
Kivitelezhetetlennek tartják a szakemberek a romák parlamenti képviselõjének azt az el-

képzelését, hogy törvénnyel számolja fel a koldulás jelenségét Romániában. Nicolae Pãun

napokban benyújtott tervezetében börtönbüntetéssel sújtaná a kéregetõket és a „bérkoldu-

lást”, mert jogtalanul szerzett és adózatlan jövedelmet termel, ráadásul negatívan befolyá-

solja a romákról kialakított képet. Az erdélyi önkormányzatok lapunk által megkérdezett

vezetõi eddig is próbáltak – több-kevesebb sikerrel – gátat vetni a kéregetés jelenségének, 

s nem értenek egyet azzal, hogy a „nyakukba varrják” a koldulás betiltását. 7. oldal 

új magyar szó
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3072 ▼
1 amerikai dollár 3,1886 ▼
100 magyar forint 1,4875 ▲

Akusztikahiány az „Enescun”

Az Orchestre National de France tegnap
esti koncertjével véget ért a George Enes-
cu Fesztivál Bukarestben. A fõvárosi ren-
dezvényen fellépõ mûvészek elégedettek 
a fesztivál közönségével, viszont kifogá-
solták a koncerttermek akusztikáját. 

Vezércikk 3

„Idõvonalas” lesz a Facebook

Újabb funkcióval bõvíti a közösségi hálóza-
tok szolgáltatásainak skáláját a Facebook,
amely múlt- és jövõbeli események között is
kapcsolatot teremtene. Ez mérföldkõnek
számíthat az internetes reklámiparban is.

Kultúra 8

Aktuális 2

Konstrukciók
A boci elmélet szerint (és nem csak...)
most azért van válság és azért kell fo-
lyamatosan megszorításokhoz folya-
modni, mert tíz évvel ezelõtt azok a
csúnya baloldaliak pazaroltak. Hát a

jobboldal most mit csinál, a
válságon kívül? A jogálla-
misággal, a társadalmi
egyenlõtlenségek kezelésé-

vel, a társadalmi szolida-
ritás intézményeinek
fenntartásával mi a hely-

zet? Ezekre mi a jobb-
oldal megoldása? Ágoston Hugó

Putyin–Medvegyev: 
újabb helycsere?

Egymást javasolta a másikuk posztjára Vla-
gyimir Putyin volt államfõ, jelenlegi minisz-
terelnök és a mostani elnök, Dmitrij Med-
vegyev – ez derült ki felszólalásaikból az
Egységes Oroszország nevû kormánypárt
kongresszusán, szombaton Moszkvában. 

Számítástechnika 6

A környzetvédelem jegyében
telt el a hétvége országszerte:

a kerékpárosok a tisztább és biz-
tonságosabb közlekedésért bicik-

liztek a Critical Mass rendezvé-
nyein, a természetvédõk pedig a
Let`s do it Romania akciósoroza-
tához csatlakoztak. 7. oldal 

Hadüzenet koldusoknak
Törvényben tiltaná meg a kéregetést a hazai romák parlamenti képviselõje

Farkas István

„Az Európai Néppártnak
(EPP) mindenre megvannak

a megoldásai, arra kérjük a tagja-
it, támogassanak abban, hogy
Schengen-tagok legyünk” – fogal-
mazott Markó Béla az EPP szak-
mai háttérintézménye, az Euró-
pai Gondolatok Hálózata tizedik,
bukaresti nyári egyetemének zá-
róülésén. Emlékeztetett, a közös-
ség a kezdetektõl támogatta Ro-
mánia euroatlanti felzárkózását
is, abban a reményben, hogy ezál-
tal elõsegíti az ország demokrati-
zálódását és a kisebbségi kérdés
rendezését. A képviselõházban
tartott beszédében a miniszterel-
nök-helyettes a román–magyar
párbeszéd fontosságát is hangsú-
lyozta. Folytatása a 3. oldalon 

Schengent 

kértek az EPP-tõl 

A törvényjavaslat szerint 500 lejes bírságot kaphat az a személy, aki kéreget, és börtönbe kerülhet a gyermekét koldulásra kényszerítõ szülõ

A biztonságosabb közlekedésért bicikliztek Vásárhelyen is

Fotó: ÚMSZ

Fotó: Parászka Boróka 

Cs. P. T.

A miniszterelnök mandátu-
ma végéig a helyén marad, a

kormányátalakítás pedig nem
merült fel sem a Demokrata Libe-
rális Párt (PDL) vezetõségében,
sem a koalíció szintjén – szögezte
le a hét végén a PDL fõtitkára.
Ioan Oltean azokra a sajtóhírekre
reagált, melyek szerint Emil Boc
versenybe száll a Pálffy Zoltán
RMDSZ-es képviselõ halála után
megüresedett mandátumért, s ha
bekerül a parlamentbe, lemond a
miniszterelnökségrõl, hogy átve-
gye az alsóház vezetését. Egyben
cáfolta azt is, hogy Románia
schengeni csatlakozásának késle-
kedése miatt a kormányfõ né-
hány minisztere leváltását fontol-
gatja. Folytatása a 3. oldalon 

Emil Boc kitölti

a mandátumát?
Civilek seprûvel, kerékpárral
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Röviden

Állásbörze: kevés érdeklõdõ

A frissen végzett háromszéki fiatalok nem
érdekeltek a munkahelykeresésben. A Sep-
siszentgyörgyön szervezett munkahelybör-
zén 196 állást ajánlottak idén líceumot és
szakiskolát végzettek számára. A mintegy
kétezer végzõsbõl viszont alig 219-en ér-
deklõdtek álláslehetõségek iránt. Kelemen
Tibor, a Kovászna megyei munkaerõ-ügy-
nökség igazgatója elmondta: több mint 850
háromszéki céget kerestek meg, és közülük
23 ajánlott 196 munkahelyet. A legtöbb fia-
talt a készruhaiparban vagy a biztosítási
szakmában alkalmaznák. A frissen végzet-
teket alkalmazó cégek egyébként állami tá-
mogatást is igényelhetnek, így havonta 500
és 750 lej közti összeget kaphatnak, cseré-
ben a felvett fiatalokat legkevesebb három
évig foglalkoztatniuk kell. 

Walesa meglátogatta Jaruzelskit

Lech Walesa volt lengyel államfõ, a Szoli-
daritás szakszervezet alapítója és elsõ elnö-
ke (képünkön jobbra) meglátogatta
Wojciech Jaruzelski tábornokot, volt állam-
fõt a varsói katonai kórházban. A 88 éves
Jaruzelski március óta limfómában (a nyi-
rokrendszer sejtjeibõl kiinduló daganatos
betegségben) szenved, és kemoterápiás ke-
zelésben részesül. Az egykori nemzetvédel-
mi miniszter, késõbbi miniszterelnök és ál-
lamfõ ellen folyó két pert ,egészségi állapo-

ta miatt egy évre felfüggesztették.
„Gyógyulást kívánok, tábornok úr!” –
mondta Walesa Jaruzelskinek.

Bírság a magyar tábláért

Engedély nélküli reklámozás címén elko-
bozta a rendõrség a Romániai Magyar Or-
vos- és Gyógyszerészképzésért Egyesü-
let által a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem épülete elé állí-
tott tiltakozó táblát. A felirat a tanügyi tör-
vénynek azt a cikkelyét tartalmazta, amely-
bõl kiderül, hogy a magyar intézetek létre-
hozása a MOGYE kötelessége, mivel mul-
tikulturális intézményként mûködik. A táb-
la elkobzása mellett ötszáz lejre is megbír-
ságolták az egyesületet, amelynek ügyveze-
tõje, Ádám Valérián tízlejenként az
RMDSZ vezetõitõl szándékozik összegyûj-
teni a büntetés összegét.

Jóslat Gyurcsányék távozásáról

Hiller István korábbi pártelnök szerint csak
idõ kérdése, hogy Gyurcsány Ferenc és az
általa életre hívott Demokratikus Koalíció
Platform távozzék az MSZP-bõl. Az
MSZP szociáldemokrata platformjának ve-
zetõje a párt szombati választmányi ülése
után újságíróknak azt mondta: úgy gondol-
ja, hogy Gyurcsányék ezt a döntést lélek-
ben már meg is hozták. Hozzátette: aki sze-
rint ez a szocialista párt darabokra hullását
jelentené, „az vagy nem ismeri a helyzetet,
vagy hazudik”.

Szerencsés ûrbaleset

Feltehetõen a Csendes-óceánba zuhantak
az amerikai mûhold nagyobb darabjai – kö-
zölte tegnap a NASA egyik illetékese. Nick
Johnson hangsúlyozta: a becsapódás után
11 órával sem érkeztek jelentések száraz-
földre esett darabokról, illetve arról, hogy
bárki talált volna ilyeneket, valószínûleg el-
éghettek a légkörben.

ÚMSZ

Vlagyimir Putyin volt állam-
fõ, jelenlegi miniszterelnök

lesz az elnökjelölt a jövõ tavaszi
elnökválasztáson, míg a mostani
elnök, Dmitrij Medvegyev min-
den jel szerint kormányfõként te-
vékenykedik tovább – ez derült ki
kettõjük felszólalásaiból az Egy-
séges Oroszország Párt nevû kor-
mánypárt kongresszusán szom-
baton Moszkvában. Medvegyev
Putyint javasolta elnökjelölt-
nek, Putyin pedig Medvegyevet
ajánlotta a párt listavezetõjének
az idén decemberi parlamenti vá-
lasztásokra, és egyben kormány-
fõnek. Mindketten vállalták a ki-
jelölt feladatot. A hétvégén több
más orosz párt is jelöltállító

kongresszust tart. Elsõként a
kommunisták vezetõje,
Gennagyij Zjuganov reagált
Putyin elnökjelöltségének a híré-
re azzal, hogy semmi nem válto-
zik meg attól, és „semmi jóra
nem vezet”, ha a „tandem” két
tagja helyet cserél, mert az elmúlt
négy évben semmi lényeges nem
történt. Az Igazságos Oroszor-
szág párt vezetõje, Szergej
Mironov leszögezte: pártja nem
támogatja Putyin elnökjelöltsé-
gét. Vlagyimir Zsirinovszkij, a li-
berális demokrata párt elnöke
megkönnyebbülését fejezte ki,
hogy vége a titokzatoskodásnak.
A parlamenten kívüli, ellenzéki
Jabloko párt vezetõje, Szergej
Mitrohin kijelentette: a hatalom
változatlan volta veszélyes az or-

szágra nézve, mert a modernizá-
ció ma mindenekelõtt a hatalom
megújulása, és a tandemen belüli
helycserének semmi köze a meg-
újuláshoz.

Vlagyimir Putyin 2000 és
2008-ig volt államfõ, de az alkot-
mány értelmében harmadik peri-
ódusra nem indulhatott. Ezért je-
lölte Medvegyevet, akit kezdettõl
fogva „helytartónak” tekintettek,
noha lassan bizonyos mértékig
önállósult a politikában. Pu-
tyin most újra indulhat az elnöki
tisztségért, mert közben megvál-
tozott az alkotmány, és a jelek
szerint meg is teszi. Az orosz tár-
sadalommal foglalkozó szakem-
berek szerint kétség sem férhet
hozzá, hogy a szavazók támogat-
ni fogják õt szándékaiban. 

Gy. Z.

Az ökumenizmus mellett
emelt szót és közvetve a refor-

máció szellemi atyjának tekintett
Luther Mártont méltatta pénte-
ken XVI. Benedek pápa. A katoli-
kus egyházfõ németországi láto-
gatásának második napján Erfurt-
ban a német evangélikus egyház
vezetõivel találkozott. Az ökume-
nikus istentiszteleten jelen volt
Angela Merkel kancellár és
Christian Wulff államfõ is.

Másnap a keresztény hit és az
egyház szerepét hangsúlyozta a
náci és a kommunista diktatúrák
elleni harcban XVI. Bene-
dek. Homíliájában a pápa vissza-
emlékezett az egykori vasfüg-
göny és a hírhedt berlini fal több
mint 20 évvel ezelõtti lebontására

és a náci rezsim évtizedekkel ez-
elõtti összeomlására. Hangsú-
lyozta, hogy a „barna és a vörös”
diktatúrák a keresztény hit szá-
mára is keserû megpróbáltatáso-
kat okoztak. XVI. Benedek hosz-
szasan méltatta a tragikus sorsú
magyar királylány, Árpád-házi
Szent Erzsébet Türingiához kap-
csolódó, a szegényeket és a bete-
geket támogató tevékenységét.

A pápa a német egység kancel-
lárjaként méltatta Helmut Kohlt.
A találkozóra Freiburgban került
sor. XVI. Benedek szerint Helmut
Kohl örökre beírta nevét a német
és az európai történelembe, és a
néhai II. János Pál pápával együtt
hatalmas érdemeket szerzett Eu-
rópa egyesülésének elõmozdítá-
sában. Kohlt a szabadság jelképé-
nek nevezte. 

„Barna” és „vörös” diktatúrák

veszélyére figyelmeztet a pápa
ÚMSZ-összeállítás

Azonnali tárgyalást ajánlott
egymásnak pénteken az

ENSZ-közgyûlés általános vitájá-
ban a szónoki emelvényrõl
Mahmúd Abbász, a palesztin ha-
tóság elnöke és Benjamin
Netanjahu izraeli miniszterelnök,
miután a palesztin vezetõ hivata-
losan kérelmezte a világszervezet
fõtitkárától, hogy ismerjék el hi-
vatalos tagállamként az általa
képviselt entitást. A palesztin el-
nököt a hivatalos delegációk
többsége és a teremben lévõ civil
szervezetek képviselõi felállva üd-
vözölték, amikor bejelentette,

hogy átnyújtotta az ENSZ-fõtit-
kárnak a státuskérelmet. Az izra-
eli miniszterelnök, noha azzal ve-
zette fel szónoklatát, hogy nem
tapsot aratni jött, hanem az igaz-
ságot elmondani, mégis kiváltotta
több küldöttség tetszésnyilvánítá-
sát. Ban Ki Mun ENSZ-fõtitkár
hivatala bejelentette, hogy a folya-
modványt továbbították az
ENSZ Biztonsági Tanácsának. A
testület elõször ma konzultál
majd, de a szavazásra várhatóan
hónapokig várni kell.

A Közgyûlés általános vitájá-
ban Abbász az izraeli–palesztin
válság rendezésére vonatkozó
nemzetközi megállapodások tisz-
teletben tartását és a megszállt te-
rületeken létesített zsidó telepek
további bõvítésének azonnali leál-
lítását szabta a tárgyalások feltéte-
léül, Netanjahu viszont feltétel
nélküli egyezkedést ajánlott.

Magyarország kész érdemben
hozzájárulni minden olyan erõfe-
szítéshez, amelynek célja, hogy
megerõsítse az ENSZ konfliktus-
megelõzõ és közvetítõ képességét
– jelentette ki az általános vitában
Schmitt Pál köztársasági elnök,
emlékeztetve a jelenlévõket arra,
hogy az ország a 2012–2013-as
idõszakra megpályázta az
ENSZ Biztonsági Tanácsának a
nem állandó tagságát. A Közgyû-
lés a kérdésrõl október 13-án dönt
titkos szavazással. 

