
Kolozs és Szilágy megyei településekre jutott el az RMDSZ karavánja a hétvégén: a szövetség
munkatársai az október 20–31. között zajló népszámlálás fontosságáról, az adatgyûjtésre vo-
natkozó tudnivalókról tájékoztatták a szórványban élõ magyarokat. A karaván 14 napon ke-
resztül járja Erdélyt, útja során több mint 100 olyan települést érint, ahol a magyarság szám-
aránya 18 és 22 százalék között mozog. A nemzeti identitás megvallásának fontosságáról esett
szó a népszámlálásról tartott hétvégi vásárhelyi kerekasztal-beszélgetésen is. 3. és 7. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3533 ▲
1 amerikai dollár 3,2195 ▲
100 magyar forint 1,4883 ▲

Kollokvium: színvonalból jeles

„Ha csak annyi történne a kollokvium
alatt, hogy két színházi szakember találko-
zik, vált két puszit és elbeszélget, akkor is
megéri ilyen és hasonló rendezvényeket
szervezni” – fogalmazott a gyergyószent-
miklósi Nemzetiségi Színházi Kollokvium
hétvégi megnyitóján Markó Attila. 

Vezércikk 3

Életbe lépett 
az új polgári törvénykönyv

Érvénybe lépett október 1-jétõl az új polgári
törvénykönyv: változnak a házasságkötésre,
a válásra, a vagyonszerzésre és örökhagyás-
ra, az adatvédelemre, a személyiségi jogi
védelemre, a banki ügyletekre, a bérbeadás-
ra és bérlésre vonatkozó jogszabályok.  

Kultúra 8

Aktuális 2

Kinek kell 
a demokrácia?
A budapesti tüntetéseknek, amelyek jel-
zik, hogy a magyar népet nem lehet soro-

zatosan becsapni, vannak ta-
nulságai Románia számára
is. A demokráciát nem sza-
bad és nem lehet megsérte-

ni. A játékszabályokat
nem lehet menet közben
megváltoztatni. Az igaz-

ságszolgáltatásnak füg-
getlennek kell lennie.   Ágoston Hugó

„Orbán Viktor mondjon le!”

Mintegy tízezren vettek részt szombaton a
több mint száz magyarországi érdekvédel-
mi és civil szervezet által támogatott, a
Parlament elõtti Kossuth Lajos téren rende-
zett szakszervezeti demonstráción.

Társadalom 7

Emil Boc miniszterelnök és
Elena Udrea fejlesztési mi-

niszter jelenlétében felavatták a

hétvégén a Cluj Arenát, a kincses
város elit kategóriás futballstadi-
onját. 11. oldal 

Népszámlálás-kampány:
jó szürethez szól a nóta

Kolozsvári elõfizetõink jelez-
ték, hogy az Erdélyi Magyar
Néppárt népszámlálási szóró-
lapjait találták az Új Magyar
Szó hétvégi számának lapjai
közé helyezve. Olvasóink az-
zal a kérdéssel fordultak szer-
kesztõségünkhöz, hogy az il-
letõ politikai párt szórólapjá-
nak terjesztése kiadónk tudtá-
val történik-e. Ezzel kapcso-
latban közölni kívánjuk, hogy
az Erdélyi Magyar Néppárt
szórólapja kiadónk tudta és
beleegyezése nélkül került be
az Új Magyar Szó Kolozsváron
terjesztett hétvégi lapszámai-
nak egy részébe, saját mellék-
letként terjesztve. A „kakukk-
fióka-kampánykiadvány” la-
punkkal való társítása körül-
ményeinek kivizsgálása jelen-
leg folyamatban van. 

Közlemény

„Ez olyan szüret, amelynek a gyümölcsét tíz évig fogyasztjuk” –  vélik az RMDSZ népszámlálási tájékoztató karavánjának résztvevõi

Boc-díszrúgás Kolozsváron. A kormányfõ a léc fölé durrantott

Fotó: Sipos M. Zoltán

Fotó: Mediafax

Nem marad sokáig tevékeny-
ség nélkül a Romániából év

végén kivonuló Nokia finn mobil-
telefongyártó által szabadon ha-
gyott nemeszsuki ipari park. A
Kolozs megyei tanács elnöke sze-
rint ugyanis egyre konkrétabb for-
mát öltenek a tárgyalások a né-
met Boschsal, amely éppen a No-
kia szerelõcsarnokai melletti terü-
leteken nyitna újabb telephelyet,
elõreláthatólag mintegy ezer em-
bert foglalkoztatva. A Clujtoday.ro
információi szerint bizonyos,
hogy a német konszern 30 millió
eurót hoz Kolozs megyébe, ahol
már jövõre megkezdené tevé-
kenységét háromszáz alkalmazot-
tal, a munkahelyek száma azon-
ban késõbb meghaladná az ezer-
ötszázat. 4. és 6. oldal

Meghalt a Nokia,

éljen a Bosch?
Stadionavató, tûzijátékkal
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Röviden

Ismét elnök nélkül 
a székelyudvarhelyi RMDSZ

Ismét betöltetlen a székelyudvarhelyi
RMDSZ városi szervezetének elnöki széke,
miután a nem egészen egy évet tevékenyke-
dõ vezetõ, Fehér István néhány hete az
anyagiak hiányára hivatkozva lemondott a
tisztségrõl. Fehér Istvánt tavaly, szeptember
végén választották meg a városi szervezet
élére, több hónapos hercehurca és többszöri
tisztújító gyûlés után. A székelyudvarhelyi
RMDSZ tisztújító küldöttgyûlését elõkészí-
tõ választási bizottság múlt hét végén ülése-
zett az ügyben, a döntés értelmében a váro-
si szervezet elnökét megválasztó tisztújító
küldöttgyûlést november 10-én tartják. A
jelölési dokumentációt október 31-én 14
óráig lehet benyújtani az RMDSZ városi
szervezetének irodájában.

Beszámíthatatlan az amerikai katona, 
aki Irakban lelõtt egy magyart

Beszámíthatatlansága miatt nem találta bû-
nösnek a hadbíróság azt az amerikai kato-
nát, aki Irakban 2009-ben lelõtt egy magyar
szanitermunkást – értesítette a hétvégén a
tárgyalás helyszínéül szolgáló texasi Fort
Hood katonai bázis sajtószolgálata az MTI-
t. A bíróság elrendelte, hogy Carl C. Stovall
tizedest, aki az iraki Camp Tajiban lelõtte
az általa terroristának képzelt Bogdán Ti-
bort, az úgynevezett tárgyalás utáni meg-
hallgatásig – november 10-ig – vessék alá
további pszichológiai és pszichiátriai vizs-
gálatnak. Stovallról az amerikai hadsereg
elmeszakértõi azt állapították meg, hogy
paranoiás tudathasadásban szenved.

Megostromolták Odesszában 
a bérgyilkosok búvóhelyét

Páncélozott harcjármû és gránátvetõk beve-
tésével ostromolták meg szombat délután
ukrán terrorelhárító egységek Odessza bel-
városában azt a házat, amelyben azok a
csecsen származású hivatásos bérgyilkosok
rejtõzködtek, akik egy nappal korábban két
rendõrt megöltek, négyet pedig megsebesí-
tettek az elfogásukra indított akció során.
Volodimir Sablienko, az Odessza megyei
rendõrség sajtószóvivõje bejelentette, hogy a
több mint négy órán át tartó, heves tûzpár-
bajjal kísért ostrom során feltehetõen meg-
ölték mind a három menekülésben lévõ bû-
nözõt, akik péntekre virradóra országúti
tûzharc után oldottak kereket az õket üldö-
zõ kommandósok elõl. A bûnözõk Odessza
belvárosában egy többszintes ház földszinti
lakásába vetették be magukat. 

Elõször választott 
baloldali elnököt a francia szenátus

A szocialista Jean-Pierre Bel (képünkön) sze-
mélyében elõször választott baloldali elnö-
köt szombaton a francia szenátus, alig egy
héttel az után, hogy az V. köztársaság törté-

netében elõször került többségbe a baloldal
a parlamenti felsõházban. A szenátus elnö-
ke a második ember a hivatali rangsorban
az államfõ után, és a helyébe lép, amennyi-
ben az elõbbit valami akadályozza hivatala
ellátásában. A közvélemény elõtt szinte tel-
jesen ismeretlen 59 éves Belt – aki 2004 óta
volt a szocialisták szenátusi csoportjának
vezetõje – 179 szavazattal már az elsõ for-
dulóban elnökké választották.  

Hírösszefoglaló

A rendõrség szerint körülbelül
10 ezren vettek részt szomba-

ton a mintegy száz magyarorszá-
gi érdekvédelmi és civil szervezet
által támogatott, a Parlament
elõtti Kossuth Lajos téren rende-
zett szakszervezeti demonstráci-
ón, amelyen több szakszervezet
vezetõje is felszólalt a munka vilá-
gát érintõ magyar kormányzati
intézkedések ellen. A szervezõk a
demonstráció kezdetén felolvas-
ták azt a kiáltványt, amelyet petí-
ció formájában már eljuttattak a
köztársasági elnökhöz. Abban
egyebek mellett a visszamenõle-
ges törvénykezés megszüntetését,
a társadalmi párbeszéd és a
sztrájkjog, valamint a korábbi
szolgálati nyugdíjrendszer vissza-
állítását követelik. A szakszerve-

zeti vezetõk egyebek mellett bírál-
ták az új Munkatörvénykönyv
tervezetét, az egykulcsos adó-
rendszert, a kormány hatalom-
gyakorlási technikáját, a vissza-
menõleges jogalkotást és a szer-
zett jogok elvételét. 

A felszólalások végén a hallga-
tóság többször is hangosan köve-
telte Orbán Viktor miniszterelnök
távozását, illetve ilyen tartalmú
táblákat tartottak a magasba. A
demonstráción több ellenzéki po-
litikus, köztük Gyurcsány Ferenc
volt miniszterelnök is megjelent
magánemberként. A Kossuth-
szobor és a Vértanúk tere közötti
területet megtöltõ tömeg egy ré-
sze a demonstrációt követõen a
Clark Ádám térre vonult, ahol
csütörtökön kezdõdött ülõsztrájk
a D-Day Operatív Törzs szerve-
zésében. A Clark Ádám téri kör-

forgalomban „országvédelmi” fu-
tást tartottak. 

A kormányszóvivõi iroda az
MTI-hez eljuttatott közleményé-
ben azt írta: Magyarország de-
mokratikus jogállam, a kormány
elismeri minden munkavállaló és
szervezet alkotmányos jogát a
sztrájkhoz, a tiltakozáshoz. A ka-
binet ugyanakkor mélységesen
sajnálja, hogy „egyes szakszerve-
zeti vezetõk nem az emberek ér-
dekeit képviselik, hanem saját po-
litikai ambícióikat helyezik elõtér-
be” – írták. Mint leszögezték, a
kormány álláspontja nem válto-
zott meg az új Munkatörvény-
könyv megalkotásával, valamint
a korkedvezményes és korenged-
ményes nyugdíjakkal kapcsolat-
ban, és az ezekkel kapcsolatos
törvény- és egyéb jogszabály-al-
kotási folyamat folytatódik. 

Baloga-Tamás Erika

Tizenkilencedik, sokak szerint
eddigi legsikeresebb Õszi Vá-

sárát rendezte meg hétvégén
Székelyudvarhelyen a Prima
Press Kft.: míg tavaly valamivel
több mint 16 ezren voltak kíván-
csiak a rendezvényre, idén közel
18 ezer látogatót vonzott a térség
legrangosabb gazdasági esemé-
nye. „Ez volt az eddigi leglátoga-
tottabb rendezvényünk. Igaz:
idén, a magyar Nemzeti Külgaz-
dasági Hivatal támogatásának kö-
szönhetõen, jóval több magyaror-
szági kiállító jött el a vásárra,
mint az elõzõ években” – nyilat-
kozta az ÚMSZ-nek Orosz Pál
Levente fõszervezõ. A csütörtö-
kön kezdõdött, tegnap véget ért
Õszi Vásáron több mint száz ha-
zai és magyarországi kiállító ter-
mékét lehetett szemrevételezni
vagy akár megvásárolni, a mint-
egy 2200 négyzetméteren zajló
rendezvényen a fõbb iparágak
képviseltették magukat, mint a
textilipar, az élelmiszeripar, az
építõipar vagy a gépipar, ugyan-
akkor több márkaképviselet is je-
len volt az autókereskedés terüle-
térõl. 

Egyik legnépszerûbb pontja a
rendezvénynek idén is a Székely
Termékek Fesztiválja volt: a má-
sodjára megrendezett fesztiválon
negyven székely termelõ kínálta
portékáját. „A vásárlók egyre in-

kább visszatérnek a hagyomá-
nyos székely termékekhez, és
nem hiába, mert ezeken a termé-
keken megérzõdik, hogy különle-
ges odafigyeléssel készítjük” –
magyarázta Nagy Géza sepsi-
szentgyörgyi kiállító. Az udvarhe-
lyi siker láttán Borboly Csaba
Hargita megyei tanácselnök kije-
lentette: azt szeretné, ha nem csak
minden harmadik hétvégén,
Csíkszeredában lenne a hagyo-
mányos székely termékek vására,
hanem minden hétvégén, minden
székelyföldi városban. Borboly
hozzátette: székelytermék-boltot
szeretnének létrehozni, mert úgy
látják, ehhez van elegendõ ter-
mék, széles kínálatot tudnának
biztosítani a vevõknek. 

A rendezvény nemcsak a vá-
sárnak, hanem a szórakozásnak
is teret biztosított: a szervezõk
koncertekkel kedveskedtek a lá-
togatóknak. Az esemény része-
ként nyolcadszorra jelentkezett a
borfesztivál is, amely neves hazai
és magyarországi borászokat vo-
nultatott fel. 

A rendezvénysorozat fõvéd-
nöke, Gyerkó László RMDSZ-
es szenátor elmondta: az ilyen
események hozzájárulnak a ré-
gió gazdasági fellendüléséhez,
ezért a mindenkori kormány fel-
adata olyan törvények kidolgo-
zása és életbe léptetése, amelyek
segítik a vállalkozások mûködé-
sét. 

Õszi Vásár Udvarhelyen
Sipos M. Zoltán

Technológiai újdonságot ké-
szül a romániai piacra hozni a

Kent Holdings: az Akkufresh ne-
vet viselõ alkatrész képes minden
elektronikai cikk akkumulátorá-
nak élettartamát meghosszabbíta-
ni, teljesítõképességét megnövel-
ni. A japán fejlesztésû, energia-
megtakarító technikai vívmányt
Belsõ Sylvester, az elektrotechni-
kai vállalat képviselõje mutatta be
Kolozsváron, a Romániai Ma-
gyar Üzleti Egyesület hétvégi
konferenciáján. 

„Köztudomású, hogy az elekt-
ronikai cikkeket gyártó társasá-
gok, cégek a profitnövelés érdeké-
ben úgy gyártják termékeket,
hogy azok egy idõ után elromol-
janak, és a fogyasztónak újat kell-
jen vásárolnia. A japán fejleszté-
sû, nanotehnológiás fólia az ak-
kumulátorok teljesítõképességét
javítja” – mutatta be a terméket
Belsõ Sylvester. A Kent Holdings
képviselõje szerint a termék cso-
dákat mûvel egy 3-4 éves note-
book vagy laptop akkumulátorá-
val, a fólia segítségével ugyanis a
„kiszolgált akksi” ugyanakkora
energiát termel, mind újkorában.
A Hiroshi Katayama japán tudós
által kifejlesztett fóliát olyan vi-
lághírû cégek tesztelték már sike-
resen, mint az IBM, a Panasonic,
a Vodafone vagy a Telenor.  

A Romániai Magyar Üzleti

Egyesület hétvégi konferenciáján
ezúttal is olyan magyarországi
vagy romániai magyar üzletem-
berek gyûltek össze elemezni és
bemutatni a különbözõ gazdasági
szektorok helyzetét, akik valami-
lyen módon aktívan részt vesznek
Románia gazdasági életében.
Diósi László, az OTP Bank ro-
mániai vezérigazgatója kifejtette:
a hazai bankszektor különösen
nehéz helyzetbe került a gazdasá-
gi válság beálltával, a személyi
kölcsönök visszaestek, viszont
növekvõben van a vállalkozások
beindítását és mûködtetését célzó
hitelek részaránya. „Bankunk
úgy látja, prioritásként kell kezel-
ni a kis- és középvállalkozásokat,
amelyek bármely ország gazdasá-
gi fejlõdésének alappillérét jelen-
tik. Elsõsorban ennek a szektor-
nak nyújtunk kedvezõ hitelezési
lehetõségeket, a mikrovállalkozá-
sok segítése ugyanis jóval alacso-
nyabb tõkeigényû, a nagyobb lé-
legzetû kezdeményezések finan-
szírozása pedig elsõsorban az ál-
lam feladata” – fogalmazott a
konferencián a bankszakértõ.   

A Pánczél Zoltán RMÜE-
elnök által moderált konferencia
programjában szerepelt még
Bötkös James , a Bioviva SA ügy-
vezetõ igazgatója,  Csuhai Tibor,
a Clean Light ügyvezetõ igazga-
tója és Gabriel Horneac, a Ma-
gyar Áramszolgáltató Kft. Romá-
nia ügyvezetõjének elõadása is. 

