
Miközben az RMDSZ népszámlálási kampánya, illetve az október végi cenzusra való fel-
készülés immár kilenc hónapja tart, a néhány napja pártként bejegyzett Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) tegnap, azaz alig több, mint három héttel a népszámlálásrajt elõtt indí-
totta el saját kampányát. A véghajrában bekapcsolódott Tõkés-párt „konkurenciája”
azonban nem zavarja az RMDSZ-t. „A népszámlálás közös, nemzeti ügy, minél többen
fogunk össze azért, hogy hatékonyan folyjon a felmérés, annál jobb” – nyilatkozta ezzel
kapcsolatban az ÚMSZ-nek Kovács Péter, az RMDSZ fõtitkára. 7. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2984 ▼
1 amerikai dollár 3,1970 ▲
100 magyar forint 1,4795 ▼

Óriási mínuszban a SRTV

A bukaresti magyar adás is megsínyli,
hogy a Román Televízió Társaság 2011
elsõ félévét 53 millió lejes veszteséggel
zárta. „Nyár óta már egyharmados költ-
ségvetéssel dolgozunk, ami sajnos a mû-
sorkínálaton is meglátszott” – mondta la-
punknak Kacsó Sándor fõszerkesztõ.

Vezércikk 3

Ünnepelt a vármegye 

Szoboravatással, ünnepi közgyûléssel és
díjátadóval ünnepelték tegnap Háromszék
Vármegye 135 éves születésnapját. Az ün-
nepségen részt vett Kelemen Hunor kultu-
rális miniszter, Markó Béla kormányfõ-he-
lyettes és Sepsiszentgyörgy város vezetõi.

Média 9

Aktuális 2

Cinizmusból jeles
Ha a politikának a cinizmus nemcsak
szükséges, hanem elégséges kelléke is
lenne, akkor a jogilag már annak számí-

tó Tõkés-pártnak mindene
meglenne ahhoz, hogy igazi
politikai alakulatnak te-
kinthesse magát. Így azon-

ban még csupán ígéretes-
nek nevezhetõ annak a
módja, ahogyan az Er-

délyi Magyar Néppárt
cinizmusból máris le-
vizsgázott.

Salamon 
Márton László

Baloldali többség 
a francia szenátusban

A francia baloldal történelmi gyõzelmet
aratott vasárnap, alig hét hónappal az el-
nökválasztás elõtt a szenátusi választáso-
kon, amelyeken a parlamenti felsõház tag-
jainak felét választották újra. Az V. köztár-
saság történetében elõször kerültek több-
ségbe a szocialisták a szenátusban.

Kultúra 8

A szárazajtai magyarellenes
vérengzésekre emlékeztek

tegnap a háromszéki településen.
Az eseményen a helyi Lármafa

egyesület átvette a Magyar Mûvé-
szetért díj kuratóriuma által
Szárazajtának ítélt Ex Libris díjat.
8. oldal 

Népszámlálási kampány

– jobb késõn, mint soha?

M. Á. Zs.

Túl kis párt áll önök mögött
ahhoz, hogy ennyi igényük

legyen – üzente a Konzervatív
Párt (PC) vezetõinek Crin Anto-
nescu és Victor Ponta, a Szociál-
Liberális Szövetség (USL) két
társelnöke az ellenzéki pártszö-
vetség tegnapi vezetõségi ülésén.
E rendkívül indulatos megjegy-
zést Daniel Constantin PC-elnök
és Dan Voiculescu, a konzervatí-
vok alapító elnöke azzal váltották
ki, hogy elfogadhatatlan feltéte-
lekhez kötötték az újabb mandá-
tumért induló Sorin Oprescu bu-
karesti fõpolgármester támogatá-
sát, és jelezték, nem mondanak le
arról, hogy Iaºi-ban saját pol-
gármesterjelöltet állítsanak. 
Folytatása a 3. oldalon 

Ajtócsapkodás

az USL-ben

Még három hét kampányidejük maradt a magyar szervezeteknek. A népszámlálási biztosok október 20-án kezdik meg az adatgyûjtést

A megemlékezésen megkoszorúzták a szárazajtai emlékmûvet

Fotó: archív

Fotó: Háromszék

Cs. P. T.

Leghamarabb jövõ héten ke-
rülhet ismét a képviselõház

emberjogi szakbizottsága elé a ki-
sebbségi törvény tervezete – tud-
tuk meg tegnap Fekete Szabó
András RMDSZ-es szenátusi
frakcióvezetõtõl a koalíciós pár-
tok vezetõinek tegnapi bukaresti
tanácskozása után. Tájékoztatása
szerint a jogszabálynak azt a vál-
tozatát vitatja majd meg a testü-
let, amelyben elõzõleg a kor-
mánypártok képviselõi egyezség-
re jutnak. „Vannak még olyan
kérdések, amelyekben koalíciós
szinten nincs egyetértés. Ezeket
kell elõbb tisztáznunk, hogy a tör-
vényt zökkenõmentesen megsza-
vazzák a bizottságban” – mondta
Fekete. Folytatása a 3. oldalon 

Autonómiátlan

autonómiatanács
Szárazajta: a vérontás emléke 
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Röviden

Románia kivonul Koszovóból

A Koszovóban szolgálatot teljesítõ 178
román csendõr és rendõr szerzõdésének
decemberi lejártával Románia kivonult a
volt dél-szerbiai tartományból – döntötte
el tegnap a legfelsõbb Védelmi Tanács
(CSAT). Az elnöki hivatal által kiadott
közlemény szerint a kivonulás részleteit a
következõ idõszakban egyeztetik a Ko-
szovóban szintén szerepet vállaló többi
európai partnerrel. 

Borbély Károly Brüsszelben

Borbély Károly gazdasági államtitkár (ké-
pünkön) részt vett tegnap Brüsszelben az
Európai Bizottság külügyi találkozóján.
Olyan témákat vitattak meg, mint a Ke-
reskedelmi Világszervezet és a Dohai Fej-
lesztési Terv (DDA), Oroszország csatla-
kozása a WTO-hoz, az EU–India Sza-

badkereskedelmi Egyezménye, EU–Uk-
rajna Szabadkereskedelmi Egyezménye
(Deep and Comprehensive Free Trade
Agreement) (DCFTA), valamint a dél-
mediterrán országokkal kialakult kereske-
delmi kapcsolatok.

Román sofõr balesetezett

A tûzoltók szabadították ki azt a román
sofõrt a roncsokból, aki kisteherautójával
frontálisan ütközött egy pótkocsis teherau-
tóval, vasárnap éjszaka, az 54-es fõúton,
Kecskemét és Soltvadkert között. A bal-
eset, amelyben a 40 éves sofõr életveszé-
lyes sérüléseket szenvedett, egyelõre tisztá-
zatlan okból tért át a szemközti sávba.

Roma Koordinációs Tanács alakult

Megtartotta alakuló ülését tegnap Buda-
pesten a magyar Roma Koordinációs Ta-
nács. A testület célja, hogy minél több
szereplõt vonjanak be a roma stratégia el-
készítésébe, megismertetésébe és végre-
hajtásába.  

Gasparovic és a V4-ek

Ivan Gasparovic szlovák köztársasági el-
nök október 7-én és 8-án részt vesz a négy
visegrádi ország államfõinek csúcstalálko-
zóján Magyarországon – közölte Marek
Trubac, a szlovák államfõ szóvivõje teg-
nap. A cseh, a lengyel, a magyar és a szlo-
vák államfõ a csúcstalálkozó elsõ napján
Budapesten részt vesz a Közép-Európa gaz-
dasági helyzete és kilátásai címû konferenci-
án, a második napon ellátogatnak Viseg-
rádra, ahol közös és kétoldalú megbeszélé-
seket fognak tartani.

Ismét letörték Petõfi kardját

Megrongálták Petõfi Sándor szobrát Ung-
váron tegnap hajnalban, fél éven belül im-
már másodszor. Az elkövetõket a rendõrök
rövid idõn belül õrizetbe vették. Az ittas fi-
atal pár letörte a szoboralak kardját, ame-
lyet nemrég állítottak helyre az elõzõ, ápri-
lis 15-én elkövetett rongálás után.

Lövöldözés volt Kabulban

Lövöldözés robbant ki tegnapra virradóan
az Egyesült Államok kabuli nagykövet-
ségének abban a részében, ahol állítólag az
amerikai hírszerzés irodái vannak. Egy
amerikai meghalt. A támadást a követség
egyik afgán alkalmazottja hajtotta végre, õt
ugyancsak megölték.

Hírösszefoglaló

„A baloldalnak sikerült a vál-
tás” a szenátusban – jelentet-

te be Jean-Pierre Bel, a szocialis-
ták felsõházi csoportjának veze-
tõje, aki feltehetõen Gérard
Larcher utódja lesz a szenátus
elnöki székében. A konzervatív
politikus elismerte a kormány-
párt vereségét. „Bizalmi válság
tapasztalható az állampolgárok
és az intézmények között. Érzé-
keltem és meghallottam ezt az
üzenetet” – fogalmazott a szená-
tusi elnök, aki azt is jelezte: az
eredménytõl függetlenül a jövõ
szombati szenátusi elnökválasz-
táson ismét jelölteti magát.

Az elsõ eredmények szerint a
baloldalnak sikerült megszerez-
nie azt a 23 helyet, amelyre az

abszolút többséghez volt szüksé-
ge a felsõházban – közölték szo-
cialista politikusok. Miután
Valérie Pécresse kormányszóvi-
võ sajnálatát fejezte ki az ered-
mény miatt, Francois Fillon kor-
mányfõ jelezte: tudomásul veszi
az ellenzék elõretörését a szená-
tusi választásokon, amelyeket
szerinte a kormányzó párt meg-
osztottsága jellemzett. „Az igaz-
ság pillanata jövõ tavasszal jön
el. A csata ma este elkezdõdött”
– olvasható a miniszterelnöki
közleményben. Az új szenáto-
rok október 1-jén foglalhatják el
helyüket a felsõházban.

A 348 tagú szenátus a területi
közösségek képviseletét biztosít-
ja, tagjait közvetett és bonyolult

módon választja egy elektori tes-
tület, amely a mintegy 150 ezer
önkormányzati képviselõbõl áll.
Közülük vasárnap 72 ezren vo-
nultak az urnákhoz, hogy 170
szenátort válasszanak újra, hat
évre. Miután a 2007. évi elnök-
választás óta a baloldal minden
helyi választást megnyert, vár-
ható volt, hogy a helyi képvisele-
tek a szenátusban is a szocialis-
tákat juttatják többséghez.

A szenátusi többség megválto-
zásának elsõsorban pszichológi-
ai hatása lehet hét hónappal az
elnökválasztás elõtt. Az alkot-
mány értelmében a nemzetgyû-
lés mondja ki az utolsó szót a
törvényjavaslatokról, így a felsõ-
ház gátolhatja, de nem akadá-

lyozhatja meg a Nicolas Sarkozy
elnök kormánya által benyújtott
törvények elfogadását. 

Elemzõk szerint azonban a
baloldal mostantól kezdve a vi-
ták során a korábbiaknál erõseb-
ben hallathatja a hangját, vala-
mint a sajtóban népszerûsítheti
az ellenjavaslatait és elnökvá-
lasztási programját.

A helyzet érdekessége, hogy a
szenátus elnöke a második em-
ber a hivatali rangsorban az ál-
lamfõ után, és a helyébe lép, ha
az elõbbit valami akadályozza
hivatala ellátásában. Az új, felte-
hetõen baloldali szenátusi elnök
a protokollrendnek megfelelõen
minden jelentõs rendezvényen
ott lesz Sarkozy oldalán. 

Történelmi gyõzelem
Elõször van baloldali többség az V. francia köztársaság szenátusában

Gy. Z.

Több mint három év késéssel
a Boeing tegnap leszállította

egy japán légitársaságnak leg-
újabb utasszállító repülõgépét, a
787-es Dreamlinert. A Washint-
gon állambeli Everettben ünnepé-
lyes keretek között adták át az el-
sõ példányt. Az új típust eredeti-
leg 2008-ban helyezték volna for-
galomba, de az átadás sorozatos
kudarcok miatt többször is csú-
szott. Legutóbb, a januári tesztre-
pülés során tûz ütött ki a fedélze-
ten. A gép a tervek szerint holnap
érkezik majd meg Tokióba, a vá-
sárló japán All Nippon Airway-
shez. A Boeing 787-es szénszá-

lakkal megerõsített mûanyagból,
úgynevezett kompozitanyagok-
ból épül fel, ennek köszönhetõen
a gép könnyebb, és ezzel mintegy
20 százalékkal kevesebb üzem-
anyagot fogyaszt majd, mint a ha-
sonló kapacitású repülõgépek. A
Boeing azt tervezi, hogy 2013-tól
havonta tíz darabot készít ebbõl a
típusból. A Dreamliner készítésé-
nél fellépõ problémák és a folya-
matos csúszások megtépázták a
Boeing hírnevét – ehhez hozzájá-
rult az Airbus 380-as szuperjum-
bójának a sikere is, a 787-es beve-
zetésével most ezt a nimbuszt sze-
retnék helyreállítani. Becslések
szerint a Boeing már 32 milliárd
dollárt költött a repülõgépre.

A kétfolyosós, széles törzsû gé-
pet az iparág eddigi legnagyobb
ablakaival szerelték fel, magasabb
lesz az utastér páratartalma, ezál-
tal tisztább a fedélzet levegõje is.
Iparági elemzõk szerint a 787-es
technológiai áttörést jelent a repü-
lõgépgyártásban. A késés ellenére
a Boeing valaha volt legsikere-
sebb repülõgép-bevezetésének
számít a Dreamliner. A cég 56
ügyfelétõl összesen 821 megren-
delést kapott a repülõgépre. A gé-
pek az Airbus A350-eseivel állnak
versenyben, amelyek 2013-ban
állnak majd forgalomba. Annak a
gépnek a törzse és szárnyának
nagy része is fõként kompozi-
tanyagokból készül majd. 

François Hollande, a szocialisták elnökjelöltje. „Sarkozynek meg kell értenie az idõk szavát”

ÚMSZ

Több mint 1270 tetemet tartal-
mazó tömegsírt találtak

Tripoliban, közölték a líbiai ható-
ságok. A tömegvérengzést állító-
lag Moammer el-Kadhafi elûzött
líbiai vezetõ biztonsági erõi követ-
ték el 1996-ban a Tripoliban lévõ
Abu Szalim börtönben. „A mártí-
rok tetemeit szét kell válogat-
nunk, hogy beazonosíthassuk
õket DNS-vizsgálat segítségével –
mondta  Oszman Abdel Dzsalíl,
egy illetékes tisztviselõ. – Évekig
is eltarthat, mire feltárjuk az igaz-
ságot.” Közben a Kadhafihoz hû
erõk támadásában meghalt az új
líbiai hatóságok öt katonája va-
sárnap Gadámesz településnél. A
támadás a fõvárostól, Tripolitól
600 kilométerrel délnyugatra tör-
tént. Muhandesz Sziradzseddín,
a helyi önkormányzat helyettes
vezetõje azt mondta, hogy haj-
nalban Kadhafi hívei, illetve az
õket támogató tuareg harcosok
és zsoldosok megtámadták a te-
lepülést. Sziradzseddín szerint a
támadók mintegy százan lehet-
tek. Gadámesz, amelyet a „ siva-
tag gyöngyszemének” is nevez-
nek, a térség egyik legrégebbi te-
lepülése. A tunéziai–algériai ha-
tárvidéken fekvõ várost az
UNESCO 1986-ban a világörök-
ség részévé nyilvánította. 

Tömegsírra 

leltek Tripoliban

Leszálláshoz készülõdik a Boing 787-es. Végleg megérkezett a légiforgalomba

A francia baloldal
történelmi gyõzel-
met aratott vasár-
nap, alig hét hónap-
pal az elnökválasz-
tás elõtt a szenátusi
választásokon,
amelyeken a parla-
menti felsõház tag-
jainak felét válasz-
tották újra. Az 
V. köztársaság tör-
ténetében elõször 
kerültek többségbe
a szocialisták 
a szenátusban.

Forgalomban a Boeing álomgépe
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Folytatás az 1. oldalról

Crin Antonescu, a Nemzeti Libe-
rális Párt (PNL) elnöke választás
elé állította a konzervatívokat, fel-
szólítva õket, hogy döntsék végre
el, hogy az USL, vagy Traian
Bãsescu oldalán állnak. Szerinte a
PC vezetõi az Oprescu jelöltségé-
vel kapcsolatos álláspontjukkal
„aláássák az USL-t”. A tárgyalá-
sokról kiszivárgott információk
szerint Voiculescu azt kérte, hogy
az ellenzéki pártszövetség térjen
vissza az Oprescu-ügyhöz, és a
bukaresti fõpolgármester támoga-
tásáról szóló bejelentést ismétel-
jék meg, ezúttal a PC elnökének
részvételével. Az USL két társel-
nöke elfogadhatatlannak nevezte
a konzervatívok igényét, mi több,
Antonescu leszögezte, hogy a PC
a jövõben sem rendelkezik majd
vétójoggal a jelöltek kiválasztásá-
nál. A PNL-s politikussal egyetér-
tett Victor Ponta szociáldemokra-
ta pártelnök is, aki arra figyelmez-
tette a konzervatívokat, hogy
semmiféle zsarolásnak nem en-
gednek, és ha nem felel meg nekik
az USL mûködési szabályzata,
akkor „kövessék saját útjukat”. E
kioktatás hallatán a PC vezetõi aj-
tócsapkodások közepette elhagy-
ták az ülést, és a hagyományos
közös sajtótájékoztatón sem vet-
tek részt. 

