
Mûsorvétel húsvétkor

A Pro TV szombati abszolút elsõbbsége elle-
nére a kereskedelmi csatorna vasárnap kö-
zel azonos nézettséget ért el nagy ellenfelé-
vel az Antena 1-gyel, melyen az „aranyperc-
ben”, 21.50 órakor 1.156.000 nézõt vonzott
a Superbingo Metropolis. A két kereskedel-
mit a közszolgálati televízió követte, ám en-
nek uralma csupán pár órát tartott. 

új magyar szó
2010. április 7., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,0964 ▼
1 amerikai dollár 3,0550 ▲
100 magyar forint 1,5419 ▼

Húsvéti magyarverés Medgyesen

A medgyesi
magyar kö-
zösség elleni
nyílt támadás-
nak ítélte teg-
nap a Szeben
megyei
RMDSZ azt a
hétfõ esti inci-
denst, amely-
ben román fi-
atalok súlyo-
san bántal-
maztak ma-
gyar diákokat.

Aktuális 3

Média 9

Vezércikk 3

Gazdaság 6
Fékezi Szatmárt 
a jelenlegi régiós felosztás 

Túl nagyok a régi-
ók, ezért nem le-
hetnek hatékonyak
– mondta lapunk-
nak Csehi Árpád,
a hat megyét ma-
gában foglaló
Északnyugati Fej-
lesztési Régió so-
ros elnöke. Csehi
szerint nem indo-
kolt, hogy Szat-
már  Kolozsvárral
egy régióhoz tar-
tozzon. 

Szerepzavar
Ioan Selejan püspök nem csupán az orto-
dox hívek lelki gondozójának, hanem a
székelyföldi románság nemzeti vezetõjé-
nek tartja magát, Traian Bãsescu államel-

nök pedig nem azért jön
egy székelyföldi ortodox
templomba, hogy húsvét-
kor a hívekkel együtt örül-
jön Jézus feltámadásá-
nak, hanem a helyi romá-
nok bátorításának és szoli-

darítása kifejezésének
szánja a látogatását. 

Székedi Ferenc

„A székelyföldi románok bá-
torításának és szolidaritásom

kifejezésének szántam látogatá-
somat” – jelentette ki szombaton
éjjel Csíkszeredában Traian
Bãsescu. Az államfõ a felesége,
illetve a kisebbik lánya, Elena
Bãsescu EP-képviselõ kíséreté-
ben vett részt a Vár téri ortodox
templomban tartott húsvéti is-
tentiszteleten. Az elnöki vizit
Borboly Csabát, Hargita megye
tanácselnökét is váratlanul érte.
„Ha jól értettem, az államfõ ma-
gánlátogatásra érkezett a megye-
székhelyre ” – mondta az ÚMSZ-
nek Borboly, aki „politikusi meg-
nyilvánulásnak” minõsítette
Bãsescunak azt a kijelentését,
miszerint a csíkszeredai romá-
noknak bátorításra van szüksé-
gük. 3. oldal 

Totka László, Salamon Márton László

„Potom áron kiváló szolgálta-
tás” – jellemzi egy bukaresti

turista a bolgár tengerparton töl-
tött húsvéti háromnapos üdülést.
A turista a Burgas és Várna kikö-
tõk közötti üdülõtelepre fizetett
be egy teljes körû („all inclusive“)
húsvéti csomagra, négycsillagos
szállodába, összesen 110 euróért.
„Ez még a drágább lehetõségek
közé tartozik, hiszen háromcsilla-
gos szinten már hetven-nyolcvan
euróból is meg lehet úszni ugyan-
ezt” – lelkendezett a romániai ki-
ránduló. Mint lapunknak el-
mondta, semmire nem lehetett
panasza, talán az egyetlen dolog,
amiért bosszankodott, hogy a
parkolót kifizettették vele a szállo-
dában. Folytatása a 6. oldalon 

