl 100
ezer eurót követelt – és 31
ezret kapott. 

„Médiamúltja” során az
1967-ben született Dan Dia-
conescu Marius Tucával, az
Antena 1 zöldségárusból lett
egykori sztárjával együtt,
Caracalból indult a fõváros-
ba szerencsét próbálni. A ki-
lencvenes években volt a
Curierul Naþional rovatveze-
tõje, a Jurnalul Naþional ve-
zérigazgatója, az Oglinda cí-
mû lap igazgatója, a
Supernova tévé és a Tele 7 abc
fõmunkatársa, a Cotidianul
igazgatója, majd megalapí-
totta a maga tévéállomásait,
és az egyik leggazdagabb ro-
mániai sajtómágnás lett. Az
OTV, amely egy bukaresti
garzonból kezdett sugároz-
ni, 33 millió eurós vagyont
hozott neki.

Az OTV és a DDTV vul-
gáris szabadossága miatt
számos büntetést kapott az
Országos Audiovizuális
Tanácstól, amely 2002-ben
fel is függesztette az OTV
adásait, amelyekben egyéb-
ként bárki szót kaphatott,
az iparmágnástól a koldu-
sig, a bírától a bûnözõig, a
kispolgártól a nagyvilági
díváig, alvilági botrányhõs-
tõl az államfõig: Traian
Bãsescu, aki egy idõben
igen rossz viszonyba került
a közszolgálati televízióval,
elnökválasztási kampánya
idején gyakori vendége volt
a leginkább csatornatévé-
nek nevezhetõ tévécsator-
nának. Az OTV leginkább
„oknyomozó riportjaival”
tûnt ki, ezen belül pedig a
nyomtalanul eltûnt brassói
ügyvéd, Elodia Ghinescu
késõ éjszakákba és végte-
lenbe nyúló „felkutatásá-
val” híresült el. 

Dan Diaconescu lopott Néppártja

MTI/ÚMSZ

Heves vita dúl lengyel és
orosz történészek között

arról, hogy párhuzamba le-
het-e állítani az 1940 tava-
szán Katynban (Katiny) és
más helyszíneken a szovjet
belügyi rendõrség (NKVD)
által kivégzett lengyel hadi-
foglyok, illetve az 1920-as,
lengyel gyõzelemmel vég-
zõdõ lengyel–bolsevik há-
ború járványok áldozatául
esett orosz hadifoglyainak
sorsát.

Számháború – 
halottakkal 

Varsóban a vitát nemzet-
közi konferencián próbálják

eldönteni, a „közös jövõ”
megnyugtató rendezésének
szándékával. A problémát
aligha lehet azonban a szak-
tudósok szokásos eszmecse-
réjével megoldani, komoly
tárgyalások, viták egész so-
rozatára lenne szükség az
ellentétek feloldásához. 

Erre azonban az eddigi
jelek szerint vajmi kevés az
esély. A téma legnevesebb
orosz szakértõje, Gennagyij
Matvejev, a moszkvai Lo-
monoszov Egyetem pro-
fesszora például nemrégi-
ben váratlanul jelentõsen
módosította álláspontját a
kérdésben.

Amint Zbigniew Karpus,
a toruni Mikolaj Kopernik
Egyetem történész profesz-

szora a Rzeczpospolita címû
lengyel lapnak elmondta,
2004-ben az orosz kollégák-
kal együtt kiadtak egy terje-
delmes könyvet Vöröskato-
nák lengyel fogságban
1919–1922-ben – Dokumen-
tum- és forrásgyûjtemény cím-
mel. Több ezer dokumen-
tum elemzése nyomán a két
fél egyetértésre jutott abban,
hogy a lengyel hadifogság-
ban legfeljebb 16-18 ezer
bolsevik hadifogoly veszítet-
te életét. Matvejev profesz-
szor azonban újabban azt
állítja, hogy számuk több
mint 28 ezer volt. A lengyel
történészek azt várják, hogy
az orosz szakember magya-
rázza meg, miért módosítot-
ta álláspontját – mondta
Karpus.

„Akkori európai normák
szerint mintegy 16-18 ezer
orosz hadifogoly veszítette
életét. Lengyelország össze-
sen mintegy 105-115 ezer
bolsevik hadifoglyot ejtett.
Ezek egy része átállt a len-
gyelek oldalára, a hadifo-
golytáborokban mintegy 80

ezren maradtak. Matvejev
azonban egyszerre arra az
álláspontra helyezkedett,
hogy az orosz hadifoglyok
száma sokkal nagyobb volt,
elérte a 156 ezret. Ez ko-
molytalan” – mondta a len-
gyel professzor.

Gorbacsov 
nyomást gyakorolt

Lengyel történészek gyanúja
szerint Matvejev engedett a
Kreml nyomásának. Az
orosz propaganda egy ideje
ugyanis igyekszik szembeál-
lítani a lengyel hadifogság-
ban meghalt bolsevik foglyok
ügyét a katyni mészárlással.
A Matvejev által újabban
megadott 28 ezres szám né-
hány ezerrel meghaladja a
Katynban és másutt kivég-
zett mintegy 22 ezer lengyel
hadifogolyét.

A bolsevik hadifoglyok kö-
rüli vita 1990-ben kezdõdött,
amikor a Szovjetunió elis-
merte, hogy a katyni mészár-
lást Sztálin és az egykori
szovjet felsõ vezetés utasítá-

sára az NKVD hajtotta vég-
re (a bûntényt évtizedekig a
náci németekre fogták). Mi-
hail Gorbacsov szovjet elnök
utasítást adott arra, hogy ta-
láljanak a lengyel–orosz
vagy lengyel–szovjet kapcso-
latok történetében olyan ese-
ményt, amely kompromittál-
ja a lengyeleket. Olyat, amit
szembe lehet állítani a len-
gyel tisztek tömeges legyil-
kolásával, egy úgynevezett
ellen-Katynt – írta a már em-
lített lengyel lap.

Hidegvérrel 

Elõször Moszkva lengye-
lek által történt felégetésére
gondoltak a XVII. század
elején, de aztán úgy gondol-
ták, hogy ez túlságosan régen
történt. Akkor a szovjet törté-
nészek az 1920-ban lengyel
táborokban elpusztult bolse-
vik hadifoglyok ügyét java-
solták a Kremlnek. Azóta az
orosz vezetõk Katyn említé-
sére automatikusan az 1920-
as vöröskatonák sorsára em-
lékeztetnek.

„Ez az összehasonlítás
megengedhetetlen. A lengyel
hadifoglyokat 1940-ben hi-
degvérrel lemészárolták
Sztálin és a szovjet felsõ ve-
zetés többi tagjának utasítá-
sára. Az 1920-as bolsevik ha-
difoglyok viszont a hadifo-
golytáborokban pusztító jár-
ványoknak estek áldozataiul.
Lengyelországban senki se
kívánta a halálukat” –
mondta a Rzeczpospolitának
Wojciech Roszkowski pro-
fesszor, akadémikus. Ha a
bolsevik hadifoglyok sorsá-
val valamit össze lehet ha-
sonlítani, az az 1920-as há-
ború bolsevik hadifogságba
esett lengyel katonáinak sor-
sa lehet, amely szintén rette-
netes volt – tette hozzá. Becs-
lések szerint az orosz hadi-
fogságban elpusztult lengyel
katonák száma több ezer
volt, és ehhez még hozzájá-
rul az 5. szibériai hadosztály
néhány ezer katonája, akik
Krasznojarszknál adták meg
magukat a Vörös Hadsereg-
nek – mutatott rá a lengyel
akadémikus. 

Orosz „ellen-Katyin” körvonalazódik?

Dan Diaconescu, politikai ambíciói el-

lenére, nem sokat konyít a politikához.

Ezt nemcsak a pártalapítási szándéká-

nak bejelentése óta elhangzott, enyhén

szólva is csapongó nyilatkozatai de po-

litikai dilettantizmusról tanúskodó

döntései is bizonyítják.

Ha a bolsevik hadifoglyok sorsával

valamit össze lehet hasonlítani, az az

1920-as háború bolsevik hadifogságba

esett lengyel katonáinak sorsa lehet,

amely szintén rettenetes volt – állítják

lengyel történészek

Dan Diaconescu. Mintha már a miniszterelnöki bársonyszékben ülne



Traian Bãsescu washingtoni látogatása fél si-
ker. Annak ellenére is, hogy a román titkos-
szolgálatok vezetõi és a hadügyminisztérium
mindent megtett a teljesebb siker érdekében. 
A látogatás kapcsán felmerülõ igazi kérdés
tehát az, miért kényszerült a román elnök
arra, hogy Románia amerikaiak általi meg-
becsültségének és nem utolsó sorban önma-
ga szalonképességének nyilvános bemutatá-
sát kierõszakolja?
A válasz meglehetõsen egyszerû. A társada-
lom elöregedése, a fiatalok jövõvel kapcsola-
tos aggályai, a kisebb népvándorlás méreteit
öltõ emigráció, s az ezzel is összefüggõ akut
pénzhiány rendkívül súlyos politikai, társa-
dalmi és gazdasági helyzetet teremt. S ez
utóbbi gyakorta (mint az amerikai repülõgé-

pek vagy az Észak-erdélyi
autópálya esetében) ameri-
kai érdekeket is sért. 
Románia elnökének tehát
azt kellett bizonyítania,
hogy a román-amerikai

viszony mindezek elle-
nére kitûnõ, azaz az
ország jövõje a –
számos szempontból

kétségbeejtõ – helyzet

ellenére is jó kezekben van. Románia a világ
leghatalmasabb államának (és nem utolsó
sorban hadseregének) legmegbízhatóbb és
legmegbecsültebb szövetségese. Amint azt
egy amerikai parancsnok szájából hallhat-
tuk, az amerikaiak Afganisztánban (az ango-
lokat nem számítva) csu-
pán a románokra hajlandók
saját életüket is rábízni. Az
ország biztonsága, azaz te-
rületi egysége és szuvereni-
tása tehát garantált. Ennek
az üzenetnek a román köz-
véleményben, amely az elmúlt másfél évszá-
zad valóban tiszteletre méltó nemzeti sikereit
mindig a nagyhatalmak, Franciaország,
Anglia, a Szovjetunió, majd az Amerikai
Egyesült Államok támogatásának köszön-
hette, kitûnõ akusztikája van. 
S igaz ez akkor is, ha az elnököt az amerikai
kormányzat nem állami látogatáson fogadta.
S az is sikernek könyvelhetõ el, hogy bár a
Bãsescuval való találkozás Obama hivatalos
programjában nem szerepelt, a Fehér Házi
nyilatkozat szerint Obama mintegy véletle-
nül benyitott abba a szobába, amelyben
Bãsescu éppen tárgyalt, s ha már találkoztak,
hát átinvitálta magához egy félórás beszélge-

tésre. Ezt a kissé színpadiasnak tûnõ forgató-
könyvet nem szabad lebecsülni. Arra utal,
hogy bár az amerikai kormányzatnak nem
volt szándékában az elnöki találkozót tetõ
alá hozni, a katonai-titkosszolgálati lobinak
végül is sikerült azt kikényszeríteni. 

Mindennek természetesen
ára van. 
S hogy mi ez az ár, azt leg-
inkább a román nyilatkoza-
tokból lehet kihüvelyezni.
A román kormányzat kép-
viselõi a látogatás sikereit

értékelve mindenekelõtt a biztonsági szem-
pontokra hivatkoznak. De nem csak Romá-
nia biztonságának amerikai garantálását
emelik ki, hanem azt is fontosnak tartják
megemlíteni, hogy a rakétapajzs, amelynek
kelet-közép európai láncszemét minálunk
fogják kiépíteni, a szomszédos országok biz-
tonságát is garantálja. Nos, mindkét állítást
azért kell hangsúlyozni, mert sajnos az ellen-
kezõje is igaz. Románia azáltal, hogy az
amerikai védelmi rendszer szerves részévé
válik, egyúttal azoknak a fenyegetéseknek is
közvetlen tárgyává avanzsál, amelyeket a ra-
kétapajzsnak kell elhárítania. Az amerikaiak
legközelebbi szövetségeseinek „kijáró” eset-

leges terrortámadásokról nem is beszélve. 
A szomszédok biztonságának garantálására
vonatkozó kijelentés is arról a tényrõl szeret-
né elterelni a figyelmet, hogy Oroszország a
rakétapajzsra mint saját biztonságát közvet-
lenül fenyegetõ létesítményre tekint. S a fej-
lemények feltehetõleg a többi szomszédos ál-
lamot, a Moldovai Köztársaságot, Ukrajnát
vagy Magyarországot sem nyugtatják meg
kifejezetten. 
Az persze tény, hogy az amerikai jelenlét ki-
szélesítése (amerikai katonák kisebb szám-
ban már korábban is állomásoztak Romániá-
ban) garantálhatja az ország területi egysé-
gét. A probléma csak az, hogy bár e területi
egységet komolyan senki nem fenyegeti, kö-
zel száz esztendeje tartó eltökélt védelme
lassan oda vezet, hogy a terület megmarad
ugyan, de a népessége fokozatosan kivándo-
rol vagy kihal.
Talán ideje volna egy olyan nemzeti stratégi-
át meghirdetni, mely érdemessé teszi az ál-
lampolgárok, fõként a fiatalabb generációk
számára, hogy a szülõföldjükön és ne ide-
genben gondolják el jövendõjüket. Ehhez
azonban már nem katonai és titkosszolgála-
ti, hanem tényleges politikai, társadalmi és
gazdasági teljesítményekre volna szükség.