Szõnyeg alá sepert
nézeteltérés

Az ellenzéki pártszövetség ve-
zetõi utólag megpróbálták szõ-
nyeg alá seperni a nézeteltérést.
Daniel Constantin PC-elnök az-
zal indokolta küldöttségük gyors

távozását, hogy „más dolguk volt
a pártnál”, Crin Antonescu liberá-
lis elnök pedig arról biztosította a
sajtót, hogy az USL biztos alapo-
kon áll. „Senki nem akar senkit
kizárni, különösképpen azután,
hogy idõközben a PC is elfogadta
közös jelöltnek Sorin Oprescut,

miután Cristian Popescu Piedone
jelezte, hogy nem akar indulni a
fõpolgármesteri tisztségért.

Boc ármánykodása?

Az USL társelnökei szerint a
Demokrata Liberális Párt (PDL)

mindent elkövet annak érdeké-
ben, hogy éket vágjon az ellenzé-
ki alakulatok közé. Emil Boc kor-
mányfõ „kormányzására képte-
len, bizonytalan lábakon álló szer-
kezetnek” nevezte az USL-t,
olyan lufinak, amely a napok tel-
tével egyre jobban leereszkedik. 

Már a hétvégén kikérik a Demokrata Liberális
Párt (PDL) területi elnökeinek véleményét a Népi
Mozgalom (MP) megalakításával kapcsolatban,
ugyanis a nagyobbik kormánypárt október végéig
„tetõ alá szeretné hozni” a jobboldali alakulatok
ernyõszervezetét. A témát Sorin Frunzãverde, a
PDL elsõ alelnöke vezette fel az alakulat tegnapi
vezetõségi ülésén, hangsúlyozva, hogy a demokra-
ta liberálisok szerepvállalása súlyt adna a Traian
Bãsescu államfõ által is támogatott konstrukció-

nak. Frunzãverde szerint az MP-ben egyaránt sze-
repet kapnának politikai pártok, civil szervezetek,
szakszervezetek és magánszemélyek is. Hozzátet-
te: a Népi Mozgalom elsõdleges célja összefogni a
jobboldali erõket és párbeszédet nyitni a romániai
társadalom különbözõ rétegeivel. Elena Udrea ré-
giófejlesztési miniszter szerint az MP csak akkor
lesz életképes, ha „be tudja fogadni mindazokat,
akik bizonyították elkötelezettségüket az állam
megreformálása iránt”. 

A PDL október végéig „véglegesítené” a Népi Mozgalmat

Ajtócsapkodás az USL-ben

Folytatás az 1. oldalról

Varga Attila képviselõ, az em-
berjogi szakbizottság tagja sze-
rint a nagyobbik koalíciós part-
ner Demokrata Liberális Pártot
(PDL) elsõsorban autonómiata-
nács intézménye zavarja a tör-
vény szövegében. „Egyrészt azt
nem tudják lenyelni, hogy az in-
tézmény nevében szerepel az au-
tonómia szó. Emil Boc minisz-
terelnök szerint ez csak formális
kérdés, szerintünk azonban tar-
talmi kérdés” – magyarázta az
ÚMSZ-nek a képviselõ. Varga
szerint az autonómiatanácsok
hatáskörével sem ért egyet a
PDL. A testületnek ugyanis jo-
gában állna közvetlenül beleszól-
ni a kisebbségeket érintõ kérdé-
sekben, így például megvétóz-
hatná egy magyar iskola igazga-
tójának a leváltását. „A koalíciós
partner azt szeretné, hogy az au-
tonómiatanácsoknak csak kon-
zultatív szerepe legyen a kisebb-
ségeket érintõ kérdésekben. A
tervezet elõírásai szerint a testü-
let beleegyezése nélkül semmi-

lyen kisebbségeket érintõ kérdés-
ben nem lehetne döntés hozni” –
mondta Varga Attila. A képvise-
lõ szerint további egyeztetésre
szorul a törvény 14. paragrafusa
is, amely eredetileg azt írta elõ,
hogy egy adott térség etnikai
arányai közigazgatási eszközök-
kel nem változtathatók meg. Ezt
a cikkelyt a nyár elején bizottság
módosította úgy, hogy az etnikai
arányok megváltoztathatók „ha
a kisebbségek jogai nem csorbul-
nak”. A megfogalmazás ellen az
RMDSZ annak idején hevesen
tiltakozott, annál is inkább, mert
a Románia által ratifikált kisebb-
ségvédelmi keretegyezménynek
is ellentmond. „Erre a paragra-
fusra még föltétlen vissza kell
térnünk a szakbizottságban” –
mondta Varga Attila. Hozzátet-
te, a még függõben lévõ kérdése-
ket jövõ hét elején vitatják meg a
koalíciós pártok szakértõi.

Mint ismert, a koalícióban
korában abban állapodtak meg
a felek, hogy a kisebbségi tör-
vényt június 30-ig elfogadja a
parlament. 

Autonómiátlan marad

az autonómiatanács?
Kovács Zsolt

Hamarosan visszakerülnek a
sepsiszentgyörgyi utcák sarká-

ra a magyar, román és angol nyel-
vû turisztikai irányjelzõ táblák –
jelentette be Antal Árpád. Sepsi-
szentgyörgy polgármestere cáfol-
ta azt a felvetést, hogy a korábbi
táblákat a prefektúra felszólításá-
ra távolították volna el, az ugyan-
is kifogásolta, hogy a turisztikai
irányjelzõkön fent magyar felirat
szerepelt, és csak alatta volt ro-
mán és angol nyelvû szöveg. Az
elöljáró szerint azért szerelték le a
táblákat, mert azok minõségileg
kifogásolhatóak voltak, sokat kö-
zülük letörtek vagy elhajlítottak.
A mûvelõdési intézményeket és
turisztikai látnivalókat jelzõ új
táblák viszont idõtállóbbak lesz-
nek, szögezte le Antal Árpád. A
polgármester ugyanakkor kifejtet-
te: ezúttal is elsõ helyen szerepel
rajtuk a magyar felirat, hiszen ez
így természetes egy 75 százalék-
ban magyarok által lakott telepü-
lésen, ahová a legtöbb turista Ma-
gyarországról érkezik. Mint arról
korábban beszámoltunk, Antal
Árpád a sepsiszentgyörgyi
RMDSZ elnökeként beadványt
küldött a Kovászna megyei
prefektúrára, és arra szólította fel
a kormánybiztost, intézkedjék,
hogy a közintézmények alkal-
mazzák a többnyelvûségrõl szóló
törvényeket. Ennek nyomán

György Ervin prefektus múlt hé-
ten kétnyelvû, magyar és román
feliratok elhelyezésére szólította
fel a háromszéki közintézménye-
ket, mert indoklása szerint neki
kötelessége egyaránt õrködnie a
többségi és kisebbségi közösség
nyelvi jogai fölött. 

A kétnyelvû feliratozás gya-
korlatba ültetése azonban akadá-
lyokba ütközött, hiszen György
Ervin tegnapi sajtótájékoztatóján
kifejtette: az állami közintézmé-
nyeknél használt kétnyelvû táb-
lákra vonatkozó törvények nem
egyértelmûek, és több, Románia
által ratifikált, nemzetközi elõ-
írás megengedõ jellegû a kisebb-
ségek nyelvhasználati jogára vo-
natkozóan, az állami intézmé-
nyekkel való kapcsolattartásban.
A kormánybiztos indoklása sze-
rint a 215-ös közigazgatási tör-
vényben nem mondja ki azt,
hogy a többnyelvûség az állami
közintézményekre is vonatkozik,
ezért a kormány Interetnikai
Kapcsolatokat Felügyelõ Fõosz-
tályától kér hivatalos állásfogla-
lást ez ügyben. György Ervin ki-
fejtette: amíg a helyzet tisztázó-
dik, a toleranciának és a párbe-
szédnek kell a fõszerepet játsza-
nia, a jóérzésnek és a jóhiszemû-
ségnek kellene  rábírnia az intéz-
mények vezetõit, hogy egy 75
százalékban magyarok lakta me-
gyében magyar feliratokat is
használjanak. 

A szentgyörgyi feliratokon

elõre kerül a magyar szöveg

Crin Antonescu és Victor Ponta közös frontot alkottak a Konzervatív Párt „zsarolásával” szemben Fotó: Tofán Levente

Kemény dió a választási törvény
Holnap ülésezik újra a választási törvény módosítására létrehozott
koalíciós bizottság, ez alkalommal a kormányt támogató pártok
mindegyike elõterjeszti a maga jogszabályváltozatát. Az RMDSZ
tervezetét Márton Árpád képviselõ dolgozta ki. Eszerint megma-
radnának az egyéni választókerületek, ám a jelöltek országos kom-
penzációs listáról is bekerülhetnek a parlamentbe.
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Mottó: Megy a bolha
és az elefánt a hí-
don. Egyszercsak 

megszólal a bolha:
hallod-e, komám,
hogy dübörgünk?

Ha a politikának
a cinizmus nem-
csak szükséges,

hanem elégséges kelléke is lenne, akkor
a jogilag már annak számító Tõkés-
pártnak mindene meglenne ahhoz,
hogy igazi politikai alakulatnak tekint-
hesse magát. Így azonban még csupán
ígéretesnek nevezhetõ annak a módja,
ahogyan az Erdélyi Magyar Néppárt
cinizmusból máris letette a vizsgát:
hosszú hónapok semmittevése után,
alig napokkal az októberi cenzusrajt
elõtt õk is „népszámlálási kampányt
indítottak”. Hogy például a lényegrõl
– a cenzusban részt vevõ, az annak so-
rán gyûjtendõ adatok hitelességét egye-
dül biztosítani tudó magyar számláló-
biztosok toborzását segítõ háttérmun-
káról – lemaradtak, nos, errõl és ha-
sonló lényegtelen dolgokról természete-
sen nem szól a fáma.
És nem szól arról sem, hogy Tõkés
Lászlóék a pártbejegyzéssel, a támogató
aláírások meghamisításával, nemlétezõ
személyek és személyi azonosítószámok
begyûjtésével voltak elfoglalva akkor,
amikor mások a népszámlálás jogi kere-
teinek kisebbségi szempontból minél elõ-
nyösebb formában történõ megrajzolásá-
ról egyezkedtek a román politikummal.
A pártbejegyzést elutasító elsõfokú döntés
elleni fellebbezéssel és az elutasítás miatt
a politikai ellenféllel szembeni – a végki-
fejlet ismeretében rágalmazásnak bizo-
nyult – vádaskodással voltak elfoglalva
akkor, amikor az illetõ ellenfél éppen gõz-
erõvel kampányolt a magyar számláló-
biztosok toborzása érdekében. 
A bukaresti táblabíróságon – a nyil-
vánvaló okirathamisítás dacára – alig
néhány napja másodfokon bejegyzett
Tõkés-párt tehát máris megmutatta,
hogyan kell kisajátítani nem létezõ ér-
demeket, hogyan kell – másokat örökö-
sen túlkiabálva – a semmibõl is politi-
kai hasznot húzni. Magyarán: hogyan
kell lopni, csalni és hazudni. Ezzel az
eszköztárral felfegyverkezve Tõkésék
már joggal reménykedhetnek a jövõ évi
választási sikerben.
Hacsak... hacsak a választó mégsem
hülye. Ha a választó a pecsételés pilla-
natában mégiscsak úgy dönt, hogy a
bombasztikus, de üres szavak örök ün-
nepéért cserében mégsem adja fel a né-
ha szürke, néha keserû hétköznapok
biztonságát. 

Cinizmusból jeles

Salamon 
Márton László

Román lapszemle

A 4,2 millió romániai alkalmazott kö-
zül több, mint 300 ezer dolgozott többet
heti negyven óránál 2010-ben. (Ade-
vãrul) 4,6 millió euróra emelkedett a
hatos lottó fõnyereménye, miután a va-
sárnapi húzáson sem akadt telitalálatos
szelvény. (Click) Számos cég nem
tartja be a gyermekeknek szánt árucik-
kek minõségi követelményeit. (Curierul
naþional) A TATA szövetség felhívta
az Országos Diszkrimináció Elleni Ta-
nács figyelmét arra a tényre, hogy az ok-
tatási minisztérium által jóváhagyott
négyféle ábécés könyv hátrányosan kü-
lönbözteti meg az apát az anyával szem-
ben. A szóban forgó tankönyvekben
ugyanis az anya szó kétszer annyiszor
fordul elõ, mint az apa szó. (Evenimentul
zilei) A Nemzetközi Valutaalap jelen-
legi, 400 milliárd eurós tartalékai
elenyészõek a sérülékenynek mutatkozó
országok finanszírozási szükségletei
mellett – jelentette ki a nemzetközi pénz-
intézet vezérigazgatója, Christine La-
garde. (Jurnalul naþional)
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Bogdán Tibor 

A húsz évvel ezelõtti bá-
nyászdúlás kapcsán csak

jóval késõbb, 1997-ben indult
meg a kivizsgálás.

Így kezdõdött

A bányászhordák szabály-
szerû ostrom alá vették a kor-
mány székhelyét, majd ma-
gát az államfõi palotát is,
megingatva annak a Ion Ili-
escunak a bársonyszékét is,
aki 1990 júniusában még kö-
szönetet mondott nekik a
posztkommunista hatalom
ellen tüntetõk szétveréséért.

A megmozdulás egyszerû
szakszervezeti akcióként in-
dult: szeptember 24-én a zsil-
völgyi bányászok általános
sztrájkba kezdtek, és azt kö-
vetelték, maga a miniszterel-
nök, Petre Roman utazzék le
a helyszínre tárgyalni az
érdekvédelmiekkel, ellenke-
zõ esetben megrohamozzák
Bukarestet.

Mivel a bányász-szakszer-
vezetek és a kormány között
nem alakult ki valós párbe-
széd, Cozmáék elhatározták:
negyedszerre is „felruccan-
nak” a fõvárosba. A bukares-
ti szóhasználatban a „kõszén
esthajnalcsillaga” gúnynevet
„kivívott” Cozma felhívására

a petrozsényi állomáson gyü-
lekeztek, különvonatokat kö-
vetelve; mivel ezt az illetéke-
sek elutasították, egyszerûen
„eltérítettek” három szerel-
vényt.

Már Craiován jártak, ami-
kor Petre Roman megpróbál-
ta megállítani õket, azzal az
ígérettel, hogy leutazik az
oltyán fõvárosba. Kísérlete
azonban kudarccal zárul: a
bányászok még összeverték
Dolj megye prefektusát, kissé
– az 1990. évi, bukaresti
„modellt” követve – „kicsi-
nosították” a várost, majd
folytatták útjukat Bukarest
felé, ahol szerelvényeik a
Bãneasa állomásra futottak
be, szeptember 25-én.

Politikusok, elemzõk mai
napig is vitatkoznak azon,
mekkora szerepe volt az ak-
kori közlekedési tárcavezetõ-
nek, Traian Bãsescunak ab-
ban, hogy a vonatok eljuthat-
tak Bukarestbe. Ellenzékiek
szerint minden eszköze meg-
volt a szerelvények feltartóz-
tatására, hívei viszont egyér-
telmûen állítják, hogy tárca-
vezetõként mindent megtett
a bányászok megállításáért,
így például, az érvényes tör-
vényekre hivatkozva, megta-
gadta, hogy különvonatokat
biztosítson a bányászok szá-
mára. 

Ezt állítja Hunyad megye
akkori alprefektusa, Ionel
Botoroaga is, aki szerint a
Bãsescutól kapott elutasító
válasz nyomán Cozma az-
zal fenyegette meg a minisz-
tert, hogy Bukarestbe fel-
utazva „feltörli vele az asz-
faltot”.  

Traian Bãsescu hívei arra
is emlékeztetnek, hogy az
alprefektus 1997-ben, tehát
minden érdek nélkül nyilat-
kozott így, hiszen akkor még
senki sem gondolhatta, hogy
a közlekedési tárcavezetõbõl
valaha is államfõ lesz.

Kerítésmászó 
kormányfõ 

A bányászok az általuk
már jól ismert útvonalon ha-
ladtak, egészen a kormány
Victoria téri székházáig,
amelyet, némi kormányelle-
nes skandálás után szabály-

szerûen megrohamoztak. Az
épületbe Molotov-koktélok
tucatjait dobták be, a minisz-
terek ilyen körülmények kö-
zött jobbnak látták, ha meg-
futamodnak a feldühödött a
csõcselék elõl. Maga a mi-
niszterelnök a kerítésen át-
mászva menekült meg a bá-
nyászok haragjától. Ettõl a
pillanattól kezdve Romániá-
nak nem volt mûködõképes
kormánya. 

