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Bernády György szellemét éltetik

Marosvásárhely a 72 éve elhunyt nagy pol-
gármesterére, Bernády Györgyre emlékezett
ezen a hétvégén. Az ez alkalomból kiosz-
tott Bernády-emlékplakettet Lohinszky Ló-
ránd színmûvész kapta. 

új magyar szó
2010. október 25., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3083 ▼
1 amerikai dollár 3,0954 ▲
100 magyar forint 1,5644 ▼

Riportverseny: újabb esély

Nemzetközi kapcsolatokban és politikatu-
dományban szakosodott diákok is részt ve-
hetnek az újságíró és kommunikáció sza-
kosok mellett a Fiatal riporterek a szegény-
ség ellen címû, az Új Magyar Szó társszerve-
zésében zajló pályázaton, melynek jelentke-
zési határideje november 7-e.

Kultúra 6

Média 9

Vezércikk 3

Társadalom 7
Bemelegítettek a tüntetésre

„Bemelegítettek” a sepsiszentgyörgyi közal-
kalmazottak a hétvégén a szerdára tervezett
bukaresti tömegtüntetésre. Az elégedetlen-
kedõk a háromszéki megyeszékhelyen
„házról házra” jártak a kormánypártok és
szervezetek székhelyénél és a Boc-kabinet
távozását követelték.

Aritmetika 
és népakarat

Minden jel arra mutat, hogy
az ellenzék nem tudja felbo-
rítani a parlamenti erõviszo-
nyokat. A koalíció hatalma
ugyanis szavazatszámokon

alapul, az aritmetika
szabályait pedig még az
oly sokszor emlegetett

„népakarat” sem
képes felülírni.

Cseke Péter Tamás

M. Á. Zs.

Nincs mirõl tárgyalnunk az
ellenzékkel, nem támogatjuk

a bizalmatlansági indítványt
ugyanis nincs szükségünk arra,
hogy a gazdasági válságot politi-
kai válsággal tetõzzük – reagált
Borbély László környezetvédelmi
miniszter arra a hírre, hogy a
PSD ma tárgyalásra várja az
RMDSZ-t. Hozzátette: a szövet-
ség képviselõházi és szenátusi
frakciói ma és holnap egyeztetnek
arról, hogy milyen stratégiát kö-
vetnek  szerdán a szavazás során. 
Folytatása a 3. oldalon 

Az RMDSZ-nek
udvarolnak

Cs. P. T.

Traian Bãsescura vár a Nem-
zetközi Valutaalap (IMF) ro-

mániai küldöttségének vezetõje
szerint annak a „tévedésnek” a ki-
igazítása, amit a kormánypárti
képviselõk követtek el a múlt hé-
ten az alapélelmiszerek áfac-
sökkentésének és a kisnyugdíjak
adómentességének a megszava-
zásával. Jeffrey Franks hétvégén
tárgyalt az államfõvel, aki még
nem erõsítette meg, hogy vissza-
küldi a parlamentnek a törvény-
módosításokat. 3. oldal 

Franks: Bãsescu
majd megoldja 

Tönk szélén az oktatás
Lesújtó képet fest a hazai tanügy helyzetérõl a minisztérium kiszivárogtatott jelentése

Kordonok nélküli ünnep

Évek óta elõször nem ácsol-
tak kordonokat az 1956-os

forradalom és szabadságharc év-
fordulóján, nem állt föl rendõr-
sorfal. A parlament lépcsõjérõl
Jerzy Buzek, az Európai Parla-
ment lengyel elnöke hazája né-

pének és az unió polgárainak ne-
vében köszöntötte a magyaro-
kat, majd Orbán Viktor minisz-
terelnök ismét arról beszélt,
hogy idén áprilisban gyõzelem-
mel zárult „a magyar életlehetõ-
ségek szabad alakításáért vívott

harc”. Az ünnep elõestéjén má-
sok mellett kitüntették Böjte Csa-
ba ferences rendi szerzetest és
Jakubinyi György gyulafehérvá-
ri római katolikus érseket is. Az
évfordulóra Erdély-szerte meg-
emlékeztek. 2., 6. és 7. oldal 

ÚMSZ

„Azon csodálkozom, hogy a
jelenlegi körülmények között

az oktatási rendszerünk még

mûködik” – nyilatkozta az
ÚMSZ-nek az RMDSZ oktatási
ügyekért felelõs alelnöke. Laka-
tos Andrást a Gândul napilapban
a hétvégén megszellõztetett mi-

nisztériumi jelentésrõl kérdeztük,
amely lesújtó képet fest a hazai
tanügy helyzetérõl. Az oktatási
tárca parlament elé kerülõ doku-
mentuma az oktatási rendszer
hatékonyságát elemzi. Megálla-
pítja: a hazai általános és közép-
iskolai diákok kétharmada funk-
cionális analfabéta, az elemisek
56 százaléka olvasási nehézsé-
gekkel küzd. A vizsgákon nyúj-
tott teljesítmény rendkívül hul-
lámzó, a tavalyi tanévet „fekete”
érettségi követte az utóbbi tíz év
legrosszabb eredményével: a ma-
turandusok egyharmada nem
szerzett diplomát. A nyolcadikos

záróvizsga sem sikerült sokkal
jobban: a végzõsök egynegyede
elvérzett az országos szintû meg-
méretésen. Az adatok értelmezé-
sét nehezíti, hogy egy évvel ko-
rábban sokkal jobban alakultak a
mutatók: a nyolcadikosok 87 szá-
zaléka megfelelt a vizsgán. A
hullámzó teljesítmény oka az ok-
tatásügyi szakemberek szerint a
vizsgarendszerben is keresendõ.
Lakatos András úgy véli, rendkí-
vül nehéz helyzetbe hozza a diá-
kokat az a tény, hogy folyamato-
san változnak az elvárások, a
vizsgamódszerek. 
Folytatása a 7. oldalon 

Riasztóan nõ az iskolaelhagyó, olvasási

nehézségekkel küzdõ gyerekek aránya,

egyre több tanár készül elhagyni a pedagó-

gusi pályát – derül ki az oktatási tárca

helyzetelemzésébõl. A lapunk által kérde-

zett szakértõk szerint az új törvény az ösz-

szeomlás szélérõl hozná vissza a oktatást.

Zászlófelvonás Budapesten. Évek óta elõször töltötte meg tömeg a parlament elõtti Kossuth-teret Fotó: MTI



Hírösszefoglaló

Az ENSZ és emberjogi szer-
vezetek vizsgálatot követelnek

az Irakban elkövetett kínzások
vádjának kivizsgálására, miután
szombaton ígéretének megfelelõ-
en a Pentagon újabb 400 ezer tit-
kos dokumentumát hozta nyilvá-
nosságra a leleplezésekre szako-
sodott WikiLeaks internetes hon-
lap. A kiszivárogtatást elítélte
Hillary Clinton amerikai külügy-
miniszter, de mindenféle további
állásfoglalástól elzárkózott azzal,
hogy az amerikai külügyminisz-
térium nem kommentál „tör-
vénytelen úton nyilvánosságra
hozott információt”.

A WikiLeaks dokumentumai
szerint egy Irakban tevékenykedõ
romániai vállalkozás alkalmazot-

tainak kezéhez is vér tapad. A
Danubia Global õrzõ-védõ cég
munkatársai 2006-ban a bagdadi
repülõtér közelében figyelmezte-
tés nélkül rálõttek az iraki hadse-
reg több tisztjére, hármukat pedig
megölték. 

Az amerikai hadsereg nyomo-
zást indított az eset kivizsgálásá-
ra, ám a Danubia Global vezetõi
– állítólag cégtitokra hivatkozva –
nem voltak hajlandók részleteket
közölni az incidensrõl. Az esetrõl
annak idején beszámolt a The
Wall Street Journal is, amely 2006-
ban beszámolt arról, hogy a ro-
mán céget tulajdonképpen egy
másik romániai társaság, az a
Custer Battles nevû vállalkozás
hozta létre, amelyet korábban sik-
kasztással gyanúsított az ameri-
kai kormány. 
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Röviden

Baconschi indulna 2014-ben

Korábbi nyilatkozatait felülírva Teodor
Baconschi külügyminiszter a hétvégén elis-
merte, hogy nem zárja ki azt a lehetõséget,
hogy 2014-ben induljon az elnökválasztá-
son. Mint ismeretes, Traian Bãsescu állam-
fõ egy héttel korábban Baconschit nevezte
meg a Demokrata-Liberális Párt legesélye-
sebb elnökjelöltjének. 

Obama nem jön Romániába

Barack Obama amerikai elnök nem látogat
Romániába, jelenleg Traian Bãsescu román
államfõ washingtoni útjáról folynak tárgya-
lások – jelentette ki egy hétvégi interjúban
Mark Gitenstein. Az Egyesült Államok bu-
karesti nagykövete a jelenlegi romániai po-
litikai helyzetet is kommentálta, majd di-
csérte a romániai titkosszolgálatokat, ame-
lyek szerinte politikamentesek és rendkívül
hatékonyak. „Ez jó irányban befolyásolja a
román–amerikai kapcsolatokat” – mondta
a diplomata.

Kilátásba helyezett uniós bírság

Az Európai Bizottság figyelmeztette Olasz-
országot, hogy súlyos bírságra számíthat,
ha nem távolítja el Nápoly utcáiról a he-
gyekben álló szemetet. A Nápolyhoz közeli
Terzigno város lakosai több mint egy hete
tüntetnek, mert az ottani szeméttelepre
hordták a hulladékot, ráadásul új lerakó
építését tervezik a környékre.

Jön a szerb–koszovói párbeszéd

Szerbia és Koszovó képviselõi pénteken Po-
zsonyban megerõsítették, hogy rövid idõn
belül párbeszédet kezdenek a kétoldalú
problémák rendezésérõl – közölte
Martonyi János magyar külügyminiszter

(képünkön). A szlovák fõvárosban a Visegrá-
di Négyed diplomáciájának vezetõi egyút-
tal elkötelezték magukat az Európai Unió
nyugat-balkáni bõvítése mellett.

Brit atom-tengeralattjáró balesete

Megfeneklett egy új típusú, brit atommeg-
hajtású tengeralattjáró Skócia északnyugati
partjainál pénteken. A balesetet, amelyben
senki nem sérült meg, csekély mértékûnek
nevezte a brit védelmi minisztérium, mivel
úgynevezett nukleáris esemény nem tör-
tént. A tengeralattjárót a dagály beálltával
sikerült a zátonyról levontatni.

Netanjahu inti a palesztinokat

Óva intette Benjamin Netanjahu izraeli mi-
niszterelnök tegnap a palesztinokat attól,
hogy nemzetközi testületekhez (konkrétan:
az ENSZ Biztonsági Tanácsához) fordulja-
nak egy független palesztin állam létreho-
zása érdekében abban az esetben, ha nem
sikerülne felújítani a közvetlen béketárgya-
lásokat. Hozzátette: „intenzív megbeszélé-
seket folytatnak az amerikai kormányzat-
tal, hogy megtalálják a tárgyalások újrain-
dításának módját.”

A haiti kolera elsõ áldozata

Meghalt a Haitit sújtó kolerajárvány elsõ
áldozata tegnap. A kór már elérte a fõvá-
rost, Port-au-Prince-t is. A hatóságokat
rendkívül aggasztja ez a tény, mivel a fertõ-
zések átterjedhetnek a fõváros környéki
zsúfolt menekülttáborokra, amelyekben a
januári földrengésben hajléktalanná vált 1,5
millió ember kapott ideiglenes szállást.

A WikiLeaks ismét leleplez

Gyulay Zoltán, Budapest

Évek óta elõször tölthette meg
a tömeg nemzeti ünnepen a

budapesti Kossuth Lajos teret a
parlament épülete elõtt: az 1956-
os forradalom és szabadságharc
évfordulóján nem ácsoltak kordo-
nokat, nem állítottak rendõrsor-
falat. A péntek esti forradalmi
lánggyújtás és a szombati zászló-
felvonás után a tér családi progra-
moknak adott helyet, és a nyílt
nap jegyében kitárta kapuit az or-
szággyûlés neogótikus palotája is:
az érdeklõdõk népes tábora szaba-
don nézelõdhetett a folyosókon,
az üléstermekben, s a kupola alatt
leróhatta kegyeletét a Szent Koro-
na elõtt is.

„Kemény idõk jártak”

A hivatalos programok délután
folytatódtak. A parlament lépcsõ-
jérõl két beszéd hangzott el: elõbb
Jerzy Buzek, az Európai Parla-
ment lengyel elnöke hazája nép-
ének és az unió polgárainak nevé-
ben köszöntötte a magyarokat,
akik 1956-ban saját szabadság-
harcuk mellett kifejezték szolida-
ritásukat az azon a nyáron válto-
zásokat követelõ lengyelekkel is.
Utána Orbán Viktor miniszterel-
nök következett. A kormányfõ
szerint 1956 a magyarok befeje-
zetlen története volt egészen
2010-ig, és ismét arról beszélt,
hogy idén áprilisban gyõzelem-
mel zárult „a magyar életlehetõ-
ségek szabad alakításáért vívott
harc”. Kiemelte: ahogyan 1956
után, az elmúlt nyolc évben is ke-
mény idõk jártak. A jelenrõl szól-

va úgy vélekedett, „egy évünk
van arra, hogy felvegyük a tem-
pót”.

Kitüntetés erdélyieknek

Az ünnep elõestéjén állami el-
ismeréseket adott át a parla-
mentben Schmitt Pál köztársa-
sági elnök; a kitüntetetteket Or-
bán Viktor és Kövér László ház-
elnök is köszöntötte. A Dévai
Szent Ferenc Alapítvány létre-
hozásáért, a gyermekek és a fia-
talok védelme érdekében végzett
példaértékû keresztényi közös-
ségszervezõ, nevelõ, humanitá-
rius tevékenysége elismerése-
ként a Magyar Köztársasági Ér-

demrend nagykeresztjét vehette
át Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes és Jakubinyi György
gyulafehérvári római katoli-
kus érsek is. 

Beregszásztól Újdelhiig

Ahogy egész Erdélyben neve-
zik, Csaba testvér az MTI-nek
nyilatkozva örömét fejezte ki,
hogy munkájával hozzájárulhat
a Kárpát-medencei nagycsalád
álmainak valóra váltásához, és
hogy munkáját értékelik, fontos-
nak tartják. Alapítvány „szár-
nyai alatt” összesen 58 települé-
sen kétezernél több gyermekrõl
gondoskodnak.

Elõadásokkal, kulturális ren-
dezvényekkel, kiállításokkal,
fáklyás felvonulással és koszorú-
zásokkal emlékezett az évfordu-
lóra a határon túli magyarság. A
kárpátaljai magyarság ünnepsé-
gét Beregszászon, a II. Rákóczi
Ferenc magyar fõiskolán tartot-
ták. A vajdaságiak Szabadkán
köszöntötték október 23-át.
Megemlékezést tartottak Berlin-
ben, Bécsben, Brüsszelben, Hel-
sinkiben, Londonban, Moszkvá-
ban, Prágában, Varsóban, Szófi-
ában, és még Újdelhiben is. Az
évforduló alkalmából külön üze-
netben üdvözölte a magyar népet
Barack Obama, az Egyesült Ál-
lamok elnöke.

Kordonok nélküli ünnep
Orbán Viktor '56 évfordulóján ismét az áprilisi forradalomról beszélt

ÚMSZ

A francia nemzetgyûlés után
a szenátus is elfogadta péntek

este az országszerte tiltakozási
hullámot kiváltó nyugdíjreform
tervezetét. A felsõház – ahol a
nemzetgyûléssel ellentétben a
kormánypártnak nincs abszolút
többsége – 177 igen szavazattal
153 nem ellenében hagyta jóvá a
nyugdíjcsomagot, amelynek leg-
fõbb intézkedése a nyugdíjkorha-
tár fokozatos felemelése 60-ról
62 évre. A teljes összegû nyugdíj
41 és fél év munkaviszony után,
illetve a jelenlegi 65 helyett ezen-
túl 67 évtõl jár majd, s emelkedik
a közszférában dolgozók járulé-
kának összege, valamint egy szá-
zalékkal a magas jövedelmûek
adója. A jobbközép kormány-
párt mellett a centrista szenáto-
rok is megszavazták a tervezetet,
a baloldali ellenzék viszont nem
támogatta. A két ház vegyes bi-
zottsága várhatóan hétfõn dönt a
törvény végleges szövegérõl,
amelyet jövõ hét közepén hagy-
hat jóvá a parlament. A reform
újratárgyalását követelõ szak-
szervezetek szeptember óta or-
szágos tiltakozónapok szervezé-
sével próbálnak nyomást gyako-
rolni a kormányra. A közvéle-
mény 69 százalékának támoga-
tását maguk mögött tudva csü-
törtökön és november 6-án ismét
utcára viszik az embereket. 

