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Feloszlatták tegnap a kor-
mányzó alakulatok vezetõi a

választási törvény módosításával
megbízott négypárti bizottságot.
A koalíciós tanácskozáson az a
döntés született, hogy a jogsza-
bályról a továbbiakban a „legma-
gasabb szinten” egyeztetnek a fe-
lek, így a testület munkájára töb-
bé nincs szükség. „Beláttuk, hogy
a bizottságnak már sok értelme
nincsen. Ott mindenki ragaszko-
dott saját pártja változatához, és a
politikai kötõdések nem tették le-
hetõvé az engedményeket” –
mondta lapunknak a tanácskozás
után Fekete Szabó András. 
Folytatása a 3. oldalon 

Baloga-Tamás Erika, 
Cseke-Péter Tamás

Közel ezer romániai kistele-
pülés került októberre csõd-

közeli helyzetbe – kongatta meg
a vészharangot a Romániai Köz-
ségek Szövetségének (ACOR) el-
nöke. Emil Drãghici szerint a ro-
mániai községek egyharmadá-
ban kiürült a kassza, annyira,
hogy néhol már a polgármesteri
hivatalok alkalmazottainak béré-
re sem futja. Az ACOR elnöke
az ÚMSZ-nek elmondta: az érin-
tett települések között szép
számmal akadnak erdélyiek, s

ezen belül székelyföldiek is.
„Nem tudok hirtelen pontos
adatokat mondani, de azt meg-
erõsíthetem, hogy több Hargita
és Kovászna megyei község is
kétségbeesett helyzetben van.
Romániában a szegénység sok-
kal egyenletesebben oszlik el az
országban, mint a gazdagság” –
jelentette ki Drãghici.

A Dâmboviþa megyei polgár-
mester szerint a községek elsõ-
sorban felhalmozott tartozásaik
miatt váltak mûködésképtelen-
né. Mint mondta, több település-
nek már a számláit is zárolták a
tartozások miatt, ezért a kor-

mánytól várnak segítséget. Tájé-
koztatása szerint Emil Boc mi-
niszterelnök Traian Igaº belügy-
minisztert szólította fel, találjon
megoldást az ügyre. A tárcaveze-
tõ várhatóan a kormány tartalék-
alapjából egészíti majd ki a lesze-
gényedett települések költségve-
tését. „Már harmadik éve fordul
elõ, hogy a községek egy része
õsszel költségvetés-kiegészítésre
szorul. Megalázó, hogy mindig
kunyerálni kell” – magyarázta az
ACOR elnöke. Drãghici szerint
ez nem véletlen. „A kormány-
nak érdeke lehet, hogy a polgár-
mesterek minden évben kinyúj-

tott kézzel sorban álljanak az ál-
lamkasszánál” – magyarázta,
ám további firtatásunkra sem
részletezte, milyen érdekekre
utalt. 

Az ACOR elnöke abban látná
a megoldást, ha a községek nem-
csak egy évre szóló, hanem több-
éves költségvetésben gondolkod-
hatnának. „Így a településveze-
tõk is elõre tudnák, hogy mibe
vághatják fejszéjüket. Az infra-
strukturális beruházásokkal
megbízott cégek vezetõi pedig
nem rettegnének attól, hogy nem
kapják meg a pénzüket” – jelen-
tette ki. Folytatása a 6. oldalon 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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100 magyar forint 1,4662 ▲

Stop-trükkös animációk

Az animációs filmmûvészet – minden po-
zitívuma ellenére – nemcsak Romániában,
hanem egész Európában sem kapja meg a
neki járó tiszteletet, ezért különös jelentõ-
ségû a bukaresti animációs fesztivál – jelen-
tette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Anna
Solanas, a 6. Anim’est Nemzetközi Ani-
mációs Filmfesztivál zsûrijének tagja.

Vezércikk 3

Ma kezdõdik a dráMA

A helyi színházi társulat Portugál címû
drámájával kezdõdik ma délután 5 órától
a dráMa Kortárs Színházi Találkozó
Székelyudvarhelyen. Az október 17-ig tar-
tó rendezvényen a színházi elõadások
mellett koncertek és szakmai elõadások
színesítik a programot. 

Média 9

Aktuális 2

A narancs nevében
Magyarországon hetek óta nagy figyel-
met szentel a kormányhû média a Timo-

senko-ügynek. Az áthallás
mindennapos erõltetése
nyilvánvalóan a volt ma-
gyar miniszterelnök, Gyur-
csány Ferenc éppen folya-
matban levõ sukorói ügyé-
vel kapcsolatos, és azt su-
gallja, hogy semmi rend-

kívüli nincs az eljárás
megkezdésében.Székedi Ferenc

Hét év Timosenkónak

Az unió mélységes csalódottságának adott
hangot Catherine Ashton kül- és biztonság-
politikai fõképviselõ a Julija Timosenko el-
len hozott tegnapi ítélet miatt. Egy kijevi bí-
róság hét év börtönt szabott ki a politikusra.
Viktor Janukovics ukrán elnök ugyanakkor
kijelentette, hogy a döntés nem végleges.

Kultúra 8

ÚMSZ

A hideg idõ és a téli „baleset-
szezon” már beköszöntött,

közeleg a gépkocsik téliesítésének
november elsejei kötelezõ határ-
ideje, de egyelõre senki sem tudja

pontosan ki és hogyan ellenõrzi a
téli gumik használatát. Az azon-
ban biztos, hogy bírságra számít-
hat az, aki nyári gumikkal balese-
tet okoz, és az is, aki indokolatla-
nul hólánccal megy ki az utakra.
Sokba kerül az idei tél az autó-

soknak: a szakértõk azt ajánlják,
ki-ki az útviszonyoknak megfele-
lõen mérlegelje, hogyan indul út-
nak. A gumicsere költségvetése
az autó típusától, illetve attól
függ, új vagy használt abroncsot
választunk. 7. oldal 

Községek koldusboton
A költségvetési újraelosztásban reménykednek a pénzhiánnyal küzdõ települések 

Akár az állami támogatástól
is eleshet a Marosvásárhelyi

Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem (MOGYE), ha az oktatási
minisztérium felszólítása ellenére
sem módosítja chartáját úgy,
hogy lehetõvé tegye a magyar in-
tézetek létrehozását. Ezt a lehetõ-
séget Veres Valér, Markó Béla mi-
niszterelnök-helyettes felsõokta-
tásért felelõs tanácsosa lebegtette
meg lapunknak azzal kapcsolat-
ban, hogy Constantin Copotoiu,
az egyetem rektora hétfõn azt nyi-
latkozta az Agerpres hírügynök-
ségnek: biztos benne, hogy a sze-
nátus nem fog hozzájárulni a fel-
sõoktatási intézmény chartájának
kért módosításához. A MOGYE
vezetõje kifejtette: az utóbbi évek-
ben jelentõsen romlott a magyar
diákok felvételi eredménye, és a
magyar oktatók tudományos tel-
jesítménye is elmarad a román
kollégákétól. 7. oldal 

Intés a MOGYE

rektorának

Koalíció: vége a 

bizottságosdinak
Lyukas a téligumi-törvény

A gumicsere ára az autó típusától, illetve attól függ, új vagy használt abroncsot választ az autós Fotó: Tofán Levente
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Röviden

A vajdasági magyarok védelmében

A magyar kormány semmilyen vonatkozás-
ban nem hagyja magára a vajdasági ma-
gyarokat, illetve legitim politikai képvisele-
tüket, a Vajdasági Magyarok Szövetségét –
jelentette ki Németh Zsolt, a magyar Or-
szággyûlés nemzeti összetartozás bizottsá-
ga elõtt tegnap. A külügyi tárca parlamenti
államtitkára a közelmúltban elfogadott
szerbiai kárpótlási törvényrõl azt mondta,
hogy mindenkit hidegzuhanyként ért a jog-
szabály ilyen formában történõ elfogadása,
ezzel a passzussal a szerb törvényhozás új-
raalkotta a kollektív bûnösség elvét.

Schengeni fejlesztések

Megkezdte mûködését tegnap a schengeni
térség országaira kiterjedõ vízuminformá-
ciós rendszer (angol betûszóval: VIS),
amely megkönnyíti a vízumkérelmezési el-
járást, a vízummal kapcsolatos visszaélé-
sek elleni küzdelmet, és hozzájárul a tagál-
lamok belsõ biztonságát érintõ fenyegeté-
sek megelõzéséhez, ezzel jelentõs mérték-
ben növelve az uniós polgárok biztonsá-
gát. A rendszer regionálisan kezdi meg
mûködését: elsõként a tagállamoknak az
észak-afrikai régió országaiban (Algéria,
Egyiptom, Líbia, Marokkó, Mauritánia és
Tunézia) található külképviseletein.

Magyar kitüntetés Brahamnek

A Magyar Köztársasági Érdemrend Közép-
keresztje kitüntetést vette át tegnap Buda-
pesten Randolph L. Braham, a New York-i
City University emeritus professzora, a
Rosenthal Intézet igazgatója. Képünkön a

díjazott (jobbra) Hóvári Jánossal, a külügy-
minisztériumi helyettes államtitkárával
együtt a Brahamrõl elnevezett téka megnyi-
tóján, a Páva utcai Holokauszt Emlékköz-
pontban vágja át a szalagot.

Mladicsot kórházba szállították

Kórházba vitték Ratko Mladicsot, a boszni-
ai szerbek egykori katonai vezetõjét – kö-
zölte egy belgrádi újság tegnap. A Blic érte-
sülése szerint a tavasszal elfogott és a Nem-
zetközi Törvényszék scheveningeni börtö-
nébe szállított Mladicsnak tüdõgyulladása
van. A hét végén a Dnevni Avaz címû szara-
jevói lap azt írta, hogy Mladics összeesett a
börtöncellájában, október elején lezajlott
legutóbbi bírósági kihallgatása alkalmával
pedig rosszullétre panaszkodott.

Putyin Pekingben tárgyal

A kínai kormányfõ az egyenlõségre alapo-
zott stratégiai partnerség fontosságát hang-
súlyozta orosz kollégájának, míg Vlagyi-
mir Putyin új megoldásokat szorgalmazott
a felek közt idõnként felmerülõ problémák
orvoslására tegnap Pekingben. A kí-
nai–orosz kormányfõi találkozón Ven Csia-
pao és vendége elnökölt. Az eddig kiszivár-
gott hírek szerint Putyin már a tárgyalások
kezdetén jelezte: az üzleti életben természe-
tesnek tartja a partnerek eltérõ érdekeit, és
a két ország közötti kapcsolatokra utalva
megjegyezte: óhatatlan, hogy ne keletkez-
zenek problémák, de úgy érzi, hogy kölcsö-
nösen törekszenek a kompromisszumos
megoldásokra.

Hírösszefoglaló

Az Európai Unió mélységes
csalódottságának adott han-

got Catherine Ashton a Julija
Timosenko ellen hozott tegnapi
ítélet miatt. Egy kijevi bíróság el-
sõ fokon hét év börtönbüntetésre
ítélte a volt ukrán kormányfõt.
Az EU kül- és biztonságpolitikai
fõképviselõje a tagállamok kül-
ügyminisztereinek luxemburgi
tanácskozása közben kiadott ál-
lásfoglalásában megállapította,
hogy a büntetõper lefolytatása
során nem tartották tiszteletben
az átlátható és független jogi eljá-
rás nemzetközileg elfogadott
normáit. Ashton szerint Ukraj-
nában az igazságszolgáltatást
politikailag motivált módon, sze-
lektíven alkalmazzák az ellenzék
vezetõivel és a korábbi kormány
tagjaival szemben. Az Európai
Unió ezért felszólította az ukrán
hatóságokat, hogy biztosítsák a
tisztességes, átlátható és pártat-
lan eljárást Timosenko fellebbe-
zési ügyének elbírálásakor. Az

uniós állásfoglalás szerint jelen-
tõs hatást gyakorol majd az
EU–ukrán kapcsolatokra az,
hogy miként tartják tiszteletben
az ukrán hatóságok a jogállami-
ság általános értékeit, illetve mi-
képpen kezelik ezeket a konkrét
ügyeket. Ashton utalt ezzel kap-
csolatban a készülõ EU–ukrán
társulási megállapodás megköté-
sének kérdésére, valamint a poli-
tikai párbeszéd, illetve a széle-
sebb értelemben vett együttmû-
ködés jövõjére.

Az orosz külügyminisztérium
közleményben fejezte ki nemtet-

szését az ítélet miatt. Moszkva
felhívja a figyelmet arra, hogy egy
sor állam és a közvélemény jelen-
tõs része politikailag motiváltnak
tartja a pert, a kijevi bíróság pedig
figyelmen kívül hagyta a „meg-
gyõzõ bizonyítékokat, hogy a
gázmegállapodások az ukrán és
az orosz törvényeknek szigorúan
megfelelve, a nemzetközi jogi
normákat alkalmazva jöttek lét-
re”. E tekintetben nem tudjuk
nem észrevenni az egész történet
oroszellenességét – szögezi le a
közlemény.

Viktor Janukovics ukrán elnök

kijelentette, hogy a Timosenko el-
len hozott ítélet nem végleges, és
megérti a Európai Uniónak az
üggyel kapcsolatos aggodalmait.
„Ez nyugtalanítja az Európai
Uniót, és mi megértjük, miért van
ez így” – mondta az elnök újság-
íróknak. „Kétségkívül sajnálatos,
hogy ez az ügy hátráltatja Ukraj-
na európai integrációját” – ismer-
te be az elnök.

Julija Timosenkót azzal a vád-
dal ítélték el kedden, hogy 2009-
ben Ukrajnát megkárosítva írta
alá Oroszországgal a gázszállítási
szerzõdéseket. 

Hét év Timosenkónak
Nemzetközi vihart kavart a volt ukrán kormányfõ elleni kijevi ítélet 

ÚMSZ

Idegenként tekint a pozsonyi
belügyminisztérium a Szlová-

kiában élõ, de külföldön állam-
polgárságot szerzett polgárokra –
írta az Új Szó címû szlovákiai ma-
gyar napilap tegnapi száma. A
tárca szerint az ilyen személyekre
az idegenrendészeti törvény vo-
natkozik: le kell adniuk személyes
okmányaikat, és 90 nap múltán
tartózkodási engedélyt kell kérni-
ük. A szlovák alkotmány szerint
viszont az állami intézmények
csak a hatályos törvények értel-
mében járhatnak el. Ha a jogsza-
bályban nincsenek meghatározva
konkrétumok, pontos lépések, ak-
kor az eljárás – jelen esetben az ál-
lampolgárság megvonása – zava-
ros, megkérdõjelezhetõ.

A belügy által kidolgozott tör-
vénymagyarázatban az áll, hogy
aki felveszi más ország állam-
polgárságát, annak ezt a tényt
haladéktalanul jelentenie kell a
lakhelye szerinti körzeti hivatal-
nak, amely az információt to-
vábbítja az illetékes intézmé-
nyeknek, például a társadalom-
biztosítónak vagy a rendõrség-
nek. A minisztérium nem illeté-
kes lépni az ügyben, mivel a vo-
natkozó paragrafusok erre nem
kötelezik. „A lényeg az, hogy
aki felveszi más ország állam-
polgárságát, automatikusan el-
veszíti a szlovákot, külföldi ál-
lampolgárrá válik, tehát köteles
visszaadni a személyi igazolvá-
nyát és az útlevelét” – mondta
Jozef Simko, a belügy közigaz-
gatási fõosztályának vezetõje. 

Szlovákiában külföldinek 

tartják a kettõs állampolgárt

MTI

Az Alkotmánybíróságról szó-
ló sarkalatos törvény vitája

kezdõdött el tegnap a magyar
Országgyûlésben. Paczolay Pé-
ter elnök úgy vélte: a testület
megváltozott hatáskörrel, de to-
vábbra is alkalmas lesz arra,
hogy betöltse szerepét, és az al-
kotmányosság védelmezõje le-
gyen. Szavai szerint az Ab meg-
õrzi alkotmányvédõ szerepét, de
hatáskörében új egyensúly jött
létre azzal, hogy amíg korábban
jogi érdek nélkül bárki kezdemé-
nyezhette jogszabályok megsem-
misítését, a valódi alkotmányjogi
panasz bevezetésével az új szabá-
lyozás az egyéni alapjogvéde-
lemre helyezi a hangsúlyt.

A pártok vezérszónokai közül a
Fideszes Mátrai Mária azt emelte
ki, hogy alaposan kidolgozott,
szakmailag széles körben egyez-
tetett indítványról van szó. Sze-
rinte a javaslat kijavítja az elmúlt

húsz év kedvezõtlen tapasztalata-
it. A szocialista Lamperth Móni-
ka úgy vélte, hogy az elmúlt más-
fél évben a demokratikus intéz-
ményrendszer tudatos leépítése fi-
gyelhetõ meg, ez a javaslat pedig
egy „újabb járólap a demokráciá-
ból kivezetõ úton”. Staudt Gábor,
a Jobbik vezérszónoka azt mond-
ta: üdvözlik az alkotmányjogi pa-
nasszal kapcsolatban, hogy az ki-
terjesztett jogvédelmet biztosít-
hat, egyfajta szuperbírósággá ala-
kítva az Ab-t, egyúttal teljes mér-
tékben átalakítva szerepét, dönté-
si jogköreit. Gaudi-Nagy Tamás,
a Jobbik másik vezérszónoka ar-
ról beszélt: a javaslat nem felel
meg a többségi elvet áttörõ garan-
ciális követelményeknek, ezért je-
lenlegi formájában nem tudják tá-
mogatni. Az LMP-s Schiffer
András frakcióvezetõ úgy fogal-
mazott: „temetni jöttünk össze az
alkotmányosságot, nem dicsérni”
az alkotmánybírósági törvényja-
vaslatot. 

Újraszabott alkotmánybíróság

Az elsõ újjáépített Ipoly-hidat adták át tegnap a Nógrád megyei
Nógrádszakál-Ráróspuszta és a szlovákiai Rárós között, Ma-
gyarország és Szlovákia határterületén. Völner Pál, a magyar
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelõs állam-
titkára az ünnepségen felidézte: 2005 októberében állapodott
meg a két kormány arról, hogy az Ipoly folyó mentén is megújít-
ják a lerombolt hidakat. Felszentelték Nepomuki Szent János-
nak, a hidak védõszentjének a híd középsõ részén felállított szob-
rát. Több mint 40 híd kötött össze az Ipoly folyónál embereket,
sorsokat, kultúrát, gazdaságot. Az Ipoly mentén élõk általában
úgy mentek férjhez, úgy nõsültek, hogy a rokonok épp a szem-
ben lévõ faluban éltek. Az Ipolyt azonban 1920-ban hajózható
folyónak nyilvánították, és így lett belõle az új Csehszlovák Köz-
társaság és Magyarország határfolyója. A hidakat pedig a máso-
dik világháború idején többségében felrobbantották.