De mint a korábbi bá-
nyászjárás, a zsilvölgyiek tá-
madása ez alkalommal is ha-
lálos áldozatokat követelt. A
kormányszékház õrizetére
kivezényelt csendõrök egyi-
ke, a 21 éves Nicolae Lazãr
egyenruhája tüzet fogott egy
Molotov-koktéltól, a fiatal
másnap belehalt súlyos égési
sérüléseibe. 

A következõ két áldozat az
ártatlan szemlélõdök sorából
került ki: a 27 esztendõs

munkáslány, Aurica Crãini-
ceanu és a 24 éves egyetemi
hallgató, Andrei Frumuºanu
életét a kormányszékház vé-
dõi által kilõtt jelzõlövedék
oltotta ki. 

A rendfenntartóknak csak
az esti órákban sikerült ki-
szorítaniuk a térrõl a rebelli-
seket, akik a tévé épülete,
majd az Egyetem tér felé vo-
nultak vissza, másnap azon-
ban megújult erõvel folytat-
ták támadásukat. 

Bár a déli órákban Alex-
andru Bârlãdeanu, a szená-
tus elnöke bejelentette Petre
Roman kormányának le-
mondását, a bányászok
megtámadták a cotroceni-i
elnöki palotát. A rendfenn-
tartók itt már határozottab-
ban léptek fel, a könnygáz és
gumilövedékek mellett söré-
tet is használtak a tömeg
szétoszlatására. Szoronga-
tott helyzetében Ion Iliescu

arra kényszerült, hogy fo-
gadja a Cozma által vezetett
bányászok küldöttségét, és
számos pontban engedjen
Cozmának, amivel nagy-
részt sikerült leszerelnie a
bányászokat.

Kinek az áldozata volt 
Roman?

A húsz évvel ezelõtti bá-
nyászdúlás kapcsán csak jó-
val késõbb, 1997-ben indult
meg a kivizsgálás. A mérleg,
a három halott mellett 455
sebesülttel, hatalmas anyagi
károkkal egészült ki, az or-
szágon két napon át a káosz
lett úrrá. A kilencvenes évek
végén Cozma végre bíróság
elé került, ahol, különbözõ
vádak alapján 1999 február-
jában együttesen 58 év bör-
tönbüntetést szabtak ki rá.
Ebbõl a legsúlyosabbat, 18
évet kellett volna letöltenie –
ám tíz év után szabadlábra
helyezték.

Petre Roman lemondásá-
nak körülményei még ma
sem tisztázottak. Nem bizo-
nyítható, de valószínûsíthe-
tõ, hogy nem a bányászok
akciójának áldozata volt.
Petre Roman gazdasági re-
formjai befolyásos politikai
köröket zavartak Bukarest-
ben, a kormány tevékenysé-
gével a szenátus elnöke,
Alexandru Bârlãdeanu, de a
frissen megalakult Román
Hírszerzõ Szolgálat igazga-
tója, Virgil Mãgureanu is elé-
gedetlen volt, a kormányfõ
ellentétbe került korábbi
pártfogójával, Ion Iliescuval
is. Feltehetõen tehát az õ ke-
zük volt benne a kormány
megbuktatásában. 

Kormánybuktató Zsil-völgyiek

Gy. Z.

Eddig öt tagország csatla-
kozott Franciaország

azon álláspontjához, hogy
magasabb szintre kellene
emelni Palesztina jogállását a
világszervezetben. Három
tagállam a britek elutasító ál-
láspontját vallja ezzel kap-
csolatban, a többiek pedig
vagy köztes véleményt han-
goztatnak, vagy pedig egy-
elõre távol tartják magukat a
vitától. Párizs álláspontját
osztotta az ENSZ Közgyû-
lésének ülésszakán elhang-
zott beszédében Belgium,
Görögország, Luxemburg,
Portugália és Spanyolország.

Románia 
még nem szólalt fel

A Palesztinát megilletõ
jogokat és Palesztina intéz-

ményes felkészültségét az
államiságra hangsúlyozta,
miközben bírálta az izraeli
telepépítési politikát Finnor-
szág, Málta és Svédország.
Bulgária, a Cseh Köztársa-
ság és Olaszország a britek-
kel – és az amerikaiakkal –
együttesen a béketárgyalás-
ok felújítását helyezné elõ-
térbe, és egyelõre tartózkod-
nék a palesztinok jogállásá-
nak ENSZ-beli megerõsíté-
sétõl.

Ausztria, Ciprus és a volt
kommunista EU-tagorszá-
gok zöme óvakodott az ál-
lásfoglalástól, és igyekezett
az ENSZ álláspontjának
legáltalánosabb elemére, a
kétállami megoldás támoga-
tására szorítkozni. Egyelõre
nem szólalt fel a hagyomá-
nyosan Izrael-barát Német-
ország és Hollandia, a pa-
lesztinpártinak tartott Íror-

szág és Dánia, valamint a
kelet-európai tagországok
közül Románia.

Catherine Ashton, az EU
kül- és biztonságpolitikai fõ-
képviselõje – írta az EUObser-
ver – jelenleg arra törekszik,
hogy elkerüljék a szavazást
az ENSZ-ben a palesztinok
státusáról, és kezdjék meg az
izraeli–palesztin tárgyaláso-
kat az EU–ENSZ–ameri-
kai–orosz „kvartett” javasla-
tának megfelelõen. E javasla-
tot azonban a brüsszeli hír-
portál szerint elfogadhatat-
lannak minõsítette Mahmúd
Abbász, a Palesztin Hatóság
elnöke, arra hivatkozva,
hogy az nem írja elõ a zsidó
telepépítések leállítását.

Az elnököt ünnepelték

Mahmúd Abbász a „pa-
lesztin tavasz” beköszöntérõl
beszélt vasárnap Rámalláhba
hazatérve, ahol többezres tö-
meg hõsként éltette az
ENSZ-közgyûlés ülésszaká-
ról érkezõ vezetõt. Abbász
pénteken New Yorkban átad-
ta Ban Ki Munnak, a világ-
szervezet fõtitkárának a –
történelmi jelentõségûnek
ítélt – palesztin tagfelvételi

kérelmet. A Közgyûlés ülés-
szakán mondott beszéde
megváltoztatta a róla alkotott
képet: szelíd bürokratából
egyszeriben hõssé vált sok
palesztin szemében. Több-
ezernyi, palesztin zászlókat
és az elnök nagy képeit a ma-
gasba tartó híve elõtt a
Mukataa erkélyérõl mondott
rövid beszédében Abbász azt
hangsúlyozta, hogy nem újít-
ja fel a tárgyalásokat Izrael-
lel, ha az nem állítja le telje-
sen a ciszjordániai telepbõví-
téseket, és a palesztin állam
nem nyer nemzetközi legiti-
mitást. „Jogainkat békés esz-
közökkel akarjuk elérni, tár-
gyalások útján, de nem akár-
milyen tárgyalások útján” –
mondta. A kvartett javaslatá-
val kapcsolatban pedig azon
a véleményen van, hogy ta-
nulmányozzák ugyan a javas-
latot, de rögtön hozzátette,
hogy nem fogadnak el sem-
mi olyan indítványt, amely
nem követeli az izraeli telep-
építések leállítását, illetve
azt, hogy a tárgyalások az
1967-es háború elõtti határok
tiszteletben tartásán alapulja-
nak. Márpedig a „kvartett”
közleménye nem tartalmaz
ilyen kitételeket.

Izraeli vádak

Az izraeli és a palesztin fél
között közvetítõ „kvartett”
képviselõi pénteken azt java-
solták, hogy a felek egy hó-
napon belül üljenek össze,
dolgozzák ki a tárgyalások
menetrendjét és módszerta-
nát, három hónapon belül
terjesszék elõ a határokra és
a biztonságra vonatkozó ál-
láspontjukat, s 2012 végéig
pedig kössék meg a végleges
békeszerzõdést. Avigdor
Liberman izraeli külügymi-
niszter vasárnap kijelentette:
kész elfogadni a „kvartett” új
béketervét. Liberman New
Yorkból nyilatkozott az izra-
eli közrádiónak, és szerinte a
javaslatnak „van egy igen po-
zitív pontja: a tárgyalások
elõfeltételek nélküli megkez-
dése”. Miközben hangoztat-
ta „fenntartásait a megfogal-
mazást illetõen”, a tervhez
való pozitív hozzáállását az-
zal indokolta, hogy Izrael
tartozik ezzel az Egyesült Ál-
lamoknak.

„Az Egyesült Államok
nagy erõfeszítéseket tett a
kvartetten belül azért, hogy
megszülessen ez a javaslat, s
közben támogattak bennün-

ket a kairói nagykövetségünk
körüli válságban és Barack
Obama elnöknek az ENSZ-
ben mondott beszédével is” –
mondta az izraeli diplomácia
vezetõje. „Remélem, hogy a
palesztinok ezúttal vállalják
felelõsségüket, és nem mene-
külnek el elõle” – tette hozzá.
Mahmúd Abbászt azzal vá-
dolta, hogy „állandóan ürü-
gyeket keres a tárgyalás meg-
kerülésére. Most egyébként
megint talált egy ürügyet, az
izraeli–palesztin gazdasági
kapcsolatokról szóló párizsi
egyezmények módosítását
követelve. De szó sem lehet
róla, hogy akár csak egy
vesszõnyit is változtassunk
rajtuk.” Abbász egy nappal
korábban jelentette ki, hogy
módosítani akarja az 1994-
ben kötött egyezményt, mert
„igazságtalannak” tartja. A
palesztin elnök nem fogja el-
fogadni a „kvartett” pénte-
ken nyilvánosságra hozott,
gyors ütemû tárgyalásokat
sürgetõ béketervét. Leszö-
gezte, hogy nem egyezik bele
semmi olyan javaslatba,
amely nem veszi figyelembe
a béketárgyalások felújításá-
ra vonatkozó palesztin felté-
teleket. 

„Palesztin tavaszról” beszélt Abbász

Húsz évvel ezelõtt Miron Cozma bá-
nyászainak sikerült nemcsak – mint
korábban – békés, bukaresti, Egye-
tem téri tüntetõket a földbe tiporni-
uk, de térdre kényszerítették magát a
román államot azzal, hogy megbuk-
tatták Petre Roman kormányát.

A politikusok mellett a nemzetközi

közvéleményt is foglalkoztatja a pa-

lesztinok ügye. Az EUObserver címû,

brüsszeli székhelyû uniós hírportál

szerint az EU-országok megosztottak

a palesztinok ENSZ-státusát illetõen.

1991. szeptember 26: tömör sorokban vonul Bukarest utcáin a „rendteremtõ munkásosztály”



Olvasom, hogy egy erdélyi magyar szerve-
zet nem kivánatos személynek nyilvánítot-
ta Kertész Ákost Nagyváradon, akit – gon-
dolom – a jól ismert nagyváradi irodalmi
folyóirat nem publicistaként, hanem író-
ként hívott meg, és több mint valószínû,
ugyanúgy kisiklásnak tartja az Amerikai
Népszavában megjelent általánosító jellegû,
a szavak és összefüggések lehetséges ma-
gyarázatai mögé nem tekintõ Kertész-írást,
mint az erdélyi magyar értelmiségiek jelen-
tõs része.
Kertész Ákost viszont ezért a szövegéért
aligha lehet kiírni a magyar irodalomból,
mint ahogyan az éppen Nagyváradon be-
mutatott Csurka István daraboknak sem
von le az irodalmi értékébõl szerzõjének

késõbbi, meglehetõsen zaklatott
és ellentmondásos politikai

pályafutása.
Kertész Ákost büntetésként
kiebrudálták a budapesti
díszpolgárságból, és vall-
juk be, ezen is el lehet tû-
nõdni így is, meg amúgy
is, méghozzá aprópénzre
váltva mindazt, amit a

megnevezés takar. A leg-

általánosabb megfogalmazások szerint
ugyanis a díszpolgári cím erkölcsi elisme-
rés, amellyel a település tiszteletét és hálá-
ját fejezi ki a kitüntetett személynek, és a
megtiszteltetést általában az nyerheti el, aki
közösség érdekében kifejtett tevékenységé-
vel, magatartásával ered-
ményesen elõsegítette a
helység anyagi és szellemi
értékeinek gyarapítását. 
Szóval, mindezen el lehet
töprengeni. De erdélyi ma-
gyar szemmel mégsem ez a legnagyobb di-
lemma. Hanem az, hogy ugyanezen címtõl
most fosztották meg Haynau osztrák had-
vezért, Jellasics horvát bánt, Windischgrätz
osztrák tábornokot és Alexander von Bach
osztrák belügyminisztert, valamint Ivan
Paszkievicset, az 1849-es orosz hadsereg
fõparancsnokát és még három, mifelénk
kevésbé ismert osztrák tisztségviselõt és ka-
tonai vezért. A listáról kihúzott Sztálinról
pedig azért nem beszélek, mert a Brassót
lecserélõ Sztálinváros és a népek atyjának
állított szobrok áradata még ha nemzedé-
kektõl függõ mértékben is, de mifelénk
még mindig fellelhetõ a köztudatban.
De hogy az aradi vértanúkat és Batthyány

Lajost kivégeztetõ, százakat várbörtönökbe
küldõ Haynau mostanig Budapest (akkor
még Pest) díszpolgára volt? Akárcsak az az
osztrák belügyminiszter, akinek nevérõl az
1851-1859 között tartó, magyarországi nyílt
abszolutista önkényt, a Bach-korszakot ne-

vezték el? Vagy a magyar
szabadságharc leverésére
küldött hadsereg orosz
hadsereg fõparancsnoka,
Paszkievics úgyszintén
mindeddig a magyar fõvá-

ros erkölcsi elismertje? És Jellasics, aki ha-
zájában ugyan nemzeti hõs, terek viselik
nevét és szobrok emlékeztetnek nemzeté-
nek szabadságáért küzdõ horvát bánra, de
mifelénk nem is annyira a történelemköny-
vekben, mint a magyar nemzeti lírában fu-
tóként, gyáváként, árulóként rögzült az
alakja, még a huszonegyedik században is
magyar hálára és elismerésre méltó maradt? 
Mindez egy kissé meglepõ. Nem is a ké-
tely, amirõl mostanság elmorfondíroznak a
Duna-partján, hogy a jelenlegi budapesti
tanácsnak van vagy nincs joga belekotorni
az történelembe, hanem az a tény, hogy
mindezen személyek az 1848-49-es magyar
forradalom és szabadságharc leverése után

kapták meg a díszpolgári címet. Persze,
tudjuk, hogy milyen korban, hogy a gyõz-
tes akkor is vitt mindent, de ki van zárva,
hogy csupán osztrákok, oroszok és horvá-
tok adományozták volna ezt a kitüntetést.
Hanem egészen biztosan ott voltak a ma-
gyarok is. Korabeli magas rangú magyar
tisztségviselõk.
Vajon minderrõl miért nem olvasni a törté-
nelemkönyvekben? Mint ahogyan a nemze-
ti történelem más olyan eseményeirõl sem,
amelyet a „csak a szépre emlékezés” lázá-
ban szeretnénk szemérmesen elhallgatni. 
Emlékszem, valamikor kamaszkoromban
megdöbbentem, amikor a történelemírás
kifejezést hallottam. Hogy a történelem
nem csak úgy van, hanem írják. Már rég-
óta tudom, hogy nem is akárhogyan.
De vajon nem kellene eljöjjön az ideje a
higgadt és nyugodt, kiegyensúlyozott és
tárgyilagos történelemírásnak, ahogyan azt
más nemzetek is megtették és azóta nyu-
godtan néznek szembe önmagukkal? 
A jelenlegi hivatalos történelemszemlélet
szerint a magyarság kizárólag a forradal-
mak és dicsõ csaták hevületében él tovább.
És ami a forradalmak között történt? Az
vajon kinek az öröksége? 

A mi kitûnõ Giesswein apátunk, aki semmit sem néz le és min-
denre ráér, most tért haza az antwerpeni eszperantó-világgyûlés-
rõl, melyen igazi katolikusul, vagyis a világ s az emberiség egye-
temével magát egynek érezõül, õ is részt vett. Gondolom: az õ
munkája, hogy esztendõre az új nyelv hívõi idesereglenek majd
Budapestre. S lesz benne valami példaadás, ha a nemzetiség e ra-
gyogó városában mint természetes helyén ül tanácsba a nemzet-
köziség egyháza.
Mert ez természetes fejlemény. Minap, az angol felsõház bukásá-
ról írt cikkben, képpel próbáltam érzékletessé tenni, hogy haza,
nemzet, ország s a nemes elzárkózásnak sok egyéb formája mint
érleli meg szükségképpen a mûvelt emberiség egybeolvadását.
Minden ilyen elzárkózás, írtam, kezd olyan lenni, mint az az es-
ernyõ, melynek szövetfeszítõ bordázata egyúttal át is tépi a szö-
vetet. Vagyis: a rétegek s az intézmények, melyek a haza s a
nemzet elzárkózó oltalmában erõbe kaptak s a maguk fenntartá-
sára a hazát s a nemzetet tartják: e hazák és nemzetek határaink
túl mind sûrûbben nyúlnak át egymáshoz, mind szorosabban
fognak össze egymással, s ezzel meg is törik a haza s a nemzet
elzárkózását. 
Ez az egyik eljövesztõje a nagy Kozmopolisznak. A másik: hogy
az emberi, a faj s a nemzeti egyéniségnek az a következetes tisz-
telete, mellyel a dacos nacionalizmus kezdeményezését a jogtisz-
telõ szocializmus ad abszurdum viszi: annyi külön egységbe,
rendbe és apró közösségbe tépi szét és gömbölyíti külön az egyes
nemzeteket s az egész világot, hogy kell az egészbe is valami ele-
ven összefüggés, hogy mindenestül szét ne essék. 