Tovább tart 
a francia blokád

MTI

Jó és rossz hírek egyaránt ér-
keznek Pozsonyból a ma-

gyar–szlovák viszony alakulásá-
val kapcsolatban. A minap mind
Martonyi János magyar, mind
pedig Mikulás Dzurinda szlovák
külügyminiszter a kapcsolatok ja-
vulásáról számolt be, ehhez ké-
pest egy hétvégi hír szerint a szlo-
vákiai államnyelvtörvény megsér-
tése miatt 136 eurós pénzbünte-
tést kapott a révkomáromi városi
televízió, mert kizárólag magyar
nyelven sugárzott két hirdetést.
Eltávolították a fasiszta Hlinka
Gárda jelképét – a pajzson ábrá-
zolt kettõs keresztet – Szvatopluk
nagymorva fejedelemnek a po-
zsonyi várban nyáron felállított
szobráról. Ez volt ugyanis az
egyik feltétele annak, hogy a so-
kat vitatott alkotás a helyén ma-
radhasson. Leveszik a szobor ta-
lapzatán lévõ „ószlovákok kirá-
lya” feliratot is, mert a szakértõk
történelmietlennek tartják. Két
nõ vesztette el szlovák állampol-
gárságát a közelmúltban, bejelen-
tették ugyanis, hogy fölvették más
ország állampolgárságát. „Az
egyik magyar, a másik olasz ál-
lampolgár lett” – közölte Alena
Koisová, a pozsonyi belügymi-
nisztérium munkatársa. A hiva-
talban lévõ kormány ígérete sze-
rint a törvénybõl kiveszik a bünte-
tésre vonatkozó szakaszokat. 

Magyar–szlovák
iszony/viszony

Az amerikaiak tudtak az iraki kínzásokról, derül ki a dokumentumokból

Böjte Csabának gratulál Orbán Viktor. „Csaba testvér” az elõzõ nyolc évben nem fogadott el magyar kitüntetést 
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Folytatás az 1. oldalról

Borbély szerint lehetõségként még
az is felmerült, hogy a szavazás
kezdetekor az RMDSZ-es hon-
atyák a demokrata-liberálisokkal
együtt elhagyják az üléstermet.
Korábban Markó Béla, az
RMDSZ elnöke többször is han-
goztatta, hogy a szövetség hûsé-
ges marad jelenlegi szövetségesé-
hez. Az RMDSZ kormányból va-
ló kilépésének egyik legfõbb szor-
galmazója, Frunda György sze-
nátor is úgy nyilatkozott a közel-
múltban, hogy az RMDSZ min-
dig tiszteletben tartotta azt az el-
vet, miszerint nem szavaz olyan
kormány ellen, amelynek a ma-
gyar szövetség maga is tagja.

Nagyvonalú PSD-s ajánlat

Radu Moldovan szociáldemok-
rata szóvivõ hétvégén hozta nyil-
vánosságra a PSD ajánlatát, mi-
szerint az RMDSZ megõrizheti
jelenlegi pozícióit egy következõ
kormányban is, amelyet az ellen-
zéki pártok alakítanának, ha a
szövetség támogatja a Boc-kabi-
net ellen benyújtott bizalmatlan-
sági indítványt. A szociáldemok-
raták mellett a második legna-
gyobb ellenzéki politikai erõ, a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) ve-
zetõi is kijelentették korábban: az
RMDSZ-szel együtt hoznák létre
azt a válságkormányt, amely a je-
lenlegi kabinet esetleges bukása
után alakulhat meg. Az ellenzéki
pártok ugyanis a bizalmatlansági
indítványban azt kezdeményezik,
hogy a mostani kormányt egy vál-
ságkezelõ kabinet váltsa fel,
amelynek fõ feladata az elõreho-
zott parlamenti választások mi-

elõbbi megszervezése lenne. Eh-
hez viszont minimum 236 voksot
kell összegyûjteniük, ami – tekin-
tettel arra, hogy a kezdeménye-
zést csupán 209-et írták alá – ne-
héz feladatnak tûnik, ha nem sike-
rül a maguk oldalára állítani az
RMDSZ-t és/vagy a nemzeti ki-
sebbségek képviselõit. Mint isme-
retes, a legutóbbi bizalmatlansági
szavazáskor nyolc vokson múlott,
hogy „életben maradt” az Emil
Boc miniszterelnök által vezetett

kabinet, amelynek ezúttal nemc-
sak az ellenzéki, hanem az erõtel-
jes társadalmi és szakszervezeti
nyomással is szembe kell néznie a
megszorító intézkedések miatt.

Nyolcvanezres tüntetés?

Nagyszabású tüntetést hirdet-
tek meg a szakszervezetek a bi-
zalmatlansági indítványról való
szavazás napjára, amelyek nyolc-
vanezer dolgozót várnak szerdá-

ra a fõvárosba. Ioan Pisc, az Or-
szágos Szakszervezeti Tömb alel-
nöke elmondta, az öt országos
szakszervezet tiltakozó akciója a
kormány épülete elõtt kezdõdik,
ahonnan a parlament épülete elé
vonulnak. Addig nem távoznak a
parlament elõl, amíg nem tudják
meg a bizalmatlansági szavazás
eredményét. Ha a Boc-kabinet
„túléli” a voksot, akkor általános
sztrájkba lépnek, míg a kormány
le nem mond. 
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Valami rendkívüli ese-
ménynek kell bekövetkez-

nie a bizalmatlansági
indítványról szóló sza-

vazásig hátralévõ három
napban ahhoz, hogy
az ellenzéki kezdemé-
nyezés sikerrel járjon.
Minden jel arra mutat,
hogy a szociáldemokra-

ták és a liberálisok nem tudják felborítani
a parlamenti erõviszonyokat, és a kor-
mány a helyén maradhat. A jelenlegi ko-
alíció hatalma ugyanis szavazatszám-
okon alapul, az aritmetika szabályait pe-
dig még az ellenzék által oly sokszor emle-
getett „népakarat” sem képes felülírni.
A számok pedig azt mutatják, hogy az el-
lenzéknek több mint húsz szavazat hiány-
zik a kormány megbuktatásához. Emlé-
kezetes, hogy a június bizalmatlansági in-
dítvány benyújtásakor nyolc szavazaton
múlott a Boc-kabinet sorsa, s ezt a kü-
lönbséget elsõsorban a nagyobbik kor-
mánypárt „áruló” honatyái faragták le
ilyen alacsonyra. Az ellenzék jelenleg az
akkori átszavazók nagy részére sem szá-
míthat, többen – Teo Trandafir, Silviu
Prigonã és mások – máris jelezték, hûek
maradnak a koalícióhoz.
Mégis – paradox módon – a szociálde-
mokraták és a liberálisok egyetlen remé-
nye a demokrata-liberálisokhoz fûzõdik:
a kormány támogató RMDSZ-tõl, a
nemzeti kisebbségek frakciójától és az
úgynevezett függetlenektõl nem számít-
hat voksra.
Az RMDSZ nemcsak amiatt nem támo-
gatja majd szerdán az ellenzéket, mert
kormányon van, s hírnevet faragott ab-
ból, hogy koalíciókban mindig hû szövet-
séges. Hanem azért, mert a bizalmatlan-
sági indítvány másnapján dõl el a tan-
ügyi törvény sorsa. Nyílt titok, hogy a
jogszabály felelõsségvállalással történõ el-
fogadtatását az RMDSZ erõszakolta ki a
koalícióban: vagyis kész volt a kormány a
bõrét is vásárra vitetni azért, hogy prog-
ramjának legalább ezt a részét megvaló-
sítsa. Ha elfogadja az ellenzék alkuaján-
latát (megõrzi jelenlegi pozícióját az eljö-
vendõ kormányban), a kisebbségek szá-
mára kedvezõ törvénytõl elbúcsúzhat. Po-
litikusainak pedig szembe kellene nézniük
a szavazói váddal: csak a hatalom megõr-
zése érdekli õket, a közösség sorsa nem.
Némileg hasonlóképpen gondolkodhat-
nak a nemzeti kisebbségek képviselõi is:
közösségeiknek szintén fontos az új tan-
ügyi törvény elfogadása, s az ellenzék ez-
úttal nem állt elõ a Johannis-kormány
csábító ajánlatával.
Az úgynevezett függetlenek esetében jóval
egyszerûbb a képlet. A jelenlegi ellenzék
számára az UNPR-s honatyáknak – az
RMDSZ-szel ellentétben – nincs koalíciós
potenciáljuk, még csak nem is tárgyalóké-
pesek, így az esetleges hatalomváltás szá-
mukra csak hátrányokkal járna.
Amúgy kezdeti, harcias nyilatkozataik
után már a bizalmatlansági indítvány
kezdeményezõi is beletörõdni látszanak a
sorsukba. Tegnap Crin Antonescu, elõtte
Adrian Nãstase mondta ki a rossz hírt:
nagy az esélye annak, hogy a kormány a
helyén maradjon. Azoknak, akik olvasták
és komolyan vették az ellenzék által java-
solt kormányprogramot, ez inkább jó hír.

Román lapszemle

Aritmetika és népakarat

Cseke 
Péter Tamás

Shakira elítéli a francia kormány cigány-
ellenes politikáját, és azt üzeni Nicolas
Sarkozy elnöknek, hogy „mindnyájan
cigányok vagyunk”. Legújabb Gipsy cí-
mû dalának videoklipjében Rafael
Nadal spanyol teniszcsillaggal közösen
egy cigány szerelmespárt alakítanak.
(România liberã) A román ortodox egy-
ház ruhatisztítót nyit Bukarestben Har-
matcsepp néven. Itt az egyházi méltósá-
gok öltözékei mellett a hívekét is fogad-
ják majd. (Gândul)

Az RMDSZ-nek udvarolnak
Ajánlatokkal próbálja elcsábítani az ellenzék a kisebbik kormánypártot 

Mivel a tegnapi, rendkívüli kormányülésen
nem tudták áttekinteni a csütörtökön kor-
mányzati felelõsségvállalással plénum elé
kerülõ tanügyi törvényhez benyújtott módosító
indítványokat, a Boc-kabinet úgy döntött, hogy
holnap ismét összeül a jogszabálytervezet
véglegesítése céljából. A bizalmatlansági
indítványról való szavazás után egy nappal
sorra kerülõ felelõsségvállalás kulcsfontosságú

az RMDSZ szempontjából, ugyanis a szövetség
politikai programjának egyik lényeges pontja tel-
jesülne a tanügyi törvény képviselõházban elfo-
gadott változatának megszavazásával. Mint
ismeretes, a jogszabály elõírja, hogy nemzetiségi
osztályokban a román nyelv és irodalom
kivételével minden tantárgyat az adott közösség
nyelvét kell tanítani, beleértve Románia földra-
jzát és történelmét is.

Cs. P. T.

Az államfõ várhatóan vissza-
küldi a parlamentbe azt a két

törvénymódosítást, amelyet a
koalíció honatyái úgymond téve-
désbõl szavaztak meg a múlt hé-
ten. Errõl a Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) romániai küldöttsé-
gének vezetõje számolt be a hét
végén, miután Traian Bãses-
cuval is tárgyalt az alapélelmi-
szerek áfacsökkentésérõl és a kis-
nyugdíjak adómentességérõl
szóló jogszabályokról. Mint is-
mert, az IMF mindkét intézke-
dést ellenzi, mert nagyon meg-
terheli a költségvetsét. „Azt hi-
szem, az államfõ megoldja majd
ezt a problémát” – mondta a
cotroceni-i találkozó után
Franks.

Traian Bãsescu ezt egyelõre
nem erõsítette meg. „Még nem
hirdettem ki semmiféle törvény-
módosítást. Lássam, pontosan
mirõl szólnak a jogszabályok,
mert én is csak a tévébõl értesül-
tem róluk. Azután nyilatkozom
majd, ha az asztalomon lesz-
nek” – mondta újságírói kérdés-
re Bãsescu. 

Mint ismert, a szavazás utáni
napon, szerdán a demokrata-li-
berálisok képviselõházi frakció-
vezetõje, Mircea Toader kiállt a
sajtó elé, és azt mondta: tévesen

intette arra frakciótársait, hogy
szavazzák meg a törvénymódo-
sításokat. 

Ezzel szemben az RMDSZ
frakcióvezetõ-helyettese, Máté
András azt állította, a magyar
képviselõk „tudatosan” szavaz-
ták meg az áfacsökkentést és a
nyugdíjak adómentességét. Más-
nak Markó Béla szövetségi elnök
már más verzióját kínálta a kép-
viselõházban történteknek. „Az
RMDSZ.es politikusok szégyell-
ték beismerni, hogy a demokra-
ta-liberálisokhoz hasonlóan va-
kon szavaztak, s a becsületüket
próbálták menteni” – idézte a
România liberã a kormányfõ-he-
lyettest.

A „tévedés” egyébként a világ-
sajtót is bejárta. A tekintélyes
The Economist gazdasági lap új-
ságírója „április elsejei tréfának”
nevezte a képviselõházban tör-
ténteket. „A honatyák tévedésé-
nek hagyománya van Bukarest-
ben. Néha a szavazás elõtt né-
hány perccel dobnak össze tör-
vényeket, s nem törõdnek a jog-
szabály pénzügyi következmé-
nyeivel” – hangzik a kommentár.
Az újságíró egy világbanki jelen-
téssel támasztja alá mondaniva-
lóját. A dokumentum szerint a
bukaresti hatalom gyakran rög-
tönöz, s visszaél a sürgõsségi
rendeletek intézményével.

Franks: Bãsescu majd megoldja

Még nem véglegesítették a tanügyi törvény tervezetét

Az IMF nem enged a költségvetési deficitbõl
A 2011-re elõirányozott 4,4 százalékos költségvetési hiány
növelésének engedélyezését kérték a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) romániai küldöttségétõl a romániai munkáltatók, ugyanis
másképpen nem tudnak olyan befektetéseket végrehajtani, ame-
lyek kivezetnének a gazdasági válságból. „A hiányról mege-
gyeztünk a kormánnyal, és ehhez tartani kívánjuk magunkat” –
szögezte le Jeffrey Franks, az IMF-küldöttség vezetõje. A
nemzetközi hitelszervezet elõrejelzései szerint a román a gaz-
daság jövõ évben növekvõ pályára lép, 1,5 százalékos
növekedést termel. Ezzel szemben a munkáltatók úgy vélik,
hogy az IMF prognózisa túlságosan optimista.

Traian Bãsescu és Jeffrey Franks a hét végén az áfacsökkentésrõl is tárgyalt
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Gy. Z.

A tavaszi magyarországi
általános választások

kampánytémáinak egyik ne-
uralgikus pontja volt a hatá-
ron túli (a külhoni) magya-
rok állampolgárságának kér-
dése és ezzel összefüggésben
a szavazati jog megadása. Az
új országgyûlés az elsõk kö-
zött tette meg azt a gesztust,
amelyet a szocialista-liberális
kormányzat idején a félresi-
került 2004. decemberi 5-i
népszavazás – és a koalíciós
pártok elutasítása – miatt
nem lehetett tetõ alá hozni.
A szavazati joggal kapcsolat-
ban azonban a vélemények
továbbra is megoszlanak.

Sztálini örökség?

A témát az új alkotmány
elõkészítése hozta ismét fel-
színre. A kormányzó Fi-
desz–KDNP szövetség eltö-
kélt szándéka – különös te-
kintettel a kétharmados több-
ségre –, hogy tavasszal be-
nyújtja a parlamentnek az új
alaptörvény normaszövegét,
és a kabinet reméli, hogy leg-
késõbb 2012 nyarán-õszén
életbe is léphet a Magyar
Köztársaság új alkotmánya,
amely már címében sem em-

lékeztet a sztálini-rákosista
vészkorszakra. (A jelenlegi
alaptörvény ugyanis a „több-
szörösen módosított 1949.
évi XX. törvény” címet vise-
li.) Az események tehát fel-
gyorsultak, Schmitt Pál köz-
társasági elnök egyeztetésre
hívta a parlamenti pártok
frakcióvezetõit mára a Sán-
dor-palotába. A frakciók el is
fogadták az invitálást,
csupán a Jobbik kért halasz-
tást, arra hivatkozva, hogy el-
nök-frakcióvezetõje épp kül-
földön tartózkodik. Ami
azonban a leendõ kettõs ál-
lampolgárok szavazati jogát
illeti – ezt ugyanis célszerû az
alkotmányban rögzíteni –, a
nagy egyetértés már koránt-
sem ekkora, ráadásul a kor-
mányzó pártszövetség sorai-
ban sem egyöntetû.