RMÜE-randevú Kolozsváron

ÚMSZ

Ma indul a Környezetvédel-
mi és Erdészeti Minisztérium

környezetbarát autók vásárlását
támogató programja. Borbély
László tárcavezetõ a hétvégén
ennek kapcsán elmondta, a mi-
nisztérium környezetbarát prog-
ramjában érdekelt személyek,
illetve közintézmények október
3-tól kezdõdõen tehetik le pályá-
zati iratcsomóikat a Környezet-
védelmi Alaphoz; az iratcsomók
leadásának végsõ határideje no-
vember 4. A Borbély László
vezette minisztérium környezet-
barát autók vásárlását elõsegítõ
programja keretében nyújtott tá-
mogatások értékérõl a tárcave-
zetõ közölte: a villany- és hibrid
autók vásárlását támogató orszá-
gos program értelmében a roncs-
autó-programban részt vevõ ro-
mániai polgárok és közintézmé-
nyek négy darab, egyenként 3800
lejt érõ értékjegyig terjedõ támo-
gatásban részesülnek, mégpedig
annak függvényében, hogy
mennyire környezettudatos au-
tót vásárolnak. Akik villanyautó
vásárlása mellett döntenek, egy
leadott környezetszennyezõ au-
tóért négy értékjegyet kapnak,
akik pedig hibridautót vásárol-
nak, kettõt. Az olyan közintéz-
mények és természetes szemé-
lyek, amelyek/akik környezetba-
rát autót vásárolnának, de nincs
a roncsautó-programban leadan-
dó gépkocsijuk, a megvásárolan-
dó villanyautó árának legtöbb 20
százalékát kapják meg, és ez az
összeg nem haladhatja meg a
3700 eurót. Hibridautó vásárlá-
sakor a kormány 10 százalékos
támogatást ad, a támogatás érté-
ke nem haladhatja meg az 1800
eurót. 

Indul a villany-,

illetve hibrid-

autó-program

A tüntetõk a magyar kormány által gyakorolt visszamenõleges jogalkotást, a szerzett jogok elvételét bírálták Fotó: MTI

Orbán mondjon le!
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Nem véletlen, hogy Magyar-
országon a társadalmi elége-
detlenség ismét kivonultatta
az embereket az utcára. Nem

véletlen, hanem a politi-
kai konstelláció eredmé-
nye, hogy – öt évvel a sú-

lyos rendzavarásos
megmozdulások után,

amelyeket az akkori ellenzék manipulált, s
amelyek „Bejrúttá változtatták Budapestet”
– most nem az alig létezõ, tagolatlan ellen-
zéké, hanem a hivatásuk magaslatára emel-
kedett szakszervezeteké a hibát hibára hal-
mozó kormány elleni szolidaritásra hívó
szó. És nagyon reméljük, hogy a régideje
nem tapasztalt méretû tüntetések pillanatig
sem térnek ki demokratikus medrükbõl. 
Mert nem véletlen az sem, hogy a felvonulá-
sok és nagygyûlések szónokainak – az igaz-
ságtalanságok, konkrétabban az új adórend-
szer és a készülõ új munkatörvénykönyv el-
leni tiltakozás mellett – leggyakrabban hasz-
nált szava: a demokrácia. A legfõbb kincs
egy ország életében, egy társadalom számá-
ra. Az, aminek szabályaitól sohasem szabad
megválnia vagy eltekintenie egy magát még-
oly legitimnek tartó hatalomnak sem. 
Már-már úgy tûnt országainkban, hogy a
demokrácia csupán akadémikus viták, leg-
feljebb politikai kommentárok tárgya és kife-
jezése, amelyet minél inkább idéz az ellen-
zék, annál inkább kerül a hatalom. Most
pedig a budapesti tüntetés egyik szónoka
baljós határozottsággal azt mondja: „A de-
mokrácia párbeszédet jelent, s ahol ezt nem
tudják, ott háború lesz!” 
Nemrég az egyik vezetõ budapesti lapban
fontos cikk jelent meg arról, miként határoz-
ta meg a demokrácia alapvetõ ismérveit a
legkiválóbb magyar politikai gondolkodó,
Bibó István, és ezek fényében miért állítha-
tó, hogy az Orbán-rezsim gyakorlatilag fel-
számolja a demokráciát. A fõ ismérvek
alapján, a mai magyar valóság ismeretében,
magunk is tévedhetetlenül rájöhetünk meg-
sértésük tényére: „Bibó nyolc intézményt so-
rol föl a demokrácia nélkülözhetetlen tarto-
zékaként: 1. a hatalommegosztást, 2. a de-
mokratikus választást, 3. a kormányzat kor-
látozott idejû mandátumát, 4. a független
igazságszolgáltatást, 5. az alkotmánybírósá-
got, 6. a szabad sajtót, 7. egyéb alapjogokat,
8. erõs önkormányzatot. Ha ezek bármelyi-
két kiiktatják a rendszerbõl, a demokrácia
egésze roncsolódik.”
A budapesti tüntetéseknek, amelyek ismé-
telten jelzik, hogy a magyar népet nem le-
het sorozatosan becsapni, vannak tanulsá-
gai Románia számára is. A demokráciát
nem szabad és nem lehet megsérteni. A já-
tékszabályokat nem lehet menet közben
megváltoztatni. Az igazságszolgáltatásnak
függetlennek kell lennie. A parlament nem
a szavazatok meghamisításának, hanem a
pluralizmus kifejezõdésének helye. Az ön-
kormányzatokat nem szabad átpolitizálni.
A választási csalás az egyik legnagyobb
merénylet a demokrácia – igen, a népaka-
rat! – ellen. 
Sajnos a hatalom Romániában is többször
megszegte a demokrácia szabályait. Sajátos
a helyzete az RMDSZ-nek, amelynek már
azért is óvatosnak kell lennie a cinkosság-
ban, mert a demokrácia minden deficitje el-
sõsorban a gyengéket, a kisebbségeket sújtja.
A történelem ítéletérõl nem is beszélve. 

Kinek kell 
a demokrácia?

Ágoston Hugó

Antal Erika

„A népszámlálás eredménye,
„sikeressége” rendkívül fon-

tos az erdélyi magyarság közér-
zete szempontjából, de ennek
szimbolikus üzenetén túl konk-
rét, jogi tétje is van: a magyar kö-
zösség valós számától függ
ugyanis több, az anyanyelvhasz-
nálathoz kapcsolódó alapvetõ
jog is” – jelentette ki Markó Béla
miniszterelnök-helyettes a múlt
pénteken Marosvásárhelyen tar-
tott kerekasztal-beszélgetésen. A
Kós Károly Akadémia Alapít-
vány és az Erdélyi Magyar Televí-
zió (ETV) által közösen szerve-
zett eseményen az RMDSZ volt
szövetségi elnöke mellett Székely
István politológus, valamint Ka-
pitány Balázs, a magyarországi
Népességtudományi Kutatóinté-
zet tudományos titkára tartott
elõadást. 

Markó Béla szerint a nép-
számlálás fontosságát jelzi az is,
hogy az RMDSZ az elõzõ nép-
számlálásokhoz képest lényege-
sen nagyobb és átfogóbb mozgó-
sító kampányt indított, amely-
nek célja, hogy mindenki bátran
vállalja nemzeti hovatartozását.
Mint mondta, nem híve a szim-
bolikus gesztusoknak, cselekede-
teknek, az azonban tény, hogy a
„hányan vagyunk” kérdésnek
fontos jelképes üzenete van,
amely befolyásolja az egész kö-
zösség közérzetét, jövõképét.
Markó Béla ugyanakkor úgy lát-
ja, bár a nemzeti identitás meg-
õrzését szolgáló eszközöknek el-
vileg nem kellene az adott közös-
ség számától függniük, ez jelen-
leg mégis számos kisebbségi jog
esetében igaz: ilyen az anya-
nyelvhasználattal kapcsolatos

húszszázalékos küszöb, amelyet
az RMDSZ-nek hosszas politi-
kai küzdelmek nyomán sikerült
elérnie 1999-ben. Ennek értel-
mében, azokon a településeken,
ahol a magyarság aránya eléri a
20 százalékot, ott kötelezõ mó-
don biztosítani kell a magyar
nyelv használatát a közintézmé-
nyekben, a közigazgatásban. A
törvény ezt nem zárja ki a 20
százalék alatti népességarány
esetében sem, ám ez már a helyi
önkormányzat döntésén múlik.
Ennek kapcsán bejelentette: az
RMDSZ célként fogalmazza
meg a nyelvhasználati küszöb 10
százalékra való csökkentését. A
népszámláláson való részvétel és
a nemzeti identitás megvallása
bizonyos értelemben egy szoli-

daritási aktus is, hiszen a nemze-
ti hovatartozás kinyilvánítása
meghatározza nemcsak a ma-
gunk, hanem nemzettársaink jo-
gi helyzetét, kilátásait is – hang-
súlyozta a miniszterelnök-helyet-
tes.

Székely István politológus rá-
mutatott, hogy amióta Románia
az Európai Unió tagja, bizonyos
játékszabályokat be kell tartania.
Felhívta a figyelmet, hogy van
magyar ûrlap minden kérdezõ-
biztosnál azokon a települése-
ken, ahol a magyarság eléri a 20
százalékot. Szerinte az erdélyi
magyarság jelenleg demográfiai
szempontból „nem áll rosszul”,
a felmérések ugyanis már évek
óta azt mutatják, hogy az erdélyi
magyarok demográfiai tendenci-

ái általánosságban pozitívak,
szemben a román nemzetiségû-
ek negatív mutatóival. 

Kapitány Balázs egy átfogó
körképet adott a népszámlálás
európai gyakorlatát illetõen. El-
sõként a szlovákiai tapasztalatot
mutatta be, ahol a nyelvhaszná-
lat jogát 20 százalékról 15 száza-
lékra csökkentették, de csak a
következõ népszámlálás után,
vagyis 10 év múlva vezetik be. A
népszámlálás kérdésében is van-
nak európai standardok, van egy
keretrendszer, ám az unió szá-
mos kérdésben szabad kezet ad
tagországoknak, nem várja el
például, hogy a nemzetiségekrõl
adatokat gyûjtsenek, minden or-
szág szabadon dönti el, hogyan
és mit kérdez. 

Román lapszemle

Kétszázötvenezer euróért kelt el Nicolae
Grigorescu Pásztorfiú a Doftana völgyében
címû festménye a hétvégén a bukaresti
Artmark aukciós ház árverésén. (Adevã-
rul) Magán gólya-menhelyet mûködtet
egy család a Szeben megyei Keresztény-
szigeten. (Adevãrul) Illegálisan befogott
és idomított (láncon táncoltatott) medvék
számára mûködtetnek rehabilitációs köz-
pontot Zernyesten. Jelenleg 58 állat
gyógyul a menhelyen. (EVZ)  

„Közérzetjavító” cenzus

Kovács Zsolt

Kétnapos székelyföldi látoga-
tása után Elena Udrea régió-

fejlesztési és turisztikai miniszter
arra a következtetésre jutott, hogy
„bizonyos politikusok – románok
és magyarok egyaránt – a fejlõdés
elõsegítése helyett az üres nacio-
nalista diskurzust alkalmazza
Hargita és Kovászna megyében,
hogy szavazatszerzés céljából
könnyebben manipulálhassák az
embereket”. Blogbejegyzésében a
demokrata liberális tárcavezetõ té-
vedésnek nevezte, hogy a román
pártok vezetõi szinte kizárólag az
RMDSZ hatáskörében hagyták a
kommunikációt a székelyföldi
magyarokkal, és nem nagyon fog-
lalkoztak az ott élõ emberek
gondjaival, „A beruházások húsz
éve elkerülik a térséget, de nem
mondható, hogy etnikai okokból,
mivel az RMDSZ szinte folyama-
tosan kormányon volt” – fogal-
maz a régiófejlesztési miniszter. 

Sepsiszentgyörgyi látogatásán
Elena Udrea következetesen Szé-
kelyföldként nevezte meg a térsé-
get, és „ajándékot” is hozott: 115
millió lej értékben írt alá fejleszté-
si projektek finanszírozásáról
szerzõdéseket Tamás Sándorral,
Kovászna Megye Tanácsának el-
nökével, Antal Árpád sepsiszent-
györgyi, valamint Rácz Károly
kézdivásárhelyi polgármesterrel.
Tamás Sándor szerint a Fogolyán
Kristóf Megyei Kórház korszerû-

sítését célozó projekt a legmaga-
sabb értékû beruházás a Központi
Fejlesztési Régióban, értéke 87
millió lej. A második finanszíro-
zási szerzõdés révén nyolc három-
széki turisztikai célpontot reklá-
moz a Kovászna megyei önkor-
mányzat. Ezek a gelencei római
katolikus templom, a csernátoni
Haszmann Pál Népmûvészeti
Múzeum, az illyefalvi református
templom, a kézdivásárhelyi Céh-
történeti Múzeum, a bibarcfalvi
református templom, a komman-
dói kisvasút és sikló, a Csomád-
Bálványos, valamint a Rétyi Nyír
természetvédelmi területek. A
projekt összértéke 956 ezer lej.
Sepsiszentgyörgy önkormányzata
összesen négy szerzõdést írt alá,
ezek közül kettõ az integrált vá-
rosfejlesztés része, és a Bene-ház
felújítására, valamint 17 megye-
székhelyi utca korszerûsítésére
vonatkozik. A harmadik szerzõ-
dés Sugásfürdõ további korszerû-
sítését, a negyedik megállapodás
pedig a Néri Szent Fülöp roma
multifunkcionális központ kiala-
kítását célozza. A projektek össz-
értéke megközelítõleg 25 millió
lej, ami a megyeszékhely éves
költségvetése 50 százalékának fe-
lel meg. A hetedik, pénteken aláírt
szerzõdést Rácz Károly kézdi-
vásárhelyi polgármester kötötte,
és egy vállalkozói inkubátorház
Kézdivásárhelyen történõ létreho-
zását teszi lehetõvé. A beruházás
összértéke 1,7 millió lej. 

Udrea, „a székelyszakértõ” 
ÚMSZ

Újabb polgármesterjelölt
Marosvásárhelyen: a jövõ év-

ben esedékes helyhatósági vá-
lasztások elõtt több mint egy év-
vel már a második független je-
lölt jelentette be indulását az er-
délyi város vezetõi funkciójáért.
Benedek Imre kardiológus azzal
indokolta döntését, hogy a politi-
kai jelöltek között szükség van
független jelöltre is. „A jelenlegi
városvezetõ, Dorin Florea har-
madik mandátumát tölti már,
éppen ideje felváltani õt” – fogal-
mazott a 2008-as parlamenti vá-
lasztások alkalmával még az
RMDSZ színeiben versenybe
szálló – azóta tagságától is meg-
fosztott – Benedek. Mint ismere-
tes, az orvosprofesszor beperelte
a Központi Választási Bizottsá-
got, mert az intézmény Kötõ Jó-
zsefnek, az RMDSZ ázsiai és af-
rikai román állampolgárok sza-
vazókörzetében indított képvise-
lõjelöltjének osztotta ki a parla-
menti mandátumot. 

Benedek Imre most azt mond-
ja, hogy több szervezet és egyesü-
let is írásban kérte õt, hogy indul-
jon a következõ mandátumért. „
Fiatalok, öregek, most a nyugdí-
jasok is, jelentkeztek és egyre töb-
ben jelentkeznek és támogatni
akarnak. Komolyra fogva a szót.
Ez egy felelõsségteljes dolog.
Többen nagypolitikai háttérrel
rendelkezve elvéreztek az elõzõ

választásokon. Jelentkezik egy fi-
atal kolléga. Biztos nevet akar
csinálni. Nem így kell csinálni
„nevet” – szúrt oda az RMDSZ-
tagsággal rendelkezõ, de egyelõre
kizárólag az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) támo-
gatását élvezõ Vass Leventének.
Benedek szerint inkább független
jelöltre van szüksége a városnak,
és hozzátette, elõválasztásokat
kell szervezni. Aki ott a legtöbb
szavazatot kapja, az képviselje a
magyarságot a jövõ évi megmé-
rettetésben.

Mint ismeretes Marosvásárhe-
lyen az RMDSZ, az EMNT és a
Magyar Polgári Párt (MPP) azt
szeretné, hogy egyetlen közös ma-
gyar jelölt induljon a választáso-
kon, de egyelõre nem sikerült kö-
zelíteni az álláspontokat. Az
MPP még nem nevezte meg jelölt-
jét, de többször jelezte, mint négy
évvel ezelõtt tette, hogy megpró-
bálja meggyõzni Bölöni László
volt válogatott labdarúgót, hogy
vállalja el a jelöltséget. Az EMNT
Vass Leventét „dobta be a kalap-
ba”. A Maros megyei RMDSZ
egyelõre nem döntött a jelölt sze-
mélyérõl, annyit viszont tudni,
hogy Csegzi Sándor jelenlegi al-
polgármester indulna a megmé-
rettetésen. Ugyancsak nem mellé-
kes, hogy fenntartja-e indulási
szándékát a magyarság körében
nagy népszerûségnek örvendõ
Smaranda Enache, a Pro Europa
Liga (PEL) társelnöke. 

Vásárhely: Benedek is indulna

Székely István, Markó Béla és Kapitány Balázs a népszámlálás „magyar sikerességében” bíznak A szerzõ felvétele
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Bogdán Tibor 

A bruttó nemzeti össz-
terméket is érintõ érvá-

gás, arculcsapás, a román
kormánnyal szembeni bizal-
matlansági indítvánnyal fel-
érõ döntés – ilyen és hason-
ló megállapításokkal kom-
mentálták hazai ellenzéki
politikusok, de gazdasági
megfigyelõk is, a Nokia mo-
biltelefon-gyár döntését, mi-
szerint felszámolja romániai
vállalatát.