Ignotus: Eszperanto, Nyugat, 1911, 18. szám 

Az örökség
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Mi, akik iparkamara-szerûen a tiszta és világos be-
széd meg az átlátható szövegszerkesztés elterjedé-
sében volnánk érdekeltek, csak ámulunk és bámu-
lunk a következõ év magyarországi költségvetését
elõkészítõ kormányzati kommunikáció újabb és
újabb – már-már kínos – fordulatain.
Tényszerûen világbajnokok leszünk az ÁFA és az
adóterhek tekintetében, körülbelül ezer milliárdot
bele kell pumpálni a rendszerbe, hogy tartani tud-
juk a hiánycélt, miközben vissza lesznek vágva a
segélyek és adójóváírások, szóval, mindenki tudja,
hogy rosszabbul fogunk élni jövõre, s akkor vad
ötleteléssel dobálnak tíz és százmilliárdokat innen
oda, onnan meg amoda, és az arcunkba mondják,
hogy senki nem fog rosszul járni, mindez az embe-
rek érdekében történik, és csupa nagyszerûség ez a
választott irányvonal.
Én, lehet naivan, azt hittem, eljön az õszinteség
ideje. Nem egy újabb õszödi beszédet várunk, csu-
páncsak a valóság és a róla való beszéd közelítését
egymáshoz.
Hogy itt van egy kicsi ország Európában, rossz
gazdasági mutatókkal, ásványkincsek és ipar nél-
kül, elszegényedéssel, hatalmas munkanélküliség-
gel, adósságokkal és hitelekkel a vállán, s ezekhez
a ténykörülményekhez igazítva, megkérünk min-
denkit: tekintettel a nehéz helyzetre, legyen szíves
berendezkedni a túlélésre… Legyünk szolidárisak,
fogjunk össze, takarékoskodjunk, éljük együtt túl a
nehéz idõszakot. Mert az állam is ezt teszi, felelõ-
sen és elõrelátóan.
Ehelyett nyomják az arcunkba a sikerpropagandát.
Hogy tõlünk tanulnak a nálunk fejlettebb (de szin-
tén válsággal küzdõ) országok, véget ért egy köz-
gazdasági iskola (a bankok, netán a kapitalizmus)
rémuralma, s minden, ami a kormányzási ötletpa-
rádé szintjén történik, az az emberek kétharmadá-
nak felhatalmazása (sõt: akarata) szerint alakul.
Nekünk ne szóljanak bele az ügyeinkbe mindenféle
központi hatalmak, mert könnyen kaphatnak egy-
két sallert meg kokit.
Tudjuk alapból, hogy tíz-húsz százalék hasonlítja
össze a szavakat a saját véleményével (vagy a té-
nyekkel), a többiek a zsebükkel gondolkodnak. S ott
vagy cincog a krajcár, vagy nem. Beszéddel, ígéret-
tel nem lehet fûteni, jóllakni, hitelt törleszteni. 
Félreértés ne essék, nem a gazdaságpolitika irá-
nyairól beszélünk, s nem is a szakpolitika (ágaza-

tok) kérdéseirõl. Pusztán csak arról
a kommunikációs csapdáról,

amelybe a jelenlegi vezetés
olyan szerencsétlenül bekormá-

nyozta magát. A cigány eladásra
kínált lova nekiment a falnak. Le-

het vitázni elszántan, vak-e vagy
bátor…
Talán lábra kellene állítani min-

denekelõtt. Krebsz János
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Erdélyi magyar 
szemmel mégsem ez 
a legnagyobb dilemma.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A szerelem aláássa az ember jellemét.” 
Erich Maria Remarque

Pályatévesztés

Hogy szét ne essék

Nem vak – bátor!
A nap címe. A román futballt általános
vizsgálatnak kell alávetni, Adrian Pãtruºcã,
Evenimentul zilei

Magyarázat. Eddig nem is volt semmi baj,
mindenki adta-vette szépen a meccseket, a
pontokat („angol- és zongoraleckéket adok
és veszek”, ugye, mint a kedves régi hirde-
tésben), amíg be nem jöttek a big-big-big
európai pénzek; ma már egy Bajnokok Li-
gája csoportrészvétel olyan sok eurómilliót
hoz a klubnak, hogy három millióért simán
megéri megvenni a bajnokságot, a pénz
megtérül. Persze egy bajnokság megvétele
több meccs megvételét jelenti (amellett,
hogy játékosokét, edzõkét), ami viszont rit-
kábban jelenti az ellenfelek lefizetését,
gyakrabban a játékvezetõkét. Irgalmatlanul
nagy összegek forognak ily módon, s bár a
közelmúltban is több botrány kitört (jó ré-
szük az elnyûhetetlen birkapásztor, Gigi
Becali érintettségével), történni nagyobb do-
log nem történt. Illetve mégis: olyan ügye-
sen irányított vidéki klubok nyertek bajnok-
ságot, amelyek a steksz beinkasszálása után
jóformán azonnal kiégtek még az itthoni
bajnokságban is, az Urziceni-it fel is szá-
molták. Az Oþelul, a bajnok kasszájából
most kétmillió eurónyi hiányzik, s csak a
fennvaló futballmaffia tudja, kinek a zsebé-
be vándorolt. A bírók testületének egy hó-
napra vizsgálati fogságba helyezett elnöke
mindössze 19 ezer eurón csúszott el (a ma-
rosvásárhelyi csapat mérkõzéseire delegált
„megfelelõ” bírókat – akiket egyébként va-
lószínûleg külön meg kellett vásárolni).
Disznók és kurvák gyülekezete, ez a romá-
niai labdarúgás, és semmin sem kell csodál-
kozni. Esetleg mégis, azon, ha most az
igazságszolgáltatás valóban senkit sem kí-
mélve rendet tesz!

Kommunista az, aki ellenünk van. Valakit
lekommunistázni ma már nem annyira poli-
tikai, mint indulati gesztus, olyasmi, mint a
lecigányozás vagy lehomokozás: még csak
nem is számít rágalmazásnak; egyes orszá-
gokban kommunista pártok mûködnek, még
kormányra is kerül(het)nek. Nálunk Tõkés
László szeret nagyon kommunistázni, újab-
ban pedig Emil Boc jelentette ki (a România
liberã szerint), hogy az ellenzéki szövetség
„a régi kommunista rendszer” gyakorlatát
akarja folytatni. Tán csak nem teszik kötele-
zõvé a himnusz éneklését az iskolákban? 



Röviden

Hírösszefoglaló

A Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) vezérigazga-

tójával, Christine Lagarde-
dal és Jean-Claude Trichet-
vel, az Európai Központi
Bank (EKB) elnökével folyta-
tott hétvégi tárgyaláson nem
volt szó olyan forgatókönyv-
rõl, amely görög államcsõd-
del járna – jelentette ki
Evangelosz Venizelosz, Gö-
rögország pénzügyminiszte-
re hétfõn. A tárcavezetõ nyi-
latkozata határozott hang-
nemben cáfolta a több tekin-
télyes brit lapban vasárnap
megjelent – nem hivatalos
forrásból származó – híresz-
teléseket, miszerint Görögor-
szág „rendezett csõdjének”
lehetõvé tétele is felmerült az
IMF és a Világbank hétvégi
éves közgyûlésén. A lapok
szerint ezzel együtt 2–3 ezer
milliárd eurós „tûzfalat” is
felhúznának a többi sebezhe-
tõ eurótagállam – elsõsorban
Olaszország és Spanyolor-
szág – köré, hogy ezzel meg-
akadályozzák a görög tör-
lesztésképtelenség „járvány-
szerû” terjedését. 

A The Sunday Timesnak
nyilatkozó illetékesek szerint
a körvonalazódó terv három
fõ eleme a portfólióikban gö-
rög államadósságot tartó – és
így görög törlesztési leállás
esetén sebezhetõvé váló –
euróövezeti bankok feltõkésí-

tése, az euróövezeti mentõ-
csomagok szervezésére létre-
hozott Európai Pénzügyi
Stabilitási Eszköz (EFSF) je-
lenlegi 440 milliárd eurós ka-
pacitásának feltöltése 3 ezer
milliárd euróra, és végül Gö-
rögország „ellenõrzött” tör-
lesztési leállásának lehetõvé
tétele.

George Osborne brit pénz-
ügyminiszter Daily Mailnek
adott nyilatkozatában úgy fo-
galmazott: már csak hat hét
marad az euró megmentésé-
re – ekkor tartják ugyanis
Franciaországban a vezetõ

gazdasági hatalmakat tömö-
rítõ G20-ak csúcstalálkozó-
ját. 

Szélre sodródhatunk

Hogy az euróövezeti álla-
mok mennyire aggódnak a
közös fizetõeszköz jövõjéért,
jól tükrözi Leonard Orban
frissen kinevezett európaügyi
miniszter helyzetértékelése
is. A tárcavezetõ szerint Ro-
mánia számára is elkezdõ-
dött egyfajta visszaszámlálás
az uniós alapok lehívását ille-
tõen. „Jelentõs fejlesztésektõl

eshet el az ország, ha nem si-
kerül megszereznie a számá-
ra elkülönített 20 milliárd
eurót, annál is inkább, hogy a
2014-ben induló új uniós
költségvetési évben kevesebb
esély mutatkozik hasonló
pénzforrásokra” – mutatott
rá a miniszter. Hozzátette, fé-
lõ, hogy az euróövezet kon-
szolidálását célzó politikák
teljesen átírják a döntési me-
chanizmusokat: mivel való-
színû, hogy az új rendszer-
ben a 17 régi tagország veszi
kezébe az irányítást, a többi
államra – köztük Romániára

is – csupán az irányelvek kö-
vetése hárul. Következéskép-
pen nem kizárt, hogy a jövõ-
ben „verekednünk kell” több
finanszírozásért.

Az IMF is kevés

Hasonló álláspontot fogal-
mazott meg a Gândul megke-
resésére Mihai Tãnãsescu,
Románia IMF-fõtárgyalója
is. „Arra még nem volt példa,
ami manapság a globális gaz-
daságban történik. Fel kell
készülnünk egy újfajta visel-
kedésmódra” – fogalmazott
a szakember. Az általa el-
mondottakat megerõsíteni
látszik Christine Lagarde
hétvégén tett kijelentése is,
miszerint az IMF jelenlegi
pénztartalékai parányinak bi-
zonyulhatnak a világ egyre
növekvõ hiteligényéhez vi-
szonyítva.

A pénzügyi szektor képvi-
selõi sem derûlátóak a globá-
lis gazdaság kilátásait illetõ-
en és ennek megfelelõen
mondhatni a legrosszabra
vannak felkészülve. Az IMF
és az Európai Bizottság athé-
ni tárgyalásával párhuzamo-
san tartott értekezleten újból
arra a konklúzióra jutottak: a
küszöbön álló gazdasági ne-
hézségek könnyen egy olyan
válságba sodorhatják a vilá-
got, amilyet a Lehman
Brothers összeomlása indí-
tott el. 
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Euróövezeti visszaszámlálás13 milliárdos deficit

Közel 13 milliárd lejt tett ki
az év elsõ nyolc hónapjában
a költségvetési hiány, amely
a bruttó hazai termék 2,4 szá-
zalékának felel meg – derült
ki a Pénzügyminisztérium
közleményébõl. A büdzsé
bevételi oldala 9,4 százalék-
kal volt nagyobb idén au-
gusztusban, mint egy évvel
korábban, ami nagyrészt az
áfaemelésnek köszönhetõ.

Uniós sztrádapénz

Az Európai Bizottság jóvá-
hagyta az uniós alapokból
nyújtott, vissza nem téríten-
dõ támogatást a Nagylak–
Arad, Szászváros–Szeben
közötti autópályaszakaszok
építésére – írta a Mediafax. A
121,8 kilométernyi sztráda-
szakasz kivitelezése 850,7
millió euróba kerül majd,
ebbõl 724 milliót az uniós
büdzsébõl állnak.

Csökkenõ állástalanság

7,2 százalékra csökkent a
hazai munkanélküliségi ráta
a második negyedévben az
elõzõ negyedéves 7,6 száza-
lékhoz viszonyítva – derült
ki az Országos Statisztikai
Hivatal legfrissebb adataiból.
Éves viszonylatban ugyan-
akkor növekedés volt tapasz-
talható, mivel tavaly ilyenkor
csupán 6,8 százalék volt az
állástalanok aránya.

Christine Lagarde: az IMF forrásai eltörpülhetnek a hiteligények mellett

ÚMSZ

Társadalmi szintû para-
digmaváltásra van szük-

ség, amely nem az EU struk-
turális alapjainak megszerzé-
sét, hanem a fejlõdési célokat
helyezi elõtérbe – mutatott rá
Winkler Gyula RMDSZ-es
európai parlamenti képviselõ
a Romániai Magyar Közgaz-
dász Társaság (RMKT) 20.
vándorgyûlésén tartott elõ-
adásában. A kolozsvári ren-
dezvényen a szakember be-
mutatta az Európa 2020 stra-
tégia fontosabb elemeit, vala-
mint a kiemelt kezdeménye-
zéseket, és kifejtette, fontos,

hogy az erdélyi magyar elit
egy Erdély 2020 fejlesztési
tervet alkosson meg. A köz-
gazdász ugyanakkor rámuta-
tott: ha olyan projekteket va-
lósítunk meg települési vagy
regionális szinten, amelyek
az uniós tendenciákkal ellen-
tétesek, akkor nem érjük el a
kívánt hatást.

„Az unió költségvetésébõl
származó strukturális alapok
fontos forrása a fenntartható
fejlõdésnek, de csak akkor,
ha kilépünk a jelenlegi téves
értelmezésbõl. A cél a fejlesz-
tés, ennek csak eszköze az
uniós pénzek felhasználása.
Ne arra pályázzunk, amire

épp lehetõségünk nyílik az
adott pillanatban, hanem fo-
galmazzuk meg világosan a
fejlõdés céljait, és ezekhez a
célokhoz keressünk megfele-
lõ pályázati lehetõséget,
anyagi forrást” – fogalmazott
Winkler.

Az RMKT-nak a Babeº–
Bolyai Tudományegyetem
Közgazdaság- és Gazdálko-
dástudományi Karán hétvé-
gén megtartott kétnapos ren-
dezvényén mintegy 350 meg-
hívott és elõadó vett részt az
Iránykeresés a megújuló gaz-
dasági környezetben temati-
ka köré szervezõdõ progra-
mokon. 

ÚMSZ

Az európai uniós forrá-
sokból finanszírozott ter-

vek leszerzõdését illetõen a
Környezetvédelmi és Erdé-
szeti Minisztérium teljesítette
vállalásait, hiszen az általunk
menedzselt program a leszer-
zõdött tervek értékét tekintve
európai uniós szinten is elsõ.
Jelenleg  hatmilliárd euró ér-
tékben írtunk alá szerzõdése-
ket, ami 143 százalékkal tel-
jesíti túl a program számára
2011-ig elkülönített keretösz-
szeget – nyilatkozta Borbély
László tegnap egy Dolj me-
gyei projekt  leszerzõdésekor.

A tárcavezetõ ugyanakkor
rámutatott: annak ellenére,
hogy látványosan fegyorsult

a szerzõdések aláírásának
üteme, továbbra is aggasztó
az uniós források tényleges
lehívási rátája. „A Környe-
zetvédelmi Operatív Prog-
ram keretében eddig az elõ-
irányzott uniós források 19
százalékát hívtuk le, ha ebbe
az összegbe beleszámítjuk a
kedvezményezetteknek ki-
utalt elõlegek értékét is” –
mondta Borbély, kiemelve,
hogy a program decentralizá-
ciójának egyik következmé-
nyeként a minisztérium és a
kedvezményezett közötti
szerzõdés megkötése után „a
labda és a felelõsség orosz-
lánrésze az önkormányzatok
területén van”. 

A hátráltató tényezõk kö-
zül a miniszter a közbeszer-

zési eljárások meghirdetése
és a kivitelezési munkálatok
elkezdése közötti idõ hosz-
szúságát, valamint az építke-
zések lassúságát említette.
Sajátos gondot jelent ugyan-
akkor az a tény is, hogy a
kedvezményezetteknek ki-
utalt elõlegek felhasználatla-
nul állnak azok bankszámlá-
in. Emlékeztetve, hogy man-
dátuma átvételekor szigorú
intézkedéseket hozott az elõ-
leg hatékonyabb felhasználá-
sa érdekében, Borbély hang-
súlyozta, hogy a Környezet-
védelmi Operatív Programot
Irányító Hatóság szakembe-
rei több szúrópróbaszerû el-
lenõrzést végeznek a tende-
rek követelményeinek betar-
tását illetõen. 