Bãsescu Csíkban 
várt feltámadásra 

Böjtösre sikerült 
a húsvéti üdülés 

Harmadik fordulónál 
tart a háziorvos-saga

Szakmaiatlansággal és önkényességgel vádolják a szakmai szervezetek Cseke Attila egészség-
ügyi minisztert, mert a háziorvosok keretszerzõdése késõn, elõzetes egyeztetés nélkül készült
el. Az elõnytelen megegyezés miatt közel negyven százalékkal csökkenhet a háziorvosok be-
vétele, szakértõk szerint csõdbe mehet a hazai rendelõk jelentõs része. Egy hete sztrájkolnak
az érintettek, ezért nem jutnak a betegek ártámogatott gyógyszerhez és nem irányítja õket sen-
ki szakorvoshoz. A páciensek egyelõre szolidárisak az háziorvosokkal. 7. oldal 

A magyarországi választási
kampány célegyenesében

emelkedett  a Fidesz, illetve
csökkent a Jobbik támogatott-
sága – derül ki a Szonda Ipsos

tegnap közzétett felmérésébõl.
A külföldön tartózkodó ma-
gyar állampolgárok már vasár-
nap leadták szavazatukat. 
2. és 4. oldal 

Kétharmadközelben a Fidesz

Mondja, mi fáj? A háziorvosok attól tartanak, hogy negyven százalékkal csökken a jövedelmük az új egészségügyi keretszerzõdés miatt Fotó: archív
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Röviden

Vádemelés hamis magyarországi
jogosítványok ügyében

Tíz román állampolgár ellen emelt vádat a
román országos korrupcióellenes ügyész-
ség, amely szerint a vádlottak hamis ma-
gyarországi gépkocsivezetõi jogosítványok-
hoz jutottak. A vádhatóság szerint egy bûn-
szövetkezet tagjai több mint húszezer eurót
kértek tizenegy személytõl – többségük
írástudatlan vagy minimális iskolázottság-
gal rendelkezik –, akiknek azt ígérték, hogy
kenõpénz fejében hamis magyarországi jo-
gosítványok birtokába kerülhetnek korrekt
vizsgázás nélkül. A tíz személy közül hár-
man elõzetes letartóztatásban vannak, a
többiek szabadlábon védekezhetnek. 

Hunedoara nem lehet Vajdahunyad

Vajdahunyadon nem lesznek magyar és né-
met nyelvû feliratok a helységnévtáblákon,
ugyanis a helyi tanácsban az errõl döntõ
szavazáson nem gyûlt össze elég szavazat.
A Nyugati Jelen szerint a kohászváros két
RMDSZ-es tanácsosának javaslatára
Ovidiu Hada liberális polgármester olyan
határozattervezetet nyújtott be a helyi ta-
nácsban, mely szerint a város helységnév-
tábláin a román Hunedoara mellett a ma-
gyar Vajdahunyad és a német Eisenmarkt
is szerepelt volna. Dan Bobuþan PSD-s ta-
nácsos azonban a határozat elleni szavazás-
ra buzdította kollégáit, mivel a kohászvá-
rosban a magyarság és a németség aránya
nem éri el az összlakosság húsz százalékát. 

Csak Trandafir és Mincã

A fõvárosi választási iroda (BEM) tegnap
elutasította Remus Cernea, a Zöld Párt
volt elnökjelöltjének azon kérését, hogy ve-
gyék fel az április 25-én sorra kerülõ idõ-
közi választások jelöltjei közé. Iulian Ivan,
a BEM szóvivõje szerint Cernea nem telje-
sítette a törvény egyetlen követelményét
sem. „Dossziéja nem tartalmazta a támo-
gató aláírásokat, nem fizette be a három-
ezer lejes jelentkezési díjat és nem jelöltje
egyetlen parlamenti pártnak sem” – fejtette
ki a szóvivõ. Mint ismeretes, a 19. számú
egyéni választókörzetben eddig ketten irat-
koztak be a képviselõi mandátumért folyó
versenybe: Teo Trandafir volt tévésztár a
Demokrata –Liberális Párt részérõl és
Liliana Mincã, a Konzervatív Párt jelöltje,
aki élvezi a szociáldemokraták és a liberáli-
sok támogatását is.