Palesztina felvételt kér

az ENSZ-tagállamok sorába

Újabb helycsere?
Medvegyev Putyint jelöli, Putyin pedig Medvegyevet

Hírösszefoglaló

A Magyar Gyógyszerészi Ka-
mara szerint Románia magyar

anyanyelvû lakosságának szüksé-
ge van a magyar nyelven képzett
orvosokra és gyógyszerészekre,
ezért a magyar kormány illetékes
szerveihez fordultak a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem (MOGYE) ügyé-
ben, ahol a törvényi elõírás elle-
nére sem alapítanak magyar nyel-
vû tagozatot. A köztestület MTI-
hez eljuttatott közleménye szerint
„növekvõ értetlenséggel és aggo-
dalommal tapasztalják”, hogy a
MOGYE szenátusa megakadá-
lyozza a törvényben foglaltak
végrehajtását, ezért felkérik az
egyetem szenátusát a jogszabály
rendelkezéseinek betartására, va-
lamint az illetékes romániai kor-
mányzati szerveket és hatóságo-
kat, hogy az idézett jogszabály-
nak szerezzenek érvényt. Újból
állást foglalt a hét végén a magyar
orvosképzés ügyében Kincses
Elõd is. Tõkés Lászlóval, az Eu-
rópai Parlament alelnökével tar-
tott marosvásárhelyi sajtótájékoz-
tatóján az ügyvéd elmondta: sze-
rinte már az sem a demokratikus
elvek tiszteletben tartásáról tanús-
kodik, hogy a MOGYE legfõbb
döntéshozó szervében, a szená-
tusban kétharmados a román
többség, miközben a román és a
magyar diákok fele-fele arányban
tanulnak az intézményben. Kin-
cses emlékeztetett: közigazgatási
eljárás keretében panaszt nyújtott
be az egyetem szenátusa ellen a
magyar intézetek létrejöttének
akadályozása miatt. Panasszal
fordult az oktatásügyi minisztéri-
umhoz, akárcsak Markó Bélához,
az oktatásért felelõs miniszterel-
nök-helyetteshez.

Magyar patikus-

szolidaritás

Vlagyimir Putyin (balra) Dmitrij Medvegyevet jelölte kormányfõnek, Medvegyev pedig Putyint elnöknek

A pápa meglátogatta Kohlt. Egyedül ehhez a találkozóhoz ragaszkodottMahmúd Abbász
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Bogdán Tibor

Nyolcévnyi körözés után
rendõrkézre került a leg-

keresettebb román bûnözõ.
Ion Clãmparut több ország,
közöttük Románia és Spa-
nyolország rendõrségének
együttmûködésével sikerült
letartóztatni az Infravörös fe-
dõnévre hallgató akció kere-
tében, miután a madridi há-
zában bekerített bûnözõ
megadta magát.

Öklözõbõl – bûnözõ

Az általa vezetett bûnszö-
vetkezet több országra is ki-
terjedt, így idõközben tagjai
közül néhányat Olaszország-
ban, Csehországban, Spa-
nyolországban és
Romániaban vettek õrizetbe.

A 42 éves maffiózó a 30
legkeresettebb bûnözõ között
szerepelt az Interpol listáján.

Bandáját az olasz Camorra
mintájára építette fel. Igaz,
maffiózóhoz illõen,
Clãmparut az alvilágban
több néven is emlegették,
egyebek között õ volt a Pápa,
a Disznófõ, Madridi János
vagy egyszerûen az Ember.

Bûnszövetkezetét mind-
össze két év alatt építette ki,
letörve az orosz és az albán
konkurenciát. Fõhadiszállá-
sát Madrid külvárosában, a
Casa de Campo nevû park-
ban rendezte be. 2001 és
2004 között a spanyol fõvá-
rosban egyedül uralta a pros-
titúció „iparát”, ez idõ alatt
több mint 600 lányt „dobott
piacra”.

Ion Clãmparu eredetileg
öklözõ volt, aki egyben harci
sportokat oktató klubot is ve-
zetett. Gyilkosságért már
1989 elõtt is elítélték, tízéves
büntetését a nagyenyedi bör-
tönben töltötte le. Itt ismerke-

dett meg késõbbi legbizalma-
sabb embereivel, közöttük
Tiberiu Matenciuckal és
Nicolae Olteanuval. Kisza-
badulása után, 1999-ben
Madridba ment, ahol állító-
lag az egyik legszervezetteb-
ben mûködõ bûnszövetkeze-
tet építette ki, amely több eu-
rópai államban futtatott pros-
tituáltakat, akik maguk is kü-
lönbözõ államokból szár-
maztak, Románia mellett
például Angliából, Hollandi-
ából és Spanyolországból.

Románia esetében bandája
mindenekelõtt Szeben,
Neamþ és Prahova megyében
mûködött, ám a „lányokat”
gyakorlatilag az ország egész
területén becserkészték. Fõ-
leg szerény anyagi körülmé-
nyek között élõ fiatal nõkre
vadásztak, akiket könnyû és
jól fizetõ munka ígéretével
csaltak külföldre. A beszerve-
zésnek ebben a szakaszában
igen gálánsak, bõkezûek vol-
tak, õk maguk szerezték be a
szükséges iratokat, úti okmá-
nyokat, saját zsebükbõl álltak
minden költséget, ideértve az
utaztatást is. A „célállomás-
ra” megérkezve azonban
már nem kerteltek: nyíltan
megmondták áldozataiknak,
mi lesz a „munkájuk”. 

Szigorú rendszabályok

Ezt követõen a „lányok”
mindegyike kapott egy mo-
biltelefont, amelyen csak fo-
gadhatott, de nem kezdemé-
nyezhetett hívásokat: ezen
keresztül közölték velük a na-
pi programot, illetve kérdez-
ték le a bevételt. Clãmparuék
szigorú szabályokat állítottak
fel: „alkalmazottaiknak” ti-
los volt bolgár, albán, marok-
kói stb. „ügyfelet” fogadniuk;
valamennyien álnevet kap-
tak, nem beszélhettek egy-
mással és nem fedhették fel
valódi nevüket sem, amint-
hogy elõzõ életükrõl sem be-
szélgethettek egymás között.
A teljes bevételt kötelesek
voltak átadni „fõnökeiknek”,
akik ebbõl az összegbõl ma-
guk is meghatározott száza-
lékot fizettek le Clãm-
parunak. Ha a „lányok” va-
lamelyike rendõrkézre került
volna, akkor tilos volt beis-
merniük, hogy tudnak spa-
nyolul, tagadniuk kellett,
hogy „futtatójuk” lenne, és
semmiféle nyilatkozatot nem
írhattak alá, ameddig a hely-
színre nem érkezett a bûn-
szövetkezet alkalmazásában
álló ügyvédek egyike.  Az ál-
dozatokat harci kutyákkal

õriztették, az ellenszegülõket
megerõszakolták, összever-
ték, kábítószerezték.

Az összegyûlt pénzt a
Western Union és a Money
Gram banki szolgáltatásai
vagy különfutár útján juttat-
ták el Romániába. Utóbbiak
fõleg a romániai utazási iro-
dák turistabuszait vezetõ so-
fõrök közül kerültek ki. A
Romániába küldött összegek
egy részét további áldozatok
beszervezésére fordították,
jelentõsebb részébõl azonban
ingatlant, ékszert, elektro-
mos berendezéseket vásárol-
tak, vagy közvetítõk útján,
látszólag teljesen törvényes
vállalkozásokba kezdtek.

A vég kezdete

Jóllehet 1989 után több
dossziéban is vádat emeltek
ellene, soha nem sikerült bí-
róság elé állítani, 2003-ban
pedig nyomtalanul eltûnt.
Elõzõleg azonban díszven-
dégként megjelent a iaºi-i bû-
nözõ, Costel Corduneanu es-
küvõjén. 2006-ban Traian
Bãsescu a szervezett bûnözés
elleni küzdelem egyik leglát-
ványosabb kudarcaként emlí-
tette a Clãmparu-ügyet. 

Ennek ellenére Clãmparu

fenntartotta kapcsolatait töb-
bek között a Sile és Nuþu
Cãmãtaru néven elhíresült
Vasile és Ion Balinttal.

A klán elsõ tagjait 2004-
ben kezdték letartóztatni a
spanyol hatóságok, miután
néhány áldozatnak sikerült
megszöknie. Vallomásuk
alapján 14 maffiózó került
rendõrkézre, Clãmparu ellen
pedig nemzetközi körözést
adtak ki. A szervezett bûnö-
zés elleni ügyészség 2006-
ban küldte bíróság elé az elsõ
vádlottakat. Ilie Botoº akkori
fõügyész szerint Clãmparuék
több millió eurós pénzalapot
gyûjtöttek az ügyészségi ki-
vizsgálások megakadályozá-
sának céljából. Csupán Botoº
„kiiktatására” kétmillió eurót
szántak. A 13 évi szabadság-
vesztést végül is 2008-ban
mondta ki rá a Gyulafehér-
vári Ítélõtábla, az ítéletet
idén februárban a Legfelsõbb
Bíróság és Semmítõszék
megerõsítette. A vádpontok
között szerepelt az emberke-
reskedelem, prostituáltak fut-
tatása, súlyos bûncselekmé-
nyeket elkövetõ hálózat létre-
hozása, pénzmosás. Clãmpa-
ru rövidesen megkezdheti a
végleges ítélettel kimondott
büntetése letöltését. 

Clãmparu a börtön kapujában

Gy. Z.

Az SNS elnöke legutóbb
azt jelentette ki, hogy sze-

rinte a gazdasági csõd felé
haladó Magyarország folya-
matosan fegyverkezik. A po-
litikus sajnálatosnak tartja,
hogy ez – mint fogalmazott –
a mai Szlovákiában senkit
nem érdekel. „Komolyan
kérdem: van-e az eladósodott
Magyarországnak pénze ar-
ra, hogy ilyen, átfogó felada-
tokkal felruházott hadsereget
tartson fenn, amelynek része
a modern légierõ is” – tette
hozzá az SNS elnöke, nyil-
vánvalóan a Gripen-flottára
célozva. Leszögezte: a Ma-
gyar Köztársaság beruház a
korszerû technikába, fegyve-
rekbe, repülõgépekbe.

„Ötödik hadoszlop”

A politikus azt állítja, hogy
a magyar hadsereg „kiadó-
san gyakorolja a Dunán való
átkelést, s csak azt nem tud-
juk, hogy elõbb Ausztriába
vagy Szlovákiába akar-e erõ-
vel átkelni”. „Megdöbbentõ
és hibás, hogy ez a gazdasá-
gilag tönkretett államocska
újabb fegyverinjekciót kap az
Egyesült Államoktól. Össze-
sen harminc Bell típusú heli-

kopterrõl van szó, amelyeket
az USA szállít a magyar had-
seregnek” – fejtette ki a poli-
tikus. „Ezért bírálom szünte-
lenül Lubomír Galko szlovák
védelmi miniszternek és a
Szlovák Köztársaság egész
kormányának a hozzáállá-
sát, mert alábecsülik déli
szomszédunk törekvéseit. Ez
az ország nem titkolja a tria-
noni szerzõdés, tehát a kö-
zép-európai status quo meg-
kérdõjelezését” – vélte Slota,
aki még nem is olyan régen
azt vetette fel, hogy tankok-
kal kellene széttiporni Buda-
pestet. (Igaz, ezt megelõzõen
azzal riogatott, hogy épp a
napokban tízesztendõs Má-
ria Valéria híd újjáépítését a
magyar fél azért erõszakolta
Esztergom és Párkány között
a Dunán, hogy harckocsijai-
val lerohanhassa Szlovákiát;
más kérdés, hogy a híd mére-
te erre nem is adna lehetõsé-
get.)

Néhány nappal korábban
Ján Slota arra szólította fel a
szlovák pártokat, hogy sza-
kítsák meg kapcsolataikat a
szlovákiai magyar pártokkal.
A szélsõségesen nacionalista
politikus szerint ugyanis „a
Magyar Koalíció Pártjának
(MKP) és a Hídnak a képvi-
selõi a magyar kormány és

parlament ötödik hadoszlopa
Szlovákiában”. A szlovák
politikai pártoknak ezt a „ke-
mény irredentizmust és
Nagy-Magyarország híveit”
el kell utasítaniuk.

„Berényi besúgó”

Slota egy másik szerdai
nyilatkozatában élesen bírál-
ta Sólyom László volt köz-
társasági elnököt, hogy a hét
végén megkoszorúzta Ester-
házy János volt szlovákiai
magyar politikus kassai
mellszobrát. A hivatalos
szlovák álláspont szerint
ugyanis Esterházy háborús
bûnös. „Az SNS már akkor
is élesen tiltakozott, amikor
ez a háborús bûnös mell-
szobrot kapott Kassán. Arra
azonban nem számítottunk,

hogy a magyar politikai elit
kirándulásokat tesz a mell-
szoborhoz és ott térden állva
fog kúszni” – jelentette ki a
politikus. Úgy vélekedett,
hogy „a magyar politikusok
nem képviselni vagy együtt-
mûködni járnak Szlovákiá-
ba, segíteni pedig már egyál-
talán nem, hanem csak pro-
vokálni és abban versenyez-
ni, hogy ki sérti meg jobban
szuverén államunkat”.

Slota szerint Balogh Csa-
ba, Magyarország új pozso-
nyi nagykövete provokátor-
ként érkezett Szlovákiába.
„Nem szokványos, hogy Ba-
logh Csaba, a Magyar Köz-
társaság új nagykövete Szlo-
vákiában úgy értékelje a
szlovákiai politikai és társa-
dalmi helyzetet, ahogy azt õ
tette. Szintén nem megszo-

kott, hogy az új nagykövet
mindjárt az államelnök
meglátogatása után az egyik
párt központjába menjen...”
– jelentette ki. Slota az MKP
elnökét sem kímélte. Szerin-
te Berényi József „szégyen-
telen besúgó”, „a magyar
politika ötödik hadoszlopá-
nak képviselõje Szlovákiá-
ban”. Úgy vélte: ezt a nagy-
követ is megerõsítette, ami-
kor megdicsérte Berényit az
együttmûködésért, illetve
amikor hangsúlyozta, hogy
Magyarország üdvözli az
összes információt, amelyet
az MKP-tól kap a szlovákiai
belpolitikai helyzetrõl. „Ha-
talmas szégyen, hogy egy
szlovákiai politikai párt el-
nöke kiviszi a belpolitikai
ügyeket, ráadásul a Szlovák
Köztársaság Nemzeti Taná-

csának (parlament) volt kép-
viselõjérõl van szó” – véle-
kedett Slota.

Támadás 
Trianon ellen?