Az egyhelyben 
topogás áldozata

A finn gyáróriás döntésé-
nek azonban nincs politikai
vetülete. Amint azt a cég
nemrégiben kinevezett vezér-
igazgatója, a Microsofttól
„átigazolt” Stephen Elop be-
ismerte, a Nokia romániai ki-
vonulásának kizárólag gaz-
dasági okai vannak: a finn
vállalat egyszerûen elmulasz-
totta a fejlesztést, és így lema-
radt vetélytársai mögött.
Egyébként a vezetõváltást is
éppen ez indokolta. Elop azt
sem titkolta, hogy amíg a
finn cég elkészít egy Power-
Pointot, addig például a ké-
szülékeket futószalagon
gyártó kínaiak új telefontí-
pust dobnak piacra.

Négy évvel ezelõtt a Nokia

még magasan vezette a mo-
biltelefonok piacát, piaci ré-
szesedése 2007-ben 50 száza-
lékos volt, készülékei a legke-
resettebbek közé tartoztak.
Mostanra viszont piaci jelen-
léte alig éri el a 25 százalékot. 

Ráadásul az „okostele-
fonok” esetében a Samsung
és az Apple messze leköröz-
te. A Nokia ugyanis hibás
stratégiát alkalmazott: az ol-
csóbb készülékekre összpon-
tosított, folyamatosan csök-
kentette az árakat, a fejlesz-
tést pedig teljesen elhanya-
golta, megmaradt az immár
elavultnak számító Symbian
operációs rendszer mellett.
Telefonjainak szolgáltatásai
emiatt kevésbé voltak vonzó-
ak a vásárló számára, a finn
cég képtelen volt felvenni a
versenyt az iPhonokkal és
más modern smartphonok-
kal, az érintõképernyõs ké-
szülékekkel.

Az elsõ baljós jelek már
2009 második felében meg-
mutatkoztak, amikor a No-
kia, tíz év után elszenvedte
elsõ veszteségeit, amelyek az
idei év elsõ felében már elér-
ték a 368 millió eurót, az el-
adások pedig 7 százalékkal,
9,3 milliárd euróra estek visz-
sza. Telefonjaikból az idei év
elsõ negyedéhez képest a má-
sodikban 111 millió darabbal
fogyott kevesebb, Kínában

41, Európában 30 százalék-
kal kevesebb készüléket for-
galmaztak.

Finn 
„nomádkapitalizmus”?

A Nokia 2008 õszén, va-
gyis nem sokkal a gazdasági
recesszió elõtt nyitotta meg
nemeszsuki vállalatát, miu-
tán a németországi Bochu-
mot hagyta ugyanúgy fakép-
nél, mint most a Kolozsvár
melletti üzemét. Akkor a cég
vezetõi az olcsóbb romániai
munkaerõvel magyarázták
döntésüket, amit viszont a
németországi illetékesek,
pontosabban Észak-Rajna-
Vesztfália tartomány vezetõi
nem kevés felháborodással
fogadtak, Peer Steinbrück
pénzügyminiszter egyenesen
„nomádkapitalizmussal” vá-
dolta meg a finn vállalatot. 

Traian Bãsescu államfõt –
saját állítása szerint – a No-
kia távozása nem érte várat-
lanul. Nem volt nehéz „tisz-
tánlátónak” lennie, hiszen a
finn cég vezetõi az utóbbi két
évben gyakran beszéltek le-
építésekrõl, áprilisban 7000
alkalmazott elbocsátását he-
lyezték kilátásba. A cég 2011
elején a csõd szélére jutott,
értéke a felére zuhant. 

A gazdasági és pénzügyi
válság mellett azonban más
oka is van annak, hogy cso-
magoltak a Nokia nemeszsu-
ki vállalatának vezetõi. A
Kolozs megyei tanács volt el-
nöke, Marius Nicoarã szerint
döntésükben fontos szerepet
kapott az infrastruktúra hiá-
nya is, ami megnehezítette a
romániai vállalatban készült
telefonok szállítását. A romá-
niai illetékesek nem tették le-
hetõvé például, hogy távo-

labbi országokba a kolozsvá-
ri repülõtérrõl induljanak a
szállítmányok, így azokat
vonaton vagy kamionokban
kellett a budapesti reptérrel
eljuttatni, ami jelentõsen
megnövelte a költségeket. A
Nokia távozása elõzetes
becslések szerint 30 százalé-
kos veszteséget jelent Kolozs
megye gazdasága számára. 

Távozó „nagyok”

A Nokia távozása fájdal-
masan érinti azonban az
egész román gazdaságot. A
finn cég nemeszsuki termé-
keinek hozzáadott értékével
0,25 százalékkal járult hoz-
zá a bruttó nemzeti összter-
mékhez. Tavalyi, romániai
üzleti forgalma elérte a 6,7
milliárd lejt, profitja pedig a
181 milliót. Exporttermelése
2 milliárd euró volt, a cég ál-

tal évente kifizetett bérek,
adók és illetékek összege pe-
dig meghaladta a 200 millió
eurót. 

A Nokia egyébként romá-
niai mûködésének három éve
alatt teljes mértékben vissza-
nyerte beruházásának érté-
két, mi több, 20 millió eurós
nyereséget könyvelhet el, ami
30 millióra emelkedik a ro-
mán állam által visszaszol-
gáltatott, 10 millió eurónyi
hozzáadott értékadóval. 

Hivatalos források szerint
a romániai illetékesek a ma-
guk szempontjából nézve
elõnytelen szerzõdést kötöt-
tek a finnekkel, így például a
megállapodásban nem sze-
repel olyan kitétel, ami sze-
rint a Nokiának büntetést
kellene fizetnie, ha bizonyos
határidõ elõtt zárja be válla-
latát. A Nokiának csupán
annyi a kötelessége, hogy az
átvett formában, azaz a ter-
melõcsarnokok nélkül szol-
gáltassa vissza a Tetarom 4
ipari parkban kapott terüle-
tet. A finn céggel megkötött
szerzõdést, akárcsak záradé-
kait titkosították. 

Romániából egyébként az
elmúlt években számos más
nagy, nemzetközi cég vonult
ki. A Policolor például
2007-ben Bukarestbõl áttele-
pült Bulgáriába. Egy eszten-
dõ múltán a Colgate-
Palmolive hagyta ott Bras-
sót Lengyelország kedvéért,
2009-ben pedig a Kraft is
búcsút mondott a Cenk alat-
ti városnak és Bulgáriába
tette át vállalatát. Ugyaneb-
ben az esztendõben újabb
veszteség érte a romániai
gazdasági életet: a Moldo-
vai Köztársaságba költözött
a Coca-Cola iaºi-i cége. 

Miért „bontott vonalat” a Nokia?

MTI/ÚMSZ

Elismerték a keleti part-
nerek „európai törekvése-

it”, de jövõbeni európai uni-
ós tagságukra nem tettek ígé-
retet egyhangúlag elfogadott
zárónyilatkozatukban az Eu-
rópai Unió második keleti
partnerségi csúcstalálkozójá-
nak résztvevõi a hét végén
Varsóban.

Európai értékekre 
alapozva

A csúcsra több mint 30
magas szintû delegáció ér-
kezett, amelyek élén az EU-
tagországok többségét a mi-
niszterelnök, néhány eset-
ben az államfõ vagy a kül-
ügyminiszter képviselte. Ro-
mániából Traian Bãsescu ál-

lamfõ, Magyarország részé-
rõl – a rendezvény társházi-
gazdájaként – Orbán Viktor
miniszterelnök vett részt a
találkozón. 

A hat keleti partnerország
– Ukrajna, Fehéroroszor-
szág, Moldova, Grúzia, Ör-
ményország és Azerbajdzsán
– közül Fehéroroszország vé-
gül lemondta a részvételt,
miután a meghívott külügy-
miniszter helyett a varsói fe-
hérorosz nagykövet vezette a
minszki küldöttséget, és ez
diplomáciai bonyodalmakat
okozott. Ukrajnát és a há-
rom kaukázusi köztársasá-
got az államfõ, Moldovát a
miniszterelnök képviselte.
Az unió részérõl jelen volt
Herman Van Rompuy, az
Európai Tanács, José
Manuel Barroso, az Európai

Bizottság és Jerzy Buzek, az
Európai Parlament elnöke,
valamint Catherine Ashton,
az EU kül- és biztonságpoliti-
kai fõképviselõje.

A zárónyilatkozatban a
résztvevõk leszögezték, hogy
a keleti partnerség olyan eu-
rópai értékek és alapelvek kö-
zösségére épül, mint a de-
mokrácia, az alapvetõ embe-
ri jogok tiszteletben tartása és
a jogállamiság. Egy másik
szövegrészben a keleti part-
nereket az aláírók „kelet-eu-
rópai országoknak” nevezik.
Ez egyértelmûen a lengyel
diplomácia sikerét jelzi, mert
megnyitja a távlatot az EU-
tagság elõtt.

Bírálat Minszknek

Fehéroroszországról külön
nyilatkozatot fogadtak el,
amelyet csak az EU-
tagországok képviselõi írtak
alá, a keleti partnerek nem.
Ebben az aláírók mélységes
aggodalmuknak adtak han-
got az emberi jogok, a de-
mokrácia és a törvényesség
fehéroroszországi helyzeté-
nek súlyosbodása felett. Saj-
nálatukat fejezték ki a sajtó-

szabadság helyzetének to-
vábbi romlása miatt is, és az
összes politikai fogoly azon-
nali szabadon engedésére és
rehabilitálására szólították
fel a minszki hatóságokat,
valamint arra, hogy vessenek
véget a civil társadalom el-
nyomásának, és kezdjenek
politikai párbeszédet az el-
lenzékkel.

Orbán Viktor a plenáris
ülésen elhangzott beszédé-
ben, majd a záró sajtóérte-
kezleten egyaránt állást fog-
lalt az EU további bõvítése
mellett. Szavai szerint az
unió bõvítése, a keleti partne-
reknek nyújtandó európai
perspektíva nem veszély, ha-
nem a megoldás része. Ha az
euróövezeti válságot sikerül
is rendezni, az európai gaz-
dasági térség problémái még
nem oldódnak meg. Európá-
nak elengedhetetlenül szük-
sége van a növekedésre, más-
különben lemarad a globális
versenyben – mondta. Az
unió bõvítése nagy esély,
amelyet nem szabad elsza-
lasztani – tette hozzá.

A csúcson külön hangsúlyt
kapott az Ukrajnával köten-
dõ társulási megállapodás és

az ennek részét képezõ sza-
badkereskedelmi egyezmény,
amelynek aláírására az EU
még mindig lát lehetõséget
az idei év végéig, de ennek
útjában komoly akadályt je-
lenthet a Julija Timosenko
volt kormányfõ ellen folyó
per, illetve egy esetleges el-
marasztaló ítélet. Az uniós
vezetõk a Viktor Janukovics
ukrán elnökkel tartott kétol-
dalú találkozóikon és a záró
sajtóértekezleten is hangot
adtak ezzel kapcsolatos ag-
godalmuknak. 

Segélyek, vízumköny-
nyítések, tárgyalások

Fehéroroszországgal kap-
csolatban világossá tették,
hogy addig nem kerülhet sor
az együttmûködés elmélyíté-
sére, amíg Minszk nem telje-
sít néhány alapvetõ feltételt.
Ezek a következõk: rehabili-
tációval egybekötött am-
nesztia a politikai foglyok
számára, a tárgyalások meg-
kezdése az ellenzékkel és de-
mokratikus választások lebo-
nyolítása. 

Donald Tusk lengyel mi-
niszterelnök ismertette azt a

modernizációs csomagot,
amelyet Fehéroroszország
számára ajánlottak fel, a
szükséges feltételek teljesítése
esetén. Ebben szerepel egy
akár 9 milliárd dollár értékû
segély- és hitelcsomag a
Nemzetközi Valutaalap
(IMF) és az Európai Befekte-
tési Bank közremûködésével,
további 2 milliárd dollár ér-
tékben egy befektetésösztön-
zési, illetve a fehérorosz rubel
stabilizálását segítõ csomag,
valamint vízumkönnyítések.

Az uniós vezetõk és a fe-
hérorosz ellenzék képviselõi
között több kétoldalú talál-
kozót is tartottak a csúcs ke-
retében, amelyen áttekintet-
ték a fehéroroszországi hely-
zetet és a kibontakozás lehe-
tõségeit. 

Az EU kilátásba helyezte a
tárgyalások megkezdését
Grúziával és Moldovával is
egy szabadkereskedelmi
megállapodásról, és a záró-
nyilatkozatban szó esik a ví-
zumkötelezettség enyhítésé-
nek kilátásairól, amelyek
más-más mértékben érintik
az egyes partnerországokat,
a szükséges feltételek teljesí-
tésének függvényében. 

EU-csúcs: Kelet-Európa félsikere 

A Nokia 2008 õszén, vagyis nem sok-

kal a gazdasági hanyatlás elõtt nyitotta

meg nemeszsuki vállalatát, miután a

németországi Bochumot hagyta ugyan-

úgy faképnél – stílusosan, „telefonnyel-

ven” szólva: vonalat bontott –, mint

most a Kolozsvár mellett épült üzemét.

A keleti partnerség olyan európai 
értékek és alapelvek közösségére
épül, mint a demokrácia, az alapvetõ
emberi jogok tiszteletben tartása és 
a jogállamiság – szögezték le az EU
varsói csúcstalálkozójának résztvevõi
zárónyilatkozatukban.

A Nokia vezérigazgatója vállalata jelmonda – connecting people – ellenére kapcsolatot bontott



Romániában a választásokat sohasem lehe-
tett lovagias úriemberek küzdelmének tekin-
teni. Az elmúlt huszonkét év parlamenti és
helyhatóságai választásait rendszeresen be-
árnyékolta a szavazatvásárlás, a „hivatásos
voksolók” utaztatása, a kampánycsend meg-
sértése. Mindazonáltal 2009-ig nem lehetett
azt mondani, hogy a választások eredmé-
nyét az ilyen manipulációk döntõ módon
befolyásolták volna. 
Ez a gyanú elõször a 2009-es elnökválasztá-
sokon fogalmazódott meg, amikor Mircea
Geoanã – a már ismert hamisítási technikák
minden korábbinál erõteljesebb és általáno-
sabb alkalmazása ellenére – megszerezte az
országban érvényesen leadott szavazatok
több mint felét a hivatalban lévõ elnök
Traian Bãsescuval szemben. A végered-

ményt a külföldrõl érkezõ
szavazatok változtatták
meg, amelyekkel kapcsolat-
ban viszont több kérdõjel is
felmerült: miként szavazhat-

tak 14 (más források sze-
rint 17) másodperces
átlagos ritmusban a
párizsi nagykövetsé-
gen; hogyan lehetsé-

ges, hogy Traian Bãsescura épp ott szavaz-
tak elsöprõ többségben, ahol az ellenzéki
pártoknak nem voltak megfigyelõik; kik vol-
tak azok a „turisták”, akik két autóbusszal
érkeztek az egyik portugáliai szavazókörzet-
be stb.?
Egy évvel a minden való-
színûség szerint összevont
választások elõtt egyre
több jel mutat arra, hogy a
két évvel ezelõtti prece-
denst az akkorinál is job-
ban szervezett gyakorlat
fogja követni. Ez nem csu-
pán az ország választási gyakorlatában je-
lentene gyökeres változást, de ugyanakkor
megkérdõjelezné az egész demokratikus
berendezkedést, amelynek egyik alapja a
szabad, egyenlõ és titkos választások meg-
léte. Ennek a valószínûsíthetõ fejlemény-
nek az elemei: a választások összevonása
és a törvények megváltoztatása – ezek az
intézkedések kevesebb, mint egy évvel a vá-
lasztások rendes idõpontja elõtt egyértel-
mûen a szabályok játék közbeni megváltoz-
tatását jelentik. 
A kormányzat tulajdonképpen saját közvet-
len érdekeinek rendeli alá a választások sza-

bályozását. Olyan ez, mintha a labdarúgás-
ban játék közben például váltakozva alkal-
maznák a lesszabályt, a tizenegyest pedig
esetenként tizenhatosra vagy kilencesre vál-
toztatnák az egyik csapat érdekeihez igazít-
va. A közintézmények bevonása a választási

harcba szintén e jelenség is-
mérve. Mint ismeretes, Te-
odor Baconschi külügymi-
niszter a távszavazás nép-
szerûsítésére és megszerve-
zésére utasította a nagykö-
veteket, holott ez még csak
a vezetõ kormánypárt poli-

tikai célja. Ugyancsak ebbe a folyamatba il-
leszkedik az Országos Korrupcióellenes
Ügyosztály, a Feddhetetlenségi Ügynökség
és az adóhatóság bevonása a választási
harcba, amennyiben ezek eljárásokat indíta-
nak – nemegyszer elnöki sugallatra – vezetõ
ellenzéki politikusok ellen. További eleme a
választási eredmények „megszervezésének”
az ellenzéki jelöltek megvásárlása vagy
megzsarolása. Az elmúlt héten a Konzerva-
tív Párt két jelöltje, Tudor Ciuhodaru és
Cristian Popescu (akit a becézõ román köz-
nyelv immár hivatalosan is Piedonénak ne-
vez) igazolt át a kormánypárt zsoldosának

tekinthetõ Románia Haladásáért Pártba. El-
lenzéki értékelések szerint a jelenség folyta-
tódni fog. Mindkét politikus polgármesteri
választásokon indult volna korábban a
Szociál-Liberális Szövetség színeiben. A je-
lenség egyértelmûen összefüggésben áll a
választások tervezett összevonásával, hiszen
ezeknek a fõszereplõi a polgármesterek lesz-
nek. Tekintettel arra, hogy jelenleg az ellen-
zéki pártok rendelkeznek több városatyával,
az elkövetkezõ idõszakban az arány megvál-
tozására kell számítanunk azért, hogy õk
zöld utat biztosítsanak a kormánypárti gé-
pezetnek. 
Ahhoz, hogy ilyen mérvû és szervezettségû
választási manipulációt találjunk, vissza kell
mennünk kissé az idõben. Az 1946. novem-
ber 19-én tartott választásokat a kommunis-
ták által vezetett Demokratikus Tömb nyer-
te meg, azonban a történészek egyetértenek
abban, hogy a valódi gyõztese ezeknek a vá-
lasztásoknak a Nemzeti Parasztpárt lett vol-
na, ha nem hamisítják meg az eredménye-
ket. Persze, minden történelmi hasonlat és
párhuzam sántít egy kicsit. Például akkor a
csalással hatalmát megszilárdító kommunis-
ta párt szövetségese nem az RMDSZ, ha-
nem a Magyar Népi Szövetség volt…

