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Az eddigiektõl eltérõ formá-
ban képzeli el a következõ ro-

mán-magyar közös kormány-
ülést Budapest – erõsítette meg
lapunk korábbi értesüléseit a ma-
gyar külügyminisztérium. Tóth
József szóvivõ az ÚMSZ-t arról
tájékoztatta: az Orbán-kormány
nem mondott le további hasonló
jellegû találkozók megszervezé-
sérõl. „Célunk, hogy a korábban
elsõsorban szimbolikus jelentõsé-
get hordozó és indokolatlanul
széles körben megtartott kor-
mányülések a jövõben pragmati-
kus, projekt- és eredményorien-
tált jelleget öltsenek” – közölte.
Folytatása a 2. oldalon 

„Hivatalosan” is elkezdõdött a hétvégén a fûtésszezon, ám a korán beköszöntött tél ellenére

sok lakótársulás úgy döntött, egyelõre nem kér a szolgáltatásból. A kis jövedelmûek a magas

gázszámlától félnek, jobban tartanak a kiadásoktól, mint a hidegtõl. Erdély több óvodájában

és iskolájában fáznak a gyerekek, mert a tanintézmények hatalmas fûtésszámlákat halmoztak

fel. A Hargita megyei Balánbányán „hagyományossá” vált a fûtésszünet: a helyi óvodák kor-

mánysegélyt kapnak azért, hogy újra mûködhessenek az októberi télben. 7. oldal 

új magyar szó
2011. október 17., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3233 ▲
1 amerikai dollár 3,1324 ▼
100 magyar forint 1,4811 ▲

Magyar napok Szeben megyében

A Csernakeresztúri Néptáncegyüttes buko-
vinai székely táncokat bemutató mûsorával
kezdõdött a hét végén a medgyesi Traube
Mûvelõdési Házban a 13. Szeben Megyei
Magyar Napok. A magyar napok több
mint harminc rendezvénye idén Medgyes
mellett tíz település 19 helyszínén zajlik.

Vezércikk 3

Lebukott egy államtitkár

Tizenkilencezer euróra rúgó csúszópénz
átvétele miatt vették õrizetbe tegnap haj-
nalban az Országos Korrupcióellenes Igaz-
gatóság (DNA) munkatársai Silviu Biant,
az Országos Munkaerõ-foglalkoztatási
Ügynökség (ANOFM) elnökét. 

Kultúra 8

Aktuális 2

Ami nem megy, 
az nem megy

A korábban mézédes, majd csak udvarias
és álderûlátó nyilatkozatok
kezdenek fenyegetõ mor-
gásba átmenni. Az ingerült-
séget a nagyobbik kormány-

pártban fokozza, hogy az
ellenzék módszeresen
szervezkedik, és egyre

biztosabb a választások
megnyerésében.Ágoston Hugó

„Le a korrupt elittel!”
– Rómától New Yorkig 

A hét végén összesen 82 ország 951 városá-
ban voltak tüntetések a politikusok és a
bankárok ellen. A legnagyobb megmozdu-
lás Rómában volt, ahol egy kisebb agresszív
csoport felgyújtotta a védelmi minisztérium
egyik épületét. Az Occupy Wall Street moz-
galom a román fõvárost is elérte.

Aktuális 3

Székelyföldi településekre is
elérkezett a hét végén az

RMDSZ népszámlálási karaván-
ja: Hargita és Kovászna megyé-
ben tájékoztattak az adatszolgál-

tatásról. Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök  számon kérte a
statisztikai hivatalon, hogy téve-
sen értelmezik az adatgyûjtés
módszertanát. 3. és 7. oldal 

„Luxuscikk” a meleg
Mindenütt beindult a fûtés, ám a lakók egy része nem kér a szolgáltatásból

Hány fokra állítsam, hogy gyógyszerre is jusson? A kisnyugdíjasok a fûtésszezon beálltával minden évben választásra kényszerülnek Fotó: archív

Sipos M. Zoltán

Nyolcvannyolc tagú felsõház-
zal számol az az RMDSZ-es

javaslat, amelyet a hétvégén mu-
tatott be Kolozsváron Kelemen
Hunor szövetségi elnök. „Az
RMDSZ fenntartja az arányos
képviseletet biztosító vegyes vá-
lasztási rendszer bevezetését” –
fogalmazta meg ismételten a szö-
vetség igényét a politikus. A koa-
líciós partnerek elé terjesztett
RMDSZ-javaslat szerint a képvi-
selõházi mandátumok 55-60 szá-
zalékát egyéni választókerületbõl,
a többi mandátumot az országos
listáról lehetne elnyerni, amelyre
hasonlóképpen szavazni kellene.
Folytatása a 3. oldalon 

Nyolcvannyolc

tagú szenátus?

Együttes ülés, 

más formában

Az önkéntesek a Gyergyó-vidékieket is felkeresték a hét végén Fotó: RMDSZ

„Magyarlecke” székelyeknek
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Röviden

RMDSZ-tisztújítás Petrozsényban 

Újabb két éves elnöki mandátumot kapott
a petrozsényi RMDSZ élén András József
egyetemi tanár. A régi-új elnök a hétvégi
tisztújító küldöttgyûlésen beszámolt eddigi
eredményeirõl, de felleltározta a hiányokat
is. Egyedüli jelöltként a hiányosságokra
építette a következõ két év prioritásait, ki-
emelve, hogy a közösségépítés lesz a
petrozsényi RMDSZ fõ célkitûzése. „Köze-
ledni kell az emberekhez, mindennapi éle-
tükhöz, megoldásokat kell keresni a problé-
máikra” – hangsúlyozta András József. A
tanácskozáson a 17 tagú választmány ösz-
szetételérõl is szavaztak.

Sulfina Barbu vezeti a PDL-s nõket

Sulfina Barbu munkaügyi miniszter marad
a Demokrata Liberális Párt (PDL) nõi
szervezetének elnöke, miután a hétvégi
tisztújító ülésen a küldöttek túlnyomó
többsége bizalmat szavazott neki. Munká-
ját elsõ alelnöki tisztségbe segíti elsõszámú
kihívója Andreea Paul Vass miniszterelnö-
ki tanácsos.

Utalják a nevelési támogatásokat

Az év végéig minden határon túli igénylõ-
höz megérkeznek az oktatási-nevelési tá-
mogatások, az utalások az összes régióban
idõben elkezdõdtek – közölte a magyar
nemzetpolitikai helyettes államtitkár. Ré-
pás Zsuzsanna kiemelte: a legtöbb kérel-
mezõt számláló Erdélyben a legfrissebb,
hétvégi adatok szerint mintegy 47 ezren
már szintén megkapták a támogatáso-
kat. Erdélybõl mintegy 110 ezer pályázat
érkezett, ez 150 ezer gyermeket takar a
testvérekkel együtt.

Új védelmi miniszter Londonban

Philip Hammond eddigi közlekedési mi-
nisztert (képünkön) nevezte ki David
Cameron brit kormányfõ pénteken védelmi

miniszterré, miután nem sokkal korábban
lemondott a védelmi tárca korábbi vezetõje,
Liam Fox. Az eddigi miniszter a személye
körül néhány napja kirobbant, egyre na-
gyobbra duzzadó botrány miatt jelentette
be távozását. Lemondásának elõzménye-
ként kiderült, hogy egy bizalmasa, a 34
éves Adam Werritty rendszeresen az õ ta-
nácsadójának adta ki magát, és államközi
eseményeken is jelen volt, jóllehet nem állt
sem a védelmi tárca, sem a kormányzó
Konzervatív Párt alkalmazásában, és a mi-
nisztert számos hivatalos külföldi látogatás-
ra is elkísérte.

Radicová egyelõre marad

A szlovák államfõ egyelõre nem hívta vis-
sza az Iveta Radicová vezette jobbközép
kormányt. Mielõtt ezt megtenné, Ivan
Gasparovic találkozni kíván a parlamenti
pártok elnökeivel, hogy megvitassa velük
a további lépéseket. A szlovák kormány-
koalíció három pártjának javaslatára a po-
zsonyi törvényhozás csütörtökön este új
házelnöknek Pavol Hrusovskyt, a parla-
ment eddigi kereszténydemokrata alelnök-
ét választotta meg.

ÚMSZ-összeállítás

A hét végén összesen 82 or-
szág 951 városában voltak

tüntetések a politikusok és a ban-
károk ellen. A legnagyobb meg-
mozdulás Rómában történt, ahol
egy kisebb agresszív csoport fel-
gyújtotta a védelmi minisztérium
egyik épületét. Tegnap délután
Madridban és Barcelonában ez-
rek gyülekeztek, fõleg fiatalok,
akik „valódi demokráciát” köve-
teltek, mert elegük van a csak-
nem 20 százalékos munkanélkü-
liségbõl.

Tiltakozó akciók voltak Lon-
donban, Brüsszelben, Frankfurt-
ban és New Yorkban is. A világ
pénzügyi központjaiban ezrek vo-
nultak fel, miközben a korrupt és
kapzsi politikai és pénzügyi elitet
korholták. A helyzet Rómában
durvult el a leginkább: az egyik
minisztériumi épület oldalsó szár-
nyát tüntetõk egy agresszívabb
csoportja felgyújtotta.

A mozgalom szülõhelyén,
New Yorkban zárult európai idõ
szerint tegnap hajnalban az egész
világra kiterjedõ tiltakozássoro-
zat. A Times Square-en is õrizet-
be vettek 42 embert, akkor, ami-
kor a rendõrség megpróbálta fel-
oszlatni a tömeget, és ebbõl a
nagygyûlés szélén kisebb össze-
csapások keletkeztek. 

Folytatás az 1. oldalról

A szóvivõ tájékoztatása szerint a
következõ román–magyar kor-
mányülés ilyen irányú megszer-
vezése körültekintõ szakmai elõ-
készítést igényel, amely a szaktár-
cák közötti intenzív elõzetes
egyeztetéseket is feltételez. „Nyi-
tottak vagyunk a román féllel va-
ló egyeztetések megkezdésére an-
nak érdekében, hogy meghatá-
rozzuk azon témaköröket, melye-
ket egy ilyen ülésen érdemben fel
lehet vetni, illetve, hogy megálla-

pítsuk, hogy a jelenlegi helyzet-
ben milyen hozzáadott értéke le-
hetne egy ilyen nagyszabású és
költséges rendezvénynek” – fo-
galmazott a szóvivõ. Korábban
egy név nélkül nyilatkozó magyar
külügyi illetékes arról beszélt la-
punknak: Budapest szerint a talál-
kozók formátumot át kell gondol-
ni, mert túl grandiózus, és kevés
gyakorlati eredménye van. „Te-
hát szûkíteni kéne a formátumot
és a megtárgyalandó kérdések kö-
rét” – magyarázta az ÚMSZ-nek.
Elmondta: a budapesti elképzelé-

sekkel a román fél is egyetért. „Je-
lenleg arra várunk, hogy a követ-
kezõ ülés házigazdájaként Buka-
rest javaslatot tegyen a találkozó
formátumára. Mint ismert, a
2005 és 2008 között Románia és
Magyarország minden évben
együttes kormányülést tartott. A
következõ években hol az egyik,
hol a másik fél kérésére az ülést
elhalasztották. Idén májusban
Theodor Baconschi külügymi-
niszter azt javasolta Budapesten,
hogy a következõ találkozót még
idén õsszel tartsák meg. 

ÚMSZ

Áradások pusztítanak Thai-
földön a heves monszunesõzé-

sek következtében. Az egész or-
szágban szombatra megközelítet-
te a háromszázat a természeti
csapás halálos áldozatainak a szá-
ma. Bangkok belvárosát helyen-
ként több mint kétméteres víz lep-
te el. A tízmilliós metropolisban a
legmagasabb készültségi fokozat
van érvényben, de a helyzet még
súlyosabbra fordulhat. A homok-
zsákokból készült védõgátakat
két és fél méterrõl háromméteres
magasra emelték a fõváros kor-
mányzójának rendeletére. Az óv-
intézkedés indokolt, mivel az or-
szág északi részébõl, így a Bang-
kokot keresztülszelõ Chao
Phraya folyón levonuló áradás
keddig éri el a fõvárost és környé-
két, a szakadatlan esõk pedig to-
vább súlyosbíthatják a helyzetet.
Ilyen súlyos árvizek 1995 óta nem
voltak Thaiföldön, a természeti
csapás okozta károkat eddig 1,9

milliárd euróra becsülik. Az árvi-
zek összesen 2,3 millió embert
sújtanak a délkelet-ázsiai ország-

ban. A szomszédos Kambodzsá-
ban, Laoszban és Vietnamban is
súlyos a helyzet. 

Hatalmas árvíz sújtja Bangkokot

Hírösszefoglaló

Stefan Füle bõvítési EU-biz-
tos Belgrádban annak a re-

ményének adott hangot, hogy
Magyarország nem vétózza
meg Szerbia uniós tagjelölti stá-
tuszát a balkáni országban elfo-
gadott kárpótlási törvény miatt.
Noha az EU illetékesei úgy fog-
laltak állást, hogy a közelmúlt-
ban elfogadott restitúciós tör-
vény összhangban van az euró-
pai normákkal, Magyarország
szerint ez hátrányosan érinti,
megkülönbözteti a magyar és a
többi kisebbséget is, kizárva a
kárpótlásra jogosultak körébõl
azokat a családokat, amelyek
tagjai 1941 és 1945 között a ná-
cibarát megszálló erõknél szol-
gáltak a második világháború-
ban. Borisz Tadics elnök pénte-
ken közölte, hogy az ügyet „le-
gális megoldásokkal és politikai
dialógussal tisztázni fogják”.
Martonyi János magyar külügy-
miniszter csütörtökön kilátásba
helyezte, hogy Budapest megvé-
tózhatja Szerbia tagjelöltsé-
gét. Az Európai Bizottság szer-
dai országjelentésében javasol-
ta, hogy Szerbiának adják meg a
tagjelölti státust; az Európai Ta-
nács december 9-én dönt errõl.
Horvátország a csatlakozási
szerzõdés aláírása után 12 meg-
figyelõt küldhet az Európai Par-
lamentbe. Az EP várhatóan a
decemberi plenáris ülésen fogja
hozzájárulását adni Horvátor-
szág csatlakozásához, majd a
szerzõdés aláírását követik a
tagállami ratifikációk és a hor-
vát népszavazás. 

Szerbia tart 

Budapest 

uniós vétójától

Olasz fiatalok egy csoportja forradalmat akar. Bankfiókokat támadtak meg Rómában

„Le a korrupt elittel!”
Rómától New Yorkig „valódi demokráciát” követeltek a fiatalok

Az Occupy Wall Street mozgalom a román fõ-
várost is elérte: a hét végén a szociális hálón to-
boroztak embereket az Occupy Bucharest nevet
viselõ akcióra. A felhívásra kevesen válaszoltak:

csupán egy tucat fiatal gyûlt össze szombat reggel
a bukaresti Egyesülés téren tiltakozó feliratú táb-
lákkal felszerelkezve. A járókelõk többsége ügyet
sem vetett a tüntetõkre. 

„Elfoglalták” Bukarestet is

Bangkok belvárosát helyenként több mint kétméteres víz lepte el

Együttes ülés – más formában
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Egyes állásfoglalásoknak
mind a tartalmából, mind a
hangnemébõl kétségtelenül
kiderül, hogy a nagyobbik

kormánypártban egyre na-
gyobb az ingerültség az
RMDSZ-szel szemben. A

demokrata liberálisok a
választások elodázásá-

val idõt akartak nyerni, halaszthatatlan re-
formok címén az utolsó pillanatokig újabb
meg újabb javaslatokat tesznek az alkot-
mány, a törvények, az ország, az élet átren-
dezésére – az RMDSZ-rõl pedig mindez lepe-
reg, nem kér belõlük. Általában nem kér az
elterelõ hadmûveletekbõl, a játékszabályok
felrúgásából, a steril vitákból.
Az alkotmány módosítására és a távszava-
zásra vonatkozó pédélés javaslat elhárítása
mellett a magyarok érdekképviseleti szerveze-
te nem ért egyet ország közigazgatási-területi
átrendezésének és a választási törvény meg-
változtatásának PDL által szorgalmazott
módjával sem. Nem érthet egyet, mert ezek
vitális érdekeibe gázolnak. Nem érthet egyet
akkor sem, ha emiatt reformellenességgel vá-
dolják, és közel az idõ, amikor választás elé
állítják.
Persze ne legyünk naivak: az RMDSZ sem
mentes a tévedésektõl, s mivel kényszerpá-
lyán van, a kompromisszumoktól sem; pél-
dául a választási törvénnyel kapcsolatban a
jelek szerint meggondolkoztató, elõnytelen en-
gedményekre készül. Ez azonban nem változ-
tat a tényen, hogy – hacsak nem egy olyan
zseniális húzásról van szó, amellyel az ellen-
zéket meg a sajtót ellátják lufitémákkal, mel-
lesleg elterelve a figyelmet a kormányzat
problémáiról, az ország igazi gondjairól –
valami nagyon nem megy az utóbbi idõben
a koalíció szintjén. A korábban mézédes,
majd csak udvarias és álderûlátó nyilatkoza-
tok kezdenek fenyegetõ morgásba átmenni.
Az ingerültséget a nagyobbik kormánypárt-
ban fokozza, hogy az ellenzék módszeresen
szervezkedik és egyre biztosabb a választások
megnyerésében (egy határon túl a titkosszol-
gálatok már nem tudják befolyásolni a vá-
lasztás eredményét); s a legalapvetõbb kérdé-
sekben az RMDSZ szemlélete és álláspontja
szemmel láthatóan jóval közelebb áll ellenzé-
kéhez, olykor azonos vele. Rémálmaikban
felmerülhet, hogy az RMDSZ egyszer már
megbuktatta Emil Bocot, és hogy a követke-
zetesség mellett, amellyel közösségük érdekeit
védik, a magyarok hatékonyabbak (reform-
készebbek!) minisztereik teljesítményét illetõ-
en is, jóval kevésbé korruptak, tehát nehezeb-
ben zsarolhatók (még az ádáz, ám fogatlan
ANI sem fog rajtuk). Amellett – minden pró-
bálkozás és külsõ-belsõ intrika ellenére –
meglehetõsen egységesek, nemigen lehet õket
megosztani. Egyszóval nehéz velük. Ennél is
nagyobb baj, hogy nélkülük még nehezebb!
Még csak nem is kell túlságosan nagy para-
noia ahhoz, hogy ezek után egyes pédélés ve-
zetõk arra gyanakodjanak: az RMDSZ úgy-
mond összebeszélt az ellenzékkel. Ha ez igaz
– politikailag mi sem természetesebb. Bár
egyes államfõi/pédélés javaslatok elutasításá-
ra elégséges ok azok értelmetlensége.
A nyitás az ellenzék felé, de akár ennek sejte-
tése hirtelen kitágítja az RMDSZ játékterét.
A politika még meredekebbé válik, elõkerül-
hetnek rejtett tartalékok.