Az ellenzéki Szlovák
Nemzeti Párt elnöke nem
tudja kezelni azt sem, hogy
a magyar kormánypártok
megegyeztek: választójogot
adnak a határon túli magya-
roknak. „Meggyõzõdésem,
hogy ennek hatalmas és be-
láthatatlan következményei
lesznek nemcsak a közép-
európai térségben, de egész
Európában” – jelentette ki
ugyancsak az elmúlt héten.
„Magyarország részérõl ez
az erõszakos támadások
kezdete a közép-európai sta-
tus quo és a trianoni szerzõ-
dés ellen” – állította Slota,
aki szerint a magyar politi-
kusok azon munkálkodnak,
hogy bekebelezzék Dél-
Szlovákiát és létrehozzák
Nagy-Magyarországot. Sze-
rinte ennek az igyekezetnek
a része a magyar kormány-
pártok parlamenti frakciói-
nak a döntése is, hogy vá-
lasztójogot adnak a határon
túli magyaroknak. „Ezt a lé-
pést annak ellenére megtet-
ték, hogy az egész fejlett Eu-
rópa tiltakozott szégyentel-
jes kezdeményezésük ellen”
– állította az SNS elnöke.

„Ha a dél-szlovákiai ma-
gyar kisebbség képviselõket
választhat a magyar parla-
mentbe, akkor az kezdetét
jelenti Dél-Szlovákia hoz-
zácsatolásának egy egység-
hez, azaz Nagy-Magyaror-
szághoz” – vélekedett a po-
litikus. 

Nem csökkent Ján Slota magyarfóbiája

Ion Clãmparu, letörve az orosz és az
albán konkurenciát, mindössze két év
alatt építette ki Madridban kiválóan
szervezett bûnszövetkezetét, amely
2001 és 2004 között egyedül uralta a
prostitúció piacát.

Ján Slota, az ellenzéki Szlovák Nem-

zeti Párt (SNS) elnöke a jelek szerint

nem tud, de talán nem is akar szaba-

dulni magyarfóbiájától. Az elmúlt hé-

ten jóformán nem telt el nap, hogy va-

lamilyen formában ne támadta volna

az ország legnagyobb kisebbségét.

Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke. Ökölbe szorul a keze, ha a magyarokról hall



Nem tudom, hogy mennyire tudatosan, de
a hazai politika egyik legártalmasabb jel-
lemzõjére mutatott rá Traian Bãsescu ál-
lamfõ, amikor az elnöki házitelevízió mû-
sorában lazán kijelentette, hogy õ vállalja a
politikai felelõsséget a schengeni csatlako-
zás elmaradásáért. Megjegyzendõ, hogy az
elnök nem elõször teszi ezt a kijelentést eb-
ben az ügyben, már januárban is – amikor
a csatlakozás halasztása nyilvánvalóvá vált
– a saját politikai felelõsségét hangoztatta.
Ugyancsak felelõsséget vállalt az államfõ a
tanárok ötven százalékos béremelését elren-
delõ törvény kihirdetéséért, igaz, akkor
hozzátette, hogy a teljes politikai elittel
együtt teszi ezt (hogy a politikai elit kiket
takar és mikor melyik közjegyzõ elõtt hatal-

mazta fel Bãsescut arra,
hogy a nevében felelõs-
séget vállaljon bármi-
ért is, azóta sem tud-
tuk meg.). De felelõs-
séget vállalt már az ál-
lamfõ a Nemzetközi

Valutaalappal meg-
kötött szerzõdésért
is (akkor csak a kor-
mánnyal és a Nem-

zeti Bankkal együtt, akik – mondanom sem
kell – nem voltak jelen a bejelentésnél), sõt
még azért is, hogy Libanon miniszterelnök-
ét nem hívták meg 2006 szeptemberében
Bukarestbe, a frankofónia kongresszusára.
Tekintettel arra, hogy a felelõsségvállalás
viszonylag gyakori han-
goztatásának soha semmi-
lyen következménye nem
volt, joggal gondolok arra,
hogy az ország elnöke
vagy nem ismeri a felelõs-
ségvállalás fogalmát, vagy
pedig tudatosan arra törekszik, hogy azt
megfossza jelentésétõl, gyakorlatilag legiti-
málja a saját és a politikai elit felelõtlenség-
ét.
A politikai felelõsségrõl Romániában egyet-
len jogszabály rendelkezik, nevezetesen a
miniszteri felelõsségrõl szóló 1999/115-ös
számú törvény, amelyik kimondja, a kor-
mány politikai felelõssége azt jelenti, hogy
köteles lemondani, ha a parlament megvon-
ja tõle a bizalmat. Ugyancsak ez a jogsza-
bály állapítja meg, hogy a miniszterek szoli-
dárisan politikai felelõsséget viselnek a kor-
mány intézkedéseiért és rendelkezéseiért.
Bár a hivatkozott jogszabály nem vonatko-

zik az államfõre vagy – a közelebbrõl meg
nem határozott – politikai elitre, nyilvánva-
lónak tetszik (és nemcsak a törvényszöveg
értelmezése, hanem a politikai gyakorlat is-
merete révén is), hogy a politikai felelõsség
vállalása a tisztség elvesztését jelenti, ha a

szóban forgó politikus(ok)
által vállalt politikai
elképzelés(ek) kudarcot
vall(anak).
Ha azonban a politikai fe-
lelõsség vállalását nem kö-
veti lemondás, az annak a

jele, hogy a hibás politikai döntéseket senki
sem bünteti. Persze, erre azt is mondhat-
nánk, hogy majd a választások alkalmával
a nép fogja a szankciót kiosztani a felelõt-
len politikusoknak. Ez így is van, de az
már egy jogi szankció, amelyet a törvény
erejével érvényesítenek. A politikai felelõs-
ség lényege épp az, hogy a hibáját elismerõ
politikus saját maga érvényesítsen egy poli-
tikai szankciót. Ezzel nemcsak az általa
képviselt intézményt óvná meg, hanem sa-
ját megítélését is. Úgy válna meg a tisztsé-
gétõl, hogy mindenki tudná róla, megbíz-
ható ember, aki betartja a szavát és vállalja
döntéseinek a következményeit.

Ugyanakkor nemcsak Traian Bãsescunak,
de szellemi és néppárti rokonának, Tõkés
Lászlónak is gondjai vannak a politikai fe-
lelõsség értelmezésével. Minap tartott saj-
tóértekezletén összefogást hirdetett az
RMDSZ-el, az RMDSZ által képviselt „ki-
zárólagos posztkommunista pártegység” el-
len. „Az RMDSZ pártegységben gondolko-
dik, mi pedig nemzeti egységben…”,
mondta az EP alelnöke, aki a közelmúlt-
ban pártot hozott létre. Amennyiben pedig
az RMDSZ  „nem ül le tárgyalni a többi
politikai erõvel, maga teszi kockára a ma-
gyarság számarányának megfelelõ parla-
menti képviseletét. Ne mások nyakába
varrják tehát a felelõsséget emiatt!” –
mondta Tõkés, aki tehát úgy gondolja,
hogy a pártoknak nem versenyezniük, ha-
nem alkudozniuk, egyezkedniük kell. A vá-
lasztók feje fölött kell kialkudni a parla-
menti listákat, aki pedig ezt nem teszi, az
viselje ezért a politikai felelõsséget. Lehet,
hogy igaza van. Az erkölcstelen politikai
döntések visszautasításáért is vállalni kell a
felelõsséget.
Ezt pedig az RMDSZ-nek – ha választói
akaratát kívánja képviselni – valóban vál-
lalnia kell.

Öt vagy hat éve – azóta Kísérletek könyvembe is fölvettem – ta-
nulmányt írtam a világnyelvrõl – arról, hogy a természettudo-
mány szerint igenis nem lehetetlen meglennie, s hogy a
Samenhof, vagy ahogy õ most eszperantóul írja: Zamenhof
lengyel-zsidó doktor eszperantó nyelve alkalmas arra, hogy ily
világnyelvvé váljék. Akkor kifejtett nézeteim még ma is meg-
gyõznek, ha menetükön újra végigfutok; ma is azt vallom,
hogy természettudomány, vagyis úgy az embernek, mint a
nyelvnek lelke és természete szerint semmi lehetetlensége
nincs annak, hogy világnyelv, mesterséges és csinált világnyelv
ne csak kigondoltassék, de ilyenül el is fogadtassék s éljen is és
virágozzék –, de ma már színtelennek, szegénynek és fogyaté-
kosnak tetszik elõttem minden feltornyozott elgondolásom ah-
hoz az egyetlen, de kézzel fogható bizonyítékhoz képest, hogy
ma már valóban van világnyelv, mesterségesen csinált, min-
denféle elfogadott s mindenütt egyforma világnyelv – s hogy
sok balul kiütött próbálkozás után valóban a Zamenhof dok-
tor eszperantó nyelve az, mely vagy eredendõ, vagy (aminek
ajánlatosságát ugyancsak kifejtettem annak idején) idóvá egy-
szerûsített s különösen a nagy Ostwald professzortól terjesz-
tett formájában a fehér népeket két-három világrészben meg-
hódította, de természetes érdeklõdést fordít maga felé a sárga
népeknél is. Az egész világon egyelõre még kevesen tudnak
eszperantóul, de már ma is alig van európai nagyváros, ahol
elveszett ember volna, aki csak eszperantóul tud, de tudja vi-
szont otthonról, hogy az idegen városban hol kell eszperantis-
ta után kereskednie. 

Ignotus: Eszperanto, Nyugat, 1911, 18. szám 

Felelõsség
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Románia schengeni csatlakozásának elnapolása a
román diplomácia sikere, amiért gratulálni kellene
a külügyi tárcának. Nem, nem õrültem meg, csu-
pán a kérdésben a legilletékesebb személyt, Teodor
Baconschi külügyminisztert idéztem. A siker pedig
abban rejlik – rejlik, mert nem könnyû felfedezni a
külpolitikai kudarchalmazban –, hogy nem Romá-
nia schengeni csatlakozásának idõpontját halasz-
tották el bizonytalan idõre, hanem „csupán” a
csatlakozásról megrendezendõ újabb tárgyaláso-
kat. 
Mekkora különbség! Valóban megilleti a gratuláció
a bukaresti diplomáciát, és nem kizárt, hogy meg
is kapták a gratulációt a schengeni tagságot el-
ügyetlenkedõ „külügyesek” – Hollandiától és
Finnországtól.
Románia tehetetlensége és hiteltelensége nyomán
schengeni tagságának kilátásait illetõen olyannyira
rossz helyzetbe került, hogy azon még olyan part-
nerek lobbizása sem segíthetett, mint az Európai
Unió soros elnökségét ellátó Lengyelország, vagy
az Európai Parlament legnépesebb, leggazdagabb,
következésképpen legtekintélyesebb frakciója, az
Európai Néppárt. Egyébként alighanem fölösleges
lett volna a lobbizás, ha Bukarest, az évek során,
támogatói erõfeszítéseinek legalább törtrészét igye-
kezett volna arra fordítani, hogy bebizonyítsa a
schengeni övezet huszonkét tagállamának: alkal-
mas a „klubtagságra”. 
Az már csak sors fintora, hogy az európai politikai
alakulat vezetõ politikusai éppen Bukarestben tár-
gyaltak, amikor az uniós belügyminiszterek brüsz-
szeli tanácskozásán megszületett a megbeszélések
félbeszakításának (öröm?)híre. Ez volt különben a
maximum, amit a lengyelek elérhettek: megelõzni,
hogy negatív véleményezést kapjon a csatlakozás
maga. Gyakorlatilag azonban a tárgyalások elna-
polása is azt jelenti: Románia idén nem lehet
schengeni tag. 
Bukaresti hatalmi körökben apprehendálnak ami-
att, hogy két ország, Hollandia és Finnország aka-
dályozta meg Románia csatlakozását – amely min-
denképpen csupán részleges, a légi- és vízi közleke-
dést érintõ lett volna. Valójában azonban a két kis
állam nem tett egyebet, csupán magára vállalta, a
teljesen hasonló véleményen lévõ nagyhatalmak
helyett a tagság megvétózásának ódiumát.
Az rendkívül derék dolog, hogy Traian Bãsescu,

az ország külpolitikáért is felelõs ál-
lamfõként magára vállalta a fele-

lõsséget az újabb diplomáciai
kudarcért. Helyénvaló gesztus-
nak mondhatnánk – azzal a nem
éppen lényegtelen pontosítással,

hogy Románia vezetõ politi-
kusaként kudarcok felválla-
lása helyett inkább sikerre

kellene vinnie az országot.Bogdán Tibor
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Az erkölcstelen politikai
döntések visszautasítá-
sáért is vállalni kell a
felelõsséget.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Csak az ostobák diadalmaskodnak az életben;
a többiek túl sok akadályt vélnek fölfedezni, és

már a kezdet kezdetén elbizonytalanodnak. Ne-
héz idõkben az együgyûség a legfõbb kincs.”

Erich Maria Remarque

PR

Meghódította?

Sikeres kudarc
A nap címe. Egy kislány belehalt a vágyako-
zásba anyja után, Adevãrul

Magyarázat. Szokványos történet: Temes
megyében egy tíz éves gyermek visszautasí-
totta az ételt, és belehalt a koplalásba, miu-
tán édesanyja elhagyta, hogy Olaszországba
mehessen dolgozni. 

A jelszó kiadva: legyen elég! Az Agerpres
hírügynökség alapján több lap ismerteti
Elena Udrea miniszter kijelentését, misze-
rint „a populista politikusok kora lejárt”, s
„már nem megy a választók megvesztegeté-
se adományokkal”. Lejárt volna a PDL ide-
je? Mert ha populistának már valóban nem
mondható is a kormány – és az államfõ
sem, akinek viszont alig van kijelentése,
aminek az ellenkezõjét már ne mondta vol-
na, úgyhogy õt most ebbõl ki lehet hagyni
–, ámde hogy a vesztegetésrõl leszoktak
volna, az nem állítható. Vagy talán találtak
egy még hatékonyabb választási trükköt?
Amúgy a távszavazás nem a populizmus
egyik (kifinomult, vagy perverz, ahogy tet-
szik) formája? 

Mi lenne, ha... A fõ kormánypárt másik
észkombájnja, Ioan Oltean fõtitkár azt ta-
lálta kérdezni az I. Mihály exkirály parla-
menti jelenésérõl szóló vitán, hogy meg-
gondolandó a dolog, ugyanis „mit csiná-
lunk, ha holnap jön Cioabã király és ugyan-
azt kéri tõlünk?” A kérdés valósággal ham-
leti, válaszunk azonban – egyáltalán nem
akarjuk fokozni a kegyeletsértést! –, még ha
furcsának tûnik is, nem lehet más: ha a ro-
makirály, akit a népe elfogad, történetesen
egy fontos szociális kérdésrõl, mondjuk a
romák társadalmi integrációjáról beszélne a
parlamentben, nem lenne rossz. Szegény
Olteanra visszatérve (aki közben bocsánatot
kért), õ nem akart rosszat, csak ellenállha-
tatlanul szellemesnek találta a gondolatot.
Még jó, hogy nem jutott eszébe Csaba ki-
rályfi...

A nap álhíre. Gigi Becalinak eszébe jutott,
hogy nem csak egy klubnak és félmillió juh-
nak a tulajdonosa, hanem egy pártnak is, és
felajánlotta, hogy ezekkel mindenestül csatla-
kozik a Népi Mozgalomhoz. 