A tavaszi választási kam-
pány során sokaknak feltûnt
(sokaknak pedig nem), hogy
a Fidesz és a keresztényde-
mokraták nagy összhangban
induló pártszövetségének két
elnöke, az irányt alapvetõen
meghatározó Orbán Viktor,
illetve Semjén Zsolt a kettõs
állampolgársággal összefüg-
gõ szavazati jog kérdésében
különbözõ véleményen van.
Míg Orbán kizárólag a hatá-
ron kívüli magyarok számára

megadandó állampolgárság-
gal értett egyet, Semjén azt is
hangsúlyozta, hogy személy
szerint õ és pártja nem tudja
a kettõt egymástól különvá-
lasztani. Ehhez az álláspont-
jukhoz gyakorlatilag mind a
mai napig – egészen ponto-
san tegnapelõttig – mindket-
ten ragaszkodtak is.

Történelmi 
hagyományok?

Formállogikailag mindket-
tejük egymástól eltérõ érvelé-
se érthetõ. A Fidesz ugyanis
azon az állásponton van,
hogy az vehet részt a válasz-
tásokon, akinek tartózkodási
(letelepedési) és munkaválla-
lási engedélye is van, és ebben
akár olyan példákra is hivat-
kozhat, mint Nagy-Britannia,
ahol a Buckhingam palota –

természetesen brit állampol-
gár – lakói egészen a legutób-
bi idõkig azért nem szavaz-
tak, mert nem is adóztak.
Amióta azonban él ezzel a
kötelezettségükkel, a királyi
család a választói jogával is él.

A KDNP inkább a törté-
nelmi hagyományokban ke-
resi a magyarázatot; abban,
hogy a trianoni döntés után,
a bécsi döntések elõtt a ma-
gyar országgyûlés létszáma
ugyan körülbelül megegye-
zett a 2014-ben esedékes kö-
vetkezõ választások után fel-
álló parlament csökkentett
mandátumszámával, de az
elcsatolt területek számára
fenntartottak üresedésben lé-
võ helyeket, amelyeket 1938
után folyamatosan töltöttek
be. Ez megfelelt a kor irre-
denta politikájának, napja-
inkban azonban, amikor

szinte mindegyik utódállam
tagja az Európai Uniónak, és
Schengen jótéteményeként a
határok is légiesülnek, akkor
ennek megfelelõ megoldásra
van szükség. Vagyis: a szava-
zati jog a határon kívül élõ,
kettõs állampolgárságú ma-
gyarokat is megilleti, ehhez
még adózni, állandó lakó-
hellyel rendelkezni sem kell:
illesse meg õket a cenzusnak
megfelelõ arányban külön
hely.

Mit mond a Fidesz?

Az állóvízbe a kavicsot egy
fideszes képviselõ, Gulyás
Gergely hajította, amikor a
nemzeti ünnep elõestéjén a
parlament alkotmány-elõké-
szítõ eseti bizottság alapvetõ
jogok és kötelességek munka-
csoportjának álláspontját is-

mertetve azt mondta: a vá-
lasztójoggal kapcsolatos sza-
bályozást, beleértve a korlá-
tozásokat is, kétharmados
törvényben kell szabályozni;
ez megnyitja a vita lehetõsé-
gét a határon túli magyarok
választójogának kérdésérõl
is. Ha figyelmesen elolvas-
suk, a kijelentés több mint
óvatos, a szocialisták kivéte-
lével az összes többi párt kö-
telességének érezte, hogy
megszólaljon. (A szocialisták
attól tartanak, hogy a válasz-
tójog megadása a jobboldal
szavazatait növelheti.) A Ke-
reszténydemokrata Néppárt
frakcióvezetõje, Harrach Pé-
ter szinte magától értõdõen
közölte: ha a parlament elé
kerül a határon túli magya-
roknak szavazati jogot meg-
adni szándékozó kormány-
elõterjesztés, a KDNP támo-
gatni fogja. A Jobbik nevé-
ben Szávay István képviselõ
azt javasolta, hogy a követke-
zõ országgyûlési választáson
a mandátumok több mint
egytizedérõl a határon túli
magyarok döntsenek; a hatá-
ron túl élõ magyarok egyet-
len választókerületet alkossa-
nak. A Lehet Más a Politika
közleményében utasította el
a leghatározottabban a kettõs
állampolgársággal járó vá-
lasztójogot. Mindezek fényé-
ben külön figyelmet érdemel
Orbán Viktor egy félmonda-
ta az október 23-án elmon-
dott ünnepi beszédébõl,
amelyben olyan utalást tett a
határon túli magyarokkal
kapcsolatban, mintha a kér-
désrõl változóban volna a Fi-
desz álláspontja. 

Szavazhassanak-e a külhoni magyarok?

Bogdán Tibor 

A Nemzetközi Valuta-
alap által késztett felmé-

rés szerint Románia lakossá-
ga bizonyult a legborúlátóbb-
nak a térség állampolgárai
között. A hír annál is inkább
elszomorító, mivel két esz-
tendõvel ezelõtt az ország la-
kosai voltak hét térségbeli ál-
lam közül a legderûlátóbbak
a jövõ távlatait illetõen. 

Társadalom – 
optimizmus nélkül

A felmérés idén is hét ke-
let-európai országra terjed ki:
Románia mellett Magyaror-
szágra, Lengyelországra,
Bulgáriára, Észtországra,
Lettországra és Litvániára.
Sajnos Románia az egyedüli
a „hetek” közül, ahol az opti-
mizmus teljesen eltûnt a tár-
sadalomból. A Nemzetközi
Valutaalap felmérésébõl az is
kiderül, hogy Lengyelország
és Bulgária esetében bizo-
nyos mértékben visszaesett a

derûlátás foka, Litvániában
pedig stagnált, Magyaror-
szág, Észtország és Lettor-
szág lakosságában pedig erõ-
södött a bizalom a várható jö-
võbeni fejleményeket illetõ-
en.

A román lakosság például
a következõ 12 havi pénz-
ügyi lehetõségeinek tekinte-
tében a legborúlátóbb, jólle-
het 2008 augusztusában a
lengyelek mellett a derûlátás
szempontjából összeállított
lista vezetõ helyén álltak. Je-
lenleg Romániában a legna-
gyobb a pesszimizmus a
munkahelyi kilátások eseté-
ben, a lakosság jelentõs há-
nyada tart munkahelye elve-
szítésétõl, a munkanélküliek
sorában pedig csak nagyon
kevesen bíznak abban, hogy
belátható idõn belül állást ta-
lálnak maguknak. 

A szegénység réme

A GfK piackutató cég által
készített korábbi felmérés
egyébként teljes mértékben

alátámasztja ez utóbbi ada-
tot. A dokumentumnak
megfelelõen tíz romániai kö-
zül kilenc állítja azt, hogy a
munkanélküliség idén to-
vább növekszik majd. Míg
tavaly februárban a megkér-
dezettek „csupán” ötven szá-
zaléka érezte úgy, hogy
anyagi helyzete romlott a ko-
rábbihoz képest, idén febru-
árban ez a részarány már
hatvan százalékra emelke-
dett. 2009-ben még a lakos-
ság 13 százalékának jövedel-
me valamelyest emelkedett,
jelenleg viszont már csak
csupán hét százalék beszélt
javulásról.

Az ország lakossága re-
ménytelennek érzi anyagi
helyzetének rövid távú, év
végéig történõ alakulását.
Negyven százalék úgy véli,
jövedelme változatlan ma-
rad, ugyanennyien tartanak
attól, hogy bevételeik csök-
kenni fognak és csak húsz
százalék bízik a „családi
büdzsé” gyarapodásában.

A GfK felmérésének alap-
ján a hazai gazdasági kör-
nyezet bizonytalansága mi-
att a lakosság háromnegyede
vallja azt, hogy nem érdemes
takarékoskodni, 84 százalé-
ka pedig egyenesen azt álltja,
hogy nem is lenne mibõl fél-
retennie. A mintacsoport

több mint hetven százaléka
panaszkodott az áremelke-
désekre, 75 százaléka pedig
biztosra veszi a további drá-
gulásokat. A gazdasági-
pénzügyi válság körülmé-
nyei között jelentõsen meg-
változtak a vásárlási szoká-
sok is az országban. A lakos-
ság alig tíz százaléka gondol
gépkocsi-vásárlásra, és
mindössze öt százaléka ter-
vezi azt, hogy új lakásba köl-
tözzék. Ezzel szemben közel
húsz százalékuk fektetne be
jelenlegi lakása felújításába,
12 százalék pedig a jelenlegi
idõszakot tekinti a legkedve-
zõbbnek olyan tartós fo-
gyasztási cikkek beszerzésé-
re, mint a mosógép, a televí-
zió, a bútor.

Vállalkozói 
bizalmatlanság

A romániai pesszimizmus
növekedésének tényét erõsíti
meg a Delloite Business
Sentiment Index közvéle-
mény-kutatása is, amely a
vállalkozói hangulat szem-
pontjából hasonlít össze né-
hány térségbeli államot: Ro-
mániát, Magyarországot,
Lengyelországot, Csehorszá-
got, Szlovákiát és Horvátor-
szágot. A romániai vállalko-
zók maguk is a pesszimiz-

mus foka szerint felállított
lista élhelyén állnak: vállal-
kozásaik jövõbeni pénzügyi
helyzetét illetõen csupán
15,4 százalék reménykedik,
23,1 százalék viszont igen-
csak sötéten látja a jövõt. A
vállalkozók Lengyelország-
ban a legoptimistábbak, több
mint 76 százalékuk bízik a
jobb anyagi helyzetben.

Ami az európai uniós ala-
pok lehívását illeti, a romá-
nok és a szlovákok a legke-
vésbé bizakodóak, a meg-
kérdezett romániai vállalko-
zók csaknem 70 százaléka
állítja, hogy a jelenlegi kö-
rülmények között igen ne-
héz ilyen pénzalapokhoz jut-
ni. Ezzel együtt egyre több
hazai vállalkozó érdeklõdik
a Brüsszeltõl felvehetõ pén-
zek iránt. Jóllehet a projek-
tek száma növekedett, érté-
kük azonban csökkenõben
van.

A romániai vállalkozók
közel háromnegyede véli
úgy, hogy a gazdasági hely-
zet a jövõben tovább romlik.
Igaz, ilyen vonatkozásban az
országot megelõzi Horvátor-
szág, ahol csaknem kilenc-
ven százalék állítja ugyanezt.
A másik végletet Lengyelor-
szág jelenti, ahol a megkér-
dezettek több mint fele rózsá-
san látja a gazdaság jövõjét.

Nemcsak 
Romániában…

Persze a válság anyagi és
ennek nyomán lélektani ki-
hatásait minden ország meg-
érezte. 

Az Eurobarometer vizsgá-
lódásaiból kitûnik, hogy a jö-
võt illetõen az általános ag-
godalom az európai orszá-
gok átlagában 80 és 90 szá-
zalék között mozog. A konti-
nens lakosságának 58 száza-
léka borúlátó a jelent, 56 szá-
zaléka pedig a jövõt illetõen.
Romániában ez az arány 79
százalékos, ami jócskán
meghaladja az európai átla-
got. 

Az Európai Unió tagálla-
mainak viszonylatában a
megkérdezettek kilencven
százaléka állította azt, hogy a
válság komolyan kihatott a
földrész gazdaságára. A
pesszimisták részaránya Gö-
rögországban a legnagyobb,
eléri a 99 százalékot, majd
Belgium és Szlovákia követ-
kezik 96 százalékkal, Romá-
nia, Lengyelország, Olaszor-
szág és Bulgária esetében ez
az arány 86 százalékos, míg
a legkevésbé borúlátóak a
portugálok, akik közül „csu-
pán” 81 százalék látja söté-
ten az európai gazdaság hely-
zetét. 

Románia: borúlátás minden téren
Miután Románia szinte minden euró-
pai uniós ranglistán sereghajtó, most
újabb lajstrom látott napvilágot, ame-
lyen viszont az elsõ helyen áll. Ez azon-
ban senkit sem tölthet el örömmel.

A határon kívüli magyarok szavazati

joga ismét a magyarországi közbeszéd

középpontjába került. A parlamenti

pártok véleménye eltér egymástól, ha

azonban a Fidesz is támogatását adja,

a kérdés sorsa gyakorlatilag eldõlt.

Az Országgyûlés 1938-ban. Képviselõi helyeik voltak a trianoni országrészeknek is Fotó: archív



Schmitt Pál romániai látogatása után az
erdélyi magyar internetes fórumokon töb-
ben is támadták a Magyar Köztársaság el-
nökének azt a Bukarestben elhangzott
mondatát, amely a Magyar Távirata Iro-
da megfogalmazása szerint így hangzott:
„Schmitt Pál (…) kifejtette: arra biztatja a
romániai magyar közösség tagjait, hogy
elsõsorban jó állampolgárként tartsák
tiszteletben a szabályokat, gyermekeiket
neveljék rendre, legyenek jó adófizetõ
polgárok, és ezek alapján várhatják el az
õket megilletõ kisebbségi jogokat.” Né-
hány vélemény a szelídebbek közül azu-
tán átcsorgott egy-két erdélyi napilapba
is, a jegyzetelõ újságírók voltaképpen arra
utaltak, hogy a romániai magyarságot az
említett állampolgári és családi kötelessé-

geikre fölösleges emlékez-
tetni, hiszen a közösség
tagjai köztudottan jó adófi-
zetõk, utódaikat pedig tisz-
tességre nevelik. A kisebb-
ségi jogok nem ok és oko-
zati viszony eredménye-
ként, nem a hasonló ál-

lampolgári magatartás kö-
vetkezményeként,

hanem alanyi jogon járnak a romániai
magyar közösségnek.
Vajon miért hangsúlyozta ki a román fõvá-
rosban is az etnikai autonómia gondolatát
támogatni óhajtó magyarországi államel-
nök a bevezetõ megállapítást? Csak tanács-
adói vagy beszédírói fog-
tak mellé? Netán valami-
lyen más megfontolást is
követett?
A véletlenszerû megfogal-
mazást kizárva, az ésszerû
magyarázatok irányában
alighanem két úton is el
lehet indulni. Egyrészt
nem szabad feledni, hogy a volt sportdiplo-
mata Schmitt Pál elnöki megválasztásáig
az uniós parlament alelnöki tisztségét is be-
töltötte, márpedig az ilyenszerû mondatok
– legalábbis részben – hozzátartoznak a kü-
lönbözõ országokba látogató politikusok
udvariassági szólamaihoz. Másrészt vi-
szont joggal feltételezhetõ, hogy az új ma-
gyar kormány azt szeretné, ha nemzeterõ-
sítõ intézkedései nem keltenének különö-
sebb feszültséget a szomszédos országokkal
kialakított kapcsolataiban. E tekintetben lé-
nyeges bizonyíték Schmitt Pálnak a hónap

elején Horvátország fõvárosában, Zágráb-
ban mondott beszéde Antall József szobrá-
nál. „Rossz együttélésbõl, a különféle né-
pekkel való acsarkodásból már kaptunk jó
pár történelmi leckét. Most az egymásra
utaltság, a bizalom könyvében nyílhatott új

fejezet. Világos volt: csak
annyi jóindulatot várha-
tunk a szomszédos álla-
moktól, amennyivel mi is
viseltetünk irántuk. Csak
annyira fog becsülni min-
ket Európa, amennyire ké-
pesek leszünk megélni sa-
ját európaiságunkat.”

Ez egy igen lényeges gondolat magyarázza
azokat a diplomáciai körutakat is, amelye-
ket Magyarország külügyminisztere hivata-
lának elfoglalása elõtt és után is megtett a
szomszédos országokban, igyekezve tisz-
tázni a kettõs állampolgársággal kapcsola-
tos aggodalmakat. 
A magyar kormány nincs könnyû helyzet-
ben. Nem csupán a Jobbik és vele együtt a
szélsõjobboldal eszméinek budapesti parla-
menti bevonulását kell kivédenie a világ
elõtt, hanem azoknak a már meghozott in-
tézkedéseknek a hatását is, amelyek nyil-

vánvalóan sértik egész sor európai multina-
cionális cég pénzügyi-gazdasági-
kereskedelmi érdekeit. Magyarország bár-
milyen erélyesnek is tûnõ, egyoldalú intéz-
kedésekkel nem hagyhatja magát elszigetel-
ni szûkebb-tágabb környezetétõl, a huszon-
egyedik században csak olyan, kellõképpen
rugalmas nemzetépítõ politikák képzelhe-
tõk el, amelyekre nem aggathatók a dikta-
torikus, az autartikus és más hasonló jel-
zõk.  
És ha már az elnöki látogatásnál tartunk,
Schmitt Pálnak ezúttal Marosvásárhelyen
hangzott el még egy olyan mondata, ame-
lyet érdemes megjegyezni mind Magyaror-
szágon, mind a romániai magyarság politi-
kai és más köreiben. „Bizony, az erdélyi
magyarok nem élhetik a mások életét. Sem
az anyaországiakét, sem a romániai több-
ségi társadalomét, sem az egyes pártokét!
Nem kölcsönözhetnek utat más európai
népektõl, nem cserélhetik el kisebbségi sor-
sukat mások hasonló helyzetével.” Követ-
kezésképpen Erdély nem Dél-Tirol, nem
Katalónia, nem Finn- vagy Svédország, az
erdélyi magyarságnak saját önálló útját kell
járnia és ettõl még a magyarországi politi-
kai pártok sem foszthatják meg. 