Ami nem megy, 
az nem megy

Ágoston Hugó

Folytatása az 1. oldalról

„Az RMDSZ javaslata szerint az
országos listán csak olyan jelöltek
szerepelhetnének, akik az ország
valamely egyéni választókerületé-
ben is megméretkeznek” – tájékoz-
tatott Kelemen. Hozzátette, hogy
az RMDSZ csökkentené a szená-
tus létszámát is: az ország összes
megyéje két-két szenátori mandá-
tummal rendelkezne, Bukarestben
pedig minden kerület kapna egy
szenátori mandátumot, amelyeket
akár csak kizárólag egyéni válasz-
tókörzetekben lehetne kiosztani.
„A koalíciós partnerek is elfogad-
ják azt, hogy a mostani választási
rendszer megreformálásra szorul,
ami pedig ennél is fontosabb, hogy

õk is elfogadják az arányos képvi-
selet elvét. Ez pedig bizakodásra
ad okot számunkra, hogy közösen
meg fogjuk találni a megfelelõ
megoldást is” – fogalmazott a szö-
vetségi elnök. Kelemen szerint fon-
tos lenne 10-12 napon belül dön-
tést hozni ebben a kérdésben, an-
nak érdekében, hogy november-
decemberben megtörténjen azok-
nak a törvényeknek az elõkészíté-
se, amelyek jövõre érvénybe léptet-
nék az új választási rendszert. „A
választások összevonását és a vá-
lasztási rendszert összekapcsoljuk,
a megszületõ döntésnek hasonló-
képp kettõsnek kell lennie: ennek
mind az összevonásra, mind a vá-
lasztási rendszerre kell vonatkoz-
nia. A törvényalkotást is egyszerre

kell elvégezni, az önkormányzati
képviselõk mandátumának meg-
hosszabbítását és az új választási
törvény elfogadását illetõen is” –
ismertette a szövetség elképzeléseit
Kelemen. 

A román pártok elsõ reakciója
elutasító volt. Elsõsorban azt kifo-
gásolták, hogy a tervezet nem ve-
szi figyelembe a megyék lakosság-
száma közötti különbségeket, és
ezáltal sérül az arányosság elve.
Daniel Buda, az alsóház jogi bi-
zottságának demokrata liberális
elnöke leszögezte, alakulata ah-
hoz a népszavazáshoz tartja ma-
gát, amelyben a lakosság egyka-
marás, legfeljebb háromszáz tagot
számláló törvényhozás felállítását
kérte. 

Román lapszemle

Új turisztikai csomaggal jelentkeztek a
mangaliai és konstancai üdülési cégek:
hajón is házasságot lehet kötni a Fekete-
tenger romániai partszakaszainak kör-
zetében. (România liberã) Nukleáris
katasztrófával fenyeget a bolgár–román
határ közelében felépített Kozlodujban
található atomreaktor. (România liberã)

Olténiában jegyzik a legkevesebb vá-
lást, itt tartanak a legtovább a házassá-
gok. Dolj megyében az ezer fõre esõ vá-
lások aránya csupán 0,49 százalék.
(Evenimentul zilei) 

88 tagú szenátus?
Arányos képviseletet szorgalmaz az RMDSZ elnöke

ÚMSZ

„Dsida Jenõ szavaival élve
»hittel hiszek Erdélyben,

Székelyföldben« és Marosvásár-
helyben, és hittel hiszem azt,
hogy a marosvásárhelyi magyar-
ság képes visszaszerezni a város
vezetését” – jelentette ki Vass Le-
vente, az RMDSZ marosvásárhe-
lyi polgármesterjelöltje az Erdélyi
Magyar Televíziónak (ETV). Mint
ismeretes, az RMDSZ marosvá-
sárhelyi szervezetének választmá-
nya múlt csütörtökön – Csegzi
Sándor jelenlegi alpolgármester
ellenében – Vass Leventét jelölte a
város vezetõi tisztségére. Vass Le-
vente elmondta, megtiszteltetés
számára, hogy az RMDSZ pol-

gármester-jelöltjeként az egész
marosvásárhelyi magyar közös-
ség jelöltje lehet, hiszen meg-
gyõzõdése, hogy a cél érdekében
az RMDSZ és az EMNT mellett
más magyar szervezetek is felso-
rakoznak mögötte. „Hiszem azt,
hogy sikerül majd meggyõznünk
az esetlegesen indulni kívánó töb-
bi magyar jelöltet is arról, hogy
csak egy közös jelölttel vagyunk
képesek gyõzni a választásokon”
– mutatott rá, aki szerint, bár
Smaranda Enache asszony meg-
érdemli a magyarság elismerését,
álláspontja szerint a Pro Europa
Liga elnöke elég bölcs ahhoz,
hogy belássa: a magyarok tudják
csak teljességgel képviselni a kö-
zösség valós igényeit és céljait. 

Vass: hiszek Vásárhelyben

Hírösszefoglaló

Emil Boc miniszterelnök
szerint az RMDSZ

„nem akarja megérteni az
ország területi-adminisztra-
tív átszervezésének elõnye-
it”, ezért makacsul nemet
mond a Demokrata Liberális
Párt (PDL) kezdeményezé-
sére. A nagyobbik kormány-
párt elnöki tisztségét is betöl-
tõ politikus leszögezte, a ré-
giósítás az emberek érdekeit
követi, nem az a célja, hogy
létrejöjjön a Székelyföld vagy
hasonló etnikai struktúrák. A
miniszterelnök szerint az át-
szervezésnek gyakorlati cél-
ja van: az új rendszerben a
megyék közvetlenül férhet-
nek hozzá az európai uniós
alapokhoz. Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök csak a sajtó-
ból értesült a PDL állítóla-
gos 12–14 régióval számoló
tervezetérõl, a kormánykoa-
lícióban errõl a változatról
nem volt szó. Hozzátette: a
PDL-vel tulajdonképpen
egyetlen átszervezési válto-
zatról sem tárgyaltak a hét
eleji koalíciós tanácskozáso-
kon. Az RMDSZ elnöke sze-
rint egyébként a 2012-ben
esedékes választásokig lehe-
tetlen megvalósítani az
amúgy szükséges regionális
átszervezést, mivel egy évvel
a választások elõtt nem le-
het közigazgatási káoszba
taszítani az országot. Ezen-
kívül az RMDSZ korábban
többször is egyértelmûvé
tette, nem fogadja el az ed-
digi régióátszervezési terve-
ket, amelyek külön régiókba
sorolják a székelyföldi me-
gyéket. 

Boc: nem érti

az RMDSZ

ÚMSZ

Tizenkilencezer euróra rúgó
csúszópénz átvétele miatt vet-

ték õrizetbe tegnap hajnalban az
Országos Korrupcióellenes Igaz-
gatóság (DNA) munkatársai
Silviu Biant, az Országos Munka-
erõ-foglalkoztatási Ügynökség
(ANOFM) elnökét. Az államtit-
kári rangú köztisztviselõt egy
nappal korábban érte tetten a
DNA, amint az ANOFM Brassó
megyei kirendeltségének alkal-
mazottaitól 82 ezer lej csúszó-
pénzt vett át egy közvetítõ révén.
A DNA szerint a munkaerõ-ügy-

nökség vezetõjét azért veszteget-
ték meg saját beosztottjai, hogy
megtarthassák állásaikat. Egy hó-
nappal korábban, szeptember 17-
én az államtitkár 22 ezer eurót és
19 ezer lejt kapott beosztottjaitól
hasonló okokból. Az ANOFM
elnökének ügyvédje szerint Silviu
Bian valóban kapott egy csoma-
got, de nem tudta, mit tartalmaz
a mûanyag szatyor. Silviu Bian
2009 óta vezeti a munkaerõ-ügy-
nökséget, az intézmény elnöki
tisztségét 2005 és 2007 között is
betöltötte. Sulfina Barbu munka-
ügyi miniszter bejelentette: Silviu
Biant leváltják tisztségébõl. 

Lebukott egy államtitkár

ÚMSZ

A népszámlálás módszerta-
nának téves értelmezését kér-

te számon Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök az Országos Sta-
tisztikai Hivataltól, ugyanis –
mint mondta – Maros és Bihar
megyében helytelenül készítették
fel a kérdezõbiztosokat. „A szö-
vetség határozottan kéri a nép-
számlálás metodológiájának tisz-
teletben tartását, ez ugyanis ki-
mondja: ha valaki nincs szemé-
lyesen jelen a kérdezésnél, a róla
nyilatkozó családtag vagy háztar-
tástag bediktálhatja az õ nemzeti-
ségét, anyanyelvét és vallási ho-
vatartozását. Ez abban az eset-
ben is így történik, ha a nem jelen
lévõ személy a településen, az or-
szág másik településén vagy akár
külföldön tartózkodik. A szövet-
ség kéri, hogy mindazoknak,
akik hasonló téves utasítást kap-
tak, a statisztikai hivatal küldje el
a megfelelõ hibaigazításokat” –
fogalmazott kolozsvári sajtótájé-
koztatóján Kelemen Hunor. 

Más jellegû panaszt fogalmaz-
tak meg az RMDSZ maros me-
gyei vezetõi, akik azt rótták fel a
marosvásárhelyi polgármesteri
hivatalnak, hogy nem engedték
kitenni a magyar nyelvû nép-
számlálási plakátokat.  „Arra hi-
vatkozva, hogy kizárólag ma-
gyar nyelvûek, és szerepel rajtuk
az RMDSZ logója, letiltották a
plakátokat. Ez a magatartás szo-
morúbb idõkre emlékeztet” – fo-

galmazott múlt pénteki sajtótájé-
koztatóján Kelemen Atilla, a
szövetség megyei elnöke. 

Tõkés László, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnöke
(EMNT) szerint az erdélyi ma-
gyarság felelõssége, hogy vállalja
identitását a népszámláláson, és
ne folytatódjék számbeli apadá-
sa. Az EMNT és a nemrég be-
jegyzett Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) népszámlálási kampá-
nyának zilahi zárórendezvényén
arra hívta fel a figyelmet, hogy
az erdélyi magyar politikai és
közélet túlságosan Kolozsvárra
és Székelyföldre összpontosította
a figyelmet, Magyarországon
egyenesen azt hiszik sokan, hogy
Erdély és Székelyföld egymás
szinonimája. „Ezért tartottuk a
Szilágyságban, Zilahon a kam-
pányzáró rendezvényt, mert ez a
helyszín tipikus áldozata volt a
Ceauºescu-rendszer homoge-
nizációs politikájának. Ennek
nyomán fokozatosan elrománo-
sították a Szilágyságot, Zilahra
valóságos demográfiai csapást
mértek” – mondta az EMNT el-
nöke, emlékeztetve: 1910-ben az
ottani magyar lakosság még 75
százalékot, 1992-ben viszont
már csak 20 százalékot tett ki.
Eközben a román lakosság lét-
száma jelentõsen nõtt, nagyrészt
a betelepítések eredményeként,
vagyis a demográfiai arányok
mesterséges megváltoztatásának
európai normákba ütközõ folya-
mata ment végbe. 

Cenzus: kérés és buzdítás

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök javaslata szerint az ország megyéi két-két szenátusi mandátummal rendelkeznének
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Bogdán Tibor

A nagy vesztesek közé az
ingatlanüzletbe befektetõ

milliárdosok tartoznak, miu-
tán ingatlanjaik értéke 60
százalékkal csökkent. A
nyertesek elsõsorban a ma-
gán-egészségügyi rendszerbe,
illetve a hulladékgyûjtésbe és
feldolgozásba beruházó üz-
letemberek körébõl kerülnek
ki. Az ötszázas lajstromon
szereplõ vállalkozók közül
326 veszteségeket könyvelhe-
tett el, és mindössze 111 mil-
liárdosnak sikerült gyarapíta-
nia vagyonát. A listán 33 új
név is megjelenik.

Az élvonal

A listavezetõ idén is Dinu
Patriciu, aki 2,2 milliárd
eurós vagyonával immár har-
madik éve õrzi pozícióját,
annak ellenére, hogy egyet-
len esztendõ alatt 100 millió

eurót veszített. Õ egyaránt ér-
dekelt az ingatlanpiacban, az
ásványi erõforrások kiterme-
lésében, valamint a bank-
szektorban.

A tíz leggazdagabb romá-
niai közül csupán négynek si-
került növelnie vagyonát.
Egyikük a verespataki arany-
bányaprojekt kezdeményezõ-
je, a kétes hírû üzletember, a
román és ausztráliai állam-
polgársággal rendelkezõ
Frank Timis. Õ a lista máso-
dik helyét foglalja el 1,2-1,34
milliárd euróra becsült va-
gyonnal, ami 200 millió
euróval haladja meg egy év-
vel korábbi javainak összér-
tékét. A gyarapodást minde-
nekelõtt kõolaj- és érckiter-
meléssel foglalkozó vállalatá-
nak, az African Mineralsnak
köszönheti. Egymilliárd
euróval csak a harmadik
helyre futotta a mûtrágya-
gyártásra és mezõgazdasági
tevékenységekre szakosodott

InterAgro cégcsoport tulaj-
donosának, Ioan Niculaénak
– aki viszont így megõrizte
tavalyi helyét. Ezzel Niculae
50-100 millióval elõzi meg a
„dobogóról” lemaradt Dan
Grigore Adamescut, aki a
biztosítási ágazatban terem-
tette meg a szerencséjét – bár
ez viszonylagos, ha arra gon-
dolunk, hogy a tavalyi esz-
tendõhöz képest egy hellyel
visszacsúszott az élvonalban.
Cége, az Astra Biztosító Tár-
saság tavaly év végén, 37 szá-
zalékos növekedéssel vitatha-
tatlanul az elsõ helyre került
a biztosítások piacán. A gép-
kocsiipar visszaesésének tu-
lajdoníthatóan azonban Ion
Þiriac vagyona 700-750 mil-
lió euróra zsugorodott, ami
50 millió eurós veszteséget je-
lent. Igaz, az Unicredit Þiriac
Bancnál, az Allianz Þiriac
biztosító társaságnál birto-
kolt részvényeinek köszön-
hetõen még mindig a legbe-

folyásosabb hazai üzletembe-
rek közé tartozik.

A szebbik nem

A leggazdagabb romániai
üzletasszony, Veronica
Drãgan a hatodik helyet
„harcolta ki” magának a
ranglistán. A 38 éves, három-
gyermekes Drãgan 650 mil-
lió euróra becsült vagyonát
azonban férjétõl, a külföldön
élt és elhunyt, szélsõséges
jobboldali körökkel kacérko-
dó Iosif Constantin
Drãgantól örökölte.

