
Megtévesztõ felirattal és csomagolásban tiltólistás élelmiszerek tucatjai kaphatók továbbra
is a hazai iskolákban: cukorkák, csokoládék, sós ropogtatnivalók, túl édes péksütemények
közül válogathatnak a diákok. A büfések sok esetben fittyet hánynak az egészségtelen élel-
miszerek iskolai forgalmazását tiltó törvényre, és kijátsszák az ellenõrzõ szervek figyelmét.
Azokban az iskolákban, ahol sikerül érvényt szerezni a jogszabálynak, a diákok  azok,
akik becsempészik az oktatási intézményekben tiltott, de kívánt csemegéket. 7. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3144 ▼
1 amerikai dollár 3,2451 ▼
100 magyar forint 1,4358 ▼

Újrázott Szonda Szabolcs 

Visszakerül a sepsiszentgyörgyi Bod Pé-
ter Megyei Könyvtár élére Szonda Sza-
bolcs igazgató, miután tegnap sikeresen
versenyvizsgázott. Szonda Szabolcs igaz-
gató tisztségét három hónappal ezelõtt ér-
vénytelenítette a bíróság.

Vezércikk 3

Borbély: a kormány komolyan
gondolja a privatizációt

A kelet-közép-európai befektetési térképen
pozitívan ítélik meg Romániát a külföldi be-
ruházók, akik számára egyértelmûen het-
ven százalékban az energiaszektor a legnép-
szerûbb – fejtette ki a lapunknak adott inter-
júban Borbély Károly gazdasági államtitkár.

Kultúra 8

Aktuális 3

Bocról Bocra
Az Európai Unióban messze a legkeve-
sebb autópályával rendelkezõ Románia
büszkélkedhet a legtöbb sztrádasza-
kasszal. Romániában a sztrádák

összhossza alig haladja
meg a 300 kilométert,
miközben a törpeállam
San Marinóban eléri a
220 kilométernyit; per-

sze ennél jóval több
is épült volna itt, ha
lett volna hozzá ele-

gendõ ország.Bogdán Tibor

Antal Árpádnak ezer lejébe 
kerül a román zászló

Ezer lejre büntették meg Antal Árpád sep-
siszentgyörgyi polgármestert, amiért ta-
valy levetette a Lábas Ház homlokzatára
önkényesen kitûzött román zászlót. Az
elöljárót Maria Peligrad, a Mihai Viteazul
Alapítvány elnöke perelte be. 

Gazdaság 6

A rendõrség könnygázt vetett
be tegnap Athénban egy csa-

pat csuklyás fiatal ellen, mert ut-
cakövekkel megdobálták a rend-
fenntartókat. Az országban álta-

lános sztrájk kezdõdött tiltakozá-
sul a költségvetési megszorítások
újabb hulláma ellen. A görögök
szerint a kormánynak nincs terve
a válságból való kiútra. 2. oldal 

Büfék: gyõzött a chips
Továbbra is egészségtelen termékeket forgalmaznak a hazai iskolákban

Mi szem szájnak ingere. Az iskolákban továbbra is korlátlanul hozzáférnek a diákok az egészségtelen élelmiszerekhez Fotó: Tofán Levente

ÚMSZ

Az RMDSZ cáfolja, az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács

(EMNT) pedig kitart amellett,
hogy utcai tüntetést tartanak ma,
az aradi vértanúk napján Maros-
vásárhelyen a helyi gyógyszeré-
szeti és orvostudományi magyar
tagozatának megalakításáért. Az
eredeti tervek szerint az aradi vér-
tanúkra közösen emlékeztek vol-
na a magyar pártok és szerveze-
tek képviselõi, más jellegû de-
monstrációra senki sem kért és
nem kapott engedélyt. A meghí-
vottak között Tõkés László is fel-
szólal Marosvásárhelyen, az
EMNT pedig nyolc buszt indít út-
ra Kovászna, Hargita és Kolozs
megyébõl. 7. oldal 

Tüntetés vagy

megemlékezés?
Füstfelhõben úszik Athén

Sipos M. Zoltán

Ma ül össze Kolozs Megye
Tanácsának Nokia-bizottsá-

ga, hogy elemezze a finn tele-
fongyártóval kötött megállapo-
dást. A testület megvizsgálja,
hogy mekkora kártérítési igény-
léssel léphet fel a megye a finn
befektetõvel szemben – lévén
hogy az önkormányzat annak
idején több mint 15 millió euró-
val szállt be a nemeszsuki gyár
létrehozásába. „Bízom abban,
hogy a finnekkel kötött szerzõ-
dés tartalma nyilvánosságra ke-
rül, legalább a bizottság tagjai
számára” – nyilatkozta érdeklõ-
désünkre Vákár István, a megyei
Nokia-bizottság RMDSZ-es tag-
ja. Folytatása a 6. oldalon Utcai harcok Athénban. Ismét egy teljes napra lebénult Görögország

Vihar elõtti

csend a Nokiánál
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Röviden

Az ügyészséghez kerül a jelentés

Általános vitára alkalmasnak találta
a Balsai-jelentést tegnapi ülésén a Magyar
Országgyûlés emberi jogi bizottsága,
amely határozott arról is, hogy a jelentést
megküldi az ügyészségnek. A jelentés a
2006 õszén bekövetkezett eseményeket
elemzi, egyebek mellett a tévészékház ost-
romát és az október 23-i megemlékezés
brutális szétverését lovas rendõrökkel,
kardlapozással, vízágyúkkal, gumilövedé-
kekkel és gumibotokkal.

Orbán-siker Szaúd-Arábiában

Szép jövõ elõtt áll Magyarország és Szaúd-
Arábia a pénzügyi együttmûködés terüle-
tén Orbán Viktor szerint. A magyar minisz-
terelnök errõl tegnap Rijádban beszélt ma-
gyar újságíróknak, háromnapos szaúd-ará-
biai látogatását összegezve. A kormányfõ
azt mondta, várakozásaiknak megfelelõen
„rendkívül sikeres” tárgyalásokat folytattak
a közel-keleti országban, és több egyez-
mény aláírásáról is megállapodás született.

Izraeli vegyészé a Nobel-díj

Daniel Shechtman (Sehtman) izraeli tudós-
nak (képünkön) ítélték oda az idei kémi-
ai Nobel-díjat – jelentették be tegnap a

Svéd Királyi Tudományos Akadémián
Stockholmban. A haifai Technion (Izraeli
Technológiai Intézet) kutatója a bizottság
indoklása szerint a kvázikristályok felfede-
zéséért érdemelte ki a díjat, amellyel össze-
sen 10 millió svéd korona is jár.

Bombariadó a frankfurti tõzsdén

Bombafenyegetés miatt tegnap késõ dél-
után kiürítették a frankfurti tõzsdét. A ha-
tóságok közlése szerint a börzét több száz
rendõr zárta körül. A fenyegetéssel kapcso-
latban egyelõre semmi konkrétumot nem
közöltek. Az elsõ hírek szerint a tõzsdei ke-
reskedést felfüggesztették, más értesülések
ugyanakkor arról szóltak, hogy a számító-
gépes kereskedés viszont folytatódott.

Tanácskoznak a NATO-miniszterek

A líbiai katonai mûveletek remélhetõleg
közeli befejezésérõl, az afganisztáni átme-
netrõl, a koszovói helyzet alakulásáról, il-
letve a gazdasági kényszer diktálta takaré-
kosság mellett a katonai kapacitások éssze-
rû fejlesztésérõl tárgyalnak a NATO-orszá-
gok védelmi miniszterei, akik tegnap dél-
után kezdték meg kétnapos brüsszeli érte-
kezletüket.

Felújították a Szojuz-programot

Az észak-oroszországi Pleszeck ûrközpont-
jából október 2-án, vasárnap éjszaka sikere-
sen felbocsátottak egy Szojuz-2 típusú hor-
dozórakétát, rakterében egy navigációs mû-
holddal – közölte a moszkvai védelmi mi-
nisztérium illetékese.

Pályaudvar a Temze felett

Több mint 4400 napelemmel borítják be a
brit fõváros Temzén átívelõ elsõ pályaudva-
rát, amelynek felújítási munkálatai decem-
berben érnek véget. A London szívében lé-
võ Blackfriars vasútállomás tetejére terve-
zett hatezer négyzetméternyi napelemren-
geteg várhatóan a kész pályaudvar energia-
szükségletének a felét fogja fedezni. 

ÚMSZ-összeállítás

A görög rendõrség könnygázt
vetett be tegnap Athén köz-

pontjában egy csapat csuklyás fia-
tal ellen, akik fölszedték az utca-
köveket, hogy megdobálják velük
a rendfenntartókat. Görögország-
ban általános sztrájk kezdõdött
tiltakozásul a költségvetési meg-
szorítások újabb hulláma ellen. A
6,6 milliárd euró összértékû, ki-
adáscsökkentést és adóemelése-
ket tartalmazó takarékossági cso-
magot azért kellett elfogadni,
hogy Görögország hozzájusson
az euróövezet és a Nemzetközi
Valutaalap 110 milliárd eurós
mentõcsomagjának esedékes
részletéhez, és ezzel elkerülje az
államcsõdöt.

Több tízezer sztrájkoló munka-
vállaló a parlament épületéhez
vonult. A tiltakozók elégették az
Európai Unió zászlaját az egyik
fõvárosi luxusszálloda elõtt. A
görög polgárok szerint a kor-
mánynak nincs terve a válságból
való kiútra, erre is példa a fejetlen
intézkedések sora, mint amilyen
30 ezer állami alkalmazott elbo-
csátása volt az elõzõ hónapban.
A dolgozók több mint felét képvi-
selõ szakszervezeti vezetõk sze-
rint a nyugdíjak csökkentése, az
adók emelése és a leépítések csak
a szegényeket sújtják, de nem se-
gítenek abban, hogy kihúzzák a
három éve szenvedõ gazdaságot a
mélyrepülésbõl.

A tüntetések idejére az iskolák
és a közintézmények bezártak,

légi és kompjáratokat töröltek,
sõt a kórházak is csak csökken-
tett létszámmal dolgoznak. Leg-

utóbb a múlt héten voltak össze-
csapások Görögország fõvárosá-
ban, akkor rövid idõre a minisz-

tériumok is megbénultak az ott
dolgozók munkabeszüntetése
miatt. 

Hírösszefoglaló

Legalább hetvenen meghaltak
és több mint százötvenen

megsebesültek abban az öngyil-
kos merényletben, amely kedden
történt a szomáliai fõvárosban,
Mogadishuban, az oktatási mi-
nisztérium bejáratánál – közölte a
helyi mentõszolgálat. Egyes hírek
szerint a halálos áldozatok száma
eléri a százat. A tájékoztatás sze-
rint teherautóba rejtett pokolgép
robbant fel. Az áldozatok zöm-
mel a minisztérium elõtt az ösz-
töndíjeredményekre várakozó di-
ákok és szüleik közül kerültek ki.

Kórházi források iszonyatos sé-
rülésekrõl számoltak be: sokan
súlyosan megégtek, többen meg-
vakultak vagy végtagjaikat veszí-

tették el a detonációban. Számos
gépkocsi kiégett. A robbanás után
több száz méteres körzetben szó-
ródott szét a törmelék. A merény-
let elkövetõjeként az al-Shabaab
iszlamista milícia jelentkezett. Az
al-Kaida nemzetközi terrorháló-
zattal szövetséges csoport fegyve-
resei augusztus elején kivonultak
Mogadishuból, de továbbra is je-
lentõs területeket tartanak az el-
lenõrzésük alatt Szomália közép-
sõ és déli részén. Céljuk, hogy
megdöntsék az ENSZ által is tá-
mogatott átmeneti kormányt. Az
iszlamisták szerint a kabinet a
nyugati országok bábja. Az álta-
luk kirobbantott polgárháború
megnehezíti az éhezõk megsegí-
tésére küldött nemzetközi ado-
mányok célbajuttatását. 

Véres polgárháború 
és terror dúl Szomáliában

Füstfelhõben úszik Athén
Munkabeszüntetés és zavargások tiltakozásul a görög intézkedések ellen

Gy. Z.

Korábbi szovjet tagköztársa-
ságból álló Eurázsiai Unió lét-

rejöttét szeretné Vlagyimir Putyin
orosz miniszterelnök (képünkön)
az Izvesztyija címû újságban ked-
den megjelent vendégcikke sze-
rint. Az Eurázsiai Uniót az elnök-
jelölt orosz miniszterelnök „a
modern világ egyik pólusának”
szánja, hídnak Európa és az ázsi-
ai–csendes-óceáni térség között.

„Senkinek sem célja egy új
Szovjetunió felépítése – hangsú-
lyozta a legtekintélyesebb orosz
politikus. – Naiv dolog volna bár-
mit is utánozni a múltból.”
(Putyin valaha „a huszadik szá-
zad legnagyobb geopolitikai ka-
tasztrófájának” nevezte a Szovjet-
unió szétomlását.) A cikk azt
hangsúlyozza, hogy 2012-ben lép
életbe az Oroszország, Fehér-
oroszország és Kazahsztán kö-
zött megkötött vámunió, a késõb-
bi tervekben pedig a közép-ázsiai
volt szovjet köztársaságok, jelesül
Kirgizisztán és Tádzsikisztán be-
vonása szerepel az elképzelések
sorában. „Javaslatunkban egy
erõs és nemzetek fölötti egyezsé-
get látunk, amely abban a helyzet-
ben van, hogy a mai világ táma-
sza lehessen” – magyarázta
Putyin, aki azonban nem írt ar-
ról, hogy a Szovjetunió összeom-
lása után hasonló körben létreho-
zott Független Államok Szövetsé-
gének mi lesz a sorsa. Igaz, a
FÁK az elsõ perctõl kezdve gyen-

gélkedett, és folyamatosan a hal-
doklás állapotában volt. Az Eur-
ázsiai Uniót „az Európai Unió és
más regionális szövetségek” ta-
pasztalataira kell építeni – olvas-
ható a miniszterelnök cikkében.
Véleménye szerint el kell érni „az
integráció magasabb fokára”. 

A vendégcikk Putyin elsõ nyil-
vánosságra hozott stratégiai írása,
amióta bejelentette jelöltségét az
államfõi posztra. Általános véle-
mény, hogy 2012 márciusában a
politikus meg is nyeri a választást.
Putyin korábban már beszélt egy
egységes gazdasági térrõl, amely
Lisszabontól egészen Vlagyivosz-
tokig terjed. Elképzelése azonban
Nyugaton meglehetõsen hûvös
fogadtatásra talált. 

Különösen Németország han-
goztatta, hogy Oroszországnak
legelébb a Világkereskedelmi
Szervezet tagjává kell válnia. A
belépés azonban esztendõk óta
halasztást szenved. 

Vlagyimir Putyin: meghalt 

a FÁK, éljen az EUÁ!

Csuklyás fiatalok utcakövekkel dobálták a rendõröket. Az egyenruhások sem kímélték a tiltakozókat

Angela Merkel német kancellár szerint nem kell
tabuként kezelni az Európai Unió szerzõdései-
nek módosítását, különösen akkor nem, ha az
euróövezet stabilitásának további növelését cé-
lozzák meg vele. José Manuel Barroso európai
bizottsági elnökkel Brüsszelben közösen tartott
sajtótájékoztatóján Merkel hangoztatta: Német-
ország készen áll arra, hogy egy ilyen folyamat-
ba bekapcsolódjék. A kancellár fontosnak mond-
ta, hogy az euróövezeti országok mielõbb mind-
annyian ratifikálják a pénzügyi stabilitás fokozá-

sára létrehozott mechanizmusra vonatkozó meg-
állapodást. Kiállt amellett is, hogy az unió szük-
ség esetén hozzon újabb döntéseket a bankok
megvédelmezésérõl, feltõkésítésérõl. Merkel le-
szögezte, hogy Görögországnak a közös pénzt
használók között kell maradnia, ugyanakkor
hangoztatta, hogy Athén ügyében Németország
csak akkor hozza meg következõ döntését, ha
már ismeri a nemzetközi (uniós és nemzetközi
valutaalapi) szakértõk most készülõ újabb jelen-
tését.