Borbély: teljesített vállalás

„Az uniós pénz csak eszköz”
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Röviden

Cseke Péter Tamás, 
Sipos M. Zoltán

Miközben az RMDSZ
népszámlálási kampá-

nya, illetve az október végi
cenzusra való felkészülés im-
már kilenc hónapja tart, a né-
hány napja pártként bejegy-
zett Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) tegnap, azaz alig
több mint három héttel a
népszámlálásrajt elõtt indí-
totta el saját kampányát. 

Hegy alatt abrakolnak 

A volt református püspök
híveit tömörítõ, „Tõkés-párt-
ként” ismert politikai alakulat
néhány tagja tegnap tartott
sajtótájékoztatót Kolozsvá-
ron az EMNP népszámlálási
kampányrajtjáról. „Az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) pályázatot hirdetett
meg társszervezetei számára,
ezen részt vettek az Erdélyi
Magyar Ifjak, a Magyar Ifjú-
sági Tanács, az Ifjúsági Ke-
resztény Egyesület, az Orszá-
gos Dávid Ferenc Ifjúsági
Egylet, valamint az erdélyi
cserkészmozgalom is. A pá-
lyázatot olyan kulturális
programok megszervezésére
írták ki, amelyek a népszám-
lálást népszerûsítik az erdélyi
magyarság körében” – fogal-
mazott tegnap az EMNP és
az EMNT közös sajtótájé-
koztatóján Szász Péter, az Er-
délyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Kolozs megyei alelnöke.
A politikus hangsúlyozta,

Kolozs megyében és a belsõ-
erdélyi régióban a legsúlyo-
sabb az asszimiláció, ez azzal
is jár, hogy az itt lakók elsõ-
sorban nem a magyar nyelvû
média fogyasztói. Ezért az
EMNP 45 ezer szórólapot
nyomtatott, ezeken a nép-
számlálással kapcsolatos leg-
fontosabb információk olvas-
hatók.  A tájékoztató anyagot
a párt és a partnerszervezetek
önkéntesei szórják majd szét
a vidéki falvakban, valamint
a kolozsvári magyarok kö-
zött. Mint állította, a nép-
számlálást ismertetõ és nép-
szerûsítõ kétnyelvû (magyar
és román) plakátok is elké-
szültek már.  

„Nem ellenkampány”

Minthogy az Új Magyar Szó
felfedte a pártbejegyzéssel
kapcsolatos aláírásgyûjtés so-
rán tapasztalt okirathami-
sítást, Tõkésék válaszul la-
punkkal szemben silentio
stampát hirdettek, így nem
kérdezhettük meg az EMNP
illetékeseit arról: szerintük
mennyi hasznát vehetik még
az erdélyi magyarok az utol-
só pillanatban elindult nép-
számlálási kampánynak. De-
meter Szilárd, az EMNP nép-
számlálási megbízottja a
Manna.ro portál kérdésére
csupán arról beszélt: a külön
kampány szervezése annak
köszönhetõ, hogy õk „még a
tavasszal megkeresték az
RMDSZ vezetését az együtt-
mûködés érdekében, de nem

kaptak választ”. Kovács Pé-
ter, a szövetség fõtitkára erre
reagálva lapunknak úgy fo-
galmazott: az RMDSZ nem
várhatott hónapokat, míg az
EMNP-t bejegyzik, ezért in-
dult hamarabb a tulipános
akciósorozat. 

A népszámlálási kampány-
menetbe a véghajrában be-
kapcsolódott Tõkés-párt
„konkurenciája” azonban
nem zavarja az RMDSZ-t.
„A népszámlálás közös, nem-
zeti ügy, minél többen fogunk
össze azért, hogy hatékonyan
folyjon a felmérés, annál
jobb” – nyilatkozta ezzel kap-
csolatban az ÚMSZ-nek Ko-
vács Péter, az RMDSZ fõtit-
kára. Székely István fõtit-
kárhelyettes, az RMDSZ
népszámlálási megbízottja
szerint pártállástól függetle-

nül mindenki a hatékonyság-
ra törekszik. „Már voltak is
egyeztetések, például akkor,
amikor arról döntöttünk, ho-
va küldünk kulturális mûso-
rokat a kampány során. Ha
jól tudom, az EMNP a saját
programtervét is ennek isme-
retében állította össze, és ezt
maximálisan korrekt eljárás-
nak tartom” – ütött meg bé-
külékeny hangot Székely. 

Idejében elkezdték

Az RMDSZ tavaly decem-
berben rendezett elõször
szakmai kerekasztalt annak
érdekében, hogy minél haté-
konyabb legyen a felkészülés
az egész erdélyi magyarságot
érintõ adatrögzítésre. Székely
István lapunknak elmondta:
az általa vezetett szakértõi

csapat arra összpontosít,
hogy  minél pontosabb képet
kapjanak az erdélyi magya-
rok a minden eddiginél átfo-
góbb felmérésrõl. Most ugyan-
is több lesz a kérdõív, és több
információt dolgoznak fel,
mint például a 2002-es nép-
számlálás idején. A szövetség
külön figyelmet fordít a ma-
gyar identitással rendelkezõ
romákra és a magyar ajkú
svábokra is. „Mi nem aka-
runk az identitásról hitvitá-
kat, és nem fogunk missziós
tevékenységet végezni a ro-
mák között, de szeretnénk el-
érni, hogy biztosítva legyen
az identitásválasztás szabad-
sága” – nyilatkozta Székely
István. A szakértõ elmondta:
nemcsak a felmérés módja
miatt rendkívüli az idei adat-
rögzítés, a társadalmi folya-

matok is jelentõsen megvál-
toztak. „Tény például, hogy
két és fél millió ember tartóz-
kodik külföldön, követni kell:
ki az, aki ideiglenesen van tá-
vol” – hangsúlyozta Székely.

Népszámlálási 
honlapvita

A két szervezet kampánya
két külön internetes honla-
pon folyik: míg az RMDSZ a
Nepszamlalas.ro webhelyen,
az EMNP a Magyarnaklenni-
jo.ro internetes címen gyûjti
és közli a közérdekû infor-
mációkat. Amint az lapunk-
hoz eljutott, EMNT-s körök-
bõl olyan információk terjed-
nek, miszerint az RMDSZ
„lenyúlta” a honlapot, ame-
lyet eredetileg a két szervezet
közösen hozott létre. „Az Er-
délyi Magyar Nemzeti Ta-
nács sem anyagiakkal, sem
más módon nem járult hozzá
a Nepszamlalas.ro honlap lét-
rejöttéhez” – szögezte le la-
punknak Székely István, aki
szerint az internetes oldal
megalkotását már tavaly õsz-
szel kezdeményezte az
RMDSZ-es munkacsoport.
„Akkor az EMNT még azt
sem tudta, hogy lesz nép-
számlálás, és azóta sem volt
semmilyen apportjuk a hon-
lap létrejöttéhez” – magya-
rázta Székely. Mint hozzátet-
te: amúgy a honlapon az
RMDSZ csak a támogatók
között szerepel, az internetes
oldal látogatóinak az EMNT
elérhetõségét is megadták. 

Holt csecsemõ a vonaton

Egy újszülött holttestére buk-
kantak az Arad-–Mangalia
gyorsvonat utasai az egyik
vagon mellékhelyiségében, a
csecsemõt két mûanyagzacs-
kóba csomagolva hagyták
sorsára. Egyelõre nem tudni,
élve született-e a baba, vagy
már szülés elõtt elhunyt, az
orvosszakértõi vizsgálatok je-
lenleg is folynak.

12 év a rendõrverõnek

Százezer eurónyi kártérítést
kell fizetnie annak a târ-
goviºtei férfinak, aki 2010-
ben üveggel fejbe ütött egy
rendõrt. A tettest tegnap sú-
lyos testi sértésért 12 év bör-
tönre ítélték. Az áldozat
hosszú ideig kómában volt,
több életmentõ mûtétet is
végrehajtottak rajta. A bel-
ügyminisztérium alkalma-
zottai gyûjtést rendeztek a
kezelések fedezésére.

Magyar óvoda Resicán

Meglátogatta az elmúlt
hétvégén Winkler Gyula
EP-képviselõ, az RMDSZ
Hunyad megyei elnöke a
resicabányai református egy-
ház multifunkcionális épüle-
tében szeptembertõl meg-
nyílt magyar napközit. Az
idei tanévben 13 gyerek ellá-
tásáról gondoskodnak ott.

Népszámlálási kampány: jobb...?
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Bozsó Imre Lehel (MIT), Szász Péter (EMNP), Soós Sándor (EMI) a sajtótájékoztatón
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a Kisebbségi Tanács 2011. évi alapjából az ifjúság közéleti tevékenységének támoga-

tására. 

A támogatásra jogi személyiséggel rendelkezõ civil szervezetek és diákszervezetek,

valamint azok tagszervezetei és diáktanácsok pályázhatnak. 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával 

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

A pályázat leadásának határideje 22001111..  sszzeepptteemmbbeerr  3300..

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

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

Hírösszefoglaló

Fél kilogramm etnobota-
nikus szert, 1444 csomag

hallucinogén anyagot koboz-
tak el a szervezett bûnözés el-
leni ügyosztály emberei Bu-
karestben. A tavalyi évhez ha-
sonlóan idén õsszel is kam-
pány indul a kábítószer-for-
galmazás hazai visszaszorítá-
sa érdekében. Az Országos
Rendõrkapitányság közle-
ményben jelezte, elsõsorban
azokat az üzleteket ellenõriz-
ték az elmúlt napokban, ahol
elvileg legálisan forgalmaz-
nak etnobotanikus anyago-
kat, a tapasztalatok szerint
ugyanis ezek a kereskedelmi
egységek illegális szerek ter-
jesztését is folytatják. 

Gyakran különbözõ festé-
kek, növényi tápoldatok for-
májában lehet olyan szerek-
hez jutni, amelyek emberi fo-
gyasztás esetén súlyosan ká-
rosak az egészségre. „12 eset-
ben tapasztaltunk szabálysze-
gést, 13 ember ellen indult el-
járás” – olvasható a tegnap
nyilvánosságra hozott rend-
õrségi közleményben.  A hét-
végi razziában az egészség-
ügyi  hatóságok, az adóható-
ság, a fogyasztóvédelem, a
mezõgazdasági igazgatósá-
gok, illetve a munkaügyi hi-
vatalok megbízottjai is részt
vettek, hogy a kábítószer ke-

reskedõk teljes maffiahálóza-
tát felgöngyölítsék.   A kirótt
bírságok összege meghaladja
a 65 ezer lejt, három álombol-
tot pedig bezártak. Szeptem-
ber elején Kolozsváron is be-
zártak egy  hasonló boltot, a
helyi rendõrség információi
szerint az itt forgalmazott
anyagok közül csupán 11 volt
legális, 45 készítmény azon-
ban tiltólistán volt.

A nyomozást végzõ szak-
emberek akkor emlékeztettek
rá: nincs elég eszköz a tiltott
kábítószer-forgalmazás fel-
számolására, az etnobota-
nikus szerek terjesztõi ugyan-
is folyamatosan kijátsszák a
törvényt.  Kolozsváron arra
hivatkozva zárták végül be a
boltot, hogy az túl közel mû-
ködött egy iskolához. „Né-
hány tucat szer van tiltólis-
tán, és több ezer szert impor-
tálnak. Augusztusban már
volt ellenõrzés a szeptember-
ben bezárt boltban, akkor pél-
dául dekorációs homokként
árulták a veszélyes kábító-
szert. Ezek az anyagok gyak-
ran veszélyesebbek,  mint a
kokain vagy a heroin” – nyi-
latkozta a kolozsvári eljárás-
sal kapcsolatban a  razziában
részt vevõ rendõrök egyike. A
Szamos parti városban szin-
tén a vámhivatal és az adóhi-
vatal munkatársainak részvé-
telével folyt a nyomozás. 

Razziát folytatnak 

az álomboltok ellenMunkatársunktól

Meglepetéssel kezdõdött
tegnap a Csala Zsolt

gyergyóalfalvi alpolgármes-
ter meggyilkolása ügyében
indított bírósági eljárás – a
gyilkossággal vádolt Lõrincz
Róbert visszavonta korábbi
vallomását. A vádlott, ellen-
tétben korábbi vallomásával
és a bíróság elé terjesztett
nyomozati anyaggal, most
azt állítja: nem õ ölte meg
Csala Zsoltot. A per a két
elõzetes letartóztatásban le-
võ vádlott kihallgatásával
kezdõdött hétfõn, a Hargita

Megyei Törvényszék októ-
ber 17-ére tûzte ki a követke-
zõ tárgyalás idõpontját, ek-
kor a testület a tanúvallomá-
sokat is meghallgatja. Lõ-
rincz Róbert, a gyilkosság
elsõrendû vádlottja hétfõn
visszavonta korábbi vallo-
mását, és azt állította: Csala
Zsoltot egy román nemzeti-
ségû, számára ismeretlen
férfi ölte meg, aki tõle vásá-
rolta a gyilkos fegyvert. A
korábban is zavartan visel-
kedõ férfi úgy fogalmazott,
azért vallotta magát bûnös-
nek, mert megfenyegették,
kihallgatása pedig megszakí-

tás nélkül 30 órán át tartott.
A másik vádlott, Mészáros
József ügyvédje enyhébb be-
sorolást kért a védence által
elkövetett tettekre. Csala
Zsoltot idén tavasszal gyil-
kolták meg a Gyergyó-
alfaluhoz közeli Borzonton.
A feltételezett tettesek,
Lõrincz Róbert és Mészáros
József ellen augusztusban
emeltek vádat. Lõrincz ellen
elõre kitervelt, szándékosan
elkövetet emberölés, vala-
mint fegyverrel és lõszerrel
való visszaélés miatt, Mé-
száros ellen bûnrészesség
miatt indult eljárás. 

Megkezdõdött a Csala-per

Fotó: Sipos M. Zoltán
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Kovács Zsolt

Pótsa József egykori fõis-
pán szobrának leleplezé-

sével kezdõdött Sepsiszent-
györgyön tegnap Háromszék
vármegye 135 éves születés-
napi ünnepe. Kelemen Hu-
nor szövetségi elnök ünnepi
beszédében elmondta, az
egyesek által nem létezõ Szé-
kelyföld Háromszék várme-
gyéjének 135 évvel ezelõtti
megalapítására emlékeznek,
egy olyan eseményre, amely
meghatározta a mai Három-
szék, Kovászna megye létét.

Markó: a történelem 
alakítói vagyunk

Az egykori fõispán mell-
szobrát, amelyet Vargha Mi-
hály szobrászmûvész készí-
tett a Kovászna Megyei Ta-
nács felújított székházának
elõcsarnokában leplezte le
Tamás Sándor tanácselnök

és Markó Béla. A szobor le-
leplezése után a miniszterel-
nök-helyettes mondott beszé-
det, és emlékeztetett: az el-
múlt évtizedekben elsõsor-
ban fejedelmeknek, vezérek-
nek, íróknak, mûvészeknek
emelt az erdélyi magyarság
szobrokat. A volt szövetségi
elnök hangsúlyozta: bár
Pótsa Józsefrõl nem lehet
hangzatosan szónokolni, ér-
demeit mégis méltatni kell,
hiszen munkája során felis-
merte, hogy Székelyföld mo-
dernizálása rendkívül fontos,
munkája révén Háromszék
lett Székelyföld legpolgáro-
sultabb régiója. 

Markó szerint a szobor-
nak, illetve a szobor által
megtestesített üzenetnek a ta-
nács épületén kívül is látha-
tónak kellene lennie, hiszen
az alkotás a megye moderni-
zációs törekvéseinek jelképe.

A miniszterelnök-helyettes
szerint a szoboravató rávilá-
gít arra, hogy mi a történe-
lemnek nem tárgyai, hanem
alakítói lehetünk. A várme-
gye napját ünneplõk Kovász-
na megye székházának felújí-
tott elõcsarnokában megte-
kintették Háromszék telepü-
léseinek egykori fényképeit
és mai címereit, majd Gubcsi
Lajos a Magyar Mûvészetért
díj kuratóriumának elnöke
átadta a volt Székely Had-
osztály emlékére az Árpád
Fejedelem díjat. 

Kelemen kitüntette 
Szekeres Attilát

A sepsiszentgyörgyi Tamá-
si Áron Színházban délután
került sor az ünnepi ülésre,
Kelemen Hunor mûvelõdési
miniszter jelenlétében. Az
RMDSZ elnöke az ünnepsé-

gen a Kulturális Érdemrend
lovagkeresztjével tüntette ki
Szekeres Attila heraldikust.
Rövid laudációjában elmond-
ta, a tavaly javasolta Traian
Bãsescu államfõnek, hogy
Szekeres Attila István kerül-
jön fel az állami kitüntetettek
listájára, mert a legkiválóbb
ismerõje a székely címerek-
nek, nevéhez fûzõdik Ko-
vászna megye és számos há-
romszéki település címerének
megalkotása, „fontos szá-
munkra, hogy a történelmi
hûségnek megfelelõen örökíti
meg a székely települések cí-
merét”.  A kitüntetés átvétele-
kor Szekeres Attila utalva a
szövetségi elnök korábbi be-
szédére, elmondta, tudomá-
nyos körökben a Székelyföld
léte nem kérdés, és bízik ab-
ban, hogy a tudomány hatá-
sára a politikum is elfogadja:
Székelyföld létezik. 