Ma tárgyalják az oktatási indítványt 

Összellenzéki együttmûködésre volt szük-
ség az „Oktatás – túléléstõl az összeomlá-
sig” címû, ma vitára bocsátott egyszerû in-
dítvány benyújtásához, ugyanis a Nemzeti
Liberális Párt (PNL) szenátusi frakciója ál-
tal megfogalmazott dokumentum napirend-
re vételéhez szükség volt 18 szociáldemok-
rata honatya aláírására is. Cserében a PNL
ígéretet tett arra nézve, hogy aláírják a szál-
lításügyben tervezett szociáldemokrata in-
dítványt. Az oktatási reformot kritizáló do-
kumentumnak minimális esélye van arra,
hogy megszavazzák, ugyanis a kormány-
párti frakciók elõreláthatólag megvédik a
Daniel Funeriu tárcavezetõ által kezdemé-
nyezett törvénytervezetet. 

Pápa: a papok legyenek a gonosz 
felett aratott gyõzelem hírnökei

A papok legyenek a gonosz feletti gyõzelem
hírnökei – hangsúlyozta XVI. Benedek pá-
pa húsvéthétfõn a Róma melletti Castel-
gandolfóban elmondott Regina Coeli imájá-
ban. A katolikus egyházfõt hívõk százai
tapsolták meg. XVI. Benedek kiemelte a pa-
pok szerepének fontosságát egy olyan idõ-
szakban, amikor az egyházat hetek óta
megrázkódtatások érik európai és amerikai
papok szexuális visszaéléseinek napvilágra
kerülése miatt. „Küldetésül kapjuk, hogy
Krisztus angyalai, hírnökei legyünk”, de „a
papoknak, Krisztus szolgáinak ez különö-
sen a feladatuk” – hangsúlyozta a pápa.

Kánya Gyöngyvér, Budapest

Célegyenesbe fordult a kam-
pány Magyarországon, és teg-

naptól elkezdték kiszállítani az ur-
nákat és a szavazólapokat az or-
szággyûlési választások vasárna-
pi, elsõ fordulójára. A nyolc és fél
millió szavazólapot, ugyanennyi
borítékot, jegyzõkönyveket, 120
kilométernyi nemzeti színû szala-
got és 120 ezer tollat szigorú õri-
zet mellett a megyeszékhelyekre
és az egyéni választókerületek
központjaiba szállítják, majd in-
nen viszik tovább a mintegy tizen-
egyezer szavazókörzetbe. Buda-
pesten csütörtökön és pénteken
szállítják ki a kerületi önkormány-
zatokhoz a szavazólapokat.

A Szonda Ipsos szerint 
gyengült a Jobbik

A legfrissebb közvélemény-ku-
tatások azt mutatják, hogy a kam-

pány utolsó száz méterén emelke-
dett  Fidesz, illetve csökkent a
Jobbik támogatottsága.  A Szonda
Ipsos március 27. és április 2. kö-
zött végzett, tegnap közzétett fel-
mérése szerint a biztos pártválasz-
tók körében a Fidesz 62, az
MSZP 20, a Jobbik 13, az MDF
egy százalékon áll, az LMP-nek
pedig háromszázalékos támoga-
tottságot mértek. Elemzõk szerint
az utóbbi párttal kapcsolatos vá-
lasztói viszonyulások alapján
nem elképzelhetetlen a parla-
mentbe való bejutása. 

A külképviseleteken 
már voksoltak

A külképviseleteken már vasár-
nap leadták elsõfordulós szavaza-
tukat a külföldön tartózkodó ma-
gyar állampolgárok. Romániá-
ban százötvennégyen, míg kül-
földön összesen majdnem hétez-
ren voksoltak. 