Angela Merkel sürget és kivár

Öngyilkos merénylet Mogadishuban. Akadályozzák a segélyosztást
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A demokrata liberálisok ér-
zik: ha továbbra is így
mennek az országban a
dolgok, akkor semmi

esélyük nincs megnyerni
a jövõ évi helyhatósági
és parlamenti válasz-
tásokat – tartsák azo-

kat különválasztva,
vagy akár egybevonva is. Mindezt jól jelzi
Emil Boc és csapatának sikeréhsége, ami
már azért is érthetõ, hiszen a jelenlegi – és
2012-ben várhatóan súlyosbodó, a második
válsághullám beköszöntése esetében pedig
akár tragikussá is válható – gazdasági hely-
zetben aligha jut majd pénz az immár ha-
gyományosnak mondható választási ajándé-
kokra, amelyeket így sikerekkel kell pótolni.
A Demokrata Liberális Párt és Emil Boc
kormányfõ tehát igyekszik minden apró elõ-
relépésbõl sikert kovácsolni, és talán még iga-
za is van, hiszen a visszalépéshez képest az
egyhelyben topogás is eredmény. 
Ebbeli igyekezetében azonban olykor nevetsé-
gessé válik. Mint most is, amikor a napok-
ban, sikerkovács igyekezetében ismét felavat-
ta a Nap Sztrádájának Murfatlar és Valu
lui Traian közötti 14 kilométeres „mamut-
szakaszát”. Az ugyan köztudomású, hogy
Murfatlaron különlegesen ízletes a hegy leve,
de arra is jól emlékezünk, hogy nemrégiben
már elvágta itt az avatószalagot.
Ám miniszterelnökünk nem hiába Traian
Bãsescu tanítványa: most is megtalálta a
talpraesett választ. Elõzõ alkalommal az
egyik, most a másik menetirányú sávot avat-
ta fel. Vagyis a Murfatlar-Valu lui Traian
sztráda után átadta a Valu lui Traian-
Murfatlar pályarészt.
Az epizód nevetséges, a helyzet viszont tragi-
komikus, hiszen legfeljebb azt lehetne siker-
ként elkönyvelni, hogy az Európai Unióban
messze a legkevesebb autópályával rendelke-
zõ Románia büszkélkedhet a legtöbb sztrá-
daszakasszal. Romániában a sztrádák
összhossza alig haladja meg a 300 kilomé-
tert, miközben a törpeállam San Marinó-
ban eléri a 220 kilométernyit; persze ennél
jóval több is épült volna itt, ha lett volna
hozzá elegendõ ország.
A miniszterelnök legutóbb azért is mindent
megtett, hogy kormánypárti bravúrrá na-
gyítsa fel a kolozsvári új stadion megépítésé-
nek kétségtelen fegyvertényét. Sportlétesít-
ményrõl lévén szó, kétszeresen sportszerûtlen
gesztus volt az, hogy lebecsülte a Bukarestben
nem narancsvörös, hanem független polgár-
mester által megépíttetett hasonló létesít-
ményt. Az csak a helyzet diszkrét bája, hogy
pályaavató tizenegyes-rúgása messze a kapu
fölé szállt, így gól helyett megint bakot lõtt.
Hogy miért nem tudunk mindezen mégsem
szívbõl derülni? Mert ez a narancsvörös ha-
talom lassan már-már a „tiszta vörösnél” is
rosszabbnak bizonyul (és nem csak mifelénk).
Ennyi korrupció, hozzá nem értés, cinizmus,
kliensi érdekérvényesítés, és mindennek nyo-
mán általános hanyatlás, nyomor, anyagi
romlás és erkölcsi lezüllés talán még soha
nem volt ebben az országban – ami pedig
nem semmi.
Így aztán immár az ötödik Boc-kormányt
nyögve nyugodtan elmondhatjuk: Bocról
Bocra megyünk tönkre. 

Bocról Bocra

Bogdán Tibor

M. Á. Zs.

Közleményben cáfolta a kor-
mány, hogy a kabinet több mi-

niszterének a közeljövõben távoz-
nia kellene tisztségébõl. „Nincs
semmilyen intézményközi kezde-
ményezés Emil Boc miniszterel-
nök és Traian Bãsescu államfõ kö-
zött a kormány átalakításával
kapcsolatban. Következésképpen,
ez a téma jelenleg nem aktuális” –
szögezi le a kedden este kiadott
közlemény. Mint korábban írtuk,
a Demokrata Liberális Párt
(PDL) múlt vasárnapi tanácsko-
zásán a nagyobbik kormánypárt
honatyái és területi elnökei felha-
talmazták Emil Boc pártelnököt,
hogy az esetleges kormányátala-
kítás idõpontját és mértékét
Traian Bãsescu államfõvel közö-
sen döntse el. A lehetséges levál-

tandó tárcavezetõk listáján leg-
gyakrabban Valeriu Tabãrã mezõ-
gazdasági, Ion Ariton gazdasági,
Gheorghe Ialomiþianu pénzügy-
és Teodor Baconschi külügymi-
niszter neve merült fel. Emil Boc
kormányfõ tegnap Prahova me-
gyében szóban is megerõsítette az

elõzõ napi hivatalos közleményt,
leszögezve, hogy nem tárgyalt er-
rõl az államfõvel. A miniszterel-
nök kitérõ választ adott arra a kér-
désre, elégedett-e minisztereivel,
mondván, ezt megválaszolta az-
zal, hogy nem kezdeményezte a
kormányátalakítást. 

Román lapszemle

Több mint 4 milliárd euróba kerül Romá-
niának a kommunista rendszer által fel-
halmozott ipari hulladék eltakarítása, il-
letve a régi gyártelepek ökoszisztémájá-
nak a helyreállítása. A környezetvédelmi
minisztérium jelentése szerint a bánya- és
kõolajipari hulladék eltakarítása okoz
nagy gondot. (EVZ) A külföldön dolgo-
zók által hazaküldött pénzt az itthon ma-
radt családtagok 73 százaléka a közkölt-
ségek fedezésére használja, 47 százalék
pedig az adósságait törleszti belõle és csu-
pán 33 százalék költi a gyerekek iskoláz-
tatására. Akik családostól mentek ki kül-
földre, az összekuporgatott pénzt házfel-
újításra költik. (Ziarul financiar) 

Markó Béla és Emil Boc egyetértenek abban, hogy a kormány átalakítása egyelõre nem idõszerû
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Annak ellenére kéri majd
Traian Bãsescu államfõ a

schengeni övezet bõvítésének
napirendre vételét az Európai
Tanács október 17-én sorra kerü-
lõ ülésén, hogy Hollandia és
Finnország várhatóan továbbra
is a román és bolgár csatlakozás
ellen foglal majd állást. A Né-
metországban tartózkodó Teo-
dor Baconschi román külügymi-
niszter a Frankfurter Allgemeine
Zeitung (FAZ) címû napilapnak
adott interjúban azt is elmondta,
hogy Bukarest több mint egymil-
liárd eurót költött az uniós
elvárásoknak megfelelõ határvé-
delmi rendszer kiépítésére. „Tel-
jes határsávunkat a legkorsze-
rûbb EADS-technológiával sze-
reltük fel. Hét uniós küldöttség
ellenõrizte és szavatolta, hogy
képesek vagyunk garantálni az
Európai Unió külsõ határainak a
biztonságát. A bel- és igazság-
ügyi miniszterek júniusi ülésén
ezt tudomásul vették, az Európai
Parlament összes frakciója kivé-
tel nélkül a Schengen-övezet bõ-
vítése mellett foglalt állást” – ér-
velt Baconschi, hangsúlyozva,
hogy mindez azt bizonyítja, a
többség nem ellenzi Románia és
Bulgária csatlakozását. A román
diplomácia vezetõje azt is hozzá-
tette, hogy Bukarest elfogadta azt
a német és francia javaslatot,
amely szerint a két balkáni or-
szág két szakaszban válna a ha-

tármentes régió tagjává. Elõbb,
akár már idén a légi- és vízi for-
galmat „akadálymentesítenék”,
majd jövõben a szárazföldi határ-
átkelõkön is a schengeni szabá-
lyok szerint lehetne közlekedni. 

Teodor Baconschi beszámolt
arról is, hogy a schengeni infor-
mációs rendszerhez való csatla-
kozással Románia már több száz
bûnözõt azonosított és tartózta-
tott le. A román külügyminiszter
érintette a nyugati tagállamok
számára fekete posztónak számí-
tó korrupció kérdését is, emlé-
keztetve, hogy az év eleje óta
több mint kétszáz határõrt és
vámtisztet vettek õrizetbe kor-
rupció vádjával. „Mindezek azt
bizonyítják, hogy a román ható-
ságok szintjén van politikai aka-
rat a jelzett problémák rendezé-
sére” – fogalmazott Baconschi.
A külügyminiszter elõrebocsá-
totta, kész minden olyan infor-
mációt megosztani Helsinkivel
és Hágával, amire a finn és hol-
land hatóságoknak szükségük
van ahhoz, hogy megbízzanak
Romániában. „Ugyanakkor le
kell szögeznünk, hogy minden-
kinek tiszteletben kell tartania a
szabályokat. Nem lehet menet
közben változtatni a játéksza-
bályokon” – mondta el Teodor
Baconschi a FAZ-nak utalva ar-
ra, hogy a csatlakozási szerzõ-
désben meghatározott elvárások
teljesítésével Románia jogosan
kéri a schengeni övezethez való
csatlakozást. 

Schengen „tûzön-vízen át”

Kovács Zsolt

Ezer lejre büntették meg Antal
Árpád sepsiszentgyörgyi pol-

gármestert, amiért tavaly levetette
a Lábas Ház homlokzatára önké-
nyesen kitûzött román zászlót. Az
elöljárót Maria Peligrad, a Mihai
Viteazul Alapítvány elnöke perel-
te be. Õ volt az, aki egy évvel ez-
elõtt kihelyeztette a román zászlót
az önkormányzat tulajdonában
lévõ ingatlan homlokzatára.
Maria Peligrad elmondta: a sepsi-
szentgyörgyi törvényszék ítélete
szerint Antal Árpád megsértette a
román nemzeti szimbólumokat és
visszaélt hivatalával, amikor leve-
tette a zászlót. A feljelentõ szerint
nem a polgármester megbüntetése
volt a célja, hanem az, hogy legké-
sõbb december 1-jéig a román
zászló visszakerüljön a Lábas Ház
homlokzatára. Az ügy elõzmé-
nye, hogy az önkormányzat tulaj-
donában levõ ingatlanban otthont
kapó Mihai Viteazul Alapítvány
elnökének biztatására a hasonló
nevû fõgimnázium diákjai fel-
másztak, és kitûzték a városzászló
mellé a román lobogót is. Antal
Árpád akkor kifejtette: a zászlók
kitûzésének nem ez a módja,
anarchiához vezet, ha bárki a köz-
épületekre kitesz egy zászlót. 

A polgármester tegnap újságírói
kérdésre elmondta: nem kom-
mentálja a bíróság döntését, és ki-

fizeti a büntetést. „Nem szeret-
ném magam áldozatként feltün-
tetni, nem fogok gyûjtést szervez-
ni, ha fizetnem kell, azt a saját
pénzembõl teszem, ha kell, bör-
tönbe is vonulok” – nyilatkozta
Antal Árpád, aki hozzátette: a
büntetés ugyan anyagilag érinti õt,
de ettõl nem fog változtatni a poli-
tikai magatartásán. 

Sepsiszentgyörgyön már a má-
sodik polgármestert bírságolják
meg román zászló miatt. Mint ar-
ról beszámoltunk, Albert Álmos
korábbi elöljáró 2003-ban kapott
összesen ötezer lejnyi pénzbünte-
tést, mert a városháza tornyáról
levetette a román zászlót. Albert
Álmos azonban tavaly a stras-
bourgi Európai Emberjogi Bírósá-
gon megnyerte a román állammal
szemben indított perét, így vissza
kellett fizetni neki a zászlóügy mi-
att kiszabott büntetés értékét. Al-
bert Álmos korábban kifejtette:
2003 tavaszán megjelent egy tör-
vény, amely pontosan elõírta, az
intézményeknek hová kell kifüg-
geszteniük az ország zászlóját. A
municípiumi polgármesteri hiva-
taloknak a bejárat két oldalán kel-
lett elhelyezniük a trikolórt. A jog-
szabály alapján Albert Álmos le-
vetette a városháza tornyáról a
zászlót. A kiszabott bírságot helyi
üzletemberek és magyarországi
testvérvárosok adományaiból fi-
zette ki. 

Markó Béla miniszterelnök-helyettes sem látja szükségesnek a kabi-
net felfrissítését, a Radio France Internationale rádiónak (RFI) adott
tegnapi interjúban leszögezte, véleménye szerint az RMDSZ-es tár-
cavezetõk jól végzik dolgukat, egyiküket sem kell leváltani. „Ha úgy
fogjuk fel a kormányátalakítást, mint bizonyos tárcavezetõk lecseré-
lését, akkor úgy fogalmaznék, hogy mi ezt menet közben megtettük.
Elég ehhez összehasonlítani a kabinet mostani összetételét azzal,
amivel 2009-ben útnak indultunk” – mondta Markó. Hozzátette,
minden pártnak szuverén joga a saját hatáskörébe tartozó miniszte-
rek lecserélése, a koalíciós partnereknek „csupán el kell fogadniuk a
személycserét”. A volt szövetségi elnök leszögezte, hogy az RMDSZ
négy minisztere esetében nem merült fel a leváltás gondolata. 

Markó is elégedett az RMDSZ-es tárcavezetõkkel

Cs. P. T.

Továbbra is a honatyák szá-
ma, illetve az úgynevezett

kompenzációs lista bevezetése a
legnagyobb akadálya annak, hogy
egyezség szülessen a kormány-
pártok között a választási törvény
módosításáról – derült ki a jogsza-
bály tervezetét kidolgozó koalíci-
ós bizottság tegnapi ülésén, ame-
lyen a Demokrata Liberális Párt
(PDL), az RMDSZ és a kisebbsé-
gek frakciója is érvekkel alátá-
masztva ismertette az új választá-
si rendszerre vonatkozó javaslata-
it. „A PDL ragaszkodik az állam-
fõ által kiírt referendum eredmé-
nyéhez, és 300-ra csökkentené a
parlamenti mandátumok számát.
Ezzel mi nem tudunk egyetérte-
ni” – számolt be lapunknak az
ülésrõl Márton Árpád RMDSZ-
es képviselõ. Tájékoztatása sze-
rint továbbra is csak abban teljes
az egyetértés, hogy az egyéni vá-
lasztókerületek nyertesei jussanak
mandátumhoz. Az RMDSZ és a
kisebbségek ragaszkodnak ahhoz,
hogy az egyéni kerületekben vesz-
tes jelöltekre leadott szavazatok
arányában országos listáról is ke-
rülhessenek be jelöltek a parla-
mentbe. Ezzel szemben a PDL
azt akarja, hogy 200 egyéni kerü-
letet hozzanak létre, amelyek
nyertesei mandátumhoz jutnak, a
további 100 mandátumot pedig a
kerületekben második helyezett
jelölteknek adnák – a pártokra le-
adott szavazatok arányában. „Ha
ezt a rendszert alkalmazzuk, ma-
gyarlakta megyék maradnának
képviselet nélkül” – mondta la-
punknak Márton. Tájékoztatása
szerint a koalíciós pártok vezetõi
jövõ heti tárgyalásukon keresnek
majd kompromisszumot a válasz-
tási törvényre. Fotó: Tofán Levente

Nem enged

a 300-ból a PDL

Antal Árpádnak ezer lejébe 

kerül a román lobogó

Marad a kormány
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Bogdán Tibor 

Akárhogy is nézzük, Ro-
mániának nincs szeren-

cséje a himnuszokkal. Jólle-
het az utóbbi évtizedekben jó
néhány „nemzeti dalt” kipró-
bált, a királyitól kezdve, a
proletkultos népköztársasá-
gin, majd a Ceauºescu szöve-
gével énekelt szocialista
köztársaságin át egészen a
mostani, nagyrészt Petõfitõl
lekoppintott versszakaszokra
írottig, valahogyan mindig
baj volt velük.

„Anakronisztikus 
és siránkozó”

A vártnál jóval nagyobb
felháborodást okozott – fõleg
politikai körökben – az, hogy
a Románia-Franciaország
Eb-selejtezõ megnyitásaként
az ismert román könnyûze-

ne-énekes, Marcel Avram –
saját kezdeményezésre-e,
avagy a rendezõk megrende-
lésére, végsõ soron mindegy
– kissé átírta a legújabb (de
feltehetõen korántsem leg-
utolsó) román himnusz szö-
vegét. Nem sokat változtatott
rajta, csupán kiugrotta azo-
kat a sorokat, amelyek sze-
rint a román nép Traianus
császár utóda; tette ezt, saját
bevallása szerint abból a
meggondolásból, nehogy a
római császárt valaki is ösz-
szetévessze a jelenlegi – igaz,
egyre gyakrabban császár-
ként viselkedõ – köztársasági
elnökkel, Traian Bãsescuval. 

A történtek nyomán tere-
bélyesedõ vita alakult ki ar-
ról, hogy egyáltalán, meny-
nyire felel meg az egyébként
nagyrészt Petõfi Talpra ma-
gyarjáról lekoppintott Ébredj,
román címû román himnusz

az uniós tagállammá vált Ro-
mánia jelenkori valóságai-
nak. A volt mûvelõdési és
külügyminiszter, a köztiszte-
letben álló értelmiségi, And-
rei Pleºu szerint például
Andrei Mureºan szövege
„anakronisztikus”, „siránko-
zó”, általános ellenségeske-
dést keres, a román népet ál-
dozatként tünteti fel, ezáltal
pedig depressziót vált ki. 

Érdekes módon azonban
Pleºu a legutolsó kommunis-
ta himnuszt fogadná el a leg-
szívesebben, amelyet annak
idején szûkebb baráti körben
csak a színvak dalaként emle-
gettünk, mivel eléneklõje, be-
vallása szerint, csak három
színt ismer a világon. Igaz,
Pleºu a dal eredeti szövegére,
nem a Ceauºescu által (át)írt
primitív változatára gondolt,
miszerint – például – a ro-
mán nép repülve repül a
kommunizmus felé.

Lesz-e új?

A Románia és a román
nép lényegét, törekvéseit,
szellemiségét leginkább kife-
jezõ megfelelõ – és „véglege-
síthetõ” – himnuszt azonban
aligha lesz könnyû feladat
megtalálni. Az országnak

amúgy sincs túl nagy szeren-
cséje a himnuszokkal, ame-
lyekbõl az idõk során volt jó
néhány. Az elsõ himnuszra
1862-ben hirdettek meg pá-
lyázatot, akkor a román ka-
tonazene atyának tekintett
Eduard Hübsch százados
Gyõzelmi induló címû szerze-
ménye vitte el a pálmát, így
ez lett a frissen egyesült két
román fejedelemség elsõ hi-
vatalos nemzeti dala. 