Röviden

Magyar õsbemutató
Szentgyörgyön

Õsbemutatót tart ma este a
sepsiszentgyörgyi Tamási
Áron Színház, amely elõ-
ször mutatja be magyar
nyelven Slawomir Mrozek
Egy nyári nap címû darabját.
A színház Kamaratermében
Zakariás Zalán rendezõ ál-
lítja színpadra a háromsze-
replõs darabot, amelyben
Nagy Alfréd mellett a társu-
lat két új tagja, Benedek Ág-
nes és Derzsi Dezsõ is be-
mutatkozik. (Az új évadban
a Tamási Áron Színháznak
ez a második bemutatója, a
múlt héten a Bánk bánt vit-
ték színre Bocsárdi László
rendezésében.) A Mrozek-
darab lengyel nyelvû eredeti
szövegét Pászt Patrícia for-
dította magyarra, akit az Ilja
próféta szövegének fordítása
által már megismerhetett a
sepsiszentgyörgyi közönség.

Esterházy nyitotta meg
az aradi színházévadot

Rendhagyó színházi évad-
nyitó keretében Esterházy
Péter volt az Aradi Kama-
raszínház vendége. Az író
nyitotta meg az új évadot,
melynek során több ma-
gyarországi társulat és pro-
dukció is vendégeskedik
Aradon. A Kossuth-díjas
íróval Nótáros Lajos beszél-
getett. Fellépett a Cosmin
Puican vezette Transylva-
nian Quartet, valamint
Harsányi Attila. Esterházy
Péter tavaly kapta meg a ro-
mán kulturális érdemrend
legmagasabb, parancsnoki
fokozatát, látogatása rendkí-
vüli eseménynek számít az
aradi magyar kulturális élet-
ben, nemzetközi szinten el-
ismert alkotásaiban elmé-
lyülten és a legmagasabb
irodalmi színvonalon dol-
gozza fel a kelet-közép-eu-
rópai térség problémáit.

Kelemen Hunor miniszter (jobbra) állami kitüntetést adott Szekeres Attila heraldikusnak

Ünnepelt a vármegye 

A szerzõ felvétele

HIRDETÉS

K. Zs.

Az erdõvidéki Száraz-
ajtán tegnap azokra a 67

évvel ezelõtti véres mészárlá-
sokra emlékeztek, amelyeket
a Maniu Önkéntes Ezred kö-
vetett el. Mint ismeretes, a
Maniu-gárdaként elhíresült
szabadcsapatok brassói külö-
nítménye 1944. szeptember
26-án rohanta le a falu ma-
gyar lakosságát, és mondva-
csinált okokkal tizenkét hely-
béli magyar polgári lakost
gyilkoltak meg. „Szárazajta
szomorú évforduló, amelyre
mindenképp emlékeznünk és
emlékeztetnünk kell, hisz ha
nem ismerjük a múltunkat,
nincs alapja a jövõnknek” –
hangsúlyozta az Új Magyar
Szónak Benkõ Levente törté-
nész-szerkesztõ. A tegnapi
megemlékezés a település re-
formátus templomában kez-
dõdött, majd az Ifjúsági Ke-
resztény Egyesület fiataljai
emlékeztek a tragédiára. A
szárazajtai Lármafa Kulturá-
lis és Sportegyesület pedig át-
vette a Magyar Mûvészetért
díj kuratóriuma által a

Szárazajtának ítélt Ex Libris
díjat. Az emlékezõk ezután a
falu központjában álló em-
lékmûhöz vonultak, ahol a
helyi általános iskola diák-
jainak mûsorát nézték meg.
A megemlékezés zárásaként
a szárazajtai iskolában bemu-
tatták Benkõ Levente Száraz-
ajta címû, 1995-ben kiadott
könyvének második, bõvített
és a szárazajtai eseményeket
taglaló levéltári forrásközlés-
sel is kiegészített kiadását.
Benkõ az Új Magyar Szónak
elmondta, könyvének máso-
dik, bõvített kiadásának
többlete a forrásközlés, az a
nyomozati anyag, amely
munkájának több mint 75
százaléka. „Olyan iratokat
közlök itt, amiket eddig sehol
senki nem olvasott. Ezek
ugyanakkor alátámasztják
azt, amit a túlélõk mondtak,
és árnyalják is a vérengzés
képét, ugyanis kiderül, hogy
milyen mértékben volt tudo-
mása a Maniu-gárda székely-
földi „hadjáratairól” a köz-
ponti hatalomnak” – magya-
rázta lapunknak Benkõ Le-
vente. 

Emlékezés Szárazajtán

Totka László

A Várad folyóirat szer-
kesztõi, illetve a Törzs-

asztal-estek szervezõi még a
tavasz folyamán vették terv-
be, hogy a Makra címû nagy
sikerû regény szerzõjét, Ker-
tész Ákost is meghívják
Nagyváradra, de az íróval az-
óta nem vették fel a kapcsola-
tot – tájékoztatta lapunkat
Szûcs László. A Várad fõszer-
kesztõje az EMNT Bihar me-
gyei szervezete ügyvezetõ el-
nökének kijelentéseire reagált
megkeresésünkre. Nagy Jó-
zsef Barna tiltakozott amiatt,
hogy a Törzsasztal-beszélge-
téssorozat tervezett meghí-
vottjai között – a Várad hon-
lapja szerint – szerepel Ker-
tész Ákos neve is. Az EMNT
vezetõje emlékeztetett, hogy
a Budapesti Közgyûlés meg-
vonta a regényírótól díszpol-
gári címét, mert nemrégiben
megjelent, nagy botrányt ka-
vart írásában „gyalázkodó
hangnemben” írt a magyar-
ságról. Nagy felháborodását
az váltotta ki, hogy „ilyen
ideológiát képviselõ szemé-
lyeket hívnak meg” a Bihar
Megye Tanácsa által anyagi-
lag támogatott rendezvényre.
„Ez egy újabb mûbalhé. Mi-
ért nem kerestek meg, ha va-
lami bajuk van? Sem a tilta-
kozó úr, sem a köre nem vett
részt soha egy Törzsasztal-
esten sem. Miért lenne baj,
ha eljönne Kertész, beszél-
nénk a könyveirõl, s utána
megkérdeznénk, mik ezek a
marhaságok, amiket a nyílt
levelében ír? Utána le is köp-
hetnék, jó szokásuk szerint.
Egy biztos, nem tartozom az
EMNT-nek elszámolással ar-
ról, kiket hívok meg a Törzs-
asztalra, majd ha a közönsé-
günk mondja azt, hogy ez a
pasas minket nem érdekel,
azt figyelembe fogom venni”
– mondta lapunknak Szûcs
László. 

„Mûbalhé 

a Kertész-ügy”

Szoboravatással,

ünnepi közgyû-

léssel és díjáta-

dóval ünnepel-

ték tegnap Há-

romszék Várme-

gye 135 éves

születésnapját.

Az ünnepségen

részt vett Kele-

men Hunor kul-

turális miniszter,

Markó Béla kor-

mányfõ-helyettes

és Sepsiszent-

györgy város 

vezetõi.



A Mátyás, Mátyás 
Cãlãraºi-ban is nyert

Felméri Cecília animációs technikával ké-
szült dokumentumfilmje, a Mátyás, Mátyás
nyerte a Cãlãraºi-ban megrendezett film-
fesztivál fõdíját. A 7Arte címmel megren-
dezett filmfesztivál a hétvégén fejezõdött
be. Az 59 filmet felvonultató seregszemlét
immár 13. alkalommal rendezték meg
Cãlãraºi-ban. A 13 perces animációs doku-
mentumfilm magyar–román koprodukció-
ban készült 2010-ben, azóta Lipcsétõl Bil-
baón át számos rangos nemzetközi film-
fesztivál hívta meg programjába. A buka-
resti Anim’est és a Hyperion diákfilmfesz-
tivál is a legjobb film díjával méltatta,
majd a csíkszeredai Film.dokon elnyerte a
Magyar Televízió elismerését. Felméri Cecí-
lia Végtelen percek címû rövidfilmje idén
meghívást kapott a 64. locarnói filmfeszti-
válra, ahol a versenyprogramban indult az
Arany Leopárdért.

Stohl András szerzõdést bontott 
a Nemzeti Színházzal

Sírva búcsúzott a Nemzeti Színház társula-
tától az ittasan balesetet okozó Stohl And-
rás, aki október ötödikén kezdi meg 10 hó-
napos börtönbüntetését tököli fiatalkorúak
börtönében, tudta meg színházi körökbõl a
Bors. A színész szerepeit szétosztották, ki-
véve Csörgheõ Csulit, mivel az Úri murit in-
kább leveszik a mûsorról. A Bors értesülései
szerint Alföldi Róbert továbbra is nagyra
tartja Stohlt, ezt jelenlétével demonstrálta is
a bírósági tárgyaláson, de egy állami intéz-
mény vezetõjeként jogszabályok kötelezik.
A börtönbe készülõ színészt az vigasztal-
hatja, hogy büntetésletöltése után vissza-
várják a Nemzetibe. Úgy tudni, szabadulá-
sa után az RTL Klub is számít rá. Stohl
október 5-én a Fovárosi Büntetés-végreha-
jtási Intézetbe vonul be, de büntetését a
tököli fiatalkorúak börtönében tölt majd le.
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Röviden

Budapesten mûködik egy óvoda,

melybe hajléktalan gyermekek jár-

nak. A kicsik mindennap tiszta ru-

hát és élelmet kapnak, és fürdetik

is õket. Az óvodának, a gyerme-

keknek nagy szükségük lenne 98-

146-os méretû ruhákra és 24-35-

ös cipõkre. Tartós élelmiszernek

és játékoknak is örülnének az óvo-

dában. Aki tud ruhákat, cipõket és

egyebeket küldeni, az alábbi cím-

re juttassa el: WWeesslleeyy  JJáánnooss  óóvvooddaa,,

11008866  BBuuddaappeesstt,,  DDaannkkóó  uu..  1111..,

SSzzaabbóónnéé  FFöörrhhééttzz  KKrriisszzttiinnaa

óóvvooddaavveezzeettõõ.

Felhívás

Lázban ég minden, fõzés közben danolászó
háziasszony, minden, önmagát a zuhany alat-
ti vinnyogásokkal zsongító tinédzser vagy kö-
zépkorú bariton, de a kiskocsmák karaoke-
hõseinek is emelkedik már a hátán a szõr, hi-
szen nemsokára kezdõdik a híres-hírhedt Pro
TV-n a „Vocea României” (Románia hangja)
címû tehetségkutató show. Iszonyattal várom,
hiszen már meggyõztek korábbi tapasztalata-
im: tulajdonképpen nem a tehetségkutatásra
esik a hangsúly, hanem az esetlegesen
bugyutább fellépésû, fahangúbb emberkék ro-
vására történõ, olcsó szórakoztatás lesz a mû-
sor fõ vonzereje. A Berlusconi-féle tömegbutító
média arra ösztönzi a polgárokat, hogy a mé-
diaismertséggel járó érvényesülésért küzdje-
nek, tehát így szinte automatikus a maradan-
dó emberi értékek társadalmi tudatból történõ
kikopása. Idehaza még jobban le fog majd
épülni roncs társadalmunk, de közben leg-
alább dalolni fogunk – mint a pinty.

(prier)
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Farkas István

A Román Televízió Társaság
(SRTV) 2011 elsõ félévét 53

millió lejes veszteséggel zárta –
jelentette ki a HotNews.ro-nak
adott intejúban Alexandru Lã-
zescu, a köztévé elnök-vezérigaz-
gatója. Amint arról lapunkban
már beszámoltunk, 2010 elsõ fél-
évében, amikor Alexandru Sassu
volt a SRTV elnök-vezérigazgató-
ja, 77 millió lej volt a hiány, év vé-
gére pedig 162 millió lejre emel-
kedett. (A köztévé legutóbb 2005-
ben könyvelt el nyereséget, ám
akkor sem érte el a tízmillió eurós
határt – szerk. megj.) „A jelenlegi
helyzet kritikus” – fogalmazott a
portálnak a tévéelnök, aki szerint
a költségek 85 százalékához nem
tud hozzányúlni, ugyanis a szer-
zõdések (amelyeket még
Alexandru Sassu idejében kötöt-
tek) nem módosíthatók.

Sokba kerül 
a Champions League

„A legnagyobb lyukat kétség-
kívül a labdarúgás okozza a

költségvetésünkben” – jelentette
ki Lãzescu. Elmondása szerint
az UEFA Champions League
minden egyes mérkõzésének a
sugárzása (jogdíjakkal és pro-
dukciós költségekkel együtt) fél-
millió euróba kerül a köztévé-
nek. „A reklámbevételek végte-
lenül kicsik – a költségek mind-
össze 4-5 százalékát teszik ki.
Más szóval minden meccs mí-
nusz 96 százalékos hiány” – fo-
galmazott a HotNews.ro-nak
adott interjúban a SRTV elnök-
vezérigazgatója. Arra is emlé-
keztetett, hogy míg 2009-ben
körülbelül nyolcmillió eurót köl-
tött a köztévé a sportmûsorok
közvetítésére, addig 2010-ben
közel húszmilliót, 2011-ben pe-
dig úgy tûnik, túllépik a 20 mil-
liós határt. Lãzescu szerint a
pénzügyi helyzetet tovább nehe-
zíti az is, hogy a SRTV perben
áll a Splendid Mediával, amely
a köztévé reklámjait értékesítet-
te és az NBC Universallal,
amelytõl filmeket vásárolt. Az
igazgatótanács ugyanakkor a fi-
zetéscsökkentések mellett az
ebédjegyeket is kénytelen volt

megvonni az alkalmazottaktól,
akik úgy vélik, a jelenlegi körül-
mények között nem tudják elõ-
állítani azt a minõséget, amit a
nézõk joggal elvárnak tõlük.

Kacsó: nem lehet 
tovább spórolni

„Mi nyár óta már egyharma-
dos költségvetéssel dolgozunk,
ami sajnos a mûsorkínálaton is
meglátszott, ugyanis több után-
játszást is be kellett iktatnunk.
Emellett emberhiánnyal küz-
dünk, nyugdíjba ment például a
román fordítónk, de nem vehe-
tünk fel helyette senkit, így egy-
más között kellett leosztanunk a
munkát” – magyarázta lapunk-
nak Kacsó Sándor, a TVR ma-
gyar adásának megbízott fõszer-
kesztõje, akit arról kérdeztünk, a
kisebbségi mûsorok gyártását
hogyan érinti a SRTV nehéz
pénzügyi helyzete. „Nem lehet
tovább spórolni, sem személy-
zetben, sem mûsorgyártásban” –
hangsúlyozta Kacsó, aki szerint
a SRTV jelenleg is „a régi szer-
zõdéseket nyögi”. A fõszerkesz-

tõ szerint a költségvetési lyukat a
tévéilleték megemelésével lehet-
ne valamennyire betömni. „Ro-
mániában a legalacsonyabb az
éves tévéilleték. A napi húsz
bani igazán nem sok a kultúrára,
a közszolgálatra” – véli Kacsó,
aki szerint a közmédiának men-
tõöv lehetne az egyes mûsorok
uniós támogatása is.

Felvetésünkre, hogy informáci-
óink szerint a SRTV igazgatóta-
nácsa a területi stúdiókra bízná a
magyar adás elkészítését, Kacsó
kijelentette: nem hallott ezekrõl a
tervekrõl. „Egy ilyen döntés telje-
sen ellehetetlenítené a magyar
adást, és több hátránya lenne,
mint elõnye. Nekünk egy össze-
forrott csapatunk van, amely na-
gyon jól végzi a munkáját, emel-
lett pedig szükség van az orszá-
gos rálátásra is, fontos, hogy le-
gyen fõvárosi szerkesztõség is” –
vélekedett a fõszerkesztõ. El-
mondása szerint abban az eset-
ben, ha a magyar adásokat a te-
rületi stúdiók kapnák meg, azok
a TVR 3 csatornára kerülnének,
amelynek csak 60-70 százalékos
lefedettsége van. 

Óriási mínuszban a SRTV
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Cesaria Evora visszavonul –
jelentette be a világhírû 70

éves zöld-foki szigeteki énekes-
nõ kiadója, a Lusafrica. A „me-
zítlábas díva” lemezkiadója sze-
rint olyannyira kimerülten és
gyengén érkezett Párizsba, hogy
képtelen vállalni tervezett fran-
ciaországi fellépéseit, és úgy
döntött, véget vet pályájának.
Ugyanakkor valamennyi kon-
certjét visszamondták, köztük a
három romániai fellépést is.
Cesaria Evora több mûtéten –
köztük 2010-ben szívoperáción
– is átesett az utóbbi években,
ebbõl fakadóan újabb egészség-
ügyi gondjai támadtak. Párizsi
orvosai azt tanácsolták neki, tö-
rölje soron következõ turnéját.
Az énekesnõ, producere és me-
nedzsere inkább úgy döntött, itt
a visszavonulás ideje. 