Feleky Géza Szabó Ervinben a politikust látja. Igaza van. Az
az elmélkedõ, akit az események igazolnak: politikus.
Éppen ezért: a szindikalizmussal nem igen lehet vitatkozni.
Csak tudomásul venni lehet és, mondom, eltûnõdni lehet rajta.
(...)
Valaha a szociálizmus közös álma és harca volt a világ minden
jobbról álmodóinak. Azt is, hogy a fejlõdés harca osztályharc s
a munkásságnak harca: még megtalálhatta a polgári gondolat-
menet - az intellektuális polgárságnak annyira nem volt külön
veszíteni, a munkásságnak külön nyerni valója. Ám ez a homo-
gén szociáldemokrácia a revizionizmus, s általában a gyakorla-
ti politika katalizátora erejébõl elkülömbözõdött két különgöm-
bölyödõ szociálizmussá. Az intellektuálisok szociálizmusává,
mely mint eredetében minden szociálizmus: a polgárság szo-
ciálizmusa. S a szindikálizmussá, mely a munkásság szociáliz-
musa.
S mindkettõnek gondolatmenete arisztokratikus. Mint ahogy
annak idején harci szükségek teremtették meg, ma ugyancsak
harci szükségek teremtik újjá az arisztokráciát. E szükség su-
gallta gondolatmenetben magától értetõdõ átlátás, hogy minden
szervezet eo ipso arisztokratikus - s az a naiv demokrácia, mely
komolyan hisz az egyentõség lehetõségében, a konglomerátum-
nak barbár gondolata. A demokráciának az a rendeltetése, hogy
a társadalom tudatos életmûködésévé emelje fel az eddig öntu-
datlant: a legjobbak kiválasztását. (...) De: magasabb fokon tér-
ve vissza a régi arisztokrata ideához - vagyis tudatosan.

Ignotus Hugó: Szabó Ervin: Tõke és munka, Nyugat, 1911, 17. szám

A „biztonság” ára
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Amint megkezdõdik a tanév, ismét elõkerülnek az is-
kolai témák. A nyarat természetesen az érettségi te-
matizálta, hiszen kiderült, hogy akit elvágtak a nyári
vizsgaszezonban azt õsszel sem tudták átbocsátani,
úgy hogy a tanárok, iskolák, leselkedõ kamerások
elégedetten dõlhetnek hátra na ugye megmondtam
típusú mosollyal az ajkukon. Az érettséginek véres
tétje van. Az ügyfolyam az iskolai rendszer és a tan-
tervek, a tanítási-tanulási módszerek és a tanári pá-
lyák csõdközelségét jelzi. A kísérletek helyett – véljük
– sokkal többet használhat az állandóság, a kiszámít-
hatóság. Az iskola maradjon iskola, ne akarjon egye-
tem, fõiskolai gyorskifõzde lenni. (Amerikai egyete-
mi tanár ismerõsöm meséli, hogy a volt Szovjetunió
utódállamaiból érkezõ diákok a legveszedelmesebb
csalók, puskázók, tételsíbolók. Õk a szocializmusból
végtelen számú módszerrel felfegyverkezve érkeznek
az egyetemekre, és semmi sem állíthatja meg õket,
hogy csalással és szemfényvesztéssel szerezzenek
diplomát, majd ártsanak a nagyközönségnek. Isme-
rõsöm ugyanis egy orvosi egyetemen küzd a világhí-
rû csalingrádi iskola növendékei ellen.)
Most éppen az iskolai erõszak került a figyelem elõ-
terébe. A verekedõ kisgyerekek az edzett pedagógus
számára korábban nem jelentettek különösebb gu-
bancot, de amióta a szétválasztott és megrendsza-
bályozott csecsemõk szüleje furkósbottal szokott be-
hatolni az iskolába és épületes elégtételt vesz a pe-
dagóguson, iskolaigazgatón vagy a másik gyerme-
ken, azóta az ügy egyre inkább átcsúszik a rend-
fenntartó szervek – már ahol már/még vannak –
hatás(talan) körébe. 
Merõ botorság lenne feltenni a kérdést: honnan látja
a gyerek, hiszen mind tudjuk, hogy a rajzfilmek ha-
tártalan agressziója már zsenge korban modelt su-
gall: csihipuhi, robbantgatás, seggbelövés, sziklagör-
getés mint elengedhetetlen vidámságkellék jön a
képbe. (A szépemlékû Mihaela és a három cyber-
bébi között volna azért némi szelídebb választék is.)
A serdültebb ifjúságról szóló vér- és szexcuppogástól
színes sikersorozatokban napi rendszerességgel vám-
pírkodnak. Luvnyák nyírják a ribiket, suttyók a su-
hancokat, repelõ színesbõrûek agyöblítõ zenére
csumidázzák a fehér boszikat stb.

Minden csatornán ez csörgedezik, miköz-
ben ártatlan kocsimosók arcát kikoc-
kázzák, s a híradók elõtt mutogatós
nénik-bácsik a teletext 334-ik lapján
figyelmeztetnek, hogy Barack
Obama kocogása a Fehér Viskó kö-
rül nem ajánlott, mi több veszélyes

lehet a tizenkét éven aluli gyere-
kek bélflórjára, ezért kerüljék a
zsíros ételeket és a mitesszeres
tan-neszesszereket.Sebestyén Mihály
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Obama mintegy véletle-
nül benyitott abba 
a szobába, amelyben
Bãsescu éppen tárgyalt.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Aki helyes felismerésekre vágyik, annak elõbb
helyénvaló kételyeket kell támasztania.” 

Arisztotelész

A nemzetért mindent...

Harci szükségek

Szeptemberben
így szokás

A nap címe. Hogyan tette ki Ponta
Voiculescut az USL-bõl, Evenimentul zilei

Magyarázat. Még a kormánypárti lap is po-
litikai huszárvágásnak tekinti, ahogyan a leg-
nagyobb ellenzéki párt elnöke megszabadult
a sajtómágnás üzletember-politikustól, annak
szekus múlttal terhelt imázsától. A Konzer-
vatív Párt fél lábbal kint van az ellenzéki szö-
vetségbõl is, és nem csodálkoznánk, ha eb-
ben némelyek annak elõjelét látnák, hogy
megnyílt viszont az út az RMDSZ-szel való
szorosabb együttmûködés felé. 

Egy sokk, és más semmi. A România liberã
összegyûjtötte Sebastian Lãzãroiu „legsok-
kolóbb kijelentéseit”. Fogalmunk nincs, mi
a sokkoló abban, hogy valaki nem akar a
PDL-be iratkozni (igaz, emiatt menesztet-
ték, Bocnak mégis sokkoló lehetett), abban
sincs semmi meglepõ, hogy a Népi Mozga-
lomba beiratkozna (ahogy mi ismerjük, be
is fog); no, számunkra annál sokkolóbb vi-
szont az, hogy valakit bevallottan azért me-
nesztenek egy tárca élérõl, mert összevissza
beszél, nem pedig azért, mert pocsékul vé-
gezte a dolgát. Amúgy a PDL nem nagyon
dúskál sokkoló kijelentésekben. (Képzeljük
el Igást, amint éppen sokkol...)

Célokok. Végre a Putereában viszontláttuk a
magunk feltételezéseit  Lãzãroiu menesztésé-
nek igazi okairól. 1. Lãzãroiu ki – Sulfina
Barbu be – Andreea Vass miniszterelnöki fõ-
tanácsos elõtt szabad az út a PDL nõi szer-
vezetének elnöki széke felé. 2. Traian
Bãsescunak még (mindig) céljai vannak
Lãzãroiuval (talán Bockal is), viszont rugal-
masan, de határozottan el akar válni a csõd-
tömeg PDL-tõl. Ezt alátámasztja, hogy mi-
nap is kijelentette: a PDL-sek sem akarják
igazán végrehajtani az õ alkotmánymódosító
terveit, például feladni képviselõi helyeiket.
(Miközben azok nagy többsége amúgy is el-
úszik...)

A nap álhíre. Az államelnök pszichiátere
szerint Sebastian Lãzãroiunak azért kellett
távoznia munkaügyi miniszteri széke alól,
mert a sokkoló kijelentések száma tekinteté-
ben kezdte elhagyni Traian Bãsescut. A lé-
lekbúvár fel van készülve rá, hogy e kijelen-
tése után õt is elbocsátják.



Röviden

Folytatás az 1. oldalról

Az autósok a bioetanolt az
úgynevezett 95-ös benzinbe
kevert formában most is tan-
kolják, a kereslet azonban
egyre inkább növekszik.
András Csaba szerint jelen-
leg Románia bioetanol-szük-
séglete 250 ezer tonna, ebbõl
azonban csak 150 ezer ton-
nát tud megtermelni. A ma-
radék mennyiséget az ország
importból fedezi. A befekte-
tésben rejlõ perspektívákat
jól mutatja, hogy az Európai
Unió országaiban a benzin
már minimum 5 százalék
bioetanolt kell hogy tartal-
mazzon, ez az elvárás azon-
ban 2015-ig 8 százalékra,
2030-ig pedig ennek már
szinte duplájára, 15 százalék-
ra kell hogy növekedjen. 

Ösztönöznék
a gazdákat

A befektetõk tájékoztatása
szerint a termeléshez a vidé-
ken megtermelt mezõgazda-
sági terményeket használnák
fel. „A saját energiaellátásal
rendelkezõ üzem felszereltsé-
ge úgy lesz kialakítva, hogy a
régióban megtermelhetõ
szinte összes mezõgazdasági
növényre számítunk, burgo-
nya, cukorrépa, gabonafélék
és kukorica is számításba
jön” – részletezte kérdésünk-
re az üzletember.

Mint megtudtuk, a befekte-
tõk egyelõre nem gondolkod-
nak abban, hogy a gyártás-
hoz szükséges alapanyagokat
saját termesztésben teremtsék
elõ, inkább a helyi földtulaj-
donosokat próbálják majd be-
szállítóként megnyerni.
„Hosszú távon a gazdákkal
történõ szerzõdéskötés fogja
biztosítani a mindenki szá-
mára a hatékony és jövedel-

mezõ termelést” – fogalma-
zott András, aki kilátásba he-
lyezte az önkormányzatokkal
és falugazdászokkal való
együttmûködést is.

Utolsó cseppig 
hasznos

A befektetés legfontosabb
elõnyei közé tartozik, hogy
lehetõséget biztosít minden
típusú termény feldolgozásá-
ra. Mivel itt nem a minõség a
legfontosabb, hanem a meny-
nyiség, ezért az élelmiszer-
iparban értékesíthetetlen ter-
ményeknek is hosszú távon
piacot biztosít – hangsúlyoz-
zák a projektgazdák. Ezenkí-
vül lehetõséget biztosít a
földmûvelésre ott is, ahol a
körülmények miatt nem ver-
senyképes a termelés. Azon
gazdasági haszna mellett,
hogy csökkenti a külföldrõl
megvásárolandó energiát, a
bioetanol és biogáz környe-
zetvédelmi hozadéka sem el-
hanyagolandó, mivel az eb-
bõl nyert energia kevésbé
szennyezi a levegõt mint a
benzin, vagy a földgáz. Kör-
nyezetbarát jellegét erõsíti az
is, hogy a biogáz elõállítása
után visszamaradt végtermék
- a komposztnak nevezett,
szervetlen és ásványi anyago-
kat tartalmazó félszáraz
anyag – talajjavító hatása mi-
att keresett a növénytermesz-
tésben. 
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„Székely” benzin pityókábólKorrigált az IMF

A Nemzetközi Valutaalap
(IMF) 0,3 százalékkal ron-
tott az összes gazdasági
nagyhatalom idei növekedé-
si elõrejelzésén: eszerint csu-
pán 4 százalékos növekedési
kilátások körvonalazódnak
2011 folyamán. Ezzel szem-
ben Románia számára nem
változtatott a prognózison,
itt továbbra is 1,5 százalékos
növekedéssel számol idén, il-
letve 3,5 százalékossal a jö-
võ esztendõben.