A katarzisnak nincsen irodalma. Történetfilozófiai, lélektani, tár-
sadalomtudományi és egzisztenciafilozófiai könyvekben ugyan
történik rá utalás, de egyetlen szerzõ sem feledkezik meg arról,
hogy hangsúlyozza: a probléma nem tisztán történeti, lélektani
vagy társadalmi. Egyformán tartozik valamennyi tudományba,
anélkül hogy teljes leírását akármelyik meg tudná adni. És ahe-
lyett hogy az ember azt az utat választaná, amely külön-külön kö-
zölné az egyes tudományok álláspontját, helyesebb és egyszerûbb,
ha olyan szemléletet választ, amely lehetõleg összetett, és egyszer-
re tudja megvilágítani azt, amirõl szó van. E komplex szemlélet-
nek természetszerûen megvan a veszélye. Mivel megállapítás,
elemzés, értékelés, kritika állandóan összejátszik, sohasem lehet
minden oldalon teljes, és sokszor kénytelen megelégedni utalások-
kal. Ezzel szemben megvan az az elõnye, hogy mindig az
„egész”-re vonatkozik. A katarzis nem külön történelmi, vagy tár-
sadalomtudományi, vagy lélektani, vagy morális kérdés, hanem a
kultúra kérdése, éspedig egy sajátságos és végsõ értelemben az.
„Erkölcstan, politika, gazdaságtan, pszichológia – mondja
Maritain – amennyiben az adott valóságban az ember konkrét
helyzetével foglalkozik, sohasem lehet tisztán egy tudomány tár-
gya… ezen felül van az a belátás, amely képes arra, hogy igazi tu-
dományos fokon a prakszist is kielégítse, s ez az, amely egyszerre
lényeget és konkrétumot, a természet és a szellem rendjét feltárja.”
Ennek a szemléletnek következménye volt az a megismerés, amely
a mai krízis természetét abban jelölte meg, hogy: „vallásos”.

Hamvas Béla: A világválság 

Szavak hátterében
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Hol van a régi, ókori római császár hatalma a mai ro-
mán honatyáéhoz képest? Mert igaz, hogy évezredek-
kel ezelõtt is fejek hullottak le vagy maradtak helyü-
kön egy-egy cézár lefelé vagy felfelé tartott hüvelykuj-
jától függõen, ma azonban, a Dâmboviþa partján mil-
liók sorsát pecsételi meg egy-egy honatya hüvelykjé-
nek állása.
Mint ahogyan éppen a napokban is történt a törvény-
hozás alsóházában, ahol a fõ kormánypárt képviselõ-
házi frakcióvezetõje, Mircea Toader diadalmasan föl-
felé emelt hüvelykujja láttán valamennyi kormánypár-
ti honatya saját kabinetje ellen voksolt, csökkentve az
alapvetõ élelmiszerek áfáját és adómentessé téve a kis-
nyugdíjakat. Több tucat ellenzéki honatya legnagyobb
elképedésére, de sok millió nyugdíjas, kisfizetésû,
munkanélküli nem kis örömére. Amely azonban rövid
életûnek bizonyult, hiszen – mint kiderült – Toader úr
hüvelykujja tévesen jelzett, ezt azonban senki sem vet-
te észre, maga az ominózus hüvelyk tulajdonosa sem.
A hatalmi honatyák tehát csupán tévedésbõl akartak
jót az ország rohamosan gyarapodó, legszerencsétle-
nebb rétegének. Amit aztán nem is titkoltak, nyomban
megígérve, hogy törvényt szavaznak meg a saját ma-
guk által megszavazott törvény ellen. Ha tehát a nem
várt voks által – legalább néhány percre – boldoggá
tett kisemmizetteknek legalább annyi idejük lett volna,
hogy megköszönjék a jócselekedetet, a demokrata-li-
berális honatyák nyugodtan válaszolhatták volna: iga-
zán nincs mit! 
Persze az sem semmi, hogy felelõs politikus – hon-
atya – azzal téved, hogy jót akar választóinak, és
mentegetõzni kényszerül azért, hogy olyan törvényt
hoz, amely valamicskét könnyít többmillió kisnyugdí-
jas és -fizetésû, munkanélküli sanyarú sorsán. Meg
beismeri, hogy ilyesmi nem történhetett volna meg,
ha odafigyel, a történtekre pedig enyhítõ körülmény-
ként hozza fel, hogy hetenként három napot is dol-
gozni kényszerül, négyre csökkentve ezzel heti sza-
badnapjainak számát. Teszi pedig mindezt a köz érde-
kében (amiben viszont igaza van, hiszen ki tudná,
hogy a nyomor mily mély bugyraiba jutna az ország,
ha ennél többet dolgozna). Nem csoda hát, hogy kime-
rültségében hetven voksot száznyolcvanötnek számlál,
olykor pedig félreszavaz, akaratlanul is jót cselekedve.
A „technikai botlás” nyomán honatyáink ezúttal a

legteljesebb összhangban szavaztak;
ahogyan az ülésvezetõ demokrata-li-
berális Ion Oltean fogalmazott:
akár a Nagy Nemzetgyûlésben.

Csakhogy: vajon mi lett volna an-
nak a nagynemzetgyûlési képvise-
lõnek, a sorsa, aki – bármilyen
„botlás” folytán – nemkívánatosan

szavaz?! Bogdán Tibor
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Erdély nem Dél-Tirol,
nem Katalónia, nem
Finn- vagy Svédország,
az erdélyi magyarságnak
saját önálló útját kell
járnia. 

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

A nagyanyám nagyon kemény asszony
volt. Három férjet eltemetett. Kettõ közülük

csak szundikált. Rita Rudner 

Az újonc

Krízis és katarzis

A honatya 
hüvelykujja

A nap címe. Bãsescu csalódást okozott
Udreának, Gândul.

Magyarázat. Az államfõrõl tudjuk,
hogy a legközelebbi munkatársait is ké-
pes elriasztani magától. Elkergetett egy-
kori bizalmasainak listája hosszú,
Cozmin Guºától Adriana Sãftoiuig. Fo-
lyamatosan bõvül azoknak a listája is,
akikben Traian Bãsescu csalódást oko-
zott az évek folyamán. Legutóbb – be-
vallása szerint – felkerült rá Elena
Udrea is. A nagyobbik kormánypárt
szõke üdvöskéjérõl azt hittük eddig,
hogy az államfõért ölni képes. Ám most
kiakadt, mert egy interjúban Traian
Bãsescu kizárta annak a lehetõségét,
hogy a párt, a kormány, vagy akár az
állam élére politikusnõ kerüljön. „Hát
ez nekem csalódás” – panaszolta a de-
mokrata-liberálisok „nõi tagozatának”
nevében Elena Udrea. A miniszter igaz-
ságtalan. Nézzünk kicsit körül, az
RMDSZ-tõl a liberálisokig egyetlen ha-
zai alakulatban sem futottak be nõk
olyan fényes politikai karriereket, mint
az államfõ pártjában. Amúgy fogad-
junk, hogy azóta Bãsescu Udreát már
meg is vigasztalta.

Jegyzõkönyvláz. Égi manna volt a ha-
zai sajtónak, hogy elkészült és pub-
likussá vált a Sorin Ovidiu Vântu elleni
vádirat. Nem másért, de a dokumentum
– a bizonyítékoknak szentelt részben –
tartalmazza az üzletember lehallgatott
telefonbeszélgetésinek jegyzõkönyvét.
Az olvasók, tudjuk, voyeurök, imádják
a magánélet titkait, különösen, ha egy
milliárdoséról van szó. A România liberã
néhány napja a Codruþ ªereº és Nagy
Zsolt elleni vádiratokhoz mellékelt le-
hallgatási jegyzõkönyvekbõl közöl na-
ponta részleteket. Az egyik beszélgetés-
ben 2006-ban Niculescu Tóni (akkori és
mostani) külügyi államtitkár arra bíztat-
ja az RMDSZ-es minisztert, fogadjon
egy neves ügyvédet (Renate Webert ja-
vasolja), perelje be az ügyészeket, „mert
mégis csak disznóság, ami történik”.
Szerintünk most is valami disznóság
történik. A Nagy elleni vádirat régóta
publikus, lehallgatási jegyzõkönyvei mi-
ért éppen most váltak érdekessé? 



Hírösszefoglaló

A Néprajzi Múzeumban
adta át a hétvégén a köz-

gyûjteményi és közmûvelõ-
dési dolgozók miniszteri dí-
jait Szõcs Géza kultúráért fe-
lelõs magyar államtitkár az
október 23-i magyar nemzeti
ünnep alkalmával szervezett
kitüntetési ünnepségen, Bu-
dapesten.

„Október 23-a nemcsak a
sortûzrõl, a súlyos véráldo-
zatokról, az eltiport álomról
szól, hanem az álom har-
minchárom évvel késõbbi be-
teljesülésérõl is” – fogalma-
zott Szõcs Géza a díjátadón.

Mint rámutatott, egy sike-
res nemzet életében éppúgy
ideje van a harcnak, mint a
békés alkotómunkának, az
országépítésnek. Az állam-
titkár hangsúlyozta: Ma-
gyarország és a kárpát-me-
dencei magyarság fennma-
radásában a kultúrának ki-
emelt szerepe van, ezért az
ezen a területen dolgozók-
nak is tisztában kell lenniük
a rájuk háruló felelõsséggel.

„Amit önök, elõadómûvé-
szek, alkotómûvészek, kul-
turális szakemberek tesznek,
az nem lehet csupán egy cse-
lekedet a sok közül, hanem
mintának, követendõ példá-
nak kell lennie az élet más
területein dolgozó nemzet-
társaink számára” – fordult
a díjazottakhoz az államtit-
kár, hozzátéve: mindannyi-
an önzetlen, a köz javáért és

örömére alkotni, dolgozni
kész emberek.

Szõcs Géza és Kálnoki-
Gyöngyössy Márton helyet-
tes államtitkár Réthelyi Mik-
lós nemzeti erõforrás mi-
niszter megbízásából Életfa-
díjat adott át Budai Ilona
népdalénekesnek, Kobzos
Kiss Tamás mûvésztanár-
nak, valamint Lengyelfi
Miklósnak, a Magyar Televí-
zió nyugalmazott szerkesz-
tõjének. Ezenkívül kiosztot-
ták a Népmûvészet Ifjú
Mestere díjat, Móra Ferenc-
díjat, Pauler Gyula-díjat, va-
lamint a Szinnyei József-dí-
jat. Széchényi Ferenc-díjat
vehettek át a közgyûjtemé-
nyi területen dolgozók, a
közmûvelõdési területen
dolgozókat pedig Bessenyei
György-díjjal, illetve Wlas-
sics Gyula-díjjal tüntették
ki. 

Antal Erika

„Hiszek abban, hogy
hasznos azon igyekeze-

tünk, hogy azt a szellemet,
amit Bernády György ha-
gyott a városunkra, tovább
éltetjük” – jelentette ki Bor-
bély László, a Dr. Bernády
György Közmûvelõdési Ala-
pítvány elnöke, a 13. alka-
lommal megrendezett Ber-
nády Napok marosvásrhelyi
nyitórendezvényén. 

Az alapítvány elnöke ki-
fejtette, „fontosak ezek a pil-
lanatok, egy-egy ilyen ren-
dezvény, hiszen a vásárhe-
lyiség lelkületét erõsítik a he-
lyiekben”. Mint hangsúlyoz-
ta, jelentõs esemény a város
életében az, amikor évrõl év-
re megemlékeznek arról a
polgármesterrõl, aki a leg-
többet tette a városért, aki
felemelte, polgáriasította
Marosvásárhelyt, hírnevet
szerzett neki. A hétvégén
zajlott rendezvénysorozat
elsõ estéjén megnyitották
Bálint Zsigmond mûemlék-

templomokról készített fotó-
kiállítását, és bemutatták az
ebbõl készült albumot is. Ezt
követõen a református teme-
tõben Bernády György sír-
emlékét, majd köztéri szob-
rát koszorúzták meg, ahol a
Dr. Bernády György Köz-
mûvelõdési Alapítvány, a
Maros megyei tanács, a ma-
rosvásárhelyi önkormány-
zat RMDSZ-es frakciója és
a szovátai Bernády György
Közmûvelõdési Egyesület
helyezte el az emlékezés ko-
szorúit. 

Borbély László környe-
zetvédelmi miniszter, az
alapítvány elnöke beszélt a
72 éve elhunyt Bernády
Györgyrõl, a városépítõ pol-
gármesterrõl, felsorolva an-
nak máig elévülhetetlen ér-
demeit, példaértékû életé-
nek fontos cselekvéseit. 

Borbély László fontosnak
tartotta az ifjúság bevonását
is a rendezvényekbe, ezért
kezdettõl fogva folyamato-
san figyelt az alapítvány ar-
ra, hogy különbözõ vetélke-

dõkkel, versenyekkel hívja
fel a fiatalok figyelmét a vá-
ros múltjára, annak legje-
lentõsebb polgármesterére,
az általa létrehozott intéz-
mények jelentõségére. Az
idén irodalmi pályázatot
hirdettek Bernády György vá-
rosa diákszemmel címen,
amelyre nemcsak marosvá-
sárhelyi, de a kendi Sámuel

József Általános Iskola di-
ákjai is beneveztek. A
versenyre negyvenen küld-
ték be pályázatukat, de a
versenyen kívül kisiskolás-
ok is jelentkeztek rajzzal,
grafikával, verssel, amit az
alapítvány nem hagyott fi-
gyelmen kívül és többüket
könyvcsomaggal és okle-
véllel jutalmazott. 

Az ünnepi gálamûsort az
ünnepelt polgármester által
építtetett Kultúrpalota nagy-
termében tartották, ahol
Lohinszky Loránd színmû-
vész vehette át a minden év-
ben egyszer kiosztott
Bernády emlékplakettet. Az
ünnepség este, Kovács Kati
énekesnõ koncertjével ért
véget.
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Bernády szellemét éltetikRöviden

Borbély László (középen) és Nagy Miklós Kund Lohinszky Lórándnak (jobbra) adja át a Bernády-plakettet
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Budapesti kitüntetések 
az 56-os nemzeti ünnepenSipos M. Zoltán

„A filozófia iránt érdek-
lõdõk számára hasznos

egy ilyen konferencia, hi-
szen alkalom nyílik arra,
hogy az egyetemi tevékeny-
ségeket, kutatásokat követõ-
en megosszuk gondolatain-
kat, munkánk eredményét
egymással illetve a meghí-
vott kiemelkedõ gondolko-
dókkal, oktatókkal” –
mondta el lapunknak a hét-
végén Kolozsváron tartott
Kép és/vagy fogalom címû
konferencia kapcsán Jakab
András doktorképzõs filo-
zófiaszakos hallgató.

A szervezõcsapat tagja
szerint azért is fontosak az
ilyen összejövetelek, mert a fi-
lozófiai találkozóknak, konfe-

renciáknak valaha nagy di-
vatja volt, amikor igen fontos
vitákat folytattak gondolko-
dók, mostanában azonban
ez a hagyomány eltûnt.
„Egy ilyen alkalom mindig
közös gondolkodásra serkent
és új kutatási ötleteket is ad”
– fogalmazott az Új Magyar
Szónak Jakab András. A hét-
végi konferencián nemcsak
a kolozsvári Babeº-Bolyai
Tudományegyetem (BBTE)
filozófia karának oktatói és
hallgatói vettek részt, ha-
nem olyan neves magyaror-
szági filozófusok és tudomá-
nyos kutatók is mint
Lehmann Miklós, Mester
Béla és Ropolyi László. 