Az 1941-es születésû Cesaria
Evora a szomorkás-sanzonos
hangulatú morna stílus legis-
mertebb elõadója, ahogy becé-
zik (hiszen rendre cipõ nélkül
lép színpadra), „a mezítlábas
díva”. Nagyszerû énekhangjára
és sármos elõadásmódjára ko-
rán felfigyeltek, ám énekesi pá-

lyafutása sokáig egy helyben to-
porgott. A helyzet 1988-ban
változott meg, amikor egy fiatal
zöld-foki producer Párizsba in-
vitálta, hogy felvételeket készít-
sen blueshatású saudade-
dalairól – Evora akkor már év-
tizedek óta mindellói bárokban
énekelt Sao Vicente szigetén –,

e munka nyomán készült el és
jelent meg a La Diva Aux Pieds
Nus (A mezítlábas díva) címû
nagylemeze. Az áttörést har-
madik albuma, az 1991-es Mar
Azul hozta el, mely után Evora
immár sikerrel koncertezett Eu-
rópa-szerte. E pillanatig össze-
sen kéttucat stúdióalbuma,

több válogatás- és koncertleme-
ze, valamint egy remixalbuma
jelent meg. 2008-ban infarktust
kapott egy melbourne-i koncert
után. Párizsban gyógyult, de
még kedvezõtlen egészségi álla-
pota mellett is felvette új leme-
zét, amely a Nha Sentimento cí-
met kapta. 

Visszavonul a „mezítlábas díva”

Cesaria Evora, a szomorkás-sanzonos hangulatú morna stílus legismertebb elõadója végleg kivonult a zenei életbõl

Hírösszefoglaló

Görög diákok egy csoportja
megzavarta vasárnap este a

görög közszolgálati tévé adását –
közölte a kormány szóvivõje.
Eliasz Mosszialosz azt mondta,
hogy a diákok „megszállták” a
NET televíziót, és a hatóságok
foglalkoznak az üggyel. A rend-
õrség közlése szerint mintegy öt-
ven diák hatolt be a NET köz-
szolgálati tévé athéni székházá-
ba, mert ismertetni kívánták a té-
vénézõkkel, hogy ellenzik az
egyetemi reformot, amely miatt
több karon ülõsztrájkot folytat-
nak a diákok. A tévé vezetõi a ké-

rést elutasították, erre a diákok
egy transzparenst hajtogattak ki,
amelyen a tévénézõk „Hagyják
abba a tévénézést, és vonuljanak
az utcákra” feliratot olvashatták.
A NET azonnal megszakította az
adást, és reklámokat kezdett su-
gározni. Késõbb Hrisztosz Pana-
gopulosz tévéelnök jelent meg a
képernyõn, és „tévémegszállás-
nak” nevezte a diákok akcióját.
Hasonló incidens történt az álla-
mi televízióban 2008 decemberé-
ben is, amikor fiatalok megszakí-
tották a tévé esti programját. Ak-
koriban zajlottak Görögország-
ban a tüntetések amiatt, hogy egy
rendõr lelõtt egy 15 éves fiút. 

Tévéostrom Athénban



7.35 Isten kezében (ism.)
8.05 Magyar elsők
8.30 Híradó
8.40 Család-barát (ism.)
9.35 Magyar 
világkarrierek
10.00 “nem adtam fel 
a reményt soha...” 
- Kustán Gyuláné
10.35 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
11.25 Derrick 
(német krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Élő népzene (ism.)
15.50 Beavatás
16.05 Pozitív sokk 
(dokumentumf.)
16.45 Korea, Kína 
és Japán kultúrájának 
története
17.35 Magyar
cirkusztörténet
18.10 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.50 Öregberény (sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 A szerelem 
egy álom (osztrák-német
rom. film, 2008)
23.30 Dunasport
23.35 Dokureflex
1.15 Koncertek az A38
hajón

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Beugratás (am.
vígjáték) 13.20 Csalók
klubja (am.-kan. filmdrá-
ma) 15.00 Re/Produkció
(angol-sp. vígjáték) 16.35
Tökös csöves akcióban
(francia vígjáték) 18.10
Szeretném, ha szeretnél
(amerikai-német roman-
tikus vígjáték) 20.10 De-
fektes derbi (am. vígj.,
2004) 22.00 Több mint
testőr (am. akciófilm,
1992) 0.25 44 perc (am.
akciófilm, 2003)

7.30 Családi történet (tö-
rök sorozat) 10.00 Ked-
ves barátnőm 12.30 Ka-
nal-D Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 A szív úrnője
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 Véletlen anya
22.30 Cancan TV 0.30
Kanal-D Hírek 1.15 Vélet-
len anya (ismétlés) 2.30
Ez Románia!

9.30 Erdélyi Kávéház
10.00 Zene 10.30 Átjáró
16.00 Híradó 16.15 Met-
szet 16.35 Kárpát Expres-
sz 17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.55 Könyv-
ajánló 17.57 Életképek
18.00 Reggeli terefere
18.30 Híradó 19.00 Hit-
élet 20.00 Útmutató
20.15 Made in Hungary
20.30 Szent Mihály napi
játékok 21.00 Hitélet ism.
21.30 Híradó 22.00 Átjáró
ism.

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

FILM+ACASÃ
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Pro Tv, 20.30
xXx2: A következõ fokozat

Augustus Gibbons, az Egyesült Államok biztonsági szolgála-
tának különleges jogokkal felruházott ügynöke elégedett
magával: elveiről bebizonyosodott, hogy a gyakorlatban is
alkalmazhatók, a vagány kívülálló néha hatékonyabban
küzd a külső vagy belső ellenséggel, mint a jól képzett pro-
fik. Csupán fel kell kutatni a lehetséges harcostársat.

DUNA Tv, 22.00
A szerelem egy álom

Szerelem, tangó, álmok, szenvedélyek. Minden, ami kell egy
jó szerelmes filmhez. Nem akármilyen napon ám, hanem Va-
lentin napján. Alapszabály: végy egy lányt és egy fiút. A kez-
dő helyszín legyen az egyetemi könyvtár. A nagy csöndet el-
szabadult horkolás töri meg, a fiú keresi, ki az? A könyves-
polc alján, nicsak, mélyen alszik a lány. A fiú finoman feléb-
reszti, s elkezdődik egy szerelem története.

RTL Klub, 23.15
Életeken át

Az FBI egyik legjobb, a bűnözők személyiségét vizsgáló szak-
embere, Illeana Scott ügynök. Rendhagyó módon, mindig a
megérzéseire hagyatkozva próbálja kiismerni a gyilkosok
gondolkodásmódját. Képességei szinte misztikusak, sok
megoldhatatlannak tűnő bűncselekmény elkövetőjét fogták
már el az ő intuíciója segítségével.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.56 Ma Reggel
10.00 Vivát Benyovszky!
(magyar-csehszl. sor.)
11.00 Homokzene mesék
11.10 Roma Magazin
11.40 A kölcsönkapott
Föld
12.05 Kutyafül-
Macskanyelv
12.30 Az én Budapestem
13.01 Híradó délben
13.20 Kárpát Expressz
13.45 Salkaházi Sára 
írásai
14.05 Iskolapélda
14.55 “Ez nem betegség,
állapot...”
15.45 Rocca parancsnok
(sor.)
16.40 Elit gimi (sor.)
17.35 A hangszerkészítés
mesterei
18.00 Magyar válogatott
19.00 Történelmi képes-
könyvünk
19.25 Esti mese
19.55 Férfi kosárlada 
Szuper-kupa döntő: 
Szolnok-Albacomp
20.05 Két zsaru egy pár
(sor.)
21.45 Híradó este
22.20 McLeod lányai
(sor.)
23.05 24 (sor.)
23.45 Záróra 
0.15 Angyali érintés 
(sor.)
1.00 Szerelemhajó (sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz reggel
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mexikói sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.15 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sorozat)
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 sorozat)
22.00 ValóVilág (2011)
(élő) - összefoglaló
23.15 Életeken át 
(amerikai-kanadai thriller,
2004)
Sz.: Angelina Jolie, Kiefer
Sutherland
1.25 Reflektor 
- Sztármagazin
1.35 Míg az exem 
el nem választ 
(francia vígjáték, 2005)

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.45 Stahl konyhája
10.55 Babapercek
11.05 Teleshop
12.45 Winnetou 
és a félvér Apanatschi
(NSZK-olasz-jug. western,
1966)
14.30 EZO.TV
15.30 Eva Luna (ism.)
16.30 Psych - Dilis detek-
tívek (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
21.35 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.15 Aktív
22.50 Doktor House
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
23.50 Született feleségek
(am. vígj. sor.)
0.45 Aktív Extra
0.50 Esküdj!
1.20 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.25 Szellemekkel sutto-
gó (am. sor.)
3.20 Kincs a kannibálok
szigetén (amerikai-új-zél.
kalandf., 1983)

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

10.25 Álom luxuskivitel-
ben (am. vígjáték) 12.40
Topmodell leszek! 13.40
Feleségcsere 14.40 Őran-
gyal (sorozat) 15.40 Dok-
tor House (ism.) 16.35
Nyomtalanul (sorozat)
17.30 Gyilkos számok
(ism.) 19.20 Jóbarátok
(sorozat) 20.20 Két pasi
(ism.) 21.15 Doktor House
(sorozat) 22.15 Halálo-
sabb iramban (am.-német
thrill.) 0.15 Esküdt ellensé-
gek (sorozat) 1.10 Futbal-
listafeleségek

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.00
Sport.ro Hírek (live)
13.00 Sport.ro Hírek
(live) 13.10 Pontos sport-
idő (live) 14.00 Sport.ro
Hírek (live) 16.00
Sport.ro Hírek (live)
16.30 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Informá-
ciók (live) 20.00 Pontos
sportidő (live) 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Wrestling WWE
PPV 

TV2
6.26 Hajnali gondolatok
6.29 Kárpát Expressz
6.56 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 Hrvatska kronika
14.20 Ecranul nostru
14.50 Optika
15.20 Liszt Kínában
15.50 Bűvölet 
(olasz sor)
16.45 Kisváros 
(magyar sor.)
18.05 Robbie, a fóka 
(német sor.)
18.50 Angyali érintés
(amerikai sor.)
19.40 Szerelemhajó
(amerikai sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Hofélia
Politikai kabaré Hofi Géza
sajátos előadásában
22.25 Linda (magyar sor.)
23.52 Az Este
23.55 Titkok és szolgála-
tok (olasz sor.)
0.50 Út a semmibe 
(dokumentumf.)
2.00 Sporthírek
2.10 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor

7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában (sor.)
11.25 Gól gól után (ism.)
12.15 Európai roma
12.45 A palota legendái:
Lim Sang (ism.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Hubble és tovább
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 A palota legendái:
Lim Sang 
(sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10 UEFA Champions
League Studió (live)
21.40 UEFA Champions
League: Valencia-Chelsea
mérkőzés
23.50 Gól gól után (live)
0.45 Ryan Adams koncert
(ism.)
1.55 Közelebb hozzád
(ism.)
2.20 Hubble és tovább
(ism.)
3.10 Sport (ism.)
3.25 Hírek (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
Könyvbemutató
10.00 A Delphi-effektus
(am.-német akcióf., 2008)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport
14.00 Fuss az életedért!
(amerikai-kanadai filmdrá-
ma, 2006)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 xXx2: 
A következő fokozat 
(amerikai akciófilm,
2005)
22.30 Pro Tv hírek,
Sport, időjárásjelentés
23.30 Odaát 
(amerikai akció sor.)
0.00 xXx2: 
A következő fokozat 
(amerikai akciófilm,
2005) (ism.)
2.00 Pro Tv hírek, 
Sport
3.30 Odaát 
(akció sor.) (ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné
-  műsora (live)
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Csillagháló 
- szórakoztató műsor
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
17.00 Közvetlen 
hozzáférés - Simona 
Gheorghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés 
(live)
20.20 Nyerj 
60 másodperc alatt 
- szórakoztató műsor
21.50 Nárcisz: 
Törvénytelen szerelmek
(román dráma sor.)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés 
(live)
23.50 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.05 Lángoló ring 2.
(amerikai akcióf., 1993)

7.00 Titkos szerelmek 
(telenovella) (ism.)
8.00 Családban 
(román sorozat) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
10.30 NCIS 
(amerikai krimisor.)
11.30 Finţescu hídja
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Családban 
(román sorozat)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Kötekedők 
krónikája
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Mondenii 
- szórakoztató műsor
23.45 NCIS 
(amerikai krimisor.)
1.00 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)
2.00 Finţescu hídja 
(ism.)
3.00 Autofórum (ism.)
3.30 Teo (ism.)

6.30 Szétépítők 
– Az időjárás viszontagsá-
gai
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan csinálják?
Helikopter, 
Luxusjacht, 
Stadion
10.00 Hogyan készült?
11.00 A túlélés törvényei
12.00 Amcsi motorok 
- Fantasy motor 
- Bryan King
13.00 Autókereskedők 
- MRII Mark
15.00 Állítólag... 
– Holdraszállás
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Idősebb Paul klasszikus
projektje
18.00 Autókereskedők 
- Peugeot 205
19.00 A túlélés
törvényei
20.00 Állítólag... 
- Gyilkos örvény
21.00 Hogyan készült?
22.00 A túlélés 
törvényei 
- Új-Zéland
23.00 Egy idióta
külföldön
- Mexikó
0.00 Édesvízi szörnyek
- Portyázó ragadozó
1.00 Autókereskedők
2.00 A túlélés törvényei 
- Baja sivatag

8.00 A Simpson család
(anim. sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
9.30 Olasz meló Jamie
módra
10.00 Szigetek kincsei
10.30 Túlélők 
a nagyvárosi dzsungelben
(ism.)
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra
13.30 Miért ABC
14.00 Az ajándék 
(auszt. sor.)
14.35 Együtt Európában
15.30 IT zon@ (ism.)
16.00 UEFA Champions
League Women Studió
(live)
16.25 Olimpia Cluj -
Olimpique Lyon labdarúgó
mérkőzés (live)
18.30 UEFA Champions
League Women Studió
(live)
19.00 Szigetek kincsei
19.35 Három királyság
(kínia sor.)
20.30 Biznisz óra
21.30 Testvérség 
a borban
22.00 Hírek
23.00 Csillagközi romboló
(am.-ang. akció sor.)
23.55 Három királyság
(kínai sor.)
0.50 Gitárok ideje (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
baptista műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás Könyvismertető, Ketészrovat 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden
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Ma Károly és Vince napja
van.
A Károly régi magyar sze-
mélynév, a török eredetû
karul, karvaly madárnév-
bõl származik. Már a kö-
zépkorban azonosították
azonban a germán eredetû
Karl névvel, melynek jelen-
tése: szabad (férfi), legény.
A Vince a latin eredetû fér-
finév, a Vincentius rövidü-
lése. Jelentése: gyõztes. 
Holnap a Vencel, Bernát
és Tárkány nevûeket kö-
szöntjük.

Évforduló
• 1939 – Lengyelország 19
napos ellenállás után kapi-
tulál az országba betört né-
met inváziós haderõ elõtt.
• 1940 – Magyarországon
megalakul az egységes
Nyilaskeresztes Párt, Szá-
lasi Ferenc vezetésével.
• 1999 – Három új holdat
fedeznek fel az Uránusz
bolygó körül.

Vicc
– Ki vágta magát így fejbe,
szomszéd?
– Hát a feleségem.
– A felesége? De hiszen

úgy tudtam, hogy elutazott!
– Én is úgy tudtam...