Húzóágazat az agrárium 

Az eddig elõrejelzett 1,5 szá-
zalékos (GDP-arányos) gaz-
dasági növekedést 1,7 száza-
lékra emelheti idén a mezõ-
gazdaság idei jó teljesítmé-
nye, az ágazatbeli kockáza-
tok miatt azonban kevésbé
valószínû, hogy ez jövõre is
megismétlõdjön – jelentette
ki Ion Ghizdeanu, az Orszá-
gos Elõrejelzési Bizottság el-
nöke az Európai Bizottság
prognózisaira alapozva.

Több új autó

Augusztus folyamán tíz szá-
zalékkal, 11 087 darabra
nõtt az új autók beiratásá-
nak aránya Romániában  a
tavalyi év hasonló idõszaká-
hoz viszonyítva – derült ki
az autónyilvántartással meg-
bízott hivatal adataiból. A
forgalomba jegyzett legtöbb
gépkocsi Dacia típusú volt.

A gyergyóremetei bioetanol-üzem látványképe. Közvetve több száz embernek adna munkát a régióban

Hírösszefoglaló

Négynapi nyugalom
után újra megremegtek

tegnap a pénzpiacok arra a
hírre, hogy a Stan-
dard&Poor’s hitelminõsítõ
egy fokozattal rontott
Olaszország besorolásán,
amely így A+ helyett A ka-
tegóriába került, negatív ki-
látásokkal. Mivel a törté-
nést az elemzõk zöme vész-
jelzésként értékeli az
eurózóna egészére nézve,
hatására 0,2 százalékkal
gyengült az euró a dollárral
szemben. Ezzel egy idõben
a lej-euró árfolyam is újabb
emelkedésnek indult: az át-
váltási ár a tegnap vészesen
megközelítette a 4,3 lejes
küszöböt, miután egyes
bankok már 4,2960 lejes ár-
folyamon kereskedtek az
európai fizetõeszközzel. A
jegybank hivatalos euróár-
folyama 4,2843 lej volt.

Habár a nap folyamán a kí-
nai külügyminiszter sajtótá-
jékoztatón erõsítette meg,
hogy az ázsiai ország bízik
Európa gazdasági talpra állá-
sában és támogatja azt, a pia-
ci nyugtalanságot tovább erõ-
sítette az a Reuters által közölt
információ, miszerint az
egyik legnagyobb állami kéz-
ben levõ  pénzintézet, a Kí-
nai Bank számos pénzügyi
tranzakcióját felfüggesztette
európai partnereivel. 

„Nagyon alacsony“ az
euróövezet felbomlásának és
az euró „kimúlásának“ koc-
kázata, tekintettel arra, hogy
ez milyen hatalmas pénz-
ügyi, gazdasági és politikai
károkat okozna – vélekedtek
Londonban kiadott tegnapi
helyzetértékelésükben a
Fitch Ratings elemzõi, akik
szerint „a két szélsõség“, va-
gyis a sokak által egyetlen
megoldásnak tartott Euró-
pai Egyesült Államok és a
valutaunió szétesése között
létezik egy „hibrid, harma-
dik utas megoldás“.

A legnagyobb európai hi-
telminõsítõ szerint ez utób-
bi megoldás ugyan nem ve-
zetne el a teljes politikai és
költségvetési unióig, de a
jelenleginél sokkal erõsebb
páneurópai felügyeleti és
szabályozó struktúrát te-
remtene - a tagállami költ-
ségvetési és gazdaságpoliti-
kák szélesebb körû össze-
hangolásával.

Az MTI szerint más nagy
londoni házak ugyanakkor
komoly eséllyel jósolták az
euróövezet felbomlását. Az
Economist Intelligence Unit
(EIU) - a világ legnagyobb,
nem befektetési banki jelle-
gû gazdaságelemzõ csoport-
ja - októberre szóló globális
elõrejelzésében közölte,
hogy az adósságválság le-
hetséges fejleményei és piaci
következményei miatt most

már 40 százalékosra teszi az
euróövezet felbomlásának
valószínûségét. Az EIU ál-
tal a valutaunióra kidolgo-
zott kockázati forgatókönyv
egyaránt lehetségesnek ne-
vezi az eladósodott déli
eurótagállamok leválását és
azt, hogy Németország dönt
a távozás mellett. A cég sze-
rint ez utóbbi fejlemény egy-
ben a közös valuta végét is
jelentené.

A Capital Economics mi-
nap összeállított új elõrejel-
zésében úgy vélekedett,
hogy „gyakorlatilag elke-
rülhetetlennek tûnnek“ a
nagyarányú adósságátren-
dezések az euróövezetben,
és növekszik annak az esé-
lye, hogy Görögország -
esetleg több más tagország-
gal együtt – „a nem túl tá-
voli jövõben“ elhagyja a va-
lutauniót.

A Barclays Capital intéz-
ményi befektetõk körében
elvégzett legújabb negyed-
éves globális felmérése azt
mutatja, a beruházók 24
százaléka vélekedett úgy,
hogy a valutaunió az euró-
pai adósságválság követ-
kezményeként végül fel fog
bomlani.

Mint ismert, legutóbb
akkor zuhantak nagyot a
részvényárak a pénzpia-
cokon, amikor az Egyesült
Álamokat minõsítette le a
Standard&Poor’s. 

Megremegtek a tõzsdék: 
az olaszokat leminõsítették

A bioetanol 99 százalékú tisztaságú alkohol (etanol),
amely a benzin helyettesítésére alkalmas mint üze-
manyag. A mezõgazdasági terményekbõl úgy állítják
elõ, hogy elõször ledarálják a növényeket, amelyek a
nap energiáját keményítõ formában tárolták el, ezt
követõen pedig enzimek segítségével a keményítõt
egyszerû cukrokra darabolják. Az így nyert alap-
anyagból, hagyományos lepárlási módszerekkel alko-
holt (bioetanolt) állítanak elõ. 

A bioetanol
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„Nincs szó zsarolásról,
rutinellenõrzés folyik

azért, hogy megakadályoz-
zuk a nemkívánatos kóroko-
zók bejutását az országba” –
nyilatkozta tegnap Valeriu
Tabãrã agrárminiszter azzal
kapcsolatban, hogy folytató-
dik a hollandiai virágexpor-
tõrök ellen a hét elején kez-
dett intézkedéssorozat. A tár-
cavezetõ rutineljárásnak ne-
vezte azt, hogy az elmúlt na-
pokban 15, virághagymát
szállító teherautót tartóztat-
tak fel a határon a hivatalos
magyarázat szerint azért,
mert a szállítmányok veszé-
lyes baktériummal fertõzöt-
tek. Tegnap egy holland és
egy magyar teherautó is fen-
nakadt az ellenõrzésen a bor-
si vámnál. 

Mint ismert, hollandiai
üzletemberek a napokban
„aggodalmukat” fejezték ki
a romániai szigorítás miatt.
Két holland európai parla-
menti képviselõ pedig zsaro-
lásról beszélt, emlékeztetve
arra, hogy a hágai kormány
nemrégiben közölte: megvé-
tózza Románia schengeni
csatlakozását. A politikusok
információkat kértek azzal
kapcsolatban, milyen bakté-
riumot találtak a román ha-
tóságok. A „tulipánblokád”
azért is vált nagyon érzé-
keny kérdéssé, mert a virág-
export a holland gazdaság
egyik legfontosabb bevételi
forrása.

Nincs információ

A román hatósági intézke-
dések azonban a hazai kerté-
szeket és virágkereskedõket

is érintik, hiszen a Romániá-
ba importált virágok 90 szá-
zaléka származik Hollandiá-
ból. „Nem hiszem, hogy
bárki is belegondolt abba, mi
lesz a következménye en-
nek” – nyilatkozta megkere-
sésünkre Silviu Mãguraº
brassói forgalmazó, aki
nyolc éve importál holland
virághagymát. Szerinte a ro-
mán hatóságok nemcsak a
virághagymák behozatalát
akadályozzák meg, hanem a
vágott virágokét, a cserjékét
is. „Mindent, amibõl a ro-
mán virágipar él” – magya-
rázta. A brassói kertész sze-
rint a most kirobbant bot-
rány miatt megromlanak a
román–holland üzleti kap-

csolatok, s ez jelentõs vesz-
teséget hoz a román félnek
is. „A sajtóban megjelent,
hogy most húszmillió euró a
tét, de én azt hiszem, ennél
sokkal több forog kockán” –
vélekedett az üzletember.

Ahol csak holland fû nõ

Egy bukaresti internetes
virágküldõ szolgálat mûköd-
tetõje, ªerban Orchean szin-
tén aggódva követi az esemé-
nyeket. „Nem is olyan rég ta-
núi lehettünk, hogy a hollan-
dok elképesztõ szakmai tu-
dással, technikával és logisz-
tikával valósággal lerohanták
a kelet-európai országokat.
Magyarországon, Csehor-

szágban szó szerint nem
nõtt, csak holland fû. Most a
román piac a tét, és a
»tulipán-mogulok« nem vic-
celnek” – mondta az üzlet-
ember. Orchean szerint a
Hollandiából importált vetõ-
magok, virághagymák minõ-
sége garantált. „Eddigi ta-
pasztalataim szerint a szállí-
tók és a viszonteladók miatt
akadtak gondok. De ez már
nem a hollandok hibája” –
magyarázta. Az üzletember
úgy tudja, jelenleg húszmil-
lió eurós forgalma van a Hol-
landiából érkezõ virágpiac-
nak, de a válság elõtt, ami-
kor rengeteg megrendelésük
volt, kétszázmillió euróról
beszéltek. Orchean elmond-

ta, cége a tulipánhagymák
mellett vágott rózsát és ró-
zsatöveket, cserjéket is szállít
Hollandiából. 

Magyarország 
közelebb van

„Mi sokáig Hollandiából
exportáltunk, de az utóbbi
években egyre többet rende-
lünk Magyarországról. Ol-
csóbb termékeket kínálnak,
nagyon gyors az átfutási idõ,
és ezért a szállítás és a tárolás
sem okoz gondot” – mondta
lapunknak Suba Károly ma-
rosvásárhelyi kertész. A
szakember szerint a kertépí-
tési trendek ma már megvál-
toztak. „Ma már nemcsak
abból áll a virágforgalmazás,
hogy behozzuk a magokat,
hagymákat, és azokat eladás-
ra kínáljuk a nagyáruházak-
ban. A hollandok jól teríte-
nek, de egyre többször látjuk
azt, hogy Magyarországról
jönnek kertépítõk, vagy ott
tanulnak a fiatalok, és évek
során kialakítják a maguk há-
lózatát. Pontosan tudják, mi-
lyen körülmények között állí-
tották elõ a növényeket, vetõ-
magokat, amelyeket használ-
nak” – jelentette ki Suba Ká-
roly, aki a helyi kertészetek
helyzetét aggasztónak értéke-
li. Mint mondta, valamennyi
ügyfelének azt ajánlja, hogy
helyben termesztett növénye-
ket telepítsen. „Nem azért,
hogy a saját piacomat erõsít-
sem, hanem azért, mert ezek
a növények ehhez a klímá-
hoz szoktak, az itteni kór-
okozókra rezisztensek. Az is-
merõs kórokozókkal pedig
könnyebb elbánni, mint az
importáltakkal” – összegezte
a kertész. 

Tetten érték 
az iskolaigazgatót

Kétezer eurót fogadott el
csúszópénzként az a kolozs-
vári iskolaigazgató, akit teg-
nap értek tetten és vettek õri-
zetbe az ügyészek. Niculae
Nistor korábbi fõtanfelügye-
lõ-helyettes, a Napoca Szak-
középiskola igazgatója egy
versenytárgyalás eredményé-
nek befolyásolását ígérte egy
üzletembernek. Az Orszá-
gos Korrupcióellenes Igaz-
gatóság tájékoztatása szerint
Niculae Nistor kétezer eurót
kért az iskola egyik ingat-
lanját bérlõ üzletembertõl
annak fejében, hogy meg-
hosszabbítja a bérleti szerzõ-
dést. Az ingatlan bérlésére
új versenytárgyalást kellett
volna kiírni, amin a jelenlegi
bérlõ egy nagyobb összegû
adóssága miatt nem vehet
részt jogszerûen, azonban
az iskolaigazgató ígéretei
szerint ez nem jelent gon-
dot, kétezer euróért „meg-
oldható”, hogy az eddigi
bérlõ nyerje meg a verseny-
tárgyalást.