Nincs ebben megállás – és itt is csak az fog történni, hogy miután
a költészetben is minden nemzeti nyelveknek föléje magasodott
vagy három világnyelv, úgy a kisemmizett kis népek, mint az em-
berek mint emberiség fel fognak lázadni e terhes és kiváltságos
szeszélyuralom ellen, és – itt megállok, a folytatással nem vagyok
tisztában, de ez a folytatás valamely formában ugyancsak a világ-
nyelv javára fog szólni, annál is inkább, mert az akkora már, az
élet egyéb internacionális szükségeinél fogva, mind használato-
sabb köznyelv lesz már mindenütt, tehát eleven gyökérszálakból
nõhet majd bele mindenütt az irodalomba.
Az emberiség uniformizálódását nem lehet elkerülni. Hol az a
nemzeti viselet: még oly szép, még oly ügyes, még oly alkalmas,
hogy ellenállt volna az angol vagy a francia viseletnek – már ezt
sem lehet biztosan megmondani: azt, hogy a mai fehér emberiség
viselõ ruhája, melyet a japánok s a törökök is mindinkább felkap-
nak, francia vagy angol-e? Szokásaiban is egy kezd lenni az embe-
riség; az ételnek s az életnek ugyanazon rendje kezd kifejlõdni a
legkülönbféle éghajlatú városokban s a városokból tovább terjed a
vidékre, a faluba, a pusztára. Nemcsak maga a közlekedés s az
utazás, melynek rendjén ma egy budapesti ember Amerika-járása
nem ritkább s nem körülményesebb, mint volt negyven év elõtt a
Velence-járás: nemcsak maga az emberi érintkezés gyorsulása,
könnyülése s általánosodása neveli egymáshoz az emberiséget.
Hanem: az a sok minden, ami e fejlõdésnek továbbfejlése s ami
egyúttal mind továbbfejlesztõ. 

Ignotus: Eszperanto, Nyugat, 1911, 18. szám 

Történelmi lecke fiúknak
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A népszámlálás fontos intézmény, közös emléke-
zetünk egyik fontos alakját azért nevezik Názáre-
tinek, mert akkor is számlálás volt, s mindenki-
nek ott kellett tartózkodnia, ahol születése szerint
illetékes volt. Ennek köszönhetõen a megváltó
nem a bûnös nagyvárosban, avagy a korabeli pol-
gári körülmények között, hanem jászolban, bar-
mok között jött a világra. A szegények, kisemmi-
zettek próféciáját, a lelkek egyenjogúságát hirdet-
ve már a születés körülményeivel.
Manapság felesleges adminisztrációnak tûnik, hi-
szen annyiféle rendszer tart minket nyilván szá-
mítógépes háttérbázissal, hogy csupáncsak tech-
nikai kérdésnek látszik az ilyen módon megsze-
rezhetõ statisztikai adatok kigyûjtése az adattö-
megekbõl. Talán a hagyomány tartja életben.
Romániában a magyar pártok kampányolnak,
Magyarországon az egyházak, hogy kedves hon-
fi- vagy hittársunk, légy szíves valld magad ma-
gyarnak, illetve katolikusnak, reformátusnak,
zsidónak… Naivitás lenne azt mondani, hogy
nem értem, miért teszik, a kisebbségi párt súlyát
csak a választásokon elért szavazatok garantál-
ják, az egyházakat pedig eltartják a híveik.
Egyiknek sem ér semmit, ha számlálóbiztos je-
lenlétében, anonim módon hitet teszünk egy ki-
sebbség mellett.
S az, hogy fölszólítanak (megkérnek), rögtön föl-
veti azt a kérdést, hogy miért is kell engem báto-
rítani, ha tényleg titkosan kezelik az adataimat,
és az állam, amelynek polgára vagyok, szavatolja,
hogy ezek az identitásomat érintõ bevallások nem
hozhatnak bajt a fejemre?
Születésem szerint egy olyan kisebbség tagja va-
gyok, amelynek elõzõ generációját teljes vagyon-
vesztés mellett elzavarták a szülõföldjérõl, mert a
második világháborút megelõzõ népszámláláson
németnek vallották magukat, és kollektíven bû-
nösnek minõsültek. Korabeli zsidó honfitársaink-
ról nem is beszélve…
Most mitõl lenne nagyobb a bizalom? A kollektív
emlékezet sokkal hosszabb távú, mint azt némely
politikusok hiszik. A székely- és csángóföldi magyar
vajon biztos lehet abban, hogy véget ért egy vesze-
delmes idõszak, mostantól mindenkinek lehet ma-
gyar tudata, igazolványa, állampolgársága, és a föl-
világosult románság meg fogja becsülni a kettõs
identitással odagyökerezetteket? A magyar politikai

elit pedig tapsolni fog idehaza,
hogy odaát milyen szépen ma-
gyarnak vallják magukat, pedig
mi egy népszavazáson is kimond-

tuk, hogy nekünk nem kellenek?
Szóval, az eddig leírtakkal szö-

ges ellentétben, csak annyit
ajánlok mindenkinek, hogy vá-

laszoljon a kérdésekre hite és
lelkiismerete szerint. Krebsz János 
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Akkor a csalással hatal-
mát megszilárdító párt
szövetségese nem az
RMDSZ, hanem a Magyar
Népi Szövetség volt…

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Napjaink meg vannak számlálva. A statiszti-
kusok szorgalmasak.” 

Stanislaw Lem

Gyermekjátékok

Szokásaiban is egy

Megszámláltatás
A hétvége címe. A kicsi négerek és Hófe-
hérke, Alina Mungiu-Pippidi, România
liberã

Magyarázat. Alina Mungiu-Pippidi ízekre
szedi a Népi Mozgalmat. Ennek egy új vá-
lasztói réteget kell megcéloznia: „Tekintve,
hogy a PSD és a PDL között a nagy harc a
szerencsétlen választók megnyeréséért olaj-
jal és cukorral folyik, a cél kissé más kell
hogy legyen. A helyzet alapján, azt hiszem,
az idióta választókat célozzák meg, és ak-
kor engem az az összefüggés érdekelne,
hogy vajon hány idióta van, aki ugyanak-
kor nem szegény, aki elszédíthetõ egy zsák
(finomítatlan) jobboldali ideológiával, s el-
hiszi, hogy a kicsi négerek [értsd: a népi
mozgalmisták] sokkal erkölcsösebbek és
jobbosabbak, mint holmi pedálosok.” Ne-
héz kérdés, azért is, mert a rá adott válasz
döntheti el a szavazás végkimenetelét. 

Hova megy majd? Mugur Ciuvicã, mint is-
meretes, amolyan politikai nyomozóirodát
vezet, informáltnak tekinthetõ kommentá-
tor. Az Academia Caþavencu kérdésére vála-
szolva például a jelenlegi elnökrõl a követ-
kezõket jósolja: „Cotroceni-bõl Zeusz nem
a tengerre fog menni. Nincs mivel, hiszen a
flottát eladta. Egyenesen a sittre kerül. És
ott be fogja köpni a cellatársait. Mert így
szokta meg Bãse, amikor a Szekuritáté be-
súgója volt.” Bízzunk benne, hogy megtud-
juk, hogyan is volt. 

EBA és IBA. Teljesen elítélendõ módon
mondén cikkében a Caþavencii azt a kérdést
feszegeti, hogy miért nem ment férjhez az
államelnök kisebbik lánya, és miért vált el
(egy popzenésztõl) a nagyobbik. A lap nem
válaszol a saját indiszkrét felvetésére; pedig
hát a válasz nyilvánvaló: EBA az EP, Ioana
az MP miatt. (Utóbbi rövidítés a Népi Moz-
galmat jelöli, elõbbi az Európai Parlamen-
tet.) Éppen ideje lenne Ioanát is igazi nevén,
azaz IBA-nak emlegetni, nemde? (Vagy õket
inkább ELBA-nak és IOBA-nak?)

A nap álhíre. A hollandoktól elszenvedett
sorozatos megaláztatások (Schengen, tuli-
pán, fû, focimeccs) után a román politikai
gondolkodók tanulmányozni készülnek az
alkotmányos monarchia elõnyeit az „alkot-
mányfos” anarchiával szemben. 



Röviden

Sz. Zs.

„Egy piacgazdaságban
normális jelenség, hogy

a multinacionális vállalatok
oda költöztetik termelõegy-
ségeiket, ahol a legmaga-
sabb költséghatékonysággal
dolgozhatnak” – reagált
Moldován József, a Távköz-
lési és Információs Társada-
lom Minisztériumának ál-
lamtitkára a Nokia mobilte-
lefon-társaság romániai ter-
melõegységének bezárására.
Ugyanakkor bizakodását fe-
jezte ki, hogy a nemeszsuki
gyárból elbocsátott szakem-
bereket hamar felszívja a
konkurencia. „Mivel Romá-
niának hagyománya van a
távközlési szektorban, jó
szakemberekkel rendelkezik,
az Alcatel és a Siemens mel-
lett újabb szereplõk megjele-
nése is várható” – mutatott rá
Moldován.

Hogy a telefongyártó által
eddig bérelt Tetarom 3 ipari
park nem sokáig marad tevé-
kenység nélkül, arra Alin
Tise, Kolozs Megye Tanácsá-
nak elnöke tett utalásokat.
Anélkül, hogy részletekkel
szolgált volna a befektetés
pontos értékérõl, az elöljáró
elmondta, hogy egyre konk-
rétabb formát öltenek a tár-
gyalások német Boschsal,
amely éppen a Nokia szere-
lõcsarnokai melletti területe-

ken nyitna újabb telephelyet,
ahol elõreláthatólag mintegy
ezer embert foglalkoztatna.
A Clujtoday.ro tegnapi infor-
mációi szerint már bizonyos,
hogy a német konszern 30
millió eurót hoz Kolozs me-
gyébe, ahol már jövõre meg-
kezdené tevékenységét há-
romszáz alkalmazottal, a
munkahelyek száma azon-
ban késõbb meghaladná az
ezerötszázat.  

Az állam besegítene

A kormány jelenleg több
mint húsz befektetõvel tár-

gyal annak érdekében, hogy
betöltse Kolozs megyében a
Nokia távozásával keletke-
zett ûrt – jelentette ki
Andreea Paul-Vass, a mi-
niszterelnök gazdasági ta-
nácsadója a kormány külön-
leges tanácskozása után,
hozzátéve, az egyeztetéseket
Emil Boc miniszterelnök
személyesen koordinálja. El-
mondása szerint a körvona-
lazódó beruházások összér-
téke meghaladja az egymilli-
árd eurót és több mint nyolc-
ezer új munkahely teremté-
sére adnak lehetõséget. Vass
annyit elárult, hogy az ér-

deklõdõ vállalatok közül tíz
„nagyon nagy, stratégiai” be-
ruházónak számít, amelyek
az autóalkatrészek szektorá-
ban tevékenykednek. A gaz-
dasági tanácsadó rámutatott:
ezen kívül még húsz befekte-
tési tervrõl tud, amelyek álla-
mi támogatásért folyamod-
tak a pénzügyminisztérium-
hoz – a projektek összértéke
megközelíti a 400 millió
eurót. Vass szerint ezek min-
denike legalább ötmillió
eurós befektetést hajtana
végre, ráadásul legkevesebb
ötven munkahelyet teremte-
ne.  A szakember egyébként

azt is elmondta a sajtónak,
hogy a kormányfõ kész volt
állami támogatást felajánlani
a Nokiának, erre vonatkozó
felvetését azonban a cég el-
utasította. 

Romló mutatók

A finn telefongyártó romá-
niai kivonulása ettõl függetle-
nül akkora érvágást jelent a
hazai gazdaság számára,
hogy nemcsak a bruttó hazai
termék alakulását, de növe-
kedési kilátásait is alapjaiban
rengeti meg – erõsítette meg
Emil Boc miniszterelnök, aki
ígéretet tett arra, hogy gon-
doskodni fog minden egyes
hazai és külföldi befektetés
fenntartásáról. 

Az egykor 60 millió eurós
beruházás révén a Nokia ta-
valy 92 millió lejjel, az idei
év elsõ nyolc hónapjában pe-
dig 45 millióval gazdagította
az állami költségvetést. A
gyár exporttevékenysége
2010-ben 7,2 százalékát tette
ki az összes romániai kivitel-
nek, amely az idei évben már
9 százalékra emelkedett.
Cristian Popa, a Román
Nemzeti Bank kormányzó-
helyettese rámutatott arra is:
mivel az alkatrészek beszállí-
tásával a gyár importtevé-
kenysége is jelentõs volt, picit
helyrebillenti a kereskedelmi
mérleg alakulását. 

HIRDETÉS
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Meghalt a Nokia, éljen a BoschGörög megszorítás

Annak érdekében, hogy hoz-
zájussanak a külföldi hitele-
zõk mentõcsomagjának kö-
vetkezõ, nyolcmilliárd eurós
részletéhez, a görög hatósá-
gok ígéretet tettek a Nemzet-
közi Valutaalap, az Európai
Bizottság és a Világbank
képviselõinek, hogy 2015-ig
20 százalékkal csökkentik a
közszféra béreire fordítandó
kiadásokat, és egyötöddel az
alkalmazottak számát – adta
hírül a Mediafax.

531 sztrádakilométer

Jövõre 531 kilométer autó-
sztráda építése válhat valóra,
ha a jelenlegi formájában fo-
gadják el a 2012-es költség-
vetés erre vonatkozó részeit
– jelentette ki Anca Boagiu
szállításügyi miniszter egy
televíziós adásban, hozzáté-
ve, nincs oka panaszra a fi-
nanszírozásokat illetõen.

Román–osztrák 
egyeztetés

Borbély Károly államtitkár
vezetésével negyedszer tar-
tották meg a gazdasági mi-
nisztériumban az osztrák–
román kétoldalú egyezteté-
seket. Az ülés napirendi
pontjai közt a kétoldalú gaz-
dasági kapcsolatok elemzé-
se, az EU külsõ gazdaságpo-
litikája, valamint iparpolitkai
kérdések szerepeltek. 

Multik stafétaváltása. A Bosch már jövõre megkezdené mûködését a nemeszsuki ipari parkban  
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Sipos M. Zoltán

„Ez olyan szüret, amelynek a
gyümölcsét tíz évig fo-
gyasztjuk” –  összegezte

az RMDSZ hétvégi, Kolozs
megye falvait meglátogató
népszámlási karavánjának
egyik aktivistája a vidéki kül-
detés lényegét. A zömében fi-
atalokból álló kampánystáb
tagjai igazi „nemzeti szürete-
lõkként” vágtak neki a megye
magyarok által (is) lakott tele-
püléseinek, az Új Magyar Szó
riportere kíséretében.

Szórványban, nemzetiségi
szempontból hátrányos hely-
zetben élõ Kolozs megyei
magyarokat kerestek fel, a
Minden magyar számít! jelsza-
vú karaván ezért is bírt igazi
téttel. A Kolozs megyei ta-
pasztalatok azt mutatják:
szükség van az alapos, részle-
tes tájékoztatásra, a népszám-
lálásról szóló helyszíni be-
szélgetésekre. Sokan ugyanis
félreinformáltak, és fel sem
mérik az adatszolgáltatás
pontosságának jelentõségét.

Gyanakvás és félelem 

Az elsõ tapasztalatok azt
mutatják: a leglelkesebben az

RMDSZ helyi szervezeteinek
tagjai és a lelkészek segítik a
népszámlálási tájékoztatást.
A helybéliek szívélyesen fo-
gadták a „karavánozókat”,
de olyan is elõfordult, hogy
félelemmel és gyanakvással
viszonyultak hozzájuk.  Zeng
János tordaszentmihályi
RMDSZ-es polgármester pél-
dául arra kérte a kampány-
stáb tagjait: bízzák a szóróla-
pozást és az informálást a he-
lyi RMDSZ-re, a románok
ugyanis nem nézik jó szem-
mel a hangosbuszos tájékoz-
tatást és a máshonnan érke-
zett, szórólapozó önkéntese-
ket. „Itt kevesen élnek ma-
gyarok, magyar polgármes-
tert választottak, de a tisztség
könnyen elveszíthetõ” – fi-
gyelmeztetett Zeng. 