Totka László

Újabb funkcióval bõvíti
a közösségi hálózatok

szolgáltatásainak skáláját a
Facebook, amely múlt és jövõ
között teremt kapcsolatot,
ugyanakkor mérföldkõnek
számíthat az internetes rek-
lámok ágazatában is. A kü-
szöbön levõ újításokkal azt
szeretnék elérni, hogy a fel-
használók évrõl évre kétszer
annyi adatot osszanak meg
egymással, mint az elmúlt
évben – jelentette ki az új al-
kalmazásokat ismertetõ
Mark Zuckerberg, a portál
alapítója.

A szeptember 30-án beve-
zetendõ Timeline a jelenle-
gi profiloldalak továbbfej-
lesztésén alapul, ám a már
megszokott kép- és video-
megosztás helyett lehetõvé
teszi különbözõ élethelyze-
tek megosztását is – a leírá-
sokat pedig lokalizációs és
életrajzi adatok teszik kere-
kebbé. Az egyfajta digitális
naplóként is elképzelhetõ új
profil lényegében életutunk
lekövetésére épít: segítségé-
vel megoszthatók a szere-
lemmel, új családtag szüle-
tésével kapcsolatos történé-
sek, de az is, éppen merre
kocogunk a parkban. A fon-
tos pillanatok ráadásul ren-
dezhetõvé, szerkeszthetõvé,
kapcsolhatóvá válnak. (Ha
a szülõk gyermekük szüle-

tésétõl elkezdik Timeline-
on publikálni annak életese-
ményeit, szinte egészen ha-
láláig nyomon követhetõ
lesz életmenete, iskola,
egyetem, esküvõ és a többi.)
További újdonság, hogy a
múlt adatai is megosztha-
tók lesznek. 

Reklám, csak neked

Mivel az életesemények-
rõl kapott információkra
alapozva az „arckönyv” cél-
zott és személyre szabott
hirdetéseket helyezhet el

majd profilunkon, az inno-
váció eddig nem látott haté-
konyságú reklámrendszert
hozhat létre. Ezt a jelleget
erõsíti egy további, forra-
dalminak nevezhetõ újdon-
ság, az Open Graph nevû
platform is, amelynek lé-
nyege, hogy különbözõ
weboldalakba, külsõ szol-
gáltatásokba, eszközökbe
integrálható, a jelentkezõ
felhasználó pedig gyakorla-
tilag részletes leírást adhat
mindennapjairól. Ez eddig
nem tapasztalt precizitású
piackutatást tesz lehetõvé.

Miután „nyitott könyv”
lesz, hogy merre jártunk az-
nap, milyen helyeket láto-
gattunk, mit néztünk a mo-
ziban, a tévében, melyik
könyvet olvassuk, az ízlé-
sünket, tevékenységünket
figyelõ „Nagy Testvér” jó
pénzért célzott reklámfelü-
letet adhat el azon termékek
gyártóinak, amelyeknek mi
vagyunk a célkategóriája.
Következésképpen a leg-
megfelelõbb idõben, a leg-
megfelelõbb reklámokkal
látnak majd el. Mivel a kö-
zösségi hálózatoknak ezen

új, az offline világra is kiter-
jedõ korszaka a személyisé-
gi jogokkal kapcsolatos szá-
mos aggályt felvet, várható
egy új jogi szabályozás, il-
letve jogharmonizáció is
ezen a téren. Tény azon-
ban, hogy a Facebook a múlt
és a jelen oldalon közzétett
információik feldolgozásá-
val egyre nagyobb precizi-
tással spekulálhat a jövõre,
így a különbözõ felhaszná-
lók döntéseire is. (Például
hamarabb tudni fogják,
mint mi magunk, hogy au-
tóvásárlás esedékes ese-
tünkben, így idõ elõtt autó-
hirdetésekkel látnak majd el
minket.)

A Like a múlté

A Facebook másik ötlete
szerint az egyszerû lájkolást
ezentúl egy sajátosabb tet-
szésnyilvánítás váltaná fel,
amelyben magunk alkotta
igék segítségével fejeznénk
ki véleményünket. A fejlesz-
tõk reményei szerint a fel-
használók ezáltal átszokná-
nak a kifejezõ igékre. To-
vábbfejlesztik a hírfolyam
szabályozhatóságát is: a
már most bevezetett close
friendshez (közeli barátok)
hasonlóan csak azon szemé-
lyek és események áraszt-
hatják el üzenõfalunkat,
akiket, amelyeket látni sze-
retnénk. 
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Idõvonalas lesz a Facebook

Mark Zuckerberg a Facebook digitális naplóval duplázná meg a megosztott információk mennyiségét

Hírösszefoglaló

A Microsoft a napokban
rántotta le a leplet a Win-

dows 8 fõbb újdonságairól,
sõt lehetõvé tették a fejlesz-
tõknek szánt tesztverzió letöl-
tését – számolt be róla a
Techline.hu. Az újdonságok
közé tartozik, hogy a Win-
dows 8-as alkalmazások fej-
lesztésénél számos rendszer-
funkcióhoz férhetünk hozzá
minimális kódolással, így egy
pár soros kód is elég például
ahhoz, hogy megnyissuk a
rendszerben tárolt fotókat,
szerkesszük azokat, majd rög-
tön meg is osszuk õket az
interneten. A cég a biztonság-
ra is nagy hangsúlyt fektet: ha
egy fertõzött pendrájv kerül a
gépbe a rendszer indulásakor,
a Windows 8 azonnal leáll,
amíg azt el nem távolítjuk. 

Az online megosztás és a
felhõk amúgy is fontos részei
az új rendszernek, ráadásul a
Windows 8 ezek használatát
mindig az éppen aktív inter-
netelérés típusához idomítja.

A közös rendszerelemek
használata jelentõsen meg-
könnyíti az alkalmazások kö-
zötti információcserét is.

Szakemberek szerint az
operációs program Start felü-
lete nagyon emlékeztet a
Windows Phone 7 mozaikos
megoldására, s bár egérrel is
használható, egyértelmûen
érintõképernyõs eszközökre
„termett“. 

„Kitárul” 
a Windows 8

HIRDETÉS
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ÚMSZ-összeállítás

Nemcsak pénzbírsággal,
börtönbüntetéssel is súj-

taná a koldulást, illetve „bér-
koldulást” az a törvényter-
vezet, amelyet a napokban
Nicolae Pãun, a romák par-
lamenti képviselõje nyújtott
be a parlamentben. A politi-
kus úgy véli, a jelenség árt a
romákról kialakult képnek,
és veszélyes a társadalomra.
Javaslata szerint 500 lejes
bírságot kaphat az a sze-
mély, aki közterületen kére-
get, és börtönbe kerülhet az
a szülõ, aki gyermekét kol-
dulásra kényszeríti. A képvi-
selõ az önkormányzatokra
bízná a törvény betartásá-
nak ellenõrzését. 

Nem ez az elsõ kezdemé-
nyezés, amely a koldulás
visszaszorítását célozza
meg: az elmúlt években a
belügyminisztérium, a helyi
önkormányzatok (Bukarest-
ben, Kolozsváron, Marosvá-
sárhelyen és több más nagy-
városban) már kísérleteztek
azzal, hogy felszámolják a
kéregetést. A hatóságok pla-
kátokon, szórólapokon hir-
dették: káros, büntetendõ je-
lenség a kéregetés. 

Csak átdobják 
a kerítésen?

„Egyetértek azzal, hogy be
kell tiltani a koldulást, azzal
azonban nem, hogy a kor-

mány ismét az önkormány-
zatok nyakába akar varrni
egy kényes és költséges kér-
dést. Átdobják a problémát a
kerítésen, és boldoguljon
mindenki úgy, ahogy akar” –
reagált Fülpesi Gyula, a
székelyudvarhelyi polgár-
mesteri hivatal szociális osz-
tályának vezetõje. Az illeté-
kes úgy véli, a kormánynak
olyan hatáskört kellene bizto-
sítania az önkormányzatok,
amely révén hatékonyan
tudnak fellépni. „Decentrali-
zálásról beszélnek, de a rend-
õrséget nem rendelik az ön-

kormányzatok felügyelete
alá” – magyarázta.

Székelyudvarhelyen civil
eszközöket már bevetettek a
kéregetés felszámolására: a
helyi szállásadók beadvány-
ban fordultak a polgármeste-
ri hivatalhoz és sürgõs fellé-
pést kezdeményeztek a „tu-
ristariasztó” koldusok ellen.
„Valóban a városlakókat, az
idelátogatókat is zavarta ez a
jelenség” – mondta lapunk-
nak Bunta Levente polgár-
mester, aki szerint sikerült
hatékony megoldást találni
az akuttá vált problémára.

Az önkormányzat õrzõ-védõ
cég segítségét vette igénybe,
a járõrözõ biztonsági embe-
rek jelenléte elriasztotta a ké-
regetõket. A cég vezetõje,
Csata Miklós cáfolta, hogy a
biztonságiak erõszakosan
léptek volna fel. „Csupán
szóban intik rendre a sza-
bálytalankodókat” – ismer-
tette a helyi eljárást a cégve-
zetõ. Székelyudvarhely köz-
pontjában most szinte egyet-
len kéregetõt sem találni.
Hogy a jelenlegi állapot tar-
tós legyen, a Hargita megyei
rendõrség, a Szociális és

Gyermekvédelmi Igazgató-
ság, és a székelyudvarhelyi
polgármesteri hivatal közös
összefogásaként szórólap-
okon szólítanak fel felelõs
magatartásra a jelenséggel
kapcsolatban.

A koldus-Kánaán

Kolozsváron a koldulás
nem helyi ügy: a kincses vá-
ros valóságos Kánaánként
vonzza az ország többi tele-
pülésérõl, az elmaradott vi-
déki régiókból érkezõ kére-
getõket. László Attila alpol-
gármester kérdésünkre el-
mondta, a városvezetés emi-
att fokozottan odafigyel a je-
lenségre, és idõszakosan, 2-3
hetenként vagy lakossági be-
jelentés alapján razziát tart a
város forgalmasabb pontja-
in. „Az önkormányzatnak
speciális jármûve van, segít-
ségével a rendõrség összesze-
di az utcákon kéregetõket, és
eredeti lakhelyükre viszi visz-
sza õket” – tájékoztatott az
elöljáró. László Attila úgy
tudja, a koldusok rendkívül
nagy összegeket gyûjtenek
össze naponta. Olyan kol-
dussal is volt dolguk már,
akinek zsebébõl egy rendõr-
ségi intézkedés során össze-
sen 1900 lej került elõ. „Ezek
az intézkedések helyi jellegû-
ek, és nem jelentenek tartós
megoldást a helyzetre, a kol-
dusok szinte törvényszerûen
visszatérnek a városba és to-

vább kéregetnek” – hangsú-
lyozta László Attila.

Segíteni 
vagy megbélyegezni

A koldulást teljesen felszá-
molni biztosan nem lehet,
ahogy a prostitúciót és a haj-
léktalanságot sem, ezek bizo-
nyos mértékig univerzális je-
lenségek – magyarázta kérdé-
sünkre Simona Criºan szoci-
ológus. A társadalomkutató
szerint a koldulás valóban
maffiahálózathoz hasonlóan
mûködik, ám nem lehet kri-
minalizálni a kéregetést –
mondta Nicolae Pãun terve-
zetére utalva. „Esetrõl esetre
kell megvizsgálni, ki miért
van az utcán, melyek a szük-
ségletei. Egy ilyen törvény
nem lehet eszköz a szegé-
nyek és a rászorulók megbé-
lyegzésére. A gyermekeket
utcára kergetõ szülõk egyér-
telmûen bûnözõk, a magára
maradt, utca sarkán kenyérre
gyûjtõ idõs ember pedig ál-
dozat. A szegénységpolitika
elsõdleges feltétele, hogy
mindig konkrét ismeretek
alapján döntsünk, a képvise-
lõk néhány gombnyomása,
távol az utcák nyomorától,
még nem visz közelebb a
megoldáshoz” – vélekedett
Simona Criºan, aki szerint a
szociális munkások, a rend-
õrség és a családsegítõk csa-
patmunkájára van szükség a
probléma mérséklésére. 

Hadüzenet a koldusoknak

HIRDETÉS

Akár börtönnel is büntethetik azt a személyt, aki gyermekét koldulásra kényszeríti Fotó: ÚMSZ

Hírösszefoglaló

Az õszi „sárgulás” elle-
nére „kizöldültek” a hét-

végén az erdélyi városok:
környezettudatos progra-
mok sora várta azokat, akik-
nek fontos a természetvéde-
lem és ökobarát életmód.
Kolozsváron, Marosvásár-
helyen és Kézdivásárhelyen
a kerékpározás hívei vonul-
tak fel a Critical Mass nevû
rendezvényen: néhány órára
megteltek a közutak bicikli-
sikkel. A nagyvárosok és a
falvak mentén is összegyûl-
tek azok az emberek, akik a
Let`s do it Romania prog-
ramsorozatában vettek részt:
az önkéntesek az õszi nagy-
takarításban segédkeztek.

Vidáman 
kritikus tömeg

A kerékpározást népsze-
rûsítõ akciósorozat immár
évek óta egyre nagyobb
népszerûségnek örvend Ro-
mániában is. Kolozsváron
49. alkalommal vonultak
fel a biciklisek azért, hogy a
közutakon végig gurulva
hirdessék: a kormány min-
dig kéznél van. Marosvá-
sárhelyen minden eddiginél
nagyobb rendezvény meg-
szervezésébe fogtak a kez-
deményezõk, nem ered-
ménytelenül: több száz
(egyes becslések szerint
ezer) kerékpáros vonult vé-
gig a városon.  Bár a tömeg
nagyobb volt, mint a koráb-

bi években, az útvonal most
szerényebben alakult: a de-
monstráció nem érintette a
belvárost, csupán a külsõ
negyedeket, mert a helyi
rendõrség nem hagyta jóvá
a több, veszélyes útkeresz-
tezõdésen áthaladó köz-
ponti útvonalat. A helyi
sportcsarnok elõtt gyüleke-
zõk végül a Víkendtelep
mellett, a Maros-parton ér-
tek célba: itt kerékpáros
ügyességi bemutató, zsíros
kenyér és ásványvíz várta
az elszántan kerekezõket.
„Ha nem teszed fel a sisako-
dat, a Marosban landol a bi-
ciklid” – szólt az ügyességi
versenyen elhangzó, csupán
csak félig tréfásnak szánt fel-
szólítás, a rendezõk és a ma-
rosvásárhelyi biciklis egye-
sület tagjai gondoskodtak a
biztonságos kerékpározás
népszerûsítésérõl és arról,
hogy a kerekezõk a „közös-
ségbarát” sportolás módjai-
val is megismerkedhessenek.
Háromszázan töltötték ki
például a helyes biciklipar-
kolásra vonatkozó kérdõ-
ívet.  Kézdivásárhelyen ben-
sõséges, családias „tömeg-
rendezvényre” került sor: itt
150-en vállalkoztak arra,
hogy megmutassák a kezde-
ményezés jelszavának meg-
felelõen a város másik arcát.