Mától tüntetnek 
a minimálbérért

Október elsejéig mindennap
a munkaügyi minisztérium
elé vonulnak a hazai szak-
szervezetek képviselõi, mert
még mindig nem zárult le a
minimálbérek szakáganként
történõ meghatározása. Az
Alfa Kartell tagjai ma kez-
dik a demonstrációt, a ter-
vek szerint ötszáz érdekvédõ
tart majd sztrájkõrséget. A
kezdeményezõk emlékeztet-
nek rá, hogy két munkaügyi
minisztert is „elfogyasztott”
a kormány, de ezt a problé-
mát még mindig nem sike-
rült rendezni.

Nem csitul a „virágháború”

HIRDETÉS

A román hatósági ellenõrzések az erdélyi virágkereskedõket is negatívan érintik Fotó: Tofán Levente

AA  RRoommáánniiaaii  MMaaggyyaarr  DDeemmookkrraattaa  SSzzöövveettsséégg  ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett  

a Kisebbségi Tanács 2011. évi alapjából az ifjúság közéleti tevékenységének támoga-

tására. 

A támogatásra jogi személyiséggel rendelkezõ civil szervezetek és diákszervezetek,

valamint azok tagszervezetei és diáktanácsok pályázhatnak. 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával 

a Communitas Alapítványt bízta meg.
Pályázni a 2011. szeptember – december idõszakban sorra kerülõ programok megva-
lósítására lehet. 

A pályázat leadásának határideje 22001111..  sszzeepptteemmbbeerr  3300..

További információk a wwwwww..ccoommmmuunniittaass..rroo oldalon találhatók, vagy a Communitas Ala-
pítvány titkárságának munkatársaitól igényelhetõk.

Telefon/fax: ((00226644))559944  557700
Telefon/mobil: 00772233-225500  332244  
E-mail: ccoommmmuunniittaass@@rrmmddsszz..rroo

2011. október 20–31. között
népszámlálást tartanak Ro-
mániában. A tízévente meg-
szervezett népszámlálás egy
kisebbség életében kiemel-
kedõ pillanat. Bár nem kiló-
ra kellene mérni sem az em-
bert, sem a társadalmat –
egy közösség súlya bizony
létszámától is függ. A nép-
számlálás egyszerre sze-
mély- és közösségfüggõ.
Személyfüggõ, mert a vala-
hová tartozás érzése egyéni
kérdés, sõt egyéni döntés.
Közösségfüggõ, mert a nép-
számlálás szervezést, össze-
hangolt munkát igényel. 

Szeptember 15-én lezárult
a számlálóbiztosok toborzá-
sa. Õk azok, akik megláto-
gatják a családokat, összeír-
ják az adatokat az iskolá-
zottságáról, foglalkoztatott-
ságáról, a lakáskörülmé-
nyekrõl, a háztartások, csa-
ládok helyzetérõl, és ami ne-
künk, magyaroknak fontos,

megkérdezik a nemzetiséget
és anyanyelvet is! 

A hétvégén indul a  Ro-
mániai Magyar Demokrata
Szövetség tájékoztató és tu-
datosító kampánya, „Min-
den magyar számít” szlo-
gennel. A szövetség arra bíz-
tatja a magyarokat, hogy
vállalják bátran nemzeti
identitásukat, anyanyelv-
üket, vallási hovatartozá-
sukat, másrészt pedig fontos
technikai tájékoztatást nyújt
az összeírás folyamatáról.

A www.nepszamlalas.ro
honlapon olyan szervezési,
technikai tájékoztatást biz-
tosítanak a számlálóbizto-
soknak, amelyek révén elke-
rülhetik azokat a csapdákat,
amelyek a magyar közösség
hátrányára válhatnak.  

A honlapon a számláló-
biztosok regisztrálhatnak,
feliratkozhatnak hírlevélre,
ugyanott naprakész, közért-
hetõ tájékoztató anyagokat

is találnak. A népszámlálási
személyzet tankönyve ma-
gyar nyelven is elérhetõ a
honlapon, az RMDSZ Fõ-
titkársága pedig a területi fe-
lelõsök felkészítése mellett
zöld telefonvonalat mûköd-
tet. A 0800-802009 számú
telefonvonalat az érdeklõ-
dõk október végéig hívhat-
ják minden hétköznap 10-18
óra között. 

Tudatosságunk meghatá-
rozza a holnapot. A nép-
számlálás eredményétõl sok
minden függ. Ez határozza
meg az elkövetkezõ tíz évre
a magyar nyelv használatá-
nak, iskoláink, egyetemeink,
egyházaink, kulturális intéz-
ményeink sorsát. Mindez at-
tól függ, hogy október végén
hány magyart számolnak
össze településeinken és a
régióban. A népszámlálás
eredményét pedig meghatá-
rozzák a kérdezõk, és meg-
határozzák a válaszolók!

Népszámlálás 2011 

– fontos a válaszadó, 
de fontos a kérdezõ is!

Kovács Zsolt

Sepsiszentgyörgy is csat-
lakozott az Európa-szer-

te megrendezett Mobilitás
Hete akcióhoz, amelynek ré-
vén az autómentes közleke-
dést népszerûsítik. Felméré-
sek szerint ugyanis a legtöbb
energiát az autós közlekedés
igényli, Európában pedig

évente 60 ezer ember hal
meg a légszennyezés miatt.
Sepsiszentgyörgyön „Közle-
kedj okosan” jelszóval a köz-
szállítási jármûvek használa-
tára buzdítanak a kezdemé-
nyezõk. Holnap a buszokon
ingyenesen lehet utazni, ez-
zel a kezdeményezéssel kí-
vánják felhívni a figyelmet
az illetékesek az alternatív

közlekedési eszközökre. Pén-
teken a városközpontban az
autók helyét kerékpárosok, a
gyalogosok, a görkorcsolyá-
sok és gördeszkások veszik
át. A sepsiszentgyörgyi Jaxt-
rem Sportegyesület szervezé-
sében 18 órától biciklis felvo-
nulásra kerül sor, a menet a
Székely Mikó Kollégium
elõl indul. 

Autó nélkül Szentgyörgyön
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ÚMSZ-összeállítás

Csak néhány erdélyi ma-
gyar színház emlékezik

meg holnap Az ember tragédiá-
ja 128 évvel ezelõtti õsbemu-
tatójáról, a magyar dráma
napjáról. A színházbarátokat
felolvasóest, irodalomtörté-
neti elõadás, õsbemutató és
koncert várja az erdélyi váro-
sokban.

Hármasfogat 
Marosvásárhelyen

Aranka György, az erdé-
lyi magyar közmûvelõdés
lelkes elõmozdítója szobrá-
nak megkoszorúzásával in-
dul a drámanapi ünnepség
Marosvásárhelyen, majd
Kövesdy István, a  Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulatá-
nak mûvészeti igazgatója
egy fiatal gimnazista szín-
mûvének felolvasó-elõadá-
sát mutatja be este 7 órától a
Nemzeti Színház kistermé-
ben. Lovassy Cseh Tamás
VALLE-búcsú címû színpadi
mûve évadnyitónak is szá-
mító elõadása a Mûvészeti
Egyetem Színháztudomá-
nyi Tanszéke II. Drá-
maPálya elnevezésû verse-
nyének nyertes darabja
alapján készült, amelyet alig
egy hét alatt tanultak be a
színészek. A felolvasó-szín-
házi elõadást nyilvános be-
szélgetés követi, amelynek
témája a kortárs magyar
drámairodalom. Az Erdélyi
Magyar Televízió is megemlé-
kezik a magyar dráma nap-
járól 20.30-tól a Marosvá-
sárhelyi Mûvészeti Egyetem
hallgatóinak két elõadását
sugározza: Shakespeare Víz-
kereszt, vagy bánom is én címû
színmûvének adaptációját

és Molnár Ferenc Az ördög
címû három felvonásos víg-
játékát.

Deviancia Temesváron

A temesvári Csiky Ger-
gely Állami Magyar Szín-
ház 17 órától Németh Ákos
Kövérek klubja címû drámá-
jának felolvasó-színházi elõ-
adását mutatja be, amelyet
18 órától beszélgetés követ a
szerzõ részvételével. Az ese-
mény apropóját Németh
Ákos Deviancia címû drámá-
ja adja, melyet maga a szer-
zõ rendez, és melynek be-
mutatója október közepére
várható. A beszélgetés so-
rán szó esik a bemutatott
felolvasó-színházi elõadás-
ról, a magyar drámáról álta-
lában, valamint a Deviancia
címû elõadásról. Ezt köve-
tõen 19 órától Cári Tibor és

az Incanto Quartetto A szín-
ház zenéje címû koncertjére
kerül sor.

Irodalomtörténet 
Nagyváradon

A nagyváradi Szigligeti
Színház egy irodalmi mû-
sorral ünnepli a magyar drá-
ma napját 19 órától a nagy-
váradi Városi Mûvelõdési
Házban (egykori Arlus).
Praznovszky Mihály iroda-

lomtörténész Be van fejezve a
nagy mû címmel tart elõ-
adást, a Szigligeti Társulat
mûvészei – Csepei Róbert,
Dimény Levente, Hajdu Gé-
za, Meleg Vilmos, Kocsis
Gyula, ifj. Kovács Levente,
Körner Anna, Pitz Melinda
és Pál Hunor – közremûkö-
désével. Praznovszky Mi-
hály Mikszáth- és Madách-
szakértõ irodalomtörténész,
legutóbb Mikszáth Kálmán
halálának centenáriuma al-

kalmából tartott elõadást
Nagyváradon.

Kolozsvár, 
az igazolt hiányzó

A Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház társulata iga-
zoltan hiányzik a drámana-
pot ünneplõ erdélyiek közül,
Andrei ªerban rendezõ Sutto-
gások és sikolyok címû elõadá-
sa ugyanis a Belgrádi Nem-
zetközi Színházi Fesztivál
ve r s e n y p r o g r a m j á b a n
(BITEF) szerepel. A darabot
holnap és holnapután játsz-
szák Újvidéken, a Szerb
Nemzeti Színházban. Amint
arról lapunkban már beszá-
moltunk, Ingmar Bergman
filmjének színpadi adaptáci-
ója 2010-ben három
UNITER-díjat kapott: a leg-
jobb elõadásnak, legjobb ren-
dezõnek (Andrei ªerban) és
legjobb színésznek (Bogdán
Zsolt) járó elismerést. Az
1967-ben alapított, évente
szeptemberben megszerve-
zett BITEF a legnagyobb és
legfontosabb európai színhá-
zi fesztiválok egyike. Célja,
hogy a politikai és kulturális
határokon túllépve lépést
tartson az elõadó-mûvészet
viharos fejlõdésével. 

Csíkszereda 
korábban ünnepelt

A csíkszeredai Csíki Játék-
szín tegnap tartotta a dráma-
napi ünnepet, Victor Ioan
Frunzã tavalyi rendezését, az
elmúlt évad legtöbb közön-
ségszavazatát elnyert elõadá-
sát, a Finitót játszották. Tas-
nádi István verses komédiája
egyébként a kisvárdai Hatá-
ron Túli Magyar Színházak
Fesztiváljáról idén közönség-
díjjal tért haza. 

Röviden

A magyar dráma napjáról

A magyar dráma napját 1984-tõl a Magyar Írók Szövet-
ségének kezdeményezésére minden évben megünneplik
szeptember 21-én, annak emlékére, hogy 1883-ban e na-
pon volt Paulay Ede rendezésében Madách Imre Az em-
ber tragédiája címû drámai költeményének õsbemutatója
a budapesti Nemzeti Színházban. Az emléknap célja,
hogy felhívja a figyelmet a magyar drámairodalom érté-
keire, és újabb színpadi szövegek létrehozására ösztö-
nözze az írókat.

Értelmi fogyatékos 
alkotók kiállítása

Húsz értelmi sérült fiatal al-
kotásai tekinthetõk meg
szeptember 30-ig a kolozsvá-
ri Reményik Sándor Galériá-
ban az Emlékmû címû kiállí-
táson – közölte a rendez-
vény kommunikációjával
megbízott cég az MTI-vel. A
15 magyarországi és 5 erdé-
lyi magyar fiatal mûvész al-
kotásainak különlegessége
az, hogy motívumként fel-
tûnnek bennük az ifjú mûvé-
szek városának, szülõhelyé-
nek nevezetes épületei, szim-
bólumai is. Az Emlékmû cí-
mû kiállításon a festmények,
fotók és decoupage-ok a
Lámpás ’92 Közhasznú Ala-
pítvány által szervezett nyári
képzõmûvészeti táborban
készültek, Gödön. A tábort
többek között olyan ismert
kortárs képzõmûvészek ve-
zették, mint Petõ Hunor és
Elekes Károly.