A királyság megteremtésé-
vel változott a himnusz is,
amely a Vasile Alecsandri
költeményére írt Éljen a ki-
rály! lett. Ez 1884-tõl 1947-ig
volt Románia hivatalos álla-
mi himnusza. A mûvészeti,
tartalmi szempontból egy-
aránt legsiralmasabb román
himnusz 1948-ban született
meg, szövegét a késõbb kö-
zépszerû vígjátékszerzõként
befutott Aurel Baranga írta,
és 1953-ig énekelték, amikor
a Téged dicsõítünk, Románia
váltotta fel. Méltóságteljesen
hömpölygõ zenéjéhez a szö-
veget a tehetséges fiatal költõ,
Dan Deºliu valamint Eugen
Frunzã írta. Ez volt a leg-
hosszabb életû, hiszen 1997-
ig, vagyis közel negyedévszá-
zadig volt a román állam hi-
vatalos himnusza – mígnem

Nicolae Ceauºescu „ki nem
találta” az 1990-ig himnusz-
ként megmaradt „színvak da-
lát”. Zenéje fülbemászó volt,
hiszen Ciprian Porumbescu
szerezte, Ceauºescu által
„adaptált” szövege viszont
elkeserítõen primitívre sike-
redett. A rendszerváltás után
léptett elõ aztán az ország
himnuszává Andrei Mureºa-
nu, a diktatúra idején betil-
tott szerzeménye, az Ébredj
román – amely a jelek szerint
most szintén „a végét járja”. 

A jelenlegi himnusz szüle-
tésének korszakában, az
1848-as forradalom idõszaká-
ban egyébként Romániában
egyre-másra érték egymást a
hasonló témájú és hangulatú
dalok-szövegek. Közülük egy
ideig „himnuszgyanússá” is
váltak olyan szerzemények,
mint a Iancu indulója, a Talp-
ra, román! (ismét csak Petõfire
kacsintó utánérzés), az Er-
dély hórája, az 1848-as ro-
mán induló, a Vitéz halál.

„Himnuszmalõrõk”

A gyakori himnuszváltá-
soknak minden bizonnyal
nem kis szerepük volt az or-
szág nemzeti dalával kapcso-
latosan az idõk során kül-

földön elkövetett malõrök-
nek. Különbözõ országok-
ban, különbözõ alkalmakkor
nem egyszer keverték össze a
román himnuszokat, ame-
lyek száma mostanáig nem
kevesebb, mint hat. 

Nemrégiben Angliában
egy sportesemény alkalmával
köszöntötték a gyõztes ro-
mán sportolókat a „színvak
dalával”. A román vívócsa-
pat a Ceauºescu-féle himnusz
hallatán leszállt a dobogóról
és kivonult a terembõl. Még
nagyobb bakit követtek el a
washingtoni protokollfõnö-
kök, akik Ceauºescut köszön-
tötték egyesült államokbeli lá-
togatása alkalmával az éppen
„leváltott” himnuszszal.

Persze, ha jól meggondol-
juk, a hiba nem a „tévesztõ-
ké”, hanem a „himnuszcse-
rélgetõ” országé. Az olyan-
fajta „himnuszkonzervatív”
népek, mint amilyen az ame-
rikai mellett az angol, a fran-
cia, vagy a magyar is – ame-
lyek jól elvannak évszádakon
át ugyanazzal a himnusszal –
érthetõ módon azt képzelik,
hogy ha elõkerül egy szalag
egy ország himnuszával, ak-
kor azt gondolkodás nélkül le
lehet játszani, mert himnusz,
ugye, csak egy van. 

Korok, himnuszok, gondok

Gy. Z.

Az ügy valóban rendkí-
vüli. Magyarországon

egyetlen sajtóorgánum sem
mulasztja el tudósításaihoz
hozzáfûzni, hogy a rend-
szerváltozás óta Gyurcsány
Ferenc az elsõ olyan kor-
mányfõ, akit az ügyészség
felelõsségre von. Tegyük
hozzá: a rendszerváltozás
elõtt is utoljára az 1958-ban
a két évvel korábbi forrada-
lomban betöltött szerepéért
kivégzett Nagy Imre volt az,
aki bírái elõtt állt – az a per
azonban ténylegesen kon-
cepciós ügy volt, és a meg-
torlást szolgálta.

Judáspénz 
a fõügyésznek

Gyurcsány Ferenc kihall-
gatását – az õ kérésére –
négy kamera rögzítette, a
volt kormányfõ elõször egy
rövid nyilatkozatot tett közé
belõle az általa létrehozott
www.sukoroper.hu internetes
oldalon, de már ekkor közöl-
te, hogy szakértõivel és ta-
nácsadóival azt vizsgálják,
miként van mód a teljes – 38
perces – felvétel nyilvános-
ságra hozatalára. Alig hu-
szonnégy órán belül ez is
megtörtént. „Hadd mond-

jam el, hogy erõs meggyõzõ-
désem, hogy önök ügyészi
esküjüket megsértik. Önök a
miniszterelnökhöz és pártjá-
hoz hûségesek. Önök azt hi-
szik, hogy ezzel a háttérrel
mindent megtehetnek, és ez
a háttér örökre meg fogja vé-
deni önöket attól, hogy egy-
szer törvényes körülmények
között számot adjanak tette-
ikrõl. Ebben, azt hiszem, té-
vednek” – ez hangzott el a
rövid változatban Gyurcsány
szájából. Mindezek után ko-
moly vádjaival egyenesen
Keresztes Imréhez, a Köz-
ponti Nyomozó Fõügyész-
ség vezetõjéhez fordult:
„Gyanújuk megalapozatlan,
hamis, konstruált, és abból a
politikai igénybõl építkezik,
amelyet a mai kormánypárt
évek óta hangoztat, és amely-
nek teljesítését önre bízta, és
amelynek teljesítése érdeké-
ben önt kitüntette. Mindenki-
nek megvan a 30 ezüstje” –
célzott Gyurcsány Ferenc Jé-
zus történetére, akit Júdás 30
ezüstért árult el a római kato-
náknak. A volt miniszterel-
nök azzal védekezett, hogy a
hazáját szolgálta, azt tette,
amit egy miniszterelnöknek
tennie kell: befektetõket hí-
vott, hogy azok munkahelye-
ket teremtsenek a magyarok-
nak. Azt mondta, hogy bíró-

ság elõtt fogja bizonyítani: az
ügyészek becstelen eljárás
résztvevõi.

„Személyi 
körülmények”

A volt szocialista minisz-
terelnök, jelenleg országgyû-
lési képviselõ – akinek men-
telmi jogát a magyar parla-
ment felfüggesztette – a ki-
hallgatásán készült vágatlan
videofelvételt is föltette teg-
nap a világhálóra. A volt mi-
niszterelnök mellett jogi kép-
viselõje, Zamecsnik Péter
foglal helyet. Kiderül a felvé-
telbõl az is, hogy a fõügyész
figyelmeztette a volt kor-
mányfõt: a gyanúsított véde-
kezésének korlátja a hamis
vád elkerülésének követelmé-
nye. A gyanúsítotti kihallga-
tás elején az ügyészek ismer-
tetik a felvétel készítésének
szabályait, és felveszik a volt

kormányfõ személyi adatait.
Ezután Keresztes Imre, a
Központi Nyomozó Fõ-
ügyészség fõügyésze ismerte-
ti a gyanúsítás tényállását.
Eszerint Gyurcsány Ferenc
megalapozottan gyanúsítha-
tó hivatali visszaélés elköve-
tésével a sukorói kaszi-
nóberuházással kapcsolat-
ban. Az ügyészség álláspont-
ja alapján a korábbi kor-
mányfõ azért döntött – törvé-
nyi felhatalmazás nélkül, ha-
táskörét túllépve – a telekcse-
rérõl, hogy egyoldalú, jogta-
lan elõnyt biztosítson a be-
fektetõknek.

A tényállás ismertetését
követõen a szocialista politi-
kussal közlik a jogait, így azt,
hogy a megalapozott gyanú-
val szemben panasszal élhet
– ezt meg is tette –, majd tu-
domására hozzák, hogy nem
köteles vallomást tenni, és
megtagadhatja a válaszadást,

de amit mond, bizonyíték-
ként felhasználható ellene.
Gyurcsány a már ismert poli-
tikai nyilatkozat elhangzását
követõen a konkrét ügyet ille-
tõen kinyilvánítja: az ügyész-
ség gyanúja megalapozatlan,
hamis, konstruált. Keresztes
Imre fõügyészhez fordulva
azt mondja: a gyanúsítás
„abból a politikai igénybõl
építkezik, amelyet a mai kor-
mánypárt évek óta hangoz-
tat, és amelynek teljesítését
Önökre bízta, amely teljesítés
elõsegítése érdekében Önt ki-
tüntette”. A kihallgatáson ké-
szült vágatlan felvételbõl vi-
szont az is kiderül, hogy a fõ-
ügyész – aki márciusban a
Magyar Köztársasági Ér-
demrend nagykeresztjét ve-
hette át – válaszul megjegyzi:
„személyi körülményei”
nem képezik az eljárás tár-
gyát, a gyanúsított védekezé-
sének pedig korlátja a hamis

vád elkerülésének követelmé-
nye. „Erre a jövõre vonatko-
zóan is felhívom a figyelmét”
– mondja.

Hamis viszontvád?

Gyurcsány erre úgy felel: a
fõügyész kezdeményezzen
ellene eljárást hamis vád mi-
att, ha szükségesnek érzi, Ke-
resztes Imre azonban azt
mondja, hogy csak figyel-
meztette õt. Ezután, mivel a
volt miniszterelnök közli,
hogy kérdésekre nem vála-
szol, kihallgatása a jegyzõ-
könyv aláírásával véget ér.

Mindenkit megillet a sza-
bad védekezés joga, ezért
vissza is utasíthatja a váda-
kat, de mást, meghatározott
személyt nem vádolhat ha-
misan bûncselekmény elkö-
vetésével – mondta a teljes
felvétel nyilvánosságra hoza-
tala után Tóth Mihály bünte-
tõjogász. Az egyetemi tanár
elmondta: a gyanúsított vé-
dekezése azt is magában fog-
lalhatja, hogy a vádat kon-
cepciós eljárásra hivatkozva
utasítja vissza. Az, hogy va-
laki a kihallgatót vádolja, na-
gyon ritka és furcsa szituáció,
de ettõl függetlenül, õt sem
vádolhatja hamisan – jegyez-
te meg. „Nem hiszem, hogy
valaha elõfordult, hogy vala-
kit azért vontak eljárás alá,
mert a kihallgatóját vádolta
hamisan” – tette hozzá Tóth
Mihály. Megfigyelõk és poli-
tológusok arra emlékeztet-
nek, hogy Gyurcsány Ferenc
már korábban kilátásba he-
lyezte: ha felelõsségre von-
nák bármiért is, „Dimitrov-
perré” formálja az ügyet. 

„Dimitrov-perre” készül Gyurcsány Ferenc

A román himnusz gyakori változásai-
nak minden bizonnyal nem kis szere-
pük volt az ország nemzeti dalával
kapcsolatosan az idõk során külföld-
ön elkövetett malõröknek. A hiba
azonban nem a „tévesztõké”, hanem 
a „himnuszcserélgetõ” országé.

Esküszegéssel, koncepciós ügy kreálá-

sával, a politikai érdekek kiszolgálásá-

val vádolta meg kedden Gyurcsány

Ferenc a magyar ügyészséget, amikor

gyanúsítottként kívánták kihallgatni 

a volt magyar miniszterelnököt.

Híveivel érkezik Gyurcsány az ügyészségre. Vallomást nem tett, hanem gyanúsítóit vádolta Fotó: MTI



Könyvtárnyi irodalma van a szórványkér-
désnek. A szerzõk zöme ha járt is, ám so-
hasem élt szórványban. A zárványosulás
megelõzésére felírt recept kötelezõen tartal-
mazza a templomot és az iskolát, de eddig
még soha nem találkoztam a törõdéssel.
Eddig, amíg nem jártam a Zsíl-völgyi ma-
gyarok közt.
Az urikányi református templomban a lel-
kész az evangélium szavait idézi: Nemde öt
verebet meg lehet venni két filléren? És egy
sincs azok közül Istennél elfelejtve. Abban
az idõben egy fillér volt két veréb, aki né-
gyet vett, az ötödiket ingyen kapta. Ám Is-
ten azt az egyet is számon tartotta.
Az újságírók felelõsségére gondolok. No

meg arra, amit egy
petrozsényi irodalom sza-
kos tanárnõ – jogosan –
felrótt nekünk, a Fehér
holló szórványtársaság
tagjainak: húsz éve senki
nem érdeklõdött a Zsíl-

völgyi magyarok iránt, s
amikor írtak róluk, ak-

kor a bányászjárá-
sokkal egyidõben

keletkezett sztereotí-

piákat ismételgették: vadak, követelõzõek.
Pedig õk csak az odafigyelést szomjazzák.
Azt, hogy írjon róluk az újság, szóljon a rá-
dió, mindennapi életüket mutassa be a tele-
vízió. Adjon hírt arról, amit õk a katolikus
plébánia közelében felállított kopjafára rá-
vésettek: „Létünk bizony-
sága: vagyunk! ” 
Az erdélyi magyar újságíró
gyakran – egyre gyakrab-
ban – kérdezi a környeze-
tében élõktõl, önmagától:
érdemes-e róni a sorokat?
Megnyugtató válasz nem érkezik. Nem,
mert ott van elrejtve a hegyek között, a Pár-
ing és a Kisretyezát határolta völgyben,
ahol a vájárok tudják, ha nem írnak róluk,
az olyan, mintha nem is léteznének.
Azt meg õk nem tudták volna soha meg az
eljuttatott írott szó nélkül, hogy néhány
száz mérföldre tõlük valaki szenvedett miat-
tuk. Érettük. (A történetet korábban megír-
tam magam is, ám ide csak kevés újság jár.
Miért venné valaki azt a lapot, amely álta-
lában róla nem szól?) A nyomtatott betû
erejében már kevésbé kételkedve, elmesé-
lem, ha már szóba került a bányászok
1977-es lázadása, hogy a könyv valós hatal-

mát a kommunista állambiztonság emberei
bezzeg ismerték. Õk nem dilemmázgattak
sokáig Vörösmarty sorain, hogy ment-e a
könyvek által elõbbre a világ. Azonnal a
könyvet postán szolgálat vezetõjének, Tõ-
zsér Józsefnek a nyakába próbálták varrni,

hogy õ szervezte meg,
Csíkszeredából, az 1977-es
Zsil-völgyi bányászláza-
dást, mert elõzetesen több
tíz példányban elküldte
Petrozsénybe a lázító ma-
nifesztumot: Jókai Mór Fe-

kete gyémántok címû regényét. És varrtak
Tõzsér József nyakába fél év börtönt. Amit
le is kellett volna töltenie, ha nem lett volna
a könyveknek barátja a Központi Bizottság-
ban. Fazakas Jánosnak hívták...
Megdöbbennek ennek a régi történetnek a
hallatán a lupényiak. Meghatódnak. Akár-
csak én nyomtatott szó iránti hûségük lát-
tán.
Az idõk változnak. Ma már szinte senki
sem hiszi, hogy a nyomtatott szó megtartó
erõ. Csak itt, a Zsíl-völgyében. Ahol azt is
hiszik, hogy nem a szórványnak juttatott
morzsa, alamizsna, a segélyek függvénye a
megmaradás. A szórványnak önmagát kell

megóvnia a pusztulástól, mondja vendéglá-
tónk, Benedekfi Dávid. Erõs bástyájuk le-
het a kisebbségben élõknek a nyomtatott
szó, és erõs váruk lehet egy szórványköz-
pont – mondja Benedekfi. Valójában nem
az épület, nem a számítógép, hanem az a
munka, amelyet innen koordinálva végezni
lehet. Hazán kívül házra is szüksége van,
nem csupán az embernek, hanem a közös-
ségnek is. S ez a szórvány ház lehetne a
központja a lupényiek, urikányiak,
vulkányiak, lónyaiak, petrozsényiek össze-
hangolt tevékenységének, hogy a több ezer
magyart számláló közösség ne csupán túlél-
je a bányászat nehéz évtizedeit, hanem ér-
tékteremtõ maradjon. Õk hisznek a
Hunyad megyei prefektusnak, aki szerint
kétszáz évre való szenet rejtenek mélyük-
ben itt a hegyek. Visszatérhetnek azok az
idõk, amikor a székelyföldiek is újra elsze-
gõdnek a bányákba, s ismét kinyitnak az is-
kolák és megtelnek a templomok.
A szórványközpont gondolatát pedig érde-
mes lenne felkarolni máshol is, ám csak ak-
kor, ha mûködtetõi ugyanúgy gondolkod-
nak, mint a Zsíl-völgyeik: a kitartó, célirá-
nyos és alázatos munka a fontos, nem a fa-
lak, a számítógépek és a meleg székek. 