Újjáépült hidat adtak át az Ipoly folyón

Julija Timosenko a vádlottak padján. Legfõbb ellenfele, Viktor Janukovics elnök szerint az ítélet nem végleges

Paczolay Péter, a magyar Alkotmánybíróság elnöke

Brüsszeltõl Moszk-
váig egyformán
rossz visszhangot
keltett, hogy hét
esztendei börtön-
büntetést szabott 
ki tegnap egy kijevi 
bíróság Julija Ti-
mosenkóra.

Fotó: MTI
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A Julija Timosenko volt uk-
rán miniszterelnökre tegnap
kiszabott hét éves börtön-

büntetéssel kapcsolatban
néhány szempontra föltétle-
nül érdemes figyelni. Õ ma-
ga politikai leszámolási kí-

sérletként értékeli nem
csupán az ítéletet, ha-

nem magát a vádat és a tárgyalást is,
amelynek – tekintve a fellebbviteli lehetõsé-
geket – még korántsincs vége.
Az Európai Unió az elmúlt hetekben már
többször figyelmeztette Ukrajnát a perrend-
tartás, illetve általában az igazságszolgálta-
tás szabályainak a betartására, és a tárgya-
lóteremben Ipad-jét nézegetõ, jónéhány esz-
tendõvel ezelõtt meg Ukrajna Jeanne
d`Arc-jának tartott karizmatikus szõke
hölgy talán már ott megtudta, hogy Brüsz-
szelben, az egyik uniós tanácskozást meg-
szakítva keltek újból a védelmére. Az EU-
nak voltaképpen meglehetõsen kemény, de
kétélû fegyver van a kezében. Megszakít-
hatja ugyanis a szabad kereskedelmi öve-
zettel kapcsolatos tárgyalásait Kijevvel, ar-
ra viszont föltétlenül oda kell figyelnie,
hogy ez esetben még inkább Oroszország fe-
le lökheti el az évek óta a nyugat és kelet
között amúgy is kényes egyensúlyhelyzet-
ben kötéltáncoló ukrán vezetést. 
Minden bizonnyal nem hagyja szó nélkül
az orosz-ukrán gázszállításokkal kapcsola-
tos ítéletet Oroszország erõs embere, a min-
den bizonnyal újra az elnöki székbe kerülõ
Vlagyimir Putyin sem. Annál is inkább,
hogy õ volt az egyik aláíró fél azokon a do-
kumentumokon, amelyek miatt most ha-
táskör-túllépéssel és kétszázmillió dolláros
veszteséggel vádolják Timosenkót. 
És érdemes figyelni mégvalamire: Magyar-
országon hetek óta nagy figyelmet szentel a
kormányhû média a Timosenko-ügynek, s
mindemellett a kormánypárt Hír-tévéjében
és a Fidesz-közeli lapokban egyre több ösz-
szeállítás jelenik meg arról, hogy világszer-
te miként fognak perbe volt elnököket vagy
miniszterelnököket olyan döntésekért, ame-
lyeket hivatali idejük alatt hoztak meg, de
a következmények csupán rövidebb-vagy
hosszabb távon derültek ki. A magyar né-
zõk-olvasók érzékenyítése, az áthallás min-
dennapos erõltetése nyilvánvalóan a volt
magyar miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc
éppen folyamatban levõ sukorói ügyével
kapcsolatos, és azt sugallja, hogy semmi
rendkívüli nincs az eljárás megkezdésében,
hiszen ez bárhol a világon megszokott gya-
korlat, független az éppen uralkodó politi-
kai széljárástól. 
Az ukrán és a magyar narancsok mellett
azonban ott vannak az éppen kormányon
levõ hazai hasonló színûek is, méghozzá
meglehetõs dilemmában: a szomszédos Uk-
rajnával ugyanis jóban kellene lenni, de fel-
tételezhetõen annak oroszbarát fele egyálta-
lán nem örül, amikor a román-amerikai
rakétapajzs és a Pruton túli “román testvé-
rek” kapcsán az államelnök oroszellenes ki-
jelentéseket tesz. 
Minden bizonnyal Timosenkóról sokat hal-
lunk még…

A narancs nevében

Székedi Ferenc

Folytatás az 1. oldalról

Az RMDSZ szenátusi frakcióve-
zetõjének tájékoztatása szerint a
választási törvény módosítása el-
sõsorban politikai döntés, ezért a
továbbiakban pártelnökök pró-
bálnak kompromisszumra jutni
a kérdésben. Erre már tegnap
történt próbálkozás: Kelemen
Hunor RMDSZ elnök és Markó
Béla kormányfõ-helyettes a koa-
líciós tanácskozás után Emil Boc
miniszterelnökkel tárgyalt a mó-
dosítások különbözõ változatai-
ról. Értesüléseink szerint a szûk-
körû egyeztetéseken nem történt
áttörés. A nagyobbik kormány-
párt továbbra is az egyéni szava-
zókerületes, többségi választási
rendszer bevezetését szorgal-
mazza, ráadásul a jelek szerint
komolyan ragaszkodik ahhoz is,

hogy a honatyák számát csök-
kentsék háromszázra. Emil
Bocék kétszáz egyéni kerületet
hoznának létre, amelyek nyerte-
sei mandátumhoz jutnak, a to-
vábbi száz mandátumot pedig a
kerületekben második helyezett
jelölteknek adnák – a pártokra
leadott szavazatok arányában.
Ezzel szemben az RMDSZ a
magyarországi vagy németorszá-
gi modellhez hasonló vegyes vá-
lasztási rendszer híve. E szerint
egyéni választókerületekbõl, il-
letve országos kompenzációs lis-
táról kerülnének be a parlament-
be a jelöltek. Ez lehetõvé tenné,
hogy ne vesszenek el a mandátu-
mot el nem nyerõ egyéni jelöl-
tekre leadott szavaztok. Emellett
az RMDSZ nem ért egyet a hon-
atyák számának csökkentésével
sem. „Több magyarok lakta me-

gye is képviselet nélkül maradna,
ha a PDL elképzelései érvénye-
sülnek” – magyarázta lapunknak
Fekete Szabó András. A frakció-
vezetõ megerõsítette, hogy a ki-
sebbségek frakciója az RMDSZ
elképzeléseit támogatja a válasz-
tási törvény módosításakor.
Mint ismert, az RMDSZ koráb-
ban azt is leszögezte: csak abban
az esetben ért egyet a jövõ évi vá-
lasztások összevonásával, ha a
választási törvény nem csorbítja
a kisebbségek parlamenti képvi-
seletét.

Bár Emil Boc nemrégiben kije-
lentette, hogy legkésõbb novem-
ber 15-ig szeretne dûlõre jutni az
RMDSZ-szel az ország közigaz-
gatási felosztásával kapcsolatban
is, Fekete Szabó András szerint
ez a kérdés tegnap csak „érintõ-
legesen” került szóba. 

Román lapszemle

Tavaly közel félmillió román polgár vett
részt online szerencsejátékban, amely-
nek piaca annak ellenére haladta meg a
36 millió eurót, hogy az országban még
nem létezett egy olyan cég sem, amely
ennek mûködtetésére hivatalos enge-
déllyel rendelkezett volna. (Ziarul
Financiar) Eddig nem látott alacsony
szintre esett Romániában a születések
száma idén áprilisban. Szakértõk azzal
magyarázzák a jelenséget, hogy éppen
kilenc hónappal korábban nyirbálta meg
a kormány a gyermeknevelési támoga-
tást. (Adevãrul) A napokban nyíló
nagyváradi Shopping City bevásárló-
központ tulajdonosai jobban tartanak a
magyarországi, mint a helybeli konku-
renciától. (Capital)

Koalíció: vége...

A választási törvény sorsa Emil Boc kormányfõ és Kelemen Hunor RMDSZ-elnök egyeztetésein múlik

M. Á. Zs.

Elveszíthetik szolgálati nyug-
díjukat a korrupció vádjával

elítélt bírák, ha a parlament meg-
szavazza azt a törvénymódosítást,
amelyet Horaþius Dumbravã, a
Legfelsõbb Bírói Tanács (CSM)
elnöke dolgozott ki. A kezdemé-
nyezés azt követõen került teríték-
re, hogy Daniel Morar, az Orszá-
gos Korrupcióellenes Igazgatóság
(DNA) fõügyésze arról panaszko-
dott, hogy 12 olyan bíró részesül
emelt nyugdíjban, akire a korrup-
cióellenes ügyészek rábizonyítot-
ták megvesztegethetõségüket.
Dumbravã javaslata szerint a ke-
nõpénz elfogadásán kapott bírák-
nak vissza kellene fizetniük nyug-
díjuk egy részét. „Nagyon sok fe-
gyelmi eljárást azért nem tudtunk
véglegesíteni, mert a vádlottak
hirtelen nyugdíjaztatásukat kér-
ték” – mondta el a CSM elnöke. A
törvénymódosítást az is indokol-
ja, hogy Daniel Morar DNA-igaz-
gató szerint a Legfelsõbb Bíróság
befolyással történõ üzérkedéssel
vádolt két bírája közül az egyik
nyugdíjaztatását kérte a CSM-tõl.
A bûnvádi dosszié szerint Bârsan
és Puºoiu drága ékszereket, in-
gyen-repülõjegyeket, sõt ingyen
párizsi szállást is kapott egy üzlet-
embertõl és ügyvédjétõl. A cégve-
zetõ azt szerette volna, hogy a két
bíró járjon közbe egy ellene folyó
legfelsõbb bírósági perben. 

Kisebb nyugdíj

korrupt bíráknak
M. Á. Zs.

Teodor Baconschi román
külügyminiszter (képünkön)

holland szakértõket hívna a ro-
mán határállomásokra, hogy
személyesen is ellenõrizhessék a
román vámosok és határõrök
munkáját. A Radio France
Internationale (RFI) rádiónak
adott interjújában a román dip-
lomácia vezetõje hozzátette, a
schengeni csatlakozást ellenzõ
Hollandia számára ugyanakkor
nagyon fontos, hogy az igazság-
ügyi reformról készített követke-
zõ jelentésben (MCV) ne legye-
nek negatív megjegyzések. „Jövõ
hónapban vendégül látjuk Buka-
restben a holland miniszterelnö-
köt, akinek alkalmunk lesz be-
mutatni álláspontunkat, és remé-
nyeink szerint megtaláljuk azt a
kompromisszumos megoldást,
amelyet a közös európai eszme
megkövetel tõlünk” – bocsátotta
elõre Baconschi. Hozzátette:

specifikus diplomáciai csatorná-
kon olyan jeleket kaptak Helsin-
kibõl, hogy Finnország is fel sze-
retné oldani a jelenlegi feszült ál-
lapotot, és ennek érdekében haj-
landó nagyobb nyitottsággal ke-
zelni a két balkáni ország csatla-
kozásának kérdését. „Rendkívül
fontos, hogy a schengeni csatla-
kozás érdekében indított kampá-
nyunk mindvégig pozitív üzene-
tet hordozzon, mellõzzük a vá-
daskodásokat, hisztérikus eleme-
ket” – fogalmazott a román kül-
ügyminiszter. 

Mint ismeretes, az uniós bel-
és igazságügyi miniszterek múlt
havi tanácskozásán a lengyel el-
nökség napirendre sem tûzte Ro-
mánia és Bulgária schengeni
csatlakozásának kérdését,
ugyanis Hollandia és Finnország
egyértelmûvé tette, hogy megvé-
tózná a javaslatot. Helsinki a
korrupció visszaszorításától, Há-
ga pedig két egymás utáni pozi-
tív MCV-jelentéstõl tette függõvé

álláspontja módosítását. A két
ország elutasította a kétlépcsõs
csatlakozásra vonatkozó komp-
romisszumos javaslatot is. E sze-
rint elsõ lépésben a vízi és légi
forgalom esetében szüntették
volna meg az ellenõrzéseket, a
szárazföldi határátkelõket egy
késõbbi idõpontban „schenge-
nesítették” volna. 

Az RFI kérdésére Teodor
Baconschi nem volt hajlandó ta-
lálgatásokba bocsátkozni azzal
kapcsolatban, hogy Románia
mikor csatlakozhatna a határ-
mentes övezethez. Mint koráb-
ban írtuk, Baconschi múlt héten
Berlinben szerzett fontos szövet-
ségest Guido Westerwelle német
kollégája személyében, aki leszö-
gezte, hogy szeretné minél ha-
marabb Romániát és Bulgáriát a
Schengenen belül látni. 

Hollandok ellenõrzik a határokat?

ÚMSZ

Hatszáz lej értékû bírsággal
sújtotta az Országos Diszkri-

minációellenes Tanács (CNDC)
Florin Nahorniac újságírót – tájé-
koztatta tegnap lapunkat Asztalos
Csaba, a CNDC elnöke. A ªtefan
cel Mare hetilap fõszerkesztõjét
Tõkés László európai parlamenti
képviselõ panaszolta be a testület-
nél, miután a vasúton terjesztett
kiadványban a Florin Bucovianul
szerzõi néven közlõ Nahorniac
Tõkés meggyilkolására buzdított.
Nahorniac a lap május 1-jén meg-
jelent számában Tõkés egyik nyi-
latkozatát az ország „meggyalázá-
sának” nevezte, felszólítva a „boz-
gor” („hontalan”) Tõkést, hogy
költözzön Magyarországra. „Hát
senki sincs ebben az országban,
aki golyót eresztene ennek a haza-
árulónak a fejébe?” – tette fel a
kérdést a szerzõ. Asztalos a
CNCD döntésérõl az ÚMSZ-nek
elmondta, csupán az újságírót
büntették meg, minthogy a ªtefan
cel Mare lapnak nincs bejegyzett
jogi személy kiadója, a vasúttársa-
ság felelõsségét pedig nem lehetett
megállapítani, és Tõkés sem for-
dult beadványában a CFR ellen.
Az EP-képviselõ egyébként nem-
csak a CNCD-hez fordult ebben
az ügyben, hanem értesítette a
vádhatóságot is. Az ügyben Tõ-
kést képviselõ Kincses Elõd ügy-
véd május 27-én a bukaresti tör-
vényszéki ügyészségen emelt bûn-
vádi panaszt a kiadvány fõszer-
kesztõje ellen, de még nem érke-
zett válasz a panaszukra. Ami a
CNCD döntését illeti, Kincses la-
punknak tegnap elmondta: a bír-
ság összegét nem tartja arányos-
nak a diszkrimináció súlyosságá-
val, és a maximális bírsághoz kö-
zelítõ összegre számítottak. 

CNCD: igaza

van Tõkésnek

Teodor Baconschi külügyminiszter menesztését követeli a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) Traian Bãsescu államfõtõl és Emil Boc
miniszterelnöktõl. Az ellenzéki pártot Baconschi egy múlt hétvé-
gi nyilatkozata háborította fel, amelyben arról beszélt, hogy a De-
mokrata Liberális Pártnak (PDL) a „dolgozó, nem pedig a koldu-
ló Romániát” kell támogatnia. A külügyminiszter utóbb hasonló-
an értelmezhetõ nyilatkozatban tisztázott, kifejtve, hogy a koldu-
ló Románia kifejezésen azt a kisebbséget érti, amely mindent az
államtól vár, azon polgárokat, akiket a választások elõtt „két
miccsel is meg lehet vásárolni”.

Az ellenzék Baconschi menesztését követeli
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Bogdán Tibor

A párhuzamok azonban
többnyire csak formaiak:

mindkét sportoló nyilvános
szórakozóhelyen veszítette
életét; mindkét esetben a he-
lyi alvilág tagjai közül kerül-
tek ki a tettesek; Cozma és
Hardy halálát követõen egy
ideig egyaránt homályosak
maradtak a körülmények, az
sem volt világos, egy vagy
több elkövetõrõl volt-e szó.
Most egyes értesülések sze-
rint csupán egyetlen sze-
mély, a Gypsy Gypsanu al-
világi névre hallgató George
Ionuþ Tãnãsoaia támadt az
amerikai kosarasra, más hí-
rek szerint viszont többen is
ütlegelték. 

Alapvetõ különbségek

A különbségek azonban
ennél alapvetõbbek: egyrészt
Veszprém lakossága nyom-
ban a gyilkosság után egy
emberként követelte a tette-
sek gyors kézre kerítését és
példás megbüntetését, a tett
színhelyét ellepték a gyertyák
és virágok; Giurgiuban a la-
kossági rokonszenv-megnyil-
vánulás jóval szerényebb
volt, alig húszan gyûltek ösz-
sze a gyilkosság színhelye, az

Emotione lokál elõtt. Végül
Cozma meggyilkolása után a
magyarországi hatóságok az
elkövetõket rövid idõ alatt le-
tartóztatták, az ítéletek pedig
súlyosak voltak, az elsõ- és
másodfokú vádlott életfogy-
tiglani, a harmadrendû vád-
lott húsz év szabadságvesz-
tést kapott. 

Romániában viszont már
most sokan kétségbe vonják,
hogy a hazai igazságszolgál-
tatás ugyanilyen erélyesen és
hatékonyan lép majd fel, fõ-
leg, hogy az elsõ jelek szerint
a román illetékesek igyekez-
tek eljelentékteleníteni a tör-
ténteket. Giurgiu polgármes-
tere, Lucian Iliescu, valamint
a helyi rendõrség szóvivõje
kezdetben megpróbálta ellep-
lezni azt a tényt, hogy
Gypsanunak köze lenne az
alvilághoz, szorosabb kap-
csolatokat ápolna a hírhedett
Butoane-klánnal. 

Furcsa dolgok

A történtek kapcsán
egyébként is sok a gyanús
mozzanat. Az elsõ vélemé-
nyek szerint a sportolóra
azért támadtak rá, mert sap-
káját játékosan egy helybeli
lány – Gypsanu alkalmi
partnere – fejére tette.