Csináld magad 
tisztaság

A kerékpáros mozgalom-
nak köszönhetõen a statisz-

tikák alapján a hazai utakon
az utóbbi öt év alatt ötször
több biciklis jelent meg. A
Let`s do it Romania tiszta-
sági mozgalom csupán
2009-ben indult, de az el-
múlt két év alatt behálózta
az egész országot: tavaly
200 ezer  ember fogott sep-
rût, lapátot és vonult ki ta-
karítani a közterekre, zöld-
övezetekbe, szombaton en-
nél is több önkéntest vártak
a szervezõk. A „prímet” ta-
valy is Kolozsvár vitte, itt
csatlakoztak a legtöbben,
idén legalább 15 ezer ember
részvételére és koordinálá-
sára készültek a szervezõk.
A nagytakarításba bekap-
csolódtak a Tordán, Sza-
mosújváron és Aranyos-
gyéresen élõk is. Azok szá-
mára, akik a munkaeszkö-
zöket nem tudták biztosíta-
ni, a szervezõk adtak kesz-
tyût és szemeteszsákot.
Maros megyében nagy tá-
mogatók is csatlakoztak a
civil kezdeményezéshez, az
idén így gyûlt össze több
száz pár kesztyû és szeme-
teszsák a takarításhoz. Eb-
ben a térségben nyolc tele-
pülésen sikerült rendet rak-
ni az országos takarítás
napján, a résztvevõk mun-
káját a helyi csendõrség, a
vízügyi hatóság, az erdõ-
gazdálkodási igazgatóság
munkatársai is segítették. A
helyi büntetés végrehajtási
intézetben fogva tartottak
szintén felsorakoztak az
önkéntesek mögött. 

Civilek seprûvel, kerékpárral
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Az Orchestre National
de France tegnap esti

koncertjével véget ért a szep-
tember 2-a óta tartó George
Enescu Fesztivál Bukarest-
ben. Maurice Ravel Bolerója
mellett a francia szimfoniku-
sok Daniele Gatti karmester
vezényletével a Palotaterem-
ben (Sala Palatului) Johan-
nes Brahms Tragikus nyitá-
nyát op.81 és George Enescu
Szimfónia gordonkára és ze-
nekarra op.8 címû mûvét is
megszólaltatták. 

A fesztivál tovább 
él a rádióban

A zene azonban nem hall-
gat el végleg, a közszolgálati
rádió ugyanis az elkövetkezõ
idõszakban a fesztivál 72
koncertjét fogja sugározni
felvételrõl. Demeter András
István, a Román Rádiótársa-
ság elnök-vezérigazgatója a
fesztiválnyitó sajtótájékozta-
tón bejelentette: az általa ve-
zetett intézmény vezetõtaná-
csa úgy döntött, azokban az
években, amikor nincs Enes-
cu-fesztivál, a folytonosság
biztosításának érdekében, jö-
võ évtõl megszervezik a rádi-
ózenekarok nemzetközi fesz-
tiválját. A huszadik, jubileu-
mi kiadásához érkezett fesz-
tivál egyébként több mint
160 kulturális eseménynek
adott helyet, köztük hangver-
senyeknek, opera- és balett-

elõadásoknak, képzõmûvé-
szeti biennáléknak, könyvbe-
mutatóknak, illetve különbö-
zõ szabadtéri rendezvények-
nek.

Elégedetlen 
karmesterek

A fesztiválon fellépõ kar-
mesterek azonban már ko-
rántsem ilyen elégedettek.
Zubin Mehta, az Izraeli Fil-
harmonikus Zenekar világhí-
rû karmestere, a román ható-
ságoknak küldött levelében
bírálja a fõvárosi koncertter-
mek állapotát. „Szomorú,
hogy egy ilyen esemény és
egy ilyen közönség nem kap-

ja meg a megfelelõ minõségû
koncerttermet” – írja  a kar-
mester, aki A világ nagy ze-
nekarai szekcióban dirigált.  

A karmester szerint nem
lehet figyelmen kívül hagyni
egy koncertterem akusztiká-
ját, és reményét fejezte ki,
hogy a Palotatermet a legrö-
videbb idõn belül sikerül fel-
újítani vagy mást építeni he-
lyette. 

Hozzátette, negatív véle-
ményével nincs egyedül, ha-
sonló állásponton van a
szekcióban bemutatkozó
másik két világhírû karmes-
ter is, az orosz Valery
Gergiev és a német Daniel
Barenboim. Antonio

Pappano, Barenboim egyko-
ri asszisztense, több, neves
európai operaház volt zene-
igazgatója, aki jelenleg a ró-
mai Szent Cecília Akadémia
zenekarának vezetõje, szin-
tén jelezte, hogy a fõváros-
nak mindenképp új koncert-
teremre van szüksége. 

A kérdést egyébként Ioan
Holender fesztiváligazgató is
felvetette a fesztivál megnyi-
tója elõtt tartott sajtótájékoz-
tatón, vitába szállva Kele-
men Hunor kulturális mi-
niszterrel, aki reményét fe-
jezte ki, hogy jövõre elkez-
dõdhetnek az épület rehabili-
tálási munkálatai és ezzel
párhuzamosan az akusztika-

javító belsõépítészeti átalakí-
tások. „Nem a meglevõ Pa-
lotaterem felújítása a megol-
dás a fõváros számára, ha-
nem egy új koncertterem
megépítése. Bukarest megér-
demel ennyit, hiszen Romá-
nia fõvárosában épült meg a
múlt század elején Európa
országai közt elsõk között a
komolyzenei koncertek befo-
gadására alkalmas Román
Atheneum, amely a mai kö-
rülmények között túlságosan
kis méretû, a Palotaterem-
nek pedig gyatra az akuszti-
kája” – szögezte le.

Sikeres magyar 
szereplés

A 20. George Enescu Fesz-
tiválon a szó szoros értelmé-
ben vett versenyt is szervez-
tek, a klasszikus zenészek
elõadókként (zongora, hege-
dû, gordonka) és zeneszer-
zõkként mérhették össze te-
hetségüket. Elsõ díjat csak a
gordonkamûvészek (Tian
Bonian) és a zeneszerzõk kö-
zött osztottak – utóbbi kate-
góriában Dél-Korea vitte el a
pálmát, Kwang – Ho Cho a
kamarazene, Chang Eunho
pedig a szimfónia szekció-
ban. A hegedûsök között vi-
szont magyar zenemûvész
volt a legjobb – Szalai Antal
második helyezett lett, de
emellett Enescu szonátájá-
nak a legjobb elõadójaként is
bekerült a fesztivál történel-
mébe. 

Röviden

Szonda Szabolcs
marad a könyvtár élén?

Csak egy jelentkezõ adta le
iratcsomóját a megyei
könyvtár vezetõi tisztségére
Kovászna Megye Tanácsá-
nak humánerõforrás-osztá-
lyán. Az intézményvezetõ
személyérõl döntõ bizott-
ság szeptember 24-tõl vehe-
ti kézbe az iratcsomót, ez-
után következik a verseny-
vizsga. A jelentkezõ szemé-
lyérõl a vonatkozó törvé-
nyek értelmében nem kö-
zölhet részleteket a megyei
önkormányzat. A Bod Pé-
ter Megyei Könyvtárat
majdnem négy éven át ve-
zetõ Szonda Szabolcs
lapunknak korábban úgy
nyilatkozott, korábbi állá-
sát újra megpályázza. 

Emlékezés
az Erdõdi Zsinatra 

„Az anyanyelvi igehirdetés
megjelenése mellett a refor-
máció nagy érdeme, hogy
Mohács katasztrófája után
munkára és összefogásra
serkentette a nemzetet.
Nem lehet ez másképpen
napjainkban sem, amikor a
gazdasági válság mellett a
megosztás és széthúzás is
rontja az erdélyi magyar
közösség jövõbeni esélyeit”
– fogalmazott tegnap erdõ-
di igehirdetésében Sógor
Csaba lelkipásztor, EP-
képviselõ. Sógor abból az
alkalomból látogatott a
Szatmár megyei Erdõdre,
hogy megemlékeztek az
1545-ben, szeptember 20-
án tartott Erdõdi Zsinatról.

A 20. Enescu-fesztivál hírnevén csak a koncerttermek rossz akusztikája csorbított

Akusztikahiány az „Enescun”
A koncerttermek minõségére panaszkodtak a tegnap véget ért fõvárosi fesztiválon

Fotó: Mediafax

Hírösszefoglaló

Alexandru Solomon Ka-
pitalizmus – a mi titkos re-

ceptünk címû filmje nyerte a
csíkszeredai 7. Film.dok Do-
kumentumfilm Fesztivál fõ-
díját, a legjobb filmnek járó
elismerést. A román rendezõ
alkotása emellett a diákzsûri
díját is megkapta. A Dárdai
István vezette zsûri 65 film-
bõl választotta ki a díjazotta-
kat.  A fesztivál idén már
nemcsak a magyar–román
filmekrõl szólt, hanem a Kár-
pát-medence alkotásait is fel-
vonultatta, a szervezõk pedig
szeretnék nemzetközivé ten-
ni a rendezvényt. A csíksz-
eredai Szakszervezetek Mû-
velõdési Házában tartott
megmérettetésre beérkezett
180 filmbõl 67 alkotást érté-
kelt a zsûri, amelynek tagjai
arra panaszkodtak, hogy túl
sok film maradt versenyben
ahhoz, hogy könnyen dönte-
ni tudjanak. A zsûri díját Sá-
ri Zsuzsa alkotása: „Csak rit-
ka a fenyõfa, az a baj” – A szar-
vasi székely története címû al-
kotása kapta, míg Zsigmond
Dezsõ Bárányfelhõ címû film-
jét rendezõi díjjal jutalmaz-
ták. Legjobb elsõfilmesnek
Akar Péter bizonyult A 6-os
számú tömbház címû filmjé-

vel, a legjobb vágónak kijáró
elismerést pedig Szalai Kár-
oly érdemelte ki, Salamon
András A város ritmusa címû
filmjén végzett munkájáért.
A legjobb operatõr díjat egy
négy tagú csapat kapta a Vad
Magyarország – A vizek birodal-
ma (rendezõ: Török Zoltán)
képeiért: Jan Henriksson,
Török Zoltán, Mosonyi Sza-
bolcs és Gortva Attila. A leg-
jobb forgatókönyv díjjal Ne-
mes István Maradandó sérülé-
sek címû dokumentumfilmjét
jutalmazták. A fesztivál leg-
jobb tudományos ismeretter-
jesztõ alkotásaként Szalay

Péter A Nyolcak nyomában cí-
mû filmjét értékelték. A
fesztivál diákzsûrije, a neves
szakemberekbõl álló grémi-
umtól teljesen függetlenül
Alexandru Solomon filmje
mellett Nagy Viktor Oszkár
Két világ közt címû alkotását
díjazta. A csíkszeredai do-
kumentumfilmes szemle
társfesztiválja, a Lakiteleki
Filmfesztivál különdíjban
részesítette Zsók Enikõ
„Körbe vagyok fülekkel véve”,
Daczó Katalin: Kõbe vésett
álom és Zágoni Bálint:
Janovics Jenõ, a magyar Pathé
címû alkotását. 

Solomon Kapitalizmusa
gyõzött a Film.dokon

Alexandru Solomon filmrendezõ, a csíkszeredai film.dok fõdíjasa

K. Zs.

Szoboravatással, ünne-
pi közgyûléssel és díj-

átadóval ünneplik ma Há-
romszék Vármegye 135
éves születésnapját. Az
egykori Vármegyeházán, a
jelenlegi Bod Péter Megyei
Könyvtár épületében ugyan-
is 1876. szeptember 26-án
tartották Háromszék Vár-
megye Közgyûlésének ala-
kuló ülését. A Kovászna
Megyei Tanács udvarán 14
órakor felavatják Pótsa Jó-
zsef fõispán szobrát, az
avató ünnepségen beszédet
mond Markó Béla minisz-
terelnök-helyettes. A me-
gyeháza elõcsarnokában
Háromszék településeinek
egykori fényképeivel és mai
címereivel díszítik a fala-
kat. A sepsiszentgyörgyi
Tamási Áron Színházban
délután kerül sor az ünnepi
ülésre, amikor Kelemen
Hunor mûvelõdési minisz-
ter egy állami kitüntetést ad
át Szekeres Attila heral-
dikusnak, illetve Tamás
Sándor tanácselnök emlék-
érmet és emléklapot ado-
mányoz annak a mintegy
250 egykori és mai polgár-
mesternek, illetve tanács-
tagnak, akik 1990 óta dol-
goztak a háromszéki köz-
igazgatásban. 

Ünnep

HáromszékenKovács Zsolt

A Legfelsõbb Bírói Ta-
nácstól (CSM) kéri a sep-

siszentgyörgyi önkormány-
zat a Mûvész mozi bérlõjé-
nek kilakoltatását felfüggesz-
tõ határozat kivizsgálását.
Antal Árpád polgármester
ugyanis elfogadhatatlannak
tartja, hogy a sepsiszentgyör-
gyi bíróság sem a végrehaj-
tót, sem az önkormányzatot
nem értesítette arról, hogy
felfüggesztették a kilakolta-
tásra vonatkozó határozatot,
illetve a bírósági döntés az
egyik fél meghallgatása nél-
kül született. A sepsiszent-
györgyiek 28 hónapja jogi
háborúban állnak a város
filmszínházát bérlõ Gheor-
ghe Iliescu brassói vállalko-
zóval, aki jogtalanul birto-
kolja a mozi épületét, amely-
ben diszkót mûködtet, anél-
kül, hogy érvényes szerzõdé-
se lenne, és bérleti díjat fizet-
ne. Az önkormányzat egy
kormányhatározat révén
2009-ben az országos mozi-
vállalattól megkapta az in-
gatlant, azonban a mai napig
nem tudta birtokba venni.
Miután a Bukaresti Ítélõ-
tábla júniusi döntése feljogo-
sította az önkormányzatot a
jelenlegi bérlõ kilakoltatásá-
ra, szeptember 7-én végre-
hajtóval akarták eltávolítani
a bérlõt, aki azonban a kila-
koltatást ideiglenesen felfüg-

gesztõ bírósági végzést szer-
zett. Gheorghe Iliescu saját
bevallása szerint azért nem
akar kiköltözni az épületbõl,
mert az elmúlt években 458
ezer eurót fektetett annak
korszerûsítésébe, amit vissza
szeretne szerezni, vagy pedig
meg akarja vásárolni az épü-
letet. A városháza tervei sze-
rint a moziépületbe költözne
az Andrei Mureºanu román
színház, és a filmvetítést is
újraindítanák. Antal Árpád
polgármester ugyanakkor ki-
fejtette: nem mondanak le
arról a szándékukról sem,
hogy megszerezzék a kultúr-
palota tulajdonjogát is, hisz
rendkívül fontos, hogy az in-
gatlant be tudják kapcsolni a
város mûvelõdési körforgá-
sába. A szakszervezetekhez
tartozó épületekrõl kor-
mánykoalíciós szinten zaj-
lottak tárgyalások. Úgy dön-
töttek minden településen
meg kell teremteni a lehetõ-
séget arra, hogy az önkor-
mányzatok átvehessék azo-
kat a kultúrpalotákat, ame-
lyek már régen nem a kultú-
ra házai. Ezeket az ingatla-
nokat jelenleg a szakszerve-
zetek birtokolják, de a telek-
könyvben a román állam
szerepel tulajdonosként.
„Ha lesz rá politikai akarat,
jogi megoldás is kerül, hogy
ezeket az épületeket átve-
gyék az önkormányzatok” –
szögezte le Antal Árpád. 