Sajátságos állapot, melyet a humor vagy nevetségesség idézhet elõ.
Bergson elmélete szerint a humor úgy jön létre, hogy a mechaniku-
san történõ dolgokat megfordítjuk, s úgy tekintjük õket, mintha nem
volnának megfordítva. Szemléltetõleg : ha például valaki felöltözve
véletlenül beleül egy kádba, szórakozottságból, abban a hitben, hogy
a karszékbe ült bele, és most valaki megfordítja a zuhanycsapot, és
az illetõ úgy tekinti, mintha nem volna megfordítva, tehát tovább ül
a kádban: ez esetben a humor (nedvesség) szemlélhetõvé válik, és az
illetõt benedvesíti. Ez az állapot másokban a hasizomnak sajátságos
rángatózását idézheti elõ, mely egészen a szájig, a szájon keresztül
egészen a fülekig terjedhet, s kórbonctanilag megállapítható. Ezt ne-
vezzük nevetésnek. A nevetés nagyon gyakori tünet, s mivel a has-
izom mozgatása az emésztésre is igen jó hatással lehet, sokan mes-
terségesen s közvetve idézik elõ. Ez állapot elõidézésével ezzel fog-
lalkozó egyének, az ún. humoristák vannak megbízva. (...)
A humorista egy másik eszköze például a túlzás, vagyis az, hogy
többet mond, mint ahogy valóságban van (vö. fõpincér), például ha
egy liter pesti tejben van egy fél liter víz, akkor a humorista azt
mondja, hogy a pesti tej csupa víz. Vagy például, ha a pesti tejben
van egy svábbogár, a humorista azt mondja, hogy a pesti tejben van
egy krokodilus. Az említett hasizommozgást így is fel lehet idézni,
ami ebben az esetben azért is elõnyös, mert a hasizommozgatás ál-
tal az ember kihányhatja a fent említett tejet. (...)

Karinthy Frigyes: Együgyû lexikon, Nevetés, nevetség, nevetségesség, humor
(vö. Humor és Magyar, õslegenda) címszó

Ami gyémánt volt, gyémánt marad?
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Létezik egy gond, amelyrõl viszonylag keveset
cikkeztek az észak-afrikai változások kapcsán, s
amelyrõl könnyen kiderülhet, hogy távlatilag épp
annyira nyugtalanító, mint például a fajsúlya ál-
tal geopolitikai problématestvérséget mutató zsi-
dó-palesztin viszony. A líbiaiakhoz végre vissza-
térõ Líbia kapcsán sokat írtak annak lehetõségé-
rõl, hogy a belforrongás miatti politikai ingatag-
ságot kihasználják a szélsõséges iszlamisták, akik
máshonnan kiszorítva, az itteni hatalomûrben ta-
lálnak táptalajt. Sok szó esett arról, hogy veszé-
lyes, ha a Nyugat nyakig merül egy vadonatújjá
harcolt országba, s mondván, hogy része volt a
felszabadításban, így része kell hogy legyen a
stabilizálásban is, tulajdonképpen neo-gyarmati
tervekrõl éberálmodna. Fogyott nyomdafesték
azt illetõen is, hogy Líbiát nagy bûn lenne ha-
nyagolnia magának Afrikának, s ebben az eset-
ben azon gondolkozni, hogy az ottani új kor-
mányt mennyire kifizetõdõ elfogadni, fõképpen,
ha összevetik a több évtizedes Kadhafi-segélyek
baráti-jótékony hatásával.
Arról viszont keveset beszélnek, hogy Tripolisz
áttételesen is meghatározhatja a Száhel-térség,
vagy akár a Maghreb (arabul: Nyugat) belpoliti-
kai vérnyomás-értékeit. A Kadhafi-mentesített
országból ugyanis dolgos százezrek menekültek
haza Nigerbe, Maliba vagy Csádba, s egyszer ha-
zatérve nagy valószínûséggel csak felduzzasztják
a honi munkanélküliek sorait, akaratlan, de nö-
velve az öröklabilis országok szociális feszültsé-
geit. Ha mindössze a Csádba visszatérõ majd
hetvenötezer munkásra gondolunk, felmerül a
probléma: mit okoz a nemzetgazdaságban mind-
azon jövedelmeknek a kiesése, amit a külföldön
dolgozók hazaküldött és otthon elköltött pénzei
jelentettek? Ezeket az „idegen” ezreket Líbiában
nem ritkán egy kalap alá vették a Kadhafi olda-
lán harcoló tuareg csapatokkal és mourtazakként
(zsoldos) kezelték. 
Apropó: Bamakoból (Mali) és Abujából (Nigéria)
folyamatos vészharang-kongást hallani: jönnek
haza a fülig felfegyverzett tuaregek. A többiek lát-
nak még valami pénzkereseti lehetõséget a líbiai
volt-rezsim melletti kitartásban, vagy remélik
még, hogy az eltûnõ nemzeti aranytartalékokból
csak kifizetik õket valós, bátor, bár rossz ügyért

való harcukért. Késõbb õk is hazatér-
nek. A Száhel országai csak nyög-
nek arra a gondolatra, hogy harc-

hoz szokott és egyéb jövedelmek
nélküli ezrek fognak esetleg is-

mét egy tuareg-állam kihasításá-
ban gondolkodni... hisz egykoron

Kadhafi is ezt ígérte nekik.
Lehetõség? Beolvasztásuk az
új líbiai hadseregbe. Na de,
ezek „mourtazakok”!Ady András
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Visszatérhetnek azok 
az idõk, amikor a 
székelyföldiek is újra 
elszegõdnek a bányákba. 

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Mindenki hazudik. Mindenkinek van takar-
gatnivalója. Mindenki megszegi a törvényeket.” 

Harlan Coben

Az a rohadt médiavisszhang

Nevetés 1

Berber gondok
A nap címe. Hogyan akarja az RMDSZ
tönkretenni az ANI-t, România liberã

Magyarázat. Mint tudjuk, az ANI az az
„integritási” ügynökség, amely az igazság-
szolgáltatással párhuzamosan – vidáman,
elszántan és ellenõrizhetetlenül – fõleg ösz-
szeférhetetlenségeket állapít meg ott, ahol
akar, állandó legitimitási zavarban. Mint-
hogy az Alkotmánybíróság érvénytelennek
nyilvánította a mûködését szabályozó tör-
vény némely cikkelyét, az ANI ellen már
eddig sok pert nyertek, és még sokat fognak
nyerni. Populista konstrukcióról van szó,
amelyet Monica Macovei a hazai és európai
korrupció elleni mozgalom részrehajló él-
harcosa, a fõ kormánypárt egyik vezetõ
alakja talált ki a politikai ellenfelek megzsa-
rolására és ellehetetlenítésére. A Romlib ter-
mészetesen vele tart, pánikba van esve,
hogy baja esik a „drága ANI-nak”. Mielõtt
bárki cinizmussal vádolna bennünket: a de-
mokratikus világban az intézményes és hi-
vatalos igazságszolgáltatás foglalkozik az-
zal, amivel nálunk ez az ANI nevû pót-
szerv, szörnyszülött. A populista intézmény
túlkapásai ellen az RMDSZ kezdettõl fogva
felvette a harcot, akkor Frunda György
volt, most Márton Árpád van az élvonalá-
ban, utóbbi gyökeres törvénymódosító ja-
vaslatával. Nem csak okosan, de egyre haté-
konyabban lépnek fel a magyarok a jogokat
sértõ „eredetieskedések” ellen. Bátor kiállá-
sukért és szakmai tekintélyükért minden di-
cséretet megérdemelnek. 

Erõs, de meggondolkoztató. A PSD tiszte-
letbeli elnöke, Ion Iliescu arra figyelmeztet,
hogy a PDL és Traian Bãsescu terve, a Né-
pi Mozgalom a harmincas évek szélsõjobb-
oldali jelenségeire emlékeztet, amilyen a ná-
cizmus is volt. „Demagógiáról van szó,
amely általános zavart akar kelteni a válasz-
tások elõtt”, idézi a Cotidianul a volt állam-
fõt. Gondoljanak bele civilek és normális
politikusok egyaránt: Gabriel Oprea – Dan
Diaconescu – Gigi Becali! De mindenek-
elõtt Arturo Ui!

A nap álhíre. Új közmondás van születõ-
ben a romániai sajátos korrupcióellenes
harcból ihletõdve; ha valamit erõfeszítés
nélkül meg lehet oldani, arra azt mondják:
„Könnyû, mint az ANI ellen pert nyerni!”



Röviden

Folytatás az 1. oldalról

Fekete Emõkétõl, Kolozs
Megye Tanácsának alelnö-
kétõl megtudtuk, Alin Tiºe
tanácselnök kezdeményezé-
sére idõközben megkezdõ-
dött a Nokia és a megyei ön-
kormányzat közti szerzõdés
titkosításának feloldása.
„Az a szándék, hogy nyil-
vánosságra kerüljön a szer-
zõdés teljes szövege, ebbe
azonban a Nokiának is bele
kell egyeznie. Véleményem
szerint ugyanakkor ez sokat
nem segít az ügyön” – fo-
galmazott Fekete Emõke,
hozzátéve, a szerzõdést egy-
kor üzleti megfontolásból
titkosították. Tudomása
szerint a megállapodás szö-
vegében nem szerepelt kikö-
tés arra nézve, hogy a gyár
meddig köteles a megyében
maradni. 

„Nem kis összeget fektet-
tünk be a szóban forgó ipari
park közmûvesítésébe, vala-
mint az  infrastruktúra meg-
valósításába. Nem titkolt cé-
lunk volt akkor is, akárcsak
ma, hogy különbözõ cége-
ket vonzzunk a megyébe.
Ezen folyamatosan dolgo-
zunk, már több cég  érdeklõ-
dést mutatott a megüresedõ
ipari park iránt” – tájékozta-

tott Fekete Emõke. Meglátá-
sa szerint a Nokiának is
szándékában és érdekében
áll, hogy nemeszsuki épüle-
teit értékesítse.

Az alelnök elmondása
szerint a megyei tanács je-
lenleg inkább arra keresi a
lehetõséget, hogy a gyárbe-
zárás folytán munkanélkü-
livé váló mintegy kétezer
személynek további alkal-
mazási lehetõséget biztosít-
hassanak a jövõben. Ennek
érdekében a munkaügyi hi-
vatallal és a prefektúrával
közösen átképzõ kurzusok
megszervezését fogják tá-
mogatni, amelyen az érin-
tettek szakképesítést sze-
rezhetnek.

Ma Kolozs megyébe siet
Sulfina Barbu munkaügyi
miniszter is, aki a helyszí-
nen kíván tájékozódni a
„szociális válság” kialakulá-
sáról és ennek megoldási le-
hetõségeirõl – számolt be
róla a sajtónak Valentin
Ilcas, a Nokia Metal szak-
szervezet vezetõje. A tárca-
vezetõ a megyei munkaerõ-
elhelyezõ ügynökség, az ön-
kormányzat és a szakszerve-
zetek, valamint a Nokia
gyár képviselõivel egyaránt
megbeszéléseket folytat
majd. 
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Vihar elõtti csend a NokiánálTeljesített inflációs cél

Szeptember folyamán négy
százalék alá süllyedt az éves
inflációs ráta, amely meg-
egyezik a Román Nemzeti
Bank által kitûzött 2-4 szá-
zalék közötti inflációs céllal
– elõlegezte meg a hivatalos
adatokat tegnap egy pénz-
ügyi konferencián Mugur
Isarescu jegybankelnök.

Változatlan ingatlanhitel

A bankok számára elõírt hi-
telezési szigorítások dacára
sem változnak a jövõben az
euróban felvett ingatlanhite-
lek nyújtásának feltételei Ro-
mániában – jelentette be teg-
nap Radu Ghetea, a Román
Bankszövetség elnöke. Az-
zal, hogy engedett a pénzin-
tézetek kérésének, a jegy-
bank lemondott abbeli tervé-
rõl, hogy a lejhiteleknél ma-
gasabb önrészt követeljen a
devizaalapú ingatlankölcsö-
nök esetében.

200 milliárd mentésre

Európának 200 milliárd
euróra van szükséga ahhoz,
hogy újratõkésítse pénzinté-
zeteit és visszanyerje a be-
fektetõk bizalmát – jelentette
ki Antonio Borges, az IMF
európai részlegének vezetõje.

A mai egyeztetések során sok minden eldõlhet a nemeszsuki Nokia-gyár dolgozóinak sorsáról

A korábbi bejelentésekkel ellentétben nem
sztrájkoltak tegnap a nemeszsuki ipari park-
ban mûködõ Nokia gyár alkalmazottai teg-
nap. A gyár vezetõségének hivatalos beje-
lentése szerint a keddi sztrájkkezdeménye-
zésnek nem voltak következményei, így teg-
nap reggel az alkalmazottak folytatták
munkájukat. A Nokia gyár szakszervezetei-
vel folytatott megbeszéléseket követõen
Alin Tiºe tanácselnök tegnap kijelentette: a

megyei tanács azon alkalmazottak végkielé-
gítésének ügyében is intézkedni kíván, akik-
nek megállapodására nem vonatkoznak a
kollektív munkaszerzõdés kitételei. Valentin
Ilcas úgy fogalmazott, a tanácselnök hozzá-
állása „építõ jellegû“ volt: felajánlotta, hogy
a tanács mindenben a nemeszsuki dolgozók
segítségére lesz. Ehhez hasonlóan együtt-
mûködõnek mutatkozott a finn cég Kolozs
megyei vezetõsége is. 

Elmaradt a sztrájk

Farkas István

Az államtitkár úr leg-
utóbb Skóciában járt, ahol
több külföldi befektetõcso-
porttal is találkozott, illetve
folytatott kétoldalú megbe-
széléseket. 
– Egy befektetési konferenci-
án vettem részt Edinburgh-
ban, Alex Salmond skót mi-
niszterelnök meghívására,
aki a megújuló energiaforrá-
sokat érintõ komoly progra-
mot indított el. A több mint
négyszáz meghívottat szám-
láló konferencián Romániát
mint befektetési környezetet
mutattam be, hangsúlyozva,
a kormány prioritásai közé
tartozik a külföldi beruházók
jelenléte. A fórumon meg-
gyõzõdhettem arról, hogy a
külföldi befektetõk a kelet-
közép-európai befektetési tér-
képen pozitívan ítélik meg
Romániát.

Az utóbbi napok történé-
sei nem egészen ezt mutat-
ják, inkább rácáfolnak erre
– gondolok itt a Nokia kivo-
nulására Nemeszsukról,
vagy arra, hogy a finn légi-
társaság felfüggesztette bu-
karesti járatait, miközben
Horvátországba menetrend
szerinti járatot indít.
– Nézze, ez a Nokia-ügy sze-
rintem fel van fújva.

Úgy érti, hogy a média
túllihegi?
– Nemcsak a média, szerin-
tem a kormány is. Túl nagy
fontosságot tulajdonított ne-
ki, miközben a mostani No-

kia már nem az, amelyik
2008-ban Nemeszsukra köl-
tözött, már nem világelsõk.
Persze, ez kétségkívül nega-
tív fejlemény az ország gaz-
dasági életében, szomorú,
hogy kétezer ember munka-
nélküli lesz. De errõl nem
Románia tehet, hanem a
finn cég, amelynek az utób-
bi idõben enyhén szólva
megomlott a befektetési
stratégiája. Annak ellenére,
hogy tavaly az ország máso-
dik exportõre volt a Nokia,
szerintem nem kell annyira
elkeseredni, ettõl még nem
fog megomolni Románia
gazdasága.

Azzal együtt, hogy az ügy
fel van fújva, gondolom a
kormány le fogja vonni be-
lõle a tanulságot.
– A román kormány nem tud
forgalmat generálni egy ma-
gáncégnek, akármilyen nagy
is legyen az. Az állam felada-
ta, hogy kedvezõ lehetõséget
teremt az országban folyta-
tandó gazdasági tevékeny-
séghez, ipari parkot létesít,
utat épít, elektronikai hálóza-
tot. Ezt meg tudja tenni és
meg is teszi. Románia befek-
tetõbarát ország – a térségben
a harmadik helyen áll. Tavaly
Lengyelország, 7,3, Csehor-
szág 5, Románia pedig 2 mil-
liárd eurót vonzott külföld-
rõl. Most mindenütt csökke-
nési tendencia van, de ez az
arány 2008-ban 10 milliárd
euró volt. A kormánynak te-
hát nincs milyen tanulságot
levonnia – ez egy szerencsét-
len eset, sajnáljuk, hogy a

Nokiának csökkent a forgal-
ma, de mi nem tudjuk azt be-
folyásolni.

Melyik az a gazdasági
szektor, amely iránt legin-
kább érdeklõdnek a külföldi
vállalkozók?
– A gazdasági minisztérium
„védnöksége” alatt Romá-
niába befektetõ külföldi vál-
lalkozók között egyértelmû-
en az energiaszektor a leg-
népszerûbb. A beruházók
mintegy hetven százaléka
ebben az ágazatban látja a
potenciált. 

És kiknek a célpontja Ro-
mánia? Például Magyaror-
szág mennyire használja ki
az erdélyi potenciálokat?

– Magyarország szerintem
elszalasztotta a nagy lehetõ-
séget. Államtitkári kinevezé-
sem elõtt a magyar kormány
befektetési irodáját vezettem,
az erdélyi beruházásokért fe-
leltem. Az elvártnál sokkal
kisebbek lettek a megvalósí-
tások, ami azért is furcsa,
mert Ausztria, Németország
és Hollandia rengeteg céget
hozott. 

A világ melyik táján leg-
aktívabb a román gazdasági
jelenlét?
– Mindenképp az Európai
Unióban, ahová az export 72
százaléka irányul. Ez egyéb-
ként azt bizonyítja, hogy a
román üzletemberek priori-
tásnak tekintik az uniós üzle-

ti szférát. Nagy külföldi tõke-
mozgásról azonban nem be-
szélhetünk – tavaly 32 milli-
árd eurót tett ki a román ex-
port. Ugyanakkor tudatában
vagyunk, hogy Kína, Brazí-
lia, Oroszország fontos pia-
cok, ebbe az irányba kell ter-
jeszkedni – éppen ezért pró-
bálunk változtatni a hazai
vállalkozók hozzáállásán. Itt
egyébként a nagy baj a kis- és
közepes vállalkozásokkal
van. A nagyok terjeszkednek
nélkülünk is. 