Gypsanu a szóváltás nyo-
mán ököllel megütötte,
Hardy pedig a negyven centi
magas táncemelvényrõl ha-
nyatt esve fejét beverte a
fémkorlátba és halálos kopo-
nyasérülést szenvedett. 

Egészen pontosan azon-
ban nem tudni, mi történt,
mert a lokál videokamerája
nem mûködött, így tehát fel-
vételek sincsenek a történ-
tekrõl. 

Az egyik változat szerint –
egy, a helyszínen tartózkodó,
névtelenül nyilatkozó újság-
író elmondásának megfelelõ-
en – a készüléket maga
Gypsanu kapcsolta ki, majd,
miután „kollégái” kiüríttet-
ték a termet, embereivel kö-
rülvette és ütlegelni kezdte a
sportolót, vagyis több tettes-
rõl van szó. A Emotione lo-
kál tulajdonosa, Cosmin
Marciu viszont azt állítja,
hogy a kamera június óta
nem mûködik. 

A másik verzió a giurgiui
rendõrségé, amely a történ-

teket „a tettes és az áldozat
közötti spontán konfliktusra
vezeti vissza”. Ennek során
Gypsanu egyetlen ütéssel
küldte padlóra a sportolót,
aki esés közben beverte ko-
ponyáját. A rendõrség sze-
rint Gypsanu „kisstílû senki-
házi”, akinek semmi köze
nincs az alvilághoz, büntet-
len elõéletû. 

Ráadásul a rendõrség elsõ
jelentésében még „alkoholos
kómát” jelölt meg a baleset
okaként, a giurgiui helyettes
rendõrparancsnok, Cãtãlin
Constantin Georgescu sze-
rint „az orvosoktól kapott
adatok” alapján.

Politikusok 
az alvilágban

Valójában azonban a 25
esztendõs Gypsy Gypsanut
a helyi sajtó a Butoane-klán
egyik alapvetõ embereként
emlegeti, bár a polgármester
– akárcsak a rendõrség – ta-
gadja, hogy a városban lé-

tezne szervezett bûnözés.
Ám a városatya a Face-
bookon közös fényképen je-
lenik meg a klán vezetõje,
Octavian Grecu egyik fiával,
Floricel Grecuval. 

A városban három alvilági
csoport is mûködik, a
Buteanu-klán mellett a File
és Tamango bûnszervezet
garázdálkodik itt, olykor
egymással is csatározva a
hatalomért. 

A Butoane-klán elsõsor-
ban uzsorára „szakosodott”,
emellett pedig igen jó kap-
csolatot épített ki politiku-
sokkal is. Bukaresti lapok
szerint a demokrata liberáli-
sok szenátora, Cezar Mãgu-
reanu két évvel ezelõtt részt
vett Octavian Grecu szüle-
tésnapi ünnepségén, az inter-
neten fellelhetõ képek össze-
ölelkezve ábrázolják a klán-
vezérrel. De Grecu jó vi-
szonyban volt nemzeti libe-
rális politikusokkal is, a gyil-
kosság után pedig a tárgyaló-
teremben a szociáldemokra-

ták helyi tanácsosa, a párt
helyi szervezetének alelnöke,
Emil Vuca kelt védelmére. A
Butoane-klán támogatta a
legutóbbi helyhatósági vá-
lasztásokon a jelenlegi pol-
gármester kampányát. Luci-
an Iliescu ezt tagadja, bár azt
elismeri, hogy kapcsolatban
áll „egy csapatnyi cigán-
nyal”, de õk „jó fiúk, csak
kamatra adnak ki pénzt”.

Btk-kibúvó?

Az áldozat, a 23 esztendõs
Chauncey Hardy augusztus-
ban került a Giurgiui CSS
röplabda-csapatához, az
együttes egyik erõssége volt.
A végzetes napon, múlt
szombaton, a Dinamót gyõz-
ték le hosszabbítás után, ezt
ünnepelte a lokálban egy má-
sik amerikai, egy szerb és há-
rom román csapattársával.
Az elszenvedett ütés(ek) és
fejsérülés után még életben
volt, elõbb a helyi kórházba,
majd a bukaresti Bagdasar
Arseni kórházba szállították.
Súlyos belsõ koponyavérzés-
sel mûtötték meg, ám a mû-
tõasztalon leállt a szíve.

A lokál tulajdonosa „felújí-
tás ürügyén” nyomban bezá-
ratta a bárt. Egyelõre meg-
úszta ötezer lejes büntetéssel,
amiért nem mûködött a bár
videokamerája. 

Nem kizárt, hogy szabad-
lábra kerül az egyelõre 29
napos elõzetes letartóztatás-
ban lévõ Gypsanu is, ügyvé-
dei máris megtalálták a ki-
búvót a büntetõ törvény-
könyvben, arra hivatkozva,
hogy a gyilkosság nem volt
szándékos. 

Veszprémi gyilkosság – Giurgiuban

Gy. Z.

Azok a férfiak, akik szá-
mára szinte életforma a

széptevés, mostantól eleve
így kezdik az udvarlást:
„Nem vagyok egy DSK,
de…” A DSK a köznyelvben
ma már azt a férfit jelöli, aki
kész anélkül rávetni magát
egy nõre, hogy a beleegyezé-
sét kérné.

DSK-viccek

Bár a New York-i ügyész
végül ejtette a DSK elleni vá-
dat, a Nemzetközi Valuta-
alap volt vezérigazgatójának
letartóztatása és bebörtönzé-
se azzal a gyanúval, hogy
megerõszakolt egy szállodai
szobalányt, sokkolta a közvé-
leményt, és minden társalgás
elkerülhetetlen témájává
vált. A bisztróktól a vállala-
tok folyosójáig mindenki er-

rõl beszélt, a részleteket pró-
bálta megérteni – és elképzel-
ni. Az eset a francia politikai
életet is felkavarta, a férfiak
és a nõk közötti általános
kapcsolatra is kihatott, külö-
nösen a vállalatok világában.
A cégek legtöbb befolyásos
posztját ugyanis férfiak töltik
be: az érzelmek zûrzavarát
válthatja ki a hierarchia és a
csábítás keveredése – igaz,
mindkét irányban: „A férfi a
hatalmával élhet vissza, a nõ
a csáberejével.”

„A vállalatok életében ma
már világosan elkülöníthetõ
a DSK-ügy elõtti és utáni
idõ” – mondta a Le Monde
címû napilapnak Anne-
Françoise Chaperon, aki a
lélektani-társadalmi problé-
mákkal kapcsolatban ad ta-
nácsot nagy cégeknek. A
változás elõször a poénok-
ban csapódott le: ahogy ko-
rábban voltak zsidó és belga

viccek, vagy a rendõrökrõl,
esetleg a szõke nõkrõl szóló
történetek, úgy megjelentek
a DSK-viccek is. Például:
„A szûk vállalati folyosón a
fõnök lelassít, amikor a
fénymásolónál szorgoskodó
tisztviselõnõhöz közeledik.
»Ne mozduljon, maga mö-
gött haladok át!«” – jegyzi
meg. Mások, ha megpaskol-
ják kollégájukat, rögtön
meg is kérdezik: „Na, és
most feljelent?” Chaperon
szerint ezek a tréfák feltár-
ják a korábban elhallgatott
gyakorlatot: a másik nem
zaklatását és a hatalommal
való visszaélést. A pénzvi-
lágtól az iparig a nõk min-
denütt mesélni kezdik, mi
minden esett meg velük a
munkahelyen, mit tett a lift-
ben vagy az irodában a férfi
felettesük.

Heves udvarlás

„A nõk ma már nem hall-
gatnak” – jelentette ki Patri-
cia Barbizet, az Artemis
pénzügyi holding vezérigaz-
gatója. Még Laurence Pari-
sot, a francia gyáriparosok
szervezetének, a MEDEF-
nek az elnöknõje is azon
vette észre magát, hogy a

DSK-ügyrõl és a munkahe-
lyi zaklatásról beszél kollé-
gáival. Az üzletasszony el-
mesélte a lapnak saját elsõ
állásinterjújának történetét.
„Jövendõ fõnököm titkár-
nõje felhívott, és arról tájé-
koztatott, hogy a beszélge-
tésre nem az irodában kerül
sor, hanem egy vendéglõben
rendezett vacsorán. Ott az-
tán hevesen udvaroltak ne-
kem, ami nem normális” –
emlékezett vissza.

A francia „fõnökök fõnö-
ke” (illetve fõnöknõje) meg-
értõen kommentálta a DSK
korábbi kalandjának magyar
áldozata által tett nyilatkoza-
tot. A Nemzetközi Valuta-
alap akkori vezérigazgatója
ajánlatot tett az intézmény-
nél közgazdászként dolgozó
Nagy Piroskának, aki végül a
beleegyezését adta, majd ki-
lépett az IMF kötelékébõl.
Amikor az esetet vizsgáló bi-
zottság kihallgatta, így festet-
te le a helyzetét: „Végem
volt, akár megteszem, amit
kér, akár nem.”

„Öreg farkasok”

„Valójában ötven évvel az
után is, hogy megalakult a
Nõk Felszabadítási Mozgal-

ma (MLF) nevû feminista
szervezet, a férfi-nõ kapcso-
lat továbbra is archaikus ma-
rad a francia társadalomban
– hangoztatta Dominique
Senequier, a több mint 20
milliárd euróval gazdálkodó
AXA francia befektetési alap
fõnöknõje. – A férfiak szá-
mára változatlanul természe-
tesnek tûnik, hogy többre
tartják magukat a nõknél.”
Az üzleti élet e szektorát irá-
nyító, jobbára angolszász
férfiak világában dolgozó
asszony kettõs hendikepnek
nevezi, hogy õ maga nõ is, és
francia is. Még emlékszik
azokra a megjegyzésekre,
amelyek egy prezentáció so-
rán hangzottak el a háta mö-
gött. „Nõ létére nem is
rossz” – hallotta egy francia
kollégája szavait, amelyeket
egy angolszász férfi rögtön ki
is kijavított: „Ugye, azt akar-
ta mondani, hogy francia nõ
létére nem is rossz…”

Parisot szerint ezek a töb-
bé-kevésbé nõgyûlölõ meg-
jegyzések közel járnak a
rasszizmushoz. „Ma a negy-
ven legnagyobb francia cég
egyikét sem vezeti nõ, holott
a francia elitegyetemeken
számos nõ végez évfolyamel-
sõként” – húzta alá MEDEF

elnöke. Õ maga már 2005-
ben kötelezõ kvótákat alkal-
mazott volna be a nõk veze-
tõ posztjainak növelésére, de
ehhez elõbb meg szerette
volna szerezni a nagyválla-
latok támogatását. „Egyesek
– ha nem is mindannyian –
nemet mondtak. Azt felel-
ték: nincs elég olyan nõ, aki
rendelkezik a szükséges
kompetenciákkal” – idézte
fel. Ám a DSK-ügy nem
csak feminista érzelemhullá-
mot váltott ki – a férfiak kö-
rében is zavart okozott. „Hir-
telen azt kérdeztem magam-
tól, vajon amikor kinyitom a
kocsim ajtaját egy nõ elõtt,
nem fogja-e leereszkedõ
gesztusnak tekinteni” –
mondta el egy üzletember,
egy befektetési alap vezetõje.

„Miután május 14-én egy
szobalány feljelentése nyo-
mán az amerikai hatóságok
egy hozzájuk hasonló, va-
gyis hatvanas éveiben járó,
gazdag és nagyhatalmú fér-
fit tartóztattak le, egyes
»öreg farkasok« ráébredtek,
hogy sok olyan szó és maga-
tartás, amely korábban sem-
miféle következményt nem
vont maga után, ma már
nem helyénvaló” – magya-
rázta Barbizet. 

Dominique Strauss-Kahn, a „nyelvújító”

A veszprémi férfi kézilabdacsapat 
román sztárja, Marian Cozma meg-
gyilkolásához hasonlítják többen is az
elmúlt hét végén Giurgiuban történt
gyilkosságot, amelynek a helyi röp-
labdaegyüttes amerikai játékosa,
Chauncey Hardy esett áldozatául.

A szexbotrányba keveredett Dominique

Strauss-Kahn volt nemzetközi bankve-

zér és miniszter ügye akkora befolyást

gyakorolt a médiára és a társadalomra,

hogy a politikus neve bevonult a fran-

cia köznyelvbe, a szólásokba. 

Volt egyszer egy kosárlabda-játékos… Chauncey Hardy örökre búcsút intett a szurkolóknak



Megvallom: csalódtam. Egy évtizeddel ez-
elõtt még azt hittem, a világháló nyilvános-
sága erõsíti majd a demokráciát, hozzájá-
rul a másság elfogadásához, amelyeket a
piacorientált hagyományos nyomtatott és
sugárzott sajtó nem mindig szolgált, szol-
gálhatott. Nos, tévedtem. Az internet név-
telensége az idegengyûlöletnek, a másság
megbélyegzésének, ordas eszmék újraélesz-
tésének a lehetõségét nyújtja az egyre szé-
lesebb szélsõséges körök számára.
Csalódtam, de nem reménytelenül. Ma is
titkon remélem, hogy az új sajtó, a web
2.0, amelyet gyerekeim tanítanak nekem,
sõt szerencsémre be is vezetnek e hálóba,
nos, az új média erõsíteni is tudja a de-
mokratikus gondolkodást, felnyitja a becsu-

kott szemeket, ahogyan azt a
hagyományos sajtó – a po-
litikai, majd piaci kény-
szerhelyzete ellenére is –
megtette.
Vannak biztató jelek!

Olvasom, hogy valakik bo-
londját járatták a szerb

nacionalistákkal, a na-
cionalista sajtóval: el-

hitették, hogy

Dobrica Cosic nyerte az idei Nobel-díjat, a
Szerb Tudományos és Mûvészeti Akadé-
mia pedig azonnal közleményben fejezte ki
örömét a hír hallatán. A Szerb Tudomá-
nyos és Mûvészeti Akadémia errõl értesül-
ve kiadta a saját, valódi közleményét,
amelyben közölte, hogy
nem adott ki közleményt a
díj kiosztásával kapcsola-
tosan, valójában a világhá-
lós átverés Szerbia rangos
intézményei elleni újabb
támadás, amelynek az a
célja, hogy az ország társadalmi értékeit
gúny tárgyává tegyék. 
Dobrica Cosic szerb íróról a politikai kor-
rektség elvét túlságosan is konzervatívan al-
kalmazó hírlapok azt írják, hogy elkötele-
zetten nemzeti érzelmû politikus, aki 1939-
ben csatlakozott a kommunistákhoz, a 60-
as évekig Tito elkötelezett híveként volt is-
mert. Valójában Cosic a nacionalizmus
zászlósa, aki a hetvenes években ellenezte
Koszovó és a Vajdaság autonómiájának ki-
terjesztését, támogatta viszont Slobodan
Milosevicet, és a boszniai szerb vezetõ
Radovan Karadzic hatalomra kerülését.
A szerb akadémia közleményében fenyege-

tõen megjegyezte, hogy az ügyet átadták a
belügyminisztériumnak, az ügyészségnek,
valamint a számítógépes bûnözés elleni kü-
lönleges osztálynak. Nem kellett sokat nyo-
mozniuk, hamar kiderült, hogy szerb poli-
tikai aktivisták szivárogtatták szét az iro-

dalmi Nobel-díj tegnapi
bejelentése elõtt pár perc-
cel az álhírt, hogy Dobrica
Cosic szerb író nyerte a dí-
jat. A Nobel-díj hivatalos
arculatát másoló
www.nobelprizeliterature.org

oldalon tették közzé a hírt (a hivatalos No-
bel-oldal a www.nobelprize.org). A nemhiva-
talos hírlapot elõzõ nap jegyezték be, és a
bejelentés elõtti percekben indult el. Az ál-
hírgyártók késõbb megmagyarázták, miért
próbálták megtéveszteni a világot: így sze-
rették volna felhívni a szerb közvélemény
figyelmét Dobrica Cosic veszélyes befolyá-
sára, az író politikai tevékenysége nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy Szerbia szélsõsé-
gesen nacionalistává vált. 
Az irodalmi Nobel-díj kitüntetettje termé-
szetesen nem õ, hanem a svéd költõ Tomas
Tranströmer lett. (Aki a magyar irodalom
avatott fordítója is.) 

Tudom, hogy évente több ezer személyt,
köztük néhány személyiséget javasolnak
Nobel- békedíjra. Már most lenne javasla-
tom a jövõ évire: a világhálót, a
hekkerkedést jó ügy érdekében használó
szerb politikai aktivistákat ajánlanám a
norvég bizottság figyelmébe! Indoklás-
ként: bizonyára nem könnyû békét terem-
teni két ellenséges állam, népcsoport közt,
de hatványozottan nehezebb Kelet-Euró-
pában saját etnikumunk újra és újra szár-
baszökõ nacionalizmusa és öngyûlölete el-
len fellépni. 
Hogy a szerb aktivisták akciójának valódi
értékét megértsék, képzeljék el, hogy azok
után, amit az irodalom pályáin kívül tettek,
nyilatkoztak, írtak román, illetve magyar
hekkerek a kamu nobelprizeliterature.org ol-
dalon Vadim Tudort, Hajdu Gyõzõt,
Csurka Istvánt vagy Kertész Ákost hirdet-
nék ki Nobel-gyõztesnek!
Bizonyára újra csalódni fogok, de konokul
hiszek abban, hogy legalábbis életében az
író életmûve nem választható el társadalmi
szerepvállalásától. Ezért érdemesültek a
Tranströmerhez hasonló visszavonultan al-
kotók a legrangosabb mûvészeti kitünteté-
sekre. 