A rendezvény fontos jel-
lemzõje, hogy a kutatók nem
egy szûk értelemben vett

szakmai vitában vettek részt,
hanem egy szélesebb, inter-
diszciplináris szemszögbõl
vizsgálták a témát, mely így
a filozófia, a társadalomtu-
dományok és a pszichológia
határterületein mozgott. A
szakmai találkozó jó hangu-
latát csak fokozták az ülések
közti kávészünetekben lezaj-
lott baráti beszélgetések vala-
mint a találkozót lezáró va-
csora. A tavalyi konferencia
anyagából egy, a konferen-
cia anyagát tartalmazó kötet
született, melyet a hétvégén
bemutattak a közönségnek.
A mostani konferencia kuta-
tásai tovább folynak, a
BBTE filozófia karának ma-
gyar tagozata jövõ áprilisban
workshopot szervez ugyan-
ebben a témában. 

Filozófia képrõl, fogalomról

Keszeg Anna tart elõadást a média képvilágáról

Szõcs Géza kulturális államtitkár

Sztálin füle 
a Nemzeti Múzeumban

Az 1956-os forradalomban
ledöntött legendás Sztálin-
szobor jobb kézfeje mellett
mostantól a szobor mintegy
30 centiméteres bal füle is
megtekinthetõ a budapesti
Magyar Nemzeti Múzeum
állandó történeti kiállítá-
sán. A töredéket a magyar
fõvárosi múzeum 500 ezer
forintért vásárolta meg tu-
lajdonosától, akihez a szo-
bor egyik ledöntõjétõl több-
szörös öröklés révén jutott
a darab.

Krasznahorkai László
univerzuma Budapesten

A budapesti Goethe Intézet
október 27-i rendezvényén
a tucatnyi nyelvre lefordí-
tott és számos díjjal kitünte-
tett Krasznahorkai László
és három fordítója mondja
el, hogyan készül a magyar
irodalom nemzetközi is-
mertsége és elismertsége,
melyhez sokszor a német
fordításon keresztül vezet
az út – olvasható a Goethe
Intézet meghívójában.

Rudolf Hess 
a magyar fõvárosban 

Folytatódik a Román Kul-
turális Intézet kortárs drá-
mákat bemutató mini évad-
ja: ma este 19 órától Alina
Nelega monodrámáját, a
Rudolf Hess tízparancsolatát
mutatja be az Aradi Kama-
raszínház Budapesten.
Mint a színház közle-
ményében olvasható, „ezzel
a mozgalmasra szerkesztett
drámával Alina Nelega
megpróbál belemászni Hit-
ler árnyékemberének, Ru-
dolf Hessnek az elméjébe,
egy olyan figuráéba, aki a
gyilkos gépezetet kitalálta
és aki az elsõ világháborús
veszteséget mindenáron
meg akarja torolni, így sze-
retné visszaszerezni Német-
ország becsületét.” Buda-
pesten a Komédium Szín-
házban játsszák a darabot,
rendezõje Tapasztó Ernõ,
Rudolf Hess szerepében
Harsányi Attilát láthatja a
közönség.

Ötvenhatos 
festmények 
Szegeden

Görgényi István 1973-ban
elhunyt tatabányai festõmû-
vész évtizedekig rejtegetett,
az 1956-as forradalomról és
szabadságharcról készült
festményeit láthatják az ér-
deklõdõk azon a tárlaton,
amely az elmúlt hétvégén
nyílt meg a szegedi Móra
Ferenc Múzeum helytörté-
neti kiállítóhelyén, a Fekete
házban. Görgényi István
Aba Novák Vilmos és
Rudnay Gyula tanítványa
volt egykoron. A bányász-
ként is dolgozó néhai mû-
vész 1956 után titokban fes-
tette meg a forradalomhoz
kötõdõ élményeit – közölte
a sajtóhoz eljuttatott meg-
hívójában Medgyesi Kons-
tantin, a közgyûjtemény
sajtóreferense.

Hetvenkét éve elhunyt nagy polgár-

mesterére, Bernády Györgyre emlé-

kezett a hétvégén Marosvásárhely.

Az ez alkalomból kiosztott Bernády-

emlékplakettet Lohinszky Lóránd

színmûvész vehette át. 



Folytatás az 1. oldalról

Szerinte az állapotokon az
új tanügyi törvény változtat-
hat. „Nem a 24. órában, ha-
nem az utolsó percben va-
gyunk ahhoz, hogy az okta-
tási kerettörvény hatályba
lépjen, olyannyira zavaros
minden a tanügyben, hogy
lehetetlen ennél jobb ered-
ményeket felmutatni” – ma-
gyarázta a rossz mutatókat
az RMDSZ szakpolitikusa,
aki úgy véli, a készségfej-
lesztõ oktatásról is inkább
beszélnek a hazai tanügyi
rendszerben, mint gyakorol-
ják azt.  „Nagyon rossz
helyzetben van a pedagó-
gusképzés, ma boldog bol-
dogtalan tanár lesz, az vá-
lasztja ezt a szakmát, aki
máshol nem felel meg, mert
a pálya, amit a rendszer kí-
nál nem elég vonzó” – tette
hozzá lapunk kérdésére La-
katos András. 

Boldogok 
és boldogtalanok

A tanügyi törvény haté-
konyságával kapcsolatban
eltérõ álláspontot fogalma-

zott meg Lászlófy Pál, a Ro-
mániai Magyar Pedagógus
Szövetség elnöke, azonban
elismerte: a jogszabály tör-
vényerõre lépésére feltétle-
nül szükség van. „Sok min-
den kifogásolható ebbõl a
törvénybõl, de az a tény,
hogy sokáig rendeletek ré-
vén irányították a tanügyet,
sokat rontott a minõségen.
Amíg nincs törvény, addig
csak a zavarosban halászik
mindenki” – foglalt állást a
pedagógusszervezet elnöke.
„Különösen nehéz helyzet-
ben vagyunk mi, irodalom-
tanárok, mert az irodalom-
oktatás gyökeresen átalakult
az utóbbi években: valóban
a készségfejlesztésé, a szö-
vegértésé lett a fõszerep, de
sok mindenre szükség lenne
ahhoz, hogy valóban haté-
konyan dolgozzunk” – pa-
naszolta Corina Bucur ro-
mán tanár, aki szerint még
mindig hiányoznak a jó mi-
nõségû tankönyvek, még
mindig túlzsúfolt a tanterv
is. „Jó volna, ha a történe-
lemoktatás, az irodalomok-
tatás és több szakág is szer-
vesebben épülne egymásra,
ha a gyereket közösen vezet-

nénk rá a hasznos ismeret-
szerzés mikéntjére” – tette
hozzá a pedagógus, aki elis-
merte, tanítványai közül töb-
ben is küzdenek olvasási ne-
hézségekkel. 

Az irodalomtanár el-
mondta: ma még mindig
csak iskolai feladatnak te-
kintik a diákok a tananya-
got, kevesen ismerik fel,
hogy az iskolapadban meg-
szerzett információknak va-
lóban haszna van. „Nagyon
sok gyerek használja folya-
matosan az internetet, de
úgy, mintha egy külön világ-
ban élne, a digitális kultúrája
nem kapcsolódik az iskolai-
hoz, pedig a kettõt könnyû
lenne összekötni. A gyere-
kek élveznék, nekünk pedig
nagy segítséget nyújtana” –
figyelmeztetett Bucur.

Tanárnak lenni luxus

A tanügyi rendszer mûkö-
dési zavarainak további sú-
lyos jele a minisztériumi je-
lentés szerint, hogy magas a
pályaelhagyó pedagógusok
aránya: az elmúlt tanévben
úgy csökkent 2,3 százalék-
kal a tanárok száma, hogy

közben a szaktárca is meg-
szüntetett 15 ezer posztot:
ez pedig ellentmond a nyu-
gat-európai tendenciáknak.
Az Európai Unió többi or-
szágában ugyanis egyre töb-
ben választják ezt a pályát.
A miértekrõl szintén meg-
oszlanak a vélemények.
„Ma már tanárnak lenni lu-
xus: akinek nincs a családjá-
ban magasabb jövedelem-
mel rendelkezõ családtag,
az nem engedheti meg ma-
gának, hogy a tanári fizeté-
sére hagyatkozzon” – pa-
naszkodott Bucur, aki beis-
meri, férje „támogatja” sze-
retett szakmáját. 

Lakatos András és
Lászlófy Pál is egyaránt úgy
gondolja, nem csak az ala-
csony bérek, hanem a bi-
zonytalan körülmények is
hozzájárulnak ahhoz, hogy
elnéptelenedik a tanügy.
„Az iskolaszékek például
csak névileg mûködtek ed-
dig, a helyi közösségek csak
áttételesen szólhattak bele
az iskolák mûködésébe, a
tanári kar összetételébe,
emiatt is nehezen talált biz-
tos munkahelyet az, aki egy
adott közösséget kívánt pe-

dagógusként szolgálni” –
mutatott rá a lapunknak
nyilatkozó Lakatos. 

„Átpolitizál” 
az új törvény?

Az utóbbi hetek bérvitái-
ban ismét hangsúlyos szere-
pet kapott a sokat vitatott
tanügyi törvény: kritikusai
szerint a tervezet „átpoliti-
zálja” a tanügyet és kiszol-
gáltatja a pedagógusokat a
helyi hatalmi viszonyoknak.
Az RMDSZ oktatásügyi
szakértõje ezt másként látja.
„Mondvacsinált kifogás,
hogy nem volt közvita errõl
a tervezetrõl, amit már
hosszú idõ óta rágunk. An-
nak nem kell ez a törvény,
aki megszokta, hogy felül-
rõl, a központból irányítják.
A tanfelügyelõségeknek, a
szakszervezeteknek és azok-
nak a pedagógusoknak,
akiknek nem tetszik, hogy
sok mindenben szabad ke-
zet kapnak. Akiknek megfe-
lel a zsúfolt tanterv, mert így
nem kell önállóan, a helyi
igényekhez szabottan dol-
gozni” – foglalt állást a
szakértõ. 
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Megjött a csíki tél

Hidegrekord született a hét-
végén Csíkszeredában: a he-
lyi meteorológiai szolgálat
szombaton reggel mínusz 9
fokot mért a hargitai megye-
székhelyen. Az elõrejelzések
szerint a következõ idõszak-
ban marad a hideg idõ, or-
szágszerte lehûlés, éjszakai
fagyok búcsúztatják az októ-
bert a következõ napokban.
Csíkszeredában ennél hide-
gebbet 1988-ban mértek, ak-
kor -13,5 fokkal támadt az
õszi fagy, az abszolút hideg-
rekord -30,5 fok 1952-en
született.

Elárvulnak az állami
gondozottak

Drámaian csökken a hivatá-
sos nevelõszülõk száma: az
év elsõ kilenc hónapjában az
Országos Gyermekvédelmi
és Szociálisügyi Igazgatóság
adatai szerint ezer gondozó
munkaviszonya szûnt meg.
A hivatásos nevelõszülõk
egy harmadát nyugdíjazták,
egy harmada a bércsökken-
tés miatt mondott fel, és egy-
harmada egyéb okokra hi-
vatkozva távozott a rend-
szerbõl. 1400 gyermek fel-
ügyelete szûnt így meg.

A tönk szélén a tanügy

Sipos M. Zoltán

Erdélyben is megem-
lékeztek az 1956-os ma-

gyarországi forradalom ese-
ményeire: Csíkszeredában a
Kalász negyedi temetõ elõtti
téren, az 1956-os kopjafánál
rótták le kegyeletüket az em-
lékezõk. Ünnepi koszorúzás
volt a Gloria Victis emlék-
mûnél is a Magyar Köztársa-
ság Csíkszeredai Fõkonzulá-
tusának és a Volt Politikai
Foglyok Szövetségének a
szervezésében. Sepsiszent-
györgyön koszorúzást tartot-
tak a Szalai Attila emléktáb-
lánál, a városházán lévõ em-
léktáblánál, az Erzsébet
parkban elhelyezett kopjafá-

nál, és a Kónya Ádám Mû-
velõdési Ház udvarán talál-
ható ’56-os emlékmûnél. Ez
utóbbi ünnepi mûsor hely-
színe is volt, amelyen beszé-
det mondott Antal Árpád
polgármester, Sógor Csaba
európai parlamenti képvise-
lõ, továbbá a Volt Politikai
Foglyok Szövetségének és a
Magyar Politikai Foglyok
Szövetségének a képviselõje.
Székelykeresztúron a római
katolikus templomban tar-
tott ökumenikus istentiszte-
let keretében emlékeztek a
forradalomra a helybeliek.
Székelyudvarhelyen az ön-
kormányzat megemlékezést
szervezett a Barátok templo-
ma melletti emlékmûnél.

Kolozsváron politikai és civil
rendezvényekre egyaránt
sorkerült. Az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács
(EMNT) Kolozs Megyei
szervezetének rendezvényén
Asztalos István, Varga Lajos
és Pállukács Hajnal tartott
elõadást. A kolozsvári diá-
kok az 1956-os hagyomá-
nyoknak megfelelõen idén is
Dsida Jenõ kriptájánál talál-
koztak a Házsongárdi teme-
tõben. „Fontos hogy itt, ezen
a helyen emlékeznünk, hisz
1956-ban, a budapesti törté-
nések hírére a kolozsvári di-
ákság irodalmi kört szerve-
zett és ennél a kriptánál talál-
koztak a korabeli ellenállók.
Az akkori romániai kommu-
nista hatalom több évi bör-
tönre ítélte a résztvevõket
ezért a tettükért, rájuk is em-
lékezünk most itt” – mondta
el lapunknak Bagaméri Noé-
mi szervezõ, a Kolozs Me-
gyei Diáktanács közönség-
kapcsolati felelõse.  Nagyvá-
radon a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
székházának belsõ udvará-
ban található emléktáblánál
ünnepelték az évfordulót.
Füzes Oszkár bukaresti ma-
gyar nagykövet szombaton
Snagovban – Nagy Imre egy-
kori fogságának színhelyén –
megkoszorúzta Nagy Imre
szobrát Budai Richárddal, a
Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség (RMDSZ)
bukaresti szervezetének el-
nökével és a román forradal-
márok szövetségének dele-
gációjával együtt. Péntek es-
te, a bukaresti nagykövetsé-
gen adott hagyományos ün-
nepi fogadáson jelen volt
Elena Udrea román regioná-
lis és turisztikai fejlesztési
miniszter is. 

Ötvenhat szál gyertya

Kovács Zsolt

Utcára vonultak a peda-
gógusok Sepsiszentgyör-

gyön egy nappal azután,
hogy Bukarestben a tanügyi
szakszervezetek és a kor-
mány képviselõi az egységes
bértörvényrõl tárgyaltak.
„Tolvajok. Mondjon le a
kormány és börtönbe velük”
– kiabálták az elégedetlen
tanárok a kovászna megyei
prefektúra épülete elõtt. 

A szakszervezetek hívá-
sára a  pedagógusok mellett
felsorakoztak az egészség-
ügyi alkalmazottak, a köz-
tisztviselõk, sõt a színészek
is tiltakoztak a fizetéscsök-
kentések és elbocsátások el-
len. A demonstrálók egy
órán át várakoztak, majd
kifütyölték az épületébõl tá-
vozó György Ervin prefek-
tust, ezután az RMDSZ
székháza elé vonultak, ahol
azonban zárt ajtók fogadták
a „tolvajok és semmirekel-
lõk” jelszavakat skandáló

tömeget. Innen a
Demokrata-Liberális Párt
(PD-L) Csíki utcai székhá-
zához mentek a tüntetõk,
vezetõiket fogadta Dan
Manolãchescu a demokra-
ta-liberális párt Kovászna
megyei elnöke, aki megígér-
te, hogy továbbítja a párt or-
szágos vezetõinek a szak-
szervezetek kéréseit. A há-
romszéki érdekvédõk szer-
dán – a bizalmatlansági
indítványról szóló szavazás
napján – Bukarestben foly-
tatják a tiltakozást – jelen-
tette be a hétvégén Vasile
Neagovici. A Kovászna me-
gyei Sanitas szakszervezet

elnöke szerint a nagy érdek-
védelmi szervezetek több
száz háromszéki közalkal-
mazottat szállítanak a fõvá-
rosba az október 27-i tünte-
tésre. Ugyanakkor a
Kovászna megyei liberáli-
sok is közölték, hogy szer-
dán sztrájkõrséget állnak a
kormánypártok háromszéki
székházai elõtt. Marius
Obreja, a Nemzeti Liberális
Párt megyei elnöke el-
mondta, tervezik, hogy a
PD-L és az RMDSZ sepsi-
szentgyörgyi székházai
elõtt tiltakoznak, hogy
hangsúlyozzák a kormány
távozásának fontosságát. 