A román kormánynak
milyen stratégiája van a ha-
zai befektetõk külföldi ter-
jeszkedésére? 
– A termékek külföldi piaco-
kon való bemutatását konk-

rét programmal támogatja a
kormány, ez konkrétan a ki-
állításokon és üzletember-ta-
lálkozókon való részvételt je-
lenti. Ezt megelõzõen az ex-
porttanács az ország kiviteli
stratégiájának függvényében
felvázolja a következõ év pri-
oritásait, azt, hogy milyen
ágazatokra kell koncentrálni,
illetve kiválasztjuk azokat a
világkiállításokat, amelyeken
fontosnak tartjuk a román je-
lenlétet. Utóbbira idén 36
millió lejt szánt a kormány,
amelybõl az egyes kiállításo-
kon való részvétel ötven szá-
zalékát fedezi. Fõként azokat
a cégeket támogatjuk, ame-
lyek az EU-n kívül terjesz-
kednének, az unión belül
ugyanis viszonylag könnyû
az üzletkötés.

Mi zajlik az állami kéz-
ben levõ nagyvállalatok
portáján? Tervezi-e hosz-
szabb távon a gazdasági mi-
nisztérium ezen cégek rész-
vénycsomagjainak börzére
vitelét?
– A kormány komolyan gon-
dolja a privatizációs folya-
matokat – a jövõben folytat-
ni fogjuk a Petrom börzére
vitelét, ezenkívül a Trans-
electrica és Transgaz részvé-
nyeivel már ebben a hónap-
ban ismét börzén leszünk.
Jövõben pedig a Romgazzal
is „tõzsdézni” fogunk. Ezen-
kívül igyekszünk visszafogni
a tevékenységét a nagy adós-
ságokat felhalmozó állami
cégeknek, és amint van rájuk
érdeklõdõ, ezeket is privati-
záljuk.

„A kormány komolyan veszi a privatizációt”
Borbély Károly gazdasági államtitkár szerint a külföldi befektetõk pozitívan ítélik meg Romániát
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A népszámlálás kisebbségi
ügy is, mindannyiunk ügye.
Túl azon, hogy válaszaink-
kal lakóhelyünk, környeze-
tünk fejlesztését könnyítjük
meg, a népszámlálás ered-
ménye kisebbségi kérdések-
ben is mérvadó, a jövõnket
határozza meg az, hogy
hány magyar él ma Romá-
niában. 

Országunkban kötelezõ
részt venni a népszámlálá-
son. Mindenkinek fogadnia
kell a népszámlálási kérde-
zõbiztost. A válaszadás
megtagadásáért a törvény
szerint pénzbírság jár. A kér-
désekre, néhány kivételt le-
számítva, kötelezõ válaszol-
ni. Összeíráskor nem kell az
összes családtagnak jelen
lennie, egy személy is –
nem muszáj a családfõ le-
gyen – bediktálhatja az egy
háztartásban élõk adatait.
Bár sok országban van mód
arra, hogy online töltsék ki a
népszámlálási ûrlapokat,
Romániában ma erre még
nincs lehetõség!

Közösségünk szempont-
jából legfontosabb ûrlap a P,
azaz a Persoane (Szemé-
lyek), ebbõl minden család-
tagnak külön töltenek ki
egyet-egyet.  Az itthon élõ-
ket és az ideiglenesen távol
(más településen vagy kül-
földön) tartózkodókat is

mindenképpen a P (per-
soane, személyek) piros szí-
nû ûrlapra regisztráljuk! Ez
vonatkozik az egyetemisták-
ra, a más országban ideigle-
nesen munkát vállalókra is.
Nem kell attól tartani, hogy
valakit kétszer is nyilvántar-
tásba vesznek, ugyanis az
országos program kiszûri
majd a duplázásokat. Tudni
kell, hogy csak azok a sze-
mélyek kerülnek be az állan-
dó lakosság körébe, akik a P
ûrlapon szerepelnek! A de-
mográfiai arányokat pedig
az állandó lakosság adatai-
ból számolják ki.  

Vigyázat! – amint már je-
leztük, vannak olyan kérdé-
sek is, amelyekre nem köte-
lezõ válaszolni. Például a
nemzetiségre és anyanyelvre
vonatkozó kérdés ilyen. Ép-
pen ezért nagyon kell figyel-
ni arra, hogy a számlálóbiz-
tos nehogy kihagyja ezt a
kérdést. A romániai magyar
közösség szempontjából
fontos a demográfiai arány,
hiszen ehhez kötõdnek ki-
sebbségi jogaink, többek kö-
zött az anyanyelvhasználat,
a magyar iskolák, intézmé-
nyek sorsa. A nemzetiségre
és az anyanyelvre vonatko-
zó kérdés nyílt, mindkettõre
a helyes válasz a maghiarã
(magyar). A regionális iden-
titást nem számolják a ma-

gyar közösséghez, ha pedig
csak az anyanyelvhez diktál-
juk be a magyart, az nem je-
lenti azt is, hogy a nemzeti-
ség is automatikusan ma-
gyar lesz! Éppen ezért mind-
két kérdésre meg kell adni a
választ. A számlálóbiztos
csakis tollal töltheti ki az ûr-
lapokat! Ne fogadjuk el ma-
gyarázatként, hogy majd
utólag, netán az adatok kó-
doláskor véglegesítik a ceru-
zával kitöltött nyomtatvá-
nyokat. 

Felhívjuk a figyelmet,
hogy a számlálóbiztosok
már október 19-én bejárják
a körzetüket és plakátokat,
szórólapokat helyeznek el,
így értesítve a lakosokat,
hogy mikor fogják felkeres-
ni õket. Az összeírók sze-
mélyi igazolvánnyal és ki-
tûzõvel igazolják magukat.
Amennyiben október 24-ig
semmilyen formában nem
jelentkezik a számlálóbiz-
tos, azonnal jelezni kell a
polgármesteri hivatalban,
az RMDSZ zöld számán,
vagy az RMDSZ területi fe-
lelõseinél.

A www.nepszamlalas.ro
honlapon kérdezõbiztosok
és válaszadók is gyakorlati
kisokost találnak, de hétköz-
nap 10 és 18 óra között a
0800-802009 ingyenes zöld-
számot is hívhatják.
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Antal Erika, Kovács Zsolt

Semmibe veszik az isko-
lai büfék azt a három

éve érvényben lévõ tör-
vényt, amely tiltja az egész-
ségre káros élelmiszerek for-
galmazását a tanintézmé-
nyekben. Miután lecsende-
sült a chipsek, magas só- és
cukortartalmú ételek és ita-
lok elleni hadjárat, a büfések
pultjára ismét felkerültek a
tiltott áruk. Több marosvá-
sárhelyi iskolában a chipsek
zárt csomagolásban és meg-
tévesztõ felirattal, a cukor-
kák, csokoládék kis kiszere-
lésben ugyanúgy kaphatóak,
mint a törvény bevezetése
elõtt.

Az Országos Állategész-
ségügyi és Élelmiszer-ellen-
õrzõ Hatóság szeptember
elején több megyében indí-
tott vizsgálatot, elsõsorban a
tej- kifli program mûködését
és az iskolai kantinokat ellen-
õrizték, ám figyelmük a büfé-
ket elkerülte. Emiatt gyakor-
latilag az iskolák vezetõségén
múlik, mit eszik a gyerek
szünetben. 

Nem elég a kampány

A 2-es számú marosvásár-
helyi általános iskola egyik
diákjának édesanyja, Fe-
rencz Borbála lapunknak ar-

ra panaszkodott: többször
jött haza a kisfia azzal, hogy
uzsonna helyett inkább cso-
kit vásárolt a szünetben.
„Tavaly külön egészséges
táplálkozási napot tartottak
az iskolában a tanárok kez-
deményezésére, és mi, szü-
lõk segítettünk is. A gyere-
kek egészséges ételeket ké-
szítettek, az iskolában meg-
terítettek, népszerûsítették a
helyes táplálkozást. Azt hit-
tem, jó irányba mennek a
dolgok, de az idén ez meg-
változott” – mesélte tapasz-
talatait a szülõ. Az anya sze-
rint nemcsak a büfék kínála-
tával van baj, hanem azzal,
hogy az egészségkampányok
rövid lejáratúak, és nem ala-
kult ki annak a rendszere,
hogy a péksütemények és
cukrozott italok helyét a gyü-
mölcsök vegyék át.

Nem áll módjukban

Andrássy Árpád, a 2-es
számú iskola tanára ellen-
ben azt állítja, nagyon szigo-
rúan ellenõrzik és büntetik is
a büféket. Ezt viszont a gye-
rekek úgy próbálják kijátsza-
ni, hogy máshonnan veszik
meg a tiltott nassolnivalót. A
7-es számú iskola tanulói
például a szomszédos napi
piacon mûködõ gyorsbüfék-
ben vásárolják meg a

chipset, az igazgatói, osz-
tályfõnöki tiltás ellenére is –
mondta Andrássy, aki ko-
rábban a 7-es  iskola igazga-
tója volt. „Itt, ahol most ta-
nítok, kicsit más a helyzet,
mert sokkal jobban ellen-
õrizhetõek a diákok, nem
hagyhatják el az iskola terü-
letét” – magyarázta a peda-
gógus. A lapunknak nyilat-
kozó tanár szerint sokszor a
szülõk hozzáállásán múlik,
mit választ a gyerek.  

A Maros megyei tanfel-
ügyelõségen az egészségte-
len ételek forgalmazásával
kapcsolatban annyit mond-
tak, az intézménynek „nem
áll módjában és nem is fel-
adata” az iskolai büfék el-
lenõrzése.

Heccbõl chips

A sepsiszentgyörgyi Mikes
Kelemen Fõgimnázium ve-
zetése azt állítja, az iskolai

büfében igyekeznek olyan
termékeket kínálni, hogy
azok vonzóak legyenek a diá-
kok számára, és a törvénye-
ket is betartsák – állítja la-
punk érdeklõdésére Szõcs-
Torma Katalin. A iskolaigaz-
gató helyettese elmondta:
olyan cégre bízták a büfé mû-
ködtetését, amely saját pék-
termékeket készít, és azokat
megvizsgáltatja a közegész-
ségügyi laboratóriumban.
Fõként süteményeket és tej-

termékeket, illetve gyümöl-
csöt, szénsavas és szénsav-
mentes ásványvizet lehet vá-
sárolni a Mikes Kelemen Fõ-
gimnázium büféjében – tájé-
koztatott az igazgatóhelyet-
tes. Az iskola környékén né-
hány diák azonban azt
mondta lapunknak: a szigorí-
tások miatt sokan heccbõl is
a tiltólistás termékeket kere-
sik és veszik iskolába menet.

Biztos üzlet a csoki

Alternatívák pedig van-
nak. Egy marosvásárhelyi
vállalkozó „reformbüfék” lét-
rehozását tervezi, noha egy-
elõre csak az eddig megszo-
kott termékek iránt érdeklõd-
nek a kereskedõk. „Az isko-
lákban mûködõ kisvállalko-
zások, alvállalkozások na-
gyon kis költségvetéssel mû-
ködnek, azt szerzik be, amit a
gyerekek tényleg megvesz-
nek. Mivel a csoki biztosan
eladható, ezért csokit rendel-
nek. A sós kukoricapuffancs,
ismert nevén a pufulec, szin-
tén népszerû, pedig tiltólistás
az energiatartalma, a sótar-
talma miatt, sok esetben pe-
dig a minõsége is kifogásol-
ható. Csak akkor fog változni
a büfékínálat, ha ehhez az is-
kolák, illetve a mûködtetõk
támogatást kapnak” – véli az
üzletember. 

Iskolabüfék: gyõzött a chips
Továbbra is egészségtelen termékeket forgalmaznak a hazai tanintézményekben

KÖZÉRDEKÛ HIRDETÉS

Jobb mint az uzsonna: könnyû becsokizni az iskolai büfé kalóriában is gazdag kínálatában

Népszámlálás 2011 –  
A „P” ûrlap a legfontosabb

Antal Erika

Az elõzetes bejelentések-
kel ellentétben mégis de-

monstrációval egybekötött
megemlékezést tart ma az
Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács Marosvásárhelyen
az aradi vértanúk napján: a
politikai szervezet tiltakozni
kíván az ellen, hogy hóna-
pok óta késik a helyi orvosi
és gyógyszerészeti egyetem
(MOGYE) magyar tagoza-
tának megalakítása. Jakab
István, az EMNT Maros
megyei szervezetének elnö-
ke a Szekelyhon.ro-nak el-
mondta: Hargita, Kovászna
és Kolozs megyébõl is autó-
busszal érkeznek a szervezet
tagjai a marosvásárhelyi
megemlékezésre, amelyen
Tõkés László, az EMNT el-
nöke is beszédet mond. „Az
EMNT egyértelmûen és ha-

tározottan azt tartja fontos-
nak, hogy a megemlékezést
olyan hangos tiltakozás zár-
ja, amit nem csak az egye-
tem vezetésében hallanak
meg, hanem az európai köz-
vélemény fülébe is eljut” –
fogalmazott Jakab István.

Hétfõi közös sajtótájékoz-
tatójukon az RMDSZ, az
EMNT és az MPP még ab-
ban egyeztek meg, hogy az
egyetem ügyeit politikai
úton és nem az utcán kell
rendezni. 

Csegzi Sándor alpolgár-
mester tegnap lapunknak el-
mondta: az RMDSZ szerve-
zi Marosvásárhelyen a meg-
emlékezést, amelyre az
EMNT-t és az MPP-t is meg-
hívta. Az elöljáró Jakab Ist-
ván nyilatkozatával ellentét-
ben azt állítja: nem lesz tün-
tetés. „Buszokkal jönnek em-
berek a megemlékezésre, de

nem fognak tüntetni” – szö-
gezte le Csegzi, hozzátéve,
hogy más jellegû demonstrá-
ció nincs is engedélyezve.

A mára beharangozott de-
monstráció elõtt Marosvá-
sárhelyt magyarellenes han-
gulat uralta, miután Marius
Pascan, Maros megye pre-
fektusa és Dorin Florea pol-
gármester kedden sajtótájé-
koztatón foglalt állást a
MOGYE-vel kapcsolatban.
A prefektus szerint az egye-
temen mûködõ magyar ta-
gozat a felelõs azért, hogy
csak a második kategóriás
besorolást kapta a nagy múl-
tú intézmény a hazai egyete-
mek rangsorában. A magyar
tagozaton ugyanis tanárhi-
ány van. Az elöljárók felve-
tették a MOGYE, a Mûvé-
szeti Egyetem és a helyi
Petru Maior Egyetem össze-
vonásának lehetõségét.
Marius Paºcan szerint a ma-
gyar érdekvédõk által szer-
vezett tiltakozások az okta-
tásszervezés kudarcairól te-
relik el a figyelmet.

Szeptember végén az
EMNT Maros megyei szer-
vezete még országos tiltako-
zó akciót is kilátásba helye-
zett a MOGYE magyar ta-
gozatának megalakítása ér-
dekében. Késõbb Nagy Örs
rektorhelyettes viszont úgy
nyilatkozott, már csak politi-
kai úton rendezhetõ az egye-
temi átszervezés ügye. 

Marosvásárhely: tiltakozás
vagy megemlékezés?

Fotó: Tofán Levente

Ünnepi programok Aradon

Ünnepi rendezvényekkel tisztelegnek Aradon a vérta-
núk emléke elõtt, a hazai politikai és civil szervezetek.
Tegnap kiállítás nyílt a negyvennyolcas szabadságharc
ereklyéibõl, az esti ünnepi elõadást a város Kultúrpalo-
tájában tartották. Ma a belvárosi római katolikus temp-
lomban istentisztelettel folytatódnak a megemlékezé-
sek. Ezt követõen az egykori vesztõhelyen és a Szabad-
ság-szobornál tartanak koszorúzást. A szoborcsoport-
nál beszédet mond Gheorghe Falca, Arad polgármeste-
re, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, Cãlin Bibart, Arad
megye prefektusa, Bognár László, Arad alpolgármeste-
re és Soltész Miklós magyarországi szociális, család- és
ifjúságügyi államtitkár.
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Csibi Márti

„Az erdélyi idõszámítás
újkori mérföldkövét sike-

rült ma letenni” – jelentették
ki az erdélyi színházigazga-
tók, akik a Gyergyószent-
miklóson zajló IX. Nemzeti-
ségi Színházi Kollokviumon
kerekasztal-beszélgetést foly-
tattak a színházi érdekvédel-
mi szövetség megalapításá-
ról. A meghívottak között
volt Márta István, a POSZT
mûvészeti vezetõje, a Ma-
gyar Fesztiválszövetség elnö-
ke, Fõvárosi Színigazgatók
Egyesületének alelnöke, az
Új Színház igazgatója, Bá-
lint András, a Fõvárosi Szín-
igazgatók Egyesületének el-

nöke, a Radnóti Színház
igazgatója, Csizmadia Tibor
a Magyar Színházi Társaság
elnöke, Horányi László, a
Magyar Játékszíni Társaság
elnöke. A találkozó kezde-
ményezõje Gáspárik Attila,
a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház igazgatója, a házi-
gazda pedig Béres László, a
Figura Stúdió Színház igaz-
gatója.