A szebbik nem a milliomo-
sok toplistáján is alulképvi-
selt: a lista felsõ részében
mindössze öt hölgy található

A kitermelõiparral foglal-
kozik a tengeri és szárazföldi
kõolaj-kitermelésben érde-
kelt Gabriel Valentin
Comãnescu; õ 50 millió
euróval lett gazdagabb, így
500 millió euró fölött rendel-
kezik. Vállalata, a Grup
Servicii Petroliere jövedelme-
zõ versenytárgyalásokat
nyert meg, és egészen Mexi-
kóig terjesztette ki érdekszfé-
ráját. A 8. helyezett, Gruia
Stoica cégei  vasúti szállítás-
sal, továbbá gördülõanyagok

gyártásával és javításával fog-
lalkoznak, az „aszfaltkirá-
lyok” egyike, Dorinel
Umbrãrescu pedig a 9. helyre
szorult „csekély” 350 millió
euró uraként. Akárcsak ed-
dig, idén is jelentõs szerzõdé-
seket kötött az infrastruktúra-
fejlesztés területén, legutóbb
például 130 millió euró érték-
ben kapott megrendelést. 

A tíz leggazdagabb romá-
niai között egy magyar nem-
zetiségû is van, a nagyváradi
Teszári Zoltán személyében.
A 41 éves milliomos vagyo-
nát 350-360 millió euróra te-
szik, vállalata, az RCS&RDS
éves üzleti forgalma megha-
ladta a 400 millió eurót.

A romániai vagyonos 
„fantomképe”

A leggazdagabb ötszáz ro-
mániai együttes vagyona
meghaladja a 25 milliárd
eurót. Ez 3,1 milliárd euró-
val, azaz  11 százalékkal ke-
vesebb, mint volt egy évvel
korábban, ami azt jelenti,
hogy a gazdasági-pénzügyi
világválságot a romániai  va-
gyonosok is megérezték. Így
igen sokan kénytelenek vol-
tak leépítésekhez folyamod-

ni, igaz, még így is mintegy
240 ezer alkalmazottat fog-
lalkoztatnak. 

Az ötszáz multimilliomos
közül 16 örökség útján sze-
rezte vagyonát, amely, együt-
tesen számolva, meghaladja
a 270 millió eurót.

Az ötszázas lista elsõ tíz
helyezettje 8 milliárd euró fö-
lött rendelkezik, vagyis a
„felsõ ötszáz” összvagyoná-
nak mintegy egyharmada
van a tulajdonában.

A ranglista alapján körvo-
nalazható a romániai milli-
omos „portréja”, ezek szerint
a hazai vagyonos bukaresti il-
letõségû: a Forbes listáján sze-
replõk közül ugyanis több
mint 200 a fõvárosban vagy
Ilfov megyében él. Átlagos
életkora 41 év, házas, egy
vagy két gyermeke van, átla-
gos vagyona pedig 50 millió
euró. 

A toplistán 33 új név jelent
meg, közülük a leggazda-
gabb a 100 millió euróval
rendelkezõ Ali Davidai. Tõle
messze leszakadva áll az
„újonnan jöttek” között, 35-
40 millió euróval a
Muntmark család, majd
Mircea Mihãilescu követke-
zik 34-36 millióval. 

Forbes: szegény(ebb) gazdagok

Gyulay Zoltán

Erzsébet szörnyû halála a
monarchia országaiban

mindenütt nagy megrendü-
lést okozott. A törékeny, szo-
morú császárné arca sorra je-
lenik meg képeken, festmé-
nyeken, szobrokon és szövõ-
dik róla száz és száz legenda.
„Õ a fény, a mítosz, a ha-
nyatló monarchia egyetlen
fénysugara” – írják róla.
Nem véletlen tehát, hogy
sorra készülnek róla a szebb-
nél szebb szobrok és mûalko-
tások, legelõször is Magyar-
országon, mivel a fiatal csá-
szárnénak nagy szerepe volt
az 1867-ben létrejött Osztrák
–Magyar kiegyezésben.

Négy egyforma szobor

Már tíz nappal a halála
után kétszázezer forintot
gyûjtöttek össze egy buda-
pesti emlékmû felállítására.
De ez még csak a kezdet volt.
Montreux-ben is már 1900-
ban érkezik a felkérés egy
márványszobor felállítására,
amelyet 1902-ben avattak fel.
Stróbl Alajos 1899-ben ké-
szült, Erzsébet királynét
megörökítõ alkotása Miskol-

con a Népkert gesztenyefái
között áll. Ez volt az ország-
ban az elsõ Erzsébetet ábrá-
zoló szobor: alig egy évvel a
királyné halála után készült.

A XIX–XX. század fordu-
lóján a Sissi-kultusz jegyében
négy azonos, Stróbl Alajos
szobrászmûvész által alko-
tott mellszobrot állítottak fel
Budapesten, Miskolcon,
Eperjesen és Kolozsváron. A
négy szoborból a miskolci
maradt a helyén, a többi el-
tûnt az évtizedek folyamán.

A kolozsvári szoborállítás
érdekében – eredeti helyén,
a Fellegvárhoz vezetõ sétá-
nyon. Gergely Balázs, az Er-
délyi Magyar Nemzeti Ta-
nács (EMNT) közép-erdélyi
régiójának elnöke szeptem-
ber elsõ felében Gergely Zol-
tán kolozsvári szobrászmû-
vész társaságában Miskolcra
utazott, hogy mintát vegye-
nek az ott található Sissi-
szoborról, amelynek alapján
az alkotás mását elkészíte-
nék. A négy Sissi-szoborból
ugyanis egyedül a miskolci
maradt a helyén. A nagy ku-
tatás-készülõdés közepette
azonban a közelmúltban elõ-
került az elveszettnek vagy
ellopottnak hitt eredeti ko-

lozsvári példány is – írja
internetes oldalán a Szabad-
ság címû kolozsvári napilap.
Az osztrák császárné és ma-
gyar királyné bronz mell-
szobrára Gergely Balázs vé-
letlenül bukkant rá: a város
Bánffy-palotájában található
Kolozsvári Szépmûvészeti
Múzeumban. Gergely Balázs
elmondása szerint az eredeti
mûalkotás elõkerülése nem
változtat a tervükön, az új
kolozsvári szobrot minden-
képpen kiöntetik, és egyelõre
a Donát úti Makovecz-tem-
plom udvarán helyezik el.

A Sissi-kultusz eredete

Erzsébet kitûnõ politikai
érzéke ellenére ritkán avatko-
zott az államügyekbe. Legna-

gyobb gyõzelmét a magyar-
kérdésben érte el. A poro-
szoktól 1866-ban elszenvedett
vereség után kétségbeesve
igyekezett megõrizni a biro-
dalmat férje, I. Ferenc József
és fia, a késõbb tragikus halált
halt Rudolf számára. Nem
ultimátumszerûen, hanem ki-
tartóan és szívósan, minden
diplomáciai és nõi eszközt
bevetve küzdött a magyarság
elõnyben részesítéséért az
osztrák udvar azon tagjaival
szemben, akik továbbra is ra-
gaszkodtak az „erõs kéz” el-
véhez. Ez olyan lépés volt,
amely egyrészt más nemzeti-
ségek, fõleg a csehek háttérbe
szorításával járt, másrészt vi-
szont az egész birodalomban
döntõen erõsítette a liberális
irányzatot. Nem lehet elte-

kinteni azonban attól, hogy e
lépésének egyik mozgatóru-
gója az Andrássy Gyula gróf-
hoz, 1848–49 egyik volt forra-
dalmárához és késõbbi ma-
gyar miniszterelnökhöz való
barátsága – egyesek szerint
vonzalma – volt.

Az 1867-ben megtör-
tént kiegyezés az Osztrák–
Magyar Monarchia megala-
kulásához vezetett. Erzsébet
ekkor férjével együtt Budá-
ra utazott, ahol magyar kirá-
lyi párrá koronázták õket jú-
nius 8-án a budai Nagybol-
dogasszony-, azaz a Mátyás-
templomban. Õsi hagyo-
mány szerint koronázáskor a
nemzet megajándékozza a
királyt, a király pedig a nem-
zetet. Az uralkodó pár az Er-
zsébet által kedvelt gödöllõi,

a hajdani Grassalkovich-
kastélyt kapta ajándékul a
hozzátartozó birtokkal és
százezer arany forinttal. Az
utóbbit a szabadságharc hon-
védözvegyei, hadiárvái és ha-
dirokkantjai javára ajánlották
fel. A király nagylelkû gesz-
tusa – ami felháborodást vál-
tott ki a császári-királyi had-
sereg veteránjai között – va-
lószínûleg a királyné közben-
járásának volt köszönhetõ.

Saját honlap

A magyarországi Erzsébet-
kultusz máig tartó hatását mi
sem bizonyítja jobban, hogy
a Sissi-szobroknak saját hon-
lapjuk is van a világhálón; a
címe: http://www.erzsebetszo-
bor.eoldal.hu/. Ami tény: Ma-
gyarország még Bécset is
megelõzte az emlékezésben.
A császárváros márvány em-
lékmûvét a Volksgartenben
hatéves elõtörténet és kétsze-
ri pályázat elõzte meg, ráadá-
sul a hetven versenymû közül
egyiket sem hirdették ki
gyõztesnek. Végül Friedrich
Ohmann 1903-ban elkészült
terve valósult meg. A magán-
kezdeményezésre 1901-ben
létrejött bizottságban ugyan
nem uralkodott egység az
üggyel kapcsolatban, végül
azonban maga a császár ha-
tározott a szecessziós stílus-
ban megálmodott ülõszobor-
ról és a helyszínrõl is. Végül
az emlékmûvet 1907. július
4-én tekinthette meg elõször
a nagyközönség. A szobrot
az ezredforduló környékén,
egészen pontosan 1989.
szeptember 10-ére, Sissi meg-
gyilkolásának századik év-
fordulójára fölújították. 

A megkerült Sissi-szobor és társai

Több mint hárommilliárd eurót veszítettek a gazdasági és
pénzügyi világválság nyomán az idei esztendõre Románia
leggazdagabb emberei – derül ki a Forbes ötszázas toplistá-
jából, amelyet ma mutatnak be hivatalosan, és amelynek ki-
szivárogtatott adatai lapunkhoz is eljutottak.

Az elõzõ századfordulón a Sissi-kul-
tusz jegyében négy azonos mellszob-
rot állítottak fel Budapesten, Miskol-
con, Eperjesen és Kolozsváron. A
Stróbl Alajos által készített négy alko-
tásból egyedül a miskolci maradt a he-
lyén, a többi eltûnt az évtizedek folya-
mán. A napokban azonban elõkerült
rejtekhelyérõl a kolozsvári példány is.

Sissi szobra az egykori Osztrák–Magyar Monarchia fõvárosában, Bécsben A szerzõ felvétele



Kemény csaták folyhatnak a zárt ajtók mö-
gött (mint általában mindenütt, ahol az aj-
tókat bezárják) a PDL és az RMDSZ kö-
zött a választási törvények módosításáról.
Hogy mennyire etikus dolog alig egy évvel
a választások elõtt a törvények módosítása,
azzal most ne foglalkozzunk, inkább saj-
náljuk, hogy még „békeidõben” senkinek
sem jutott eszébe alkotmányban rögzíteni
azt, hogy a választási törvények módosítá-
sa csak az aktuális mandátum lejárta utáni
mandátumot követõen léphessen életbe... 
De ha már így van, akkor azt gondolhatná
az ember, hogy ezeken a tárgyalásokon az
történik majd, amit az RMDSZ akar. Mert
igaz ugyan, hogy parlamenti súlyát tekint-
ve kisebb a vezetõ kormánypártnál, viszont
nélküle egy hét alatt megbukna a kormány.

Ráadásul az RMDSZ-nek
(egyelõre) van alternatívá-
ja, a PDL-nek viszont
nincs, hiszen bizonyossá
vált, hogy a liberálisokat
másodszor nem tudják rá-

venni a közös kor-
mányzásra. 
Ennek ellenére a tár-
gyalásokról kiszivárgó

hírek arra engednek következtetni, hogy a
szövetség nem él kedvezõ helyzetével, az
RMDSZ pozíciói puhulni látszanak. Erre
utal a szövetség elnökének, Kelemen Hu-
nornak az a nyilatkozata, hogy a magyar
tárgyalóküldöttség javasolta a szenátorok
számának csökkentését,
oly módon, hogy minden
megyébõl két szenátor jut-
hasson be a törvényhozás-
ba, akik egyéni választóke-
rületekben jutnának man-
dátumhoz. Felületes szá-
mítás szerint ez azt jelen-
tené, hogy az RMDSZ legfeljebb öt vagy
hat szenátori hellyel számolhat, hiszen a
kevesebb mandátum nagyobb választókör-
zeteket is jelent, így például Maros megyé-
bõl a jelenlegi két szenátor helyett csak egy
juthatna be, és nagy valószínûséggel Bihar-
ból nem kerülne magyar szenátor a tör-
vényhozásba, mint ahogyan elvesznének a
visszaosztásból nyert szenátori helyek is.
Ezzel a módosítással – amennyiben elfo-
gadtatik – a parlamenti részarányt tekintve
az RMDSZ nem szenvedne sokkal na-
gyobb hátrányt a többségi pártokhoz képest
(30 százalékkal csökkenne a szenátorok

száma, s ezen belül az RMDSZ csak akkor
veszítene többet, ha nem sikerülne hat sze-
nátort bejuttatnia, amire van esélye). Ennél
lényegesebb azonban, hogy a magyar sze-
nátori képviselettõl eleshetnének a szór-
vány-vidékek, és a vegyes lakosságú régiók

nagy része, s tulajdonkép-
pen csak a Székelyföld
számára maradna kétka-
marás a román parlament.
Különös továbbá, hogy a
szövetség támogathatónak
gondolja azt a megoldást,
hogy a honatyák hatvan

százaléka egyéni választókerületbõl, a töb-
biek pedig kompenzációs listáról kerülje-
nek a parlamentbe. A dolgok jelenlegi állá-
sa szerint az RMDSZ számára az arányos
képviselet a legoptimálisabb rendszer. Min-
den más változat valamit elvesz az
RMDSZ-re leadott szavazatok részarányá-
ból. Annak elfogadása, hogy a megválasz-
tottak több mint fele az egyéni választóke-
rületek gyõzteseként jusson mandátumhoz
– olyan körülmények között, amikor Er-
délyben magyar vetélytársai is lehetnek a
szövetségnek – komolyan veszélyezteti a
magyar parlamenti képviselet folyamatos-

ságát. Nehezen érthetõ, hogy miért vállal
ilyen bonyodalmakat és kockázatokat az
RMDSZ, amikor egy egyszerû visszautasí-
tással elpukkanthatná az érdekeit veszé-
lyeztetõ terveket. 
Hasonló értetlenséggel figyelem azt a pasz-
szivitást, és – meg kell adni, leleményes –
sasszézást, amellyel az RMDSZ makacsul
elkerüli a világos állásfoglalást Verespatak
ügyében, holott ez nyilvánvalóan nem a
magyarság (de tartok tõle, hogy még csak
nem is a románság) üzlete lesz. Mert hát
minden jel arra mutat, hogy lesz. Semmi
sem kényszerítheti a szövetséget, hogy hall-
gasson vagy támogasson, és mégis – akár
saját érdekei ellen dolgozva is – megteszi. 
A magyarázat, azt hiszem, abban áll, hogy
az RMDSZ elszokott a gyökeres, egyértel-
mû döntések meghozatalától, a romániai
politika alakítása felelõsségének vállalásá-
tól. Még inkább elszokott attól, hogy eze-
ket a döntéseket közvitára bocsássa és szé-
lesebb, demokratikusabb keretben hozza
meg. 
Márpedig ebben az esetben – amikor a tét
ilyen nagy – pontosan az RMDSZ érdeke
lenne, hogy túllépjen a kamarillapolitika
keretein. 

Lenin igen fegyelmezetten viselkedett, amikor április végén ér-
tesült róla, hogy ezek a bánat-szocialisták szerepet vállaltak a
koalícióban. Voltaképpen nem rossz, hogy ez történt. Ettõl vá-
lik a Louis Blanc-tanítványok tragikomédiájává a történet. El
fognak szakadni a tömegtõl, ha részt vesznek a kormányban. A
munkástanácsi vezetõk belegabalyodtak a tõkésekkel kötött
egyezkedésbe. „Új kormány” alakult – de olyan elképzelése tá-
mad az embernek, mintha az eddig a szomszédban lévõ össze-
kötõ bizottságot átköltöztették volna egy minisztériumba. A tõ-
kés kormány alighanem csak annyit változott, hogy bekerült
néhány, a kispolgárságot képviselõ miniszter. Nem lesz nehéz
rábírni õket, hogy minden további nélkül támogassák az impe-
rialista háborút. Ez pedig a nép elárulása. (...)
De vajon mire lesznek képesek? Kivezetik-e a válságból az or-
szágot? Aligha! Már sokkal nagyobb mérvû a krízis, mint
ahogy õk feltételezik. Alkalmas leckét kap majd a nép: egyket-
tõre meggyõzõdik majd Cereteli és Csernov polgártárs tehetet-
lenségérõl, miután azok megpróbálnak kiegyezni a tõkésekkel.
(...) Megkísérelnének talán még egy támadást, és erre próbálná-
nak mozgósítani. Ehhez azonban erõszakra lenne szükség. Ma-
napság pedig nem lehet erõszakot tenni a népen! A nép viszont
önként, anélkül, hogy erre kényszerítenék, csak a világforrada-
lom nevében fogna fegyvert. Ígéreteknek nem hisz. Mi a forra-
dalom megvalósulásának szemléletes példáját kínáljuk a töme-
geknek. De kenyérhez se jutnak hozzá, a termelést sem ellen-
õrizhetik, ha meg nem zabolázzák a tõkét. (...)