Bemelegítettek a tüntetésre

Elszántak a sepsiszentgyörgyi tüntetõk: szerdán Bukarestben is ott lesznek

Szolidaritása jeléül a hétvégén éhségsztrájkba kezdett
egy aradi tanítónõ, Dorina Lupºe, aki a két hónapja ha-
sonló módon tiltakozó Cristina Anghel kezdeményezé-
sét támogatja. Lupºe és Anghel az elmaradt fizetéseme-
lés, a megszorító intézkedések,  valamint a szerintük a
hazai oktatás szerintük méltatlan körülményei ellen tün-
tetnek ilyen radikális módon. Cristina Anghelt két hete
kórházban kezelik.

Újabb éhségsztrájkoló tanár

Kolozsváron Mátyás szülõháza elõtt is emlékeztek 56-ra A szerzõ felvétele

A szerzõ felvétele



ÚMSZ

Egy hét haladékot kaptak az
EJC–ÚMSZ Fiatal riporterek

a szegénység ellen elnevezésû saj-
tópályázat jelentkezõi, akik az
eddigi határidõ, október 29-e he-
lyett november 7-ig nyújthatják
be a pályamunkákat. A versenyen
– melynek kizárólagos romániai
médiapartnere az Új Magyar Szó –
az újságírást és a kommunikáció-
tudományt tanuló diákok mellett
nemzetközi kapcsolatok és politi-
katudomány szakos diákok is
részt vehetnek. Az Európai Bi-
zottság EuropeAid Együttmûkö-
dési Hivatala és az Európai Új-
ságíróközpont (European Jour-
nalism Centre – EJC) által szer-
vezett versenyre a millenniumi
fejlesztési célokkal foglalkozó
New York-i csúcstalálkozó szep-
tember 20-i nyitónapján kérte fel
Andris Piebalgs fejlesztésért fele-

lõs európai biztos a fiatalokat. „A
média nagyon fontos szerepet ját-
szik ebben a kérdésben: a ripor-
tok nagyon fontosak a tudatosság
növelése, az emberek mozgósítá-
sa és a fejlesztésnek illetve politi-
kai prioritáslisták élére kerülése
szempontjából. Nagy reményeim
vannak a fiatal riporterek kreati-
vitásával és szerepvállalásával
kapcsolatban” – indította Pie-
balgs a Fiatal riporterek a sze-
génység ellen elnevezésû ver-
senyt.

Brüsszelben az 
országelsõk

A verseny célja felkelteni az
EU-tagállamokban tanuló újság-
író- kommunikációtudomány,
nemzetközi kapcsolatok- és poli-
tikatudomány szakos  hallgatói-
nak az érdeklõdését a fejlesztési
kérdések iránt. A jelentkezõk no-

vember 7-ig küldhetik be az EU-
val és a fejlesztéssel foglalkozó
írott (legtöbb ezer szavas) vagy rá-
diós (maximum három perces) ri-
portjukat, miután regisztráltak a
verseny www.youngreporters.net cí-
men elérhetõ honlapján. A ver-
seny koordinációjáért minden
tagországból egy-egy sajtóorgá-
num vállalta a felelõsséget –
Nagy Britanniában például a The
Economist, Franciaországban a La
Croix, Németországban a Die
Tageszeitung. A romániai szerve-
zésért az Új Magyar Szó felel.

A beküldött munkák alapján a
27 tagországból 33 újságírósza-
kos hallgató meghívást kap a de-
cemberben megrendezésre kerülõ
Európai Fejlesztési Napok brüsz-
szeli mûhelytalálkozóján való
részvételre. 

A december 4-e és 7-e között
zajló mûhelymunka folyamán a
harminchárom résztvevõ élõ köz-

vetítést ad a Európai Fejlesztési
Napokról az e célra létrehozott,
http://www.youngreporters.net/
honlapon, illetve legtöbb egy hét-
tel a mûhelymunka vége után, de-
cember 14-ig megjelentetnek egy
anyagot is saját országuk sajtójá-
ban.

A legjobbak Afrikája

A zsûri a legjobban megírt ri-
portot, a legjobb rádióriportot és
a legeredetibb hírt díjazza, a há-
rom legjobb anyag szerzõje
helyszíni látogatáson vehet részt
a Bizottság egyik afrikai partner-
országában – a nyerteseket jövõ
év januárjában hirdetik ki. Júli-
us elején a Bizottság – a tavalyi
után idén már második ízben – e
verseny testvérrendezvényét is
meghirdette Zenével a szegénység
ellen címmel, amely a tagállam-
ok fiatal zenészeit szólította meg
azzal a céllal, hogy a világszerte
tapasztalható szegénység elleni
küzdelem témájában fejezzék ki
magukat. A dalokat október 17-
ig, a szegénység felszámolásá-
nak világnapjáig lehetett bekül-
deni. 

„A Vörös-tengeren való rejtélyes átkelés kul-
csa a Sás-tenger” – jelentette ki Carl Drews,
az amerikai Atmoszférikus Kutatási Köz-
pont vezetõ számítógépes szimulátora. Fi-
gyelemmel kísérte, hogy geológusok és Bib-
lia-szakértõk miként magyarázzák a zsidók
2700 évvel ezelõtti egyiptomi kivonulását,
melyrõl a Biblia egyértelmûen megfogal-
mazza: a Vörös-tengert a szél választotta
ketté. Drews szerint ehhez hurrikánerejû
szélre lett volna szükség, ami az embereket is
elfújta volna, így arra a következtetésre ju-
tott, hogy a tengerválasztó fuvallatt észak-
nyugatról érkezett. Úgy véli, hogy a zsidók a
Sás tengeren keltek át, ami a vándorlásuk
legendává nagyításához hasonlóan az évszá-
zadok során Vörös-tengerré „változott”
A válságból való kivonuláshoz vajon milyen
szél kell?

(efi)

Száz szó

Röviden

Riportverseny: új esélyek  

Burcié lehet a Realitatea

Cristian Burci vásárolhatja meg a Sorin
Ovidiu Vîntu tulajdonában levõ Realitatea
Tv-t – állítja a paginademedia.ro. A tranzak-
ció hírét azonban némiképp árnyalja SOV
kijelentése: „Ezen a héten (múlt héten –
szerk. megj.) nem kevesebb mint kilenc
ajánlatot kaptam a Realitatea Tv-re. De itt
arról van szó, hogy ajánlatokat kaptam,
nem pedig ajánlatokat kértem”. Az üzlet-
ember ugyanakkor elismerte, hogy az adó
iránt érdeklõdõk között van Cristian Burci
is – az az üzletember, aki Romániába hoz-
ta a népszerû Dallas címû sorozatot. A pag-
inademedia.ro hangsúlyozza, hogy az el-
adást illetõ információi nem vonatkoznak
a Realitatea-Caþavencu tröszt többi médiu-
mára. A médiafigyelõ portál ugyanakkor
azt is tudja, hogy amennyiben a Realitatea
Tv Burci tulajdonába kerül, az Antena 3
hírtévénél dolgozó Sorin Oancea átigazol. 

ÚMSZMÉDIA8 www.maszol.ro   2010. október 25., hétfõ

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

Bukarestben Nicolas Cage
ÚMSZ

Farmernadrágban, egyszerû
fekete kabátban, napszem-

üvegben, jobbján a húsz évvel fi-
atalabb feleségével, balján pedig
a kisfiával lépett ki szombaton a
bukaresti szállodája ajtaján
Nicolas Cage. Az Oscar-díjas
színész és Alice Kim sétát ter-
veztek a fõvárosban, a rajongók
azonban valósággal megro-
hamozták õket. A filmsztár egy
ideig állta a sarat az autogram-
kérõ rajongók között, de végül
autót hívott és azzal indultak vá-
rosnézõ körútjukra. Cage bár a
jelek szerint kerüli a rajongókat,
nagy felhajtást kap a hatóságok
részérõl. Legjobb hotelszobákat
és éttermeket fizetik neki, és kü-
lönbözõ turisztikai látványossá-
gokhoz hívják meg. A holly-
woodi sztár, amint arról lapunk-
ban beszámoltunk november el-
sejétõl Romániában forgatja a
Szellemlovas címû misztikus film-
jének folytatását. De elõtte részt
vesz az Ovidiu Rom Egyesület
október végén rendezett
Halloween-bálján, melyet a hát-

rányos helyzetû roma gyerekek
oktatásának támogatására ren-
deznek Bukarestben. A hatodik
alkalommal megrendezésre ke-
rülõ bálra Ethan Hawke, az ese-
mény tavalyi díszvendége hívta

meg Nicolas Caget. Bukarestbõl
Szebenbe utaznak, ahol meg-
kezdik a mintegy 70 millió dol-
lár összköltségvetésû film forga-
tását. Az elsõ, üldözõs jelenete-
ket a szebeni körgyûrûn veszik

fel. Innen a Transzfogarasra
majd Vajdahunyadra megy stáb,
de egyes sajtóértesülések szerint
a román tengerparton és Buka-
restben is felvesznek néhány je-
lenetet. 

Nicolas Cage Oscar-díjas színész közel egy hetet tartózkodik Bukarestben, utána Nagyszebenbe utazik

Nem a bizalmatlanságira?

Lapunk internetes olvasói szerint a parla-
ment szerdán nem szavazza meg a múlt hé-
ten benyújtott bizalmatlansági indítványt. A
maszol.ro szavazógépén feltett legutóbbi kér-
désünkre (Ön szerint megszavazzák a bizalmat-
lansági indítványt?) válaszoló olvasók többsé-
ge úgy véli, hogy a parlament nemet mond
a bizalmatlansági indítványra. Az igennel
szavazók aránya azonban nem sokkal ma-
rad el a bizalmatlansági indítvány elbukását
jósoló olvasókétól.

E heti kérdésünk: 
Egyetért azzal, hogy a kormány az autópálya-
matricák bevezetését helyezte kilátásba?

1. Igen.
2. Nem.
3. Feltételekkel.

HIRDETÉS

Nemzetközi kapcsolatokat és politikatudományt tanuló diákok is

részt vehetnek az újságíró- és kommunikáció szakos diákok mellett

a Fiatal riporterek a szegénység ellen címû, lapunk által társszerve-

zett versenyen, melynek jelentkezési határideje november 7-e.

Fiatal vagy? Újságírónak készülsz? Akarsz küzdeni a szegénység ellen?
Az Európai Bizottság EuropeAid Együttmûködési Hivatala

és az EJC Európai Újságíróközpont pályázatot hirdet 18 és 30
év közötti újságíró-, nemzetközi kapcsolatok- és politikatu-
domány szakos diákok számára, Fiatal riporterek a szegény-
ség ellen (Young Reporters Against Poverty) címmel. A ver-
seny teljes romániai koordinációjáért az Új Magyar Szó címû,
Bukarestben megjelenõ országos magyar napilap felel.

A verseny célja felkelteni az EU-tagállamok újságírószakos
hallgatóinak érdeklõdését a fejlesztési kérdések iránt. Az EU
fejlesztési támogatásáról a pályázók saját nyelvükön egy újság-
cikk (legfeljebb 1000 szó terjedelmû) vagy egy rádiófelvétel
(MP3 formátumban, legfeljebb 3 perc) benyújtásával indulhat-
nak, melyet november 7-ig kell leadni, miután megtörtént a re-
gisztrálás a verseny honlapján (www.youngreporters.net). A
pályamunkák középpontjában a fejlõdõ országok gazdasági,
társadalmi és politikai fejlõdését célzó támogatásnak kell állnia.

A beküldött munkák alapján a 27 EU-tagországból 33 új-
ságírószakos hallgatót választanak ki, akik meghívást kap-
nak a decemberben megrendezésre kerülõ Európai Fejlesz-
tési Napok brüsszeli mûhelytalálkozóján való részvételre. A
nyertes újságcikkeket/hangfelvételeket a www.youngre-
porters.net oldalon is közzéteszik.

A mûhelymunka lezárása után, a 33 résztvevõ az Európai
Fejlesztési Napokról szóló médiaanyagot készít, amelyet
2010. december 14-ig mind a verseny honlapján, mint or-
száguk sajtójában megjelentetnek. Európai uniós újságírók-
ból álló zsûri választ ki közülük három fõdíjast (a legjobban
megírt riportot, a legjobb rádióriportot, illetve a legerede-
tibb hírt díjazzák), akik az Európai Bizottság egyik afrikai
partnerországában tehetnek majd helyszíni látogatást.

Bõvebb információk az office@maszol.ro email-címen
vagy a 0788-715 713 telefonszámon. 



Ma  Blanka nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
A Blanka  nõi név germán
névnek a latinosított for-
mája, ami a spanyol
nyelvbõl vált Európában
ismertté. Jelentése: fé-
nyes, ragyogó, fehér. Hol-
nap Dömötör napja van.

Évfordulók
• 1936-ban Adolf Hitler és
Benito Mussolini megala-
kítják a Róma-Berlin ten-
gelyt.
• 1955-ben bemutatják az
elsõ mikrohullámú sütõt.
• 1956-ban Gerõ Ernõt
Kádár János váltja fel a
Magyar Dolgozók Pártjá-
nak fõtitkári székében.
• 1956-ban gyilkos sortûz
zúdul a Kossuth téren bé-
késen és fegyvertelenül
tüntetõ tömegre. 

Vicc 
Két régi barát találkozik:
– És mondd csak, meg-
õrizte a feleséged azt a

gyönyörû lányos karcsúsá-
gát?
– Nem csak, hogy megõrizte,
hanem azóta megduplázta!

Recept
Pizzatészta
Hozzávalók: 30 dkg liszt,1
tojás, 2 dl tej, 2 evõkanál olaj,
1,5 dkg élesztõ, 1 teáskanál
cukor, 1 mokkáskanál só.
Elkészítés: A tejet langyosra
melegítjük, az elmorzsolt
élesztõt és a cukrot egy kevés
liszttel elkeverjük, és egy kis
tejet öntünk hozzá. Hagyjuk,
hogy megkeljen. Ha felfutott
az élesztõ, öszszedolgozzuk
a liszttel, a tojással, a sóval és
az olajjal, és jól kigyúrjuk.
30 percig langyos helyen pi-
hentetjük. Félujjnyi vastagra
kinyújtjuk, tepsibe tesszük.
A tepsit elõtte kikenjük olaj-
jal és megszórjuk liszttel! Fé-
lig megsütjük, rátesszük a
tölteléket és a sajtot, és vis-
szatesszük a sütõbe. Ha a
sajt ráolvadt, kivesszük, és
már tálalhatjuk is.

2010. október 25., hétfõ   www.maszol.ro

Ha megvizsgáljuk magunkat,
arra a nemvárt következtetés-
re jutunk, hogy érzelmeink
nem tûnnek el. Minden, amit
valaha is éreztünk, az meg-
marad és szívünk rejtekeiben
lakozik. Nem porlanak el,
mint a halott dolgok, hanem
megkövesedve húzódnak meg
életünk rejtett zugaiban.
Ezért nagy felelõsség érezni.

Minden érzést tovább viszünk
magunkkal és elõbb vagy utóbb,
de újra találkozunk velük. Sok
ember valóságos sírkamrákat
hordoz a lelke mélyén. Õk azok,
akik mindig vidámak és min-
dig mosolyognak. Nem mernek
szomorúak lenni, félnek szívük
sötét zugaiba leereszkedni. Iri-
gyeljük õket, pedig náluk nyo-
morúságosabb ember nincs.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Kreatív ötleteivel meglepõ sike-
reket ér el, amellyel megkönnyí-
ti feladatai elvégzését.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Remek híreket hall a mai na-
pon, melyek pozitív hatással le-
hetnek pénzügyeire. Este izgal-
mas, romantikus kalandban ré-
szesülhet, csak akarnia kell.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Korán reggel beleveti magát a
munkába, mert szeretne idõben
kész lenni nagyszabású munká-
jával. Csak megbízható embe-
rekkel ossza meg véleményét.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Munkával, mégpedig hasznos
munkával telik a napja. A föld-
távolban járó Hold nem gördít
akadályokat. Szorgalmáért, ki-
tartásáért irigyelni fogják.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Fázós természetû, ezért nehezen
viseli az egyre fénytelenebb és hi-
degebb idõszakot. Elõ a meleg
kabáttal, sapkával és kesztyûvel! 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A hónap utolsó hete meglepetést
tartogat. Lehetséges egy ka-
land, de egészségügyi probléma
is adódhat. Nemcsak könnyed,
de könnyelmû is.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Nagymértékben motiválja Önt
a kíváncsiság. Szeret jól tájéko-
zott lenni, elvárja, hogy elsõ
kézbõl értesüljön mindenrõl.
Szívesen alakítja az irányító
szerepét.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ez a hét az Ön számára sok kel-
lemes pillanatot hoz. Befolyása
és tekintélye nõ, de néha az sem
árt, ha az Önt körülvevõk sze-
mében keresi a választ.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Fárasztó napok várnak Önre,
de minden kedvezõ lehetõséget
szeretne kihasználni. Ha külföl-
di álláslehetõség érdekli, mérle-
gelje, ki az, akit itthon kell
hagynia.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ezen a héten tévedhetetlen stí-
lusérzéke van, kitûnõen tud vá-
sárolni saját maga, de hozzá-
tartozói számára is. Sok dicsé-
retet kap.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A felelõsségérzet boldoggá teszi,
és élvezi az elismerést, amit kör-
nyezetétõl kap. Védje egészsé-
gét, pihenjen sokat.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Munkája végzése során legyen
körültekintõ, inkább kevesebb
feladatot vállaljon, minthogy
összezavarodjon. A mai nap
kedvez az utazásnak.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Csak semmi pánik

Horváth István
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Vízilabda 

Turós-Jakab László

A román bajnok Nagy-
váradi CSM Digi cso-

portelsõként jutott tovább a
férfivízilabda-LEN Kupa má-
sodik selejtezõkörébõl, miu-
tán az F csoport házigazdája-
ként minden ellenfelét le-
gyõzte. Cornel Gordan tanít-
ványai 12-7-re verték a görög
AC PAOK Szalonikit, 18-8-
ra a Dinamo Moszkvát és 8-
4-re az olasz Brixia Leonessa
Bresciát. Továbbjutott a Bres-
cia is, amely 17-3-ra gázolta
el a Dinamót és 14-7-re gyõz-
te le az AC PAOK-ot. 