Szövetség 
a színházi érdekekért

Amint az a sajtó számára
is nyilvánossá tett átiratban
szerepel, céljuk egy olyan er-
délyi magyar szakmai szín-
házi szövetség alapítása,

amely felvállalja a régió szín-
házmûvészete sajátos érde-
keinek képviseletét, orszá-
gos, Kárpát-medencei és
egyetemes magyar viszony-
latban. A közlemény aláírói
a temesvári, gyergyószent-
miklósi, szatmárnémeti, sep-
siszentgyörgyi, marosvásár-
helyi, kézdivásárhelyi, széke-

lyudvarhelyi, aradi, csíksze-
redai, nagyváradi társulatok
igazgatói. 

Béres László és Gáspárik
Attila színházigazgatók egy-
aránt hangsúlyozták: az ér-
dekvédelmi szervezet létre-
hozására már több éve tör-
ténnek kezdeményezések,
azonban láthatóan most szü-

lettek meg azok a közös ér-
dekek, amelyekért érdemes
kiállni. 

Egységben az erõ

„A szövetség erõsebb, mint
az egyén” – hangsúlyozta
Gáspárik Attila színházigaz-
gató. Véleménye szerint egy

szövetség létrehozása által a
színházakat érintõ jelenlegi
problémák könnyebben meg-
oldhatóak lesznek. Mint fo-
galmazott, nem csupán a
színházaknak, de a közön-
ségnek is lesz ebbõl nyeresé-
ge, hiszen ha a szakma anya-
gi biztonságban érzi magát,
könnyebben kiszolgálja a kö-
zönséget is. „Egyelõre ez egy
kiindulópont, egy kezdõ pil-
lanat, ahonnan majd tovább
lehet lépni” – foglalta össze
Béres László, a Gyergyó-
szentmiklósi Figura Stúdió
Színház igazgatója. 

Elsõ lépésként megalakult
a kezdeményezõ testület,
mely kidolgozza a szervezet
alapszabályzatát, valamint
olyan intézményes keretet,
amely biztosíthatja az önálló
entitást képviselõ erdélyi
színjátszás minõségi kiteljesí-
tését, a régió kultúrájában
minõségteremtõ transzkul-
turális lehetõségek kihaszná-
lását, az egyetemes magyar
kulturális integráció megva-
lósítását, egy konkrét, kidol-
gozott ütemterv szerint. 

HIRDETÉS

Erdélyi magyar szakmai színházi szövetséget alapítanak a magyar színházigazgatók 

Kovács Zsolt

Visszakerül a sepsiszent-
györgyi Bod Péter Ko-

vászna Megyei Könyvtár
élére Szonda Szabolcs igaz-
gató, miután tegnap sikere-
sen versenyvizsgázott. Amint
arról lapunkban már beszá-
moltunk, Szonda Szabolcs
igazgatói tisztségét három
hónappal ezelõtt érvénytele-
nítette a bíróság, mivel in-
doklása szerint 2009-ben
Kovászna Megye Tanácsa
diszkriminatív határozatot
hozott, amikor a magyar
nyelv ismeretét is kérte az ál-
lásra jelentkezõktõl. „Olyan
igazgatót kerestünk, aki ala-
posan ismeri a magyar nyel-
vet és kultúrát, hiszen egy 75
százalékban magyarok lakta
városban olyan könyvtárat
vezet, amelynek 220 ezer
könyvet számláló állomá-
nyának többsége magyar
nyelvû, olvasóinak 86 száza-
léka pedig magyar” – szö-
gezte le tegnapi sajtótájékoz-
tatóján Tamás Sándor,

Kovászna Megye Tanácsá-
nak elnöke. Antal Árpád
sepsiszentgyörgyi polgár-
mester kijelentette: „ez a cso-
port, (szerk. megj. Dan Tana-
sã, Dan Suciu és Codrin
Munteanu) miközben nagy
és büszke románokként tün-
tetik fel magukat, valójában
sokat ártanak Romániának,
hiszen mérgezik a román–
magyar kapcsolatokat, bebi-
zonyítják, hogy a magyar ki-
sebbséget diszkriminálják, és
másodrangú állampolgárok-
nak tekintik.” A polgármes-
ter szerint az elégedetlenke-
dõknek „nem Szonda Sza-
bolcs munkájával kapcsolat-
ban volt kifogásuk, hanem
azzal, hogy magyar”. A
könyvtárigazgató kifejtette:
provokációnak tartja az elle-
ne indított eljárását, szerinte
„az ügyben elsikkadt az a
tény, hogy itt valójában egy
könyvtárról van szó, amely
olyan közösségi térként mû-
ködik, ahol soha nem zár-
kóztak el semmilyen kulturá-
lis kezdeményezés elõl”. 

Újrázott Szonda Szabolcs 

Erdélyi magyar szakmai színházi
szövetség alapításán dolgoznak a IX.
Nemzetiségi Színházi Kollokviumon
részt vevõ színházigazgatók, akik 
magyarországi szakemberekkel 
tárgyaltak a Romániai Magyar 
Színházi Szövetség létrehozásáról. 

Szövetkeznek az erdélyi színházak

Antal Erika

Szépirodalmi esttel ün-
nepelte ezredik megjele-

nését kedd este a Népújság
mûvelõdési melléklete, a he-
tente megjelenõ Múzsa. A
rendezvényen Markó Béla,
Kovács András Ferenc,
Nagy Attila, Sebestyén Mi-
hály és Bölöni Domokos ol-
vastak fel írásaikból. Markó
Béla miniszterelnök-helyet-
tes az ünnepségen a költé-
szethez való visszatérésérõl
vallott, illetve arról, hogy
egy pillanatig sem volt hût-
len a lírához, csak ez kevés-
bé látszott. „Politika és iro-
dalom között, ha választa-

nom kell, ebben a társaság-
ban jobban érzem magam”
– fogalmazott az RMDSZ
februárban leköszönt szövet-
ségi elnöke, majd egy koráb-
ban írt versét, illetve néhány
limericket (kötött formájú,
ötsoros nonszensz-vers –
szerk. megj.) olvasott fel.
Nagy Attila Csillagköz címû
kötetének néhány mûvét
osztotta meg a hallgatóság-
gal, Sebestyén Mihály pedig
a Kolbászverés címû, a Múzsa
egy korábbi számában meg-
jelent novelláját olvasta fel.
Bölöni Domokos, Nagy
Miklós Kund szerkesztõtár-
sa, A tyúkcenzor látogatása cí-
mû írását olvasta fel a kö-

zönségnek, majd Kovács
András Ferenc saját és
Lázáry René Sándor álnéven
közölt verseibõl olvasott.
Nagy Miklós Kund, a Népúj-
ság fõszerkesztõje, a Múzsa
ötletgazdája és szerkesztõje
elmondta, a heti rendszeres-
séggel megjelenõ melléklet
célja, az olvasók széles látó-
körének bõvítése a kultúra
terén, és nemcsak a helyi és a
régió mûvelõdési eseményei-
nek ismertetése. „A több
mint húsz évvel ezelõtt indí-
tott Múzsában nemcsak a
kortárs szerzõk mûvei szere-
pelnek, de a múlt nagyjainak
is jut hely” – tette hozzá
Nagy Miklós Kund. 

Sipos M. Zoltán

A Kolozsvári Magyar
Operában tartott vokál-

szimfonikus hangversennyel
kezdõdik ma este az október
27-ig tartó Nemzetközi
Liszt Fesztivál. A hangver-
seny elsõ felében a magyar
zeneszerzõ vallásos temati-
kájú kórusmûveit adják elõ
magyarországi elõadók, a
Kolozsvári Magyar Opera
zenekara, valamint a Ma-
gyar Rádió énekkara közre-
mûködésével. Olyan zene-
mûvek csendülnek majd fel
többek közt, mint Bárdos
Lajos Libera me, Kodály
Zoltán Székely keserves, Cse-

miczky Miklós Pater Noster
vagy Kovács Zoltán Ave
Maria címû szerzeményei.
A hangverseny második fe-
lében a zenekedvelõk Liszt
Ferenc Esztergomi miséjét
hallgathatják meg. Október
10-én Liszt-rapszódiákat ad-
nak elõ, a zeneszerzõ egy-
kori fellépéseinek helyszí-
nén, a Redutban (ma nép-
rajzi múzeum), fiatal zon-
goristák Liszt-hangverse-
nyeire kerül sor. Október
13-án a Szentek és démonok
elõadására kerül sor, Sel-
meczi György rendezésé-
ben. A színpadi fantázia
Liszt Ferenc életérõl és mû-
veirõl egy nagyszabású stí-

lusteremtõ igénnyel létreho-
zott drámai kísérletnek is
ígérkezik, amelyben a ko-
molyzene, irodalom, balett
és színház egyszerre van je-
len. „Mindig is foglalkozta-
tott a fausti szerzõdéskötés:
az a tény, hogy az alkotó
mûvész a tudásért sokszor
még az ördöggel is szövet-
ségre lép. Ezt a témát kíván-
tam egy organikusan egy-
másba fonódó, de különbö-
zõ mûfajok, mûvészi terüle-
tek összekötésével bemutat-
ni, és értelmezni is egyben
Liszt Ferenc életmûvét” –
nyilatkozta egy korábbi saj-
tótájékoztatóján Selmeczi
György. 

Kezdõdik a Liszt FesztiválEzer Múzsa Vásárhelyen

Fotó: Figura Stúdió Színház



Hírösszefoglaló

A média sokszínûségének ér-
vényesülése miatt fejezték ki

aggodalmukat az Európai Újság-
író Szövetség (EFJ) rádiós és tele-
víziós szakértõi csoportjának tag-
jai keddi, budapesti sajtótájékoz-
tatójukon. A résztvevõk szerint
nem szabad, hogy a magyar mé-
diatörvény például szolgáljon
más európai országok számára.
A csoport kétnapos magyarorszá-
gi tanácskozásán a  magyar médi-
ában zajló folyamatokról tájéko-
zódott. Az MTI beszámolója sze-
rint olaszországi képviselõjük,
Roberto Natalie elmondta: Euró-
pa szinte egyetlen országában
sem érvényesülnek maradéktala-
nul a demokratikus értékek a mé-
diában, de úgy vélte: Magyaror-
szág rossz példát mutat, amelyet
más országoknak nem szabad kö-
vetniük. Marc Gruber, az EFJ
társigazgatója a „rossz eljárások
gyûjteményének” nevezte a ma-
gyar médiatörvényt. Hangsúlyoz-
ta: nem az a lényeg, hogy egyen-
ként nézve más európai országok

médiaszabályozásaiban is jelen
lévõ paragrafusokból áll, hanem
az, hogy mindez egyedi módon
van összeillesztve. A résztvevõk a
magyar szabályozás kapcsán bí-
rálták, hogy a kizárólag a kor-
mánypárt által delegált tagokból
álló médiatanács hatásköre igen
széles, kezében van a többi között
a frekvenciák kiosztásának lehe-

tõsége vagy nagy összegû bírsá-
gok kiszabása. Ugyanakkor bírál-
ták a közszolgálati médiumok ve-
zetõinek kinevezési gyakorlatát
is. Megállapították, hogy bár a
gyakorlat nem egyedülálló Ma-
gyarországon, a vezetõk kineve-
zésénél a szakmai vagy a társada-
lom véleményét is figyelembe
kellene venni. Jean-Francois

Tealdi, a szervezet franciaországi
tagja arról számolt be, hogy a po-
litikai hatalom befolyása saját or-
szágában is problémát jelent a
közszolgálati médiában. Szintén
a politikai befolyás meglétérõl be-
szélt a spanyol Paco Audije is. A
brit John Barsby hangsúlyozta: a
brit kormányzat jelentõsen csök-
kenti a BBC költségvetését, elbo-
csátásokat idézve elõ, ezzel pedig
az újságírói munka szenved csor-
bát. Az Európai Újságíró Szövet-
ség tagjai bírálták a közszolgálati
médiumokban zajló jelentõs el-
bocsátásokat is. „Egyre kevesebb
munkatárssal és egyre kisebb
költségvetéssel nem lehet biztosí-
tani a közmédia megfelelõ minõ-
ségét” – mondta John Barsby, és
hozzátette: „Megteszünk min-
dent, hogy támogassuk a magya-
rokat harcukban a szörnyû mé-
diatörvény ellen”. Jean-Francois
Tealdi elmondta: a látogatás so-
rán õk csak a közmédiával foglal-
koztak, azonban megfigyelése
szerint ahol a közmédia „lefelé
megy”, ott a kereskedelmi média
„szintén hanyatlik”. 

Marc Gruber szerint a magyar médiatörvény a „rossz eljárások gyûjteménye” 

Bemutatták az iPhone 4S-t 

Az Apple bemutatta legújabb mobiltele-
fonját, az iPhone 4S-t, amely elõdjéhez,
az iPhone 4-hez képest sokkal gyorsabb
processzorral és grafikus csippel rendel-
kezik. A készülék ugyanakkor intelligen-
sebben használja a két beépített antenná-
ját is, melynek eredményeként a mobil
interneten történõ adatletöltés a kétszere-
sére nõ az iPhone 4-hez képest, tehát a
mai okostelefonoknál gyorsabb adatfor-
galmat biztosít a széles sávú mobilháló-
zaton. Másik újítás a Siri elnevezésû
hangfelismerõ applikáció, amely a fel-
használók személyi asszisztenseként mû-
ködik, s akár egyetlen ujjmozdulat nélkül
is emlékeztet a fontos eseményekre. Az
MTI információi szerint a Samsung máris
jogi lépéseket fontolgat az iPhone 4S ter-
jesztése ellen, mert szerintük a készülék
két, vezeték nélküli adatátviteli szabadal-
mukat is megsérti.

A Facebookon elégedetlenkedik 
Kim Dzsong Nam

A Facebookot használja Kim Dzsong
Nam, Kim Dzsong Il észak-koreai vezetõ
legidõsebb fia, hogy hangot adjon apjával
és a fennálló rendszerrel szembeni elége-
detlenségének – jelentették a napokban a
dél-koreai újságok. A feltételezések sze-
rint jelenleg Kínában élõ, 40 éves Kim
Dzsong Namot sokáig a „kedves vezetõ”
legesélyesebb utódjának tartották, ám mi-
után 2001-ben rajtakapták, hogy hamis
útlevéllel próbál belépni Japánba, kiesett
apja kegyeibõl. Kim Dzsong Nam Face-
book-oldalán testvérét sértõ bejegyzéseket
tesz közzé, képei közt például Kim
Dzsong Un arcképe a Kung Fu Panda fe-
jére van másolva. Több más, digitálisan
átszerkesztett kép az észak-koreai elit tag-
jait és apját is nevetség tárgyává teszi. 
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Röviden

A brit trónra várandók legnépszerûtlenebbi-
ke, éspedig Károly herceg is felbukkan abban
a Charlie Ottley által jegyzett Wild
Carpathia címû rövidfilmben, mely kies ha-
zánk Kárpátjainak vadregényességével nép-
szerûsíti a romániai vadturizmust. Károly
herceg epizódszereplése azért maradt emléke-
zetes, mert egy sületlen poénnal megpróbálta
„feldobni” a természet-reklámfilmet, mond-
ván, hogy az õ családja is Drakula vérébõl
ered – úgy néz ki, nem sokat örökölhetett ap-
ja, Fülöp herceg organikus szarkazmusából.
Mi emellett még arra is gondoltunk, hogy ta-
lán még szerencsés is lehet az Ottley által
adott új név, hiszen a büszke Titanic kataszt-
rófájának túlélõit is a kicsiny, szerény, de
Carpathia nevû gõzhajó szedte ki a jeges víz-
bõl. Nomen est omen – a Kárpátok öble
számtalanszor befogadott és megmentett már
kisebb, kószáló nemzeteket. Most vajon me-
lyik, Kárpát-kötõdésû népen van a sor?

(prier)

Kettõs tükör 

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

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

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

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

✁

EFJ: hanyatlik a közmédia

Munkatársunktól

A legújabb adatok szerint
eléri a kétszázezret azoknak

a háztartásoknak a száma,
amelyekben nézhetõ az Erdélyi
Magyar Televízió (ETV). A leg-
nagyobb önálló, országos szó-
rású magyar közszolgálati tele-
vízió az elmúlt idõszakban szá-
mos kábelszolgáltatóval kötött
megállapodást, így azokra az
erdélyi településekre is eljut a
mûsor, ahol a mûholdas vétel
nem elterjedt. Az ETV mûsorát
jelenleg a Székelykeresztúrt és
mintegy 16 környezõ települést
lefedõ Hargita Line Kft., a

Szovátán, Parajdon, Alsó- és
Felsõsófalván és Korondon
mûködõ  Digi Communica-
tions Kft., a többek között
Székelyudvarhelyen, Csíkszere-
dában és Kézdivásárhelyen is
szolgáltató Next Gen Kft., a
mintegy 40 Maros megyei tele-
pülésen jelen lévõ Prodcomserv
Veszi Kft., valamint a Küküllõ
menti magyar településeket ki-
szolgáló Electro Tangent Kft. is
a kínálatába emelte. Emellett a
mûsor Marosvásárhelyen és
Sepsiszentgyörgyön egyszerû
szobaantenna segítségével is
fogható. Szepessy Elõd, az
ETV igazgatója elmondta, a kö-

vetkezõ idõszakban hasonló
megállapodásokat kívánnak
kötni más kábelszolgáltatókkal
is, azonban az esetek többségé-
ben az ezeket üzemeltetõ cégek
a lakosság igényei szerint ala-
kítják a programkínálatot, így
fontos, hogy ha az elõfizetõk
szeretnék vételezni az ETV mû-
sorait, igényüket jelezzék az Er-
délyi Magyar Televízió ügyfél-
szolgálatán vagy a helyi kábel-
szolgáltatónál. „A célunk, hogy
mihamarabb minden magyar-
lakta településen fogható le-
gyen az egyetlen erdélyi ma-
gyar  televízió” – hangsúlyozta
a televízió igazgatója. 