Magyarázatunk az isteni személyek megölésének szokásáról fel-
tételezi azt az elképzelést (vagy azzal legalábbis könnyen össze-
egyeztethetõ), hogy a megölt istenség lelke átszáll utódjába. Er-
re az átörökítésre csak a sillukoknál van közvetlen bizonyíté-
kom; ezeknél tipikus formájában él az isteni király megölésének
szokása; alapvetõ hittételük, hogy a dinasztia isteni alapítójának
lelke benne lakozik minden megölt utódjában. Bár csak ezt az
egyedüli tényleges példát tudom említeni erre a hiedelemre, az
analógiák valószínûsítik — ha nincs is erre közvetlen bizonyíté-
kunk —, hogy a megölt isten lelkének hasonló öröklését tételez-
ték fel más esetekben is. Fentebb ugyanis már kimutattuk, hogy
a hiedelem szerint a testet öltött istenség lelke halálakor másik
testbe költözik; ha ez történik a természetes halál esetében, nem
látjuk okát annak, miért ne mehetne ez végbe akkor is, amikor a
halál erõszakos úton következett be. Mindenesetre az a gondo-
lat, hogy a haldokló lelke utódjába átvihetõ, általában megtalál-
ható a primitív népeknél. Nias szigetén rendszerint a legidõsebb
fiú örökli apja fõnöki méltóságát. Ha azonban bármilyen testi
vagy szellemi fogyatékosság miatt a legidõsebb fiú alkalmatlan
az uralkodásra, az apja kijelöli, hogy melyik fia legyen az utód-
ja. Az utódlási jog biztosításához szükséges azonban, hogy az a
fiú, akire az apa választása esett, szájával vagy pedig egy zsák-
kal felfogja a haldokló fõnök utolsó leheletét és ezzel együtt a
lelkét is. Bárki, aki felfogja a fõnök utolsó leheletét, ugyanúgy
fõnöknek számít, mint a a kijelölt utód. 

James G. Fraser: Az Aranyág. 
Fordította Bodrogi Tibor és Bónis György 

Javaslat Nobel-díjra 
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A lakosság elleni merényletek sorozata – mint várha-
tó volt – nem áll meg a csipp-csupp tételeknél, a kor-
mányzat két nagyobb falatra vetette rá magát, a
nyugdíjak megadóztatására és a kórházi kezelések fi-
zetõssé tételére, annak ellenére, hogy a társadalmi
alany évtizedeken keresztül fizette a biztosítást, levo-
násokkal terhelték bérecskéjét. A dolog természete-
sen elszomorító, aggodalomra ad okot, valamint
semmi mással, mint a fentiek megszüntésével nem
törölhetõ el. 
Vigaszdíjként közre adom a szerzõségi adatok mellõ-
zésével – ugyanis folklórkincsként terjed website-aj-
kakon – a következõ tanmesét.
Egy öregúr egyszer Afrikába szafarira megy. Magá-
val viszi öreg kutyáját, hogy társasága legyen. A ku-
tya addig kergeti a pillangókat egy nap, míg eltéved.
Bóklászik erre-arra, keresi az utat, egyszer csak látja,
hogy egy leopárd rohan felé láthatóan azért, hogy
felfalja. Az öreg kutya azt gondolja: „Ajajj! Most
igazán szarban vagyok!” Észrevesz a közelben né-
hány csontmaradványt valami dögbõl, gyorsan rágni
kezdi a csontokat, hátat fordítva a nyálát csorgató s
közeledõ leopárdnak. Mikor az már majdnem ráug-
rana, a vén kutya felkiált: „Ez a leopárd igazán fi-
nom volt! Vajon találok még egyet?” Ezt hallván a
leopárd, az utolsó pillanatban visszafogja magát, ré-
mületében gyorsan elhordja az irháját. „Húúú!” –
sóhajt fel a leopárd – „Ez meleg helyzet volt. Ez a
vén eb majdnem elkapott.” 
Ezalatt egy öreg majom, aki egy faágról az egész jele-
netet végignézte, arra gondol, hogy hasznot húzhat
abból, amit tud, és kialkudhat valami védelmet a
leopárductól. Utánairamodik, de az öreg kutya, amint
észreveszi a nagymacska után százassal loholó maj-
mot, rájön, hogy valami ravaszság van készülõben. 
Az emberszabású utoléri a leopárdot, elárulja neki a
kutyacselt és alkut ajánl. Az ifjú leopárdájjan feldü-
hödik, hogy rászedték. „Gyere, haver, ugorj a hátam-
ra, meglátod, hogy jár az, aki engem be akar csapni!”
Az öreg kutya látja a leopárdot majommal a hátán
és nyugtalankodni kezd, ám ahelyett, hogy menekü-
lõre fogná, igaz nem sok eséllyel, újból leül a
támadóknak… háttal. Mihelyt amazok hallótávol-
ságba érnek, így kiált föl: „Hol totojázik az a hülye

majom? Már egy órája elküldtem, hogy
hozzon egy másik leopárdot!” 
Tanulság: Sose nevesd ki az öregeket!
A kor és a finesz végül mindig legyõzi
az erõt és a butaságot. A szellem és a
ravaszság csak a korral és a tapaszta-

lattal növekszik. Ha ezt nem küldöd
tovább öt régi barátodnak, öttel
kevesebben fognak nevetni a Föl-
dön – fejezi be az ismeretlen

webszerzõ. Sebestyén Mihály
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Legalábbis életében 
az író életmûve nem 
választható el társadalmi
szerepvállalásától.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az okos ember minden tudása ellenére sem éri el
a boldogságot.” George Herbert Wells

Reveláció

Költözõ lélek

Azoknak, akik
régóta fiatalok

A nap címe. A PDL-t nem melegíti a „Hófe-
hérke” párt, Evenimentul zilei

Magyarázat. Nem melegíti, akármi legyen is
a neve… Mihail Neamþu Új Köztársasága
ideológiailag jobbközép alakulat lenne, s mi-
nél esélyesebb, annál kevésbé van esélye rá,
könnyû belátni, hogy pont a pedálosoktól ve-
gyen el szavazatokat. A PDL több tagja nem
is hallott az Új Köztársaságról, nagyon keve-
sen próbálják (vagy merik) kommentálni
Sebastian Lãzãroiu lelkes köszöntõjét és csat-
lakozását a nagyszabású látnoki politikai pro-
jekthez. Másoktól elfogadjuk finom leplezés-
nek a tartózkodást, Roberta Anastase házel-
nöknek feltétel nélkül elhisszük, hogy az
egészrõl semmit sem tudott, hiszen általában
semmirõl sem tud semmit. Sever Voinescu
szóvivõ még szigorúbb, annyit mondott
Lãzãroiu válogatott szavairól: „Egy bolond
bedob egy követ a vízbe, és tíz bölcs próbálja
onnan kiszedni!”. Míg kezdetben több de-
mokrata liberális vezetõ támogatta a kezde-
ményezést, ma már „senki sem olvas meséket
a pártban”.

Így könnyû. Sorin Oprescu bukaresti fõpol-
gármester szerintünk (is) simán nyeri jövõre a
választásokat. Más kérdés, hogy ehhez gya-
korlatilag nem kell egyebet tennie, mint
learatni elõdei munkájának babérjait. Így tör-
tént ez a Basarab-híd felavatásakor és a Nem-
zeti Aréna átadásakor is. Legújabban
Oprescu a korszerûsített víztisztító állomás
avatóján jelenthette ki büszkén, hogy a fõvá-
rosiak többé nem szennyezik ürülékükkel a
Fekete-tengert. Arról már nem szólt, hogy a
glinai tisztítóállomás modernizációs munká-
latai Adriean Videanu érájában kezdõdtek.

Zseniális! Az Adevãrul karikatúrája, Ion
Barbu petrillai mûvész gondolatébresztõ alko-
tása ismét kéjes örömet okozott köreinkben.
Azt kérdezi Traian Bãsescu: „ Te Lãzãroiu,
mizújs Hófehérkével?” A volt szociológus,
volt tanácsos, volt miniszter válasza: „Meg-
becstelenítették a politikai elemzõk!” Szegény
Hófehérke! Szegény törpék! Szegény mi!

A nap álhíre. Az államelnök következõ kilé-
põ minisztere bejelentette, hogy Popey Pártot
fog létrehozni, amelynek spenótzöld zászlaja
lesz és politikai programja sarokköve a keres-
kedelmi flotta visszaszerzése és a hajók átala-
kítása Noé-bárkákká. 



Röviden

Folytatás az 1. oldalról

Hasonlóan reagált megkere-
sésünkre Oroszhegy község
polgármestere, Bálint Ele-
mér-Imre is. Meglátása sze-
rint egyetlen oka lehet annak,
hogy egyes községek pénzhi-
ánnyal küszködnek: az ön-
kormányzatok hozzászoktak
ahhoz az éveken keresztül is-
métlõdõ gyakorlathoz, hogy
év vége felé látványos költés-
gvetés-kiegészítés érkezett a
kormánytól, így erre építve,
lazábban kezelték a pénz-
ügyeket. „Bár ezt a gyakorla-
tot már tavaly felülírta a vál-
ság, amikor nemhogy kiegé-
szítést, visszavonást kaptunk,
a helyzetet még idénre sem
tudta némely önkormányzat
teljes egészében elfogadni, és
az új helyzet szerint ter-
vezni“ – fogalmazott Bálint.

Segít a tartalék

Elmondása szerint Orosz-
hegynek ugyan elegendõ tar-
talékalapja van ahhoz, hogy
szükség esetén különbözõ
tételeket át tudjanak csopor-
tosítani az õszi költségvetési
„túlélõcsomagra“, az elöljá-
ró szerint gond az, hogy
nem minden település van
olyan pénzügyi helyzetben,
hogy ezt megtehesse.

Ez a felállás tapasztalható
pillanatnyilag Csíkszentmi-

hályon is, ahol bár Kósa Pé-
ter polgármester szerint nin-
csenek nagy problémák,
tény, hogy a beteggondozó
alkalmazottainak bérére
már nem futja. „Csak a
szükséges költségeket tudjuk
már fizetni, s bár a polgár-
mesteri hivatal, vagy egyéb,
az önkormányzat hatásköré-
be tartozó intézmények
munkatársai megkapják fi-
zetésüket, a beteggondozó
alkalmazottainak bérére je-

lenleg nem tudom, hogy
honnan lesz pénz” – nyilat-
kozta lapunknak Kósa. 

Borboly Csaba, Hargita
megye tanácselnökének -
aki egyben az RMDSZ Ön-
kormányzati Tanácsának el-
nöki tisztségét is betölti -
nincs tudomása arról, hogy
nagy gondban lennének a
székely települések. Bár elis-
merte, hogy igencsak meg-
fontoltan, elõrelátóan kellett
költekezniük idén a telepü-

lésvezetõknek, véleménye
szerint mindenhol van an-
nyi pénz, hogy az elég le-
gyen év végéig. A politikus
ugyanakkor nem tartja ki-
zártnak, hogy a községek
nehéz anyagi helyzetének
hangsúlyozása a médiában
politikai megfontolással tör-
ténik. Borboly szerint a
problémát érdemes össze-
függésben tárgyalni azzal a
trenddel is, hogy az utóbbi
években több település kérte

a községtõl való leválást,
azok pedig, amelyek le is
szakadtak, általában jobban
tudtak gazdálkodni az elõ-
irányzott költségvetésbõl –
következésképpen jobban is
fejlõdnek.

Fejlesztési kényszer

Az ACOR vezetõtanácsi
tagja, Sánta Gyula kökösi
polgármester megerõsítette
lapunknak, hogy több szé-
kelyföldi település is csõd-
közeli helyzetben van. Mint
mondta, legalább öt sanyarú
sorsú háromszéki községrõl
tud. „Kökös sem áll jól, ki-
lencmilliárd régi lejes adós-
ságot görgetünk, két-három
éve kifizetetlen számláink is
vannak, de azért a fizetések-
re még futja” – vázolta a
Kovászna megyei település
helyzetét Sánta Gyula.

A polgármester a kiala-
kult helyzetet azzal magya-
rázta, hogy ha fejleszteni
akarnak, akkor azt az ön-
kormányzatok kizárólag pá-
lyázati úton tehetik meg.
Tájékoztatása szerint a pá-
lyázatok többségéhez 30
százalék körüli önrészt kell
fizetni, s sokszor ezt az ösz-
szeget sem könnyû elõte-
remteni. „Bezzeg, ha nem
akarnánk fejleszteni, nem
lennének ilyen gondjaink” –
fakadt ki az elöljáró. 
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Inflációs rekord

Négy, egymást követõ hóna-
pi csökkenés után szeptem-
berben 3,45 százalékra süly-
lyedt az infláció, amelyre az
1990 óta eltelt idõszakban
még nem volt példa – derült
ki az Országos Statisztikai
Hivatal friss adataiból. A
pénzhígulás mértéke így
megegyezik a jegybank által
kitûzött 2–4 százalékos inf-
lációs céllal. Az alacsony
infláció elsõsorban az élel-
miszerárak olcsóbbodásának
köszönhetõ.

Hamvadó cigicsempészet

Az év elsõ kilenc hónapjá-
ban 1,27 milliárd eurónak
megfelelõ összeg gyûlt be az
államkasszába a dohányipa-
ri termékek után fizetett ille-
tékek révén, 38 százalékkal
több, mint a tavalyi év ha-
sonló idõszakában – jelentet-
te ki Sorin Blejnar, az orszá-
gos adóhatóság vezetõje, aki
szerint ez a csempészet visz-
szaszorításának köszönhetõ.
A Novel Research piackuta-
tó szerint a cigarettacsempé-
szet 2010 januárjában érte el
36 százalékos csúcspontját,
amely idén szeptemberben
11,8 százalékra esett vissza.

Válság, szovjet mintára?

A globális pénzpiacok 2008
óta megfigyelhetõ helyzete a
Szovjetunió bukására emlé-
keztet, amikor a pénzügyi
válság megbuktatta  a piaco-
kat, ám a központi kor-
mányzat mesterségesen élet-
ben tartotta õket. Valami ha-
sonló történik most is Nyu-
gaton – fejtette ki Soros
György milliárdos befektetõ
a Bloomberg televíziónak
adott interjúban, amelyet a
Gândul idézett.

Több a brit milliomos

A gazdasági válság ellenére
Nagy-Britanniában az utób-
bi két évben 17 százalékkal
nõtt a milliomosok száma,
miközben a milliárdosok
száma is emelkedett – írta az
MTI. A Barclays Wealth va-
gyonkezelõ cég adatai sze-
rint a leggazdagabb brit az
ifjú Harry Potter varázsló-
inast alakító Daniel Rad-
cliffe, akinek vagyona 48
millió fontra tehetõ. Az egy-
millió font feletti vagyono-
sok 60 százaléka férfi, a 3
millió font felettiek zöme pe-
dig nõ.

G20: terítéken az EU

A világ vezetõ gazdasági ál-
lamait tömörítõ G20 döntés-
hozói az euróövezeti válság-
ra próbálnak megoldást ta-
lálni soros novemberi
cannes-i csúcstalálkozóju-
kon, mivel komolyan tarta-
nak attól, hogy az európai
adósságválság elharapózása
az egész világra fenyegetõ
hatással lehet – derült ki
José Manuel Barrosónak, az
Európai Bizottság elnökének
és Herman Van Rompuy-
nek, az Európai Tanács el-
nökének uniós tisztségvise-
lõkhöz intézett levelébõl. 

Kököshöz hasonlóan sok község a túlélésért küzd. Fejleszteni csak kölcsönbõl futja

Hírösszefoglaló

Nagy a kockázata an-
nak, hogy több évig is el-

húzódik Románia gazdasági
növekedésének lassulása –
mutatott rá Lucian Croi-
toru, a Román Nemzeti
Bank elnöki tanácsosa. Ér-
velése szerint a gazdaság
most prognosztizált 3-4 szá-
zalékos növekedési kilátásait
az hiúsíthatja meg, hogy
problémássá válnak a külföl-
di finanszírozások és az or-
szágba kevesebb idegen tõke
érkezik. „Növekedni fo-
gunk, de lassabban. A lassu-
lás azt jelenti, hogy a bruttó
hazai termék (GDP) csupán
évi 1–3 százalékkal gyara-
podhat” – fejtette ki Croi-
toru újságírói kérdésre. A
szakértõ hangsúlyozta, hogy
az ország gazdasági kilátásai
szoros összefüggésben áll-
nak azzal, hogy a befektetõk
hogyan ítélik meg az euró-
pai helyzetet. A külsõ hatá-
soktól való függést azonban
szerinte csökkenteni lehet
azzal, ha a hazai döntésho-
zók arra törekszenek, hogy
jobban kiaknázzák az or-
szág belsõ erõforrásait, siet-
tessék a strukturális refor-
mokat és jó makrogazdasági
politikát folytassanak.

Elismerve, hogy a hazai
gazdasági növekedést elsõ-
sorban az exporttevékeny-
ségre alapozták, Gheorghe
Ialomiþianu pénzügyminisz-
ter is megerõsítette tegnap,

hogy a külsõ tényezõk nega-
tív hatása miatt a kormány
kénytelen lesz módosítani a
Nemzetközi Valutaalappal
korábban kiszámított elõre-
jelzéseken. 

„Kivitelünk elsõsorban
olyan államokba irányul,
amelyek most problémákkal
küszködnek: Franciaország-
ba, Spanyolországba, Olasz-
országba” – magyarázta a
tárcavezetõ, aki ugyanakkor
azt is leszögezte, a külsõ le-
hetõségek beszûkülése arra
fogja ösztönözni a kabine-
tet, hogy befektetési straté-
giáját erõsítse.

Mint Ialomiþianu el-
mondta: személy szerint kí-
vánatosnak tartja a társada-
lombiztosítási hozzájárulá-
sok csökkentését, azt azon-
ban nem szeretné, ha Ro-
mánia is Magyarország
vagy Bulgária sorsára jutna,
ahol az adócsökkentést kö-
vetõen a kormányok utólag
egyéb adók bevezetésére
szorultak. Ennek kapcsán a
pénzügyminiszter elmond-
ta, hogy a jövõ évi költség-
vetés a jelenlegi adószintre
és adókulcsra épül. A bü-
dzsé kiadási oldalát illetõen
pedig megjegyezte, hogy a
kormány két konkrét intéz-
kedésre fekteti a hangsúlyt:
egyrészt jobban ellenõrzi
majd az alkalmazásokat,
másrészt pedig nagyobb fi-
gyelmet fordít az irodai fel-
szerelések beszerzésére és
az autóvásárlásokra. 

Külsõ hatások rontják 

a növekedési kilátásokat

Községek koldusboton

Pénz és amnesztia Athénnak
ÚMSZ

Görögország várhatóan
november elején meg-

kaphatja az elsõ nemzetközi
hitelcsomagból esedékes 8
milliárd eurós kölcsönrész-
letet – tudatta tegnap ki-
adott közleményében a
Nemzetközi Valutaalap
(IMF), az Európai Bizottság
és az Európai Központi
Bank képviselõibõl álló bi-
zottság, lezárva az elmúlt
hetek gazdaságpolitikai tár-
gyalásait. Ezzel elkerülhetõ-
vé válik a közeli görög ál-
lamcsõd, az ország egyelõre
teljesíteni tudja majd aktuá-
lis kötelezettségeit.