Bõvült a Digitális
Irodalmi Akadémia

Darvasi László és posztu-
musz Páskándi Géza lett a
Digitális Irodalmi Akadémia
(DIA) két új tagja. A Petõfi
Irodalmi Múzeumban teg-
nap a 29 megjelent vagy sza-
vazatát írásban elküldõ
DIA-tag 31, tagságra jogo-
sult író és költõ közül vá-
laszthatott. Voksaik alapján
az új tag Darvasi László lett.
A kortárs tagválasztás elõtt a
Petõfi Irodalmi Múzeum fõ-
igazgatója, E. Csorba Csilla
jelölést tett Páskándi Géza
posztumusz tagságára és ezt
a jelen lévõ költõk és írók
egyhangúlag támogatták –
mondta el az MTI-nek
Radics Péter, a DIA vezetõ-
je. Jelenleg 74-en szerepel-
nek a most fölvett két taggal
együtt a DIA listáján, közü-
lük 32 élõ tag – tette hozzá.

A csíkiak a tavalyi évadban sikerrel játszott Fintóval emlékeztek Az ember tragédiája õsbemutatójára 
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Sovány drámanap Erdélyben
Több erdélyi társulat nem emlékezik meg Az ember tragédiája õsbemutatójáról

Sipos M. Zoltán

Különleges dramaturgiai
kísérletet mutatnak be

idén a Kolozsvári Magyar
Opera idei évadában – hang-
zott el az opera tegnap tartott
évadnyitó sajtótájékoztató-
ján. A Szentek és Démonok cí-
met viselõ rendezõi kísérletet
az október 6-a és 27-e közt
megrendezendõ Liszt-emlék-
estek keretében mutatja be az
opera társulata. „Egy nagy-
szabású színpadi fantáziáról
van szó, amely igénybe veszi
a teljes társulatot, zenésze-
ket, balett-táncosokat, szólis-
tákat, kórust. A Liszt-év kap-
csán adódott az alkalom,
hogy Liszt Ferenc munkássá-
gát egy nagyobb lélegzetvéte-
lû elõadásban tekintsük át,
amely nem szorítkozik pusz-
tán az opera világára, hanem
bõven fordulnak elõ benne
irodalmi motívumok is” –
magyarázta az évadnyitó saj-
tótájékoztatón Selmeczi
György, a színpadi kísérlet
rendezõje. Mint elmondta, a

különbözõ operaházi, szín-
házi mûfajokat organikusan
beápítõ kísérlet Liszt Ferenc,
de a mindenkori mûvészem-
ber Fausthoz való viszonyu-
lását világítja meg. „Azt val-
lom, hogy a 21. századi em-
ber még mindig a 19. század
morális és esztétikai fogal-
maival értelmezi a világot,
így ma is aktuális a fausti
problematika, és érthetõ a
mai kor embere számára is”
– fogalmazott Selmeczi. Az
évad másik érdekessége,
hogy a társulat meghívást ka-
pott a craiovai fesztiválra is,
ahol a Kolozsvári Magyar
Opera a A kékszakállú herceg
várát fogja elõadni. Az ese-
mény fontossága és érdekes-
sége abban áll, hogy operával
kolozsvári társulat utoljára
1861-ben vendégszerepelt a
„Kárpátokon túli Romániá-
ban”. Az idei évadnyitó elõ-
adásra holnap kerül sor, a
társulat Kálmán Imre Csár-
dáskirálynõ címû operettjét
mutatja majd be, Selmeczi
György rendezésében. 

Szentek és démonok éneke

a Kolozsvári Magyar Operában



Lendületben a mûholdpiac

A távközlési mûholdak piacát nem érinti a
gazdasági válság, akárcsak 2008-ban, a pi-
acot a fejlõdõ országok tartják lendületben
– derült ki az Euroconsult tanácsadó cég
által szervezett World Satellite Forumon.
„A mesterséges holdak gyártói utoljára
2000–2001-ben, az internetbuborék kipuk-
kadásakor jutottak nehezebb helyzetbe, ak-
kor az iparág kapacitása meghaladta az
igényeket. Ma a piacot a HD televíziók, a
háromdimenziós technológia, valamint a
mobiltelefon és az internet igényei mozgat-
ják” – mondta a Le Monde-nak Michel de
Rosen, a világpiacon 3. helyen álló francia
Eutelsat cég vezérigazgatója. Az
Euroconsult szerint a digitális televízió a
növekedés fõ motorja. A mûholdon sugár-
zó tévécsatornák száma 2010-ben 29 ezer
volt, 2018-ra várhatóan el fogja érni a 39
ezret. A HD a mai 8 százalékkal szemben
akkorra a teljes forgalom 20 százalékát
képviseli majd.

Tanmese váltja a Megasztárt Kínában

Hiába vonzott négyszázmillió nézõt, átlép-
te a megengedett idõkeretet, így szünetel a
Super Girl címû mûsor, a magyar Megasztár
legnépszerûbb kínai megfelelõje. Helyette
erkölcsi javító célzatú, valamint közbizton-
sággal, házimunkával kapcsolatos progra-
mokat sugároznak majd. Az állami rádió,
film és televízió fõhivatal (SARFT) dönté-
se alapján a csatorna 2012-ben sem a Super
Girllel, sem pedig más, tömegeket vonzó
tehetségkutató mûsorral nem jelentkezhet.
Mindezt azért, mert a Hunan TV több al-
kalommal túllépte a SARFT által 2007-ben
meghatározott maximum idõkeretet, és
gyakran három órán át tartó fordulókkal
jelentkezett. A fiatal nézõkre gyakorolt ká-
ros hatásokra hivatkozva a tehetségkutató
mûsorok Kínában csak fõmûsoridõn kívül
és legfeljebb napi kétórás idõkeretben sugá-
rozhatóak.
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Röviden

Diadalát ünnepli az interaktív multimédia,
miután a Washington Egyetem Játéktudomá-
nyi Központja által kifejlesztett, Foldit neveze-
tû, makromolekula-modellezõ, online játék-
program felhasználásával a netes „gémerek”
kibogozták egy retrovírus fehérjemolekuláit.
Megemlítendõ, hogy ezen a feladaton koráb-
ban szuperszámítógépek dolgoztak közel egy
évtizedig – sikertelenül. A HIV gyógyításánál
is felhasználható eredmény a web nyújtotta
kollaborációs lehetõségek és az emberi kreativi-
tás közös szüleménye, amely azt bizonyítja,
hogy lehet hasznos tevékenységet folytatni vi-
deojátékokkal, kreatív és motivált emberek csa-
patával. A netet ellepõ online videojátékok
mérhetetlen emberi és gépi idõt, energiát
emésztenek fel – gyakorlatilag eredménytele-
nül, mert valami ok miatt egyelõre fontosabb a
gyártók profitja, mint a neten lógó embertö-
meg elfecsérelt idejének jobb kihasználása... 

(prier)
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A bulvármédia legtöbbször szokat-
lan eseményeket kezel csak hírként,
és ha ezek „sztárokkal” vagy
sztárolt emberekkel esnek meg, hát
annál nagyobb az öröm. Emellett
bulvár- és nem bulvár médiumok is
ünnepet ülnek, amikor egyszerre
sok ember távozik az örök vadász-
mezõkre, természetesen: nem termé-
szetes halállal, de az is lehet oka
groteszk és morbid jubilálásuknak,
ha hírességek hunynak el. Ilyenkor
exponenciálisan is megugrik a né-
zõk, a „kattintók” száma, megsok-
szorozódnak a halálhírt övezõ mû-
sorsávok, képernyõsávok, újságha-
sábok árai, és a kiadók végre meg
tudnak szabadulni a raktárban
nyugvó alkotásoktól, életrajzoktól.
A média, amely hírességekké for-
málta ezeket az embereket, még a
távozásukat követõ gyászból is le-
húzza a maga adóját. A Minden-
ható Sajtó ezen magatartása azon-
ban nagyon illeszkedik a Nyugat
korszelleméhez.
A kegyeletsértõ profithajhászás
nemzetközi médiatrend – gondol-
junk itt csak a nemrégiben kezdõ-
dött News of the World telefonle-
hallgatási botrányára, ám idehaza
is számos példáját találhatjuk az
undok csámcsogásnak, jövedelem-
szerzés céljából meglobogtatott ha-
lálhíreknek, a személyhez kapcsoló-
dó posztumusz médiaanyagokkal
való kupeckedésnek. 
Ilyen médiafelhajtás övezte annak
idején Mãdãlina Manole halálát,
annak körülményeit is, és még ha-
mis információk közlésétõl sem ri-
adt vissza a hazai sajtó. Az énekes-

nõrõl megjelent médiaszenzációk
közül kiemelkedik az Agerpres által
idén nyáron közzétett „utolsó” in-
terjú, melyrõl a Paginademedia.ro
derítette ki, hogy tulajdonképpen
közönséges hamisítvány. A tett an-
nál is súlyosabb, mert nem egy, fe-
detlen testû nõk fotójával beterített,
politikusok meg focisták nemi meg
nemtelen szokásait taglaló, ócska,
de bevált retorikai fordulatokkal élõ
bulvárlap robbantotta be a köztu-
datba, hanem bizony kies hazánk
egyik legfontosabb közvéleményfor-
máló és adatszolgáltató hírügynök-
sége. Úgy néz ki azonban, hogy a
romániai sajtóban nem divat tanul-
ni a hibákból, sõt: nem szabad er-
kölcsösként viselkedni, de még iga-
zat mondani sem – és fõleg az el-
hunytakról. Az Agerpres „mintá-
ját” másolta le az a három tévéadó
(Realitatea TV, Antena 3 és B1
TV), amely a szeptember 19-én el-
hunyt dzsesszzenész, Johnny
Rãducanu haláról három, teljesen
különbözõ, a zenésszel különbözõ
idõpontokban készült interjúval em-
lékeztek meg, ám mindegyiket
„utolsó interjú”-ként adták közre.
Remélem, hogy mihamarabb kide-
rül, hogy a tévések hazudtak vagy
tévedtek.  Ilyen híreket olvasván,
lassan azt kezdem várni, hogy egy
újságban valaki közölje a hazai bul-
vár- (vagy legalábbis akként viselke-
dõ) média nekrológját. A News of
the Worldot felszámolták. Én nem
siratnám az említett tévéadókat, de
a hírügynökséget sem.

Péter Árpád

Médiagnózis

Halálok és tévedések

Használt, német–osztrák, vegyes

tüzelésû kazánok (25kw-6okw),

puffertartályok, valamint bojlerek el-

adók. Érdeklõdni: 0756-800 356.

Fehér és fekete (15x15 cm) padló-

csempét keresek. Telefon: 0260-650

193, naponta – 18-20 óra között.

Apróhirdetés

F. I.

Újabb médiatermékkel bõ-
vült a Tõkés László EP-alel-

nökhöz, illetve a nemrégiben be-
jegyzett Erdélyi Magyar Nép-
párthoz közel álló lapokból álló
sajtótröszt. Négy helyi napilap
és egy internetes portál felvásár-
lása után a budapesti Határok
Nélkül a Magyar Nyelvû Sajtó-
ért Alapítvány információink
szerint ezúttal a Krónika többsé-
gi tulajdonjogát szerezte meg.
Értesüléseinket a napilap kiadó-
jának gazdasági igazgatója, De-
ák Attila nem cáfolta, de nem is
erõsítette meg. 

Amint arról korábban beszá-
moltunk, a Budapesten 2010. de-
cemberében bejegyzett Határok
Nélkül a Magyar Sajtóért Alapít-
vány június 1-jén többségi tulaj-
dont szerzett az Udvarhelyi Hír-
adó Kft.-ben, amely a Csíki Hír-
lap, az Udvarhelyi Híradó, a
Gyergyói Hírlap, a Vásárhelyi Hír-
lap címû nyomtatott lapok, vala-
mint az ezeket összefogó Sze-
kelyhon.ro portál kiadásáért felel.
A budapesti alapítvány a Szeren-
csejáték Rt.-tõl kapott 250 milllió
forint adományt használta fel er-
re a célra.