A tordaszentmihályi lakos-
sági fórumon – amelyen  részt
vett Máté András Levente, a
Kolozs megyei RMDSZ elnö-
ke, Dimény Emese ügyvezetõ
alelnök és Fekete Emõke, a
Kolozs Megyei Tanács alel-
nöke – elhangzott: az ara-
nyosszéki szórványban min-
den lehetséges eszközt meg
kell ragadni, hogy a magyar-
ság nyelvi és politikai jogai ne
csorbuljanak. „Olyan aprósá-

gokon is múlhat az objektív
adatrögzítés, hogy ceruzával
vagy golyóstollal töltik-e ki a
kérdõívet, vagy hogy az adat-
szolgáltató mindent család-
tagját bediktálja-e a kérdezõ-
biztosnak” – figyelmeztettek a
karaván tagjai. Mint mond-
ták, attól nem kell tartani,
hogy a többször bediktált csa-
ládtagok esetén jogsértés tör-
ténik, a személyi számok
alapján ugyanis az adatrögzí-
tõk kiszûrik az ismétlõdése-
ket. Ami a vegyes házasság-
ban élõket illeti, közös meg-
egyezéssel kell dönteni arról,
milyen nemzetiség bejegyzé-
sével kerülnek nyilvántartás-
ba a gyerekek, a népszerûsítõ

körút résztvevõi mindenesetre
arra buzdítják a vegyes házas-
ságokban élõ magyarokat,
hogy gyerekeiket magyarként
regisztrálják. A magyar iden-
titással is rendelkezõ romákat
az RMDSZ arra szólítja fel:
vállalják fenntartások nélkül
magyar önazonosságukat.

Mezõség: magyar 
identitáshoz aszfaltot!

A népszámlálásra való fel-
készülést népszerûsítõ tájé-
koztató körúton jelen lévõ
RMDSZ-es „karavánozókat”
– az adatrögzítéssel kapcsola-
tos információk szolgáltatása
mellett – a mezõségi települé-
seken egyéb kérdésekkel és
kérésekkel „rohanták le” a fa-
lubeliek.  Mezõkeszüben pél-
dául a polgármester és a helyi-
ek Bodor László RMDSZ-
fõtitkár-elyettes lelkére kötöt-
ték: hasson oda az illetékesek-
nél, hogy a település utcáit
aszfaltozzák végre le. A kara-
ván keretében bemutatott hu-
moros elõadások sok érdeklõ-
dõt vonzottak, de még többen
ott lettek volna, ha a tájékoz-
tató kampány nem esik egybe
az õszi mezõgazdasági beta-
karítási kampánnyal. „Nem
tûr halasztást ilyenkor a mun-
ka a mezõn, de nagyon jól
esik, hogy gondoltak ránk. Az

lenne a legjobb, ha õsz végén,
tél elején megint ellátogatná-
nak ide, az Isten háta mögé” –
sajnálkozott az egyik, éppen a
mezõre igyekvõ falubéli. 

Mezõkeszün és Melegföld-
váron a helyi református lel-
kész vállalta magára a szóró-
anyagok szétosztását és a tá-
jékoztatást. „Nagyon sok kér-
dés felmerül az emberben,
ami lehet, hogy most nem is
jut eszünkbe, csak amikor a
család minden gondját-baját
végiggondoljuk. Így legalább
van kire számítani, a tisztele-
tes úrhoz bármikor lehet for-
dulni” – helyeselte az egyház
bevonását az akcióba egy me-
legföldvári asszony. 

Szilágyság: komoly 
dolgokról, viccesen

Az RMDSZ fõtitkársága
által koordinált népszámlálási
karaván a hétvégén a Szilágy-
ságba is eljutott, ahol Horváth
Anna és Bodor László fõtit-
kárhelyettesek Lakatos Sán-
dor, az RMDSZ körzeti elnö-
ke kíséretében látogattak el
Zilahra, valamint Ketesdre,
Váralmásra, Középlakra,
Nagypetribe és Szilágybal-
lára. „Nem szabad megen-
gednünk, hogy akár egy ma-
gyar ember is lemaradjon a
listáról, figyeljünk oda egy-
másra”– emelték ki a felszó-
lalók, teret adva az összegyûl-
tek kérdéseinek is. A zilahiak
– a magyarszovátiakhoz és a
melegföldváriakhoz hasonló-
an – a Szomszédnéni Pro-
dukciós Iroda humorestjén
szórakozhattak, Magyarló-
nán és Kisbácsban Zsók Le-
vente humorista elõadását te-
kinthette meg a közönség. A
karaván fellépõi között  van-
nak még az Openstage hu-
mortársulat, valamint Dancs
Annamari és a kisbácsi nép-
táncegyüttes. 

ÚMSZ

„Az igazságosság és a
törvény elõtti egyenlõ-

ség” zálogaként mutatta be
Cãtãlin Predoiu igazságügyi
miniszter a szombaton ha-
tályba lépett új törvényköny-
vet.  A tárcavezetõ hangsú-
lyozta, 147 év után elõször
van új törvénykönyve az or-
szágnak, a dokumentum pe-
dig az  állampolgárok közötti
együttmûködés reményében
született, a szólás- és gondo-
latszabadság, a vagyonbiz-
tonság érdekében jött létre.
„Ez a törvénykönyv a sza-
badság letéteményese. A
szerzõdéskötés és az állam-
polgárok közötti megegyezés
szabadságának, a vagyon-
szerzés és örökül hagyás sza-
badságának, a minden fél
szándékainak megfelelõ csa-
ládalapítás szabadságának, a
vállalkozás szabadságának a
dokumentuma” – összegezte
a legfontosabb változásokat
az igazságügyi miniszter hét-
végi sajtónyilatkozatában.  A
kormány „Noul Cod civil pe
înþelesul tuturor” címen új
honlapot is mûködtet, ahol
az érdeklõdõk megtekinthe-
tik a legfontosabb változáso-
kat, és információkat kaphat-
nak arról, hogyan alkalmaz-
zák a gyakorlatban az elõírá-
sokat. Mint arról lapunk
korábban beszámolt, változ-
nak a házasságkötésre, a vá-
lásra, a vagyonszerzésre és
örökül hagyásra, a magán-
élet, a személyiségi jogokat
érintõ adatok védelmére, a
bérbeadásra, valamint az in-
gatlanbérlésre, a bankintéz-
mények és ügyfeleik kapcso-
lattartására, a hitelfelvételre
vonatkozó jogszabályok is. A
kormány nyolcvanezer
példányban tájékoztató kiad-
ványt is megjelentet. 

A hétvégén indult népszámlálási karaván
október 23-ig, 14 napon keresztül járja Er-
délyt, útja során 10 megyében több mint
100 olyan települést érint, ahol a 2002-es
népszámlálási adatok alapján a magyarság
számaránya 18 és 22 százalék között mo-
zog. Kovács Péter, az RMDSZ fõtitkára sze-
rint elsõsorban a szórványban élõ magya-
rokra koncentrálnak. „Ezekben a kisváros-
okban, községekben, falvakban élõ magya-
rok többségében román környezetben szoci-
alizálódtak, esetenként vegyes házasságok-
ban élnek, románul tanulnak és dolgoznak.
Az RMDSZ számára kiemelten fontos el-
jutni ezekhez az emberekhez, megerõsíteni
õket identitásukban, és ennek felvállalására

bátorítani õket” – hangsúlyozta Kovács. A
karaván az elsõ két napon Kolozs megye
több településére látogatott el: Tordatúrra,
Ajtonyba, Györgyfalvára, Magyarlónára,
Kisbácsba, Tordaszentmihályra, Aranyos-
gyéresre, Aranyosegerbegyre, Magyarfrá-
tára, Mezõkeszûbe, Magyarszovátra és Me-
legföldvárra, majd a 15 személybõl álló csa-
pat Szilágy megyében Ketesd, Váralmás,
Középlak, Nagypetri, Szilágyballa és Zilah
magyar lakosainak hívta fel a figyelmét a
népszámlálás fontosságára. A hátralevõ
idõszakban Bihar, Arad, Kovászna, Hargi-
ta, Szatmár, Máramaros, Maros, Brassó,
Szeben, Beszterce-Naszód és Fehér megye
szórványtelepülései kerülnek sorra. 

Tájékoztató karaván: 14 nap alatt 4250 kilométer

Népszámlálási kampányrajt

KÖZÉRDEKÛ HIRDETÉS

Hírösszefoglaló

A romák elleni diszkrimi-
nációt elutasító többszáz

tüntetõ vonult fel szombat
délután Bukarestben a „roma
büszkeség és méltóság” nap-
ján, a rendezvénnyel egy idõ-
ben több európai nagyváros-
ban volt hasonló szolidaritási
akció. A résztvevõk „Roma

vagyok” (Me sem rom!) feliratú
pólóban csatlakoztak a felvo-
nuláshoz, amelyen felolvas-
ták Mark Gitenstein levelét.
Ebben az amerikai nagykövet
úgy fogalmazott, „a nép-
számlálás kiváló alkalom,
hogy a romák büszkén vállal-
ják származásukat”.  A nagy-
követ üzenete kitért arra is,
hogy a roma hagyományok

tiszteletet érdemelnek, ennek
az etnikai közösségnek pedig
õriznie kell saját kulturális
örökségét. A megszólalók
emlékeztettek: mindennapos
jelenség az országban a rassz-
izmus, a romaellenesség, a fa-
ji és etnikai jellegû diszkrimi-
náció; ezek olyan jogsértések,
amelyek valamennyi állam-
polgárt veszélyeztetnek. 

Tüntetés a roma méltóságért

Emberrõl emberre, házról házra jár az RMDSZ-karaván

A tüntetõk szerint Romániában mindennapos a rasszizmus, a romaellenesség, a faji diszkrimináció

Még alig egy hónap van
hátra, és megkezdõdik a
népszámlálás. A számláló-
biztosok egy 80-100 lakás-
ból álló körzetet kapnak, ez
azt jelenti, hogy nagyjából
250-300 személyt kell össze-
írniuk. Országos szinten
több mint 100 ezer kérde-
zõbiztos fog dolgozni.

A számlálóbiztosok már
október 19-én bejárják a
körzetüket, és plakátokat,
szórólapokat helyeznek el,
így értesítve a lakosokat,
hogy mikor fogják felkeresni
õket. Az összeírók személyi
igazolvánnyal és kitûzõvel
igazolják magukat. Ha októ-
ber 24-ig semmilyen formá-
ban nem jelentkezik a szám-
lálóbiztos, azonnal jelezni
kell a polgármesteri hivatal-
ban, az RMDSZ zöld szá-
mán vagy az RMDSZ terü-
leti felelõseinél.

Egy család lekérdezése ál-
talában 30-40 percig tart,
népesebb család esetében
akár egy óra is lehet. A vá-
laszadóknak nincs elõzetes
tennivalójuk, viszont nem

árt olyan adatokat elõkészí-
teni, amelyekre rá fognak
kérdezni. Tudnunk kell a
személyi számot, illetve is-
koláink, foglalkozásunk,
munkahelyünk megnevezé-
sét románul.

Összeíráskor nem kell az
összes családtagnak jelen
lennie, egy személy is – nem
feltétlenül a családfõ – be-
diktálhatja a háztartásban
élõk adatait. Ne hagyjuk ki
azokat sem, akik más város-
ban tanulnak, vagy más or-
szágban dolgoznak. Az itt-
hon élõket és az ideiglene-
sen távol (más településen
vagy külföldön) tartózkodó-
kat mindenképpen a P (per-
soane, személyek) piros szí-
nû ûrlapra regisztráljuk.
Olyan adatokról kell majd
számot adni, mint az illetõ
személy születési ideje, csa-
ládi helyzete, elõzõ lakhe-
lye, állampolgársága, etni-
kuma, anyanyelve, vallása,
iskolai végzettsége, foglal-
kozása, munkahelye. Fon-
tos tudni, hogy az állandó
lakosságról szóló statiszti-

kákba azok fognak beleszá-
mítani, akik a P ûrlapon
szerepelnek.

Ugyanígy fontos ûrlap a
G (gospodãrie, háztartás),
idõrendben ezt tölttik ki elõ-
ször, ebben rögzítik a ház-
tartáshoz tartozó személyek
listáját, illetve a közöttük le-
võ rokoni vagy egyéb kap-
csolatokat.

Ezen kívül még minden
házban kitöltik az LC (lo-
cuinþã, lakás) ûrlap, ame-
lyen a lakóhely típusára, tu-
lajdonformájára, a szobák
számára és felületére, felsze-
reltségére, fûtési módjára,
hõszigetelési megoldásokra,
a lakás építõanyagára, építé-
sének idejére kérdeznek rá.

A www.nepszamlalas.ro
honlapon a válaszadók és a
kérdezõbiztosok is gyakor-
lati kisokost találnak, és hét-
köznap 10 és 18 óra között a
0800-802009 ingyenes zöld-
számot is hívhatják az ér-
deklõdõk. Kérdezzen, adja
tovább az információkat ba-
rátainak, rokonainak. Mert
minden magyar számít!

Hogyan zajlik a népszámlálás?

Érvényben 

az új polgári

törvénykönyv

A szerzõ felvétele
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Csibi Márti

Színházi elõadások, kon-
certek, mûhelymunkák,

színháztudományi elõadá-
sok, kerekasztal a Kárpát-
medencei magyar színházak
együttmûködésérõl, felolva-
sószínház, könyvvásár: a
hétvégén kezdõdött meg a
Nemzetiségi Színházi Kol-
lokvium Gyergyóban. „Ha
csak annyi történne a kollok-
vium alatt, hogy két színházi
szakember találkozik, vált
két puszit és elbeszélget, ak-
kor is megéri ilyen és hason-
ló rendezvényeket szervez-
ni” – fogalmazott megnyitó
beszédében Markó Attila, az
Etnikumközi Kapcsolatok
Hivatalának  államtitkára.
Beszédében hangsúlyozta: a
hivatalnak két „gyermeke”
van, a Nemzetiségi Színházi
Kollokvium, illetve az
Interetnikus Színházi Feszti-
vál és mindkettõ olyan fóru-
ma a kisebbségi színházak-
nak, amely egyrészt teret
nyújt egymás munkájának
megismerésére, másrészt a
közönség számára is lehetõ-
séget ad arra, hogy egyszerre
láthassa mindezt. A rendez-
vény alapkoncepciója, hogy
találkozási lehetõséget bizto-
sítson a kisebbségi nemzeti-
ségek színházainak, mindin-
kább kiteljesedni látszik, hi-

szen idéntõl magyarországi
kisebbségi színházakat is
vendégül látnak, így a hazai-
ak mellett jelen lesz a Szar-
vasi Szlovák Színház, illetve
a budapesti Cinka Panna Ci-
gány Színház is. Az október
9-ig tartó kollokviumon 23
színházi, nagyszínpadi-, il-
letve stúdió-elõadásra hiva-
talos a nagyérdemû. Az el-
múlt három napban rendkí-
vül hangulatos és érzelem-
dús, néhol kirívó ötletekkel
tarkított elõadások szórakoz-
tatták és ejtették gondolko-

dóba a nézõket. A mai, illet-
ve a holnapi nap is tartogat
meglepetéseket – ma 17 órá-
tól a kolozsvári Váróterem
Projekt mutatja be Karl
Wittlinger: Ismered a tejutat?
címû elõadását, 19 órától az
alig pár éve alakult Kézdi-
vásárhelyi Városi Színház
Nagy Ignác – Parti Nagy La-
jos: Tisztújítás címû nagy-
színpadi darabját láthatják a
nézõk. Az est egy vetítéssel
ér véget: 22 órától a Magma
Video Night program kereté-
ben válogatás tekinthetõ

meg a Magma Kortárs Mû-
vészeti Kiállítótér video-
anyagából, a stúdióterem-
ben. Holnap 17 órától a Te-
mesvári Állami Német Szín-
ház mutatja be Clemens
Bechtel Elsõ szerelem címû
darabját, ezt követi 19 órától
a marosvásárhelyi Akadémi-
ai Mûhely, Vaszilij Szigarjev
Guppi címû darabjával, 23
órától pedig az Aradi Kama-
raszínház – MASZK Egye-
sület lép színre, Heiner
Müller Kvartett címû stúdió-
elõadásával. 

Röviden

Holnap nyit a Petõfi-ház

A parajdi sóbányát bemuta-
tó fotókiállítással tartja hol-
nap 19 órától évadnyitó est-
jét a bukaresti Petõfi-ház. A
Ion Zalomit utca 6. szám
alatt levõ Bukaresti Petõfi
Mûvelõdési Társaság szék-
helyfelújítása óta holnap
lesz az elsõ rendezvénye. A
kiállításon Plájás István fo-
tómûvész a  parajdi sóbá-
nya  múltját és jelenét il-
lusztráló mûvész- és archív
fotóit tekinthetik meg az ér-
deklõdõk. Este nyolc órától
a  St. George Quintett
dzsessz koncertjére kerül
sor. A 2008 februárjában
alakult, sepsiszentgyörgyi
zenekar dzsessz- és blu-
essztenderdek feldolgozása-
it játssza. 

Makoveczet méltatja 
a Financial Times

Makovecz Imrérõl közölt
megemlékezést szombaton a
Financial Times. A londoni
gazdasági-politikai napilap
internetes kiadásában megje-
lent, Az építész, akit a kommu-
nizmus és a konzumerizmus
egyaránt elborzasztott címû
írás szerzõje, Edwin
Heathcote neves brit építõ-
mérnök és építészeti szakíró
megállapította: az életének
76. évében elhunyt Mako-
vecz Imre a XX. század
„egyik legfigyelemreméltóbb
és legmélyebben politikus
építõmûvésze volt”. 

Kovács Zsolt

A Tamási Áron Színház
Cimborák bábtagozata

Ilók és Mihók menyegzõje cí-
mû produkciójával rajtolt
tegnap délután Sepsiszent-
györgyön a Cimborák 3 –
Erdélyi Magyar Bábostalál-
kozó. A vasárnapig tartó ta-
lálkozón 12 társulat és két
egyéni elõadó 25 elõadását
mutatják be, a rendezvény
azonban több egyszerû se-
regszemlénél. A szervezõk
szerint a találkozó elsõdle-
ges célja: lehetõséget kínálni
az erdélyi magyar bábossza-
kmának a tapasztalatcseré-

re, egymás munkájának a
megismerésére, megméret-
tetésére, szakmai fejlõdésük
elõsegítésére. Emellett a ta-
lálkozó bemutatkozási és ta-
pasztalatszerzési lehetõsé-
get nyújt, a Marosvásárhelyi
Mûvészeti Egyetem frissen
induló és mesterizõ bábsza-
kos hallgatóinak. 