A közlemény szerint a gö-
rög gazdasági visszaesés
mélyebb lesz a négy hónap-
pal ezelõtt számoltnál és a
bruttó hazai termék (GDP)
növekedésére is csak 2013-
tól lehet számítani. A szer-

vezetek delegációi ugyanak-
kor elismerik, hogy a hitel-
program elindulása óta je-
lentõsen csökkent az állam-
háztartás hiánya Görögor-
szágban, de az idei évre ed-
dig kitûzött deficitcél már
nem tartható – a kalkulált-
nál mélyebb recesszió és a
megállapodásban rögzített
bizonyos kiigazító lépések
végrehajtásában mutatkozó
csúszások miatt.

Jean-Claude Juncker, az
eurózóna pénzügyminiszte-
reit tömörítõ eurócsoport
vezetõje nem tartja kizárt-
nak, hogy Görögországban
adósságlefaragásra kerül
sor, amely akár a 60 százalé-
kot is meghaladhatja. „Ne
gondoljuk, hogy önmagá-
ban elegendõ, ha Görögor-
szágban egy brutális adós-
ságlefaragást hajtunk végre.
Gondoskodni kell arról,
hogy következtében ne nö-

vekedjenek a fertõzési ve-
szélyek” – idézte Juncker-
nek az ORF osztrák televí-
zió hétfõi adásában tett nyi-
latkozatát a Portfolio.hu. 

A mûsor során Juncker
nem akart konkrét értéket
mondani arra vonatkozóan,
hogy mekkora lehet az adós-
ságlefaragás mértéke, arra a
kérdésre viszont, hogy
50–60 százalékos adósságle-
faragásról van-e szó, azt vá-
laszolta, hogy többrõl.
Ugyanakkor hangsúlyozta,
hogy az eurócsoport minden
erejével azon lesz, hogy
egyetlen tagország se men-
jen csõdbe. „Nem hagyhat-
juk, hogy fertõzésveszély
alakuljon ki az eurózóná-
ban” – fogalmazott. 

Ennek megelõzésére a
többi eurózónán kívüli uni-
ós ország segítéségét kéri
José Manuel Barroso, az
Európai Bizottság elnöke. 

Kolozsváron az IT-roadshow
ÚMSZ

A távközlési minisztéri-
um három kulcsszóra

építi szakpolitikáit: határo-
zottság, folytonosság és in-
novációs készség – fejtette
ki Moldován József állam-
titkár tegnap, a tárca és az
Agora Group tanácsadó
csoport által szervezett IT-
roadshow kolozsvári állo-
másán. „Ebben a három
kulcsszóban foglalható ösz-

sze az a cselekvési irány,
amelyet a tárca követ a glo-
bális internetpiac létrehozá-
sában, az információs társa-
dalom hazai promoválásá-
ban, az állampolgár és a
közintézmények közötti
kapcsolattartás bürokrácia-
mentesítésében, az ügyinté-
zés akadálymentesítésében”
– fogalmazott Moldován. 

Az Európai digitális menet-
rend címû konferencián az
államtitkár ugyanakkor

hangsúlyozta a multinacio-
nális számítástechnikai
vállalatok szerepét és fele-
lõsségét a nonprofit szféra
és a szaktárca közös nép-
szerûsítõ akcióinak és
egyéb kampányainak tá-
mogatásában – hozzátéve,
hogy a digitális írástudás
kiterjesztésének és az IT-
infrastruktúra felhasználói
számbeli növekedésének
ezek a nagyvállalatok is ha-
szonélvezõi. 

Fotó: archív
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Sipos M. Zoltán

Elvileg november elsejé-
tõl kötelezõ a téli abron-

csok használata, nem tudni
azonban ki, mikor és milyen
módon ellenõrzi a jármûvek
téliesítését. Az elmúlt napok
havas útjain tömegesen
csúsztak árokba, koccantak
a gépkocsik, az autóstársada-
lom a jelek szerint egyelõre
még nem készül a télre. Ma-
rian Zane, a közúti rendõr-
ség vezetõje a Gandul.info-
nak nyilatkozva cáfolta,
hogy általánosan kötelezõ
lenne a téli gumik felszerelé-
se, de hangsúlyozta, megbír-
ságolható az az autós, aki a
jeges-csúszós utakon nyári
gumikkal balesetet okoz. 

Így is, úgy is 
fizetni kell

Florian Coman, a Közúti
Hatóság (ARR) igazgatója
szerint több szempontból is
hiányos az autóabroncsokra
és a közlekedésbiztonságra
vonatkozó jogszabály. „Se-
hol nem található a törvény
szövegében például az a kité-
tel, hogy a téli gumikat med-
dig kell használni” – emlé-
keztetett az igazgató. Elvileg
a rendõröknek kellene ellen-
õrizni, hogy a téliesítés meg-
történt-e, de ennek mikéntjét
nem pontosította a jogalko-
tó. „Az abroncsokat felszere-
lõ szervizek nem bocsátanak
ki igazolást, hogy a gépko-
csira milyen évszakban hasz-
nálatos kerekeket tettek, a
közúton szolgálatot teljesítõ
rendõröknek pedig nincse-
nek meg az eszközeik az el-
lenõrzéshez” – fogalmazott
Florian Coman. Hozzátette,
a téliesítés elmulasztása koc-

kázatos: 2500 és 4000 lej kö-
zött büntethetõ az, aki a ha-
vas úton nyári gumikkal bal-
esetet, fennakadást okoz. Az
abroncsbírság mellett ráadá-
sul ki kell fizetni a baleset já-
rulékos költségeit is, például
azoknak a haszongépjármû-
veknek a bérleti-használati
díját, amelyekre a baleseti
helyszínen a kárrendezéshez
szükség van. Az is megbün-
tethetõ azonban, aki annak
ellenére használ hóláncot,
hogy ezt a közutak állapota
nem indokolja: ilyen esetben
azért kell bírságot fizetni,
mert a gépkocsi az útfelüle-
tet rongálja. 

Jó üzlet az államnak

Az abroncsüzlet az autó-
tulajdonosoknak jelentõs ki-
adás, a szakosodott cégek-
nek viszont jelentõs bevétel.
A téli gumik ára attól függõ-
en változik, hogy újat vagy
használtat vesz-e a gépkocsi-
tulajdonos, számít továbbá
az is, milyen típusú gépkocsit
téliesítünk. Használtan már
20 lejért is vehetõ autógumi,
de az átlagár 150-200 lej kö-
rül változik.  Egy Dacia
Logan gépkocsi téliesítése el-
érheti az 1600 lejt is. A köz-
úti rendõrség becslései sze-
rint az idei télen a hazai gép-
jármûpark alig egyharmadát
látják majd el az idõjárásnak
megfelelõ gumiabroncsok-
kal. A téligumi-piac bevéte-
leibõl az államkasszát illetõ
áfa értéke még így is elérheti
a félmilliárd eurót.

Kivárják a telet

Az autósok többsége egy-
elõre fenntartásokkal kezeli
a november elsejétõl érvény-

be lépõ szigorítást, sokan a
balesetmentes télben, illetve
a kijátszható jogszabályok-
ban bíznak. „Két hete jött az
elsõ ügyfél azzal a kéréssel,
hogy szereljünk az autójára
téli abroncsokat. Sokan még
várják, hogy még hidegebb
legyen. Nemcsak azért, mert
nem akarnak most pénzt ki-
adni. A téli abroncsokat 7
fok alatt érdemes felszerelni,
mivel ennél melegebb idõ-
ben hamar kopnak az autó-
gumik. Most egyelõre a szál-
lító cégek jelentkeznek ab-
roncscserére, a teherautók
fokozottan ki vannak téve a
balesetveszélynek, és szigo-
rúbban is ellenõrzik ezeket a
jármûveket a hatóságok” –
magyarázta  tegnapi terep-
szemlénken egy kolozsvári
szerviz tulajdonosa. A Mo-

nostor negyedi mûhelyben
szinte kivétel nélkül min-
denki használt abroncsokat
vásárol. „Nálunk egy felújí-
tott téli gumiabroncs, attól
függõen, hogy milyen típu-
sú autóhoz való, 90 és 150
lej közötti áron kapható.
Egy jó márkájú, új abroncs
ennek az árnak a többszörö-
sébe kerül” –  tette hozzá a
tulajdonos. 

Azok az autósok, akik
csak ritkán járnak gépkocsi-
val a város határain kívül,
nem sietik el a gumiabroncs
cseréjét. „Nem látom indo-
koltnak a váltást. Úgy hal-
lottam, hogy ezután is csak
baleset esetén büntetik azo-
kat a sofõröket, akik nem
használnak téli abroncsokat.
Szerencsére Kolozsvár utcá-
it elég rendszeresen takarít-

ják télen is, aki elég figyel-
mes és kellõ tapasztalata
van, megúszhatja a koccaná-
sokat  is, és a téliesítés költ-
ségeit is ” – mondta egy ko-
lozsvári taxis. 

Akad, akinek pozitív ta-
pasztalatai vannak az ab-
roncscserével kapcsolatban.
„Marosvásárhelyen több a
dombon, lejtõn vezetõ út-
szakasz, könnyû megcsúsz-
ni. Tavaly volt olyan kocca-
násos balesetem, ahol a kár-
térítésnél figyelembe vették,
hogy volt téli gumink. Nem
kell nagy hó ahhoz, hogy je-
lentõsen megváltozzanak az
útviszonyok, és a megfelelõ
módon téliesített  autót sok-
kal biztonságosabb vezetni”
– összegezte tapasztalatait
Kovács László marosvásár-
helyi taxis. 

Lyukas a téligumi-törvény

Az autóst csak akkor büntetik, ha csúszós úton nyári gumival okoz balesetet Fotó: Tofán Levente
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„A MOGYE mûködése
lehetetlenülhet el, ha az

egyetemi szenátus nem tartja
be az oktatási minisztérium
16 pontos átiratában foglalta-
kat, és nem teszi lehetõvé a
magyar intézetek létrehozá-
sát” – nyilatkozta lapunknak
Veres Valér. Markó Béla mi-
niszterelnök-helyettes felsõ-
oktatásért felelõs tanácsosát
annak kapcsán kérdeztük,
hogy Constantin Copotoiu,
az egyetem rektora hétfõn
úgy nyilatkozott az Agerpres
hírügynökségnek: biztos ben-
ne, hogy a szenátus nem fog
hozzájárulni a felsõoktatási
intézet mûködését meghatá-
rozó charta módosításához
olyan módon, ahogyan azt
az oktatási tárca legutóbb
kérte. Mint ismert, a tanü-
gyminisztérium múlt héten
szólította fel a marosvásárhe-
lyi orvosi és gyógyszerészeti
egyetem szenátusát, járuljon
hozzá az egyetemi reform-
nak megfelelõen a magyar
intézetek létrehozásához. 

Az egyetem magyar okta-
tói, diákjai és civil szerveze-

tek hónapok óta követelik a
kisebbségi jogokat tisztelet-
ben tartó intézményi refor-
mot. Az Agerpres hírügynök-
ségnek adott interjúban
Copotoiu is elismerte, hogy
az egyetem multikulturális
besorolására való hivatkozás-
sal kérhetõ a magyar intéze-
tek létrehozása, de a
MOGYE rektora szerint a
felsõoktatási törvény 135-ös
számú paragrafusa, amely-
nek alapján a magyar érdek-
képviselet és a tanügymin-
isztérium is megfogalmazta

elvárásait, „alkotmányelle-
nes és sérti az egyetemi auto-
nómiát”.

Veres Valér a rektor állás-
foglalásával kapcsolatban el-
mondta: ha a szenátus nem
tesz eleget az oktatási minisz-
térium elõírásainak, akkor a
szaktárca nem ellenjegyzi az
egyetemi Chartát, és így
elõbb-utóbb az egyetem mû-
ködése lehetetlenülhet el: zá-
rolhatják például a számláit
vagy eleshet az állami támo-
gatásoktól. Copotoiu azon-
ban úgy véli: a chartát – a

legutóbb jelzett módosítások
kivételével – már elfogadta a
minisztérium, tehát már jog-
erõre lépett. „A szaktárca el-
várásairól ettõl függetlenül
természetesen hajlandóak
vagyunk tovább tárgyalni” –
tette hozzá a rektor. A
MOGYE vezetõje kifejtette:
az utóbbi években jelentõsen
romlott a magyar diákok fel-
vételi eredménye, és a ma-
gyar oktatók tudományos tel-
jesítménye is elmarad a ro-
mán kollégákétól. 

Marius Paºcan Maros me-
gyei prefektusnak a marosvá-
sárhelyi felsõoktatási intéz-
mények (a MOGYE, a Mû-
vészeti Egyetem és a Petru
Maior Egyetem) összevoná-
sával kapcsolatos felvetését
Copotoiu az interjúban té-
vesnek nevezte. A rektor sze-
rint a fúzió nem egyeztethetõ
össze a bolognai folyamat
alapelveivel. A MOGYE
azonban már megkezdte a
tárgyalásokat a Kolozsváron,
illetve Iaºi-ban mûködõ
orvosképzõ intézetekkel:
szakmailag csak ezekkel az
egyetemekkel képzelhetõ el
bármilyen együttmûködés. 

Szénszünet 
a napköziben

A hideg miatt kellett felfüg-
geszteni erre a hétre a ba-
lánbányai napköziotthon
mûködését. A felgyülemlett
adósságok miatt a gázszol-
gáltatás továbbra is szüne-
tel a Hargita megyei város
tanintézményeiben. A múlt
a héten a hideg miatt a
gyerekek fele inkább ott-
hon maradt, a Hargita Me-
gyei Tanfelügyelõség ezen
a héten helyt adott az in-
tézmény kérésének, és ok-
tóber 10–14. között felfüg-
gesztette az oktatást. Fél
éve nincs gáz Balánbánya
tanintézményeiben, mert a
Hargita Gáz Rt. még a ta-
vaszi szünet elõtt elzárta a
csapokat a 400 ezer lejes
értéket meghaladó adóssá-
gok miatt.

Ököllel verték 
a tornatanárt

Rendõrségen tett feljelentést
tegnap az a vajdahunyadi
sporttanár, akit – vallomása
szerint – a helyi Traian 
Lalescu általános iskola
igazgatói irodájában bán-
talmazott hétfõn egy szülõ.
A nyolcadikos diák apját
az háborította fel, hogy a
pedagógus nem fogadta el
családorvos által kiállított
felmentést. Az okiraton
ugyanis az szerepelt, hogy
a gyerek „korlátozott erõ-
kifejtésre alkalmas”, a tor-
natanár szerint pedig ez
nem jelenti azt, hogy a ta-
nuló hiányozhat a torna-
órákról. Az ügyben a rend-
õrség is, a tanfelügyelõség
is vizsgálatot indít. A ható-
ságok jelezték: a tanévkez-
dés idején egyre több a ha-
sonlóan agresszív össze-
szólalkozás.

Kovács Zsolt 

Továbbra is ragaszkod-
nak a szülõk a ritka, és

különc személynevekhez
Kovászna megyében annak
ellenére, hogy az október el-
sején életbe lépett polgári
törvénykönyv szigorítja a
névadás feltételeit.  Kevin-
costner, Rozalinda, Othello
és Eszmeralda is a válasz-
tott nevek listáján szerepelt
az utóbbi hetekben. Lapunk
érdeklõdésére Fekete Réna
sepsiszentgyörgyi anya-
könyvvezetõ leszögezte: az
új Ptk. az erkölcstelen ne-
vekrõl rendelkezik, az elõbb
felsoroltak pedig ugyan fur-
csának mondhatóak, de to-
vábbra is anyakönyvezhetõ-
ek. Az illetékes hozzátette:
idén eddig 840 újszülöttet
anyakönyveztek Sepsiszent-
györgyön, és az tapasztal-
ható, hogy vannak ugyan
kivételek, de kezdenek ki-
menni divatból a filmekbõl,
szappanoperákból kölcsön-
zött nevek. Egyre népsze-
rûbbek azonban a régies
vagy régiesnek tûnõ magyar
nevek.  A háromszéki fiú-
gyermekek esetében idén az
István, Attila, Árpád, Csa-

nád, Dávid, Márk, Miklós,
László és Vince a legnép-
szerûbb – mondta a sepsi-
szentgyörgyi anyakönyvve-
zetõ. A lánynevek sikerlis-
táján az Anna, Hanna, Szi-
dónia, Emese és Mónika
szerepel elõkelõ helyen. 

Az elmúlt évtizedekben
a szappanoperák, a tévé-
mûsorok, de a politikai ese-
mények is befolyással vol-
tak arra, milyen neveket
kaptak a háromszéki gyere-
kek. Szerencsejáték kedve-
lõk voltak azok a szülõk,
akik fiúknak – a jó szeren-
cse reményében – a Ro-
bingó nevet adták. A forra-
dalom után látta meg Ko-
vásznán a napvilágot Revo-
lúció. A tévéképernyõrõl
ihletõdtek azok, akik gyer-
mekeiknek a Marimar, Esz-
meralda, Cassandra, Roza-
linda vagy Rodrigó és
Fernandó nevet választot-
ták. Ebben a megyében él
Elvis és Jimihendrix is. A
kis Winnetou kõröspataki
családba született, szülei
Karl May rajongók.  Ott-
helo Félix szülei azonban
nem nyilatkoztak arról, mi-
lyen a viszonyuk Shakes-
peare életmûvéhez. 

Félig legális névadás

Constantin Copotoiu, a marosvásárhelyi orvosi egyetem rektora

Intés a MOGYE-rektornak



ÚMSZKULTÚRA www.maszol.ro   2011. október 12., szerda8

Baloga-Tamás Erika

Négy helyett idén hat na-
pig lesz a kortárs magyar

és román drámák fõvárosa
Székelyudvarhely. A ma kez-
dõdõ dráMa Kortárs Színhá-
zi Találkozó a hazai dráma-
termés színe-javát vonultat-

ják fel a szervezõk. „A szín-
házi találkozó, amelynek
mostanra már nemcsak jövõ-
je, hanem múltja is van, négy
évvel ezelõtt azzal a céllal in-
dult, hogy egyrészrõl szak-
mai kitörési lehetõséget te-
remtsen a társulatoknak,
másrészrõl pedig az udvarhe-
lyi közönség számára eddig
ismeretlen darabokat mutat-
hasson be” – foglalta össze a
dráMA Kortárs Színházi Ta-
lálkozó fontosságát az Új Ma-

gyar Szónak Nagy Pál. A
Tomcsa Sándor Színház
igazgatója hozzátette: az idei
újítás, miszerint dzsessz- és
könnyûzenekoncertek is be-
kerültek a programba, annak
köszönhetõ, hogy egyfajta át-
járást próbálnak teremteni a
két stílus között, abban bízva,

hogy így többen lesznek kí-
váncsiak a találkozó által kí-
nált programokra. 