Liszkay az „alapember”

Az Udvarhelyi Híradó ügyve-
zetõ igazgatója kérdésünkre ko-
rábban azt állította: az akvizíci-
ónak egyetlen célja van, meg-
erõsíteni a cég vezetõ piaci pozí-
cióját – ennek érdekében Há-
romszéken, Kolozsváron és
Besztercén is terjeszkedni fog a

kiadó. Székely Róbert elismerte,
a magyarországi alapítvány
egyik „alapembere” Liszkay
Gábor, a Nemzet Lap- és
Könyvkiadó Kft. tulajdonosa, a
kormányközeli Magyar Nemzet
címû budapesti napilap igazga-
tó-fõszerkesztõje. A szintén
jobboldali beállítottságú Erdélyi
Napló tavaly júliusban kelt el, a
hetilapot a Magyar Nemzet címû
újságot kiadó Nemzet Lap- és
Könyvkiadó Kft. vásárolta meg
– a tranzakció mögött szintén
Liszkay Gábor áll.

Médiaháttér 
az EMNP-nek?

A napilapok felvásárlása után
Karácsony Gergely és Dorosz
Dávid, a Lehet Más a Politika
képviselõi közleményben bírál-
ták az Orbán-kormányt, amely
„egy alapítvány mögé bújva épít
politikai hátországot és sajtóbi-
rodalmat Erdélyben”. A két poli-
tikus szerint Határok Nélkül a
Magyar Nyelvû Sajtóért Alapít-
vány minden valószínûség sze-
rint törvénytelenül kapott 250

millió adóforintot a Szerencsejá-
ték Zrt.-tõl, hogy azt a határon
túli magyar sajtótevékenység
ápolására és megsegítésére for-
dítsa. Kitérnek arra is, hogy „a
Fidesz ráadásul egy olyan alapít-
ványon keresztül vásárolja fel az
erdélyi lapokat”, amely bejegy-
zése szerint csak egy nappal azu-
tán alakult, hogy megkapta a
Szerencsejáték Zrt.-tõl a 250
millió forintos adományt a „ha-
táron túli magyar sajtótevékeny-
ség ápolására és megsegítésére”.

Az alapítványi forma, valamint
a megnevezésbe foglalt „határok
nélkül” egyébként arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a befektetõk pá-
lyázati úton költségvetési pénzek-
re számíthatnak. Az Üllõi útra
bejegyzett alapítvány körül sok a
kérdõjel. A hivatalos bírósági
honlapról a név és címen kívül
csak az derül ki, hogy képviselõje
Dr. Korda Éva Judit. Korda ko-
rábban a Hír TV-t mûködtetõ rt.
vezérigazgatója volt, majd igaz-
gatósági tagja. A jobboldali mé-
diabirodalom terjeszkedése azt
sugallja, hogy a jövõ õsszel sorra
kerülõ parlamenti választásokra
Budapest erõs médiahátteret kí-
ván biztosítani a Tõkés László
bábáskodása alatt megalakult Er-
délyi Magyar Néppártnak.

Erre utal az is, hogy a sajtó-
tröszt irányításában kiemelt sze-
repet kap Tõkés László irodave-
zetõje is. Értesülésünk szerint
Demeter Szilárd ezekben a hetek-
ben személyesen felkereste az
Udvarhelyi Kiadó lapjait, mivel
azt a feladatot kapta, hogy össze-
hangolja a szerkesztõségek mun-
káját. 

Tõkés-trösztben a Krónika 

Hírösszefoglaló

Vizsgálatot indított az adatvé-
delmi biztos a Parlamentben

beszédet tartó Orbán Viktor kéz-
iratának lefotózása ügyében –
mondta Mészáros Katalin, a biz-
tos sajtófõnöke az MTI-nek. Jóri
András két beadvány alapján
kezdte el az ügy áttekintését. A
sajtófõnök közölte: az egyik be-
advány az Országgyûlés sajtófõ-
nökétõl, a másik az Origo.hu
internetes hírportáltól származik,
amely nyilvánosságra hozta az
Orbán Viktor kéziratáról készült
fényképet. Altorjai Anita, az Or-
szággyûlés sajtófõnöke az MTI
megkeresésére megerõsítette,

hogy múlt hét kedden az adatvé-
delmi biztoshoz fordult az ügy-
ben. Az Országgyûlésbe akkredi-
tált fotósokra vonatkozó elõírás
azt tartalmazza: „a pulpituson, il-
letve a felszólalók, képviselõk
elõtti irományok nem feltétlenül
nyilvánosak, így kérjük, tartóz-
kodjanak azok felismerhetõ, ol-
vasható fényképezésétõl”. A na-
pokban az Index.hu és az Origo.hu
hírportálok is olyan fényképet kö-
zöltek Orbán Viktor múlt hétfõi
parlamenti beszédérõl, amelyen
látszottak a kormányfõ jegyzetei
is. A képeken látható egyik lapon
kivehetõ volt egy olyan bekezdés
is, amely át volt húzva és a be-
szédben nem is hangzott el. 

Adatvédelmi vizsgálat indult

a parlamenti fotóügyben

Liszkay Gábor, a Fidesz erdélyi médiabirodalmának feje Fotó: MTI



7.35 Múltidéző (ism.)
8.05 Virágzó 
Magyarország
8.30 Híradó
8.40 Család-barát (ism.)
9.35 Vannak vidékek
(ism.)
10.35 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
11.25 Derrick (krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.45 Virágzó 
Magyarország
16.10 A világ felfedezése
17.05 A mindenséggel
mérd magad
17.20 Felelet az életnek
17.45 Duna anzix
18.10 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.50 Öregberény (sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 Az Északi-tenger
kalózai
(sp.-német kalandf., 1.
rész)
23.30 Dunasport
23.40 Utak az éjféli nap
alatt
0.05 Muzsikás történet
1.05 Titkos társaságok
2.00 Közbeszéd (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Szent Johanna (kan.
kalandfilm, 1-2. rész,
1999) 14.45 Porszívók
(am. vígjáték, 2002)
16.25 Mérgező égbolt
(am.-kan. thriller, 2008)
18.10 Kidobós: Sok flúg
disznót győz (am.-német
vígjáték, 2004) 19.55 Az
elnök emberére talál (am.
vígjáték, 2004) 22.00 An-
gyalszív (amerikai thriller,
1987) 0.10 Borzalmak vá-
rosa (amerikai thriller, 2.
rész, 2004)

7.30 Családi történet (tö-
rök sorozat) 9.30
Teleshopping 10.00 Ked-
ves barátnőm 12.30 Ka-
nal-D Hírek 13.15 Légy az
enyém - reality show
15.00 Teleshopping 15.15
A szív úrnője (török soro-
zat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 20.00
Akarsz milliomos lenni? –
verseny show 21.00 Man-
glo világa 22.30 Cancan
TV 0.30 Kanal-D Hírek (is-
métlés)

10.00 Cigányok 10.30 Át-
járó 16.00 Híradó 16.15
Hitélet, ismétlés 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendárium
17.50 Egészséges percek
17.55 Könyvajánló 17.57
Életképek 18.00 Reggeli
terefere 18.30 Híradó
19.00 Hargita magazin
19.30 Híradó 20.23 Szü-
reti vigadalom 20.35 A
Jazz születésétől napjain-
kig 21.30 Híradó 22.00
Átjáró

8.15 Ananlia 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 (sor.) 20.30 A sze-
relem győzelme (sorozat)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Auróra (am. soro-
zat) 23.30 Szerelemköny-
nyek sorozat.)
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TVR1, 21.10
A doboz

Arthur az Amerikai Űrkutatási Hivatal mérnöke, a felesége,
Norma irodalomtanár. A házaspár a középosztálybeliek átla-
gos életét éli a múlt század hetvenes éveiben. Az anyagi
helyzetük váratlanul megrendül, amikor mindkettőjüknek
munkahelyi problémái támadnak. Másnap egy dobozt talál-
nak a küszöbön. Azután felbukkan a kézbesítő is, aki el-
mondja, hogy megváltoztathatják az életüket.

DUNA Tv, 22.00
Az Északi-tenger kalózai

Észak-Németország kereskedővárosok uralta tengermellékén
él a Broderson család két fiú gyermekével. A kor szokásainak
megfelelően az elsőszülött fiút, Jant kereskedő tanoncnak
adják, a fiatalabb Klaust pedig a biztos megélhetést kínáló
egyházi pályára szánják. Az ifjú engedve az atyai akaratnak
Wigbold testvérrel kolostorba készül szerzetesnek.

RTL Klub, 23.45
Az élet sója

Robert, a tipikus balek őrült lépésre szánja el magát: elrabol-
ja a főnöke lányát. A szépséges, ám elviselhetetlenül elké-
nyeztetett Celine számára Robert váratlan és rendkívül bé-
nán kivitelezett akciója kapóra jön. Hogy megszabadulhas-
son apjától, segít az elrablójának, miközben két égből poty-
tyant angyal még náluk is eszelősebb módszerekkel próbál-
ja őket összeboronálni.

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 Srpski Ekran
11.40 Unser Bildschirm
12.05 Kutyafül-
Macskanyelv
12.30 Az én Budapestem
13.01 Híradó délben
13.20 Kárpát Expressz
13.45 Záróra
14.15 Iskolapélda
15.05 Vigyázz, kész, rajt!
15.35 Vizsgálat, lépj be!
16.00 Rocca parancsnok
(sor.)
16.50 Elit gimi 
(drámasor.)
17.45 A hangszerkészítés
mesterei
8.10 Magyar retro
19.10 Szabadlábon 
Erdélyben
19.35 Esti mese
20.00 Két zsaru egy pár
(krimisor.)
21.00 Híradó este
21.30 Hogy volt!?
22.40 24 (am. sor.)
23.25 Záróra 
23.50 Angyali érintés
(sor.)
0.35 Szerelemhajó (sor.)
1.20 Montalbano felügye-
lő (olasz krimisor.)

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Reggel
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
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.)
16.15 A szív útjai 
(török sor.)
17.15 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág (2011)
(élő) - összefoglaló
23.00 ValóVilág (2011)
(élő) - beszavazó show
23.45 Az élet sója 
(amerikai-angol rom. vígj.,
1997)
Utána: RTL-hírek
1.45 Kemény zsaruk 
(am. akció sor.)
2.45 Reflektor 
- Sztármagazin
2.55 Infománia
Multimédia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.40 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.50 Teleshop
12.25 Született kémek
12.50 3 nindzsa 
nem hagyja magát
(am. akció-vígj., 1995)
14.30 EZO.TV
15.30 Eva Luna 
(am.-mex. sor.) (ism.)
16.30 Psych 
- Dilis detektívek 
(amerikai krimisor.)
17.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 ÖsszeEsküvők
(valóságshow)
21.35 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.15 Aktív
22.50 A katedrális  
(német-kan. drámasor.)
1.00 Aktív extra
1.05 Esküdj! 
- éjszakai-show
1.35 Tények Este
2.10 EZO.TV
2.40 Elsőszámú ellen-
ségem (am. akció sor.)
3.35 Mentőhelikopter 
(német akció sor.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
10.30 Retrográd (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Iskolapélda (ism.)
12.05 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
12.30 Ősök tere (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Versus (ism.)
15.30 Sportré (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Ázsia (ism.)
17.05 BBC Click
A BBC informatikai maga-
zinja
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.20 Globál
19.45 Tíz perc
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Versus (ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

9.30 Nyomtalanul (soro-
zat) 10.20 Judy Garland:
Én és az árnyékaim (am.-
kan. f.) 12.15 Topmodell
leszek! a 13.40 Feleségc-
sere 14.40 Őrangyal (so-
rozat) 15.40 Doktor House
(ism.) 16.35 Nyomtalanul
(sorozat) 17.30 Gyilkos
számok (sorozat) 19.20
Jóbarátok (sorozat) 20.20
Két pasi (ism.) 21.15 Dok-
tor House (sorozat) 22.15
CSI: New York-i helyszí-
nelők (sorozat) 23.10
Aranypart

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Tenisz: BRD Ţiriac
Năstase Trophy 2011
(live) 14.00 Tenisz: BRD
Ţiriac Năstase Trophy
2011 (live) 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Pon-
tos sportidő 19.05 Infor-
mációk 20.00 Pontos
sportidő (live) 22.00
Wrestling WWE PPV Ex-
treme Rules, Showtime
0.00 Örüljünk a focinak!