Az Országos Választási Iroda
tájékoztatása szerint Bukarestben
összesen 14 szavazópolgár jelent
meg a választási jegyzékbe felvé-
telt kért 22 személybõl, ami 63,64
százalékos részvételi arányt jelent.
„A szavazás rendben, rendkívüli
események nélkül zajlott” –
mondta lapunknak Balázs Ádám,
a nagykövetség sajtótanácsosa. 

Romániában Bukaresten kívül,
a kolozsvári és a csíkszeredai fõ-
konzulátuson adhatták le vok-
sukat a választásra jogosultak va-
sárnap. A kincses városban a név-
jegyzékbe vett 56 választópolgár-
ból 47-en, míg Csíkszeredában a
125 szavazópolgárból 93-an adták
le voksukat, ami 83,93 valamint
74,40 százalékos részvételi arányt
jelent. Rendkívüli esemény a há-
rom helyszín egyikén sem történt.

A külföldi választási szándé-
kát bejelentõ 8 807 szavazó kö-
zül végül 6851-en adták le voksu-
kat, hetven ország, nyolcvanhat

külképviseletének – nagykövet-
ség vagy konzulátus – valamelyi-
kén. Az elsõ szavazóhelyiség Ar-
gentína fõvárosában, a Buenos
Aires-i nagykövetségen nyílt meg
közép-európai idõ szerint szom-
bat délelõtt tizenegy órakor,
majd egy órával késõbb, a wa-
shingtoni, ottawai, mexikóvárosi
és havannai nagykövetségen, to-
vábbá a New York-i fõkonzulá-
tuson is megkezdõdött a szava-
zás, amely a tájékoztatások sze-
rint rendben zajlott. A legtöbben
Londonban adták le voksukat –
1527 fõ – itt még várakozni is
kellett, átlagosan fél órát, a nagy-
követség elõtt kígyózott a sor. A
második legtöbben Dublinban
adták le voksukat (585 fõ), majd
Brüsszel következik (483 fõ). 

A külképviseleti szavazásra a
választáson listát állító pártok
mindegyike küldhetett saját költ-
ségén megfigyelõket, ezt csak a
Fidesz–KDNP és a Jobbik tette
meg. A megfigyelõnek nincs in-
tézkedési joga, ha a választással
kapcsolatban bármilyen észrevé-
tele van, azt a jegyzõkönyvben
rögzítheti. A szombat illetve va-
sárnap esti urnazárások után a
külképviseleti választási irodák
(küvi) vezetõi elindultak Magyar-
országra a voksokat tartalmazó
urnákkal, amelyeknek csütörtök
éjfélig kell megérkezniük az Or-
szágos Választási Központba. Az
urnákat nem szabad poggyász-
ként feladni, annak az utazás ide-
je alatt végig a küvivezetõ közelé-
ben – ölében vagy a szomszéd
ülésen – kell lennie. 

A magyar külképviseleteken
azért tartották egy héttel a ma-
gyarországi szavazás elõtt az el-
sõ fordulót, hogy az urnák ápri-
lis 11-re Magyarországon legye-
nek, ahol aztán összekeverik
tartalmukat a magyarországi
voksokkal. 

ÚMSZ

Barack Obama amerikai el-
nök holnap együtt vacsorázik

Prágában közép-kelet-európai or-
szágok vezetõivel, köztük Traian
Bãsescu román államfõvel. A Fe-
hér Ház tájékoztatása szerint
Obama 11 állam vezetõjével kö-
zösen fogyaszt el vacsorát a cseh
fõvárosban azután, hogy Dmitrij
Medvegyev orosz elnökkel csü-
törtökön aláírja a hadászati fegy-
verrendszerek csökkentését célzó
új START-szerzõdést.