ETV – kétszázezer háztartásban

ÚMSZ

Megkezdte tíz hónapos bör-
tönbüntetését Stohl András

szerda reggel. A színésznek a
Nagy Ignác utcai büntetés-végre-
hajtási intézetben kellett jelent-
keznie. Az MTI információi sze-
rint a színészt késõbb átszállítják
arra a helyre, ahol büntetését töl-
ti majd; sajtóhírek szerint ez a tö-
köli börtön lesz. A színész legko-
rábban – jó magaviselet esetén –
öt hónap múlva szabadulhat.
Stohl Andrást szeptember elején
ítélte jogerõsen tíz hónap letöl-
tendõ börtönbüntetésre a Pest
Megyei Bíróság ittas vezetés mi-
att. A színész 2010. május 8-án
hajnalban a Budapestrõl Fót felé
vezetõ úton gépkocsijával áttért a
szemközti sávba, és ott összeüt-
között két szabályosan közleke-
dõ autóval. A balesetben négyen
sérültek meg, egyikük súlyosan.
A baleset után a színész elhagyta
a helyszínt, ezért a rendõrök,
még aznap, otthonából elõállítot-
ták. Stohl András vérében ké-
sõbb alkoholt, vizeletében tiltott
pszichotróp anyagot is kimutat-
tak. Mint kiderült: nemcsak al-
koholt, hanem kokaint is fo-

gyasztotta balesete elõtt. A bíró-
nõ azzal indokolta a börtönbün-
tetést, hogy Stohl nem elõször
követett el hasonló bûncselek-
ményt, és azt is mondta, nem bi-

zonyítható, hogy drogos állapot-
ban történt-e, de az biztos, hogy
fogyasztott az este drogokat. Fi-
gyelembe vették, hogy elég sokat
vezetett ittas állapotban, mire ka-

rambolozott. A baleset utáni vi-
selkedésére azt mondják, tudat-
beszûkült állapotban volt, de azt
nem tudják, hogy az alkohol
vagy a fejsérülése miatt-e. 

Bevonult a börtönbe Stohl

Stohl András megkezdte tíz hónapos börtönbüntetését. Jó magaviselet esetén öt hónap múlva szabadulhat Fotó: MTI



7.30 Híradó
7.40 Kisváros (sor.) (ism.)
8.30 Híradó
8.40 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Angyalbőrben 
(magyar sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
12.00 Rondó
12.30 Slovenski Utrinki
13.00 Kívánságkosár
Benne: 13.02 Híradó
15.15 Visszatérés 
Európába
16.10 Ízőrzők: Szenna
16.40 Korea, Kína 
és Japán kultúrájának 
története
17.30 Gábor Felicia 
- Csángó vagyok
18.15 Kisváros 
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver (sor.)
21.30 Végjáték 
(kan. krimisor.)
22.15 Hírek
22.30 Sky kapitány 
és a holnap világa 
(am.-angol-olasz sci-fi ak-
cióf., 2004)
0.15 Dunasport
0.20 A szegedi szikra
1.20 Pengető 
- Koncertek az A38 hajón

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Lagzi-randi (ameri-
kai romantikus vígjáték)
12.45 Gyilkos csönd
(amerikai thriller) 14.30
Bombajó bokszoló (ol.
vígjáték) 16.25 A halál
hullámhosszán (kan. thril-
ler) 18.10 Családi ügy
(am. krimi) 20.20 Trans-
morphers - Robotinvázió
(am. sci-fi) 22.00 A bolygó
neve: Halál (am.-angol sci-
fi) 0.40 Tökéletes teremt-
mény (új-zélandi-angol ak-
ciófilm)

7.30 Családi történet (tö-
rök sorozat) 10.00 Ked-
ves barátnőm 12.30 Ka-
nal-D Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 A szív úrnője
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 A szülők pénzén
22.30 Cancan TV 0.30
Tabu (amerikai misztikus
film, 2002) 2.30 Kanal-D
Hírek

8.00 Tájkép ism. 9.00 Hír-
adó ism. 9.30 Hargita ma-
gazin 10.00 A Jazz szüle-
tésétől napjainkig, ism.
16.00 Híradó 16.15 Erdé-
lyi Kávéház ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Híradó 17.50
Egészséges percek 18.00
Reggeli terefere ism.
18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp 19.30 Híradó
20.00 Többszemközt
20.30 Értékeink 21.00
Kultúrcsepp 21.30 Híradó
22.00 Többszemközt 

8.15 Ananlia 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 lángoló
ég alatt (sorozat) 19.30 A
csábítás földjén (sorozat)
20.30 A szerelem győzel-
me (sorozat) 22.00 Perro
amor (sorozat) 23.30 Sze-
relemkönnyek (román so-
rozat) 0.45 Clase 406
(sorozat)

FILM+ACASÃ

ÚMSZTVMÛSOR www.maszol.ro   2011. október 6., csütörtök10

DUNA Tv, 22.30
Sky kapitány és a holnap világa

Híres tudósok tűnnek el titokzatos módon, szerte a világon,
majd félelmetes, óriási robotok jelennek meg és tipornak szét
mindent New York utcáin. E sorozatos rejtélynek ügyében
kezd el nyomozni Polly Perkins, a Chronicle riportere, aki ré-
gi szerelmét, Joseph Sullivan kapitányt, a csak Sky kapitány-
nak nevezett vakmerő repülős tisztet is megnyeri az ügynek.

RTL Klub, 23.10
A szökevény

A jóhírű Dr. Richard élete gyökeresen megváltozik, amikor
feleségét holtan találja. Kimble hiába áll elő perdöntő bizo-
nyítékkal, mint a gyilkosság első számú gyanúsítottját, per-
be fogják és halálra ítélik. Richardnak azonban sikerül meg-
szöknie. Halálos menekülés veszi kezdetét, ahol a mindenre
elszánt orvos nemcsak a sarkában loholó rendőrökkel fut
versenyt, de az igazsággal is.

VIASAT3, 23.15
Gladiátor

Maximus, a hatalmas római generális a nép kedvence, és az
idős uralkodó, Marcus Aurelius bizalmát is élvezi. Az össze-
esküvés áldozataként haldokló Marcus Aurelius őt teszi meg
örökösévé hataloméhes fia, Commodus ellenében. Com-
modus átveszi mégis a hatalmat, és halálra ítéli Maximust:
ő megmenekül, a Hispániában élő családjára mért csapást
azonban nem tudja megakadályozni.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.56 Ma Reggel
10.00 Vivát Benyovszky!
(sor.)
11.00 Magyar bulizene
11.55 Kutyafül-Mac-
skanyelv
12.20 Nyitott stúdió
12.30 Az én Budapestem
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Egymillió fontos
hangjegy
14.15 Szabadlábon 
a Tiszaháton
14.40 Angi jelenti
15.05 Sírjaik 
hol domborulnak...
15.35 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
16.25 Elit gimi 
(drámasor.)
17.20 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
18.10 McLeod lányai (sor.)
18.55 Angyali érintés
(am. sor.)
19.40 Esti mese
20.05 Halhatatlan 
szépség (sor.)
21.00 Híradó
21.29 Sporthírek
21.35 Maradj talpon!
22.30 Vér és rózsa 
(drámasor.)
23.15 Stingers 
(auszt. krimisor.)
0.05 Az Este
0.35 Szerelem második lá-
tásra (angol-am. f., 2008)

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Reggel
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mexikói sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.15 A szív útjai 
(török sorozat)
16.15 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sor.)
17.15 Sarokba szorítva
(am. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.00 ValóVilág (2011)
(élő) - összefoglaló
23.10 A szökevény 
(amerikai akcióf., 1993)
Sz.: Harrison Ford, 
Tommy Lee Jones, 
Sela Ward, 
Julianne Moore
1.50 Reflektor 
- Sztármagazin
2.05 Törzsutas (ism.)
2.35 Autómánia (ism.)
Autósmagazin

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
7.25 Tények Reggel 
Hírmagazin
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.50 Stahl konyhája
11.00 Babapercek
11.10 Teleshop
12.45 Fedőneve: Jane
Doe - Váratlan eltűnés
(am. krimi, 2005)
14.30 EZO.TV
15.30 (am. krimisor.)
16.30 Második élet 
(am. -kol.-mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 ÖsszeEsküvők
(valóságshow)
21.35 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.15 Aktív 
- A TV2 magazinja
22.50 ÖsszeEsküvők 
(valóságshow)
Közben: Kenósorsolás
0.55 Aktív Extra
1.00 Esküdj! 
- éjszakai-show
1.30 Tények Este
2.05 EZO.TV
3.05 A csúcstalálkozó
(kan. filmdráma, 1. rész,
2008)
4.40 Alexandra Pódium
(ism.)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 Ikon (ism.)
10.30 Ázsia (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
12.05 Panaszkönyv (ism.)
12.30 Sportré (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Felfedező
17.05 BBC Reporters
A BBC riportműsora
17.30 BBC Hard Talk
18.00 Híradó
18.30 Európai híradó (ism.)
19.20 Bruttó
19.45 Tíz perc (ism.)
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.00 Híradó
23.30 Riasztás (ism.)
0.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat

11.10 Osztály, vigyázz!
(amerikai vígjáték) 12.45
Topmodell leszek! 13.40
Feleségcsere 14.40 Őran-
gyal (sorozat) 15.40 Dok-
tor House (ism.) 16.35
Nyomtalanul (sorozat)
17.30 Gyilkos számok
(sorozat) 19.20 (sorozat)
20.20 Két pasi (ism.)
20.50 Vérmes négyes
(sorozat) 21.15 Mike és
Molly (sorozat) 21.45 Két
pasi (sorozat) 22.15 Beug-
ró 23.15 Gladiátor (am.-
ang. kaladfilm)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
(live) 13.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 13.10 Örüljünk a
focinak 14.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 16.00 Sport.ro
Hírek (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Pontos sportidő
(live) 19.05 Információk
20.00 European Poker
Tour 21.00 Wrestling
RAW 22.00 Montenegro -
Nagy-Britannia labdarúgó
mérkőzés 

TV2
6.26 Hajnali gondolatok
6.29 Kárpát Expressz
6.56 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó
10.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
11.00 Magyarország, sze-
retlek! (ism.)
12.10 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Django
14.30 Esély
15.00 Kertünk, otthonunk
15.30 Natúra
16.00 Angyali érintés
(am. sor.)
16.45 Robbie, a fóka 
(német sor.)
17.35 MM
18.40 Észak és Dél 
(am. kaland sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 
21.15 Poén Péntek
- A L’art pour l’art társulat
új műsora
22.10 Mindenből egy van
23.05 Az Este
23.40 Családom és egyéb
emberfajták (am. sor.)
0.10 A hivatal 
(angol vígj. sor.)
0.45 Palya Bea koncert
1.35 Sporthírek
1.45 Észak és Dél (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(sor.)
11.25 Kortárs hírességek:
Nicole Kidman
12.20 TVR55
12.40 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sor.)
14.00 Hírek
14.45 e-FORUM (live)
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti pártok
fóruma (ism.)
16.00 Románia 
parlamentje
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 La vie en rose 
(life-style magazin)
18.25 A palota legendái:
Lim Sang (sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Foci stúdió (live)
21.23 Európa Bajnokság:
Románia-Fehéroros-
zország labdarúgó 
mérkőzés (live)
23.30 Foci stúdió 
(live)
0.20 Ments meg, Uram!
(angol-am. filmdráma,
1995)
2.20 A 60-as évek hall-
hatatlanjai

4.30 Románia szeretlek!
(ism.)
5.30 Mi történik doktor
úr? (ism.)
6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek
10.00 Hol van a hetedik
társaság?
(francia-olasz vígjáték)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek,
sport

14.00 Majom bajom
(amerikai-német családi
vígjáték, 2004)
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
20.30 Anyád napja 
(német-amerikai romanti-
kus vígjáték, 2005)
22.45 Ellenállók 
(am. háborús filmdráma,
2008)
1.45 Pro Tv hírek,
sport
3.00 Ellenállók 
(am. háborús filmdráma,
2008) (ism.)

6.00 Híradó, Sport 
8.00 Reggeli matiné 
- Răzvan és Dani műsora
(live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Next Top Model 
by Cătălin Botezatu (ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
16.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gheorghe 
műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
1.00 A Ted Bundy sztori
(kanadai-amerikai filmdrá-
ma, 2003)
Sz.: Bill Campbell, 
Barbara Hershey, 
Brenda James, 
Anna Hagan
3.00 Visszatérés a kis je-
tihez (Nagytappancs 2.)
(amerikai családi film,
1997)

6.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
7.00 Ház, építés, design
7.30 Levintza bemutatja
8.00 Családban 
(román sorozat)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 NCIS 
(amerikai krimisor.) (ism.)
11.30 Finţescu hídja
12.30 Teleshopping
13.00 Sport, 
diéta és egy sztár
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat)
15.00 Családban 
(román sorozat)
16.00 Jack és Jill 
a világ ellen 
(amerikai-kanadai filmdrá-
ma, 2008)
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Mission: 
Impossible 
(am. akcióf., 1996)
23.00 Négyen résen
(amerikai romantikus víg-
játék, 2002)
1.00 Finţescu hídja
2.00 Hírek (ism.)
3.00 Mission: 
Impossible
(am. akcióf., 1996) (ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Triumph Spitfire
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 A túlélés törvényei 
- Románia
12.00 Amcsi motorok
13.00 Autókereskedők
- Mercedes Cosworth
14.00 Autókereskedők 
- Range Rover
15.00 Állítólag... 
- Önvédelmi fegyver
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok
- Bill Murray motorja 2.

18.00 Autókereskedők 
- Porsche 928
19.00 A túlélés törvényei 

- Törökország
20.00 Ki ad többet? 
- Hőlégballon,
Gyapjasmamut-agyar
21.00 Hogyan készült?
22.00 Egyszer 
egy ilyet vezetni! 
- Felnagyított matchbox
23.00 Újjáépítők 
- Wiley autója
0.00 Amerikai hotrodok
1.00 Autókereskedők
2.00 A túlélés törvényei

8.00 Az ajándék 
(ausztrál sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
9.30 Jamie belevág
10.00 Elfelejtett istenek
10.30 Dobro urban (ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra
13.30 Miért ABC
14.00 Az ajándék 
(ausztrál sor.)
14.35 Együtt Európában
15.30 Motomágia
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.30 Jamie belevág
18.55 Adio
19.00 Elfelejtett istenek
19.35 Három királyság
(kínai sorozat)
20.30 Biznisz óra
21.30 Csavargó halász
22.00 Hírek,
időjárásjelentés
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik (ism.)
0.00 Három királyság 
(kínai sorozat)
0.55 AG Weinberger ze-
nei műsora
1.50 Egészségtabletta
(ism.)
2.05 Vallomások
(ism.)
2.55 Remix (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 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30 Nóták 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 Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
KultúrPresszó 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.15 Élő
muzsika 17.55 A nap hírei röviden

PÉNTEK
2011. október 7. 
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Ma a Renáta és Csaba ne-
vûek ünnepelnek.
A Renáta a Renátusz férfi-
név nõi párja.
A Csaba régi magyar sze-
mélynév. Valószínûleg tö-
rök eredetû, és a jelentése:
pásztor, kóborló, újabban
az ajándék jelentése is fel-
merült. 
Holnap Amália, Márk,
Márkus névnapja lesz.

Évforduló
• 1395 – Zsigmond király
kérésére IX. Bonifác pápa
kiadja az óbudai egyetem
alapítólevelét.
• 1849 – Aradon kivégzik a
szabadságharc 12 honvéd-
tábornokát és egy ezrede-
sét, az aradi vértanúkat.
• 1889 – Thomas Alva Edi-
son bemutatja elsõ mozgó-
képét.
• 1951 – A Szabad Európa
Rádió megkezdi rendsze-
res magyar nyelvû adását.

Vicc
Dicsekszik a bolond a tár-
sainak:

– És képzeljétek, kaptam a
menyasszonyomtól az el-
jegyzésünkre egy szép gyû-
szût.
– Talán gyûrût!
– Nem, gyûszût. És még bele
is vésetett egy szép feliratot.
– Mit vésetett bele?
– „Az eszed tokja!”

Recept
Sütõtökös gnocchi
Hozzávalók: 50 dkg sütõtök,
20 dkg liszt,  3 evõkanál re-
szelt parmezán sajt, 1 tojás,
vaj, zsályalevél, só, bors.
Elkészítése: A tököt feldara-
boljuk, kimagozzuk, és sütõ-
ben megsütjük. A puha részét
levágjuk, és villával összetör-
jük. Hozzákeverjük a lisztet,
a parmezánt, a tojást, és fû-
szerezzük borssal. Össze-
gyúrjuk, majd kettévesszük a
tésztát, és lisztezett deszkán
kisodorjuk. Feldaraboljuk, és
sós vízben néhány másod-
perc alatt kifõzzük a gnoch-
chit. A vajat felforrósítjuk, te-
szünk bele néhány felaprított
zsályalevelet, és összekever-
jük a leszûrt gnocchival.