A produkcióknak nemc-
sak a megyeközpont gyere-
kei örülhetnek, a szervezõk
ugyanis néhány elõadást vi-
dékre is elvisznek a bábo-
sok. A bábosok technikái-
ban is sokféle darabot mu-
tatnak be a közönségnek, a
sepsiszentgyörgyi rendezvé-

nyen hagyományos kesz-
tyûs és marionettbábokat,
maszkos játékot, egyéni be-
mutatót, balladát, több kor-
osztálynak szóló interaktív
mûsort egyaránt megtekint-
hetnek az érdeklõdõk. A hé-
ten olyan ismert produkciók
kerülnek a háromszéki gye-
rekek és felnõttek elé, mint a
Csillaglépõ Csodaszarvas legen-
dája a nagyváradi Szigligeti
Ede Színház Liliput Társu-
latának elõadásában (októ-
ber 5-én) vagy a temesvári
Csiky Gergely Állami Ma-
gyar Színház Zián & Kopik
címû bábelõadása (október
9-én). 

Bábostalálka Székelyföldön
HIRDETÉS

ÚMSZ

Ökumenikus istentiszte-
lettel, klasszikuszenei

koncerttel és szeretetvendég-
séggel ért véget tegnap dél-
után a 8. Zsil-völgyi Magyar
Kulturális Napok. A rendez-
vénysorozat kulturális prog-
ramokat, kerekasztal-beszél-
getést kínált a közönségnek.
A rendezvény Balázs Csaba
fotókiállításának megnyitó-
jával és szüreti bállal kezdõ-
dött, majd szombaton a ko-
lozsvári Szórványtengely-
mozgalom a bányászrégió
megmaradt magyarságának
problémáit központba állító
kereasztal-beszélgetést szer-
vezett. „Az egységes politi-
kai érdekképviselet és köz-
igazgatási jelenlét az, amivel
magyar jövõt lehet biztosíta-
ni a szórványban” – hangsú-
lyozta Winkler Gyula, euró-
pai parlamenti képviselõ.
Aradon szintén nyolcadik al-
kalommal zajlanak magyar
napok. A nyugat-romániai
hagyományos magyar ün-
nep egyik kiemelkedõ prog-
rampontja az október 5-én
megnyíló, a 1848–1849-es
aradi Ereklyemúzeum rész-
ben felújított anyagából ösz-
szeállított tárlat. Holnap dél-
után a kultúrpalotában a
Tolcsvay László és Tolcsvay
Béla által írt Magyar Mise
csendül fel.  A rendezvény-
sorozat október 6-án az aradi
vértanúkra való megemléke-
zésekkel zárul. 

Magyar napok

a szórványban

Munkatársainktól

Közel negyven romániai
város könyvtárában vár-

ták a látogatókat szombat-
ról vasárnapra virradó éj-
szaka, a Könyvtárak éjsza-
kája nevû rendezvényre. Az
ország különbözõ pontjain
az olvasás mellett kerekasz-
tal-beszélgetésekre, mûhely-
munkákra, konferenciákra,
színházi elõadásokra, film-
vetítésekre, könyvbemuta-
tókra és felolvasásokra vár-
ták az érdeklõdõket. Szé-
kelyföldön viszont a Hargita
megyei könyvtárak nem
nyitották meg kapuikat az
olvasók elõtt. Szabó Károly,
a székelyudvarhelyi könyv-

tár igazgatója arról tájékoz-
tatta lapunkat, hogy az in-
tézmény évek óta augusztus
elsõ hétvégéjén várja éjsza-
kai könyvtárlátogatásra az
olvasókat, de nem éjszakáz-
hattak a könyvtárban a
gyergyóiak sem. 

Szatmáron, ahol a hétvé-
gén adták át a könyvtár fel-
újított, több éve zárva tartó
olvasótermét, nem szervez-
tek magyar programokat a
Könyvtárak éjszakáján, an-
nak ellenére, hogy a város
magyar nyelvû lakossága ré-
szérõl lett volna erre igény,
de mellõzték a magyarságot
a nagyváradi könyvtárak fe-
hér éjszakáján is. Bukarest-
ben tizenegy könyvtár és tu-

catnyi könyvesbolt csatlako-
zott az országos rendez-
vényhez, több ezer fõváro-
sinak biztosítva tartalmas
kikapcsolódást. Az éjszakai
könyvtárazók között több
híresség is volt, köztük Maia
Morgenstern, Dan Puric,
Florin Piersic Jr., de Alex
ªtefãnescu és Dan C.
Mihãilescu neves irodalom-
kritikusok is feltûntek a láto-
gatók között.  

A szervezõk sikeresnek
tekintik az idei rendezvény-
sorozatot, amelynek során –
a kísérõrendezvények révén
– olyanokat is sikerült be-
csábítani a könyvek közé,
akik egyébként egyáltalán
nem járnak könyvtárba. 

Színes volt a fehér éjszaka

Színvonalból színjeles
Megkezdõdött a Nemzetiségi Színházi Kollokvium Gyergyóban

A Szigligeti Színház Leonce és Léna címû elõadásával kezdõdött a Nemzetiségi Színházi Kollokvium



Ma Helga és Gertrúd nap-
ja van.
A Helga nõi név az óésza-
ki heilagr (szent vagy meg-
szentelt) szóból ered.
A Gertrúd germán erede-
tû nõi név, jelentése: dárda
+ erõ, más feltevések sze-
rint a második elem jelen-
tése varázslónõ, vagy bi-
zalmas, kedves.
Holnap Ferenc és Aranka
napja lesz.

Évforduló
• 1893 – J.S. Thurman sza-
badalmaztatja az elsõ  mo-
toros porszívót.
• 1922 – Az elsõ fakszmile
fénykép elküldése telefon-
vonalon keresztül (Wa-
shingtonban).
• 1952 – Megjelenik az elsõ
mágneses szalaggal mûkö-
dõ videomagnó (Los An-
gelesben).
• 1969 – Átadják az
NDK egyik presztízsbe-
ruházását, a berlini tévé-
tornyot.
• 1977 – Letartóztatják In-
dira Gandhit.

Vicc
Társkeresõ hirdetés:
Fiatal vagyok, jóképû és iz-
mos. Anyagilag is jól állok,
hat kocsim van, két házam,
és egy nyaralóm a Karib-ten-
geren. Nem keresek senkit,
csak dicsekedni akartam.

Recept
Almás kuglóf
Hozzávalók: 3 alma, 3 kanál
cukor, 3 dl víz, 20 dkg cukor,
3 tojás, 25 dkg liszt, 1 kk. sü-
tõpor, 1 kk. szódabikarbóna,
12,5 dkg vaj, 1 kk. fahéj,  5
dkg mazsola, 10 dkg dió.
Elkészítése: Az almát felsze-
leteljük, majd a 3 kanál cu-
korral és a 3 deci vízzel pu-
hára fõzzük. Összekeverjük
a cukrot a tojásokkal, a vaj-
jal, a fahéjjal, a mazsolával
és a dióval, majd adagonként
hozzáadjuk a sütõporos, szó-
dabikarbónás lisztet. Ezután
az almakompótot forgatjuk
bele, majd az egészet egy
elõkészített kuglófformába
tesszük. Elõmelegített sü-
tõben 170 C-on kb. egy órát
sütjük. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Adjon sokat a jó megjelenésére,
viselkedésére! Partnerével har-
monikus kapcsolat vár Önre.
Sportoljon, vezesse le felesleges
energiáit. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Soron következõ feladatait, a
hétvégi munkákat könnyûszerrel
és kiváló minõségben teljesíti. Az
este folyamán ismerõsei körét
szélesítheti. Szórakozzon, élvezze
az életét!
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Minden az elképzelései szerint
alakul. Fortuna ma kegyes lesz
Önhöz. Békés lelki állapota, bel-
sõ harmóniája kiül az arcára. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Családi ügyeiben gondolkodjon
el azon, hogy eléggé függetlenítet-
te-e magát a szüleitõl. A saját
életét kell élnie.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Az egyik nehéz problémát épp
csak megoldotta, máris itt a kö-
vetkezõ. Pihenésrõl pedig mintha
szó sem lehetne. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A magányos Szûz-jegyû megta-
lálhatja a nagy õt, de az sem ki-
zárt, hogy a család által elõírt
kötelezettségeknek kell eleget ten-
nie.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Feszült, nehéz napokat hagyott
maga mögött. Most egy kicsit la-
zítani akar. Az élet ne legyen
olyan komoly, engedje el magát!
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

Jó érzéssel tölti el, hogy most is
megy minden a maga rendje és
módja szerint. Elképzelhetõ,
hogy egy eseménydús program
teszi széppé napjait.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Igényli a társasági életet. Érde-
kes emberekkel köt ismeretséget,
mégsem válhat mindenki barát-
jává. Lássa be, hogy akadnak
néhányan, akikkel semmi közös
témát nem talál.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Pihenõnapján nézze át terveit,
hogy eddig mit hajtott végre. Ha
kell, módosítson. A szabad leve-
gõn töltõdjön fel újult erõvel.
Másnap közelítsen céljai felé.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Fordítson kiemelt figyelmet meg-
jelenésére, öltözetét válassza ki
nagy gonddal. Fogadja el a meg-
hívást barátaitól, és legyen vi-
dám, érezze nagyon jól magát.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A hûség és a kedvesség kerülnek
ma elõtérbe. Az események kö-
zéppontjába kerülhet, ha részt
vesz azon az összejövetelen,
amelyre hivatalos.

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Éljünk úgy, hogy halálunk
napján még a sírásó is sajnál-
jon bennünket. Nincs rosszabb
élet annál, mint aminek végén
inkább megkönnyebbülést érez-
nek az ismerõsök, mintsem
gyászt és fájdalmat. Márpedig
nagyon sok ilyen élet van. Ezek
az életek önmagukért élt életek,
ezért bevégezésükkel önmagu-
kon kívül másnak nem igen hi-
ányoznak. Hagyj nyomot a

másik ember életében. Ha min-
dig csak önmagadra gondolsz,
akkor mások számára nem leszel
fontos. De ha adni tudsz önma-
gadból másoknak, akkor az,
amit adtál, megmarad még ha-
lálod után is. Minden, amit ma-
gadnak szereztél, veled pusztul a
halálod órájában, de minden,
amit másoknak adtál, a mások
életében megmarad. Íme egy út
az örökkévalóság felé.

Gondolatjel Visky István rovata



8.30 Híradó
8.40 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 A férfi 
a legjobb orvosság 
(német vígj. sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
12.00 Roma Magazin
12.30 Domovina
13.00 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Napok, évek, száza-
dok
15.40 Sportaréna (ism.)
16.40 Ízőrzők: 
Nagybörzsöny
17.10 A csáfordi 
kerek erdő
17.35 A rejtőzködő 
- A hepatitis C vírus
18.15 Kisváros 
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.20 Közbeszéd
21.30 Mad Men 
- Reklámőrültek (am. sor.)
22.20 Hírek
22.30 Rebecca, az első
feleség (olasz filmdráma,
1. rész, 2008)
0.05 Dunasport
0.15 Snowboarddal Alasz-
kában

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A Kennedy-gyilkos-
ság (amerikai film) 12.45
Leszámolás Torontóban
(kanadai krimi) 14.30 A
vörös báró (német-angol
akciófilm) 16.30 A teljes
igazság (am. filmdráma)
18.15 A szél fiai (olasz-
spanyol-portugál film)
20.15 A szökés (am.
thriller) 22.00 Különösen
veszélyes (am. akcióf.)
23.50 A préda (am. akció-
film) 1.55 Bevetési pa-
rancs (am. akciófilm)

7.30 Családi történet
(sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 A szív úrnője
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek paranc-
soni nem lehet (török
sorozat) 22.00 A szülők
pénzén – reality show
23.30 Kanal-D Hírek 0.30
Csendes vízek (amerikai
thriller, 2008)

9.30 Neve és hivatása...
10.00 A nyolclábú bucka-
lakók, ism. 10.30 Átjáró
ism. 16.00 Híradó 16.15
Piactér ism. 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Híradó 17.40
Izelítő 18.50 Egészséges
percek 18.00 Reggeli te-
refere ism. 18.30 Híradó
19.00 Metszet ism.
19.30 Híradó 20.00 Erdé-
lyi Kávéház 20.30 A sör
krónikája, dokf. 21.00
Metszet 21.30 Híradó
22.00 Átjáró 

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.45 A kö-
telék (sorozat) 14.15
Clase 406 (sorozat) 15.30
Amor real (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Vad
szív (sorozat) 18.30 A lán-
goló ég alatt (sorozat)
19.30 A csábítás földjén
(sorozat) 20.30 A szere-
lem győzelme (sorozat)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Perro amor (soro-
zat) 23.30 Szerelemkön-
nyek (sorozat)

FILM+ACASÃ
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DUNA Tv, 22.30
Rebecca, az elsõ feleség

A néhány hónapja megözvegyült Max de Winter, angol föld-
birtokos megismerkedik egy hölggyel, akit azonnal feleségül
vesz. Az új aszszonynak azonban nem csak azzal kell szem-
benéznie, hogy a férfi még nem dolgozta fel imádott első fe-
lesége halálát. A Manderley-kastélynak személyzete meg
van győződve róla: Max de Winter ölte meg első feleségét,
hogy új szerelmét a kastélyba hozhassa.

TV2, 22.50
Hollywoodi õrjárat

Joe Gavilan és K.C. Calden a világ egyik legmenőbb helyén,
Hollywoodban dolgoznak nyomozóként. Őket ez a tény azon-
ban nem nagyon motiválja. Igazándiból mindketten valami
másban utaznak, a rendőrségi meló pedig amolyan kény-
szermegoldásnak tűnik számukra. Joe ingatlanokkal
bizniszel és ebből próbál meg egy rendőrhöz képest megle-
hetősen nagy lábon élni.

m2, 0.35
Tudorok

Szenvedély, becsvágy és árulás mozgatja e lenyűgöző történel-
mi drámát, mely VIII. Henrik hírhedt 40 éves uralmának korai
éveit dolgozza fel. Az ifjú király 19 évesen kerül a trónra. Az ál-
lami ügyek kevésbé érdeklik, így a hivatalos dolgok a hat-
alomittas Thomas Wolsey kardinálisra maradnak, miközben az
angol uralkodó saját vágyainak beteljesítésén dolgozik.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
5.55 Árak és energia
6.25 Hajnali gondolatok
6.29 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.00 Magyar évszázadok
17.20 Delta
Tudományos magazin
17.45 HungarIQ
Minden, ami magyar
18.10 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
18.55 Angyali érintés
(am. sor.)
19.40 Esti mese: 
Zorro legendája
20.10 Halhatatlan 
szépség (francia sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Maradj talpon!
22.30 24 
(am. sor.)
23.10 Stingers 
(auszt. krimisor.)
0.00 Az Este
0.30 Verssor 
az utcazajban
0.35 Tudorok 
(ír-kan.-am. drámasorozat,
I./1. rész, 2007)
1.30 Bűvölet 
(olasz sor.)
1.55 Bűvölet (olasz sor.)
2.25 Alma Mater
3.20 Magyar pop

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Reggel-
Közszolgálati magazin
(ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mex. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.10 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.15 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sor.)
16.15 A szív útjai 
(török sorozat)
17.15 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 (magyar sor.)
22.00 ValóVilág (élő) 
- összefoglaló
23.10 Házon kívül
23.45 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
0.25 Reflektor 
- Sztármagazin
0.35 Ha nem jön a holnap
(am. thriller, 2000)
2.25 Totál szívás
(am. krimisor.)

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.45 Stahl konyhája
10.55 Babapercek
11.05 Teleshop
12.40 A Bádogember
(am. kaland sor.)
14.30 EZO.TV
15.30 Eva Luna 
(am.-mex. sor.) (ism.)
16.30 Psych 
- Dilis detektívek 
(am. krimisor.)
17.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 ÖsszeEsküvők
(valóságshow)
A Védettség 
- A Szembesítés
21.35 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.15 Aktív 
- TV2 magazinja
22.50 Hollywoodi őrjárat
(am. akció-vígj., 2003)
Közben: Kenósorsolás
1.05 Aktív Extra
1.10 Esküdj!
1.40 Tények Este
2.15 EZO.TV
2.50 Chico (német-horvát-
magyar kalandf., 2001)
4.45 Babavilág (ism.)