Az amerikai elnök holnap reg-
gel érkezik Prágába, ünnepélye-
sen aláírja Medvegyevvel a doku-
mentumot, majd közös ebéden
vesz részt az orosz elnökkel és
Václav Klaus cseh államfõvel. Az
orosz elnökkel négyszemközti ta-
lálkozó is szerepel Obama prog-
ramjában. Pénteken, Washing-
tonba való visszatérése elõtt kö-

zös sajtótájékoztatót tart a cseh
elnökkel és Jan Fischer miniszter-
elnökkel.

Sajtójelentések szerint az ame-
rikai fél meghívását a magyar
miniszterelnök mellett Donald
Tusk lengyel kormányfõ és
Traian Bãsescu román elnök
már elfogadta. Prágába várják
rajtuk kívül Szlovákia, Szlové-
nia, Horvátország, Bulgária és a
balti köztársaságok vezetõit.
Obama és a térség vezetõinek
munkavacsorájára állítólag a
prágai amerikai nagykövet rezi-
denciáján kerül sor.

Diplomáciai források szerint
Obama részben azért találkozik a
közép-kelet-európai NATO-szö-
vetségesek vezetõivel, hogy elosz-
lassa azokat a térségbeli aggodal-
makat, amelyek azután keletkez-
tek, hogy Washington bejelentet-
te, a kapcsolatok „újraindítására”
törekszik Oroszországgal. 

Bãsescuval vacsorázik Obama

Moszkva egyoldalú nyilatkozatban rögzíti a START-III. szerzõdés
holnapi prágai aláírásakor, hogy fenntartja magának a jogot a szer-
zõdés felmondására, ha az amerikai globális rakétavédelmi rend-
szer hatással lesz az orosz hadászati nukleáris erõk hatékonyságá-
ra, s hogy ez mikor következik be, maga állapítja meg. Ezt Szergej
Lavrov orosz külügyminiszter fejtette ki újságírók elõtt, szinte szó
szerint megismételve azt, amit pénteken Szergej Prihogyko,
Dmitrij Medvegyev elnök tanácsadója mondott el a sajtó képvise-
lõinek a hadászati támadó fegyverek korlátozásáról és csökkenté-
sérõl szóló, orosz–amerikai szerzõdés közelgõ aláírása kapcsán.

Moszkvát még bosszantja rakétapajzs

MTI

Jövõ pénteken temetik Daró-
czi Dávid volt kormányszóvi-

võt, akinek múlt pénteki öngyil-
kossága megdöbbentette a ma-
gyarországi közvéleményt. Halá-
lának körülményeit jelenleg is
vizsgálja a rendõrség. A tragédia
nyomán a kormányfõ, pártok és
roma szervezetek képviselõi, ba-
rátok fejezték ki részvétüket, osz-
tozva a család gyászában.

A volt magyar kormányszóvi-
võ a budapesti Andrássy út 72.
szám alatt, egy harmadik eme-
leti lakásban vetett véget életé-
nek. Daróczi Dávidra pénteken
23 óra körül egy ismerõse talált
rá, a lakásban az elsõdleges in-
formációk szerint más nem tar-
tózkodott.

Daróczi Dávid 1972. április
19-én született Budapesten.
Nyíltan vállalta és hangoztatta
roma származását. Eredeti neve:
Daróczi József, édesapja Choli
Daróczi József író, költõ, mû-
fordító. Daróczi Dávid 2007. jú-
nius 18-tól 2009. április 24-ig
volt kormányszóvivõ, a posztról
való távozását a Gyurcsány-kor-
mány utolsó ülését követõ tájé-
koztatón jelentette be.

A volt kormányszóvivõ neve
Liptai Claudia televíziós mû-
sorvezetõvel kialakult párkap-
csolata miatt az elmúlt hóna-

pokban többször szerepelt a
bulvársajtóban.