Alekszandr Szolzsenyicin: Lenin Zürichben. 
Fordította N. Sándor László

Túl a kamarillán
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A gyakorlat azt bizonyítja, hogy nincsen olyan dús-
gazdag ember, aki, ha alkalma nyílik rá, ne csapna
le mohón minden újabb pénzszerzési lehetõségre.
Ilyen körülmények között enyhén furcsa, hogy léte-
zik egy koldusszegény ország, amely megvetõen le-
gyint az ingyenesen felkínált milliárdokra. Termé-
szetesen Romániáról és a térítésmentesen lehívható
európai uniós euróhegyekrõl van szó.
A 2007-tõl, Románia uniós tagsága óta a 2013-ig
terjedõ idõszakban az ország rendelkezésére álló
csaknem húsz milliárd – térítésmentes! – euró nagy-
részt érintetlenül hever: a lehívott összegek aránya
nem éri el a négy százalékot sem. Jóllehet elkölté-
sükre a közelmúltban külön tárca alakult meg, élén
az uniós ügyekben jártas volt európai bizottsági ko-
misszárral, Leonard Orbannal, sok változás egyelõ-
re nem történt ilyen vonatkozásban, bár az új mi-
niszternek nagyszabású tervei vannak: így például a
jövõ esztendõben 20 százalékra kívánja emelni az
abszorpciós rátát, a leszerzõdött összegek részará-
nyát pedig egyenesen 30 százalékkal, 59 százalékról
90 százalékig javítaná. Magyarán: az eddig elköltött
716 millió euró helyett 2012-ben 3,8 milliárd érkez-
ne az országba, a rendelkezésre álló alapok felhasz-
nálásának végsõ határidejét jelentõ 2013-ban pedig
már egyenesen 6,7 milliárd euró.
Persze mindez viszonylag egyszerûen hangzik csak-
hogy – amint arra éppen a tárcavezetõ figyelmezte-
tett – Romániának legkésõbb október végéig gyöke-
resen meg kell változtatnia közfelvásárlási rendsze-
rét. Brüsszel ugyanis ellenkezõ esetben fél évre fel-
függesztheti az uniós pénzek folyósítását. Azaz or-
szág 1,9 milliárd eurótól eshet el, ha a vészesen kö-
zelgõ határideig nem tesz konkrét lépéseket azért,
hogy mind a közfelvásárlásokat ellenõrzõ pénzügy-
minisztériumi testület, mind pedig a közfelvásárláso-
kat irányító és egybehangoló országos hatóság kemé-
nyebben lépjen fel az ezen a területen tapasztalható
rendellenességek ellen, illetve, ha nem változtatja
mindkét intézményt az uniós pénzek elherdálását
megakadályozó ellenõrzési rendszer szerves részévé. 
A kutya pedig éppen itt van elásva. Azt is mondhat-
nánk, hogy ha az uniós illetékesek komolyan akar-
nák azt, hogy Románia fokozott mértékben költse
el a rendelkezésére álló alapokat, akkor felhasználá-

sukat nem ellenõriznék olyan kérlelhe-
tetlen szigorral, ami ha lehetetlen-

né nem is teszi, ám mindenkép-
pen megnehezíti azok rendelteté-
süktõl történõ eltérítését. Ebben
az esetben ugyanis Románia
nagy valószínûséggel uniós élen-
járó lenne; még ha nem is a pén-
zek elköltésében, de legalább le-

nyúlásában. Bogdán Tibor
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A magyar szenátori kép-
viselettõl eleshetnének 
a szórványvidékek és a 
vegyes lakosságú régiók
nagy része.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Haláluk óráján az emberek 
mindenkinek megbocsátanak.” 

Marin Preda

Csak semmi pánik

Világforradalom

Lehívás 
és lenyúlás

A hétvége címe. Hogyan csapnak be a pé-
kek egy egész országot, Evenimentul zilei

Magyarázat. Egyszerûen: az, amit mi egész-
ségesebb barna kenyérnek hiszünk, a fehér
kenyérnél is egészségtelenebb, malátával fes-
tett fehér kenyér. Hamisítvánnyal van tehát
dolgunk, s szakértõk szerint Romániában a
barna kenyerek hetven százaléka ilyen. Akik
már fogyókúra céljából is elõnyben részesí-
tették a barna kenyeret, ne csodálkozzanak
hát, ha a „kúra” nem volt hatékony. 

Apropó Antonescu. A szónoki tehetséggel
leginkább megáldott jelenlegi román politi-
kus, akinek – nem lévén sem demagóg popu-
lista, sem állammal üzletelõ, sem magának
lakást osztogató, sem csaló, sem volt szekus
– a kormánypárti sajtó még mindig nem ta-
lálja nagyobb hibáját annál, hogy késõn kelõ
(vagyis nem pacsirta-, hanem bagoly-típus,
mint jómagunk is), szóval Crin Antonescu
ismét mondott egy jópofát, már-már aforiz-
mát: „A hatalom azt hiszi, hogy ahol van
egy rakás törpe, ott már mindjárt megjelenik
Hófehérke is.” Volt azonban az ellenzéki tö-
mörülés liberális társelnökének egy fonto-
sabb politikai kijelentése is, az nevezetesen,
hogy amennyiben az ellenzékben „nem húz
mindenki ugyanabba az irányba, a Konzer-
vatív Párttal a tárgyalásokat újraértékelik”.
(ziare.com) Magyarán, érik a szükséges politi-
kai megoldás: a választások közeledtével
megszabadulni a lejáratott, egy volt besúgó
imázsával terhelt útitárstól. De mintha ezt
már mondtuk volna…

Megrázó vallomás. Gigi Becali elismerte,
idézi a Caþavencii: „Én nem írok, mert nem
akarok írni, mert nem írtam soha életem-
ben.” Ítéletünk: ártatlan. 

A nap álhíre. Szavahihetõ tanúk szerint
Giurgiuban az amerikai kosárlabdázó tulaj-
donképpen öngyilkosságot követett el, bár
nem szándékosan. A színes bõrû nyakig-
lábot valaki a háttérbõl letörpézte, erre õ egy
sörösüveggel fejbe ütötte az egyik békésen
üldögélõ vendéget, aki tejbegrízt vacsorázott
málnaszörppel, ám a vendégen gumisisak
volt, és a súlyos üveg visszapattant, egyene-
sen a sportoló fejére, aki estében több tánco-
ló fiatal cipõjébe beleverte a fejét. Hát így
történt…



Totka László

Habár Steve Jobs Apple-
alapító halálát a teljes

számítástechnikai szektor
gyászolja, az általa terem-
tett és innovatívan befolyá-
solt i-iparág hétköznapjaiba
lassan visszatérnek a szaba-
dalmi viták és perek: az
egyik legádázabb háborús-
kodás éppen az Apple és a
Samsung között dúl. A mo-
biltelefonok, okostelefonok,
tabletek és könyvolvasók pi-
acán egyaránt elterjedt je-
lenség egyik fõ oka a szaba-
dalmi rendszer elavultságá-
ban keresendõ. 

A Samsung alaposan ki-
vette a részét az iPhone és
az iPad sikerébõl, miután
elejétõl fogva az általa gyár-
tott processzorok köré épül
az Apple telefonja, akár-
csak táblagépei, amelyekhez
szintén a Samsung szolgál-
tat memóriamodulokat és
LCD-kijelzõket. A két cég
közötti ellentét azonban
mára odáig fajult, hogy már
bírósági végzéssel akarják
betiltatni egymás készülé-
keinek kereskedelmi forgal-
mazását. A Samsung jelen-
leg azon munkálkodik,
hogy betiltassa a még meg
sem jelent új iPhone-t –
amelyhez továbbra is õ ma-
ga gyártja a processzort és a
memóriamodulokat. 

Almazabáló Androidok

Ez azonban nem volt min-
dig így. Egykoron békésen,
majdhogynem szoros üzleti
szimbiózisban éltek egymás-
sal, évente átlagban nyolc-
milliárd dolláros kereskedel-
met bonyolítva le egymás
között. A helyzet a Google
okostelefonokra szánt ope-
rációs rendszerének, az
Androidnak megjelenésével
változott meg. A Samsung
ugyanis a kezdetektõl fogva
benne volt az Androidot tá-
mogató Open Handset

Alliance konzorciumban, és
annak 2008-as debütje után
komoly vetélytársként jelent
meg a piacon a rendszer,
amely az Apple egyik legna-
gyobb konkurensévé vált. A
Google mobilos operációs
rendszerével a Samsung és a
többi Androidot támogató
és futtató gyártó útjában állt
az iPhone sikerének.  

Jogi labirintus

Mivel az Apple szoftveres
szabadalomsértési vádakat
nem tudott felsorakoztatni a

Samsung ellen, azt hozta fel,
hogy a Samsung Galaxy ne-
vû termékvonalával enge-
dély nélkül másolja egyedi
felhasználói felületüket, kü-
lönleges csomagolásukat, rá-
adásul a készülék kinézete is
igen hasonló, nem beszélve
az ikonok elhelyezésérõl. Az
elmúlt nyár azzal telt, hogy
az Apple érvelését elfogadó
bíróság – hol Európa-szin-
ten, hol csak egyes orszá-
gokban – betiltotta, újraen-
gedélyezte, visszavonta, kor-
látozta, majd újra visszavon-
ta a Galaxy mobilok és

tabletek forgalomba kerülé-
sét. Természetesen eközben
a Samsung is beperelte az
Apple-t, így az iPhone meg-
jelenésével folytatódott
ugyanez a már-már megmo-
solyogtató történet. 

A szabadalmi perek túl-
nyomórészt a külsõ hasonló-
ság vádjára épülnek, amely
alapján azonban nehéz ter-
mékeket betiltani. A káoszt
növeli, hogy a szabadalmi
szabályozások globális szin-
ten eltérõek, így szinte kon-
tinensenként változik a tör-
vényi keret. 

A Google egyik alelnöke
szerint egyetlen okostelefon-
ban átlagban 250 ezer, po-
tenciálisan levédett techno-
lógia rejlik, így a jelenlegi
tisztázatlan jogi helyzet csak
visszafogja a fejlõdést, ahe-
lyett, hogy védené az inno-
vátorokat. Ha a szabadalmi
törvénykezés nem lesz képes
lépést tartani a technikai újí-
tásokkal, az az egész iparág
jövõjére negatív hatással
lenne – figyelmeztetnek a
szakértõk, hangsúlyozva,
hogy egy olyan kevésbé el-
hanyagolható piacról van
szó, amelyen naponta 550
ezer androidos készüléket
aktiválnak. A piacon 39
gyártó osztozik, a telefonok
pedig világszerte 231 szol-
gáltató hálózatában „kelnek
életre”. 

HIRDETÉS
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Újrakezdte a romániai
UPC kábeltévé-szolgálta-

tó felvásárlásáért folytatott
tárgyalásokat az RCS& RDS
csoport, amelynek jelentõsen
megnõttek az esélyei a tranz-
akció lebonyolítására – nyi-
latkozták a telekommuniká-
ciós ágazatban jártas szak-
emberek a HotNews.ro-nak.
A nagyváradi székhelyû cég
ugyan szeptember folyamán
elállt a felvásárlási szándék-
tól, ám mivel a licitre került
UPC-re nem érkezett kedve-
zõ ajánlat, a cég vezetõsége
úgy döntött, újra felveszi a
tárgyalások fonalát az
RCS&RDS-sel. Ha az üzle-
tet nyélbe ütik, 1,1 millió
kábeltévés és mûholdas elõ-
fizetõvel bõvülne a nagyvá-
radi cég ügyfélköre. A UPC
Románia ugyanakkor hiva-
talosan tagadott mindenféle
találgatást az ügylettel kap-
csolatban. Az RCS&RDS
tavaly 1,76 milliárd lejes üz-
leti forgalmat bonyolított le,
amely 6,8 százalékos növe-
kedést jelent a 2009-es év-
hez képest. A szolgáltató
nyeresége 2009-ben 211,8
millió lejt tett ki. A UPC
Románia üzleti forgalma
2010-ben 471,5 millió lej
volt, amely 3,4 százalékkal
maradt el az egy évvel ko-
rábbi szinttõl. 

Kié itt a tér(erõ)? Az okostelefon-gyártók számára mindennél fontosabb elsõnek lenni

Megveszi 

a UPC-t 

az RCS&RDS?
Szabadalmi „kisokos”
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Röviden

Baloga-Tamás Erika, 
Sipos M. Zoltán

„Rosszabb, mint a Ceau-
ºescu-rendszerben” – fa-

kadt ki lapunk kérdésére az
a székelyudvarhelyi lakos,
aki harmadmagával napokig
várta kétségbeesve a távhõ-
szolgáltatás elindítását, ám a
két hete tartó rendkívüli le-
hûlés ellenére csak a hétvé-
gén melegedtek fel lakásá-
ban a fûtõtestek. A panaszos
egy olyan társasházban él,
ahol a 15 lakrész közül csu-
pán három csatlakozik a
távhõrendszerhez, a többi
lakástulajdonos saját
hõközpontot mûködtet. „A
hivatalos fûtésszezon októ-
ber 15-én kezdõdik, elvileg
hamarabb is lehet fûteni, ha
azt a lakók igénylik. Mi a ta-
valy kértük – mert kisgyere-
ket nevelünk itthon – de a
többiek, kisnyugdíjasokként,
nem akartak korán fizetni,
nem járultak hozzá a sze-
zonnyitás elõtti fûtéshez.
Ezért az idén már nem is
próbálkoztunk, kiszolgáltat-
va és betegen vártuk itthon,
hogy hozzánk is eljusson a
meleg” – mondta a férfi. Az
Urbana Rt. vezetõje, Ráduly
Mihály sajtónyilatkozatban
jelezte, bár az utóbbi napok
hideg idõjárása lehetõvé tet-
te volna, egyetlen lakószö-
vetség sem kérte a szolgálta-

tás elindítását október 15.
elõtt.

Szöknek a távhõ elõl

A távhõrendszerrõl levá-
lók az elmúlt években a szol-
gáltatás minõségére és árára
egyaránt panaszkodtak. Mi-
vel az önkormányzat csak
hosszú távú fûtésrendszer-re-
habilitációs terveket kínált,
illetve az alternatív hõenergi-
ák bevezetésében bízik, az
udvarhelyiek jelentõs része
gyors és rövid távon gazda-
ságos megoldást keresett: így
telepítették tömegesen a sa-
ját, egyéni hõközpontokat a
tömbházlakásokba. Jelenleg
alig valamivel több, mint
kétezer lakrész tartozik a kö-
zös rendszerhez, egyetlen év
alatt kétszáz család mondta
fel a távhõszolgáltatóval kö-
tött szerzõdését. Azoknak,
akik maradtak, átlag 1200
lejt kell fizetniük (300 lejjel
többet, mint a tavaly) fûtésre
havonta, azok pedig, akik
„saját kontóra” fûtenek, 300-
400 lejes számlára számít-
hatnak az idei télen.

Gyerekek bõrére megy

Balánbányán szülõk és
gyerekek kopogtattak be a
polgármesteri hivatalba,
hogy segítséget kérjenek az
önkormányzattól: a Havasi-

gyopár óvodában (hasonlóan
több más napközihez és isko-
lához) huzamos ideje nincs
fûtés, a Hargita megyei tele-
pülésen már tavaly is csak a
megyei önkormányzat gyors-
segélye révén tudták részben
rendezni a helyi oktatási in-
tézmények tartozásait. A fû-
tésszünet immár „hagyo-
mány” az egyik leghidegebb
hazai településen – állítják az
ott élõk.

„Hat éve visszatérõ prob-
léma, a helyzet minden év-
ben megismétlõdik Balánbá-
nyán” – reagált a panaszokra
az Új Magyar Szónak Bálint
Kinga, a Hargita Gaz kom-
munikációs menedzsere. Tá-
jékoztatása szerint 2009-tõl
450 ezer lej tartozást hal-
moztak fel a tanintézmények
a városkában. Az önkor-
mányzat sem az elmaradása-
it, sem a legújabb számláit
nem tudja törleszteni. A
Hargita Gaz képviselõi azt
sérelmezik, hogy a fizetési
gondokról nem értesítették a
szolgáltatót. „Jelenleg is ott
tartunk, hogy keressük a
megoldást, de amíg legalább
egy részét nem teljesíti az
önkormányzat a tartozásai-
nak, addig nem indítjuk el a
szolgáltatást” – szögezte le
Bálint Kinga. 

„Nem kellene a balán-
bányai önkormányzatnak
hátradõlnie akkor, ha segít-

ség érkezik” – utalt a tavalyi
gyorssegélyre Ladányi Lász-
ló Hargita megyei prefektus,
aki azt is elfogadhatónak tar-
taná, ha a helyi vezetés köl-
csönbõl teljesítené elmaradá-
sait. A kormány képviselõje
abban bízik, hogy a Boc-
kabinet legutóbbi ülésén ki-
utalt 40 ezer lejes gyorssegély
és a megyei önkormányzattal
folytatott egyeztetések lehe-
tõvé teszik, hogy legalább két
helyi óvoda újra megnyithas-
sa kapuit.