Hazaival kezdenek

A rendezvényt ma délután
az udvarhelyi társulat elõadá-
sa nyitja, a színház nagyszín-
padán Egressy Zoltán Portu-
gálját láthatja a közönség Za-
kariás Zalán rendezésében.
Este lírai koncert és a sepsi-
szentgyörgyi P.U.L.B. (Próba

után Lacikánál borozunk)
együttes fellépésén bulizhat a
közönség. A találkozó holna-
pi napja is eseménydúsnak
ígérkezik, délelõtt Sorin
Criºan, a Marosvásárhelyi
Mûvészeti Egyetem megbí-
zott rektora A román dráma
fejlõdése a klasszikustól a kortár-
sig témában tart elõadást, dél-
után az Arca színház S-
Baroc társulatától ªtefan
Caraman Visszatérés otthonról
(Intoarcerea de acasã) címû da-
rabja lesz látható, majd a bu-
karesti Odeon színház Ion
Sapdaru Halott természet kövér
unokával (Natura moartã cu
nepot obez) címû darabját mu-
tatja be. A közönségtalálkozó
után, amelyre egyébként a ta-

lálkozó minden napján sor
kerül, este Pozsgai Zsolt Bol-
dogság, gyere haza címû zenés
játékát adja elõ Vidovenyecz
Edina. Az egyfelvonásos ren-
dezõje Csurulya Csongor,
zongorán kísér Zerkula
György. Pénteken osztja ki a
Színházi Dramaturgok Céhe
az évad legjobb drámáinak
járó díjakat, majd Ungvári
Zrínyi Ildikó egyetemi tanár,
kritikus az egyetemi képzés
nek a kortárs drámaírás fejlõ-

désében betöltött szerepérõl
tart elõadást. Ezen a napon
játsszák a házigazda Tomcsa
Sándor Színház mûvészei
Csehov De mi lett a nõvel? cí-
mû darabját Tóth Árpád ren-
dezésében.

Hétvégére is jut a jóból

A hétvége sem telik el ér-
dekes elõadások nélkül,
szombaton Nagy András bu-
dapesti drámaíró a magyar
dráma fejlõdésérõl tart elõ-
adást, este pedig a temesvári
Eminescu Nemzeti Színház
Mihai Ignaþ Krízisek, avagy
még egy szerelmi történet (Crize
sau încã o poveste de dragoste)
címû darabját láthatja a kö-

zönség Roberta Popa Iones-
cu rendezésében. A napot
akusztikus koncert koronáz-
za: a húrok közé a budapesti
Kesh Zenekar csap majd. Va-
sárnap a marosvásárhelyi
Ariel Színház lép deszkára, a
társulat a Henry Sugar barátja
címû elõadásával érkezik a
dráMa Kortárs Színházi Ta-
lálkozóra, majd Patkó Éva
rendezésében Matei Viºniec
Kenyérrel a zsebben darab lesz
mûsoron. 

Röviden

Nem marad el 
a székely kapuk napja

Egy hónapos halasztás után
holnap lesz a nyolcadik al-
kalommal megszervezett
Székely kapuk napja
Máréfalván – írja a szekely-
hon.ro. Az esemény szerve-
zõi autóbuszos kaputúrára,
majd szakmai tanácskozá-
sokra várják nemcsak a
szakmabelieket, hanem min-
den érdeklõdõt. A program
Menaságon bográcsos ebéd-
del zárul. Kovács Piroska, a
székely kapuk napját szerve-
zõ máréfalvi Kõlik Hagyo-
mányõrzõ Mûvelõdési Egye-
sület tiszteletbeli elnöke a
portálnak elmondta, azért
késett az esemény, mert a
programban szereplõ, 1775-
ben állított csíkszentgyörgyi
kapu restaurálását nem sike-
rült idõben befejezni. 

Elhunyt Molnár Géza 

Rövid betegség után tegnap
elhunyt Molnár Géza József
Attila-díjas író, újságíró – tu-
datta a család az MTI-vel.
Az alkotót életének 88. évé-
ben érte a halál, temetésérõl
késõbb intézkednek. Molnár
Géza 1923. november 6-án
született Rákospalotán. A
szentesi Magyar Alföld címû
lap munkatársa, majd vidéki
lapok újságírója volt. Ké-
sõbb a Magvetõ Könyvkiadó
fõszerkesztõjeként, a Népsza-
va kulturális rovatának veze-
tõjeként, majd az Élet és Iro-
dalom szerkesztõjeként tevé-
kenykedett. 1965 és 1969 kö-
zött a Magyar Hírlap fõmun-
katársa, 1969-tõl az írószö-
vetség külügyi titkára volt.
1976-tõl 1978-ig a Mûvészeti
Alap igazgatóhelyetteseként,
az irodalmi szakosztály ve-
zetõjeként tevékenykedett.
Molnár Gézának 1946-tól
jelentek meg írásai, ismert
mûve a Fent a Nagy-Rabszol-
ga-tónál és A tizennyolcadik
születésnap.

HIRDETÉS

A székelyudvarhelyi dráMa Kortárs Színházi Találkozó a házigazdák Portugál címû elõadásával kezdõdik

MTI

Száztíz ország 7500 kiál-
lítójának részvételével a

tegnapi ünnepélyes megnyi-
tó után ma a nagyközönség
számára is megnyílik a 63.
Frankfurti Nemzetközi
Könyvvásár. A világ legte-
kintélyesebb könyves sereg-
szemléjére mintegy ezer
külföldi és hazai szerzõ ér-
kezik a Majna-parti város-
ba, köztük a tavalyi irodalmi
Nobel-díjas  perui Mario
Vargas Llosa, a korábbi díja-
zott német Günter Grass,
valamint a Nobel-díj nélkül
is világhírességnek számító
olasz Umberto Eco. Nagy
érdeklõdés elõzi meg az idei
díszvendég, Izland bemutat-
kozását is – a könyvvásárok
történetében területét te-
kintve Izland az eddigi leg-
kisebb díszvendég, ennek el-
lenére csaknem 40 szerzõvel
és 203 frissen megjelent
könyvvel van jelen. A felmé-
rések szerint ugyanakkor se-
hol nem olvasnak olyan so-
kat, mint Izlandon, és ará-
nyaiban egyetlen más or-
szágnak sincs olyan sok
írója, mint az idei díszven-
dégnek. A hírek szerint az
izlandi krimik különösen iz-
galmasak, ennek ellenére a
ország a könyvvásáron Me-
sés Izland mottóval mutat-
kozik be. A vásár közép-
pontjában a szerzõk és leg-
újabb könyveik hagyomá-
nyos bemutatkozása mellett
változatlanul a könyvvilág
digitalizálása áll. Jürgen
Boos igazgató ezzel kapcso-
latban utalt arra, hogy szer-
te a világon zajlik az elekt-
ronikus könyvek térhódítá-
sa, ami eddig elsõsorban az
angolszász országokra volt
jellemzõ. A frankfurti
könyvvásár utolsó napján
adják át a német könyvszak-
ma békedíját, amelyet idén
Boualem Sansal algériai író-
nak adományoznak. 

Könyvvásár

Frankfurtban

Fotó: Balázs Attila

Ma kezdõdik a dráMA
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Gianfranco Ravasi bíbo-
rossal, a Kultúra Pápai

Tanácsának elnökével folyta-
tott hivatalos tárgyalást teg-
nap Bukarestben Kelemen
Hunor. „Úgy vélem, ez a lá-
togatás új lehetõségeket, a
kapcsolatok szorosabbra vo-
nását jelentheti egyrészt a
Kultúra Pápai Tanácsa és a
Kulturális és Örökségvédel-
mi Minisztérium között,
másrészt a Szentszék és Ro-
mánia között” – hangsúlyoz-
ta a találkozó fontosságát a
kulturális miniszter. Kele-
men az általa vezetett tárca
tevékenységérõl tájékoztatta
Gianfranco Ravasi bíborost.
„A minisztérium minden fe-
lekezettel egyformán tartja a
kapcsolatot, az együttmûkö-
dés leginkább az épített, a tár-
gyi és a szellemi örökség
megmentésére összpontosul”
– fogalmazott Kelemen,
hangsúlyozva, hogy az orszá-
gos mûemlék-helyreállítási
terv nagy részét templomok
vagy az egyházakhoz tartozó

épületek teszik ki. Ugyanak-
kor arról is tájékoztatta a bí-
borost, hogy idén sikerült be-
fejezni a gyulafehérvári ró-
mai katolikus székesegyház
szentélyének a felújítását, va-
lamint beindították a csík-
somlyói búcsúnak az
UNESCO szellemi világ-
örökségi listájára való felter-
jesztését. A kulturális minisz-
ter a Kultúra Pápai Tanácsá-
nak a segítségét kérte annak a
nagyszabású, bizánci mûvé-
szetet bemutató kiállításnak
a megszervezésében, amelyet
Románia jövõben szeretne
megnyitni a Vatikánban, il-
letve a tárgyi örökség meg-
mentésében is számít a
Szentszék segítségére.

Gianfranco Ravasi bíboros
kijelentette: a Szentszék a mi-
niszter által felsoroltakat kész
támogatni, a bizánci mûvé-
szetet bemutató kiállítás kap-
csán a bíboros már konkrét
helyszínekrõl is beszélt, a ré-
gészeti és tárgyi örökségvéde-
lemmel foglalkozó szakem-
berek együttmûködését is
megvalósíthatónak látta. 

Lobbi a Szentszéknél

A helyi színházi társulat Portugál cí-

mû drámájával kezdõdik ma délután 5

órától a dráMa Kortárs Színházi Talál-

kozó Székelyudvarhelyen. Az október

17-ig tartó rendezvényen a színházi

elõadások mellett koncertek és szak-

mai elõadások színesítik a programot.



F. I.

„Az animációs filmmûvészet
– minden pozitívuma ellené-

re – nemcsak Romániában, ha-
nem egész Európában sem kapja
meg a neki járó tiszteletet, ezért
különös jelentõségû a bukaresti
animációs fesztivál” – jelentette
ki tegnap Anna Solanas, a 6.
Anim’est Nemzetközi Animáci-
ós Filmfesztivál zsûrijének tagja.
A bukaresti Union moziban tar-
tott, a stop-trükk technika (a
képkockánként beállított és rög-
zített mozgóképet jelenti – szerk.
megj.) ismertetésével egybekötött
sajtótájékoztató résztvevõi akar-
va sem cáfolhattak volna rá kije-
lentésére, a neves animációs ren-
dezõre alig tucatnyi újságíró volt
csak kíváncsi.  

Anna Solanas szerint az „õsi,
kézzel készített animációs fil-
mekre” a hollywoodi CGI-ik
(számítógépen létrehozott kép –
szerk. megj.) segítségével sikerül
ráirányítani a figyelmet. „A ha-
talmas költségvetésbõl és stábbal
létrehozott animációk nézése
közben az emberek egyre inkább
megértik azt, hogy az animáció
nem csak a gyerekeknek szól, ez
a filmmûvészet egyik ága” –
mondta a spanyol rendezõ. Hoz-
zátette: az animációs filmekre
Európában nehezebb támogató-
kat szerezni, mint az „igazi” fil-
mekre, így ezzel is magyarázha-
tó a mûfaj aluldimenzionáltsá-

ga. A spanyol animációs az
Anim’est versenyben lévõ alko-
tásairól kijelentette: mûvészileg
remekbe szabott alkotásokról
van szó, amelyek az animációs
filmek számos fajtáját felvonul-
tatják. 

Az október 16-ig tartó nemzet-
közi fesztivált Anca Damian
Crulic – drumul spre dincolo címû
filmje nyitotta múlt szombaton.
A Patria moziban tartott bemuta-

tón Mihai Mitricã fesztiváligaz-
gató külön kiemelte annak fon-
tosságát, hogy a fesztivál történe-
tében elõször hazai alkotással
nyithatták meg a fesztivált.  „Az
Anim’est legfontosabb célkitûzé-
se, hogy ösztönözze a romániai
animációs filmgyártást. A feszti-
vál keretében zajló workshopok
és filmes események erre próbál-
nak ráerõsíteni” – fogalmazott a
megnyitón a fesztiváligazgató,

aki abban bízik, hogy jövõre egy-
re több román animációs alko-
tást mutathatnak be az Ani-
m’esten. A fesztiválon egyébként
három, a nagyváradi Partiumi
Keresztény Egyetemen tanuló
magyar diák is jelen van – Fekete
Szabolcs Suntem europeni!?, Szõcs
Tamás Euro potentia est, Zoltáni
Levente a The Sphere (A gömb) cí-
mû filmmel mutatkozik be a fõ-
városban. 

Anna Solanas spanyol rendezõ szerint az animációs filmmûvészet elõbb-utóbb visszakapja régi fényét

Sokat lógnak a neten a fiatalok

Számos európai országban – köztük Romá-
niában is – a tinédzserek gyakrabban láto-
gatják a világhálót, mint a szüleik, annak el-
lenére, hogy a 9-10 évesek alig több, mint
harmada szerint vannak számukra érdekes
tartalmak, szolgáltatások az interneten –
derül ki a London School of Economics fel-
mérésébõl. Tizenhárom országban – példá-
ul Belgiumban, Hollandiában és Nagy-Bri-
tanniában – a legfiatalabb korosztály tagjai
az európai átlagnál sûrûbben interneteznek,
amelynek eredményeként sokat fejlõdnek
bizonyos ismereteik. A 9-16 évesek 40 szá-
zaléka keresett már új ismertségeket az
interneten, így nem meglepõ, hogy a közös-
ségi oldalak igen népszerûek az európai
gyerekek körében. Még a 9-12 évesek között
is 38 százalék rendelkezik legalább egy
adatlappal, a 13-16 évesek esetében pedig
77 százalék ugyanez az arány. 

Sajtószabadsággal foglalkozó 
munkacsoport alakult az EU-ban

Megalakult Brüsszelben az a független
szakértõi csoport, amelynek feladata, hogy
ajánlásokat dolgozzon ki az Európai Unió
számára a médiaszabadság és -pluralizmus
tiszteletben tartására, védelmére, támogatá-
sára és elõmozdítására. Ezt a csoport létre-
hozását kezdeményezõ európai bizottsági
tag, Neelie Kroes jelentette be brüsszeli
közleményében tegnap. A munkacsoport
elnöke Lettország volt államfõje, Vaira
Vike-Freiberga professzor lesz. Tagjai Her-
ta Däubler-Gmelin korábbi német igazság-
ügyi miniszter, Luís Miguel Pessoa Madu-
ro, az Európai Bíróság egykori fõtanácsno-
ka és Ben Hammersley, egy technológiai
magazin fõszerkesztõje. A csoport áttekinti
a tagállamok és a tagjelölt országok média-
törvényeit is, hogy „felderítse a közös prob-
lémákat vagy aggályokat, valamint kidom-
borítsa a médiaszabadság védelmét célzó
lehetséges megoldásokat”.
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Röviden

Elszomorított Dan Russellnek, a Google keresõ-
motor-fejlesztõjének utolsó nyilatkozata. Azt ál-
lítja ugyanis az 55 éves tudós, hogy a legtöbb
ember nem tudja megfogalmazni, hogy mit is
szeretne felkutatni a neten. Óriási baj van, ha
már oda jutott a legtöbb ember, hogy jelentés-
tartalmukban kapcsolódó kulcsszavakat sem
tud egymáshoz fûzni, és valószínû, hogy a valós
életben is ugyanígy viselkednek. Szerintem a
Facebook bökdösõ funkciója hozza majd az in-
formációátviteli megváltást, éspedig így: egy bö-
kés barátkozást jelent, kettõ már agressziót. Va-
lószínûleg erre a bináris rendszerre fog átállni a
teljes, médiazabálástól elsilányított agyú ember.
Viszont vigasztal, hogy a helyzetértelmezések
többértelmûségét erkölcstelenül kihasználó poli-
tikusok is ellehetetlenülnek. S reménykedek,
hogy, kizárásos alapon, csak mi maradunk meg
a Földön. Azok, akik csak egyet fogunk majd
mindenkibe bökni. 

(prier)
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Stop-trükkös animációk

ÚMSZ

Költségtakarékossági intézke-
dései keretében kétezer mun-

kahelyet számol fel a BBC a kö-
vetkezõ öt évben – jelentette be a
brit közszolgálati médiatársaság
vezetõje. A jelenleg 23 ezer mun-
katársat alkalmazó BBC-nél az el-
múlt években már végrehajtottak
egy ötezer fõs leépítést; ehhez jön
a most bejelentett újabb tömeges
létszámcsökkentés.

Mark Thompson vezérigazga-
tó a BBC televízió londoni köz-
pontjában tartott állománygyûlé-
sen közölte, hogy a cégvezetés 20
százalékos további költségcsök-

kentést tervez, tekintettel az elõ-
fizetési díj befagyasztására. A
konzervatív-liberális kormány-
koalíció a tavalyi költségvetési fe-
lülvizsgálat során a 2016–2017-
es pénzügyi évig a jelenlegi,
145,50 fontos (50 ezer forintos)
szinten befagyasztotta a BBC be-
vételeinek zömét adó éves elõfi-
zetési díjat. Elõzetes becslések
szerint ez reálértéken 16 százalé-
kos bevételcsökkenést jelent a
közszolgálati médiatársaságnak
az adott idõszakban. Ráadásul
2014-tõl a BBC Világszolgálat fi-
nanszírozását is az elõfizetési dí-
jakból kell megoldani. Az 1932-
ben alapított World Service je-

lenleg évente 272 millió fontos
mûködési költségeit teljes egészé-
ben a brit külügyminisztérium fe-
dezi, de a brit kormány takaré-
kossági intézkedéseinek kereté-
ben a 2013–2014-es pénzügyi év
után ez a központi finanszírozás
is megszûnik. A BBC nagy-bri-
tanniai mûsor- és multimédiás
szolgáltatásaiban soha nincs rek-
lám, a cég a 24 millió brit háztar-
tás által kötelezõen fizetett elõfi-
zetési díj évi 3,5 milliárd fontos
bevételébõl, valamint saját gyár-
tású mûsorainak globális értéke-
sítési jövedelmébõl tartja fenn
magát; ez utóbbi évente további
1,5 milliárd fontot tesz ki. 