Az Index a TV2 szóvivõjének
tájékoztatására hivatkozva azt ír-
ta, hogy Liptai Claudia és
Daróczi Dávid nem szakítottak,
nem ez állhat az öngyilkosság
hátterében. A Népszabadság inter-
netes oldala (nol.hu) a volt kor-
mányszóvivõ baráti körére hivat-
kozva azt írta, hogy Daróczi Dá-
vidnak orvosilag diagnosztizált
lelki betegsége volt, s amiatt ke-
zelés alatt is állt. A Blikk infor-
mációi szerint az Andrássy úti
lakás Batiz Andrásé. A nol.hu
úgy értesült, hogy átmenetileg
ott lakott Daróczi. 

Daróczi Dávidot gyászolják

Tegnaptól elkezdték kiszállítani az urnákat a magyarországi országgyûlési választások elsõ fordulójára

Daróczi Dávid

Kétharmad-közeli Fidesz

Fotók: MTI



F. H.

Székelyföldön, Csíkszeredá-
ban ünnepelte a feltámadást

szombat éjjel Traian Bãsescu, aki
Szinajáról utazott – váratlanul – a
Hargita megyei városba. Az ál-
lamfõ a felesége, illetve kisebbik
lánya, Elena Bãsescu EP-kép-
viselõ kíséretében vett részt a Vár
téri ortodox templomban tartott
éjféli istentiszteleten, amelyen
megközelítõleg 1500 hívõ volt je-
lent. Hargita és Kovászna megye
ortodox püspöke a misén megkö-
szönte, hogy az államfõ a csíksze-
redai románokkal tölti a feltáma-

dás éjszakáját. Mint fogalmazott,
ez annak jele, hogy Bãsescu nem
felejtette el: „nem csak a Fekete-
tenger, hanem a Kárpátok elnöke
is”. A szertartást követõen az ál-
lamfõ családja részt vett a körme-
neten is, majd a püspök a temp-
lom alagsorába kísérte õket, rövid
megbeszélésre. 
„A székelyföldi románok bátorí-
tásának és szolidaritásom kifeje-
zésének szántam e látogatást.
Mind az ortodoxoknak, mind a
római katolikusoknak és zsidók-
nak egészséget, boldogságot, va-
lamint békét kívánok az ünnep
eltöltéséhez” – fogalmazott a

püspökkel való beszélgetés után
Bãsescu.

Az elnöki vizit Borboly Csabát,
Hargita megye tanácselnökét is
váratlanul érte. „Nem értesített
senki a látogatásról. Ám ha jól ér-
tettem, az államfõ magánlátoga-
tásra érkezett a megyeszékhelyre”
– mondta az ÚMSZ-nek Borboly,
aki „politikusi megnyilvánulás-
nak” minõsítette Bãsescu ayon ki-
jelentését, miszerint a csíkszeredai
románoknak bátorításra van szük-
ségük. „Szerintem békés egymás
mellett élésre, nem egymás elleni
buzdításra van szükség” – fûzte
hozzá a politikus. 
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Nem tudni, a húsvétkor el-
hunyt Bálint Lajos római
katolikus nyugalmazott ér-
sek, a Gyulafehérvári Fõ-
egyházmegye korabeli fõ-
pásztora és Ioan Selejan,
Hargita és Kovászna Orto-
dox püspöke valaha talál-