A nagyváradi csapat gólja-
in Kincses (9), Kádár (8),
Creþu (6), Negrean (5), Sa-
muilã (3), Chioveanu (2),
Monostori (2), Diaconu, Bai-
doc és Târnoveþchi osztozott.

A csoportelsõség azt jelenti,
hogy a nyolcaddöntõk sorso-
lásánál a CSM Digi kiemelt. 

Csakúgy, mint a magyar
Honvéd, amely elsõ helyen
végzett a marseille-i I. cso-
portban. A Kõér utcaiak 15-
9-re verték a spanyol CN
Terrassát és 18-2-re a német
SSV Esslingent, tegnap pedig
remiztek (9-9) a házigazda
CN Marseille-jel. A kvartett
második továbbjutója a fran-
cia alakulat, amely a döntõ
összecsapáson 8-8-ra végzett
a Terrassával. 

Mindhárom meccsét meg-
nyerve végzett a G csoport
élén a Ferencváros, amely
szintén kiemeltként várja a
nyolcaddöntõk sorsolását. A
nizzai kvartettben a zöld-fe-
hérek 11-9-re verték a görög
Vuliagmenit, 9-8-ra a német
ASC Duisburgot és 10-8-ra a
házigazda francia Olympic

Nice-t. A második továbbjutó
a Vuliagmeni NC, amely a
döntõ összecsapáson 7-6-ra
verte a Nice-t.  

Miután a Nagyváradi
CSM Digi, a Honvéd és a Fe-
rencváros is megnyerte selej-
tezõcsoportját, kiemeltként
nem találkozhat egymással a
legjobb 16 között. Az ellenfe-
le a nyolc csoportmásodik,
azaz a montenegrói VA Cat-
taro Kotor, az olasz Brixia
Leonessa Brescia, a görög
Vuliagmeni NC, az olasz
Rari Nantes Florentia ASD, a
francia NC Marseille, a szlo-
vén Vaterpolo Koper Rokava
ASD, a török Galatasaray
Isztambul és a szlovák CH
Hornets Kassa közül kerül ki.   

A második számú európai
pólós kupasorozat egyenes
kieséses, oda-vissza vágós
rendszerû nyolcaddöntõkkel
folytatódik. 

Csonka kézis forduló

Csonka fordulóval folytató-
dott vasárnap a nõi kézilab-
da Nemzeti Liga õszi idénye.
A Kolozsvári U-Jolidon–
Cetate Devatrans (34-24) és
HCM Roman–Oþelul Galaþi
(24-23) mérkõzéseket már
szombaton lejátszották, az
Oltchim buzãui meccsét ma
pótolják. Eredmények: Resi-
ca–Constanþa 23-25, Dunã-
rea Brãila–Brassói Rulmen-
tul 25-23, Buk. CSM–Craio-
va 37-31, Zilahi HC–Nagy-
bányai ªtiinþa 33-24.

Forma 1: Alonso nyert 

A spanyolok kétszeres világ-
bajnoka, Fernando Alonso
(Ferrari) nyerte a tegnapi
Forma-1-es Dél-koreai Nagy-
díjat a brit Lewis Hamilton
(McLaren) és a brazil Felipe
Massa (Ferrari) elõtt, s a vb-
pontversenyben 231 pontjá-
val átvette a vezetést.  

Katalán-rali: Loeb nyert 

A hétszeres világbajnok fran-
cia Sébastien Loeb nyerte
tegnap a Katalán-ralit, a vb
utolsó elõtti versenyét. A
záróversenyt megelõzõen
Loeb-öt honfitársa, Ogier és
a finn Latvala követi a pont-
versenyben. 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Második pontját szerez-
te meg csütörtök este a

labdarúgó Európa Liga K
csoportjában a Steaua: ha-
lovány játékkal Marius
Lãcãtuº tanítványai 1-1-re
végeztek idegenben az FC
Utrechttel. Enyhe túlzással
állítható, hogy mindent a
hollandok csináltak ezen a
mérkõzésen, hiszen Duplan
(60. perc) gólja után Schut
(75.) a saját kapujába talált,
az utolsó másodpercekben
pedig Mulenga puskázta el
a gyõzelem lehetõségét. Egy
kicsit Said Ennjimi francia
játékvezetõ is „belenyúlt” a
meccsbe, hiszen nem létezõ
les miatt érvénytelenítette
van Wolkswinkel 51. perc-
ben szerzett gólját. 

A Steaua Tãtãruºanu–
Bonfim, Gardoþ, Geraldo,
Latovlevics–Ricardo, Ange-
lov (66., Rãduþ)–Nicoliþã,
Stancu, Tãnase–Surdu (77.,
Székely) összeállításban sze-
repelt. 

A négyes másik mérkõzé-
sén nem született gól, s a
Napoli–Liverpool-mérkõzés
0-0-ja az ötödik remi volt a
csoportban. A találkozót
természetesen balhé elõzte

meg, az olaszok által kezde-
ményezett szerda éjszakai
szurkolói összecsapás nyo-
mán két Liverpool- és öt

Napoli-szurkoló sérült meg.
A hatóságok az eset után
három személyt vettek
õrizetbe. A csoport állása:

1. Liverpool 5 pont, 2.
Napoli 3 (3-3), 3. Utrecht 3
(1-1), 4. Steaua 2. 

Továbbra is nullpontos a

Debreceni VSC, miután
harmadik I. csoportbeli
mérkõzésén 2-1-re kikapott
a PSV Eindhoventõl. A bu-
dapesti Puskás Ferenc Sta-
dionban, 12 ezer nézõ elõtt,
Mijadinoski (35. perc) a haj-
dúságiaknak szerzett veze-
tést, Engelaar öt perccel ké-
sõbb egyenlített a hollan-
doknak, Reis (66.) pedig
már a végeredményt állítot-
ta be. A DVSC Malinauskas
– Nagy Z., Simac,
Mijadinoski, Fodor – Varga,
Kiss Z. – Szakály (80., Re-
zes), Czvitkovics, Yannick
(66., Bódi) – Coulibaly ösz-
szeállításban szerepelt.
Herczeg András szerint bár
jobb volt a PSV, mégiscsak
szerencsés góllal nyert. A
debreceni klubmenedzser
azonban elismerte, hogy ha-
tározottabb támadójáték kel-
lett volna a sikerhez. A kvar-
tett másik mérkõzésén az
ukrán Metaliszt Harkiv 2-1-
re nyert a Sampdoria ellen,
miután Koman Vladimir az
olaszoknak szezett vezetést
a 32. percben. A csoport ál-
lása: 1. PSV Eindhoven 7
pont, 2. Harkiv 6, 3. Samp-
doria 4, Debrecen 0.

Az EL-csütörtök 24 mér-
kõzésén 59 gól született, s
16 csapat maradt gólképte-
len. 

EL: holland segítség a Steauának Röviden

Pólós sikerzsinór

Lóbálás és bombagól. Kádár Kálmán, a nagyváradi vízilabdacsapat román válogatott sztárja

Labdarúgás

T. J. L.

A kilencedik forduló
mérkõzéseivel folytató-

dott a labdarúgó Liga 2 õszi
idénye. A Nyugati-csoport-
ban megtorpant a Petrolul,
amely ezúttal Craiováról
nem tudta elhozni a 3 pontot:
1-1 a Gaz Metan CFR ellen.
A legnagyobbat a nagyvára-
diak ugrották: a Bihar FC 2-
0-ra verte a Gyulafehérvárt,
és pontszámban beérte a

ploieºti-ieket. A Dacia
Mioveni átvehette volna a ve-
zetést, de csak 3-3-at ért el az
UTA-val. A csoport egyetlen
veretlen csapata a Nagysze-
beni Voinþa maradt, az újonc
szombaton 0-0-ra mérkõzött
az Alro Slatinával. További
eredmények: CSM Râmnicu
Vâlcea–Szilágysomlyói Sil-
vania 3-0, Aradi ACU– FC
Argeº 0-3, Tordai Arieºul–-
Dévai Mureºul 2-0. A Poli
Iaºi szabadnapos volt, miu-
tán ellenfele, a Lupényi Mi-
nerul visszalépett. A bá-
nyászcsapat eredményeit tö-
rölték. A Keleti-csoportban:
Astra II Giurgiu-Steaua II 3-
1, Gloria Buzãu-FC Snagov
3-1, Sãgeata Nãvodari–Farul
Constanþa 1-0, Dinamo II-
Viitorul Constanþa 0-2, CF
Brãila– FC Botoºani 1-1,
Dunãrea Galaþi–Ceahlãul
Piatra Neamþ 2-2, Juventus
Bukarest–CS Otopeni 3-0,
Concordia Chiajna–Delta
Tulcea 1-0.  Az élmezõny: 1.
Ceahlãul 21 (24-8), 2. Nã-
vodari 21 pont (16-5), 3.
Concordia 21 (16-7), 4. Bo-
toºani 15 (16-10), 5. Dunãrea
14 (15-9). 

Liga II: megtorpantak 
az éllovas ploieºti-iek

Fotó: MTI

A csoport: Manchester City-Lech Poznan
(lengyel) 3-1 (gól: Adebayor 13., 25., 73.,
illetve Tshibamba 50.), Red Bull Salzburg
(osztrák)–Juventus Torino 1-1 (Svento 36.,
ill. Krasic 48.) A csoport állása: 1. Man-
chester City 7 pont, 2. Lech Poznan 4, 3.
Juventus 3, 4. Salzburg 1. B csoport:
Atlético Madrid-Rosenborg (norvég) 3-0
(Godín 18., Agüero 66., Costa 78.), Arisz
Szaloniki (görög)–Bayer Leverkusen (né-
met) 0-0. A csoport állása: 1. Leverkusen
5, 2. Atlético Madrid 4 (4-2), 3. Arisz
Szaloniki 4 (2-2), 4. Rosenborg 3. C cso-
port: Sporting Lisszabon–Gent (belga) 5-1
(Diego Salomao 6., Liedson 13., 27.,
Maniche 37., Helder Postiga 60., ill. Wils
16.), OSC Lille (francia)–Levszki Szófia
(Chedjou 49.) A csoport állása: 1. Sport-
ing 9, 2. Lille 4, 3. Levszki 3, 4. Gent 1. D
csoport: Villarreal–PAOK Szaloniki 1-0
(Ruben 38.), Dinamo Zágráb (horvát)–FC
Bruges (belga) 0-0. A csoport állása: 1.
Villarreal 6, 2. D. Zágráb 4 (2-1), 3. PAOK
4 (2-2), 4. Bruges 2. E csoport: Sheriff
Tiraszpol (moldovai)–BATE Boriszov (fe-
hérorosz) 0-1 (Sosznovszki 8.), AZ
Alkmaar (holland)–Dinamo Kijev (ukrán)
1-2 (Falkenburg 35., ill. Milevszkij 16.,
Khacheridi 40.) A csoport állása: 1.
BATE 7, 2. D. Kijev 4, 3. Sheriff 3 (3-3), 4.
Alkmaar 3 (4-7). F csoport: Palermo
(olasz)-CSZKA Moszkva 0-3 (Doumbia

34., 59., Necid 82.), Sparta Prága-
Lausanne (svájci) 3-3 (Bony 10., 23.,
Kucka 20., illetve Meoli 6., Steuble 75.,
Silvio 90.) A csoport állása: 1. CSZKA
Moszkva 9, 2. Sparta 4, 3. Palermo 3, 4.
Lausanne 1. G csoport: Zenit Szent-
pétervár–Hajduk Split (horvát) 2-0
(Buharov 25., Danny 68.), Anderlecht
(belga)–AEK Athén 3-0 (Boussoufa 31.,
Lukaku 71., Juhász 75.) A csoport állása:
1. Zenit 9 pont, 2. Anderlecht 3 (4-4), 3.
AEK Athén 3 (5-8), 4. Hajduk 3 (2-5). H
csoport: Young Boys Bern (svájci)–
Odense (dán) 4-2 (Bienvenu 25., Sutter
34., D. Degen 61., Lulic 74., illetve Utaka
48., Sörensen (84. – 11 m), VfB Stuttgart-
Getafe (spanyol) 1-0 (Marica 29.) A cso-
port állása: 1. VfB Stuttgart 9 pont, 2.
Young Boys 6, 3. Getafe 3, 4. Odense 0. J
csoport: Borussia Dortmund (német)-
Paris Saint–Germain 1-1 (Sahin 50. – 11
m, ill. Chantome 87.), Karpati Lviv (uk-
rán)–Sevilla 0-1 (Kanouté 34.) A csoport
állása: 1. Paris Saint-Germain 7 pont, 2.
Sevilla 6, 3. B. Dortmund 4, 4. Karpati
Lviv 0. L csoport: CSZKA Szófia–Rapid
Bécs 0-2 (Vennegoor 28., Hofmann 32.),
Besiktas (török)–FC Porto 1-3 (Bobo 92.,
ill. Falcao 26., Hulk 59., 78.) A csoport ál-
lása: 1. FC Porto 9 pont, 2. Besiktas 6, 3.
Rapid Wien 3, 4. CSZKA Szófia 0. A cso-
portokból az elsõ két helyezett jut tovább.

További eredmények és az állások

A táblázaton: 
1. Petrolul 8 5 1 2 18-9 16
2. Bihar FC 8 5 1 2 10-6 16
3. Mioveni 8 4 3 1 12-6 15
4. Slatina 9 4 3 2 13-9 15
5. Szeben 8 3 5 0 8-3 14
6. UTA 9 4 2 3 18-14 14
7. Poli Iaşi 8 3 2 3 10-9 11
8. GM Craiova 9 3 2 3 10-11 11
9. Gyulaf. 9 3 2 4 6-9 11
10. Torda 8 3 1 4 7-10 10
11. Aradi ACU 8 3 1 4 7-11 10
12. R. Vâlcea 8 3 0 5 10-10 9
13. Déva 9 2 2 4 7-12 8
14. FC Argeş 9 2 2 5 9-15 8
15. Silvania 9 2 1 6 5-16 7

ÚMSZ

Az olimpiai bajnok kínai
férfi csapat 274.997 pont-

tal szerzett aranyérmet a rot-
terdami tornász-világbajnok-
ságon. A második helyen a
japán (273.769), a harmadi-
kon a német (271.252) együt-
tes végzett. Az egyéni össze-
tettben a férfiaknál a japán
Ucsimura (92.331 pont) meg-
védte aranyérmét, az ezüst-
érem a német Boynak
(90.048), a bronz az amerikai
Hortonnak (89.864) jutott.
Flavius Koczi (86.957) a 16.
helyen végzett. A hölgyeknél
az orosz Musztafina (61.032)
gyõzött a kínai Csiang Jü-jen
(59.998) és az amerikai Bross
(58.966) elõtt, Ana Porgras
(58.165) az ötödik, Raluca
Haidu (56.332) a kilencedik
lett. A szerenkénti döntõkön
lólengésben magyar siker
született Berki Krisztián ré-
vén. A román érmeket a nõk
szerezték: Ana Porgras
(15.366) világbajnok lett ge-
rendán, Diana Chelaru
(14.766) holtversenyben má-
sodik talajon, ahol az ausztrál
Lauren Mitchell (14.833) bi-
zonyult a legjobbnak. A többi
gyõztes, illetve a román dön-
tõsök helyezései: Nõk: Ugrás:
1. Sacramone (amerikai)
15.200 … 7. Chelaru 14.066.
Felemáskorlát: 1. Tweddle
(brit) 15.733 … 5. Porgras
14.600. Férfiak: Talaj: 1.
Koszmidisz (görög) 15.700
… 6. Flavius Koczi 15.066.
Gyûrû: 1. Csen Ji-ping (kínai)
15,900. Korlát: 1. Cse Feng
(kínai) 15.966. Ugrás: 1.
Thomas Bouhail (francia)
16.449 … 6. Flavius Koczi
16.208. Nyújtó: 1. Csenglong
Csang (kínai) 16.166. 