Többezres leépítés a BBC-nél

Hírösszefoglaló

Nem váltotta be a reményeket
a közszolgálati 1-es csatorná-

jának megújulása, a saját gyártá-
sú krimisorozattal, egy nagy költ-
ségvetésû talkshow-val, egy napi-
és egy heti vetélkedõvel, illetve
egy sor egyéb mûsorral mindösz-
sze 0,2 százalékpontot tudtak
emelni a csatorna nézettségén –
írja elemzésében az Index.hu.

Egyelõre trónfosztott 
a köztévé

Amint arról lapunkban már be-
számoltunk, október elsejétõl
számtalan új mûsor indult a köz-
szolgálati csatornákon, amelyek-
tõl a mûsorkészítõk azt várták el,
hogy a közszolgálati televíziózás
és rádiózás visszanyerje nézõit és

hallgatóit és újra elfoglalja méltó
helyét a magyar médiapiacon.
„A változások minden csatornát
érintenek. A közmédia munka-
társai az elmúlt hónapokban
együttmûködve, új szervezeti és
mûködési rendben készítették elõ
a mûsorokat” – jelentette ki ak-
kor sajtótájékoztatóján Böröcz
István, a Médiaszolgáltatás-tá-
mogató és Vagyonkezelõ Alap
(MTVA) vezérigazgatója. A köz-
médiának azonban egyelõre nem
sikerült elfoglalnia méltó helyét,
a magyarországi hírportál a
Nielsen elektronikus nézettség-
mérési adataira hivatkozva kije-
lenti, a megújulás után az m1 né-
zettsége 4,9 százalékról 5,1 szá-
zalékra emelkedett, ám ez fõmû-
soridõben semmire sem volt elég,
a csatornát nemcsak a két vezetõ
kereskedelmi csatorna (Tv2 és

RTL Klub) de a Viasat3 és a Cool is
megelõzte.

Szerették a Magyarország 
szeretlek!-et

Az Index adatai szerint nem
váltotta be a reményeket a Hack-
tion, amely mindössze 5,6 száza-
lékos közönségarányt ért a négy
évnél idõsebb tévénézõk körében,
miközben a vele szemben futó Jó-
ban-rosszban 24 százalékos share-t
ért el, a Barátok közt meg elvitte a
tévénézõk 31,3 százalékát. A kü-
lönbséget jól mutatja, hogy amíg
az Infrastruktúra-védelmi Osztag
275 ezer embert érdekelt, addig a
Tv2 szappanoperája 1 millió 119
ezret, az RTL Klubé pedig 1 mil-
lió 543 ezret. A Hacktion ráadásul
semmi jóra nem számíthat, mivel
a mûsor nézettsége folyamatosan

csökkent az elsõ rész alatt, vagyis
a nézõk belenéztek, de aztán el-
kapcsoltak a mûsorról. Hasonló-
an (le)szerepelt a DTK, D. Tóth
Kriszta talkshow-ja is, amely az
elsõ részben Csányi Sándorral és
egy chilei bányásszal próbálta
magához vonzani nézõket. A
mûsor 7,7 százalékos közönség-
arányt ért el, 331 ezer embert ér-
dekelt, míg vele szemben az Aktív
15,5 százalékos share-t ért el, a
Való Világ pedig a nézõk 23,3 szá-
zalékát vonzotta. Az MTV új mû-
sorstruktúrájának eddigi legsike-
resebb produkciója a Magyaror-
szág, szeretlek! címû új honismere-
ti vetélkedõ, ami a vasárnapi
fõmûsoridõben a teljes lakosság
körében 640 ezres nézettséget ho-
zott, ez jóval meghaladja a közté-
vé korábbi vasárnap esti teljesít-
ményt. 

Leszerepelt a megújult m1

Fotó: Farkas István



7.40 Kisváros (ism.)
8.30 Híradó
8.35 MacGyver
(am.-kan. sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Kis Dorrit 
(angol minisor.) (ism.)
11.00 Család-barát
12.00 Horvát krónika
12.30 Ecranul Norstru
13.10 Költők
társaságában
13.20 Kívánságkosár
Benne: 13.02 Híradó
15.15 Munka-Társ (ism.)
16.40 Lélek Boulevard
(ism.)
17.15 Ízőrzők: Hegykő
17.45 Magyar elsők
18.15 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Angyalbőrben 
(magyar sor.)
22.25 Hírek
22.30 Fehér tenyér (ma-
gyar filmdráma, 2005)
0.15 Dunasport
0.20 Mussolini régésze
(dokumentumf.)
1.15 Muzsikás történet
2.20 Dominó (Földessy
Margit)
2.55 Térkép (ism.)
3.30 Család-barát (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Mesék a folyópart-
ról (animációs film) 12.40
Határvillongások (ír-ang.-
ném. vígjáték) 14.10 Po-
kolba a szerelemmel (am.
vígjáték) 16.05 Banditák
(amerikai vígjáték) 18.20
A szomszéd nője mindig
zöldebb (amerikai vígjá-
ték) 20.15 A három testőr
visszatér (2. rész) 22.00
Szigorúan bizalmas (ame-
rikai krimi) 0.40 Alvás!
ZAVAR (kanadai-amerikai-
francia thriller)

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

10.00 Benedek doktor cso-
dakútja 10.30 Átjáró
16.00 Híradó 16.15 Hitélet
ism. 16.35 Kárpát Expres-
sz 17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.50 Egész-
séges percek 17.55 Könyv-
ajánló 18.00 Hot Jazz
Band 18.20 Szüreti viga-
dalom 18.30 Híradó 19.00
Hargita magazin 19.30
Híradó 20.23 Szüreti viga-
dalom 20.35 45 Perces
Megálló 21.30 Híradó
22.00 Átjáró 

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.45 A kö-
telék (sorozat) 14.15 Clase
406 (sorozat) 15.30 Amor
real (sorozat) 16.30 Igaz
történetek 17.30 Vad szív
(sorozat) 18.30 A lángoló
ég alatt (sorozat) 19.30 A
csábítás földjén (sorozat)
20.30 A szerelem győzel-
me (sorozat) 22.00 Éjsza-
kai történetek 22.30 Per-
ro amor (am. sorozat)
23.30 Szerelemkönnyek
(sorozat)   

FILM+ACASÃ

ÚMSZTVMÛSOR www.maszol.ro   2011. október 12., szerda10

m1, 21.15
A hercegnõ

A XVIII. század végén játszódó kosztümös dráma a meseszép
és elbűvölő Georgiana Spencer története, aki korának legiz-
galmasabb személyisége volt. Míg szépsége és karizmája
hírnevet szerzett neki, extravagáns ízlése, hajlama a szeren-
csejátékra és a szerelemre hírhedtté tette. Ifjan ment hozzá
a nála jóval idősebb, a felsőbb körökbe bejáratos Devon-
shire herceghez, akinek gyerekeket szült.

DUNA Tv, 22.30
Fehér tenyér

A tíz éves Dongót szülei és keménykezű edzője élsportoló
tornásznak szánják. Akárcsak edzőtársainak, ez élete és
nappala, teste pedig tele van a fegyelmezéshez “szükséges”
kék-zöld foltokkal. Tizenhárom éves korában első kitörési kí-
sérletként megszökik egy nagy bajnokság előtti versenyről.
19 évvel később megérkezik egy modernül felszerelt kana-
dai edzőközpontba.

TV2, 22.50
Ádám és Éva

Ádám jópofa fiatal srác, és akárcsak társai, a nap 24-órájában
kívánja a szexet, bár sejtelme sincs róla, mi az. Megismerke-
dik a szexi és tüzes Évával, akibe teljesen belehabarodik. A
lány azonban ragaszkodik a szüzességéhez, mint pók a hálójá-
hoz. Megkezdődik hát a játszma kettejük közt, és nagyon úgy
fest, hogy a várakozásba Ádám becsavarodik.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.56 Ma Reggel
10.00 Vivát Benyovszky!
(sor.)
10.50 Magyar retro
11.45 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták
12.10 Örömök kertje
12.30 A kölcsönkapott
Föld
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Híres magyar
könyvtárak
14.35 Barangolások öt
kontinensen
15.00 Esély
15.30 Szabadlábon 
a Tiszaháton
15.55 KorTárs
16.20 Aranymetszés
17.10 Mindentudás 
Egyeteme 2.
18.05 McLeod lányai (sor.)
18.50 Angyali érintés
(am. sor.)
19.35 Esti mese
20.00 Sólyom és galamb
(olasz sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Maradj talpon!
22.30 Telesport 
- Vívó világbajnokság
23.20 Stingers 
(auszt. krimisor.)
0.05 Az Este
0.40 “A király beszéde”
igaz története (dok. f.)
1.25 Bűvölet (olasz sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Reggel
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mexikói sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő 
- Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.15 A szív útjai 
(török sorozat)
16.15 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sorozat)
17.15 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
18.20 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.00 ValóVilág 
(2011) (élő) 
- Összefoglaló
23.10 Jéghideg otthon
(am.-kan.-angol thriller,
2003)
Utána: RTL hírek
0.20 Kemény zsaruk
(amerikai akció sor.)
1.40 Reflektor 
- Sztármagazin
1.55 Infománia

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.40 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.50 Teleshop
12.25 A szeretet szimfóni-
ája (am. filmdráma, 2007)
14.30 EZO.TV
15.30 Psych - Dilis detek-
tívek (amerikai krimisor.)
16.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Eva Luna 
(amerikai -mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 ÖsszeEsküvők
(valóságshow)
21.35 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.15 Aktív
A TV2 magazinja
22.50 Ádám és Éva 
(amerikai vígjáték, 2005)
Közben: Kenósorsolás
0.50 Aktív extra
0.55 Esküdj! 
- éjszakai-show
1.25 Tények Este
2.00 EZO.TV
2.35 Elsőszámú ellen-
ségem
(amerikai akció sor.)
3.30 Hősök 
(amerikai sor.)
4.20 Segíts magadon!
(ism.)

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

9.45 Nyomtalanul (soro-
zat) 10.40 A Sógorok ré-
me (amerikai vígjáték,
2003) 12.45 Topmodell
leszek! 13.40 Feleségcse-
re 14.40 Őrangyal (soro-
zat) 15.40 Doktor House
(ism.) 16.35 Nyomtala-
nul (sorozat) 17.30 Gyil-
kos számok (sorozat)
19.20 Jóbarátok (soro-
zat) 20.20 Két pasi (is-
métlés) 21.15 Doktor
House (sorozat) 22.15
CSI:  (amerikai sorozat)
23.10 Aranypart

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
(live) 13.10 Europa
League összefoglaló
14.00 Sport.ro Hírek
(live) 15.10 Pontos sport-
idő 16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Örüljünk a focinak!
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk (live)
20.05 Örüljünk a focinak!
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling WWE
PPV, Showtime   

TV2
6.29 Kárpát Expressz
6.56 Ma Reggel
10.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
11.05 Poén Péntek 
- A L’art pour l’art társulat
új műsora
12.05 Hacktion 
(magyar akció sor.)
13.00 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Slovenski Utrinki
14.30 Alpok-Duna-Adria
15.00 TED
15.30 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták
16.00 Angyali érintés
(am. sor.)
16.50 Sólyom és galamb
(olasz sor.)
17.50 MM
A megoldások magazinja
az egészségről
18.40 Észak és Dél 
(am. kaland sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 A hercegnő 
(angol-francia-olasz törté-
nelmi dráma, 2008)
23.05 Az Este
23.40 Valaki
0.10 Múlt-kor
0.40 Angi jelenti
1.10 Zöld Tea
1.35 Sporthírek
1.45 Észak és Dél 
(am. kaland sor.) (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sorozat)
11.25 Az ember és az idő
12.20 TVR55
12.40 A palota legendái:
Lim Sang (dél-koreai sor.)
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Lottó 5 /40, 
Lottó 6/49
18.25 A palota legendái:
Lim Sang
(dél-koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Ítéld meg te! (live)
22.10 A Román Tv 
dokumentumfilmjei
23.20 Határok nélkül
0.20 Román designerek 
a Berlin Fashion Week-en
(ism.)
0.55 Psych 
- Dilis detektívek 
(amerikai krimisor.)
1.45 Nosztalgikus évek
(ism.)
3.25 Hírek, 
időjárásjelentés, 
A nap témája (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, 
Könyvbemutató
10.00 Csak veled 
(am. rom. vígj., 1994)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 Megtalálták 
a 7. századot 
(francia háborús vígjáték,
1975)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport
20.30 Tök alsó 2. 
- Európai turné 
(amerikai vígjáték, 2005)
22.30 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
23.00 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.)
0.00 Tök alsó 2. 
- Európai turné 
(amerikai vígjáték, 2005)
(ism.)
2.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés 
(ism.)
3.30 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
- Răzvan és Dani műsora
(live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.00 Nyerj 
60 másodperc alatt 
- szórakoztató műsor
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés - Simona 
Gheorghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Next Top Model 
by Cătălin Botezatu
22.00 Nárcisz: 
Törvénytelen szerelmek
(sor.)
23.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.50 Egy bűnös show -
Dan Capatos műsora
(live)
1.05 Kínai csapás 
(amerikai-hongkongi ak-
ciófilm, 2000)
3.00 Híradó, Sport (ism.)

7.00 Titkos szerelmek 
(telenovella) (ism.)
8.00 Családban 
(román sorozat) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 NCIS 
(amerikai krimisor.)
11.30 Finţescu hídja
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Családban 
(román sorozat)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek
(román sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
- reality show
20.30 A csúcstalálkozó
(kan. filmdráma, 2008)
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
(ism.)
23.45 NCIS
(amerikai krimisor.)

1.00 Finţescu hídja 
(ism.)
2.00 Hírek (ism.)

6.30 Szétépítők 
- Felvillanyozva
7.00 Hogyan készült?
Olívaolaj, emelőtargonca,
varrat nélküli hengerelt
gyűrű, síbakancs
8.00 Autókereskedők 
- Mini 1000 City
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült
11.00 A túlélés 
törvényei
12.00 Amcsi motorok
- Úton 
- európai körút
13.00 Autókereskedők 
- Range Rover
14.00 Autókereskedők
úton 
- Lotus
15.00 Állítólag... 
- A végén csattan
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Úton
- európai körút
18.00 Autókereskedők 
- Porsche 911 Targa
19.00 A túlélés törvényei
- Oregon
20.00 Állítólag... 
- Légsűrítős rakéta
21.00 Hogyan készült?
22.00 Halálos fogás 
- Beavatás
23.00 Szén
0.00 Autókereskedők 
- DeLorean
2.00 A túlélés törvényei 
- Oregon

8.00 Hannah Montana
(am. sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
9.35 Késhegyen
10.20 Túlélők a nagyváro-
si dzsungelben
10.50 Dokumentumfilm
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra
13.20 Szerelem 
a képernyőn túl
13.30 Jamie belevág
14.00 Parlamenti pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.30 Az ellopott 
gyermek 
(francia-olasz filmdráma,
2000)
20.15 Szerelem a képer-
nyőn túl
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek
23.00 Cinema Dreaming
23.30 30 Rock 
(amerikai vígjáték sorozat)
0.00 Csillagközi romboló
(akció sor.)
0.55 Az ellopott gyermek
(francia-olasz filmdráma,
2000) (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Hitvi-
lág, Komolyzenei vetélkedő, Medicina 13.00 Híradás, Ze-
nés üzenetek 14.00 Délutáni váltás - Sportportrék, Kultúr-
presszó 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.55 A nap hí-
rei röviden

CSÜTÖRTÖK
2011. október 13. 
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Ma Edvin és Rezsõ napja
van.
Az Edvin  germán (angol-
szász) eredetû férfinév, je-
lentése birtok, vagyon +
barát.Nõi párja: Edvina.
A Rezsõ férfinév a Rudolf
név magyar változata, amit
a nyelvújítás során hozták
létre az ismeretlen eredetû
Rézsõ, Résõ családnévbõl.
Holnap az Ede, Kálmán és
Edgár nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1492 – Kolumbusz Kris-
tóf kiköt a Bahama-szige-
teken, a mai San Salvado-
ron: „felfedezi Amerikát”.
• 1872 – I. Ferenc József
király szentesíti a kolozsvá-
ri egyetem felállításáról
szóló törvényt.
• 1902 – Leleplezik Fad-
rusz János Mátyás király-
szobrát a kolozsvári fõté-
ren.
• 1902 – A magyar labda-
rúgó-válogatott lejátssza
elsõ hivatalos mérkõzését
Bécsben, mely a „sógorok”
5:0-s gyõzelmével végzõ-
dik. A magyar csapat bal-
összekötõje Hajós Alfréd,
a kétszeres olimpiai bajnok
úszó.

• 1927 – Joszif Visszario-
novics Sztálin lesz az elsõ
számú vezetõje Szovjetunió-
nak, miután Lev Davidovics
Trockijt eltávolítják a Kom-
munista Pártból.

Vicc
– Mit csinál a skót, ha fázik?
– ?
– Közelebb ül a gyertyához!
– És mit csinál, ha még min-
dig fázik?
– ?
– Meg is gyújtja!

Recept
Töltött csirkemell
Hozzávalók: 4 db csirke-
mellfilé, 4 vékony szelet son-
ka, 4 vékony szelet sajt, 1
evõkanál étolaj, só, bors.
Elkészítés: A csirkemelleket
lebõrözzük, kicsontozzuk,
és mindegyik fél mellet vé-
konyra kiverjük. Minden
szelet húsra 1 szelet sajtot, 1
szelet sonkát fektetünk, be-
borítjuk a másik hússzelet-
tel, és ezeket a vastag szele-
teket kívül sózzuk, borsoz-
zuk, majd kiolajozott fólia-
lapokba csomagoljuk. Forró
sütõbe toljuk, és megsütjük.
Majonézes burgonyasalátá-
val tálaljuk.