Próbafûtés, didergés

Marosvásárhelyen október
elején kezdõdött a próbafû-
tés és a helyi távhõrendszer
ellenõrzése, a hétvégén pedig
megkezdõdött a fûtésszezon.
Ám csupán egyetlen iskola
és néhány lakószövetség kér-
te, hogy a hideg idõ beálltá-
val azonnal kezdje el a szol-
gáltató a fûtést. Tavaly bot-

rányt okozott, hogy több is-
kolában fagyoskodtak a diá-
kok, ezekbe a tanintézmé-
nyekbe saját fûtésközpontot
telepített az önkormányzat,
mert a távhõszolgáltató ka-
zánházait szanálták. Idén
szintén több helyrõl érkezett
panasz, hogy akadozva fo-
lyik a tanítás a fûtetlen tan-
termekben, óvodákban.
„Tudtommal a Kövesdom-
bon már napokkal ezelõtt
megkezdõdött a próbafûtés,
péntek délután azonban
nagykabátban fogadott az
óvónõ az ebben a negyedben
található Méhecske óvodá-
ban: délutánra annyira lehûlt
az épület, hogy már nem volt
elég a benti ruha” – mesélte
lapunknak egy szülõ, akit az
intézményben dolgozók a
múlt hét végén azzal nyug-
tattak, hogy „átmeneti” a hi-
deg, és ettõl a héttõl már egé-
szen biztosan nem kell dide-
regnie a legkisebbeknek. 

„Luxuscikk” lett a meleg

HIRDETÉS

Már bekopogott az igazi tél

A fûtésszezon megkezdését „igazolta” a hét végén
érkezett újabb hidegfront: téliesre fordult az idõ több
hazai településen. Hargita megyében sûrû havazás ne-
hezítette a közlekedést. Az Erdélyt és Moldovát össze-
kötõ Tihuþa-hágón több tonna csúszásgátlót szórtak le
a közúti felügyelet munkatársai. Az elõrejelzések sze-
rint a következõ napokban enyhe felmelegedés lesz ta-
pasztalható, az éjszakai csúcshõmérséklet -5 fok körüli
lesz, a nappali csúcs azonban a hét második felében el-
érheti a 19 fokot is.

Balesetet okozott
ªerban Huidu

Két ember meghalt abban
a Brassó megyei közúti
balesetben, amelyet tegnap
délelõtt okozott ªerban
Huidu ismert tévés mûsor-
vezetõ. A rendõrség sze-
rint Huidu terepjárójával
szabálytalanul elõzött,
amikor frontálisan össze-
ütközött egy szabályosan
haladó Dacia Logan gép-
kocsival. A személyautó
vezetõje és a vezetõ mel-
lett ülõ utas a helyszínen
meghalt. Huidu 2 és 4 éves
gyermekei, valamint fele-
sége is súlyosan megsérül-
tek. A balesetet okozó té-
vés sértetlenül megúszta a
szerencsétlenséget. Egy év-
vel ezelõtt a médiasztár
Ausztriában szenvedett
síbalesetet, akkor több na-
pig kómában volt. 

Jön a digitális napló

A szülõk online ellenõriz-
hetik iskolás gyerekeik ta-
nulmányi eredményeit,
miután egyre több hazai
tanintézmény csatlakozik a
digitális adatrögzítési rend-
szerhez – adta hírül a hét-
végén a Pro TV. A szülõk
saját jelszóval férhetnek
hozzá gyerekeik minõsíté-
séhez. A tanulók adatai vé-
dettek: csak közvetlen hoz-
zátartozóik láthatják, mit
tartalmaz a nevük alatt futó
adatbázis. Iaºi-ban már két
éve mûködik az internetes
napló, Bukarestben és Ara-
don most építik ki a hálóza-
tot. A rendszer költséges,
egyetlen iskola csatlakozása
40-50 ezer euróba kerül.

Véget ért 
a iaºi-i zarándoklat

Befejezõdött a hétvégén
Románia egyik legnagyobb
vallási rendezvénye:
200 ezer ortodox hívõ láto-
gatott el az elmúlt napok-
ban Szent Paraszkéva Iaºi-
ban õrzött ereklyéihez. A
rendkívüli hideg ellenére
hívek ezrei álltak sorban,
hogy leróhassák kegyeletü-
ket. Volt, aki tizenhárom
órát várt azért, hogy meg-
érinthesse a közszemlére
tett kegytárgyakat.

Hírösszefoglaló

A menetrendnek megfe-
lelõen folytatódott a hét

végén az RMDSZ népszám-
lálási karavánja. Az önkénte-
sekbõl álló stáb Kovászna és
Hargita megyébe látogatott,
zömmel olyan településekre,
ahol a magyarság kisebbség-
ben él. A lakosságot a kara-
ván résztvevõi az adatszol-
gáltatás fontosságáról és kö-
rülményeirõl tájékoztatták.
„A népszámlálásra oda kell
figyelni, következetesen kell
tájékoztatni a magyarságot,
hiszen a mostani adatok
hosszú évekre befolyásolják
majd tevékenységünket, ki-
harcolt jogainkat és az eddig
elért eredményeket” – fogal-
mazott Bodor László, az
RMDSZ fõtitkár-helyettese a

Gyergyószentmiklóson meg-
szervezett sajtóbeszélgetésen.
„Mindannyian a magyarság
nagy családjába tartozunk, és
fontos tudatosítanunk, hogy
a székelység is felelõs a par-
tiumi vagy a szórványma-
gyarokért, mindannyian fele-
lõsek vagyunk egymásért, és
most a magyar identitástudat
az, ami számít” – tette hozzá
a politikus.  

Galócáson és Tölgyesen
Bende Sándor Gyergyó te-
rületi RMDSZ-elnök tartott
lakossági fórumot. A kara-
vánhoz az elmúlt napokban
az Open Stage humortársu-
lat csatlakozott, a fellépõk
esténként lemezbemutató
koncertjükkel szórakoztat-
ták a Hídvégen, Kökösön,
Maroshévízen, Gyergyó-
szentmiklóson és Borszéken

összegyûlt telt házas közön-
séget. A következõ, egyben
utolsó kampányhéten a nép-
számlálási karaván Szat-
már, Máramaros, Maros és
Fehér megye szórványtele-
püléseire érkezik.

Kelemen Hunor szövetsé-
gi elnök Kolozsváron nyilat-
kozott az egész Erdélyt bejá-
ró önkéntes akcióval kap-
csolatban. Az RMDSZ elsõ
embere azzal biztatta a nép-
számlálás elõtt állókat,
hogy a magyar identitás
büszkén és bátran vállalha-
tó. A népszámlálási karaván
eddig 4250 kilométert tett
meg, útja során összesen
mintegy 20-30 önkéntes se-
gítségével 10 megye több
mint száz településére jut el
– tette hozzá az RMDSZ
szövetségi elnöke. 

Baloga-Tamás Erika

Három udvarhelyszéki
fiatal kutatóval kötött

ösztöndíjszerzõdést a Dr.
Verestóy Attila Alapítvány
a hétvégén. A kuratórium
döntése értelmében három
fiatal tudós részesül egy
éven keresztül a havi 500 le-
jes támogatásban. A nyár
elején meghirdetett pályá-
zati kiírásra összesen heten
jelentkeztek, közülük vá-
lasztották ki azokat, akik a
hétvégén átvehették a támo-
gatói szerzõdést.  Kutatói
ösztöndíjban részesül Balá-
zsi Arnold negyedéves hall-
gató: a marosvásárhelyi
Petru Maior Egyetem ipari-

környezetvédelem szakán
tanuló fiatal sûrített levegõ-
vel mûködõ gépjármû to-
vábbfejlesztésén dolgozik.
Bodor Zsolt az enzimtisztí-
tás költségkímélõ folyama-
tának kidolgozását tûzte ki
célul, õ jelenleg a Bukaresti
Mûszaki Egyetem dokto-
randusa. A harmadik ösz-
töndíjas Kovács Árpád ud-
varhelyi mûvészettörténész.
A kutató Székelyudvarhely
dualizmus kori építészeté-
nek tanulmányozására ka-
pott támogatást. Dr. Veres-
tóy Attila mecénásként em-
lékeztetett arra: a támoga-
tás lehetõséget ad érték-
mentésre és az értékterem-
tésre egyaránt. 

Új Verestóy-ösztöndíjasok

Bodor László fõtitkárhelyettes (balra) és Barti Tihamér gyergyószentmiklósi RMDSZ-elnök

„Magyarlecke” székelyeknek

ANUNŢ 

Ministerul Mediului şi Pădurilor organizează concurs în perioada 31 octombrie 2011 ora 10.00 –
proba scrisă şi 2 noiembrie 2011 – interviul, pentru următoarele funcţii publice de execuţie, după cum
urmează:

– consilier, clasa I, grad profesional superior - Organismul Intermediar POS Mediu Bacău – vacant ;
– consilier, clasa I, grad profesional asistent - Organismul Intermediar POS Mediu Piteşti – vacant ;
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Moni-

torul Oficial la sediile Organismelor Intermediare pentru POS Mediu Piteşti – str.Craiovei nr.32 şi
Bacău – str. Ioniţă Sandu Sturza nr.78.  

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia, orele de
desfăşurare a concursului precum şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se
afişează la sediile instituţiilor organizatoare,  şi pe site-ul  şi pe site-ul  www.posmediu.ro.

Alte informaţii referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la numerele de telefon
0248211433 – OI POS Mediu Piteşti şi 0234206116 – OI POS Mediu Bacău.     

Adresa: B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti
Telefon Centrală: 021 316 02 15.
http://www.mmediu.ro



ÚMSZKULTÚRA www.maszol.ro   2011. október 17., hétfõ8

Sipos M. Zoltán

A Csernakeresztúri Nép-
táncegyüttes bukovinai

székely táncokat bemutató
mûsorával vette kezdetét a
hétvégén a szászmedgyesi
Traube Mûvelõdési Házban
a tizenharmadik Szeben
Megyei Magyar Napok. Az
elmúlt évekhez képest az
október 23-ig tartó magyar
napok több mint harminc
rendezvénye idén nemcsak
Medgyesen, a megye legna-
gyobb magyar lakosságú vá-
rosában, hanem tíz telepü-
lés 19 helyszínén zajlik. 

Kelemen: felkarolni 
a szórványban élõket

„Mi, akik Székelyföldrõl
származunk, a szórványvi-
dékeken járva mindig meg-
gyõzõdünk arról, hogy fel
kell karolni a szórványban
élõ magyarokat, mert elen-
gedhetetlenül fontos kulturá-
lis és társadalmi értékeket
képviselnek. Itt, a szórvány-
vidékeken új értékeket tanul-
hatunk egymástól. Nehéz
idõkben az anyagi javakról

lemondhatunk, anyanyel-
vünkrõl, nemzeti hovatarto-
zásunkról, kultúránkról
azonban soha” – fogalma-
zott az eseménysorozatot
megnyitó ünnepi beszédé-
ben Kelemen Hunor. A kul-
turális miniszter köszönetet

mondott Hargita és Ko-
vászna megye önkormány-
zatainak azért, hogy közös
program keretében kulturá-
lis eseményeket juttat el a
szórványban élõ magyarság-
hoz. A méreteiben és gazdag
programkínálatában sem

szokványos Szeben megyei
kulturális napok megnyitó-
ján Füzes Oszkár, Magyar-
ország bukaresti nagykövete
és a város polgármestere,
Klaus Johannis is részt vett.
„Lehet, hogy ott, ahol min-
dennaposak a magyar ren-

dezvények, nem jelent sokat
egy ilyen rendezvény, de ne-
künk létszükséglet. Az ilyen
rendezvények erõsítenek
bennünket abban, hogy
megõrizzük identitásunkat
és könnyebben túléljük a
szórványban töltött hétköz-
napjainkat” – fogalmazott
lapunknak egy medgyesi la-
kos, aki szerint a magyar na-
pokon hangsúlyosabban ér-
zik, hogy õk is az erdélyi
magyarsághoz tartoznak.

Winkler: összefogással 
a megmaradásért

„Nagyon hálásak va-
gyunk a székelyföldi önkor-
mányzatoknak azért, hogy
lehetõvé tették számunkra
a tömbben élõ magyarság
által látogatott kulturális
programjaikhoz való hoz-
záférést. Így a medgyesi és
a Szeben megyei magyar-
ságnak is nagyobb az esélye
arra, hogy megõrizze nem-
zeti identitását” – értékelte
az Új Magyar Szónak a
Szeben Megyei Magyar
Napok fontosságát Orosz
Csaba. A helyi RMDSZ el-

nöke elmondta, a közel-
múltban, a magyar lakos-
ság számának csökkenésé-
vel egyidõben megszûnt a
medgyesi magyar közösség
ifjúsági és kulturális élete
is, amit lelkes helyi fiata-
loknak köszönhetõen sike-
rült újjáéleszteni. 

„A szórványra való oda-
figyelés és a hatékony szór-
ványpolitika küszöbölheti
ki, hogy a ma még bizton-
ságos jövõvel rendelkezõ,
erõsebb közösségek is ve-
szélybe sodródjanak. Büsz-
kén állok a medgyesi ma-
gyar közösség elé, hiszen a
Hunyad megyei Csernake-
resztúrról érkezõ táncosok
elõadása is mutatja, hogy a
szórványközösségek közti
együttmûködés is egyre
erõsödik” – fogalmazott
ünnepi beszédében Winkler
Gyula európai parlamenti
képviselõ. A Szebeni Ma-
gyar Napok keretében az
érdeklõdõk több táncelõ-
adást, filmklubot, könnyû-
zenei koncertet látogathat-
nak, illetve történelmi-kul-
turális elõadásokon is részt
vehetnek. 

Röviden

Citeraegyüttes alakult
Szatmárnémetiben

Bemutatkozott a hétvégén
Szatmárnémetiben a helyi
Bartók Béla Kulturális Egye-
sület citera-együttese. A da-
lárda, a népi zenekar és a
most formálódó néptánc
után ez a negyedik hagyo-
mányõrzõ csoportja a civil
szervezõdésnek. „Azért volt
halaszthatatlanul szükség az
együttes létrehozására, mert
a citerázás, ami Bartók nép-
dalgyûjtésekor még virág-
zott, csaknem teljesen kihalt
a térségben, a szükséges
hangszereket csak hosszas
utánajárással tudtuk besze-
rezni a falusi házak padlásai-
ról” – magyarázta az ÚMSZ-
nek Bertók Béla, az egyesü-
let elnöke. 

Algériai íróé a frankfurti
könyvvásár Békedíja

A hazájában betiltott, a dik-
tatúrát nyíltan bíráló
Boualem Sansal algériai írót
tüntették ki vasárnap a né-
met könyvszakma Békedíjá-
val.  A hivatalos indoklás
szerint az elismeréssel egy-
ben az észak-afrikai demok-
ratikus mozgalmaknak is bá-
torító üzenetet kívántak kül-
deni. A Békedíj az egyik leg-
tekintélyesebb németországi
irodalmi és egyben társadal-
mi kitüntetés, amelyet ha-
gyományosan a frankfurti
nemzetközi könyvvásár zá-
rónapján adnak át a német
alkotmányozás bölcsõjének
számító frankfurti Szent Pál
templomban. Azokat tün-
tetik ki, akik tevékenységük-
kel hozzájárultak a nemze-
tek, a kultúrák közötti meg-
értés, a tolerancia, a béke
elõmozdításához. 

A Csernakeresztúri Néptáncegyüttes fellépésevel kezdõdött a Szeben Megyei Magyar Napok Medgyesen

S. M. L.

A Romániai Zsidó Hit-
községek Szövetsége

(FCER) fennállásának 75.
évfordulójával esnek egybe
idén a bukaresti Zsidó Kul-
turális Napok. A kétnapos
rendezvénysorozat tegnap
kezdõdött el a fõvárosi Zsi-
dó Közösségi Központban
(JCC) – amely maga is ke-
rek, ötödik évfordulót ünne-
pelte a napokban –, és ma
este ér véget a Zsidó Állami
Színházban, az Efros dinasz-
tia címû, Kincses Elemér
rendezte Jacob Gordin-
darabbal.

A Zsidó Kulturális Napok
tegnap délelõtti megnyitó-
ján Aurel Vainer parlamenti
képviselõ, a Romániai Zsi-
dó Hitközségek Szövetségé-
nek elnöke elmondta, a ta-
valy indult rendezvénysoro-
zatot hagyományteremtõ
céllal szervezik, és elsõsor-

ban a judaizmus értékei
iránt érdeklõdõ fõvárosi
nemzsidó közönséget céloz-
zák meg vele. „A zene, tánc
és színház mûfajai mellett
történelmi elõadások, mú-
zeumlátogatások és könyv-
bemutatók színesítik a bu-
karesti Zsidó Kulturális Na-
pok kínálatát. Az egymást
sûrû egymásutánban követõ
kultúreseményeket igyekez-
tünk úgy megválogatni,
hogy azok minél nagyobb
relevanciával bírjanak a ha-
zai zsidóság kulturális érték-
alkotása  tekintetében” – fej-
tette ki Vainer. 