TV2
6.29 Kárpát Expressz
6.56 Ma Reggel
10.00 Kalandozó
11.05 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
12.05 A szerelem diadala
(olasz sor.)
13.00 Híradó
13.20 Kárpát Expressz
13.50 Együtt 
- Hétköznapi Show
14.50 Tesz-vesz
15.20 Angkor unokája
15.50 Bűvölet (olasz sor.)
16.50 Liszt Ferenc 
(magyar-német-olasz sor.)
17.20 Kisváros 
(magyar sor.)
18.00 Robbie, a fóka 
(német sor.)
18.50 Angyali érintés
(amerikai sor.)
19.40 Szerelemhajó
(amerikai sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Déltenger kincse
(auszt.-francia sor.)
22.00 Linda (magyar sor.)
22.55 Az Este
23.30 Titkok 
és szolgálatok 
(olasz sor.)
0.25 Szülőföldjeim 
- Bemutatja: Faludy Györ-
gy
1.10 Sporthírek
1.20 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
9.50 George Enescu 
Nemzetközi Fesztivál
2011
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sorozat)
11.25 Az összeillő pár
(ism.)
12.20 Egy nyár Chopin-el
12.40 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Lottó 5 /40, 
Lottó 6/49
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10 A doboz
(amerikai thriller, 2009)
23.00 Dr. House 
(amerikai sorozat)
0.40 BBC Electric Proms
2007: Keane
1.40 Közérdek (ism.)
2.05 100%-ban garantált
3.00 Sport (ism.)
3.15 Hírek (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, 
Könyvbemutató
10.00 A Csendes-óceán
hercege (francia-spanyol
kalandfilm, 2000)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, sport
14.00 Mi történik doktor
úr? (ism.)
14.30 Tessék parancsol-
ni! – szórakoztató műsor
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek, sport
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Román Kupa:
Steaua-Sănătatea Cluj lab-
darúgó mérkőzés 
(live)
22.30 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 Odaát 
(amerikai akció sor.)
0.00 A Csendes-óceán
hercege 
(francia-spanyol kaland-
film, 2000) (ism.)
2.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés 
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
-  műsora (live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.00 Nyerj 
60 másodperc alatt 
- szórakoztató műsor
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
- Simona Gheorghe
műsora
19.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
20.20 
22.00 Nárcisz: 
Törvénytelen szerelmek
(sor.)
23.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.50 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.05 Az elveszett anthrax
(amerikai akciófilm,
2000)
3.00 A simlis és a szende
(amerikai sorozat)

7.00 Titkos szerelmek 
(telenovella) (ism.)
8.00 Családban 
(román sorozat) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 NCIS 
(amerikai krimisor.)
11.30 Finţescu hídja
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Családban
(román sorozat)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
- reality show
20.30 Hercegnő 
Védelmi Program 
(amerikai vígjáték, 2009)
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
(ism.)
23.45 NCIS 
(amerikai krimisor.)
1.00 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

6.30 Szétépítők
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- BMW 325i
9.00 Hogyan csinálják?
Légzsák, 
jégpálya, 
matrac, 
páncélautó, 
lift, 
sajt
10.00 Hogyan készült
11.00 A túlélés törvényei
- Namíbia
12.00 Amcsi motorok 
- Rick motorja 2.
13.00 Autókereskedők
úton - Fiat 500 
- 1. rész
15.00 Állítólag... 
- A nézők kérték 2. rész
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Fantasy motor 
- Jeff Clegg
18.00 Autókereskedők 
- Land Rover
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- Gondolatvezérlés
21.00 Hogyan készült?
22.00 Halálos fogás
23.00 Licitvadászok
- A gengszter whiskey-je
0.00 Autókereskedők 
- Volvo P1800S
1.00 Autókereskedők 
- Land Rover
2.00 A túlélés törvényei 
- Zambia

8.00 A Simpson család
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
9.30 Jamie Amerikában
10.00 Szigetek kincsei
10.30 Testvérség 
a borban
11.00 Vallomások
(ism.)
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra
13.30 Miért ABC
14.00 Az ajándék 
(ausztrál sor.)
14.35 Együtt Európában
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
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.)
20.35 Biznisz óra
21.30 Dobro urban
(ism.)

22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Csillagközi romboló
(amerikai-angol akció sor.)
23.55 Három királyság
(kínia sor.) (ism.)
0.50 Tomboló öklök
(amerikai kaland sor.)
1.45 Zoom (ism.)
1.50 Vallomások 
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, műsorismertetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek
16.15 Rejtett világok 17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom
17.55 Hírek, műsorism.   

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Hit-
világ, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Hír-
adás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás - Sportport-
rék, Kultúrpresszó 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.55 A nap hírei röviden   

CSÜTÖRTÖK
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Ma Máté és Ildikó napja
van.
A Máté a héber Mattanaja
név rövidített Mattai  for-
májának görög alakjából
származik, jelentése: Isten
ajándéka.
Az Ildikó germán eredetû
magyar nõi név. Attila hun
uralkodó feleségének,
Krimhildának a nevébõl
származik. A név rövidülé-
se a Hilda, Ilda, melynek
latin nyelvû szövegekben
elõforduló átirata az Ildico. 
Holnap az Ottó, Tamás és
Zelinda nevûeket köszönt-
jük.

Évforduló
• 1235 – Julianus barát do-
monkos szerzetes és há-
rom társa útnak indul Béla
királyfi megbízásából,
hogy Konstantinápolyon
és a Fekete-tengeren át el-
jussanak Magna Hungari-
ába, a keleti magyarok la-
kóhelyére.
• 1773 – Mária Terézia ki-
hirdetteti a jezsuita rend
feloszlatásáról szóló, július
21-én kiadott pápai bullát.
A rend elkobzott vagyonát

a Magyar Kamara kezeli, ez
teszi lehetõvé a magyarorszá-
gi oktatásügy reformját.
• 1883 – Madách Imre Az em-
ber tragédiája c. mûvének õs-
bemutatója a Nemzeti Szín-
házban.

Vicc
– Papa, tényleg rosszul vég-
zõdnek a pénteken kötött há-
zasságok?
– Persze. A péntek sem kivé-
tel.

Recept
Körözöttel töltött sonka 
Hozzávalók: 40 dkg túró, 25
dkg vaj, 5 dkg vöröshagyma,
8 szelet sonka, 5 g piros fû-
szerpaprika, 1 csipet õrölt kö-
mény, 1 dkg só, 20 dkg asz-
pik, 1 cs. petrezselyemzöld, 4
db paradicsom.
Elkészítés: A túrót áttörjük,
hozzáadjuk a vajat, a finom-
ra vágott hagymát és a fûsze-
reket, habosra keverjük. A
sonkaszeletekre rátesszük a
körözöttet, és roládszerûen
feltekerjük, majd olvasztott
és lehûtött aszpikkal fényez-
zük. Paradicsommal és petre-
zselyemzölddel díszítjük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Vihar dúl a lelkében, ezért jobb
ha õszintén bevallja, hogy egy-
szerre vannak pozitív és negatív
érzései párkapcsolatában.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Döntenie kell, hogy a szívére
hallgat érzelmi téren, vagy a csa-
ládjára. Arról van szó, hogy
olyan emberhez vonzódik, akire
még ön sem számított. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Egyénisége kiteljesedésének idõ-
szaka következik. Érzelmi prob-
lémáit kezelni tudja, a céljait is
könnyebben eléri. Egy barátja
hasznos tanácsokkal látja el.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Nehéz eldönteni, hogy a sors
kényszeríti-e, vagy ideges kapko-
dása miatt kerül-e kínos helyzet-
be. Családi konfliktusok teszik
próbára türelmét.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Munkahelyérõl olyan híreket
hall, amelyek igazolnják az ag-
gályait. Most már bánja, hogy
nem élt a felkínált ajánlatokkal.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Kellemes meglepetés éri, amitõl
visszatér az életkedve. Felszaba-
dultabbnak érzi magát, mint
bármikor az elmúlt napokban.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Használja ki a lehetõségét an-
nak, hogy új dolgokat tanuljon
valakitõl. A megszerzett ismere-
tekkel könnyebben és hatéko-
nyabban fog tudni dolgozni.
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

Ég a keze alatt a munka, de ez
nem feledteti gondjait. Nehezére
esik nemet mondani, pedig így
múlik el egy szerencsés idõszak.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ön nyitott minden új elõtt. Intel-
ligens, távolságtartó és néha túl-
zottan független. Szükségét érzi
annak, hogy ma valami jót csele-
kedjen a környezetével.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Sokat gondolkozik a pénz szere-
pérõl. Rájön, hogy az anyagi
ügyeknél lényegesebb kérdések is
vannak. A magányos töprengés
helyett mozduljon ki.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Nagy kísértésnek van kitéve,
hogy elcsábítsák. Ez persze csak
akkor gond, ha van párja, de ha
nincs, legyen nyitott egy szép, új
kapcsolatra.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Érzelmi stabilitása és hûsége lesz
nagy próbának kitéve, mivel iz-
gatja és vonzza egy személy. Vá-
gyával hajthatatlannak kell len-
nie jelenlegi társa miatt. 
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Minden mese igaz. Nem azért,
mert hétfejû sárkányokról szól-
nak, hanem azért, mert arra
tanítanak bennünket, hogy a
sárkány legyõzhetõ. Ez pedig
fontos dolog. Talán éppen ezért
szeretjük a meséket, mert újra
és újra megerõsítenek bennün-
ket abban, amit a szívünk mé-
lyén mindig is tudtunk és re-
méltünk: akinek a szíve tiszta,

az végül gyõz, még ha a legkisebb
is a többiek között. Vannak, akik
nem szeretik a meséket. Õk is
gyõzni akarnak, mint mindenki
más, de úgy, hogy szívüket nem
tisztítják meg. Azért nem, mert
nem hisznek a tisztaságban és a
szépségben. Ha úgy érzed, hogy
egy történetben nem te vagy a
legkisebb királyfi, akkor valószí-
nûleg a sárkány vagy. 

Gondolatjel Visky István rovata



Labdarúgás 

Turós-Jakab László

A forduló általános jel-
lemzõjével összhangban,

botrányos mérkõzéssel zárult
hétfõn este a labdarúgó-Liga-
1 hetedik menete. A CFR
1907 2-0-ra verte Kolozsvá-
ron az FC Vasluit, a gólokat
Cadu (11 m) és Weldon sze-
rezte a 70. és 72. percben.
Gyõzelmükkel a „vasutasok”
egy pontra közelítették meg a
listavezetõ Dinamót. 

Augustus Constantin szét-
fütyülte a kolozsvári mérkõ-
zést – s nemcsak a 12 sárga
lap és Viorel Hizo vaslui
edzõ kiállítása miatt mon-
dom ezt. A sípmester határo-
zatlan játékvezetése közepet-
te, a 18. percben bekövetke-
zett ütközés során betört
Wesley feje, Beto kapust pe-
dig ki kellett támogatni a pá-
lyáról, majd szünet után
Camora rúgta meg Adail-
tont, aki szintén kötést kapott
a fejére. Constantin les címén
érvénytelenítette Wesley gól-
ját, majd Weldon, Ronny és
Sougou tizenhatoson belüli
felvágásai után csak az utol-
sónál, a legkevésbé nyilván-
valónál adott tizenegyest a
házigazdáknak. Adrian Po-
rumboiu csapattulajdonos
nyilvánosan bundázóknak ti-

tulálta a kolozsváriakat, aki-
ket azzal vádol, hogy csak
háttérmanõverekkel tudnak
nyerni.   

A másik hétfõi mérkõzé-
sen, Marosvásárhelyen, a he-
lyi MFC az utolsó másodper-
cekben mentett pontot Sergiu
Buº góljával (1-1), miután a
75. percben Grozav a Kolozs-
vári U-nak szerzett vezetést.   