Nem csitul a mozibotrány



Ma Jusztina és Demény
napja van.
A Jusztina a latin Justinus
(magyarul Jusztin) nõi pár-
ja.
A Demény v. Damján a
görög eredetû Damianus
név származéka, a jelenté-
se bizonytalan, egyes véle-
mények szerint: szelídítõ,
mások szerint a népbõl
származó.
Holnap Károly és Vince
napja van.

Évforduló
• 1825 – A vasút születés-
napja: az elsõ vaspálya
megnyitása Angliában,
Stockton és Darlington kö-
zött.
• 1884 – A budapesti ope-
raház ünnepélyes megnyi-
tása.
• 1896 – A hajózhatóvá tett
Vaskapu-csatorna ünnepé-
lyes megnyitása az Al-Du-
nán, I. Ferenc József csá-
szár és király, I. Károly ro-
mán király és I. Sándor
(Aleksandar Obrenoviæ)
szerb király jelenlétében.
• 1987 – A lakitelki találko-
zó. Hivatalos címe „A ma-
gyarság esélyei” . Az MDF
megalakulásának tekintik.

A találkozó nyilatkozattal
zárul.

Vicc
– Az ember Ádámtól és Évá-
tol származik – mondja a ta-
nár.
Móricka azt mondja óra vé-
gén:
– Nekem a papám azt mond-
ta, hogy a majmoktól szár-
mazunk.
– Igen Móricka, de most nem
rólatok van szó.

Recept
Karfiolsaláta 
fûszeres túróöntettel 
Hozzávalók: 1 kg karfiol, 35
dkg túró, 1 dkg só, 1 cs. me-
télõhagyma, 1 cs. újhagyma,
1 cs. petrezselyemzöld, 1 dkg
tárkonylevél, 1 g õrölt bors, 1
db citrom, 1 dl tejszín.
Elkészítés: A kelvirágot
megtisztítjuk, sós vízben
megfõzzük és kihûtjük. A tú-
rót szitán áttörjük, hozzáad-
juk a finomra vágott fûszer-
növényeket, sóval, õrölt bors-
sal és citromlével ízesítjük.
Annyi tejszínt adunk hozzá,
hogy mártás sûrûségû le-
gyen. Tálaláskor az üvegtálra
helyezett kelvirágot bevonjuk
az öntettel.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

A mai napon a hangulatingado-
zások és az érzékenység dominál-
nak. Az esetleges nézeteltéréseket
nem szabad túlreagálnia.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Érzékeny, érzelgõs emberek ke-
rülnek közelébe a mai napon.
Munkáját végezze jókedvvel. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Pénzügyei pozitív irányba ha-
ladnak, nincs oka panaszra. Egy
újítás bevezetésével tevékenységét
egyszerûbbé teheti.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Hagyja, hogy közeledjenek Ön-
höz, mert nem várnak el semmit
cserébe, csak a bizalmát szeret-
nék megnyerni.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Az Oroszlán-szülött számára
fontos a függetlenség. Túlteng
Önben a kalandvágy. Ne hanya-
golja el a párjátk.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Válság sújtotta idõben gyakran
hangoztatja, hogy „ne szólj
szám, nem fáj fejem”. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A Vénusz kitüntetõ figyelme a
szingli Mérlegre irányul. Nem
csoda, ha szívügyekben nincs
oka panaszra. 
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

Váratlan kiadásra számíthat.
Nem kell azonban aggódnia,
mert egy rokonára az anyagiak-
ban is támaszkodhat.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A Nappal átellenes irányban lé-
võ Uránusz racionális gondolko-
dásra készteti. Nem érdekli, hogy
mit szólnak hozzá, Ön nyílt lesz
és õszinte. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Fortuna ma kegyes lehet Önhöz
úgy a magánéletében, mint a
szerencséjében. Legyen türelmes,
mindennek várja ki a végét. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ma a kommunikáción van a
hangsúly. Vegyen részt azon az
eseményen, amire hivatalos, és
adjon hangot az elvárásainak. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A délelõtti órákban fontos dön-
tést kell meghoznia. Jól teszi, ha
kikéri szakértõ véleményét. 
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8.30 Híradó
8.45 Család-barát
9.35 Magyar 
világkarrierek
10.05 Volt egyszer 
egy regényhős, akit P.
Howardnak hívtak
10.35 MacGyver 
(am.-kan. sor.) ( ism.)
11.25 Derrick (krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Csellengők (ism.)
15.40 A malom 
(dokumentumf.)
16.15 Afrika színei
17.10 Erős Európa 
(dokumentumf.)
18.10 MacGyver
(am.-kan. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.45 Öregberény 
(magyar sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 Szegénylegények
(magyar filmdráma, 1965)
23.30 Dunasport
23.35 A királynő és én
(dokumentumf.)
1.10 Az élet méltó befeje-
zése (sor., ism.)
2.00 Közbeszéd (ism.)
2.35 Dunáról fúj a szél
(ism.)
2.40 Felelet az életnek
3.10 Tengerek világa

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Száguldás a semmi-
be (amerikai akciófilm)
12.55 Tuti tipp a túlvilág-
ról (auszt. vígjáték)
14.45 Programozott halál
(amerikai thriller) 16.30
Hurrikánvadászok (am.-
kan. akciófilm) 18.10
1200 fok (oszták-német-
szlov. filmdráma) 20.05
Csonthülye (am.-dél-
afrikai vígjáték) 22.00
Penge (amerikai thriller)
0.15 Különös kegyetlen-
séggel (am. akciófilm) 

7.30 Családi történet (so-
rozat) 10.00 Kedves ba-
rátnőm 12.30 Kanal-D Hí-
rek 13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping
15.15 A szív úrnője (török
orozat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 20.00 A
szívnek parancsoni nem
lehet (török orozat.)
22.00 A szülők pénzén –
reality show 23.30 Ka-
nal-D Hírek 0.30 Inkogni-
tó (amerikai thriller,
1997)

9.00 Híradó, ismétlés
9.30 Neve és hivatása...
10.00 Tóth Menyhért,
dokf., ismétlés 10.30 Átjá-
ró, ismétlés 16.00 Híradó
16.15 Piactér, ismétlés
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Délutá-
ni Híradó 17.40 Izelítő
18.50 Egészséges percek
18.00 Reggeli terefere
ism. 18.30 Híradó 19.00
Metszet, ismétlés 19.30
Esti Híradó 20.00 Zene
21.00 Metszet 21.30 Hír-
adó 22.00 Átjáró, ismétlés

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (kol.-am. sorozat)
12.45 Lázadó szerelem
(sorozat) 14.15 Clase 406
(sorozat) 15.30 Amor real
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Vad szív
(sorozat) 18.30 A lángoló
ég alatt (sorozat) 19.30 A
csábítás földjén (sorozat)
20.30 A szerelem győzel-
me (sorozat) 22.00 Éjsza-
kai történetek 22.30 Auró-
ra (sorozat) 23.30 Szere-
lemkönnyek (sorozat)

FILM+ACASÃ
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Prima Tv, 20.30
DOA: Élve vagy halva

A történet egy csapat mindenre elszánt, gyönyörű lányról
szól, akik egy titokzatos távoli szigetre utaznak, ahol egy
meghívásos harcművészeti tornán, a DOA-n vesznek részt.
Főhőseink riválisként kezdik, ám végül egyesítik erőiket,
hogy felderítsék és meghiúsítsák a torna szervezőjének, a
gonosz Donovannek sötét terveit.

DUNA Tv, 22.00
Szegénylegények

1869-ben gróf Ráday Gedeon kormánybiztos megkezdi az or-
szág közbiztonságának helyreállítását. Tevékenységének
egy része arra irányul, hogy felkutassa, és ártalmatlanná te-
gye azokat a szegénylegényeket és betyárokat, akik a ‘48-
as szabadságharcban Rózsa Sándor vezetésével részt vet-
tek. Az elfogottakat egy alföldi sáncban tartják.

TV2, 22.50
G. I. Joe: A kobra árnyéka

A G.I. Joe szuperkommandót a terroristák elleni harcra hoz-
ták létre. A nemzetközi összetételű csapat vezetője az ame-
rikai Duke, aki nem éppen a szavak embere. Barátjával, a
mesterlövész Kioldóval csatlakozott a Hawk tábornok vezet-
te különleges egységhez. A csapat tagja még Kígyószem, a
némasági fogadalmat tett nindzsa harcos, Scarlett, a va-
gány és okos kémelhárító csaj.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
5.30 Együtt 
- Hétköznapi Show
6.26 Hajnali gondolatok
6.29 Kárpát Expressz
6.56 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.00 Magyar évszázadok
17.20 Az én Budapestem
17.45 A hangszerkészítés
mesterei
18.15 Magyar pop
19.10 Történelmi
képeskönyvünk
19.40 Esti mese: 
Zorro legendája
20.05 Két zsaru egy pár
(olasz krimisor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
22.15 24 (am. sor.)
23.00 Záróra fiataloknak 
- Berki Krisztián
23.25 Angyali érintés
(am. sor.)
0.10 Szerelemhajó 
(am. sor.)
0.55 Montalbano 
felügyelő 
(olasz krimisor.)
2.45 Magyar pop

3.45 Történelmi képes-
könyvünk

4.10 A hangszerkészítés
mesterei

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Reggel
- Közszolgálati magazin
(ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mex. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.10 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.15  Második esély 
(mexikói-kolumbiai sor.)
16.15 A szív útjai 
(török sorozat)
17.15 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág (élő) 
- összefoglaló
23.00 ValóVilág (élő) 
- beszavazó show
23.45 Házon kívül
0.15 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
0.55 Reflektor
- Sztármagazin
1.10 Légimentők - Vissza-
számlálás (angol sor.)

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.45 Stahl konyhája
10.55 Babapercek
11.05 Teleshop
12.40 Barátok közt
(am. vígj., 2006)
14.30 EZO.TV
15.30 Eva Luna 
(am.-mex. sor.) (ism.)
16.30 Psych 
- Dilis detektívek 
(am. 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)
A Védettség 
- A Szembesítés
21.35 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.15 Aktív 
- TV2 magazinja
22.50 G. I. Joe: A kobra
árnyéka 
(amerikai akcióf., 2009)
Közben: Kenósorsolás
0.50 Aktív Extra
0.55 Esküdj!
1.25 Tények Este
2.00 EZO.TV
2.30 A médium 
(am. krimisor.)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Hírvilág
12.05 Sportré (ism.) 
12.30 Retrográd (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
(ism.)
15.30 Ikon (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Globál (ism.)
17.05 Stopper (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó 
- Friss információk
18.30 Zöld övezet
19.20 Panaszkönyv
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Riasztás - A rendkí-
vüli események műsora
0.05 Rájátszás (ism.)

9.55 Nyomtalanul (krim-
isorozat) 10.50 Columbo -
Gyilkosság hangjegyekkel
(amerikai krimi) 12.40
Topmodell leszek! 13.40
Feleségcsere 14.40 Őran-
gyal (sorozat) 15.40 Dok-
tor House (ismétlés)
16.35 Nyomtalanul (so-
rozat) 17.30 Gyilkos szá-
mok (sorozat) 19.20 Jó-
barátok (sorozat) 20.20
Két pasi (ismétlés) 21.15
Doktor House (sorozat)
22.25 Aranypart 22.15
(sorozat) 23.10 Aranypart

9.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.00
Sport.ro Hírek 13.10 Pon-
tos sportidő 14.00
Sport.ro Hírek 15.00
Sport.ro Hírek 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Infor-
mációk (live) 20.00 Pon-
tos sportidő 20.05 Infor-
mációk (live) 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
1000 halálos történet
23.00 Sport.ro Hírek

TV2
6.26 Hajnali gondolatok
6.29 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Kalandozó
11.00 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
11.55 Maupassant 
történeteiből 
(francia sor.)
13.01 Híradó délben
13.20 Kárpát Expressz
13.50 Srpski Ekran
14.20 Unser Bildschirm
14.50 Világörökségeink
15.25 Lélek-tantörténetek
15.50 Bűvölet 
(olasz sor.)
16.45 Kisváros 
(magyar sor.)
18.05 Robbie, a fóka 
(német sor.)
18.50 Angyali érintés
(am. sor.)
19.40 Szerelemhajó 
(am. sor.)
20.30 Híradó este
21.05 Önök kérték!
22.00 Róza néni elintézi
(magyar tévéjáték)
23.00 Az Este
23.35 Titkok és szolgála-
tok (olasz sor.)
0.30 Barangolások öt
kontinensen
- Afrika 2.
1.00 Sporthírek
1.10 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, 
nap mint nap! (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sor.)
11.25 Népi hagyaték
12.10 Baba mágia
12.45 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sor.) (ism.)
14.00 Hírek
14.45 Üzlet és pénzügyek
15.15 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
Magyar nyelvű műsor
17.00 A ragadozók 
(dok. f.)
18.00 Hírek
18.25 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 UEFA Champions
League Studió (live)
22.40 UEFA Champions
League: Oţelul Galaţi-Ben-
fica Lisabona mérkőzés
(live)
23.50 UEFA Champions
League Studió (live)
0.15 Gól gól után
1.00 R.E.M. a BBC-n 
koncert
2.00 Európai roma 
(ism.)
2.30 A ragadozók 
(dok. f.) (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 A bűnbak 
(amerikai-kanadai krimi,
2007) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
Időjárásjelentés
14.00 A Delphi-effektus
(am.-német akciófilm, 
2008)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
Időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.15 Románia hangja 
- szórakoztató műsor
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 Odaát 
(amerikai akció sor.)
0.00 Az egyetlen túlélő
(kan. thriller, 2000), 2.
rész
2.00 Pro Tv hírek, 
sport (ism.)
3.30 Odaát 
(amerikai akció sorozat)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
-  műsora (live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show
11.30 Mutassalak be 
a szüleimnek 
– szórakoztató műsor
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 Csillagháló 
- szórakoztató műsor
22.00 Nárcisz: 
Törvénytelen szerelmek
(sorozat)
23.15 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
23.50 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.05 Hurrikán zóna 
(amerikai katasztrófa film,
2002)
3.00 A simlis és a szende
(amerikai sorozat)

7.00 Titkos szerelmek
(ism.)
8.00 Családban 
(román sorozat)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 NCIS 
(amerikai krimisor.)
11.30 Fintescu hidja
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Családban 
(román sorozat)
15.30 Családban 
(román sorozat)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 DOA: 
Élve vagy halva 
(amerikai-német-angol ak-
ció-vígjáték, 2006)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
1.00 Hírek, 
Időjárásjelentés (ism.)
2.00 Fintescu hidja (ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Porsche 928
9.00 Hogyan csinálják?
Luxushajó, 
Műhold, 
Függőhíd
10.00 Hogyan készült?
11.00 A túlélés törvényei
- Globális túlélési útmuta-
tó
12.00 Amcsi motorok 
- Fantasy motor
13.00 Autókereskedők  
- Bentley
15.00 Állítólag... 
- Alaszkai mítoszok
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Fantasy motor 
- Bryan King
18.00 Autókereskedők
úton 
- MRII Mark I
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag... 
- Gőzágyú
21.00 Hogyan készült?
22.00 Állítólag... 
- Kémautó 2
23.00 Kíváncsiság  
- Mikor jön el a világvége?
0.00 A túlélés törvényei 
- Globális túlélési
útmutató
1.00 Autókereskedők 
- MRII Mark I
2.00 A túlélés törvényei 
- Tűzgyűrű

8.00 A Simpson család
(anim. sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sorozat)
9.30 Jamie Amerikában
10.00 Szigetek kincsei
10.30 Aeroshow 
(ism.)
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek, Sport
12.30 Biznisz óra
13.30 Miért ABC
14.00 Az ajándék 
(auszt. sor.)
14.35 Együtt Európában
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sorozat)
17.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
17.25 Remix
18.30 Jamie Amerikában
18.55 Adio
19.00 Szigetek kincsei
19.35 Három királyság
(kínai sor.)
20.30 Biznisz óra
21.30 Túlélők 
a nagyvárosi dzsungelben
22.00 Hírek
23.00 Csillagközi romboló
(amerikai-angol akció
sorozat)
23.55 Három királyság
(kínai sor.)
0.50 Egyeseknek ez tet-
szik (ism.)
1.50 Aeroshow (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

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

KEDD
2011. szeptember 27.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ

m2
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Röviden
Vereséggel debütált
Románia

Vereséggel kezdett Románia
nõi röplabda-válogatottja a
szerb-olasz közös rendezésû
Európa-bajnokságon. A C-
csoportban szereplõ triko-
lórok 3-0-ra kaptak ki a cse-
hektõl, miután az elsõ szet-
tet 29-27-re, a másodikat 25-
19-re, míg a harmadikat 25-
16-ra vesztették el. A kvar-
tett másik mérkõzésén a len-
gyelek 3-0-ra legyõzték Izra-
elt. Az A-csoportban Né-
metország–Ukrajna 3-0, míg
a D-ben Bulgária–Hollandia
0-3. A trikolórok tegnapi,
Izrael elleni mérkõzése lap-
zártánk után fejezõdött be,
míg ma a lengyelek lesznek
az ellenfelek.