A Zsidó Kulturális Napok
nyitórendezvényén, a kö-
zösségi központban tartott
történelmi konferencián a
második világháborús
transznisztriai kivégzõtábo-
rok témakörében hangzot-
tak el elõadások. Liviu Rot-
man történész, a Romániai
Zsidó Történelmi Kutató-

központ munkatársa a
holokauszt történetírásának
módszertanáról értekezett,
Lya Benjamin történész a
korabeli zsidó közösségi ve-
zetõknek és Ion Antonescu
marsallnak a transznisztriai
deportálások kapcsán foly-
tatott egyeztetéseirõl tartott
elõadást. 

Harry Culler történész az
ogyesszai zsidók elleni,
1941-es megtorlásokról,
Andrei Muraru holokauszt-
kutató a transznisztriai
háborús bûnösök pereirõl
értekezett; a legnagyobb ér-
deklõdés Liviu Beriº és
Miriam Bercovici holo-
kauszttúlélõk személyes em-
lékezéseit kísérte.

Tegnap este könyvbemu-
tatóval, a Radu Gabrea ren-
dezte „Ne félj, Jákob!” címû
film vetítésével, majd klez-
merkoncerttel és zsidó tánc-
bemutatóval folytatódtak a
Zsidó Kulturális Napok. 

Zsidó napok Bukarestben

A Zsidó Kulturális Napok nyitórendezvényeként a fõvárosi JCC-ben tartottak történelmi konferenciát

Antal Erika

Dsida Jenõ költészeté-
rõl és a költõ irodalmi

utóéletérõl beszélgetett a
hétvégén Marosvásárhe-
lyen Markó Béla, költõ-po-
litikus, Kovács András Fe-
renc, a Látó fõszerkesztõje,
Láng Gusztáv és Kántor
Lajos irodalomtörténé-
szek, valamint Fûzfa Ba-
lázs egyetemi tanár. A Kós
Károly Akadémia Alapít-
vány által szervezett ren-
dezvényen elsõsorban a
monográfiákban felvázolt
Dsida-képbõl indultak ki,
annak kommentálására
vállalkoztak, és azt boncol-
gatták, milyen volt a költõ
viszonya kortársaihoz, köl-
tõtársaihoz, az erdélyi iro-
dalomhoz. Markó Béla és
Kovács András Ferenc ar-
ról beszéltek, apolitikus
költõ volt-e Dsida, illetve
valóban társtalan az élet-
mûvében a Psalmus
Hungaricus címû költe-
mény. 

Több gondolat is elhang-
zott arról, hogy miért zár-
kózott el Babits Mihály, a
Nyugat szerkesztõje Dsida
Jenõ versei elõl, miért nem
közölt a Nyugatban egyet-
len sort sem Dsida, akinek
nevét csak akkor említik a
folyóirat hasábján amikor a
költõ már nincs az élõk so-
rában és Szerb Antal ír
nekrológot róla. 

Az irodalomtörténetben
Láng Gusztáv Radnóti
Miklós mellett jelöli ki a
helyét, mint az úgynevezett
magyar újklasszicista irály
(stílus) képviselõjének. A
résztvevõk azt is fontosnak
tartották tisztázni, hogy
mennyire ismert az erdélyi,
illetve a magyarországi iro-
dalmi köztudatban a költõ

munkássága, miért várat
még mindig magára a
Dsida-recepció. Kántor
Lajos arra volt kíváncsi,
miért volt hideg és távol-
ságtartó viszony a két kor-
társ kolozsvári költõ,
Dsida és Szabédi László
között.  Láng Gusztáv sze-
rint a felhõtlennek nem ne-
vezhetõ viszony azzal ma-
gyarázható, hogy a két köl-
tõnek teljesen különbözõ
elképzelései voltak az erdé-
lyiség eszméirõl. Markó
Béla Dsida Jenõ költészetét
elemezve a költõt szorongó
poétának nevezte és Dsidát
a legnagyobbak közé sorol-
ta. Láng úgy gondolja,
hogy Babits az erdélyi köl-
tõt epigonnak tartotta, ami
teljesen igazságtalan véle-
mény volt, hiszen Dsida
mesterének éppen a Nyugat
egyik legnagyobbját, Kosz-
tolányit tekintette. Fûzfa
Balázs szerint „addig jó
Dsidának, amíg nem köte-
lezõ tananyag”. 

Mint mondta, a költõnek
az tett jót, hogy „nem illett
bele” a harmincas évek iro-
dalmába és megmaradt
amolyan „kánon alatti víz-
esésnek”. A hétvégi rendez-
vényen résztvevõ irodalmá-
rok egyöntetûen kijelentet-
ték: Dsida nagy versei
(Nagycsütörtök, Tükör elõtt,
Psalmus Hungaricus) teljes
világképet sugallnak ezért
konfliktusmentes a beillesz-
kedése az erdélyi irodalom-
ba. Láng Gusztáv Dsida-
szakértõ szerint kortársai
közül nagyra tartotta õt
Kós Károly és Reményik
Sándor, de bírálója, sõt rivá-
lisa volt Szemlér Ferenc.
Szemlér viszont 1966-ban
elsõként adta ki Romániá-
ban Dsida verseit a háború
után. 

Dsida-est Vásárhelyen
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Ma Hedvig, Ignác és Ru-
dolf napja van.
A Hedvig nõi név germán
eredetû, mindkét tagjának
jelentése: harc.
Az Ignác a latin Ignatius
név rövidülése. Jelentését
kapcsolatba szokták hozni
a latin ignis (tûz) szóval.
A Rudolf férfinév a német
név átvétele. Jelentése: di-
csõség, hírnév + farkas. 
Holnap a Lukács és Amb-
rus nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1552 – Eger ostromának
utolsó napja. Ezen a napon
vonul el a török haderõ a
vár falai alól, melyet a kö-
rülbelül 2000 fõnyi védõ
38 napig védelmezett.
• 1909 – Louis Blériot vég-
rehajtja az elsõ magyaror-
szági motoros repülést.
• 1918 – Gróf Tisza István
volt miniszterelnök a Par-
lamentben bejelenti: a há-
borút elvesztették. Ugyan-
aznap Csehszlovákia beje-
lenti elszakadását az
Osztrák–Magyar Monar-
chiától.

Vicc
– Ki az abszolút taxis?

– Aki még a szivarból is fu-
vart csinál.

Recept
Céklás gnocchi
Hozzávalók: 1 fej cékla, 2 db
fõtt burgonya, 1 teáskanál só,
1 tojás, liszt. A szárított para-
dicsomos-petrezselymes
mártáshoz (2 személynek): 5-
6 szelet napon szárított sárga
paradicsom, 2 evõkanál vaj,
petrezselyem,  só, bors.
Elkészítés: A céklát alufóliá-
ba csomagoljuk, és sütõben 1
órán át sütjük, a burgonyát
megfõzzük. Amikor kihûlt,
leturmixoljuk a céklát, majd
hozzáadjuk a tojást, a sót és
az áttört burgonyát. Összeke-
verjük, majd annyi lisztet
adunk hozzá, hogy gyúrható
tésztát kapjunk. Cipót formá-
lunk belõle, becsomagoljuk
fóliába, és 1 órát pihentetjük.
Késsel egyenlõ részekre vág-
juk, rudakat alakítunk, 1 cm-
es darabokra felszeleteljük,
és villával megformázzuk.
Bõ, sós vízben megfõzzük.
Vajat hevítünk egy serpenyõ-
ben, beletesszük az apóra vá-
gott paradicsomot és petre-
zselymet, majd a gnocchit.
Sózzuk és borsozzuk ízlés
szerint.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Környezetéhez legyen kedves és
megértõ. Javaslatainak adjon
hangot, érdekeit érvényesítse! 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ügyeljen a mértékletességre, a
mennyiségek betartására min-
den téren. Fontos ötlet vagy hír
tarthat önhöz. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Nagy lehetõségeket jeleznek a
bolygók, melyeket meg kell ra-
gadnia. Mindenhez elhatározás
és akarat kell, de ezt ön is tudja. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Megint erején felül költekezett, és
még egy kölcsönt is vissza kell fi-
zetnie. Nehéz helyzetbe került.
Családi támogatásra számíthat.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Ritkán adódó szakmai lehetõsé-
gekkel találkozik. Párjával leg-
fontosabb céljuk a család anyagi
biztonságának megszilárdítása.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Szép napra számíthat. Talán az
õsz szépsége, a színek varázsa,
nem tudni, hogy mi, de rávezeti

önt arra, hogy lássa és értékelje
az élet apró örömeit, szépségeit.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A sikerhez fáradságos munka út-
ján lehet eljutni. Mindent meg is
tesz ezért, és továbbképzését sem
hanyagolja el. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Remek ígéretet kaphat. Most az
a fontos, hogy ne akarjon senki-
nek sem annyira megfelelni,
hogy közben nevetségessé váljon.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Valahogy nem találja helyét a
négy fal között. Úgy érzi, hogy
szüksége lenne kikapcsolódásra. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Számos feladattal kell megbir-
kóznia ezen a héten. Ne hagyja,
hogy mások befolyásolják.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Van néhány új ötlete, amit
szeretne megoldani. Ragadja
meg a lehetõséget, és járjon a
végére a dolgoknak. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A hét elején lendülettel vesse bele
magát a feladatai végzésébe.
Számíthat túlórákra, de ne ve-
szítse el lelkesedését. 
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és a Szabad Sajtó Alapítvány

A hatos lottó nyerõszámai:

38, 12, 3, 27, 24, 35.

Mindenki ragyogó képességek-
kel születik. Az idõ múlásával
és a nevelésnek nevezett idomí-
tással viszont a legtöbb ember-
ben sikerül kiölni minden te-
hetséget és zsenialitást. Min-
denki jó valamiben, mindenki
tehetséges valamilyen munká-
ban, de csak nagyon kevesen
tudnak errõl. Mivel az ember
mindig elvárások súlya alatt

él, ezért alkalmazkodik ezekhez
az elvárásokhoz. Csakhogy ezek
az elvárások éppen azt pusztít-
ják el az emberben, ami a legér-
tékesebb lenne benne: a vele szü-
letett tehetséget. Azért van ez,
mert a körülöttünk élõ emberek
legtöbbje csupán egyetlenegy
dolgot vár el tõlünk: azt, hogy
ne tûnjünk ki semmivel a többi-
ek közül. 

Gondolatjel Visky István rovata



8.30 Híradó
8.35 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 A férfi 
a legjobb orvosság 
(német vígj. sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
12.00 Roma Magazin
12.30 Domovina
13.02 Híradó - Déli
13.20 Kívánságkosár
15.15 Napok, évek, száza-
dok
15.45 Határtalanul ma-
gyar (ism.)
16.15 Sportaréna (ism.)
17.10 Majális után...
18.05 Egy kis művészet
18.15 Kisváros 
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Mad Men 
- Reklámőrültek (am. sor.)
22.15 Hírek
22.30 Afrikai szeretők
(német f. dráma, 2005)
0.40 Dunasport
0.45 Irodalom és nemzeti
önismeret
1.45 Az élet méltó befeje-
zése
2.40 Térkép
3.05 Utókor (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Én vagyok Batman!
(amerikai akció-vígjáték)
12.55 Marco Polo hihetet-
len kalandjai (amerikai-
ukrán kalandfilm) 14.50
Gyerekből felmentve
(amerikai-angol-kanadai
vígjáték) 16.45 Settenke-
dők (amerikai thriller)
18.30 Nullpont (kan. sci-
fi) 20.15 Támad a Nap
(am.-kan. film) 22.00 Vég-
képp eltörölni (am. akcióf.)
0.10 Nyomás alatt (ame-
rikai thriller)

7.30 Családi történet (tö-
rök sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 A szív úrnője
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek paranc-
soni nem lehet (török
soozat) 22.00 A szülők
pénzén 23.30 Kanal-D Hí-
rek 0.30 Szabad préda
(amerikai sci-fi akciófilm,
1992)

9.30 Neve és hivatása...
10.00 A nyolclábú bucka-
lakók, ism. 10.30 Átjáró
ism. 16.00 Híradó 16.15
Piactér ism. 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Híradó 17.40 Izelítő
18.50 Egészséges percek
18.00 Szüreti vigadalom
ism. 18.30 Híradó 19.00
Metszet ism. 19.30 Híradó
20.00 Erdélyi Kávéház
20.30 A honfoglaló ma-
gyarok művészete 21.00
Metszet 21.30 Híradó
22.00 Átjáró

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.45 A kö-
telék (sorozat) 14.15 Clase
406 (sorozat) 15.30 Amor
real (sorozat) 16.30 Igaz
történetek 17.30 Lola
(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 (sorozat) 23.30
Szerelemkönnyek (román
sorozat)
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Pro Tv, 14.00
Minden rendben lesz

Az egyedülálló anya, Dawn Anna kétségbeesetten próbál ta-
nári állást találni, hogy el tudja tartani négy gyerekét. Ami-
kor végre sikerül elhelyezkednie, és a szerelem is beköszönt
az életébe, váratlanul súlyos betegség támadja meg. A
komplikált műtét után újra meg kell tanulnia járni és beszél-
ni. Ám Dawnt újabb szörnyű csapás éri, a Columbine-i isko-
lai mészárlásban elveszíti a legkisebb gyerekét.

DUNA Tv, 22.30
Afrikai szeretõk

Carola éppen hazafelé indulna kenyai nyaralásáról, amikor
véletlenül találkozik a szamburu törzshöz tartozó Lemalian-
nal, aki hagyományos harci öltözetével és fegyvereivel igen-
csak lenyűgöző látványt nyújt az európai nő számára. A rö-
vid találkozásnak fatális következményei lesznek: Carola hir-
telen úgy dönt, mégsem utazik vissza Svájcba, hanem Ke-
nyában marad és megkeresi Lemaliant.

TV2, 22.50
A fenevad gyomrában

Jack Hopper, a volt CIA-ügynök nyugdíjas napjait töltené
Thaiföldön, amikor egy jól szervezett csoport elrabolja lá-
nyát, Jessicát. Hopper nyomozni kezd az elrablók után és ha-
marosan rá kell jönnie, hogy lánya politikai intrika áldozata,
melyet a háttérből a kormány irányít. Az egykori ügynök
azonban nem hagyja magát megfélemlíteni, és lányáért min-
dent kockáztatva szembeszáll a félelmetes ellenséggel.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
5.55 Árak és energia
6.25 Hajnali gondolatok
6.29 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.00 Magyar évszázadok
17.15 Delta
Tudományos magazin
17.45 HungarIQ
18.10 McLeod lányai
(auszt. sor.)
18.55 Angyali érintés
(am. sor.)
19.30 Esti mese: 
A bűvös körhinta, 
Thomas, a gőzmozdony
20.05 Sólyom és galamb
(olasz sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Maradj talpon!
22.30 24 (am. sor.)
23.10 Stingers 
(auszt. krimisor.)
23.55 Az Este
0.25 Tudorok 
(ír-kan.-am. drámasorozat,
I./3. rész, 2007)
1.20 Bűvölet 
(olasz sor.)
2.15 Alma Mater
3.10 Magyar pop
4.05 Magyar évszázadok
4.25 Frankl Péter 
és Vásáry Tamás zongora-
estje

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Reggel-
Közszolgálati magazin
(ism.)
7.55 Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mex. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.10 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.15 A szív útjai 
(török sorozat)
16.15 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
17.15 Sarokba szorítva
(am. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág (élő) 
- összefoglaló
23.10 Házon kívül
Heti magazin
23.45 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
0.25 Reflektor 
- Sztármagazin
0.40 Robbanás a tenge-
ren (kanadai-amerikai
filmdráma, 2001)
Sz.: James Caan, Robert
Sean Leonard

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.50 Stahl konyhája
11.00 Babapercek
11.10 Teleshop
12.40 Pinokkió 
(am.-angol-francia mesef.,
1996) 2/2. rész
14.30 EZO.TV
15.30 Psych 
- Dilis detektívek 
(am. krimisor.)
16.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 (valóságshow)
A Védettség 
- A Szembesítés
21.35 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.15 Aktív 
- TV2 magazinja
22.50 A fenevad gyomrá-
ban (am.-kan.-hongk. ak-
cióf., 2003)
Közben: Kenósorsolás
0.40 Aktív Extra
0.45 Esküdj!
1.15 Tények Este
1.50 EZO.TV
2.25 Bajnokok Ligája
2.55 Anarchisták (ma-
gyar filmdráma, 2000)
4.15 TotalCar (ism.)