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

9.30 Nyomtalanul (krim-
isorozat) 10.25 (am. ka-
landf., 1999) 12.40 Top-
modell leszek! 13.40 Fele-
ségcsere 14.40 Őrangyal
(sorozat) 15.40 Doktor
House (ismétlés) 16.35
Nyomtalanul (sorozat)
17.30 Gyilkos számok
(sorozat) 19.20 Jóbarátok
(sorozat) 20.20 Két pasi
(ismétlés) 21.15 Doktor
House (sorozat) 22.25
Aranypart 22.15 (sorozat)
23.10 Aranypart (reality
show)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Információk (live)
20.00 Pontos sportidő
20.05 Információk (live)
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 1000 halálos törté-
net 23.00 Sport.ro Hírek

TV2
6.26 Hajnali gondolatok
6.29 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
11.00 Hogy lesz?
12.05 Kékfény (ism.)
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Srpski Ekran
14.30 Unser Bildschirm
15.00 Az én Afrikám
15.20 Álmok mai álmodói
- tudós fiatalok
15.50 Csavargások 
Afrikában dr. Livingstone
ürügyén
16.20 Angyali érintés
(am. sor.)
17.10 Robbie, a fóka
(német sor.)
18.00 MM
19.00 Maradj talpon!
19.55 Pont
A valódi világ
20.30 Híradó este
21.15 A Kennedy család
(kan. minisor., 1. rész,
2011)
22.00 DTK (talk show)
D. Tóth Kriszta show
23.00 Az Este
23.35 Tudorok 
(ír-kan.-am. drámasorozat)
0.30 A rejtélyes XX. szá-
zad
1.00 Sporthírek
1.10 Pont (ism.)
1.40 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sor.)
11.25 Prim Plan 
(talk show)
12.20 TVR55
12.40 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sor.) (ism.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Üzlet és pénzügyek
15.15 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
Magyar nyelvű műsor
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Eszter királynő
18.25 A palota legendái:
Lim Sang (dél-koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Grey anatómiája
(amerikai sorozat)
22.45 Túl a hírnéven
22.50 Szerelem 
a képernyőn túl
23.10 Senki bolondja
(amerikai filmdráma,
1994)
1.00 Psych 
- Dilis detektívek 
(amerikai krimisor.)
1.55 Zoom

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés
10.00 Mi történik doktor
úr? (ism.)
10.45 Románia szeretlek!
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
Időjárásjelentés
14.00 Egy dühös 
nő naplója 
(amerikai vígjáték, 2005)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
Időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.15 Románia hangja 
- szórakoztató műsor
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
23.00 Odaát 
(amerikai akció sor.)
0.00 Apropo TV 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
1.00 Pro Tv hírek, sport
(ism.)
2.30 Odaát 
(amerikai akció sor.)
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
-  műsora (live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show
11.30 Mutassalak 
be a szüleimnek 
– szórakoztató műsor
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés - Simona Gheorghe
műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Csillagháló 
- szórakoztató műsor
22.00 Nárcisz: 
Törvénytelen szerelmek
(sorozat)
23.15 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.50 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.05 Oroszlánütés 
(amerikai akciófilm,
1994)
3.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés (ism.)

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

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- BMW 635csi
9.00 Hogyan csinálják?
Villamosság, 
úszódaru, 
víz, 
LED-ek,
Ferrari
10.00 Hogyan készült?
11.00 A túlélés törvényei
- Új-Zéland
12.00 Amcsi motorok 
- Wendy motorja
13.00 Autókereskedők 
- MGB GT
15.00 Állítólag... 
- Vakon vezetni
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- A Sunoco motor 1.
18.00 Autókereskedők 
- Bogárhátúból
Beach Buggy

19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- Pusztító erejű hangszó-
rók
21.00 Hogyan készült?
22.00 Állítólag... 
- Golyókerülő
23.00 Kíváncsiság 
- Mikor jön el a világvége?
0.00 A túlélés törvényei 
- Új-Zéland
1.00 Autókereskedők 
- Bogárhátúból 
Beach Buggy
2.00 A túlélés törvényei 
- Dél-Dakota

8.00 A Simpson család
(anim. sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sorozat)
9.30 Olasz meló Jamie
módra
10.00 Elfelejtett istenek
10.30 Aeroshow (ism.)
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek, Sport
12.30 Biznisz óra
13.30 Miért ABC
14.00 Az ajándék 
(auszt. sor.)
14.35 Együtt Európában
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.30 Olasz meló 
Jamie módra
18.55 Adio
19.00 Elfelejtett istenek
19.35 Három királyság
(kínai sor.)
20.30 Biznisz óra
21.30 Túlélők 
a nagyvárosi dzsungelben
22.00 Hírek
23.00 Csillagközi romboló
(amerikai-angol akció sor.)
23.55 Három királyság
(kínai sor.)
0.50 Vallomások 
(ism.)
1.45 Zoom (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

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

KEDD
2011. október 4.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ

m2
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

Emil Boc miniszterel-
nök, Elena Udrea fej-

lesztési és turisztikai minisz-
ter, Alin Tiºe Kolozs megyei
tanácselnök és Balázs Jolán,
a Román Atlétikai Szövet-
ség tiszteletbeli elnöke jelen-
létében szombaton felavat-
ták a Cluj Arenát, a kincses
város elit kategóriás futball-
stadionját. A központi és
helyi vezetés szalagvágó be-
szédeit követõen, három
órával késõbb, a kapuk meg-
nyíltak a nagyközönség szá-
mára is, s ez az eltolódás
sok kíváncsiskodónak csöp-
pet sem volt ínyére. A buka-
restinél kétségkívül jobb mi-
nõségû gyepet elõször a kin-
cses város két élvonalbeli
nõi labdarúgócsapata, a
CFF Olimpia és a Clujana
próbálta ki. Az éjszakába

nyúlóan több tízezren láto-
gattak ki a kolozsvári Séta-
térre, ahol a villanyvilágítás
pazar látványát színpompás

tûzijáték egészítette ki. A
Cluj Arena 30.335 férõhe-
lyes, felépítése közel 45 mil-
lió eurót emésztett fel, ebbõl

azonban csak 14-et folyósí-
tott a kormány, a többit a
megyei önkormányzat állta.
Nemzetközi versenyek ren-

dezésére alkalmas atlétikai
pálya és VIP-zóna már léte-
zik, a páholyokat azonban
csak a téli szünetben készí-
tik el. A tervek szerint az
épületben szálloda is lesz,
üzletek, gyûléstermek és lu-
xuséttermek. A stadion köz-
vetlen közelségében nincs
ugyan elég parkoló, viszont
a tervezõk két kilométeres
átmérõjû környezetben szá-
moltak, és figyelembe vették
azt is, hogy a létesítmény
közel van a városközpont-
hoz, tehát gyalog is kényel-
mesen megközelíthetõ. 

Október 8-án a Scorpions
együttes, egy nappal késõbb
pedig a Smokie lép fel a Cluj
Arenában, ahol 11-én kerül
sor az elsõ labdarúgó-mérkõ-
zésre, a Kolozsvári U–Kuban
Krasznodar-találkozóra. Baj-
noki mérkõzést az október
15-i 10. fordulóban rendez-
nek, amikor a Brassói FC lesz
az U vendége. 

Mûépítészeti remekmû: szép és funkcionális is. Mindenkinek tetszik az új Cluj Arena 

Stadionavató, tûzijátékkal

Fotó: Mediafax
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Nem született gól pénte-
ken az aradi UTA–Te-

mesvári Poli-rangadón, a lab-
darúgó-Liga-2 hetedik fordu-
lójának pénteki nyitányán a
második (nyugati) csoport-
ban. A szünetben Dan Stu-
par, az aradiak másodedzõje
heves szóváltásba keveredett
Daniel Stanciuval, majd jól
irányzott ökölcsapás csattant,
aminek következtében a Poli
menedzsere felhasított szem-
öldökkel került kórházba. A
0-0-nak végül mindkét csapat
örülhetett, hiszen szombaton
a Gloria is remizett: a beszter-
ceiek a Juventus bukaresti ott-
honából hoztak el egy pontot,
1-1. Meglepetésre Piteºti-en a
FC Argeº nem bírt a továbbra
is nyeretlen Tordai Arieºullal,
s bár kétszer is vezetett, végül
be kellett érnie a totógyilkos
2-2-vel. A Gyulafehérvári
Unirea a Gaz Metan Severin
otthonából vitte el a három
pontot (0-3), az ALRO Sla-
tina pedig Nagyváradról, a
Luceafãrultól (1-2). További
eredmények: Dévai Mure-
ºul–CSM Râmnicu Vâlcea 2-
1, Nagybányai Máramaros
FC–FC Olt 3-0. Tegnap,
Târgoviºtén, a Chindia ik-
szelt a Nagyváradi Bihar FC-
vel, 1-1. Bãluþa a házigazdák-
nak szerzett vezetést az 52.
percben, a váradiak  ember-
elõnyben egyenlítettek Mar-
kus (88.) révén.

UTA–Poli

„bokszmeccs”

Labdarúgás 
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Bár kettõ közülük veret-
len maradt, a labdarúgó-

Európa Ligában érdekelt há-
rom román csapat csütörtök
este mindössze két pontot
gyûjtött a csoportkör máso-
dik fordulójában.  

A J csoportban a Steaua
végül örülhetett az 1-1-nek,
hiszen az utolsó tíz percben,
Brandan kiállítása miatt, em-
berhátrányban szerepelt. A
ciprusi házigazda AEK
Larnacának Mrdakovic (59.
perc) szerzett vezetést, Mihai
Costea hat perccel késõbb
egyenlített. Tanítványai ötlet-
telen, kiszámítható játéka és
a kihagyott helyzetek kis hí-
ján õrületbe keregették Roni
Lévit, így nem csoda, hogy a
meccs után azonnal lemon-
dott. Vagy menesztették, hi-
szen Gigi Becali ezt nyilat-
kozta a késõ esti órákban. A
bukarestiek mecénása tegnap
már meg is egyezett Ilie
Stannal, az új edzõ munkáját
Edi Iordãnescu és Gabriel
Mãrgãrit segíti. 

A négyes másik mérkõzé-
sén a Schalke 04 3-1-re verte
Gelsenkirchenben a Maccabi
Haifát, s 4 pontjával az élre
ugrott. A  Maccabinak 3, a
Steauának 2, a Larnacának
pedig 1 pontja van. 

A D csoportban érdekelt
FC Vaslui sem tudta megsze-
rezni elsõ gyõzelmét, és a
Lazio elleni „forgatóköny-
vet” híven követve remizett
az FC Zürichhel, 2-2. Al-
phonse (32.) a svájciaknak
szerzett vezetést, Koch (60.)
kiállítása után Wesley (62.)
büntetõbõl egyenlített, majd
Temwanjera (77.) szerzett rö-
vid örömet Piatra Neamþon –
Mehmedi már a 78. percben
betalált. 

Lisszabonban a Sporting
2-1-re nyert a Lazio ellen, így
a kvartettben Sporting (6
pont), FC Vaslui (2), Lazio

(1p, 3-4), FC Zürich (1p, 2-4)
a sorrend. 

Hiába szerzett vezetést a
bukaresti National Arena 30
ezer nézõje elõtt (Alexa a 28.
percben fejelt a hálóba), a
Rapid végül vesztesen hagyta
el a pályát: 1-3 a PSV
Eindhovennel. A gyõztesek
(43.), Toivonen (89.) és Ma-
tavz (90.) góljaival szerezték
meg a gyõzelmet. 

A C csoport másik mér-
kõzésén a Legia utolsó perc-
ben szerzett góllal gyõzte le
Varsóban a Hapoel Tel-
Avivot, 3-2. A PSV (6 pont)
vezet a Legia (3, 3-3), a Ra-
pid (3, 2-3) és a Hapoel Tel-
Aviv (0) elõtt. 

További eredmények és az
állások: 

A csoport: Tottenham
Hotspur (angol)–Shamrock
Rovers (ír) 3-1 és Rubin Ka-
zany (orosz)–PAOK Szalo-
niki (görög) 2-2. 

Az állás: 1. Rubin 4 pont
(5-2), 2. Tottenham 4 (3-1), 3.
PAOK 2, 4. Shamrock 0.

B csoport: Vorszkla Pol-
tava (ukrán)–Hannover 96
(német) 1-2 és Standard

Liege (belga)–FC Köben-
havn (dán) 3-0.

Az állás: 1. Standard 4
pont (3-0), 2. Hannover 4 (2-
1), 3. Köbenhavn 3, 4.
Vorszkla 0. 

E csoport: Maccabi Tel-
Aviv (izraeli)–Kijevi Dinamo
(ukrán) 1-1 és Stoke City
(angol)–Besiktas (török) 2-1.

Az állás: 1. Stoke City 4
pont, 2. Besiktas 3, 3. D. Ki-
jev 2, 4. Maccabi Tel-Aviv 1.

F csoport: Salzburg (oszt-
rák)–Pozsonyi Slovan (szlo-
vák) 3-0 és Athletic Bilbao
(spanyol)–Paris Saint-Ger-
main (francia) 2-0.

Az állás: 1. Bilbao 6 pont,
2. PSG 3 (3-3), 3. Salzburg 3
(4-3), 4. Slovan 0.

G csoport: Metaliszt
Harkiv (ukrán)–AZ Alkmaar
(holland) 1-1 és Malmö
(svéd)–Bécsi Austria 1-2.

Az állás: 1. AZ Alkmaar 4
pont (5-2), 2. Metaliszt 4 (3-
2), 3. Austria 3, 4. Malmö 0.

H csoport: Sporting
Braga (portugál)–FC Bruges
(belga) 1-2 és NK Maribor
(szlovén)–Birmingham City
(angol) 1-2.

Az állás: 1. Bruges 6 pont,
2. Braga 3 (4-3), 3. Birmin-
gham City 3 (3-4), 4.
Maribor 0.

I csoport: Celtic Glasgow
(skót)–Udinese (olasz) 1-1 és
Stade Rennes (francia)–Atlé-
tico Madrid (spanyol) 1-1.

Az állás: 1. Atlético 4
pont (3-1), 2. Udinese 4 (3-
2), 3. Rennes 1 (2-3), 4.
Celtic 1 (1-3).

K csoport: Twente En-
schede (holland)–Krakkói
Wisla (lengyel) 4-1 és Odense
(dán)–Fulham (angol) 0-2.

Az állás: 1. Twente 4 pont
(5-2), 2. Fulham 4 (3-1), 3.
Odense 3, 4. Wisla 0.

L csoport: Athéni AEK
(görög)–Sturm Graz (oszt-
rák) 1-2 és Moszkvai Loko-
motiv–RSC Anderlecht 0-2.

Az állás: 1. Anderlecht 6
pont, 2. Lokomotiv 3 (2-3),
3. Sturm 3 (3-3), 4. AEK 0. 

EL: két sovány pontocska 
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Pénteken és szombaton a
hetedik forduló mérkõzé-

seit rendezték meg a labdarú-
gó-Liga-3 hat csoportjában. 

Az ötödik csoportban négy
vendégsiker is született az új
éllovas pedig a temesrékási
együttes. Eredmények: Petro-
zsényi Jiul–Belényesi Bihorul
2-1, Borossebesi Naþional–
Aradi Gloria CTP 1-0, Resi-
cabányai Gloria–Vajdahu-
nyadi FC 1-2, Piski CFR
Marmosim–Öthalom 5-2,
Karánsebesi Autocatania–
Temesgyarmati Milenium 2-
1, Kisbecskereki Nova Mama
Mia–Resicabányai ªcolar FC
1-2, Facsádi Flacãra–Temes-
rékási ACS 0-2, Érmihály-
falvi Unirea–Temesvári Poli
II 2-3. A Temesrékás (17, 11-
3) vezet a a Karánsebes (17,
11-5), a Belényes (16, 10-6), a
Temesgyarmat (15 pont, 11-
7), a Poli II (13, 15-9) és a
Vajdahunyad (13, 8-6) elõtt.

Az utolsó helyeken a Gloria
CTP (3, 4-10), a Gloria (3, 4-
11) és a Nova Mama Mia (0,
3-12) áll. 

A hatodik csoportban elõ-
ször nyert a sereghajtó Jádi
Voinþa, mégpedig a listaveze-
tõ Unirea nyárádtõi otthoná-
ban, 5-2. További eredmé-
nyek: Kolozsvári Sãnãtatea–
Tatrangi Unirea 1-1, Zalatnai
SK–Kolozsvári U II 0-5,
Szászrégeni Avântul–Ara-
nyosgyéresi Seso 0-0, Besz-
tercei Gloria II–Marosvásár-
helyi MFC II 0-2, Dési
Unirea–Zilahi FC 2-1, Ko-
lozsvári CFR II–Szatmárné-
meti Olimpia 2-0, Brassói
SCM Corona–Szászfenesi
Unirea 1-0. 

A Szászrégen (16 pont, 12-
6) vezet a Nyárádtõ (15, 16-
10), az U II (13, 17-11), az
Olimpia (13, 12-6), a SCM
Corona (13, 9-4) és az
Aranyosgyéres (13, 9-5) elõtt,
s három négypontos csapat,
a Szászfenes (7-12), a Jád (7-
15) és a Gloria II (8-17) zárja
a tabellát. 

Elõször nyertek a jádiak 

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

Az FC Liverpool 2-0-ra
nyert a városi rivális

Everton otthonában az angol
labdarúgó-Premier League 7.
fordulójának szombati mér-
kõzésén. Ez volt a 215.
„Merseyside derby”, a Kor-
moránok 86 gyõzelemnél
tartanak, az Everton pedig
66-nál. További szombati
eredmények: Aston Villa–
Wigan Athletic 2-0, Black-
burn Rovers–Manchester Ci-
ty 0-4, Manchester United
–Norwich City 2-0, Sunder-
land–West Bromwich Albion
2-2, Wolverhampton Wande-
rers–Newcastle United 1-2. 

Három döntetlennel indult
a spanyol Primera División 7.

fordulójának szombati napja.
Eredmények: Osasuna–Real
Mallorca 2-2, Racing San-
tander–Rayo Vallecano 1-1,
Villarreal–Real Zaragoza 2-2,
Valencia–Granada 1-0. 

Az AS Róma hazai pályán
3-1-re legyõzte az eddig veret-
len Atalantát az olasz Serie A
6. fordulójának szombati nyi-
tómérkõzésén. Az Inter hazai
pályán kapott ki 3-0-ra a
Napolitól. Tegnap: Novara–
Catania 3-3, Cesena–Chievo
0-0, Fiorentina–Lazio 1-2,
Lecce–Cagliari 0-2, Palermo
–Siena 2-0, Parma–Genoa 3-
1, Udinese–Bologna 2-0. A
Juventus–AC Milan-rangadó
késõ este kezdõdött meg. . 