koztak-e? Ha igen, ak-
kor nagy valószínûség-

gel az eseményre valahol Marosfõn kerülhe-
tett sor, akár egy rövid séta közben is, hiszen
Bálint Lajos a múlt század kilencvenes évei-
ben bekövetkezett súlyos szívmûtéte után egy
szerény hajlékba ide vonult vissza, miközben
ugyanitt építettek egy hatalmas, terméskö-
vekkel övezett ortodox kolostort. 
A két vallás határvonala a Székelyföldön
nyilvánvalóan nem csupán itt, és nem is elõ-
ször találkozott, hiszen a két világháború kö-
zött a hivatalos román állampolitika teleszór-
ta, a ma már legtöbb helyen üresen kongó or-
todox templomokkal a székely településeket,
az utóbbi idõben épített katolikus és magyar
protestáns templomok pedig nyilvánvalóan a
hívek igényei mellett az ortodox helyfoglalás-
ra is választ jelentettek. 
A Románia Alkotmányában leszögezett val-
lásszabadság voltaképpen nem szüntette meg
azt a történelem során kialakult szemléletmó-
dot, miszerint az ortodoxia az elrománosítás,
a katolicizmus pedig a román hagyományok
felszámolásának, adott térségekben pedig az
elmagyarosításnak az eszköze. És voltakép-
pen innen fakad, hogy Kelet-Európának ezen
a részén a nemzetpolitikák mindig öszeforr-
tak, és még mindig ötvözõdnek a vallással. 
Olykor jól látható módon a politika vonul
be a templomokba, amikor az Úr dicsérete
helyett Istennek szolgái arról beszélnek,
hogy kire kell éppen szavazni, máskor az
egyház vonul ki a terekre, hogy bizonyságot
tegyen arról, áldása nélkül akár egy újon-
nan átadott üzemanyag-töltõállomás sem
mûködhet. 
Úgy tûnik, a nyugat-európai szekularizáció,
a társadalmi és egyházi szerepkörök erõtelje-
sebb szétválása mifelénk teljesen másképpen,
egyre súlyosbodó szerepzavarokban csapódik
le. Ebben az összefüggésben érthetõ, hogy
Ioan Selejan püspök nem csupán az ortodox
hívek lelki gondozójának, hanem a székely-
földi románság nemzeti vezetõjének tartja
magát, Traian Bãsescu államelnök pedig
nem azért jön egy székelyföldi ortodox temp-
lomba, hogy húsvétkor a hívekkel együtt
örüljön Jézus feltámadásának, hanem a helyi
románok bátorításának és szolidarítása kife-
jezésének szánja látogatását. 
A vallás voltaképpen belsõ elmélyülésben át-
élt hitrendszer, és minden olyan külsõség,
amely errõl eltereli a figyelmet, nem más,
mint durva beavatkozás a vallásos ember éle-
tébe. Jó néhány esztendõnek kellett eltelnie,
de a csíksomlyói ferencesek ma már nem fél-
nek kimondani: aki a pünkösdi búcsúra érke-
zik, legyen bármilyen földi címekkel is ellát-
va, nem magyar megváltó, hanem egyszerû
zarándok. Ha valaki az Urat éppen a csíksze-
redai ortodox templomban keresi, akkor le
kell vetkõznie tisztségeit. Különben még jó
ideig késik a romániai feltámadás. 

Román lapszemle

Szerepzavar

Székedi Ferenc

Állami megrendelések tucatjai „jutal-
mazták” azokat a vállalkozásokat, me-
lyek tavaly pénzadományokkal támogat-
ták a PD-L-t. A cégek egy része ugyan-
akkor a PSD finanszírozásától sem riadt
vissza. (România liberã) A közúti közle-
kedésben tapasztalható agresszivitás
megfékezésére szigorítana a jelenlegi tör-
vényeken a rendõrség illetékes osztálya –
a legnagyobb fennakadást azonban ép-
pen az agresszivitás fogalmának megha-
tározása jelenti. (Gândul) A válság mi-
att a munkaügyi perek robbanásszerû
megszaporodásával számolnak idén a
törvényszéki alkalmazottak. A jogorvos-
latért fordulók elsöprõ többsége az elbo-
csátások ellen emel kifogást, míg a többi-
ek a bérezésért szállnak perbe. (Capital)

Ioan Selejan Hargita és Kovászna megyei ortodox püspök áldását adta az elnöki család három tagjára