2011. október 12., szerda   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A telihold gyönyörû látvány, de
némi ingerültséget okozhat. Igye-
kezzen mindenkivel barátságos
viszony fenntartására. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A mai nap nem alakul minden a
kívánsága szerint. A telihold
okozhat feszültséget, álmatlansá-
got, ami meglátszik a napi tevé-
kenységén is. Legyen határozott.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A telihold nem okoz önnek sem-
miféle kellemetlenséget. Jó a köz-
érzete. Kedvességét viszonozzák.
Határidõs feladataival jól halad. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Szeret elemezni, keresi a dolgok
lényegét. A párkeresõ Ráknak
akkor lesz esélye a beteljesülésre,
ha életvidám párt választ.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Rokonságon vagy családon belü-
li veszekedésre számíthat. Úgy
látja, hogy mindenki csak a saját
boldogulását keresi.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ön vállalkozó szellemû és gya-
korlatias. Mindent pontosan
elõre megtervez és aszerint is cse-
lekszik. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ön tele van értékes és szeretetre
méltó tulajdonságokkal. Felgyü-
lemlett feszültségeit kénytelen lesz
megbeszélni a kedvesével. Utálja
a hamisságot és a képmutatást.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Nagyon erõs és célratörõ. Dolgo-
zik napestig, hogy megteremtse
az önállóság alapjait. Helytáll a
munkahelyén és az otthonában.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Kicsit le van égve? Egy ilyen
hosszúra nyúlt, maradandó em-
lékeket adó nyár után elõfordul.
Szilveszterig még sok mindent
kihozhat ebbõl az évbõl.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Remek kommunikációs készsé-
gével sokakat meggyõz. Legyen
toleráns, mert a nehézségeket
csak higgadtan tudja jól kezelni.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A telihold hatása miatt társai a
szokásosnál ingerlékenyebbek le-
hetnek. Ez esetben ne kérdezõs-
ködjön. Végezze feladatát, s ak-
kor kommunikáljon, ha muszáj.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Érzelmei felett nehezen tud ural-
kodni. Kontrollálja beszólásait,
nehogy olyanokat is megbánt-
son, akik arra nem szolgáltak rá.
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Könnyû elkerülni a kritikákat.
Nem kell hozzá más, csak az,
hogy ne tégy semmit és ne
mondj semmit. A kritika lénye-
ge viszont nem az, hogy ne tégy
és ne mondj semmit. A kritika
azt akarja, hogy válj senkivé. A
senkivé válás viszont úgy a leg-
egyszerûbb, ha nem teszel és
nem mondasz semmit. Aki cse-
lekszik vagy szól, azt esendõsége

terhe alatt teszi, tehát hibázhat.
Mi viszont nem a hibától félünk,
hanem a kritikától. A kritika pe-
dig nem azt nézi, mi az, ami si-
került, hanem azt, hogy mi nem.
A dolgokon másképpen is lehet
javítani. Ha együtt cselekszel a
másikkal és beszélgetsz vele, ak-
kor lehetõséged van úgy kijavíta-
ni a hibáit, hogy még meg is fog-
ja neked köszönni!

Gondolatjel Visky István rovata



Kosárlabda 

Turós-Jakab László

Az új részletekkel tisztul-
nia kellett volna Chaun-

cey Hardy amerikai kosaras
erõszakos halála összképé-
nek, de a ködösítések és az
egyre nyilvánvalóbb felüle-
tesség miatt még messze az
igazság.    

Máris három variáns léte-
zik a végzetes percekrõl. Az
ügyészség nyomozati anya-
ga szerint Hardy egy mellet-
te táncoló szõke lánynak
próbálta egyéni módon tol-
mácsolni rokonszenvét, s
ezért fordítva tette a fejére
simléderes sapkáját. A lány
társaságából ezért megszól-
ták, de mert nem ismerte a
román nyelvet, és nem lehe-
tett szót érteni vele, a dolgok
hamar elfajultak. A fõ
gyanúsított ökölcsapást
mért a kosaras állára, mire
Hardy elvágódott, és esté-
ben beverte a fejét a táncpó-
dium szélébe.  Emil Vucã
védõügyvéd azonban kitart
amellett, hogy Ionuþ Adrian
Tãnãsoaia csak védekezni
próbált, és ezért lökte fel a
kosarast. A mélyen meg-
döbbentõ harmadik variánst
Smãrãndiþa Iliescu, a giur-
giui kosárlabda-csapat me-
nedzsere ismertette, aki – ta-
nár is lévén – több diákja bi-
zalmas információiból állí-
totta össze a képet. Szerinte
az ökölcsapás után egy
üveggel is fejbe verték
Hardyt, akit aztán a földön
rugdostak eszméletlenre. 

Ezt a horrorisztikus vari-
ánst tûnik alátámasztani a
kórbonctani intézet jelentése,
amely szerint súlyos fejsérü-
lés és agyvérzés, valamint ko-
ponyacsonttörés mellett ko-

moly zúzódások, s az agy
gyógyíthatatlan sérülései is
hozzájárultak a sportoló erõ-
szakos halálához.

S még így is, a szerencsét-
len fiatalembernek esélye
volt arra, hogy életben ma-
radjon. A mentõsök azonban
készpénznek vették a klub
biztonsági személyzetének
azon közlését, mely szerint a
sértett erõsen ittas és a
giurgiui kórházban három
órán keresztül csak perfúzi-
ókkal igyekeztek enyhíteni
az „alkoholkómás állapo-
tot”. Mire kiderült, hogy szó
sincs arról (a laboratóriumi
vizsgálat 0,03-as véralkohol-
szintet állapított meg) már
késõ volt, s a kosaras életét
már a fõvárosi orvosok sem
tudták megmenteni. 

Halált okozó ütések, er-
kölcs elleni merénylet, vala-

mint közrend- és csendhábo-
rítás miatt az ügyészség 29
napos elõzetes letartóztatást
írt elõ, a határozat azonban
megfellebbezhetõ. Bár a
gyanúsított 5-tõl 15 évig ter-
jedõ börtönbüntetésre ítélhe-
tõ, megtörténhet, hogy Tãnã-
soaia lényegesen rövidebb és
felfüggesztett büntetést kap,
miután a gyilkossági szándék
nehezen bizonyítható. 

Hétfõn este Chauncey
Hardy csapattársai, a szurko-
lók és több helyi lakos gyûlt
össze a giurgiui sportcsar-
nokban, hogy gyertyát gyújt-
son és elbúcsúzzon a kosa-
rastól. 

A kikötõvárosban nyo-
masztó a hangulat, s nem ki-
zárt, hogy a tragédia követ-
kezményeként bezárják az
Emotione mulatót és felosz-
latják a kosárlabdacsapatot

is. A CSS Giurgiu a sportág
történetében elõször jutott
fel az élvonalba, ahol reme-
kül kezdett eddigi mindkét
mérkõzését megnyerve.
Chauncey Hardy a gárda ve-
zéregyénisége volt és con-
necticuti családja egyetlen
támasza. Állítólag halálának
szörnyû híre hallatán édes-
anyja megnémult, lánytest-
vérei, Onnalisa és Jada pedig
nem tudják, hogyan fogják
hazaszállítani holttestét. A
család ugyanis nagyon sze-
gény, minden reményük
Chauncey-ban volt, aki
ezereurós havai keresetét
szinte teljes egészében pos-
tázta. Giurgiu városi tanácsa
tegnap 50 ezer lejes gyorsse-
gélyt szavazott meg Chaun-
cey Hardy családjának, de
még így sem biztos, hogy a
kosaras hazatérhet. 
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Röviden
Döntõben a románok  

A hétfõ esti negyeddöntõ-
ben Lengyelország (3-1), a
tegnapi elõdöntõben pedig
Fehéroroszország (3-0) le-
gyõzésével Románia nõi vá-
logatottja bejutott a lengyel-
országi Gdanskban zajló
asztalitenisz-Európa-bajnok-
ság döntõjébe. Elizabeta Sa-
mara, Daniela Dodean,
Szõcs Bernadette, Iulia
Necula, Camelia Poºtoacã
összeállításban a trikolórok
azokkal a hollandokkal ját-
szanak (ma, 16 órától) a
kontinensbajnoki címért,
akik tegnap nagy csatában
verték 3-2-re a magyarokat.
A Lovas Petra, Póta Georgi-
na, Tóth Krisztina összeállí-
tású magyar nõi válogatott
bronzérmes lett.

Könnyû ellenfelek

Legyõzhetõ ellenfeleket kap-
tak a magyar csapatok a nõi
kézilabda KEK-ben, a leg-
jobb 24 között. A címvédõ
Ferencvárosi TC a holland
Westfriesland, a Debreceni
VSC a görög Patrasz, míg az
Alcoa a török Üsküdar csa-
patával találkozik. A tegna-
pi, bécsi sorsoláson kiderült
az is, hogy a DVSC és a Fe-
rencváros idegenben, a szé-
kesfehérváriak otthon kezdik
a párharcot. Az elsõ mérkõ-
zéseket november 5-én vagy
6-án, a visszavágókat egy
héttel késõbb rendezik. A ro-
mán csapatok hazai pályán
kezdenek, a Galaci Oþelul
HC ellenfele a macedón
WHC Metalurg Szkopje, a
Kolozsvári U-Jolidoné a
norvég Levanger HK. A kö-
vetkezõ körben a továbbjutó
12 csapathoz a Bajnokok Li-
gája négy csoportharmadikja
csatlakozik.

Ferencvárosi siker

Az FTC 3-1-re nyert a ven-
dég Miskolci JJSE ellen a
magyar–román jégkorong-
bajnokság, a MOL Liga hét-
fõ esti mérkõzésén. A Jeges-
medvék csapata 16 ponttal a
negyedik, a Fradi pedig 15-
tel a hatodik a táblázaton. 

Maratoni futás után szült

Pár órával maratoni futás
után szült egy nõ az Egye-
sült Államokban. A 27 éves
Amber Miller jószerivel alig-
hogy kifújta magát 42 kilo-
méternyi szaladás után,
megint „fújhatott”, de ezút-
tal már a vajúdás könnyítése
végett. A nõ 8 hónapos ter-
hesen vágott neki a chicagói
maratoninak, és nem hitte
volna, hogy célba ér. Amber
második gyermekét hozta vi-
lágra. Mind õ, mind a baba
egészségesek. 

Nincs több pénz 

A magyar labdarúgó-NB I-
ben szereplõ Újpest FC
többségi tulajdonosa tegnap
közleményben jelentette be,
hogy a jövõben nem finan-
szírozza tovább a csapat mû-
ködését, s a pénzügyi mellett
beszünteti a futballklub
egyéb támogatását is.

Kérdõjeles Hardy-ügy

A giurgiuiak a sportcsarnok elé helyezett gyertyákkal és virágokkal búcsúztak Hardytól

Torna 

ÚMSZ

A Tokióban zajló, 43.
(olimpiai kvalifikációs)

tornász-világbajnokság ked-
di versenynapján a nõi csa-
patverseny érmei leltek gaz-
dára. A nyolc válogatott az
ötkarikás indulás jogával a
tarsolyában szerepelt, és az
alábbi végeredmény alakult
ki: 1. Egyesült Államok
179.411 pont, 2. Oroszor-
szág 175. 329, 3. Kína
172.820, 4. Románia
172.412, 5. Nagy-Britannia
169.670, 6. Németország
168.479, 7. Japán 167. 122,
8. Ausztrália 166.729. 

A román csapatból Cãtã-
lina Ponor 44.732, Ana Porg-
ras 29.366, Diana Chelaru
28.799, Amelia Racea 27.
633, Raluca Haidu 27.616,
Diana Bulimar pedig 14.266
ponttal járult hozzá az együt-
tes teljesítményéhez. Ponor
ugrásban (14.933) és talajon
(14.633), Porgras pedig fele-
máskorláton (14.066) és ge-
rendán (15.300) érte el a leg-
magasabb pontszámot a csa-
patból. A román nõi váloga-

tott megismételte a legutóbbi
vb-n elért teljesítményét, hi-
szen Rotterdamban is negye-
dik lett.  

Ma a férficsapatokon a
sor, a román válogatott végül
is a hetedik helyrõl vág neki
a versenynek, 350.900 pont-
tal. Az olimpiai szereplést
bebiztosított trikolórok egy-
elõre csak az ukránokat elõ-
zik meg, a japánok (364.
291), az amerikaiak (361.
583), a kínaiak (359.125), a
németek (354.132), az oro-
szok (353. 425) és a dél-kore-
aiak (351.331) nyomában. A
rossz hír, hogy a román csa-
pat legtapasztaltabb torná-
sza, Marian Drãgulescu nem
indul, miután a selejtezõk-
ben, a második ugrásnál
megsérült. Ily módon ma
Flavius Koczi, Ovidiu Bui-
doºo, Marius Berbecar, Cris-
tian Bãþagã és Vlad Cotuna
képviseli a román színeket a
férficsapatversenyben. Re-
mélhetõleg Drãgulescu ha-
marosan felépül, hiszen kva-
lifikálta magát az egyéni ös-
szetett és a talaj fináléjába is.
Egyéni összetettben és tala-
jon indul Koczi is, míg
Berbecar korláton. 

Negyedikek a lányok

Labdarúgás

T. J. L.

Amint az várható volt,
Ion Crãciunescu régi-új

CCA-elnök senkit sem tartott
meg tisztségében a letartózta-
tott Vasile Avram vezette bí-
rói testületbõl. A korrupciós
vádak miatt vizsgált Vasile
Avram vezette CCA elnök-
helyettese Constantin Gheor-
ghe, alelnöke pedig Nicolae
Grigorescu volt. A négy tag,
Marian Salomir, Marian
Dorobanþu, Anton Heleºtea-
nu és Irina Mîrþ mellett
Constantin ªtefan töltötte be
a fõtitkári tisztséget. Crãciu-
nescu a továbbiakban Ioan
Ignával (elnökhelyettes), Aron
Huzuval (alelnök), Dan Lã-
zãrescuval (tag), Fevronia Io-
annal (tag) és Daniel Diaco-
nuval (fõtitkár) fog együtt
dolgozni. A „csapat” össze-
tételét a Román Labdarúgó-
szövetség (FRF) végreghajtó
bizottságának csütörtöki
gyûlése kell hogy elfogadja,
az új CCA mandátuma négy
évre szól. Igna és Huzu is
már volt, rövid ideig, a CCA
élén: elõbbi ideiglenesen,
Constantin és Licã letartóz-
tatását követõen, utóbbi pe-
dig két hónapig, a 2009 au-
gusztusában benyújtott le-
mondásig. Huzu azért mon-
dott le, mert a FRF végrehaj-
tó bizottsága megszavazta a
külföldi játékvezetõk felkéré-
sét. Crãciunescu bedolgozók-
kal is együtt fog mûködni,
ezek azonban nem lesznek a
CCA tagjai. A régi-új elnök
egy ilyen személyt már meg
is nevezett: a Râmnicu Vâl-
cea-i Dan Berbecaru egy év-
vel ezelõtt vonult vissza a já-
tékvezetéstõl. Korábban, 2003
júliusa és 2005 novembere
között Ion Crãciunescu 28
hónapig volt CCA-elnök. 

Crãciunescu
nem kíméletes

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

Vége szakadt egy soro-
zatnak a Golden Footdíj

2003 óta íródó történetében:
az idén olyan labdarúgó kap-
ta az elismerést Monte-Car-
lóban, aki nem olasz és soha-
sem szerepelt olasz klub szí-
neiben, írja a Nemzeti Sport.
A magyar sportnapilap sze-
rint idén Ryan Giggs (képün-
kön) kapta a legtöbb szavaza-
tot az interneten voksoló
szurkolóktól, így Albert her-
ceg a Manchester United wa-
lesi szélsõjét köszönthette a
hétfõ esti gálavacsorán, a
Fairmont szálloda dísztermé-
ben. A jelöltlistán szerepelt
még David Beckham, Gian-
luigi Buffon, Iker Casillas,
Didier Drogba, Samuel
Eto’o, Carles Puyol, Raúl,
Xavi és Javier Zanetti neve. 

Az Aranyláb díjat minden
évben egy olyan, 29 évesnél
idõsebb futballistának ítélnek
oda, aki nemcsak a pályán al-
kotott maradandót, hanem
azon kívül is méltó módon
képviselte a sportágat. A dí-

jat Antonio Caliendo, tehe-
tõs olasz mágnás és játékos-
ügynök alapította 2003-ban.
Giggs elõtt Roberto Baggio
(olasz, 2003), Pavel Nedved
(cseh, 2004), Andrij Sev-
csenko (ukrán, 2005), Ronal-
do (brazil, 2006), Alessandro
Del Piero (olasz, 2007),
Roberto Carlos (brazil,
2008), Ronaldinho (brazil,
2009) és Francesco Totti
(olasz, 2010) részesült az elis-
merésben. 

A még aktív gyõztes mel-
lett minden évben több legen-
dás futballistát is vendégül lát
a hercegség, az õ lábnyomuk
szintén a Bajnokok Sétányán
marad meg az utókor számá-
ra. Idén a ghánai Abedi Pe-

lét, a portugál Luís Figót, a
holland Ruud Gullitot és az
algériai Rabah Madzsert érte
a megtiszteltetés. 

A négy egykori kiválóság
elõtt, Puskás Ferencé mellett
Aldair, Giancarlo Antogno-
ni, Franz Beckenbauer, Igor
Belanov, George Best, Zbig-
niew Boniek, Oleg Blohin,
Alfredo Di Stéfano, Dunga,
Eusébio, Giacinto Facchetti,
Just Fontaine, Francisco
Gento, Alcides Ghiggia,
René Higuita, Mario Kem-
pes, Raymond Kopa, Diego
Maradona, Gerd Müller,
Michel Platini, Luigi Riva,
Roberto Rivellino, Gianni
Rivera, Romário, Paolo
Rossi, Karl-Heinz Rumme-
nigge, Nílton Santos, Hugo
Sánchez, Luis Suárez, Hrisz-
to Sztoicskov, Francisco
Varallo, George Weah, Zico,
Zinedine Zidane és Dino
Zoff lábnyoma is a Bajnokok
Sétányára került. 

A gálát idén is jótékonysá-
gi program kísérte, amelynek
a kedvezményezettje az idén
is a Stéphanie monacói her-
cegnõ által vezetett Fight
AIDS Monaco alapítvány. 

Giggsé az Aranyláb-díj

Fotó: Mediafax


	p01
	p02
	p03
	p04
	p05
	p06
	p07
	p08
	p09
	p10
	p11
	p12