Világrekordot futott
Makau

Patrick Makau új világre-
kordot futott a berlini ma-
ratonon: tegnap két óra,
három perc és harminc-
nyolc másodperc alatt
nyerte meg a távot. A 26
éves kenyai sportoló hu-
szonegy másodperccel
múlta felül a korábbi csú-
csot, amelyet még 2008-
ban állított fel az etióp
Haile Gebresalassie,
ugyancsak Berlinben. Az
etióp most nem tudta vé-
gigfutni a távot, a 35. kilo-
méternél feladta a ver-
senyt. A nõknél is kenyai
siker született: Florence
Kiplagat gyõzött a német
Irina Mikitenko elõtt.

Újabb menet Obreja-ügyben
A BBC által kirobbantott botrány segíthet a Román Boksz-szövetség elnökének

Ökölvívás

ÚMSZ

Rudel Obreja nem adja
fel a harcot: jogi úton

akarja érvényteleníteni a Ro-
mán Ökölvívó-szövetség
(FRB) közgyûlésének hétvé-
gi döntését, amely alapján
visszavonták elnöki megbíza-
tását, s az eddigi alelnököt,
Fãnel Trandafirt delegálták a
helyére. „Minden, ami ma itt
történt, jogilag érvénytelen,
mivel csak az elnök hívhatja
össze a közgyûlést. Melinte
asszony (szerk. megj: Doina
Melinte, az Országos Ifjúsá-
gi- és Sporthatóság elnöke) is
jelezte, hogy ez a gyûlés üt-
közik a szövetség alapsza-
bályzatával” – magyarázta
Obreja a szombaton megtar-
tott szavazás után. A klubok
közül csak 49-en mentek el a
közgyûlésre, ám a jelenlévõk
közül egyedül Paul Dobrescu
tartózkodott, a többiek mind
Obreja leváltása mellett sza-
vaztak. A döntés csak jogi ér-
vényesítés után lép hatályra.

Ehhez a kaotikus helyzet-
hez Obreja és a Nemzetközi

Amatõr )kölvívó-szövetség
(AIBA) közötti vita vezetett,
amely még 2008-ban, a pe-
kingi olimpia után kezdõ-
dött. A hazai szervezet el-

nöke ugyanis csalással vá-
dolta meg az AIBA-t, ami-
nek következményeként
idén tavasszal felfüggesztet-
ték a FRB nemzetközi tag-
ságát, majd augusztus végén
kizárták a szövetségbõl. Az
AIBA Obreja leváltását kö-
veteli, a FRB elsõ embere
azonban nem hajlandó le-
mondani, s a Nemzetközi
S p o r t d ö n t õ b í r ó s á g h oz
(CAS) fordult. A testület

még nem hozta meg végsõ
ítéletét, de most csütörtö-
kön elhalasztatta a FRB ki-
zárását. 

Obreja pedig optimista,
szerinte a sportbíróság neki
ad majd igazat. Emiatt ne-
hezményezi, hogy nem csu-
pán az általa vezetett szerve-
zet, hanem az Országos
Sport- és Olimpiai Bizottság
(COSR) is ellene van. A
FRB kizárása után ugyanis a

COSR kérte az AIBA-t,
hogy engedje a román spor-
tolókat ringbe szállni az
azerbajdzsáni világbajnok-
ságon. A szervezet végül en-
gedélyezte, hogy a trikolór-
ok részt vegyenek a tornán,
így csütörtökön nyolc bok-
szoló utazott el Bakuba, a
ma kezdõdõ versenyre. A
vb-n ªtefan Caºlarov (49
kg), Rãzvan Andreiana (56
kg), Dragoº Marin (60 kg),
Daniel Bãdulescu (64 kg),
Ionuþ Gheorghe (69 kg),
Bogdan Juratoni (75 kg),
Georginel Hãu (81 kg) és
Mihai Nistor (91 kg feletti-
ek) lép a kötelek közé.

Amúgy úgy tûnik, hogy
Obreja vádaskodásának va-
lóban van alapja, a BBC
ugyanis csütörtök este újabb
botrányt indított el. Infor-
mációi szerint ugyanis több
millió dollárt utaltak át a
AIBA által támogatott
World Boxing Series szám-
lájára azért, hogy az azer-
bajdzsáni sportolók nyerje-
nek majd két aranyérmet a
2012-es londoni olimpián.
Az AIBA szerint egy azer-
bajdzsáni állampolgár való-
ban befektetett kilencmillió
dollárt a ligába, de szerintük
a BBC vádja „abszurd és tel-
jesen hamis”. Jacques Rog-
ge, a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság elnöke felszólítot-
ta a BBC-t, hogy adja át a
bizonyítékait. 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A két manchesteri csa-
pat, a United és a City

16-16 ponttal áll az élen az
angol élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokságban a hétvégi
hatodik fordulót követõen.
A United ugyanis csak 1-1
arányú döntetlent ért el a
Stoke otthonában, a City
viszont 2-0-ra legyõzte a
vendég Evertont. A Premi-
er League 6. fordulójának
további eredménye: Arse-
nal–Bolton 3-0, Chelsea–
Swansea 4-1, Liverpool–
Wolves 2-1, Newcastle–
Blackbur 3-1, West Brom-
wich Albion– Fulham 0-0,
Wigan–Tottenham 1-2,
Queens Park Rangers–
Aston Villa 1-1. A Nor-
wich–Sunderland-meccset
ma este, itteni idõ szerint
23 órától játsszák. Az élvo-
nal állása: 1. Manchester
United 16 pont, 2. Man-
chester Citz 16, 3. Chelsea
13, 4. Newcastle 12.

Olaszországban mindkét
milánói együttes begyûjtötte
a három pontot hétvégén:
az Internazionale 3-1-re
nyert Bolognában, míg az
AC Milan hazai pályán gyõ-
zött 1-0-ra a Cesena ellen. A
Serie A 5. fordulójának töb-
bi eredménye: Nápoly–
Fiorentina 0-0, Chievo–Ge-
nova 2-1, Atalanta–Novara

2-1, Cagliari–Udinese 0-0,
Catania–Juventus 1-1,
Lazio–Palermo 0-0, Siena–
Lecce 3-0. A Parma–Római
AS-találkozót lapzártánk
után rendezték.

Megtört a Valencia veret-
lensége a spanyol élvonal-
beli labdarúgó-bajnokság-
ban, a hétvégén ugyanis 1-
0-ra kikapott idegenben a
Sevillától. A Barcelona se
kímélte ellenfelét, Villa és
Miranda elsõ félidõben lõtt
góljával, valamint az azt
követõ Messi triplával 5-0-
ra verte a vendég Atlético
Madridot. A másik fõváro-
si csapat, a Real viszont
hozta a kötelezõ három
pontot, ráadásul nem keve-
sebb mint hat gólt lõtt ha-
zai pályán annak a Rayo
Vallecanónak, amelyik az
57. perctõl emberelõnyben
játszhatott. Ronaldó há-
romszor (kétszer 11-esbõl),
Higuain, Varane és
Benzema pedig egyszer
volt eredményes, míg a má-
sik oldalon Michu duplá-
zott, így 6-2-es végered-
ménnyel zárták a találko-
zót. A Primera División 6.
fordulójának többi eredmé-
nye: Athletic Bilbao–Villa-
real 1-1, Mallorca–Real
Sociedad 2-1. A Levante–
Espanyol-, a Grana-
da–Osasuna-, Sporting
Gijón–Racing Santander-
és a Zaragoza–Malaga-
meccsek lapzártánk után

fejezõdtek be, míg a Geta-
fe–Betis-találkozó ma este
lesz.

Hazai pályán kapott ki a
Stuttgart Németországban:
a VfB 2-1-re maradt alul a
Hamburgi SV-vel szeben. A
címvédõ Borrusia Dort-
mund viszont az utolsó
percben lõtt góllal 2-1-re
nyert a Manz vendégeként.
A Bundesliga 7. fordulójá-
nak többi eredménye: Schal-
ke–Freiburg 4-2, Wolfsburg
–Kaiserslautern 1-0, Borus-
sia Mönchengladbach–
Nürnberg 1-0, Augsburg–
Hannover 0-0, Bayern
Münche–Bayer Leverkusen
3-0, Köln–Hoffenheim 2-0.
A Werder Bremen–Hertha-
meccs  lapzártánk után feje-
zõdött be, ám annak ered-
ményétõl függetlenül a
Bayern München vezeti a
tabellát 18 ponttal.

Franciaországban a PSG-
nek sikerült 3-0-ra gyõznie
a Montpellier otthonában, s
így most három csapat sze-
repel 17 ponttal az élen: a
párizsiak mellett a Lyon és
a Toulouse is ugyanennyit
gyûjtött mostanáig. A
Ligue I 8. fordulójának töb-
bi eredménye: Evian–Caen
2-4, Lille–Lorient 1-1,
Lyon–Bordeaux 3-1, Niz-
za–Dijon 1-1, Tou-
louse–Nancy 1-0, Valen-
ciennes–Marseille 1-1. A
tegnapi mérkõzések lapzár-
tánk után fejezõdtek be. 

Rãzvan Andreiana és társai a botrány ellenére is elutazhattak a ma kezdõdõ világbajnokságra

Megszórták a Haladást
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A súlyos gazdasági
problémákkal küzdõ Új-

pest nem hajt fejet ellenfelei
elõtt, a nagy múltú futball-
csapat újabb három pontot
gyûjtött a magyar élvonalbe-
li bajnokságban, miután a
hétvégén legyõzte a vendég

Szombathelyi Haladást. A
fõvárosiak alaposan meg-
szórták ellenfelüket, hiszen
Balogh Balázs és Rajczi Pé-
ter duplájával 4-1-re nyertek,
így már nyolc ponttal szere-
pelnek a tabellán.

Megbotlott viszont az él-
mezõnyben szereplõ Debre-
cen, és csak 1-1-es döntetlent
ért el Kaposváron. A Hon-
védnak sem sikerült jobban a

forduló, a kispestieket Siófo-
kon védekezték ki gól nélküli
döntetlenre. A 10. forduló
eredményei: Székesfehérvári
Videoton– Zalaegerszeg 4-1,
Kaposvár–Debrecen 1-1, Új-
pest–Haladás 4-1, Paks– Pécs
4-4, Siófok–Honvéd 0-0,
Pápa–Vasas 0-0, Kecske-
mét–Ferencváros 1-0. A Di-
ósgyõr–Gyõr-mérkõzés lap-
zártánk után fejezõdött be. 

Labdarúgás

V. Ny. R.

A Temesvári Poli nem
hibázott tegnap a másod-

osztályú labdarúgó-bajnok-
ság hatodik fordulójában, és
2-1-re gyõzött a vendég
Severini Gaz Metan ellen. A
Béga-partiak így továbbra a
Besztercével azonos pont-
számmal állnak a tabella
élén. A második széria többi
eredménye: Bukaresti Juven-
tus–Piteºti-i Argeº 2-1,
Tordai Arieºul–Déva 0-1,
Slatinai Alro–Nagybányai
FC 0-1, Olt FC–Aradi UTA
2-2, Beszterce–Gyulafehér-
vár 1-0, Râmnicu Vâlcea–
Târgoviºte 1-0. Az élvonal ál-
lása: 1. Beszterce 14 pont, 2.
Temesvár 14, 3. Piteºti-i
Argeº 13, 4. Severin 11, 5.
UTA 9.

A forduló megyei rang-
adóval zárul, hiszen a Nagy-
váradi Bihar FC – amelyik
az elmúlt szezonban felju-
tott az élvonalba, ám a Liga
I-es licencet nem kapta meg
– ma délután 17 órakor csap
össze a másodosztály újon-
cával, a váradi bejegyzésû
Félixfürdõi Luceafãrullal. A
piros-kékek olasz edzõje,
Leonardo Gabbanini bízik
abban, hogy megmutatkozik
az elmúlt héten végzett
munkájuk, s bár tisztelik el-
lenfelüket, mindent elkövet-
nek majd a sikerért. A
Luceafãrul, mint ismert, a
múlt héten 1-0-ra kikapott
Bukarestben a Dinamótól a
Román Kupa tizenhatod-
döntõjében, de péntek óta a
bajnoki meccsre készül.
„Egy fiatal, de összeszokott
csapattal fogunk találkozni
amelyiknek az elmúlt sze-

zonban sikerült feljutnia az
élvonalba” – jellemezte el-
lenfelét Cãlin Moldovan
edzõ, aki ma a lehetõ legerõ-
sebb felállásban küldheti pá-
lyára játékosait. A Bihar FC-
nél ezzel szemben van két
sérült: sem M. Popa, sem
pedig Moraru nem játszhat
a megyei derbin, pedig a
nagybányai siker ellenére a
csapat még mindig rosszul
áll az összetettben.