A listavezetõ Bayern 0-0-t
játszott a Hoffenheim ottho-
nában a német Bundesliga 8.
fordulójának szombati játék-

napján, ezzel megszakadt a
csapat remek sorozata,
ugyanis az ezt megelõzõ hat
találkozóját megnyerte. To-
vábbi eredmények: Kaisers-
lautern–VfB Stuttgart 0-2,
Borussia Dortmund–FC
Augsburg 4-0, Bayer Lever-
kusen–VfL Wolfsburg 3-1,
FC Nürnberg–FSV Mainz 3-
3, SC Freiburg–Borussia Mön-
chengladbach 1-0, Hertha Ber-
lin SC–1. FC Köln 3-0. 

A francia Ligue 1 kilence-
dik fordulójában, szomba-
ton: AS Nancy–Évian Tho-
non Gaillard 1-1, AS Saint-
Étienne–AJ Auxerre 1-1,
Dijon FCO–AC Ajaccio 1-1,
FC Lorient–Valenciennes FC
2-0, FC Sochaux–Toulouse
FC 3-0, SM Caen–OGC Ni-
ce 1-1, Girondins Bordeaux–
Montpellier HSC 2-2. 

Liverpooli derbi: az FC nyert 

A táblázaton
1. B. Gloria 7 4 3 0 14-6 15
2. Tem. Poli 7 4 3 0 11-6 15
3. FC Argeş 7 4 2 115-10 14
4. Gyulafeh. 7 3 2 2 9-5 11
5. GM Severin 7 3 2 2 7-5 11
6. Máramaros 7 3 1 3 10-8 10
7. UTA 7 2 4 1 7-5 10
8. Chindia 7 2 3 2 7-7 9
9. Déva 7 4 0 3 7-11 9
10. Juventus 7 2 2 3 8-9 8
11. Luceăfarul 7 2 2 3 7-9 8
12. Bihar FC 7 2 2 3 7-12 8
13. ALRO 7 1 3 3 5-7 6
14. R. Vâlcea 7 2 0 5 6-10 6
15. FC Olt 7 1 2 4 6-11 5 
16. Torda 7 0 3 4 4-9 3

Roni Lévi Cipruson folytatja 
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Bár utolsó mérkõzését el-
vesztette az UEFA Fut-

sal Cup 5. csoportjában, a ro-
mán bajnok Marosvásárhelyi
City’us biztosította helyét az
elitcsoportkör 16 csapata kö-
zött. A veretlenek összecsa-
pásán a spanyol Marca Fut-
sal 5-2-re diadalmaskodott a
körmérkõzés házigazdája fe-
lett, a gólokat Bertoni (3),
Pinto és Wilhelm, illetve Ig-
nat és Csoma szerezte. A
nyeretlenek összecsapásán
horvát siker született, az
MNK Split 4-2-re verte a finn
Ilves Tamperét. A kvartett
végeredménye: 1. Marca 9
pont (15-3), 2. City’us 6 (13-
7), 3. MNK 3 (6-10), 4. Ilves
0 (3-17) – az elsõ kettõ jutott
tovább. 

A magyar bajnok Rába
ETO a 2. selejtezõcsoport-
ban szerepelt, Rigában. A
Zemgales Olympic Centre-
ben. Artur Melo tanítványai
7-4-re legyõzték a házigazda

lett FK Nikars együttesét, a
gyõriek góljain Dróth (2),
Lódi, Al-Ioani (3) és Elio
Fabian osztozott. A második
fordulóban a Barcelona fölé-

nyes, 8-2-es gyõzelmet ara-
tott a magyar bajnok felett. A
veszteseknél Harnisch Ákos
volt kétszer is eredményes. A
katalán gárdának hét gólszer-

zõje volt, csak a brazil Igor
tudott duplázni. Tegnap a
gyõriek 7-5-re nyertek a
Leotar Trebinje ellen. Lap-
zárta után Barcelona–FK

Nikars találkozóval zárult a
körmérkõzés, de az ered-
ménytõl függetlenül a spa-
nyol és a magyar csapat ju-
tott tovább. 

Az elitbe került még a grúz
Iberia Star Tbiliszi, a szlovák
Pozsonyi Slov-Matic, a szerb
KMF Ekonomac Kraguje-
vac, az ukrán Uragan Ivano-
Frankovszk, a belga Chate-
lineau és a cseh FK EP
Chrudim. Az elsõ csoport-
ban lapzárta után fejezõdött
be a körmérkõzés, s akkor
dõlt el, hogy ki követi a
Moszkvai MFK Dinamót az
elitcsoportkörbe. 

A selejtezõkbõl jött 12 csa-
pata mellé négy kiemelt, az
azeri Araz, a kazah Kairat,
az olasz Montesilvano és a
portugál Sporting csatlako-
zik. A mezõnyt az október
11-i sorsoláson négy csoport-
ba osztják, a körmérkõzése-
ket pedig november 12. és 20.
között rendezik meg. A trófe-
áért a négy csoportgyõztes
küzdhet majd meg, jövõ ápri-
lisban, az egyik csapat ottho-
nában. 
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RövidenRomán–magyar továbbjutás Idegenben 
hengerelt az U

A labdarúgó-Liga-1 kilence-
dik fordulójának lapzártáig
befejezõdött mérkõzésein az
alábbi eredmények szület-
tek: Astra Ploieºti–Sportul
Studenþesc 2-2 (gól: Ndoye
– 11 m, Matei, illetve
Curelea, Ghinga), Marosvá-
sárhelyi MFC–Pandurii
Târgu-Jiu 3-3 (gól: Iencsi,
Cavalli, Subotici, ill.
Vranjes, Cardoso, Cl.
Voiculeþ), Medgyesi Gaz
Metan–Kolozsvári U 2-5
(gól: Bazzi – öngól, Hoban,
ill. Adr. Cristea 3, Mari-
nescu, Tony), Dinamo–
Concordia Chiajna 2-0 (gól:
Dãnciulescu, Bakaj). 

Nyert és vezet a Gyõr 

A magyar labdarúgó-OTP
Bank Liga 11. fordulójának
eredményei: Gyõri ETO
FC–Kecskeméti TE 4-0, Bu-
dapest Honvéd–MVM Paks
2-3, Vasas–Újpest FC 3-0,
Pécsi MFC–Kaposvári Rá-
kóczi 1-1, Zalaegerszegi
TE–Lombard Pápa 1-1, 
Haladás–BFC Siófok 2-1.
Lapzárta után Debreceni
VSC–Diósgyõri VTK és Fe-
rencvárosi TC-Videoton
FC-talá1kozókat rendeztek. 

Tíz éves kizárás 

Tíz évre kizárták a dél-ko-
reai Jeonbuk Motors lab-
darúgócsapat stadionjából
azt a férfit, aki egy Ázsiai
Bajnokok Ligája-mérkõzé-
sen transzparenssel üdvö-
zölte a márciusi japán föld-
rengést, amelyben több
mint tízezren haltak meg
és közel húszezren tüntek
el. A japán Cerezo Osakát
6-1-re legyõzõ Jeonbuk
honlapján jelezte, hogy az
érzéketlen szurkoló tíz évig
nem léphet be a helyi sta-
dionba. A Dél-koreai Lab-
darúgó-szövetség hivatalos
panaszlevelet kapott a gú-
nyolódás miatt a japán
szövetségtõl.

Fabregas 
is kidõlt a sorból

Cesc Fabregas megsérült a
szombati edzésen, így a
Barcelona spanyol világbaj-
noka három hétig nem lép-
het pályára – adta hírül a
katalán klub honlapja. Az
Arsenaltól érkezett 24 éves
középpályás combsérülés-
sel bajlódik, ezért kényte-
len volt kihagyni a tegnapi,
Sporting Gijón elleni spa-
nyol bajnokit.

Esélyesek továbbjutása 

Bár pár csoportmérkõzés
még hátravan, nagyjából ki-
alakult az Új-Zélandon zaj-
ló rögbi-Világkupa negyed-
döntõjének mezõnye. Új-
Zéland és Dél-Afrika után
Franciaország, Anglia és
Ausztrália is biztosította he-
lyét a legjobb nyolc között.
Eredmények: Ausztrá-
lia–Oroszország 68-22 (C
csoport), Franciaország–
Tonga 14-19 (A), Ang-
lia–Skócia 16-12 (B). 

A román és a magyar bajnokcsapat is a legjobb tizenhat közé jutott az UEFA Futsal Cup-ban

Jégkorong 

Turós-Jakab László

Mindhárom, idegenben
jégre lépõ romániai csa-

pat nyerni tudott a ma-
gyar–román jégkorongbaj-
nokság, a MOL Liga pénteki
játéknapján. 

Bár kétszer annyit voltak
emberhátrányban mint ellen-
feleik, a csíkszeredaiaknak si-
került legyõzniük Miskolcon
a Jegesmedvék csapatát, 3-2.
A HSC hokisai a második
harmadban 28 másodperc
alatt két gólt is ütöttek, s sik-
erükhüz nem fért kétség.
Nagy Béla csapatának gólja-
in Daniel Tranca és Molnár
Szabolcs (2) osztozott. 

Székesfehárváron a 14.
percben már 2-0-ra vezetett a
Sapa Fehérvár AV19 farm-
csapata, amely azonban a to-
vábbiakban már nem tudott
több gólt ütni. A Steaua Ran-
gers viszont igen, Ioan Tima-
ru (2), Anton Poznik, Cipri-
an Þapu és Viorel Nicolescu
révén ötöt is. Végeredmény
5-2 a bukarestiek javára, akik
már nem sereghajtók a MOL
Ligában.  

A Brassói Corona Fenes-
tela Dunaújvárosban nyert,
6-3 a lisatavezetõ Dab.Doc-
lerrel. Az Acélbikák a 36.
percben még 3-2-re vezettek,
de a továbbiakbán már csak
vendéggólok születtek. Antal
Elõd csapatából Antal Zsom-
bor, Pál Zoltán, Varga Milán,
Fodor Csanád és Filip
Richard (2) volt eredményes. 

Tegnap este Újpesti TE–
HSC Csíkszereda, Ferencvá-
rosi TC–Brassói Corona Fe-
nestela- és Dab.Docler–Stea-
ua Rangers-mérkõzéseket
rendeztek, ma este, Dunaúj-
városban, Dab.Docler–HSC
Csíkszereda-csúcsrangadóra
kerül sor. 

Romániai vendégsikerek 

a MOL-hokiligában
A táblázaton:

1. Dab.Docler 8 6 0 2 39-20 17
2. Csíkszereda 6 5 0 1 30-10 15
3. Fehérvár 9 5 0 4 33-33 13
4. FTC 8 4 0 4 26-34 12
5. Miskolci JJSE 7 3 0 4 26-20 10
6. Brassó 8 3 0 5 32-30 10
7. Steaua 8 2 0 6 23-45 7 
8. Újpest 6 2 0 4 16-33 6
A győzelemért 3 pont jár. Ha bünte-
tők vagy hosszabbítás után szüle-
tik, 2-1 arányban oszlik a győztes
és vesztes között. 

Kosárlabda 

T. J. L. 

Csúcsrangadóval indult
szombaton a férfikosár-

labda-bajnokság 2011/12-es
idénye, a brazi-i sportcsar-
nokban az ezüstérmes CSU
Ploieºti a bajnoki címvédõ
U-Mobitelco-BT-t fogadta.
Fordulatokban gazdag, óriási
csatában a kolozsváriak öt-
pontos hátrányt dolgoztak le
az utolsó 21 másodpercben,
Dykes és Krsztanovics triplá-
ival lett 83-83. A hosszabbí-
tásban is a vendégek bírták
jobban cérnával, s végül 97-
95-re nyertek. A játékvezetõk
64 személyi hibát ítéltek (35-t
a erdélyiek ellen), s a feszült
hangulatban 32 büntetõ ma-

radt ki, a ploieºti-iek 17-szer,
a kolozsváriak pedig 15-ször
hibáztak.     

Iaºi-ban nyertek a vásárhe-
lyiek (88-51 a Polival), s érté-
kes idegenbeli sikert arattak a
nagyváradiak is, 84-67 Nagy-
szebenben, a CSU Atlas-
sibbal. Ballábbal kezdtek vi-
szont a csíkiak, a Hargita
Gyöngye BC csapatát a
BCM U Piteºti oktatta, 94-
58. További eredmények:
Medgyesi Gaz Metan–
Energia Rovinari 104-91, Bu-
karesti Dinamo–CS Otopeni
87-94, Temesvári BC–Buk.
CS Municipal 77-69. A Cra-
iovai SCM CSS–CSS Giur-
giu-találkozót ma este rende-
zik meg. 

A nõi bajnokság turnéval
indult, amelynek a semleges

pályának számító Nagysze-
beni Transilvania Sportcsar-
nok volt a házigazdája. A
meglepetések elkerülték a
nyitányt, az esélyesek simán
behúzták elsõ gyõzelmeiket.
Eredmények: szombaton:
Bukaresti CSM Sportul
Studenþesc–Gyulafehérvári
CSU LPS 70-85, Buk. Rapid
–CS Teleorman Alexandria
47-60, CSM Târgoviºte–
Brassói CS Olimpia 81-42,
Kolozsvári U–Krajovai SCM
49-81. Tegnap: Marosvásár-
helyi Nova Vita–Politehnica
Naþional Iaºi 74-54, Temes-
vári BCM Danzio–Bukaresti
Olimpia 69-50, Szatmárné-
meti CSM–Nagyváradi
CSM U 72-44. A Bball 6
Sepsi BC–Aradi ICIM-rang-
adó lapzárta után ért véget. 

Kosárdráma Brazi-ban

Kézilabda

ÚMSZ

A hét végén megkezdõ-
dött a küzdelem a kézi-

labda-Bajnokok Ligája nõi és
férfi csoportkörében is. 

A férfiaknál a magyar baj-
nok MKB Veszprém a len-
gyel KS Vive Targi kielcei
otthonában kezdett és 17-10-
es elsõ félidõ után 29-25-re
nyert. A veszprémiek szom-
baton a dán Bjerringbro-
Silkeborgot fogadják a máso-
dik fordulóban. A Pick Sze-
ged lapzárta után fogadta a
kontinens egyik legjobbját, a
német THW Kielt. A Tisza-
partiak D csoportjában a dán
AG Köbenhavn 31-25-re ver-
te Belgrádban a szerb RK
Partizant. 

A C csoportba osztott
Konstancai HCM drámai
csatában vesztett idegenben a

lengyel Orlen Wisla Plock-
kal. Az 57. percben még 29-
25-re vezetettek a tengerpar-
tiak, akik azonban öt gólt
kaptak a hátralevõ idõben és
kikaptak (29-30). További
eredmények: HSV Ham-
burg–Szentpétervári HC 32-
20, HC Metalurg Szkopje
(macedón)–RK Cimos Ko-
per (szlovén) 28-23. Október
6-án a konstancaiak a német
HSV-t fogadják.  

A nõi BL-ben a sokszoros
román bajnok Oltchim ide-
genbeli gyõzelemmel mutat-
kozott be a D csoportban: 24-
20 a német Buxtehuder SV
otthonában. A vâlceai gólo-
kon Chirilã (11), Manea (3),
Özel (3), Vizitiu (3),
Jovanovici (2), Managarova
és Stanca osztozott, Tolnai
Talida 14 lövést hárított a ka-
puban. A kvartett másik mér-
kõzésén a spanyol Itxako
Navarra 27-25-re verte Vol-

gográdban az orosz Dina-
mót. Október 9-én az
Oltchim a Dinamót fogadja. 

A Gyõri Audi ETO KC
papíron leggyengébb cso-
portellenfelével, a több válo-
gatott játékossal felálló dán
HK Randersszel találkozott
tegnap, és meglepõen sima
vereséget szenvedett, 23-29.
A C betûjelû négyesben a
francia Metz Handball 30-
21-re nyert az osztrák Hypo
Niederösterreich ellen, s va-
sárnap Gyõrbe látogat.  

A nõi KEK-ben címvédõ
Ferencvárosi TC 51-18-ra
ütötte ki az osztrák Union
Korneuburgot, így a hétvégi
visszavágó már csak formali-
tás. Az Alcoa FKC csak a
jõvõ hét végén játszik, mind-
kétszer Székesfehérvárott, az
izlandi Fram Reykjavikkal,
az Oþelul HC pedig október
8-án és 9-én is Galacon a ko-
szovói KHF Kastriotival. 

Veszprém gyõz, veszít Gyõr 

Tenisz

ÚMSZ

A kilencedik helyen ki-
emelt lengyel Agnieszka

Radwanska nyerte a 2,05
millió dollár összdíjazású to-
kiói tenisztornát, miután a
döntõben 6-3, 6-2 arányban
bizonyult jobbnak az orosz
Vera Zvonarjovánál (4.). 

A skót Andy Murray (1.)
nyerte a 600 ezer dollár össz-

díjazású, thaiföldi kemény-
pályás tenisztornát, miután a
tegnapi döntõben 6-2, 6-0-ra
gyõzött az amerikai Donald
Young ellen. A mérkõzés
mindössze 48 percig tartott, a
világranglistán 55. Young
csupán két játékot tudott
nyerni a rangsorban negye-
dik riválisa ellen. A 24 éves
skót játékos idei harmadik,
pályafutását tekintve pedig
19. végsõ sikerét aratta az
ATP-viadalon. 

Tokió: nyert Radwanska  
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