Tornászérmek 

Újabb botrány fõszerep-
lõje lett Adrian Mutu. A

Fiorentina csatára hajnali öt
órakor összeszólalkozott
egy pincérrel egy szórako-
zóhelyen, majd kétszer meg-
ütötte, és mikor az a földre

került, meg is rugdosta õt.
Mutu péntektõl állhat ismét
a firenzei klub rendelkezésé-
re, miután letelt kilenc hó-
napos büntetése, amelyet
pozitív doppingtesztje miatt
kapott. 

Visszaesõ botrányhõs:
pincért ütött-vert Mutu
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

A labdarúgó Liga 1 12.
fordulójának legérdeke-

sebb mérkõzését szombaton
vívta a Gaz Metan és a baj-
nokságban vezetõ Oþelul
Galaþi. Dorinel Munteanu
tanítványai Medgyesen is
igazolták bombaformájukat,
s Paraschiv duplájával (73.
és 87. perc) 2-0-ra verték a
házigazda alakulatot. Miu-
tán az üldözõ temesváriak
botlottak, a galaciak tovább
növelték elõnyüket a táblá-
zat élén, s közelebb kerültek
ahhoz, amit szinte senki
nem remélt, az õszi elsõség-
hez. A következõ forduló-
ban Oþelul–Kolozsvári CFR
1907 a slágermérkõzés, s
mindenki arra kíváncsi,
hogy a bajnokoknak sikerül-
e megállítaniuk a galaci me-
netelést. 

A forduló nyitómérkõzé-
sét Buzãuban vívta a
Victoria Brãneºti és a Bras-
sói FC, s a házigazda újonc-
nak be kellett érnie az 1-1-es
remivel. Olariu (63. perc)
büntetõbõl szerzett vezetést
a Victoriának, szûk tíz perc-
cel késõbb pedig M.
Cristescu állította be a vég-
eredményt. 

Meglepõ döntetlennel zá-
rult a temesvári találkozó is,
amelyen az újonc U 2-2-re
mérkõzött Cosmin Contra
csapatával. Axente (4. perc)
korai gólja után a kolozsvá-
riak kétszer is betaláltak
Szilágyi (18.) és Machado

(28.) révén, Zicu a 68. perc-
ben mentett pontot a Bega-
mentieknek. 

Péntek este Besztercén a
Dinamo 2-0-ra verte a házi-
gazda Gloriát. Dãnciulescu a
15. percben szerzett vezetést
a piros-fehéreknek, Andrei
Cristea pedig a 90. percben
duplázta meg az elõnyt. Az
idei hatodik vereség nyomán
a besztercei klubvezetés
azonnali hatállyal menesztet-
te Laurenþiu Reghecampfot,
és több mint valószínû, hogy
Nicolae Maneával köt szer-
zõdést. 

Szombaton nem ment a
házigazdáknak, akik a két
mérkõzésen egyetlen pon-
tocskát szereztek. Ploieºti-en
az Astra 0-0-ra mérkõzött a
Marosvásárhelyi MFC-vel.
Didi, a vendégek csatára a ke-
resztlécet találta el a 39. perc-
ben, a 60.-ban pedig gólt lõtt,
amit azonban Marius Avram
játékvezetõ támadó szabály-
talanság miatt nem adott
meg. Nyolc perccel késõbb
Petre Buduru ploieºti-i klub-
elnök rohant be a pályára,
hogy számon kérjen egy ítéle-
tet, s mehetett is a lelátóra. 

Craiován véget ért az
Universitatea menetelése,
Victor Piþurcã oltyánjai a ki-
számíthatatlan FC Vaslui
elõtt hajtottak fejet, 0-1. A
találkozó egyetlen gólját
Bello szerezte a 42. percben.
Tegnap: Sportul Studen-
þesc–Rapid 0-2 (Marcos An-
tonio 47., Herea 82. perc
(11-esbõl). Lapzártánk után
Kolozsvári CFR 1907–Uni-
rea Urziceni mérkõzést ren-
deztek, míg a Steaua–Pan-
durii Târgu Jiu találkozóra
ma este kerül sor (20.30 óra,
Digi Sport). 

Röviden
Férfi kosárlabda 

A férfi kosárlabda-bajnokság
ötödik fordulójának eredmé-
nyei: Csíkszeredai Hargita
Gyöngye BC–Asesoft
Ploiesti 64-87, CSS Craiova–
U-Mobitelco 66-79, Brassói
CSU–Buk. CSM 62-96,
Rovinari–BC Argeº 82-73,
Medgyesi Gaz Metan–Poli
Iaºi 109-62, Temesvár BC–
CS Otopeni 80-72. A Nagy-
váradi CSM–Nagyszebeni
CSU mérkõzést elhalasztot-
ták, a vásárhelyi BC Mureº-
Steaua Turabo mérkõzés lap-
zárta után fejezõdött be. 

Nõi kosárlabda

A nõi kosárlabda-bajnokság
ötödik fordulójának eredmé-
nyei: Észak-nyugati csoport:
Sepsi BC–Szatmárnémeti
CSM 64-55, Temesvári
Bega–Nagyvárad 79-36, Ko-
lozsvári U-Aradi BC ICIM
49-73 (a Gyulafehérvár volt
szabadnapos). Dél-keleti
csoport: Craiova-Sportul
Studenþesc 73-43, Olimpia–
Alexandria 59-64, Poli Iaºi-
Rapid 87-68 (a Brassói Ga-
lactica volt szabadnapos). 

Liga I: érik az Oþelul
õszi bajnoki elsõsége

Jégkorong

T. J. L. 

A magyar–román jégko-
rongbajnokság, a Mol

Liga pénteki játéknapján a
Steaua Rangers 3-2-re nyert a
Sapa Fehérvár AV19 ellen.
Georgescu és Zabludovszkij
(2) góljaival a 43. percben
már 3-0-ra vezettek a buka-
restiek, de a székesfehérvári-
ak kétszer is betaláltak, és iz-
galmassá tették a hajrát.
Megszakadt a brassóiak jó so-
rozata, a Fenestela 68 négy
gyõzelem után kapott ki: a
Miskolci Jegesmedvék csapa-
ta 4-2-re nyert a Cenk alatt. A
vesztesek góljait Bálint Zsolt

és Szõcs Szabolcs ütötte. Az
Újpesti Jégcsarnokban is ven-
dégsiker született, a Ferenc-
város hokisai gólarányt javí-
tottak a lila-fehérek ellen, 9-2.
Tegnap Vasas HC–Újpesti
TE, Steaua Rangers–Mis-
kolci JJSE és Brassói Fenes-
tela 68-Sapa Fehérvár AV19
mérkõzéseket rendeztek.  

Jegesmedvét látott Brassó 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

Aczél Zoltán gyõzelem-
mel mutatkozott be a

Szombathelyi Haladás veze-
tõedzõjeként, ugyanis a ma-
gyar labdarúgó Monicomp
Liga 11. fordulójának szom-
bat délutáni mérkõzésén
csapata 4-0-ra nyert a ven-
dég Siófok ellen. A hazaiak
elsõ sikerüket aratták a
2010-11-es bajnokságban.
Pénteken hazai sikerek szü-
lettek. Az elõzõ kiírásban
bronzérmes Gyõr 2-1-es ve-
reséget szenvedett Pakson,
ahol a vendégek kudarcuk-
kal sorozatban negyedik
bajnoki mérkõzésükön ma-
radtak nyeretlenek. Kettõ-
egyre nyert a Zalaegerszeg
is, amely hazai pályán
hosszabbításban szerzett
Miljatovic-góllal gyõzte le a
Vasast. Sorozatban öt vere-
ség után nyert a Szolnoki
MÁV, mely az edzõcserét
követõen meglepõen bátor
játékkal rukkolt ki az MTK
ellen: 2-1. Szinéátn szomba-
ton, a Videoton második fél-
idõben mutatott magabiztos
játékával szerezte meg a há-
rom pontot Kecskeméten, 4-
2. Az éllovas székesfehérvá-
ri gárda sorozatban hatodik
sikerét aratta a bajnokság-
ban. A Budapest Honvéd
gól nélküli döntetlent ért el
a Kaposvári Rákóczi vendé-
geként, a szombati esti mér-
kõzésen pedig az Újpest 3-1-
re kikapott Pápán. 

A Debreceni VSC-Ferenc-
város rangadó lapzárta után
fejezõdött be. Azt megelõ-
zõen a Videoton (26 pont)
vezetett a Zalaegerszeg (20),
a Kaposvár (20), a Ferenc-
város (19), a Paks (17) és a
Honvéd (17) elõtt. 

Szombathely:
megtört a jég 

Utolsó csoportmérkõzésének eredményétõl függetlenül a
HSC Csíkszereda a legjobb 10 közé jutott a jégkorong Kon-
tinentális Kupában. A csíkiak 8-3-ra verték a házigazda
szlovén Maribort és 4-3-ra a kazah Karagandát, és tegnap
azzal a Dunaújvárosi Acélbikák.Doclerrel találkozott,
amely 7-0-ra kapott ki a kazah és 3-2-re a szlovén együttes-
tõl. A HSC a következõ körben, november 26-28-án, az
olaszországi Asiagóban a házigazdával, a dán Vojensszel,
valamint az ukrán Szokol Kijevvel csatázik a januári, min-
szki négyes döntõbe kerülésért. Az osztrák hokiliga pénte-
ki fordulójában az edzõváltáson átesett Sapa Fehérvár AV19
6-0-ra kapott ki a horvát Medvescak zágrábi otthonában. 

Tíz között a Csíkszereda a Kontinentális Kupában

A táblázaton: 
1. Csík 16 14 0 2 92-28 39
2. Miskolc 17 11 0 6 79-56 34
3. Docler 17 11 0 6 80-46 33
4. Vasas 17 10 0 7 61-43 29
5. Brassó 16 8 0 8 55-48 27
6. FTC 17 8 0 9 68-60 25
7. Fehérvár 17 6 0 11 54-85 16 
8. Steaua 16 5 0 11 51-74 15
9. Újpest 15 1 0 1431-131 3

Labdarúgás

ÚMSZ

A német Bundesliga 9.
fordulójában a Werder

Bremen 4-1-re nyert a
Borussia Mönchengladbach
otthonában. A gyõztesek 32
éves perui légiósa, Claudio
Pizarro csúcstartó lett: a vég-
eredményt beállító góljával
minden idõk legeredménye-
sebb külföldi támadójává vált
a német bajnokságban. Ez
volt a 134. találata, s ezzel le-
hagyta a brazil Giovane
Elbert, aki 1994 és 2003 kö-
zött 133-szor volt eredmé-
nyes. Pénteken a Hamburger
SV–Bayern München rang-
adó gól nélküli döntetlennel
ért véget. További eredmé-
nyek: Eintracht Frankfurt–
Schalke 04 0-0, Freiburg–
Kaiserslautern 2-1, Hanno-
ver 96-1. FC Köln 2-1,
Nürnberg–VfL Wolfsburg 2-
1. Tegnap: Borussia Dort-
mund–1899 Hoffenheim 1-1.
Lapzárta után Bayer Le-
verkusen–FSV Mainz 05 és
VfB Stuttgart–FC St. Pauli
mérkõzéseket rendeztek.   A
BL-ben is szereplõ Totten-

ham Hotspur nem bírt a ven-
dég Evertonnal az angol Pre-
mier League 9. fordulójának
szombati nyitómérkõzésén,
1-1. További eredmények:
Chelsea–Wolverhampton
Wanderers 2-0, West Brom-
wich Albion–Fulham 2-1,
Birmingham City–Blackpool
2-0, Sunderland–Aston Villa
1-0, Wigan Athletic– Bolton
Wanderers 1-1, West Ham
United–Newcastle United 1-
2. Tegnap: Stoke City–Man-
chester United 1-2 és FC
Liverpool–Blackburn Rovers
2-1, a Manchester City–Ar-
senal rangadó lapzárta után
fejezõdött be. 

A Real Madrid és a Barca
is nyert a spanyol Primera
División 8., szombati fordu-
lójában. A katalánok Messi
duplájával gyõzték le 2-0-ra a
47. perctõl emberhátrányban
szereplõ házigazda Real Za-
ragozát, a királyi gárda a Ra-
cing Santander ellen javított
gólarányt, 6-1. Meglepetés a
Mestalla-stadionban: Valen-
cia-Mallorca 1-2. Tegnap hat
mérkõzést rendeztek, a Real
Sociedad  ma fogadja a De-
portivo La Corunát. 

A sereghajtó, hazai pályán

játszó Fiorentina 2-1-re gyõ-
zött a Bari ellen az olasz
Serie A 8. fordulójának
szombat esti nyitómérkõzé-
sén. Tegnapi eredmények:
Parma–AS Róma 0-0, Bo-
logna–Juventus 0-0, Chievo-
Cesena 2-1, Genoa–Catania
1-0, Lazio–Cagliari 2-1, Lec-
ce–Brescia 2-1, Udinese–Pa-
lermo 2-1. A késõ esti mérkõ-
zésen az Internazionale a
Sampdoriát fogadta, a Napo-
li ma játszik az AC Milannal. 

A listavezetõ Stade Rennes
hazai pályán 1-0-ra kikapott
a Montpellier együttesétõl a
francia Ligue 1 10. fordulójá-
nak szombati játéknapján.
További eredmények: Giron-
dins Bordeaux-Stade Brest 0-
2, RC Lens–OGC Nice 1-0,
AS Monaco–FC Valencien-
nes 0-2, AS Nancy–Lorient
1-0, St. Etienne–SM Caen 1-
1, Sochaux–Toulouse 1-3.
Tegnap Arles–Avignon-Oly-
mpique Lyon, Paris St. Ger-
main–AJ Auxerre és OSC
Lille–Olympique Marseille
találkozókat rendeztek. Eze-
ket megelõzõen a Stade Ren-
nes (19 pont) vezetett a St.
Etienne 18 (15-10) és a Stade
Brest 18 (9-4) elõtt. 

Acélosan. A medgyesi gyõzelemmel a Galac (piros-kékben) magabiztosan vezeti a tabellát

Gólképtelenek a bajorok

Fotó: Mediafax

Kézilabda

T. J. L.

A hét végén csak a höl-
gyek léptek pályára a ké-

zilabda Európa-kupákban. A
Bajnokok Ligája C csoport-
jában  az Oltchim 34-31-re ki-
kapott norvég HK Larviktól,
de õrzi második helyét a táb-
lázaton, miután a francia
Toulon Saint Cyr 29-25-re
nyert a dán Randers HK ven-
dégeként. A D csoportba
osztott Gyõri Audi ETO KC
kitûnõ játékkal nyert a szlo-
vén Krim Ljubljana otthoná-
ban, 34-30. Az orosz Zvezda
Zvenyigorod 29-26-ra nyert a
horvát Podravka Koprivnica
ellen, a sorrend a következõ:
1. Ljubljana 4 pont (102-96),
2. Gyõr 4 (89-86), 3. Zvezda
4 (92-91), 4. Koprivnica 0. A
B csoportban a Debreceni
VSC 32-27-re kikapott a ven-
dég spanyol Itxako
Navarrától, és nehéz helyzet-
be került. A négyes másik
mérkõzésén is vendégsiker
született, az addig pont nél-
kül álló Hypo Niederös-
terreich 28-23-ra nyert a Lip-
cse otthonában. Az állás: 1.
Navarra 4 pont (85-70), 2.
Lipcse 4 (78-76), 3. Hypo NÖ
2 (68-75), 4. Debreceni VSC
2 (74-84). A négy csoportból
az elsõ két helyezett jut a kö-
zépdöntõbe, a harmadikok
átkerülnek a KEK nyolcad-
döntõjébe. A nõi EHF Kupá-
ban kettõs gyõzelemmel ju-
tott tovább a Syma-Vác,
amely hazai pályán legyõzte
a lengyel Gdyniát, 38-25. A
Békéscsaba 31-22-re kapott ki
Ljubljanában az Olimpijától,
a szlovénok idegenben lõtt
több góllal jutottak tovább. A
Zilahi HC és a HC Dunãrea
Brãila már biztosította helyét
a legjobb 32 között, a követ-
kezõ forduló párosítását hol-
nap sorsolják ki Bécsben. 

Gyõri sikerek
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