A viharos 7. fordulóban
négy hazai siker született, s
csak a bajnok Oþelul és a

Pandurii tudott idegenben
nyerni. Kevés gól esett, 14,
viszont annál több sárga lap
került elõ, nem kevesebb,
mint 62. Hét játékost és há-
rom edzõt – a rapidos Rãz-
van Lucescut, a Târgu-Jiu-i
Petre Grigoraºt és vaslui
Viorel Hizót – állítottak ki a
sípmesterek, akik ezúttal sem
álltak a helyzet magaslatán.
Mégis, közülük Kovács Ist-
ván még nagyobb tragédiát
akadályozott meg azzal,

hogy csak a mentõsöknek en-
gedte meg, hogy elmozdítsák
a gyeprõl a lábtörést szenve-
dett Cosmin Bãcilát. A „pan-
dúrok” játékosát tegnap már
meg is mûtötték. Több hóna-
pos kényszerpihenõre szorul,
míg „hóhérja”, Gardoº, leg-
kevesebb 16, legtöbb 24 for-
dulós eltiltásra számíthat   

A 8. forduló mûsora: pén-
teken: Concordia Chiajna–
Brassói FC (20:15 óra, GSP
Tv), Galaci Oþelul–CS Mio-

veni (21:30 óra, DigiSport 1).
szombat: Kolozsvári U–Ce-
ahlãul Piatra Neamþ (19 óra,
DigiSport 1), Buk., Rapid–
Kolozsvári CFR 1907 (21.30
óra, DigiSport 1); vasárnap:
Buk. Sportul Studenþesc–
Buk. Steaua (17 óra, Digi-
Sport 1), FC Vaslui–Szebeni
Voinþa (19 óra, DigiSport 1),
Petrolul Ploieºti–Buk. Dina-
mo (21.30 óra, DigiSport 1);
hétfõ: Pandurii Tg. Jiu–
Astra Ploieºti (19 óra, Dolce
Sport és TVR 1), Medgyesi
Gaz Metan–Marosvásárhe-
lyi MFC (21.30 óra, Digi-
Sport 1). 
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RövidenLiga-1: botrányos forduló Kiesett a Mioveni 

A labdarúgó-Román Kupa
tizenhatoddöntõinek elsõ
eredményei: Brassói FC–
Bákói FCM (Liga-2-es) 2-0
(hosszabbítás után), Petrolul
Ploieºti–Concordia Chiajna
4-1 és Gaz Metan Severin
(L2)–CS Mioveni 6-3 (bünte-
tõkkel). Lapzárta után feje-
zõdött be a Galaci Oþelul–
Oltchim Râmnicu Vâlcea-
(L3) találkozó. Ma nyolc
mérkõzést rendeznek, hol-
nap pedig a következõ mecs-
cseket: Marosvásárhelyi
MFC–Konstancai Viitorul
(L2) – 18.30 óra, Sport.ro,
Steaua–Kolozsvári Sãnãta-
tea (L3) – 20.30 óra, Pro Tv,
Dinamo–Nagyváradi Luce-
afãrul (L2) – 21.15 óra, Dol-
ce Sport, FC Vaslui–Jádi Vo-
inþa (L3). 

Fordítottak 
a kolozsváriak 

Nõi kosárlabda-Román Ku-
pa-visszavágókat rendeztek
tegnap. A Kolozsvári U lát-
ványosan fordítva ütötte el a
továbbjutástól a Nagyváradi
CSM U-t, amelyet a hazai
64-72 után tegnap 63-46-ra
gyõzött le idegenben. Kettõs
gyõzelemmel jutott tovább a
Szatmárnémeti (99-48 és 68-
60 a Krajovával), a Rapid
(48-46 és 62-56 a Iaºi-val), a
Târgoviºte (77-54 és 77-58 a
Gyulafehérvárral), a Sepsi
BC (61-55 és 76-44 az Olim-
piával) és az Arad (65-52 és
59-48 a Temesvárral). A ha-
zai 93-69-et küvetõen a
Sportul Studenþesc csak 63-
60-ra kapott ki Brassóban és
a legjobb nyolc közé jutott. 

Magyarok, 
nem hondurasiak

Másfél hónappal a sanghaji
világbajnokság után megkap-
ták oklevelüket a nemzetközi
szövetségtõl (FINA) a ma-
gyar férfi vízilabda-válogatott
tagjai, akik ezzel immár iga-
zolhatják, hogy nem Hondu-
ras, hanem Magyarország
színeiben vettek részt a vb-n
– írta tegnap a dr. Kemény
Dénes irányította nemzeti
együttes hivatalos honlapja.

Hazatér a Steaua? 

A Rapid Giuleºti-re való
visszatérése után a másik fõ-
városi labdarúgócsapat is ha-
zatérését tervezi: Gigi Becali
megegyezett a katonaklub il-
letékeseivel, s ha valami köz-
be nem jön, a Steaua már
október 22-én a Ghencea
úton fogadhatja a Rapidot
az örökrangadón.  

Oktatták a japánokat 

Az Új-Zélandon zajló rögbi-
Világkupa legutóbbi eredmé-
nyei: Új-Zéland–Japán 83-7
(A csoport), Franciaország–
Kanada 46-19 (A), Anglia–
Grúzia 41-10 (B), Írország–
Ausztrália 15-6 (C), Olaszor-
szág–Oroszország 53-17,
Wales–Szamoa 17-10 (D). A
skótokkal és az argentinok-
kal szemben is vesztes romá-
nok szombaton az angolok-
kal találkoznak.   

A Vaslui elleni gyõzelmükkel a kolozsvári vasutasok a táblázat második helyére léptek Fotó: Mediafax

Tenisz

T. J. L.

A bangkoki Four Sea-
sons hotelben ma délben

sorsolják ki a jövõ évi Davis-
kupa-mérkõzések elsõ fordu-
lóinak párosítását. Azzal,
hogy 5-0-ra vesztett a csehek-
kel szemben, a román csapat
kiesett a Világcsoportból,
ahova 2010-ben jutott fel. 

A legfrissebb DK-világ-
rangsorban a 25. helyen álló
Románia a négyes számú ki-
emeltje az euroafrikai zóna I.
csoportjának, tehát az elsõ
fordulóban nem találkozhat
Izraellel (elsõ számú kiemelt,
11. a DK-rangsorban), Dél-
Afrikával (2., 21.) és Belgi-
ummal (3., 22.). A trikolórok
lehetséges ellenfelei a jövõ
évi nyitófordulóban: Hollan-
dia (27. a DK-rangsorban),
Finnország (30.), Szlovákia
(31.), Szlovénia (34.), Portu-
gália (35.), Dánia (39.) és
Nagy-Britannia (44.) 

A  britek elleni 0-5 nyomán
az euroafrikai zóna II. cso-
portjában maradt magyar

csapat a negyedik kiemelt, az-
az Ukrajnát (elsõ számú ki-
emelt), Lengyelországot (2.),
Bosznia-Hercegovinát (3.),
Fehéroroszországot (5.), Lett-
országot (6.), Ciprust (7.) és
Észtországot (8.) elkerüli az
elsõ fordulóban. A magyarok
lehetséges ellenfelei az egyip-
tomiak, az írek, a luxembur-
giak, a madagaszkáriak, a
moldovaiak, a monacóiak, a
marokkóiak és a törökök.
Magyarország a 49. a leg-
újabb DK-rangsorban, amely
132 nemzetet tartalmaz.  

A Világcsoport jövõ évi
küzdelemsorozatának nyolc
kiemeltje Spanyolország (1.),
Argentína (2.), Szerbia (3.),
Franciaország (4.), Csehor-
szág (5.), Egyesült Államok
(6.), Horvátország (7.) és
Oroszország (8.). A legjob-
bak ellenfelei Ausztria, Ka-
nada, Németország, Olasz-
ország, Japán, Kazahsztán,
Svédország és Svájc közül
kerülnek ki.   

Az idei Davis-kupa-dön-
tõt Spanyolország és Argen-
tína vívja, december 9. és
11. között. 

DK-sorsolás Bangkokban

Jégkorong 

T. J. L. 

A Ferencvárosi TC 5-3-
ra gyõzött a Steaua

Rangers vendégeként Csík-
szeredában, a magyar–ro-
mán jégkorongbajnokság-
ban, a MOL Ligában. A hét-
fõ esti mérkõzésen a vesztes
csapat góljait Martin Persson
és Mihai Georgescu (2) ütöt-
te. A Steaua 24 percet játszott
emberhátrányban, a Fradi
csak 8-at. 

Székesfehérvárott a ven-
dég újpestiek elõször nyertek
ebben az idényben: 6-4 a
Sapa Fehérvár AV19-cel. 

Tegnap este HSC–Dab.
Docler csúcsrangadó volt
Csíkszeredában, míg Székes-
fehérváron a Sapa Fehérvár
AV19 a Miskolci Jegesmed-
vék csapatát fogadta. Pénte-
ken az alábbi párosításban
játszanak: Újpesti TE–Sapa
Fehérvár AV19, HSC Csík-
szereda–Brassói Corona Fe-
nestela, Ferencvárosi TC–
Miskolci JJSE. 

Még nyeretlen a Steaua

Tenisz 

ÚMSZ

BRD Nãstase Þiriac
Trophy névvel szerepel

az ATP-versenynaptárban
az a salakpályás tenisztorna,
amelynek küzdelmei ezen a
héten Bukarestben zajlanak.
A díjalap 422.950, amibõl a
gyõztesnek 67.650, a dön-
tõsnek pedig 35.600 jár. A
bukaresti torna ATP 250 ka-
tegóriás, ami azt jelenti,
hogy a nyertes 250 világ-
rangsor-pontot kap – legyõ-
zöttje pedig 150-et. 

A 32-es fõtáblára kerülé-
sért 32-en selejteztek, köztük
22 román játékos. Egyedül a
34 éves Razvan Sabãunak si-
került a cél közelébe kerül-
nie, de az utolsó fordulóban
6-1, 7-6 (3) arányban alulma-
radt a francia Florent Serrá-

val szemben. A román színe-
ket alanyi jogon Victor Hã-
nescu, Marius Copil, Victor
Crivoi és Adrian Ungur kép-
viselte a fõtáblán, utóbbi há-
rom szabadkártyásként.

Mindjárt az elsõ forduló-
ban nagy meglepetés szüle-
tett: az ismeretlen brazil Joao
Souza 6-4, 7-6-ra verte az
ötödik helyen kiemelt spa-
nyol Tommy Robredót. S ar-
ra sem sokan számítottak,
hogy a portugál Frederico
Gil már az elsõ körben legyõ-
zi a francia Jeremy Chardyt
(2-6, 6-4, 6-3). 

Tegnapi eredmények: Igor
Andrejev (orosz)–Peter To-
rebko 5-7, 6-4, 7-5, Marius
Copil–Victor Crivoi 6-3, 6-3,
Carlos Berlocq (argentin)–
Andreas Haider-Maurer
(osztrák) 6-2, 6-1, Alessandro
Giannessi–Albert Montanes
(spanyol, 8.) 7-5, 6-4, Florent

Serra–Gianluca Naso 6-2, 6-
4, Albert Ramos (spany-
ol)–Victor Hãnescu 6-4, 6-3,
Filippo Volandri (olasz)–Rui
Machado (portugál) 6-3, 6-3,
Andreas Seppi (olasz, 7.)–
Eric Prodon (francia) 6-1, 4-
6, 6-1, Adrian Ungur–Lukas
Rosol (cseh) 6-4, 6-1.  

Hãnescu 2008-cal kezdõ-
dõen negyedszer búcsúzott a
ATP-bukaresti torna elsõ for-
dulójában, miután 2007-ben
döntõt vívott – s vesztett a
francia Gilles Simonnal
szemben.  

Az est fénypontjaként az
Arenele BNR-n gálamérkõ-
zés szórakoztatta a közönsé-
get, a háló egyik oldalán a
francia Yannick Noah és a a
marokkói Younes El Ayna-
oui, a másikon pedig Ilie
Nãstase és a mókamester
Mansour Bahrami bûvölte a
teniszlabdát. 

Hãnescu korán búcsúzott

A táblázaton
1. Dinamo 7 5 1 1 13-4 16
2. CFR 1907 7 5 0 2 16-5 15
3. Pandurii 7 4 2 1 12-6 14
4. Rapid 7 4 2 1 9-4 14
5. Kv. U 7 3 3 1 9-6 12
6. Astra 7 3 2 2 7-6 11
7. Steaua 7 3 1 3 11-9 10
8. Vaslui 7 3 1 3 9-9 10
9. Brassó 7 3 1 3 7-7 10
10. Oţelul 7 3 1 3 6-8 10
11. Ceahlăul 7 2 3 2 6-7 9
12. Gaz Metan 7 3 0 4 11-13 9
13. Petrolul 7 2 1 4 6-7 7
14. Szeben 7 1 4 2 5-8 7
15. Vásárhely 7 1 3 3 6-9 6
16. Mioveni 7 2 0 5 7-16 6
17. Sportul 7 1 2 4 7-15 5
18. Chiajna 7 0 3 4 1-10 3

A táblázaton:
1. Dab.Docler 5 5 0 0 30-914
2. Miskolci JJSE 3 3 0 0 20-4 9
3. Fehérvár 5 3 0 2 21-20 8
4. Brassó 5 2 0 3 19-18 6
5. FTC 5 2 0 3 15-25 6
6. Csíkszereda 2 1 0 1 7-4 4
7. Újpest 4 1 0 3 10-27 3
8. Steaua 5 0 0 5 14-29 1

A győzelemért 3 pont jár. Ha bünte-
tők vagy hosszabbítás után szüle-
tik, 2-1 arányban oszlik a győztes
és vesztes között.  

A román csapat egyik legjobb játékosa, Victor Crivoi Fotó: Mediafax
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