Az elsõ széria eredményei
a hatodik fordulóban: Galaci
Dunãrea–Nãvodari 1-2 Kons-
tancai Farul–Brãneºti 2-1,
Dinamo II–Botoºani 0-0,
Tulcea–Giurgiu-i Astra II 4-
0, Mangalia–Bákó 1-3, Brãi-
la–Iaºi 2-1, Snagov–Kons-
tancai Viitorul 3-0, Buzãu–
Otopeni 1-1. A tabella élén:
1. Tulcea 12 pont, 2. Nãvo-
dari 11, 3. Viitorul 11, 4.
Dinamo II 11, 5. Iaºi 10. 

Poli-siker és megyei derbi

A Román Ökölvívó-szövetség köz-
gyûlése visszavonta Rudel Obreja
megbízatását, ám a szervezet hírhedt
elnöke jogi úton akarja megtámadni
a hétvégi döntést. 

Manchesterben jól fociznak
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Röviden
Vettel Szingapúrban is elsõ lett

A címvédõ Sebastian Vettel nyerte meg a
Forma–1-es autós gyorsasági világbajnok-
ság tegnapi Szingapúri Nagydíját. A Red
Bull német pilótája rajt-cél gyõzelmet ara-
tott, mögötte a brit Jenson Button (McLa-
ren) végzett a második helyen, míg a Red
Bull ausztrálja, Mark Webber a harmadik
lett. A 24 éves Vettel idei kilencedik futa-
mát nyerte meg, s immár 124 pont az elõ-
nye az összetettben második Buttonnal
szemben.

Nagyvárad elbúcsúzott a BL-tõl

Nyeretlenül zárta a hétvégi, athéni csoport-
kört a Nagyváradi CSM férfi vízilabdacsa-
pata, s így elbúcsúzott a Bajnokok Ligájá-
tól. A román bajnok 12-10-re kapott ki a
montenegrói Herceg Novi Jadrantól, 12-
11-re az olasz Posillipótól, majd tegnap 10-
4 arányban maradt alul a görög Vouliag-
meni NC-vel szemben. A BL második kö-
rében a hellén és a montenegrói alakulat
jutott tovább a C csoportból. A váradiak
az Európa-kupában folytathatják a nemzet-
közi szereplést.

Nem hibázott az élmezõny

A Konstanca és a Bákó nyolc ponttal áll az
élen az élvonalbeli férfi kézilabda-bajnokság-
ban, miután mindketten nyertek a hétvégi
fordulóban. A Székelyudvarhely sem hibá-
zott, így az SZKC hat ponttal a harmadik az
összetettben. A negyedik forduló eredmé-
nyei: Kolozsvári U–Konstancai HCM 27-38,
Krassószörény–Suceava 26-22, Steaua–Bákó
28-35, Tg. Jiu–Szatmárnémeti 35-27, Torda–
Temesvári Poli 27-24, Bukaresti CSM–Plo-
ieºti 28-23, Székelyudvarhely–Cãlãraºi 35-27.

Kiesett az Kolozsvári U-Mobitelco

Elbúcsúzott a férfi kosárlabdázók Román
Kupájától a Kolozsvári U-Mobitelco csa-
pata, miután a nyolcaddöntõ hétvégi visz-
szavágóján csak egy ponttal, 56-55-re tudta
megverni a vendég Medgyesi Gaz Metant,
miközben az elsõ meccset 89-72-re elveszí-
tette. Továbbjutott tehát a Medgyes, vala-
mint a Temesvári BC (81-68-ra nyert Ma-
rosvásárhelyen, míg korábban 90-67-re
gyõzött hazai pályán), a Ploieºti-i CSU
(78-76 arányú hazai siker után 83-56-ra
nyert a Rovinari otthonában), a Bukaresti
CSM (93-48-ra nyert Iaºi-ban, miután ha-
zai pályán 102-49-re verte ellenfelét), az
Otopeni (107-87-re gyõzött a Craiova el-
len, a 73-69-es idegenbeli siker után), és a
Bukaresti Dinamo (szombaton ugyan 96-
75-re kikapott a Giurgiu otthonában, de
elõtte 92-69-re gyõzött hazai pályán). A
Piteºti–Nagyszeben meccs tegnapi lapzár-
tánk után fejezõdött be, míg a Nagyváradi
CSM–Csíkszereda-visszavágót ma játsszák.

Szerény elõny Szentgyörgyön

Csak egy ponttal, 61-60-ra gyõzött a Sepsi-
szentgyörgyi BC nõi kosárlabdacsapata a
vendég Rapid ellen a Román Kupa szombat
esti mérkõzésén. A Târgoviºte is 61-60-ra
nyert Szatmárnémetiben, de az Aradi ICIM
és a Sportul Studenþesc magabiztosabb siker
után várhatja a visszavágót. Elõbbi 68-40-re
verte a vendég Alexandriát, míg utóbbi a
Kolozsvári Universitateát múlta felül 92-56-
ra. A legjobb négy közé jutásért zajló pár-
harcok visszavágói szerdán lesznek.

Csíki siker a Brassó ellen

A Csíkszeredai HSC férfi jégkorongcsapata
csak hosszabbítás után tudta legyõzni a
Brassói Fenestelát a MOL-liga pénteki for-
dulójában. A házigazda csíkiak végül 5-4-
re nyertek. A játéknap meglepetése a Fe-
rencváros volt, amelyiknek sikerült 4-1-re
felülmúlnia a vendég Miskolci Jegesmedvé-
ket, míg az Újpest a Székesfehérvár AV19
ellen gyõzött 4-1-re. A Fehérvár–FTC- és a
Csíkszereda–Steaua-meccsek lapzártánk
után fejezõdtek be.

Piros lap Vasile Avramnak
Korrupciós vádak miatt letartóztatták a romániai futballbírók elnökét

Labdarúgás

ÚMSZ

Huszonkilenc napra szóló
elõzetes letartóztatási paran-

csot adtak ki tegnap Vasile
Avram, a romániai Futballbírók
Központi Bizottságának (CCA)
elnöke és Sorin Þerbea, a Román
Labdarúgó-szövetség végrehajtó
bizottságának tagja ellen, mivel
az Országos Korrupcióellenes
Igazgatóság (DNA) ügyészei
korrupcióval gyanúsítják õket. A
szervezet vezetõjének ügyvédei
fellebbeztek a Bukaresti Törvény-
szék döntése ellen, a fõvárosi Íté-
lõtábla három napon belül hoz
ítéletet.

A botrány szombaton robbant
ki, amikor Avramot bevitték a
DNA székhelyére kihallgatásra,
a CCA székhelyén pedig házku-
tatást tartottak. Felmerült ugyan-
is a gyanú, hogy 19 ezer euró ér-
tékben kenõpénzt fogadott el
Sorin Þerbeatól, a Román Lab-
darúgó-szövetség végrehajtó-bi-
zottságának teremlabdarúgásért
felelõs tagjától. Az ügyészek sze-
rint a Marosvásárhelyi FCM-t tá-
mogató üzletember azért adta a
pénzt Avramnak, hogy a maros-
vásárhelyi futballcsapatnak ked-
vezõ játékvezetést biztosítson a
bajnoki meccseken. Avram ter-
mészetesen tagadja a vádakat, ál-
lítása szerint egyszerûen csak ba-
rátságban van Þerbeával. Az üz-
letember az Adevãrul címû napi-
lapnak úgy nyilatkozott, hogy

nem megvenni akarta a bírásko-
dást, hanem bútorra és padló-
csempére adta a pénzt
Avramnak.

A CCA elnöke nem elõször
tett látogatást a DNA-nál, július
hatodikán már egyszer behivat-
ták az ügyészek, miután George
Becali, a Steaua tulajdonosa egy
tévémûsorban azt mondta:
Avram arról mesélt neki, hogy
egy klubtulajdonos pénzt ajánlott
fel számára; Mircea Sandu, a Ro-
mán Labdarúgó-szövetség elnö-
ke Marian Iancut, a Temesvári
Poli tulajdonosát említette meg

mint potenciális megvesztegetõt.
Avramot akkor tanúként hallgat-
ták ki, de tagadta, hogy bárki is
pénzt ajánlott volna fel neki.
Sandu is visszavonta a vádasko-
dását, ám a DNA folytatta a bûn-
vádi nyomozást. A mostani vád
szerint Avram az élvonalbeli baj-
nokság 2010-2011-es szezonjá-
ban, a 34. fordulóban rendezett
Marosvásárhelyi FCM–Koloz-
svári Universitatea mérkõzésen
két közvetítõ révén vette át az
említett 19 ezer eurót, hogy a vá-
sárhelyieknek kedvezõ játékveze-
tést biztosítson. Az ügyben
Nicolae Iacobescu és Vasile-
Constantin Chiorean ellen is
bûnvádi eljárást indítottak, õk
szabadlábon védekezhetnek.

Mircea Sandu tegnap hivata-
los közleményben kért elnézést a
közvéleménytõl a történtekért,

és Vasile Avramot felfüggesztette
tisztségébõl. Helyére ideiglene-
sen Gheorghe Constantint, a
CCA alelnökét nevezte ki. Becali
közben már arra célozgatott,
hogy  a testület helyettes vezetõ-
je még inkább hajlamos a kor-
rupcióra, a Sport Total FM infor-
mációi szerint pedig  a román
bajnok Galaci Oþelul is fizetett le
bírókat. A hírek szerint az elkö-
vetkezõ idõszakban több játékve-
zetõt is behívnak majd kihallga-
tásra, s a rádiócsatorna forrása
szerint most még több letartózta-
tás lesz mint ezelõtt a Penescu-
ügyben volt. 

Ha a vádak beigazolódnak,
Vasile Avram akár háromtól 15
évig terjedõ börtönbüntetést is
kaphat, míg Þerbea hat hónap-
tól öt évig terjedõ elzárással
sújtható. 

Bilincsben a „fõbíró”. Vasile Avramot kenõpénz elfogadásával gyanúsítják a korrupcióellenes ügyészek

Újabb korrupciós botrány robbant ki a ro-

mániai labdarúgásban, amikor szombaton a

DNA õrizetbe vette Vasile Avramot, a hazai

futballbírók központi bizottságának elnökét.

Döntetlent hozott 

a „vasutasok” rangadója
Labdarúgás

V. Ny. R.

Nem jutott dûlõre egymás-
sal a két „vasutas-gárda”

szombaton este a román élvo-
nalbeli labdarúgó-bajnokság
nyolcadik fordulójában. A házi-
gazda Rapid hamar megszerez-
te a vezetést, Mihai Roman a
16. percben használta ki a ven-
dégek védelmi hibáját, és ezt kö-
vetõen is a bukarestiek akarata
érvényesült. A Kolozsvári CFR-
nek azonban sikerült kiegyenlí-
tenie a második félidõben: az
58. percben Apostol elveszítette
a labdát, Sougou megindított tá-
madását pedig Weldon értékesí-
tett. A Rapid ugyan még próbál-
kozott gólszerzéssel, de 1-1-es
végeredménnyel zárult a mérkõ-
zés. Ezzel a Rapid továbbra is
egy ponttal elmarad a CFR-tõl
az összesítettben, de George
Copos, a bukarestiek tulajdono-
sa elégedett volt a remivel, mint
ahogyan Pászkány Árpád, a
CFR tulajdonosa is örült annak,
hogy csapata pontot tudott ra-
bolni. Szerinte ez kevés együt-
tesnek fog sikerülni. Egyedül
Rãzvan Lucescu, a Rapid veze-

tõedzõje volt csalódott a vég-
eredmény miatt, szerinte tanít-
ványai megérdemelték volna a
gyõzelmet, mert a Szamos-par-
tiaknak csupán egyetlen helyze-
te volt, az, amelyiket gólra vál-
tottak. 

A címvédõ Galaci Oþelul le-
szerepelt hazai közönsége elõtt,
hiszen csak gól nélküli döntet-
lent ért el a vendég újonc
Mioveni ellen, így csak 11 pont-
tal áll a tabella középmezõnyé-
ben. A Chiajna 2-1-re legyõzte a
vendég Brassói FC-t, a Kolozsvá-
ri Universitatea pedig a Piatra
Neamþ-i Ceahlãult múlta felül 1-
0-ra, hazai pályán. A Sportul
Studenþesc tegnap a Steauát fo-
gadta, de csak gól nélküli döntet-
lenre futotta az erejükbõl. Ez
rossz hír Roni Lévi vezetõedzõ-
nek, mivel a Steaua elõtte soro-
zatban két mérkõzést is elveszí-
tett a Liga I-ben, így elképzelhe-
tõ, hogy ez a mostani döntetlen
az állásába kerül.

A Vaslui–Nagyszeben- és a
Ploieºti-i Petrolul–Dinamo-talál-
kozók lapzártánk után fejezõd-
tek be, míg a Tg Jiu-i Pandu-
rii–Ploieºti-i Astra- és a Medgye-
si Gaz Metan–Marosvásárhely-
meccset ma játsszák. 

Tenisz

ÚMSZ

Florian Mayer nyerte meg a
422950 euró összdíjazású

BRD Nãstase-Þiriac Trófeát,
miután a tegnapi döntõben 6-3,
6-4-re legyõzte a spanyol Pablo
Anbujart. A második helyen ki-
emelt német teniszezõ alig egy
óra és tíz perc játék után emel-
hette a magasba a serleget,
amelyért 250 ATP pontot és 67

650 eurót kapott. Mayernek ez
volt az elsõ tornagyõzelme, pá-
lyafutása során eddig négy finá-
lét veszített, míg Anbujar soro-
zatban másodjára kap ki a bu-
karesti torna döntõjében. A
spanyol 35 600 euróval és 150
ATP ponttal vigasztalódhat.
Párosban a harmadik helyen ki-
emelt olasz duó, Daniele
Bracciali–Potito Starace lett az
elsõ, miután legyõzte a Julian
Knowle–David Marrero oszt-
rák-spanyol-párost. 

Mayer nyerte a BRD-trófeát

Lejátszották a trikolórokat
Rögbi

Hírösszefoglaló

„Csalódott vagyok, mert túl-
ságosan durva ez az ered-

mény. Kár, hogy nem tudtuk
jobban megnehezíteni a dolgu-
kat. Még sokat kell tanulnunk” –
mondta Romeo Gontineac, Ro-
mánia rögbi-válogatottjának
edzõje az angolok ellen elszen-
vedett vereség után. A trikolórok
ugyanis 67-3-ra maradtak alul a
világkupa B-csoportjának har-
madik mérkõzésén, így továbbra
is pont nélkül állnak az utolsó
helyen. Noha szerdán még ját-
szanak egy mérkõzést a grúzok-

kal, az már csak presztízsmeccs
lesz, hiszen továbbjutási esélyük
már nincs. Az argentinok tegnap
legyõzték 13-12-re a skótokat,
így a csoportban jelenleg Anglia
(14 pont), Argentína (10 pont) és
Skócia (10 pont) áll az elsõ há-
rom helyen, Grúzia és Románia
egyelõre nyeretlenül, nulla pont-
tal szerepel az utolsó két pozíci-
óban. A házigazda Új-Zéland
közben bebiztosította helyét a
negyeddöntõben, miután meg-
nyerte az A csoport rangadóját,
s 37-17-re legyõzte a franciákat.
A galloknak még le kell gyõzni-
ük Tonga válogatottját ahhoz,
hogy továbbjussanak a csoport-
körbõl. 

Fotó: Mediafax
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