Recept
Szilvatorta 
Hozzávalók: 23 dkg finom-
liszt, 11 dkg vaj, 1 ek. porcu-
kor. A töltelékhez: 75 dkg
szilva, 2 dkg vaj, + 1,5 dkg a
forma kikenéséhez, 5 dkg ré-
tesliszt, 13 dkg porcukor, 3
tojás, 2 dl tejszín. 
Elkészítése: A lisztet, a vajat
és a cukrot összedolgozzuk,
majd kb. 0,5 dl vízzel cipót
formázunk, folpackba cso-
magoljuk, és 30 percig a hû-
tõben pihentetjük. Ezalatt a
szilvát kettévágjuk és kima-
gozzuk. A sütõt 180 °C-ra
elõmelegítjük. Egy tortafor-
mát kivajazunk, és a tésztá-
val úgy béleljük ki, hogy pe-
reme is legyen. Villával meg-
szurkáljuk. A tésztát 1 ek.
liszttel és 1 ek cukorral meg-
szórjuk, majd a félbevágott
szilvaszemeket domború fe-
lükkel felfelé rárakjuk. A to-
jásokat simára keverjük, a
maradék cukrot, az átszitált
lisztet és a tejszínt hozzáad-
juk. A keveréket a szilvasze-
mekre öntjük, és a sütõbe tol-
va kb. 40 percig sütjük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Sok új energiával töltik fel a
bolygók, amire nagy szüksége is
van. Terveit végrehajthatja, sõt
új feladatokba is bátran bele-
kezdhet.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Kockáztasson bátran, Fortuna
Önre mosolyoghat, és az újhold-
tól rengeteg energiát kap. Kelle-
mes napra számíthat, ha nem
hagyja magát provokálni. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az újholdtól kiváló költségcsök-
kentõ ötleteket kap. Járjon nyi-
tott szemmel, figyeljen minden
apró részletre. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Öntörvényû, de kitartó. Úgy ér-
zi, minden a helyén van Önben,
s nem gyötrik félelmek a bizony-
talannak látszó jövõ miatt.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

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

Megviselik a család költségve-
tését megnyirbáló rendelkezések.
Tûzön-vízen át hajszolja a saját
maga által kitûzött célokat. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Egyik barátja az Ön találékony-
ságának veszi hasznát. A várat-
lan fejlemény fékezi lendületét, ez
azonban csak ideig-óráig jelent
akadályt.
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

Azon mesterkedik, hogy felhívja
magára a figyelmet. Tudja, hogy
mit vár az élettõl, és most kellõ
elszántság van Önben, hogy el is
érje, amit szeretne.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Semmitõl sem fél, s ha bajt észlel,
félelem nélkül kockáztat. Ellenfe-
lei is méltányolják õszinte kiállá-
sát a meggyõzõdése mellett.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A mai napon programját alakít-
sa érdeklõdési körének megfelelõ-
en. Bármihez fog, az újhold ener-
giát és lelkesedést biztosít, a siker
garantált.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Az együttmûködést segíti elõ az
újhold. Kapcsolatai az elvárásá-
nak megfelelõen alakulnak. Se-
gítse társait, ha arra kérik. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Figyeljen minden új információ-
ra, mert az újhold segíti tervei
megvalósításában. Hagyja, hogy
mások is kinyilvánítsák gondola-
taikat, észrevételeiket. 

Horoszkóp
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Az élet az, ami akkor történik
veled, amikor éppen a terveid-
del vagy elfoglalva. Tervezni
fontos, viszont a tervekben élni
nagy hiba. Élni az életet kell,
nem a terveket. Sokszor elkövet-
jük ezt a hibát: nem érünk rá
élni, mert el vagyunk foglalva a
terveinkkel. A tervezés irányt
mutat, ami fele haladj, miköz-
ben élsz, de az állandó tervezés

álmodozás. Azért érzünk erre kí-
sértést, mert terveinkben minden
sikerül, az életben viszont nem.
Pedig kudarcaink a legjobb segít-
ségünk tervezésünkben. Megmu-
tatják, hogy merre ne menj. Túl
értékes az élet ahhoz, hogy terve-
zéssel tékozold el. Az apró, de va-
lóságos dolgokban több örömöd
van, mint a nagy, de soha be
nem teljesülõ terveidben.  

Gondolatjel Visky István rovata



Labdarúgás

ÚMSZ

Miközben többen, köz-
tük Mircea Sandu FRF-

elnök is elképzelhetlennek
tartja, hogy lefizetés történt
volna, Dumitru Dragomir
LPF-elnök pedig a politikum
beavatkozására gyanakszik,
kilenc telefonlehallgatás vall
Vasile Avram, a hazai labda-
rúgás játékvezetõi testületé-
nek (CCA) elnöke és Sorin
Þerbea üzeletember korrup-
ciós ügyletérõl. 

Az egyik vádlott kihall-
gatáskor tett vallomásában
az szerepel, hogy Þerbea bo-
rítékot küldött Vasile Av-
ramnak, s azt a pilóta kézbe-
sítette. Az üzletember koráb-
ban arra utasította a küldön-
cöt, hogy a csomagot aján-
dékhoz méltóan készítse elõ. 

Þerbea nem tagadta, hogy
csomagot küldött a CCA el-
nökének, de kitart amellett,
hogy abban egy mûalkotás
volt. Ezzel szemben egy tele-
fonbeszélgetés azt bizonyítja,

hogy az egyik vádlott kiszá-
molta a 19 ezer eurót, ame-
lyet Þerbea utasítására
ajandék módjára csomagolt
be. A pénz azonban már nem
jutott el a címzetthez, mert a
boríték a helikopter pilótájá-
hoz került. 

A korrupcióellenes igazga-
tóság (DNA) illetékesei va-
sárnap további négy gyanúsí-
tott lakhelyére szálltak ki,
ezek neve azonban egyelõre
ismeretlen. A DNA Adrian
Mititelut, a román labdarú-
gásból kizárt Craiovai Un-
versitatea tulajdonosát is ci-
tálta, miután õ is korrupciós
vádakat fogalmazott meg
Mircea Sandu és Dumitru
Dragomir ellen. 

A DNA szempontjából
immár minden olyan hazai
sípmester gyanúsítható, aki a
Marosvásárhelyi MFC idei
bajnoki mérkõzéseit vezette.
A vizsgálat tehát kiterjeszt-
hetõ a Râmnicu Vâlcea-i
Augustus Constantin (Dina-
mo–MFC 1-0 és MFC–Astra
2-2), a brassói Robert Du-
mitru (MFC–Kolozsvári

CFR 1907 0-2), a bukaresti
Andrei Chivulete (Nagysze-
beni Voinþa–MFC 1-1), a vâl-
ceai Adrian Comãnescu
(MFC–Mioveni 2-0), a craio-
vai Sebastian Colþescu (Stea-
ua–MFC 2-0) és Alexandru

Deaconu (MFC–Kolozsvári
U 1-1) játékvezetõkre és ti-
zenkét partjelzõre is. 

Ki tudja, milyen pontos
céllal, tegnapi sajtótéjékoz-
tatóján Mircea Sandu el-
árulta, hogy mennyit keres

Vasile Avram. A FRF-elnök
szerint a CCA-elnök alapfi-
zetése 13.250 (új) lej, amit a
szolgálati idõért 25 százalé-
kos pótlék told meg, mind-
ez napi 8, tehát heti 40
óráért. 
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Röviden
Remekelt a Dinamo 
a Petrolul otthonában

Ploieºti-rõl vitte el a há-
rom pontot a Dinamo lab-
darúgó-csapata, amely a 8.
forduló vasárnap esti mér-
kõzésén 5-1-re verte vado-
natúj stadionjában a
Petrolt. Vasluiban a helyi
FC Wesley-duplával gyõz-
te le 2-0-ra az újonc Nagy-
szebeni Voinþát. 

Magyar ralisiker 
Iaºi-ban

A magyar Szabó Gergõ
nyerte a román bajnokság
nyolcadik futamának szá-
mító Iaºi-ralit, megelõzve
a legesélyesebbnek tartott
Bogdan Mariºcát, Dan
Gârtofant és az összetett-
ben vezetõ Valentin
Porciºteanut. Az október
14-15-i zárófutam, a Bákó-
rali elõtt utóbbi áll a pont-
verseny élén, s 115 pontjá-
hoz mindössze 5 kell még
a bajnoki cím megszerzé-
séhez. Üldözõi közül már
csak a kolozsvári Mariºca
reménykedhet, akinek
94,5 pontja van.    

Sandu megvédte Avramékat

Mircea Sandu, a labdarúgó-szövetség elnöke kételkedik Vasile Avramék bûnösségében

Jégkorong

Turós-Jakab László

A magyar–román jégko-
rongbajnokságban, a

MOL Ligában, pénteken ke-
rült sor az elsõ romániai
rangadóra, amelyen a címvé-
dõ HSC Csíkszereda 2-4-rõl
fordítva, Becze Tihamér bün-
tetõjével gyûrte le 5-4-re a
Brassói Corona Fenestelát. 

Vasárnap este fölényes ha-
zai sikerek születtek. A Sapa
Fehérvár AV19 framcsapata
6-2-re nyert a Ferencvárosi
TC ellen, míg a csíkiak gól-
arányt javítottak a fõvárosi
Steaua Rangersszel, 11-0.
Harmadonként kettõ, hat és
három hazai találat született,
a gólokon Vaclav Novak (2),
Petres Magor Tivadar (3),
Becze Tihamér (3), Moldo-
ván Ervin, Mihály Ede és
Szõcs Szabolcs osztozott.
Miután a küzdõfelek a játék-
kal foglalkoztak, a fegyelem-
mel nem lett baj, így a a já-
tékvezetõknek mindössze

nyolc-nyolc büntetõpercet
kellett kiosztaniuk.  

Bár még csak ötször léptek
jégre, Nagy Béla tanítványai
szinte beérték a listavezetõ
dunaújvárosiakat, és már
csak egy pontra vannak a há-
rommal több meccset játszott
székesfehérváriaktól. 

Tegnap este Dab.Docler–
Miskolci JJSE-mérkõzést
rendeztek, ma Brassói Co-
rona Fenestela–Buk. Steaua
Rangers és Újpesti TE–Fe-
rencvárosi TC-találkozók
vannak mûsoron. 

Labdarúgás 

ÚMSZ

Ma este az A, a B, a C és
D csoport második for-

dulós mérkõzéseivel folyta-
tódik a labdarúgó-Bajnokok
Ligája. A C csoportba osz-
tott Galaci Oþelul elsõ hazai
mérkõzését vívja a bukaresti
Naþional Arena vadonatúj
gyepén, ellenfele a Benfica.
A lisszaboniak a legutóbbi
bajnoki fordulóban idegen-
ben ikszeltek a bajnoki cím-
védõ FC Portóval (2-2), és
azonos pontszámmal immár
csak gyengébb gólarányuk
miatt szorulnak mögéje. Ro-
mánia bajnoka továbbra is
gyengélkedik a Liga-1-ben,
Dorinel Munteanu tanítvá-
nyai legutóbb gól nélküli
döntetlenre mérkõztek
Galacon az újonc Mioveni-
nel – s a kilencedik helyen
állnak a táblázaton. Az
Oþelul–Benfica-találkozóról
a TVR 1 számol be élõben,
21.40 órai kezdettel. A kvar-
tett másik mérkõzésén a
Manchester United az FC
Baselt fogadja az Olt
Traffordon. Az UEFA hon-
lapja szerint a Bayern Mün-
chen–Manchester City-talál-
kozót a magyar Kassai Vik-
tor vezeti. Ugyanabban az A
csoportban a Villarreal Ná-
polyba látogat. A B csoport-
ban az Internazionale
Moszkvában, a CSZKA ott-
honában lábalna ki a hul-
lámvölgybõl, míg a francia
bajnok OSC Lille-re nehéz
meccs vár a kiszámíthatatlan
török Trabzonspor oroszlán-
barlangjában. Érdekes mér-
kõzésekre kerül sor a D cso-
portban, az Olympique
Lyon a Zágrábi Dinamót, a
Real Madrid pedig az Ajax
Amsterdamot fogadja. 

Galaci Oþelul: 

hazai kiszállás 

Fotó: Mediafax

Az állás:
1. Dab.Docler 6 5 0 1 30-13 14
2. Fehérvár 8 5 0 3 31-28 13
3. Csíkszereda 5 4 0 1 27-8 12
4. Miskolc 5 3 0 2 23-11 10
5. FTC 7 3 0 4 21-32 9
6. Brassó 6 2 0 4 23-23 7
7. Újpest 5 2 0 3 14-28 6

8. Steaua 6 0 0 6 14-40 1
A győzelemért 3 pont jár. Ha bünte-
tők vagy hosszabbítás után születik,
2-1 arányban oszlik a győztes és
vesztes között. 

Veszélyben van az Acélbikák (fehérben) vezetõ pozíciója

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

Zsinórban három gyõze-
lemnél tart a Levante a

spanyol labdarúgó-Primera
Divisiónban, amely vasár-
nap este 3-1-re verte az
Espanyolt és pontszámban
utolérte a második helyen ál-
ló Barcelonát! A 6. forduló
többi ereedménye: Granada–
Osasuna 1-1, Sporting Gi-
jón–Racing Santander 0-0,
Real Zaragoza–Málaga 0-0.
A Getafe lapzárta után fo-
gadta a Real Betist, amely 12
ponttal vezet a Barcelona
(11, 22-4), a Levante (11, 7-
3), a Sevilla (11, 6-3) és a
Real Madrid (10) elõtt. 

Az angol Premier League
6. fordulójának zárómérkõ-
zése (Norwich City–Sunder-
land) lapzárta után ért véget.
A manchesteri csapatok, a
United és a City egyaránt 16

pontot gyûjtött, míg a Chel-
sea 13-at, a Newcastel Uni-
ted 12-t, a Liverpool 10-et, a
Tottenham Hotspur 9-et. 

Az olasz Serie A 4. fordu-
lójának zárómérkõzésén az
AS Róma 1-0-ra nyert Pár-
mában. A listavezetõ Juven-
tushoz hasonlóan az Udinese
is 8 pontot gyûjtött, míg a
Genoa, a Napoli és a Fio-
rentina egyformán 7-et. 

A német Bundesliga 7. for-
dulójában, vasárnap este, a
Werder Bremen 2-1-re nyert
a Hertha Berlin SC ellen, mi-
után Pizarro egymaga fordí-
tott 0-1-rõl. 

A Bayern München (18
pont), Werder (16, 14-7),
Borussia Mönchengaldbach
(16, 9-3) kissé megugrott a
többiektõl, a TSG 1899
Hoffenheim, a Schalke 04 és
a Hannover 96 ugyanis egy-
formán 12 pontnál tart. 

A francia Ligue 1 8. fordu-
lójában, vasárnap: AJ Aux-

erre–FC Sochaux 4-1, Stade
Brest–AC Ajaccio 1-1 és
Stade Rennes–AS Saint-Éti-
enne 1-1. 

Három csapatnak van 17
pontja, a Lyonnak, a PSG-
nek és a Toulouse-nak, a
Montpellier 16, a Rennes 15,
a címvédõ OSC Lille pedig
13 pontot gyûjtött. 

Lacina Traoré góljával a
Kuban Krasznodar 1-0-ra
nyert az orosz élvonalban se-
reghajtó Szpartak Natsik ott-
honában. Dan Petrescu az
utolsó Európa Liga-szerep-
lést jelentõ helyen áll, a táblá-
zaton, az ötödiken, kilenc
pontra az éllovas Szentpéter-
vártól. 

Újra edzésbe állt Dzsu-
dzsák Balázs, az orosz élvon-
alban szereplõ Anzsi Mahac-
skala magyar válogatott fut-
ballistája. Elképzelhetõ,
hogy a 24 éves szélsõ ott
lehet finnek elleni, októberi
Eb-selejtezõn. 

Dobogós helyen a Levante 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

Elvesztette veretlenségét
a Gyõri ETO, miután 2-

0-ra kikapott az újonc Diós-
gyõri VTK vendégeként a
magyar labdarúgó-OTP
Bank Liga 10. fordulójának
vasárnapi zárómérkõzésén.

A zöld-fehérek kudarcával
immár csak a listavezetõ
Debrecen veretlen az élvo-
nalban, azonban a hajdúsá-
giak is közel álltak ahhoz,
hogy nulla ponttal távozza-
nak Kaposvárról, végül a
hosszabbításban sikerült
egyenlíteniük.

A harmadik helyezett
Honvéd gól nélküli döntet-

lent játszott Siófokon, míg a
címvédõ Videoton megkezd-
te a felzárkózást a vendég és
– a mezõnyben egyedüliként
nyeretlen – sereghajtó Zala-
egerszeg 4-1-es legyõzésével.
A góllövõlistát Danilo (Hon-
véd) és Peric (Kaposvár) ve-
zeti 8-8 találattal, míg Cou-
libaly (Debrecen) hétszer,
Alves (Videoton), Böde
(Paks), Melczer (Siófok) és
Seydi (Diósgyõr) pedig öt-öt
alkalommal zörgetett hálót. 

A 11. forduló menetrendje:
szeptember 30., péntek: Gyõ-
ri ETO–Kecskemét; október
1., szombat: Budapest Hon-
véd–Paks, Vasas–Újpest, Pé-
csi MFC–Kaposvári Rákó-
czi, Zalaegerszeg–Pápa, Ha-
ladás–Siófok; október 2., va-

sárnap: Debrecen–Diósgyõr,
Ferencváros–Videoton. 

Már nem veretlen az ETO
A táblázaton:

1. Debrecen 10 8 2 0 21-8 26
2. Győri ETO 10 8 1 1 17-7 25
3. Honvéd 10 6 1 3 19-10 19
4. Diósgyőr 10 5 3 2 16-10 18
5. Pécs 10 5 3 2 17-18 18
6. Videoton 10 5 2 3 16-7 17
7. Kecskemét 10 4 4 2 18-12 16
8. Pápa 10 4 2 4 10-10 14
9. Haladás 10 3 2 5 10-15 11
10. Siófok 10 2 5 3 8-8 11
11. Paks 10 2 5 3 19-23 11
12. Újpest 10 2 2 6 13-16 8
13. Kaposvár 10 1 5 4 13-19 8
14. Vasas 10 1 5 4 9-16 8
15. FTC 10 1 2 7 6-13 5
16. ZTE 10 0 2 8 6-26 2

MOL Liga: kapaszkodó

csíkszeredai hokisok
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