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

9.55 Nyomtalanul (soro-
zat) 10.50 Columbo:
(amerikai krimi) 12.45
Topmodell leszek! 13.40
Feleségcsere 14.40 Őran-
gyal (sorozat) 15.40 Dok-
tor House (ismétlés)
16.35 Nyomtalanul (soro-
zat) 17.30 Gyilkos számok
(sorozat) 19.20 Jóbarátok
(sorozat) 20.20 Két pasi
(ismétlés) 21.15 Doktor
House (sorozat) 22.15
Nyomtalanul (sorozat)
23.10 Négy Esküvő 2. (re-
ality)

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

TV2
6.26 Hajnali gondolatok
6.29 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
11.00 Mindenből egy van
12.05 Kékfény (ism.)
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Srpski Ekran
14.30 Unser Bildschirm
15.00 Álmok mai álmodói
- tudós fiatalok
15.30 Csavargások 
Afrikában dr. Livingstone
ürügyén
16.00 Angyali érintés
(am. sor.)
16.50 Sólyom és galamb
(olasz sor.)
17.45 MM
18.40 Észak és Dél 
(am. kaland sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 A Kennedy család
(kan. minisor.)
22.00 DTK (talk show)
23.10 Az Este
23.45 Tudorok 
(ír-kan.-am. drámasor.)
0.40 A rejtélyes XX. szá-
zad
1.10 Esély
1.40 Sporthírek
1.50 Észak és Dél 
(ism.)
2.40 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sor.)
11.25 Prim Plan
(talk show)
12.20 TVR55
12.40 A palota legendái:
A szelek királya 
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Üzlet és pénzügyek
15.15 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
Magyar nyelvű műsor
17.00 Hírek
17.30 Eszter királynő
18.25 A palota legendái:
A szelek királya 
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
20.45 Grey anatómiája
(amerikai sorozat)
21.30 UEFA Champions
League Studió (live)
21.40 Oţelul Galaţi-Man-
chester United labdarúgó
mérkőzés 
(live)
23.50 UEFA Champions
League Studió
(live)

0.15 Góg gól után
1.00 Psych 
- Dilis detektívek 
(krimisor.)

6.00 Happy Hour (ism.)
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek
10.00 Mi történik doktor
úr? (ism.)
10.45 Románia szeretlek!
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, sport
14.00 Minden rendben
lesz (amerikai filmdráma,
2005)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
Időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.15 Románia hangja
- szórakoztató műsor
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.)
0.00 Apropo TV 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
1.00 Explore Midnight
(ism.)
1.30 Pro Tv hírek, sport
(ism.)
3.00 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
-  műsora (live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show
11.30 Mutassalak 
be a szüleimnek 
– szórakoztató műsor
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gheorghe 
műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.15 Csillagháló 
- szórakoztató műsor
22.00 Nárcisz: 
Törvénytelen szerelmek
(sorozat)
23.15 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.50 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.05 Nincs tovább 
(amerikai krimi, 1997)
3.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
(ism.)

7.00 Titkos szerelmek
(ism.)
8.00 Családban 
(román sorozat)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 NCIS 
(amerikai krimisor.)
11.30 Fintescu hidja
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Családban 
(román sorozat)
15.30 Családban 
(román sorozat)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Ikarosz 
(amerikai-kanadai ak-
cióthriller, 2010)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
1.00 Fintescu hidja (ism.)
2.00 Hírek (ism.)
3.00 Ikarosz 
(am.-kan. akcióthriller,
2010) (ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Ford Cosworth
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 A túlélés törvényei

- A vörös sziklák vidékén
12.00 Amcsi motorok 
- A színfalak mögött 
- különkiadás
13.00 Autókereskedők 
- Alfa Romeo Spider Ve-
loce 2000
14.00 Autókereskedők
úton - Citroen
15.00 Állítólag... 
- Robbanó lökhárítók
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok
- OCC bemutató
18.00 Autókereskedők 
- BMW 635csi
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- Robbanó öngyújtó
21.00 Hogyan készült?
22.00 Állítólag... 
- Legyen világosság
23.00 Kíváncsiság 
- Ősember
0.00 A túlélés törvényei 
- A vörös sziklák vidékén
1.00 Autókereskedők
- BMW 635csi
2.00 A túlélés törvényei

8.00 Hannah Montana
(am. sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sorozat)
9.35 Késhegyen
10.20 Cinema Dreaming
(ism.)
10.50 Egészségpasztilla
11.00 Vallomások
(ism.)
12.00 Bazár
12.35 Biznisz óra
13.25 Egészségpasztilla
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, időjárásje-
lentés
18.30 A rejtelmes sziget
(am. kalandf., 2005)
20.05 Egészségpasztilla
20.15 A divat világa
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.20 Hírek
23.00 Túlélők 
a nagyvárosi dzsungelben
23.30 30 Rock 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
0.00 Csillagközi romboló
(amerikai-angol akció
sorozat)
0.55 A rejtelmes sziget
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

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

KEDD
2011. október 18. 

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ

m2
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Röviden
Büntet az UEFA 

Az UEFA fegyelmi bizott-
sága 25 ezer eurós pénzbír-
ságot rótt ki a Dinamo lab-
darúgócsapatára, miután a
szurkolói randalíroztak a
Vorszkla Poltava elleni Eu-
rópa Liga-mérkõzésen. 
A piros-fehér alakulat kö-
vetkezõ európai kupamér-
kõzését zárt kapuk mögött
kell megrendezze, de ezt a
büntetést 2013. szeptember
23-áig próbaidõre felfüg-
gesztették.  

Bajnokverés 
Székesfehérváron 

A magyar labdarúgó OTP
Bank Liga 12. fordulójá-
ban: Videoton–Kecskeméti
TE 0-2. További eredmé-
nyek: Debrecen–Gyõri
ETO 2-0, Diósgyõri VTK
–Pécsi MFC 4-0, Kaposvá-
ri Rákóczi–Honvéd 2-2,
MVM Paks–Haladás 3-2,
BFC Siófok–Vasas 0-0.
Tegnap Újpest–Zalaeger-
szegi TE- és Pápa–Ferenc-
városi TC-mérkõzéseket
rendeztek.

Labdarúgás 

Turós-Jakab László

A szombati, ploieºti-i
mérkõzés után a nagy-

szebeniek nem kívánják vi-
szontlátni Andrei Chivulete
játékvezetõt, aki szerintük
döntéseivel befolyásolta a
végeredményt. A labdarúgó-
Liga-1 10. fordulójának
újonc-rangadóját a Voinþa
kettõs emberhátrányban fe-
jezte be, miután Bunea a 30.,
Miron hálóõr pedig a 48.
percben kapott piros lapot.
Ilyen körülmények közt nem
csoda, hogy a Petrolul 4-1-re
nyert – a gólok a második ki-
állítás után estek. Opriþa trip-
lázott, de két találat büntetõ-
bõl született, csakúgy, mint
Popa becsületgólja. A szebe-
niek hivatalosan is panaszt
emeltek a sípmester ellen. 

A forduló pénteki nyitá-
nyán a Rapid 4-0-ra nyert a
CS Mioveni ellen, miután

Roman, Herea, Pancu és
Alexa volt eredményes.
Ugyanaznap az Astra nyol-

cadik bajnokiján is veretlen
maradt, miután 1-1-re mér-
kõzött Galacon a bajnok-

kal. Az Oþelul vezetõ gólját
Punosevac szerezte, Fatai a
második félidõ elején már

a végeredményt állította
be, 1-1.

Egy-egyre végzõdött
szombaton a Sportul Stu-
denþesc–Marosvásárhelyi
MFC-mérkõzés is, a gólokat
Curelea (67.), illetve Bumba
(3.) szerezte. A találkozó
után lemondott a házigazdák
edzõje, s egyelõre nem tudni,
ki veszi át Gheorghe Mul-
þescu helyét a kispadon.       

Egy félidõnyi „tûzijáték”
elég volt a kolozsváriaknak,
hogy megalázó csapást mér-
jenek az újonc Concordiára:
a CFR 1907 4-0-ra nyert
Chiajnán, Weldon, Sougou
(2) és Renan találataival.
Lapzárta után Kolozsvári
U–Brassói FC- és FC Vas-
lui–Steaua-találkozókat ren-
deztek. Ma Pandurii Târgu
Jiu–Medgyesi Gaz Metan
(19 óra, DigiSport) és Ceah-
lãul Piatra Neamþ–Dinamo-
(20 óra, Antena 1 és GSP Tv)
mérkõzésekkel zárul a 10.
forduló. 

Tovább gyengélkedõ újoncok
Parádéztak a kolozsvári „vasutasok” a Concordia Chiajna otthonában

Chivulete játékvezetõ Danalache cserekepusnak is sárga lapot adott a második Petrolul-büntetõnél  

Labdarúgás 

ÚMSZ

A hét végén a kilencedik
forduló mérkõzéseit ren-

dezték meg a labdarúgó-Li-
ga-2-ben. A második (nyuga-
ti) csoport nyitányán, Besz-
tercén, a Gloria 2-1-re nyert
a Tordai Arieºul ellen. A há-
rom megítélt tizenegyes kö-
zül egy-egy mindkét oldalon
kimaradt, s csak a besztercei
Vali Nãstase nem hibázott az
50. percben. Voinea a Glo-
riának szerzett vezetést a 13.
percben, Bucur négy perccel
késõbb egyenlített a torda-
iaknak. Aradon az UTA 3-1-
re verte a Gaz Metan
Severint. 

Szombaton Nagyváradon
az újonc Luceafãrul legyõzte
a Temesvári Polit. Az egyet-
len gólt Lupuþ fejelte a hosz-
szabbítás utolsó másodperce-
iben. Az utolsó félórában a
vendégek emberhátrányban
szerepeltek, miután második
sárga lapja miatt Gogát kiál-
lították. 

A Nagyváradi Bihar FC
gól nélküli döntetlenre mér-
kõzött Piteºti-en a FC Argeº-
sel, s remivel végzõdött a
Nagybányai Máramaros
FC–Gyulafehérvári Unirea-
találkozó is. Utóbbi mérkõ-
zésen a házigazdák 0-2-rõl
álltak fel, Bumbac (65. perc)
öngólja és Alin Roman (75.
perc) gólja révén. Bukarest-
ben és Déván is vendégsiker
született: a Juventust a CSM
Râmnicu Vâlcea gyõzte le 2-
1-re, a Mureºult pedig az
ALRO Slatina 1-0-ra. 

A tegnapi Chindia Târgo-
viºte–FC Olt-találkozón a
hazaiak nyertek, 2-1. 

A nyolcadik fordulóból el-
halasztott Gloria–Gaz Me-
tan-találkozót holnap, a Bi-
har FC–Mureºul-meccset pe-
dig szerdán pótolják. 

Az elsõ (keleti) csoport-
ban: Galaci Dunãrea–Buka-
resti Dinamo II 1-1, Sãgeata
Nãvodari–Delta Tulcea 0-2,
Victoria Brãneºti–Gloria Bu-
zãu 2-1, Astra II Giurgiu–
Callatis Mangalia 0-0, Kons-
tancai Viitorul–Bákói FCM

1-0, CF Brãila–Konstancai
Farul 1-1, CS Otopeni–
CSMS Iaºi 2-0, FC Boto-
ºani–FC Snagov 1-1. 

A Delta (19, 15-7) vezet a
Navodari (15, 14-8), a Viito-
rul (17 pont, 15-8), a Farul
(14, 14-12), a Snagov (14, 11-
9) és a Dinamo II  (13, 10-10)
elõtt. Az utolsó helyeken az
Otopeni (8, 11-13), a Buzãu
(8, 8-15) és a Callatis (7, 11-
15) tanyázik. 

Kikapott a Poli, élen a Gloria

Jégkorong

T. J. L. 

A Miskolci Jegesmedvék
csapata meglepõ gyõzel-

met aratott Csíkszeredában a
címvédõ HSC ellen a ma-
gyar–román jégkorongbaj-
nokság, a MOL Liga pénteki
játéknapján. Bonar (14. perc)
góljára két perc múltán még
válaszolni tudtak a csíkiak,
Fodor (55. perc) gólja azon-
ban már a végeredményt állí-
totta be. 

Brassóban is vendégsiker
született, a Dab.Docler
hosszabbítás után verte 4-3-

ra a Corona Fenestelát. A
fordulatos mérkõzésen Peter-
di az Acélbikáknak szerzett
vezetést a második harmad
hajrájában, de Basilidesz és
Borsos egy perc leforgása
alatt fordított a brassóiaknak.
A dunaújvárosi Mihalik talá-
lata után Varga utoljára jut-
tatta vezetéshez a házigazdá-
kat, s Hüffner duplája (59. és
61. perc) elbillentette a mér-
leg nyelvét. A Sapa Fehérvár
AV19 farmcsapata nagyon
magabiztosan gyõzte le 6-0-
ra a vendég Ferencvárost. 

Lapzárta után Steaua Ran-
gers–Miskolci JJSE, Ferenc-
városi TC–Újpesti TE és

HSC Csíkszereda–Dab.Do-
ler-találkozókat rendeztek.
Ezeket megelõzõen a táblá-
zaton:   

Bajnokverés Csíkszeredában 

A táblázaton
1. B. Gloria 8 5 3 0 16-7 18
2. Tem. Poli 9 5 3 1 14-9 18
3. FC Argeş 9 4 4 1 17-12 16
4. Gyulafeh. 9 4 3 2 12-7 15
5. Chindia 9 4 3 2 11-9 15
6. UTA 9 3 4 2 10-7 13
7. Déva 8 4 0 4 7-12 12
8. Máramaros 9 3 2 4 14-13 11
9. GM Severin 8 3 2 3 8-8 11
10. Luceafărul 9 3 2 4 8-10 11
11. R. Vâlcea 9 3 1 5 10-13 10
12. Juventus 9 2 3 4 9-11 9
13. ALRO 9 2 3 4 7-9 9
14. Bihar FC 8 2 3 3 7-12 9
15. FC Olt 9 2 2 5 8-13 8 
16. Torda 9 0 4 5 5-11 4

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A labdarúgó-Liga-3 ki-
lencedik fordulójának

eredményei nyomán a Te-
mesgyarmati Millenium és a
Szatmárnémeti Olimpia vet-
te át a vezetést az ötödik, il-
letve hatodik csoportban. Az
ötödik csoport eredményei:
Petrozsényi Jiul–Temesvári
Poli II 2-0, Borossebesi Naþi-
onal–Öthalom 4-0, Resicabá-
nyai Gloria–Piski CFR Mar-
mosim 1-2, Temesgyarmati
Millenium–Resicabányai
ªcolar FC 2-1, Karánsebesi
Autocatania–Belényesi Biho-
rul 2-2, Kisbecskereki Nova
Mama Mia–Temesrékási ACS
2-1, Facsádi Flacãra–Aradi
Gloria CTP 4-2, Érmihály-
falvi Unirea–Vajda-hunyadi
FC 0-0. A Temesgyarmat
(19, 14-9) vezet a Temesrékás
(18, 12-5), a Karánsebes (18,
14-9), a Belényes (18, 12-8) és
a Poli II (16, 21-12) elõtt. Az
utolsó helyeken az Érmihály-
falva (6, 7-11), a Gloria CTP
(6, 7-14), a Nova Mama Mia
(4, 5-13) és a Gloria (3, 5-16)
és áll. A hatodik csoportban:
Tatrangi Unirea–Kolozsvári
U II 1-1, Kolozsvári Sãnãta-
tea–Aranyosgyéresi Seso 1-0,
Zalatnai SK–Vásárhelyi MFC
II 0-0, Szászrégeni Avântul–
Zilahi FC 1-2, Besztercei
Gloria II–Jádi Voinþa 3-5,
Nyárádtõi Unirea–Szászfe-
nesi Unirea 3-0, Kolozsvári
CFR II–Brassói SCM Coro-
na 0-0, Dési Unirea–Szat-
márnémeti Olimpia 1-2. Az
Olimpia (19, 16-8) vezet a
Nyárádtõ (18, 20-12), a SCM
Corona (17, 11-4), az U II
(17, 21-15), a Zilah (17, 12-8)
és az Aranyosgyéres (16, 11-
6) elõtt, az utolsó helyeken a
Zalatna (6, 4-19) és a Gloria
II (4, 12-24) tanyázik. 

Liga-3: 

új éllovasok 
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Az állás
1. Csíkszereda 11 9 0 2 58-21 26
2. Dab.Docler 13 9 0 4 55-31 26
3. Brassó 12 6 0 6 50-41 20
4. Miskolci JJSE 11 6 0 4 41-26 19
5. Fehérvár 13 7 0 6 50-53 19
6. FTC 12 5 0 7 32-46 15
7. Steaua 11 3 0 8 33-63 10 
8. Újpest 11 2 0 9 27-65 6
A győzelemért 3 pont jár. Ha bünte-
tők vagy hosszabbítás után születik,
2-1 arányban oszlik a győztes és
vesztes között. 

Labdarúgás 

ÚMSZ

Egy-egyre végzõdött az
angol Premier League 8.

fordulójának rangadója, a Li-
verpool–Manchester United-
mérkõzés. Steven Gerrard
(68. perc) szabadrúgásgóljára
a csereként beállt Javier
Hernández válaszolt (80.).
Sir Alex Ferguson eltaktikáz-
ta magát, hiszen a mexikói
csatár mellett Wayne Roo-
ney-t és Nanit is a kispadra
nevezte, s emiatt sokáig szen-
vedett csapata támadójátéka. 