2011. október 6., csütörtök   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Használja ki idejét, de ne rohan-
jon. Rangsorolja teendõit fontos-
sági sorrendben. A változásokat
üdvözítse, de kerülje a hirtelen,
heves reakciókat!
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ma eléggé passzív, inaktív. Mind
magánéleti, mind üzleti téren
változások vannak folyamatban.
A fontos döntéseket hagyja ké-
sõbbre. Most lazítson.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Magánéleti vonatkozásban az
észérveket most tegye félre. Az ér-
zelem és értelem között nehéz
megtalálni az arany középutat.
Ma rutinfeladatait végzi.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Kitartóan és határozottan követi
az álmait, hogy elérhesse azt,
amire vágyik. Lassan az önt bí-
rálók is belátják, hogy helyes
döntéseket hozott.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Roppant erõvel bír, amelynek se-
gítségével félretolja az útjában ál-
ló akadályokat. Szeret megnevet-
tetni másokat, vidámságot visz
az emberek életébe.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Komoly és tartózkodó természete
ellenére ma bizonyos szempont-
ból naivnak bizonyulhat. Ha
meggyõzõdése ellen való taktiká-

zás történik a munkahelyén, lep-
leznie kell az érzéseit.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A titkok váratlanul kitudódnak,
a féltékenység lángra kap. Úgy
érzi, az elmúlt idõszak során fel-
merült kellemetlenségekért aján-
dékokkal kárpótolhatja kedvesét.
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

Ma könnyen megbánthat máso-
kat, ha kapásból és kéretlenül vé-
leményt formál. Kevés megértés-
re számíthat. Bizonyosodjék meg
álláspontja helyességérõl.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A szerelemnek, a szívügyek inté-
zésének jót tesz a növekvõ Hold.
Valaki csodálattal néz önre. Ha
nem sejti, hogy kicsoda, akkor
nézzen körül a környezetében.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Önt ma nem lehet zavarba hoz-
ni. Egyik ismerõse egy témát ke-
rülget, minden oldalról körülír-
ja, mégsem mondja ki. Így ön-
nek kell a lényegre térnie.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A bolygók arra figyelmeztetik,
hogy hallgasson megérzéseire.
Ne most kezdjen bele új dolgok-
ba. Korábbi ügyeit rakja rendbe.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Új ismerõsével összeütközésbe ke-
rülhet. Még csak az érdeklõdési
körük, sem családi mivoltuk sem
egyezik. Ne menjen bele elha-
markodottan egy kapcsolatba!

Horoszkóp
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és a Szabad Sajtó Alapítvány

Az emberi élet második fele vé-
gül is nem egyéb, csupán azok-
nak a szokásoknak az ismétlése,
amelyeket életének elsõ felében
szokott meg. Sokan csapják be
magukat azzal, hogy ifjúkori ki-
lengéseiket majd így is, úgy is
követi a megfontolt és higgadt
felnõtt- majd idõs kor. Csak-
hogy nem követi. Amit ugyanis
fiatalon magunkba építettünk,

azt fogjuk életünk során gyakor-
latba ültetni és megélni. Az em-
ber nem gép, amit egy adott
idõben át lehetne állítani. Az em-
beri élet rengeteg apró döntésbõl,
érzésbõl és eseménybõl áll. Mind-
azt, amit elvetsz, learatod. Nem
kaphatsz egyebet az idõ múlásá-
val, mint amit adtál az idõnek.
Soha nem késõ mindent kigyom-
lálni és újra ültetni. 

Gondolatjel Visky István rovata



Kosárlabda 

Turós-Jakab László  

Európa-kupa- (EK) se-
lejtezõk visszavágóit

rendezték meg kedden este.
Az idegenbeli 73-78-at köve-
tõen a horvát Cedevita 84-
69-re verte Zágrábban az
Elan Chalont, és 157-147-es
összesítéssel biztosította he-
lyét a kettes számú európai
kupasorozatban. A vesztes
francia csapat az EuroChal-
lenge-kupában folytatja, a
csoportkörben, az E betûje-
lû kvartett tagjaként. A né-
gyesben van Románia baj-
noka, a Kolozsvári U-Mobi-
telco-BT és a belga Antwerp
Giants is. A csoport negye-
dik tagja egészen biztosan
orosz gárda lesz, mégpedig
a Szpartak Primorje Vlagyi-
vosztok és a BC Jenyiszej
Krasznojarszk EuroChal-
lenge-selejtezõ gyõztese. Az
elsõ találkozón elõbbiek 75-
58-ra nyertek, október 11-én
Krasznojarszkban rendezik
meg a visszavágót. 

A magyar csapatok az
EuroChallenge-kupa selejte-
zõi keretében léptek pályára.
A bajnok, kupa- és Szuper-
kupa-gyõztes Szolnoki Olaj
KK idegenben játszott a finn
Tampereen Pyrintövel és 77-
69-re arányú vereséget szen-
vedett. Három perccel a vé-

ge elõtt a házigazdák még 19
ponttal vezettek, de Pór Pé-
ter tanítványai huszáros haj-

rával faragták 8 pontig hát-
rányukat. A visszavágót ok-
tóber 11-én rendezik, Szol-

nokon. Továbbjutás esetén a
szolnokiak a H csoportba
kerülnek a ciprusi Kerav-
nosz, a francia Pau-Orthez
és a német Artland Dragons
mellé. Utóbbiak EK-selejte-
zõt vívtak a spanyol Gran
Canariával és kettõs vereség-
gel (56-61, 65-92) estek ki. 

A Paksi Atomerõmû SE
hazai pályán szerzett meg-
nyugtató elõnyt az osztrák
Arkadia Traiskirchennel
szemben, miután 70-48-ra
nyert. A jövõ keddi visszavá-
gó formalitásnak ígérkezik, s
ha továbbjutnak a paksiak
az EuroChallenge-kupa D
csoportjában folytathatják.
A kvartettben még két orosz
csapat, a BC Himik Juzsnyij
és a BC Nyizsnyij Novgo-
rod, valamint a lett BK
Ventsplis szerepel majd.
Utóbbi is vesztes EK-pár-
harc következtében került át
a hármas számú európai ku-
pasorozatba, miután a hazai
75-74 után Marjupolban 79-
65-re kikapott az ukrán
Azovmashtól. 

Az EuroChallenge-kupa
csoportmérkõzéseit novem-
ber 8-a és decemben 13-a
között rendezik meg, oda-
vissza alapon. A 12 cso-
portból a két-két legjobb jut
tovább, a tizenhatoddön-
tõkkel kezdõdõen már
egyenes kieséses rendszer-
ben folytatják. 
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RövidenAlakul a kupamezõny

Obie Trotteren semmi sem múlt Finnországban

Teremlabdarúgás

ÚMSZ

Kedden este Kolozsvá-
ron gólzáporos mérkõ-

zéssel zárult a teremlabdarú-
gó-bajnokság ötödik forduló-
ja az élvonalban: a címvédõ
Marosvásárhelyi City’us 10-
3-ra verte a házigazda CFF
Clujanát. Korábban az alábbi
eredmények születtek: Kéz-
divásárhelyi KSE–Sepsi-
szentgyörgyi Spicom 2-3,
Foksányi CSM 2007–Dévai
Dava 5-2, Brassói Inter Teliu
–Galaci United 1-13, Szé-
kelyudvarhelyi ACS–Con-
cordia Chiajna 4-3. Öt fordu-
ló után már csak két együttes
százszázalékos, azaz 15 pon-
tos, a címvédõ City’us és a
Spicom – a marosvásárhelyi-
ek gólaránya azonban 44-11,
míg a sepsiszentgyörgyieké
35-14. A további sorrend: 3.
Galac 12 pont (35-12), 4.
Székelyudvarhely 10 (29-17),
5. CFF Clujana 6 (15-31), 6.
Foksány 5 (23-26), 7. Kézivá-
sárhely 4 (19-27), 8. Concor-
dia 3 (22-19), 9. Brassó 3 (11-
57), 10. Déva 0 (7-26). A ha-
todik forduló mérkõzéseit is
a lehetõ legtöbb részletben
rendezik meg. Pénteken Da-
va–KSE-, szombaton City’us
–Spicom-, vasárnap Concor-
dia–Foksány-, hétfõn Cluja-
na–Brassó-, kedden pedig
Galac–Székelyudvarhely-ta-
lálkozókra kerül sor. 

Oktatott 

a címvédõ 

Atlétika 

ÚMSZ

A 800 m orosz világbaj-
nokát, Marija Szavino-

vát választotta meg az év leg-
jobb európai nõi atlétájának
a kontinentális szövetség
(EAA). A 26 éves Szavinova
mögött további három orosz
sportoló következik a sorban
a gerelyhajító Marija Abaku-
mova, a magasugró Anna
Csicserova és a hétpróbázó
Tatyjana Csernova személyé-
ben. A legjobb tíz közé került
még Betty Heidler (német,
kalapácsvetõ), Julija Zaripo-
va (orosz, akadályfutó), Mar-
tina Strutz (német,  rúdugró),
Olha Szaladuha (ukrán, hár-
masugró), Olga Kanyiszkina
(orosz, gyalogló) és Tiffany
Porter (brit, gátfutó). 

Európa legjobb férfi atlétá-
jának kilétére tegnap derült
fény. Az EAA voksolásán
három német, két-két brit,
francia és orosz, valamint
egy-egy lengyel és belga
versenyzõ bizonyult jobbnak
az idén világbajnoki ezüstér-
met szerzett magyar kala-
pácsvetõnél, Pars Krisztián-
nál. A 29 esztendõs Pars a
dél-koreai Teguban rendezett
vb-n 81,18 méterrel végzett a
második helyen, de a szava-
záson nyilván az is sokat
nyomot a latban, hogy meg-
nyerte a nemzetközi szövet-
ség kalapácsvetõ-sorozatát, a
Németh Pál emlékversenyen
elért 81,89 méteres dobásával
pedig vezeti a világranglistát.

A gyõztes 28 éves Mo Fa-
rah 5000 méteren világbaj-
nokságot nyert, 10 ezren má-
sodikként ért célba, a fedett
Eb-n 3000 méteren diadal-
maskodott. A további sor-
rend: 2. Christophe Lemaitre
(francia), 3. David Greene
(brit), 4. David Storl (német),
5. Robert Harting (német), 6.
Matthias De Zordo (német),
7. Pawel Wojciechowski (len-
gyel), 8. Teddy Tamgho
(francia), 9. Kevin Borlee
(belga), 10. Valerij Borsiny
(orosz), 11. Szergej Bakulin
(orosz), 12. Pars Krisztián. 

A legjobbakat megilletõ el-
ismeréseket a szövetség ez
évi gáláján, október 15-én ad-
ják át a spanyolországi Aro-
nában.

A Nemzetközi Atlétikai
Szövetség (IAAF) is nyilvá-
nosságra hozta annak a tíz-tíz
férfi és nõi sportolónak a ne-
vét, akik jelöltek az év atlétá-
ja címre. A szervezet közle-
ménye szerint az érintettekre
október 23-ig szavazhatnak

majd az arra jogosultak, ezt
követõen pedig az IAAF be-
jelenti annak a három-három
atlétának a nevét, akik közül
kikerülnek a gyõztesek. Az
ünnepélyes díjátadó gálára
november 12-én kerül sor. 

A hölgyeknél Marija Aba-
kumova (orosz), Valerie
Adams (új-zélandi), Veroni-
ca Campbell Brown (jamai-
cai) Tatyjana Csernova
(orosz), Vivian Cheruiyot
(kenyai), Anna Csicserova
(orosz), Lashinda Demus
(amerikai), Carmelita Jeter
(amerikai), Amantle Mont-
sho (botswanai) és Sally
Pearson (ausztrál), a férfiak-
nál pedig Yohan Blake (ja-
maicai), Usain Bolt (jamai-
cai), Mo Farah (brit), Robert
Harting (német), Kirani
James (grenadai), Patrick
Makau (kenyai), Murofusi
Kodzsi (japán), David Ru-
disha (kenyai), Christian
Taylor (amerikai) és Jesse
Williams (amerikai) közül
kerül ki az év atlétája. 

Díjaz a Sportok Királynõje

Nagy a forgalom 
a DNA-nál

Miután kedden kihallgatták
Claudiu Maiort, Marosvá-
sárhely alpolgármesterét,
Diodit, az MFC brazil ide-
genlégiósát, valamint öt já-
tékvezetõt, Sebastian Coltes-
cut, Adrian Comãnescut,
Dorin Mudurát, Alexandru
Deaconut és Marius Avra-
mot, a DNA-ügyészek teg-
nap is keményen dolgoztak. 
Constantin Zottát mint egy-
kori, Constantin ªtefant és
George Ionescut pedig mint
jelenlegi CCA-tagot hallgat-
ták ki, s tanúvallomást tett
Mircea Sandu is. A FRF-
elnök utólag azt nyilatkoz-
ta: továbbra is hisz Vasile
Avram ártatlanságában. 

Hengereltek 
a Jegesmedvék 

A Miskolci Jegesmedvék
csapata 8-0-ra nyerte kedd
esti mérkõzését az Újpest
ellen a magyar–román jég-
korong-bajnokságban, a
MOL Ligában. A gyõztes
JJSE feljött a tabella har-
madik helyére, míg az ÚTE
továbbra is sereghajtó. 

Torje a Barcánál?!

A Nuevofutbol.com értesülé-
sei szerint az FC Barcelo-
na érdeklõdik Gabriel
Torje, az olasz Udinese ál-
tal nemrég leigazolt román
válogatott középpályás
iránt. A spanyol honlap
tudni véli, hogy a katalá-
nok a laziós Radu ªtefanra
is szemet vetettek, és azt is,
hogy korábban a Real
Madrid is figyelemmel kö-
vette Torjét. 

Niculescu újabb sikere 

A negyedik helyen kiemelt
kínai Na Li után Monica
Niculescu Chanelle Schee-
perst is legyõzte (6-2, 6-1)
a 4,5 millió dolláros pekin-
gi tenisztornán. A legjobb
tizenhat között Niculescu
azzal a francia Virginie
Razzanóval találkozik, aki
a selejtezõkbõl érkezve a
második fordulóban le-
gyõzte a 15. helyen ki-
emelt olasz Roberta Vincit
(7-6, 6-0). Eddigi teljesít-
ményéért Niculescu 140
WTA-pontot és 37.225
dollárt kapott. 

Labdarúgás 

ÚMSZ

A San José Magyars
nyerte meg az idei Las

Vegas-i Árpád-kupát, mely-
nek elhódításáért az Egyesült
Államokban és Kanadában
mûködõ olyan amatõr csapa-
tok szálltak versenybe, me-
lyekben döntõ részt magyar
származású labdarúgók ját-
szanak. A Los Angeles-i ma-
gyar fõkonzulátus tájékozta-
tása szerint a 16. alkalommal
megrendezett torna döntõjét
a San José Magyars és az

Action Vegas együttese vívta
a 34 fokos melegben. A
Magyars 2-0-ra nyert.

Az Árpád-kupáért idén a
döntõbe jutottakon kívül
még 6 csapat szállt verseny-
be: a kanadai Edmonton ma-
gyar csapata, a Silicon Valley
Hungarians, a Los Angeles
Hungarians, a dél-kaliforniai
Orange megye magyar együt-
tese, a Las Vegas-i „vegyes”
nemzetiségû Partick Thistle
Vega, valamint Magyaror-
szágról a Videoton BKE-
Szegletkõ.

Az Árpád-kupa fõvédnöke
immár negyedik alkalommal

Bokor Balázs nagykövet,
Los-Angeles-i fõkonzul volt,
aki a díjátadáson hangsú-
lyozta, hogy a helyi magyar
közösségek összetartásában
és a magyar gyökerek iránti
kötõdés fenntartásában a lab-
darúgással kapcsolatos ren-
dezvények sokat segítenek. 

Kantó Mihály, az Árpád-
kupa szervezõbizottságának
elnöke fontosnak tartotta ki-
emelni, hogy a sorozat a ha-
gyományõrzõ programok
közé került. A jövõben a
szervezõk még több amerikai
és kanadai magyar csapatot
szeretnének látni a tornán. 

Árpád-kupa Las Vegasban

Labdarúgás

ÚMSZ

Tegnap kisorsolták a lab-
darúgó-Román Kupa

nyolcaddöntõinek párosítá-
sát. A 11 élvonalbeli és 5 má-
sodosztályú csapat neve há-
rom urnába került, az irányí-
tott sorsolással elkerülték,
hogy az elmúlt bajnoki idény
legjobbjai, azaz a Galaci Oþe-
lul, a Medgyesi Gaz Metan,
a Rapid, a FC Vaslui, a Ste-
aua és a Dinamo már most
összekerüljenek egymással. 

Mindjárt az elsõ párban
összejött a slágermérkõzés:
az élvonalból licencgondok
miatt a másodosztályba szám-
ûzött Poli Temesváron fo-
gadja a Steauát. Összesorsol-
ták egymással a két ploieºti-i

Liga-1-es csapatot, az Astra a
Petrolt fogadja. A további pá-
rosítás: CS Otopeni (Liga-2-
s)-Rapid, FC Vaslui–Galaci
Dunãrea (L2), Dinamo–Gaz
Metan Severin (L2), Med-
gyesi Gaz Metan–Astra II
Giurgiu (L2), Galaci Oþelul–
Marosvásárhelyi MFC, Pan-
durii Târgu-Jiu–Brassói FC.
A mérkõzésekre október 25.
és 27. között kerül sor, az elõl
álló csapatok pályáin.  

Idén még a negyeddöntõt
rendezik meg, december 6. és
8. között. A négy legjobb
már csak 2012-ben lép pályá-
ra. Az elõdöntõ elsõ össze-
csapásait március 27. és 29.
között rendezik meg, a visz-
szavágókat pedig április 10.
és 12. között. Ismert a döntõ
dátuma is, május 23-án ját-
szanak a serlegért. 

Poli–Steaua a kupában 

Fotó: MTI

Marija Szavinova az év legjobb európai nõi atlétája
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