A MU botlásának a másik
manchesteri csapat, a City
örülhetett, hiszen miután 4-
1-re verte az Aston Villát, át-
vette a vezetést a táblázaton. 

További eredmények: Nor-
wich City–Swansea City 3-1,
Queens Park Rangers–Black-
burn Rovers 1-1, Stoke
City–Fulham 2-0, Wigan
Athletic–Bolton Wanderers
1-3, Chelsea–Everton 3-1.
Tegnap: West Bromwich–
Wolverhampton 2-0, Arse-
nal– Sunderland 2-1.

A spanyol Primera Divi-
sión 8. fordululójában há-
romgólos gyõzelmet aratott a
két õsi rivális: a Real Madrid
Higuain-triplával verte 4-1-re
a Real Betist, az FC Barcelo-
na pedig Messi-duplával 3-0-
ra a Racing Santandert. 

További szombati eredmé-
nyek: Getafe CF–Villarreal
CF 0-0, Real Mallorca–Va-
lencia CF 1-1, Granada CF–
Atlético Madrid 0-0. 

Tegnap: Rayo Vallecano–
Espanyol 0-1.

Az olasz Serie A 7. fordu-
lójának szombati mérkõzé-
sén a Cristian Chivu nélkül
szereplõ Inter 3-1-re kikapott
Cataniában és a kiesõzónába
került. Az AC Milan 3-0-ra
verte a Palermót, a Párma
pedig Nápolyban az SSC-t,
2-1. 

Tegnapi eredmények: Ce-
sena–Fiorentina 0-0, Atalan-
ta–Udinese 0-0, Cagliari–
Siena 0-0, Chievo–Juventus
0-0, Genoa–Lecce 0-0, Nova-
ra–Bologna 0-2.

Az esti, római rangadón a
Lazio az AS-t fogadta. 

A német Bundesligában
listavezetõ Bayern München
kapujába immár 1108 perce
képtelenek betalálni az ellen-
felek, Manuel Neuer hálóõr
szériáját az újonc Hertha
sem tudta megszakítani: a
bajorok 4-0-ra nyertek. A 9.
forduló többi eredménye:
Werder Bremen–Borussia
Dortmund 0-2, Mainz–
Augsburg 0-1, Mönchen-
gladbach–Bayer Leverkusen
2-2, VfB Stuttgart–Hoffen-
heim 2-0, VfL Wolfsburg–
Nürnberg 2-1, Schalke 04–
Kaiserslautern 1-2. Tegnap:
Freiburg–Hamburger SV 1-2.

A francia Ligue 1 tizedik
fordulójának szombati ered-
ményei: AJ Auxerre–OSC
Lille 1-3, Évian Thonon
Gaillard–AS Saint-Étienne
1-2, Olympique Lyon–AS
Nancy 3-1, Montpellier HSC
–Dijon FCO 5-3, Stade
Brest–SM Caen 1-1, Tou-
louse–Olympique Marseille
0-0, OGC Nice–Girondins
Bordeaux 3-0. Tegnap három
találkozót rendeztek. 

Sir Alex rosszul taktikázott

Sir Alex Ferguson
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Röviden
Csonka fordulók

A nõi kézilabda-Nemzeti
Liga 6. fordulójában: HC
Dunãrea Brãila–Galaci HC
Oþelul 23-22, Craiovai SCM
–Bukaresti CSM 22-23,
Brassói Corona 2010–Ko-
lozsvári U-Jolidon 24-26,
Zilahi HC–HCM Roman
26-19, Nagybányai HCM–
Konstancai U Neptun 33-
28, Dévai Cetate–CSM
Ploieºti 29-27. A Bákói
ªtiinþa–Oltchim-találkozót
október 27-én pótolják. A
férfi Nemzeti Liga 7. fordu-
lójában: Energia Târgu
Jiu–Kolozsvári U-
Transilvania 31-25, CSU
Suceava–Bukaresti CSM 30-
25, Bákói ªtiinþa–Dinamo
Cãlãraºi 30-27, Konstancai
HCM–Krassó-Szörény HC
30-18, CSM Ploieºti–Tordai
Potaissa 16-29. A Temesvári
Poli–Székelyudvarhelyi KC-
mérkõzést november 9-ére
halasztották.  

Porciºteanu a bajnok 

Bár az idényzáró Moldova-
ralinak, az országos baj-
nokság kilencedik futamá-
nak számító Bákó környéki
versenynek a dobogójóra
kizárólag kolozsváriak, a
Napoca Rally Academy pi-
lótái (Bogdan Mariºca,
Marco Tempestini, Daniel
Ungur) álltak fel, 2011 ra-
libajnoka Valentin
Porciºteanu lett. 

Szerb ellenfelek 

A szerb Crvena zvezda a ro-
mán bajnok Nagyváradi
CSM Digi ellenfele a férfiví-
zilabda-Eurokupa nyolcad-
döntõjében. Tóth László ta-
nítványai a hét végén hazai
pályán szerepelnek, novem-
ber 9-én pedig Belgrádban. 
Zágrábban a Bajnokok Ligá-
ja 16 csapatos fõtáblájára is
sorsoltak. A három magyar
csapat, az Eger, a Vasas és a
Szeged a C csoportba került,
a címvédõ szerb Partizan
Belgrád mellé.

Döntõben a házigazdák 

A francia és az új-zélandi
válogatott jutott a rögbi-Vi-
lágkupa döntõjébe. Elõbbiek
9-8-ra verték a walesieket,
utóbbiak pedig 20-6-ra az
ausztrálokat. 

SZKC: kiejtett „labancok”
Kézilabda 

Baloga-Tamás Erika

Férfikézilabda-EHF-
kupa-visszavágón a

Székelyudvarhelyi KC 37-30-
ra nyert az osztrák AON
Fivers ellen, és 65-62-es ösz-
szesítéssel jutott a harmadik
fordulóba. Vlad Caba tanít-
ványai szünetig ledolgozták
négygólos hátrányuk felét, s
a második játékrészben még
rátettek egy lapáttal. A szom-
bati esti találkozón Mihalcea
(8 gól), Kuzmanoszki (7),
Rusia (6), Florea (5), Orbán
(4), Tálas (2), Johannson (2),
Adomnicãi (2) és Irakli volt
eredményes. 

A sporttörténeti továbbju-
tás után Benedek Árpád Csa-
ba, a SZKC ügyvezetõ igaz-
gatója nyilatkozott lapunk-
nak: „Nagyon nehéz és szo-
ros mérkõzésen van túl a csa-
pat. Bár nehézkesen indul-
tunk be, hisz csak a 15. perc-
ben sikerült átvennünk a ve-
zetést, és a játék folyamán is
többször változott az állás,
azaz hol mi húztunk el, hol
az ellenfél volt elõnyben, de
végül sikerült legyõzni az
osztrák bajnokot. Ahhoz,
hogy továbbjussunk az EHF-
kupa harmadik körébe, azaz
a legjobb 32 közé, kellett ez a

gyõzelem. A csapaton is lát-
szott, hogy igen nagy akarás-
sal játszott, bár meglátásom
szerint több hiba is becsú-
szott.” A vezetõ szerint a
gyõzelemhez a nézõk is
nagyban hozzájárultak, hi-
szen 1500 szurkoló hajtotta
frenetikusan a csapatot, s ez
erõt adott a fiúknak. „A kö-
vetkezõ ellenfél kiléte a ked-
di, bécsi sorsoláson dõl el,
akkor tudjuk majd meg,

hogy novemberben kivel kell
megmérettessünk” – mondta
Benedek. 

Csak az Oltchim 
tudott nyerni 

Közben az Oltchim har-
madik csoportmérkõzését is
megnyerte a nõi Bajnokok
Ligájában: 25-22 idegenben a
spanyol Itxako Navarrával.
Miután Talida Tolnai szinte

minden második ibériai
kapura lövést hárította, Ma-
nea 5, Ardean-Elisei 4, Özel
4, Nechita 3, Vizitiu 3, Fiera
2, Jovanovic 2, Managarova
és Curea pedig egy-egy góllal
járult hozzá a vâlceai gárda
sikeréhez. A D csoportban
tegnap este Buxtehuder SV–
Dinamo Volgográd-találko-
zót rendeztek, ezt megelõzõ-
en a kvartettben Oltchim (6
pont, 80-68), Itxako (4, 81-

71), Buxtehude (0, 51-58),
Volgográd (0, 41-56) volt a
sorrend. 

A férfi-BL-ben viszont a
Konstancai HCM harmadik
csoportmérkõzését is elvesz-
tette, ezúttal a szlovén RK
Cimos Koper nyerte a tenger-
parton, 27-25. A pont nélküli
sereghajtó konstancaiak leg-
közelebb Szentpéterváron
lépnek pályára. 

Harmadik BL-csoport-
mérkõzésén sem tudott nyer-
ni a Pick Szeged férfi csapata
sem, a szombati játéknapon
a spanyol Ademar León gyõ-
zött 35-31-re a Tisza-partiak
otthonában. A sereghajtó
szegediek október 23-án a pa-
píron leggyengébb ellenfelük-
höz, a szerb Partizan Belg-
rádhoz utaznak. 

Két gyõzelem után súlyos
vereséget szenvedett az MKB
Veszprém, amely a spanyol
Atlético madridi otthonában
kapott ki 37-28-ra. A veszpré-
miek szombaton orosz Cse-
hovszki Medvegyit fogadják.

Lapzárta után két magyar-
országi együttes játszott a
legjobb 32 közé jutásért a fér-
fi EHF-kupában, a Balaton-
füred a luxemburgi Berche-
met fogadta (az elsõ mérkõ-
zésen: 31-23), a Tatabánya
pedig a görög PAOK Szalo-
nikit (27-23). 

Az SZKC (piros mez) továbbjutott a harmadik fordulóba, és a holnapi sorsolást várja

Torna 

ÚMSZ

Berki Krisztián megvéd-
te világbajnoki címét

lólengésben a tokiói olimpiai
kvalifikációs torna-vb szom-
bati napján. A magyar kivá-
lóság 15,833 pontot kapott
gyakorlatára, míg a francia
Cyril Tommasone 15.266-ot,
a brit Louis Smith 15.066-ot.
Honfitársa, Hídvégi Vid ke-
reken 15 pontot kapott és
mindössze 66 ezredpont mi-
att szorult le a dobogóról. 

A szombati és vasárnapi
szerenkénti döntõkbe jutott
román tornászokra rájárt a
rúd, Marian Drãgulescu után
Diana Bulimarnak is vissza
kellett lépnie sérülés miatt.
Utóbbi helyett Diana Che-
laru ugorhatott be talajon,
miután az orosz Viktorija
Komova és az olasz Vanessa
Ferrari is visszalépett. Che-
laru 14.200 ponttal nyolca-
dik, azaz utolsó lett talajon.
Gerendán Amelia Racea
14.533 pontja az ötödik hely-
hez volt elegendõ, Cãtãlina

Ponor (14.241) pedig hetedik
lett. A férfiaknál két hatodik
hely jutott a románoknak,
Flavius Koczinak (15.333)
talajon, Marius Berbecaru-
nak pedig korláton (15.266).
Koczit 0.13 pont választotta
el a harmadik helytõl.     

A szerenkénti gyõztesek:
nõk, ugrás: Mc Kayla Maro-
ney (amerikai) 15.300; fele-
máskorlát: Viktorija Komova
15.500; gerenda: Szuj Lu (kí-
nai) 15.866; talaj: Kszenia
Afanaszeva (orosz) 15.133;
férfiak, talaj: Kohej Ucsima
(japán) 15.633; lólengés: Ber-
ki Krisztián 15.833; gyûrû:
Csen Jiping (kínai) 15.800;
ugrás: Jang Hak Szeon (kore-
ai) 16.566; korlát: Danell Ley-
va (amerikai) 15.633. nyújtó:
Cou Kaj (kínai) 16.441. 

A férfiak egyéni összetett
versenyében japán siker szü-
letett, Kohej Ucsimura
(93.631 pont) megelõzve a
német Philipp Boyt (90.530)
és honfitársát, Kozsi Jama-
murót (90.225). Koczi
87.998 pontja a 12. helyhez
volt elegendõ a 24 fõs me-
zõnyben. 

Berki megvédte vb-címét

Kosárlabda

T. J. L. 

A harmadik forduló
mérkõzéseivel folytatód-

tak a hét végén a kosárlabda-
bajnokságok. 

A pénteki nyitányon, Csík-
szeredában, a Hargita Gyön-
gye BC 108-55-re nyerte a
nyeretlenek mérkõzését a
Politehnica Iaºi ellenében. A
Temesvári BC megfosztotta
veretlenségétõl a Nagyváradi
CSM-t, 90-78. A mérleg
nyelve a harmadik negyed-
ben billent el, amikor a házi-
gazdák 27 pontjára csak 10-
zel tudtak válaszolni Cristian
Achim tanítványai. 

Szombaton elsõ gyõzelmét
aratta a 2011–12-es pontva-
dászatban a sokszoros baj-

nok CSU Asesoft Ploieºti:
83-69 Brazi-on a CS Otopeni
csapatával. Harmadik mér-
kõzését is elvesztette viszont
a Dinamo: 71-80 a BCM
Piteºti-tel. Craiován a Giur-
giuról elmenekült LeVar
Seals vezérletével a SCM U
91-76-ra nyert az Energia
Rovinari ellen. A Bukaresti
CS Municipal–Kolozsvári U-
Mobitelco-BT- és Medgyesi
Gaz Metan–Marosvásárhe-
lyi BC Mureº-mérkõzések
lapzárta után fejezõdtek be, a
Nagyszebeni CSU Atlassib–
CSS Giurgiu-találkozót pe-
dig elhalasztották. 

Minden harmadik forduló-
beli mérkõzés elõtt egyperces
csenddel adóztak Chauncey
Hardy emlékének. 

A nõi bajnokságban két si-
ma hazai siker mellett öt

vendéggyõzelem született. A
CSM Târgoviºte 63-33-ra
verte a Rapidot, a CSM
Sportul Studenþesc pedig 80-
59-re Bukarestben a Nagyvá-
radi CSM U-t. Az anyagi ne-
hézségekkel küzdõ sepsi-
szentgyörgyieket a CS Tele-
orman Alexandria oktatta a
Szabó Kati Sportcsarnokban
(49-78), a kolozsváriakat pe-
dig a Brassói Olimpia a
kétvízközi Horia Demian
Sportcsarnokban (71-89).
További eredmények: Te-
mesvári BCM Danzio–SCM
U Craiova 71-80, Marosvá-
sárhelyi Nova Vita–Gyulafe-
hérvári CSU 56-64, Politeh-
nica Naþional Iaºi–Buk.
Olimpia 63-67. A Szatmár-
németi CSM–Aradi ICIM
rangadó lapzárta után feje-
zõdött be. 

Hengereltek a csíkszeredaiak

Forma–1

ÚMSZ

A már világbajnok Se-
bastian Vettel (képünkön),

a Red Bull német pilótája
nyerte tegnap a Forma–1-es
Dél-koreai Nagydíjat. Az
osztrák istálló három futam-
mal a zárás elõtt megvédte a
csapat világbajnoki címét.

Vettel mögött az elsõ rajt-
kockából indult brit Lewis
Hamilton (McLaren) lett a
második, míg a harmadik he-
lyen az ausztrál Mark
Webber (Red Bull) végzett.

Vb-pontot szerzett még a brit
Jenson Button (McLaren), a
spanyol Fernando Alonso
(Ferrari), a brazil Felipe

Massa (Ferrari), a spanyol
Jaime Alguersuari (Toro
Rosso), a német Nico Ros-
berg (Mecedes), a svájci
Sebastien Buemi (Toro Ros-
so) és a brit Paul di Resta
(Force India). 

A 24 éves Vettel már az el-
sõ körben megelõzte Hamil-
tont, és elõnyét végig megtar-
totta. A német autóversenyzõ
idei tizedik s egyben pályafu-
tása 20. futamgyõzelmét sze-
rezte meg a Dél-koreai GP-n.
Hamilton és Webber óriási
csatát vívott egymással a má-
sodik helyért, s elõbbi igyeke-
zetét koronázta siker. A 17.

körben az orosz Vitalij Petrov
(Renault) hibázott és összeüt-
között a hétszeres világbaj-
nok német Michael Schu-
macherrel (Mercedes) –
mindketten kiestek. 

Vettel 349 ponttal vezet
Button (222), Alonso (212),
Webber (209), Hamilton
(196) és Massa (98) elõtt, a
konstruktõröknél Red Bull
(555), McLaren (413), Ferra-
ri (306), Mercedes (126) az
élboly.  

Következik az Indiai
Nagydíj Új-Delhiben, a Jay-
pee Group Circuit-pályán
(október 30.). 

A Red Bull újra világbajnok

Berki Krisztián lólengésben lett újra világbajnok Fotó: MTI
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