Bãsescu Csíkban 
várta a feltámadást 

Cseke Péter Tamás, 
Salamon Márton László

A medgyesi magyar közös-
ség elleni nyílt támadásnak,

etnikai konfliktusnak ítélte teg-
nap a Szeben megyei RMDSZ
azt a hétfõ esti incidenst, amely-
ben román fiatalok súlyosan
bántalmazták a helyi magyar di-
áktanács és a MADISZ több
tagját. „Két magyar fiatalem-
bert úgy összevertek, hogy a
sürgõsségre kellett õket szállíta-
ni” – tájékoztatta lapunkat Ba-
lázs Béla Attila megyei
RMDSZ-elnök, aki a szervezet
nevében feljelentést is tett a
rendõrségen. Elmondta, a ma-
gyar fiatalok, a Medgyesi Ma-
gyar Diáktanács és a Madisz
tagjai hétfõn este „húsvéti ösz-
szejövetelt” tartottak a helybéli
magyarok közösségi házában, a
Millennium-ház néven ismert
épületben. „Zenés, süteményes,
üdítõs találkozó volt, huszonöt-
harminc fiatal részvételével.
Szórakozásukat este nyolc körül
megszakította két román, díjbir-
kózó alkatú fiú, akik addig több
társukkal flekkent sütöttek és
italoztak a magyar ház szom-
szédságában lévõ kertben. Az-
zal állítottak be, hogy õk is mu-
latni szeretnének” – mesélte az
incidens körülményeit az
RMDSZ-elnök. 

A magyar fiatalok megpróbál-
ták kitessékelni a váratlan vendé-
geket, arra hivatkozva, hogy az
épületben privát rendezvény zaj-
lik. „Bozgorozás (bozgor = ha-
zátlan – szerk. megj.), anyázás volt
a válasz. Amikor pedig a magyar
fiúk hívták a rendõrséget is,  a ve-
rõlegények ütlegelni kezdték
õket. Kisvártatva segítségükre si-
etett a szomszédból a négy tár-
suk, s ütni, verni kezdtek sûrû
bozgorozás közben mindenkit” –
tájékoztatott Balázs Béla Attila.
Mint elmondta, az összejövete-
len részt vevõ kiskorúaknak úgy
sikerült megúszniuk az ütlegeket,
hogy a szervezõk az emeletre
menekítették õket. „A rendõrség
csak 25 perc után jelent meg a
helyszínen, kisvártatva megér-
keztek a csendõrök és a polgár-
õrök is. De akkor már késõ volt,
mert már csak az összetört búto-
rokat és sebesült magyar fiatalo-
kat találtak a helyszínen” – jelen-
tette ki Balázs, aki úgy tudja: az
incidensben részt vevõ román fi-
atalok többsége nem medgyesi.

RMDSZ: erkölcsi kár 
érte a közösséget

A Szeben megyei RMDSZ ma-
gánterület megsértése és testi sér-
tés miatt tett feljelentést ismeret-
len tettesek ellen. Az egyik bán-
talmazott fiatal tegnap törvény-

széki orvostani látleletet is mellé-
kelt a panaszhoz. „Káromkod-
tak, szitkozódtak, bozgoroztak,
napraforgómagokat köptek ránk.
Olyan öt-hét percig tarthatott a
dolog, majd elégedetten távoztak.
Mi azonnal elmentünk a sürgõs-
ségre, kitisztították a sebeinket.
Az arcom tájékán és a mellemen
szenvedtem sérüléseket, a kollé-
gám nálam súlyosabban megse-
besült, belõle vér is folyt jócskán,
de kórházi kezelésre nem szorul-
tunk” – ecsetelte az incidenst
Csíki Jenõ, a látlelet birtokosa.
Mint lapunknak elmondta, teg-
nap a diáktanács tagjaival megbe-

szélést tartottak, amelyen a
medgyesi magyar fiatalok közöl-
ték: a szülõk nem engedik többé a
Magyar Házba õket, és õk is fél-
nek már odamenni. 

Éppen ezt fájlalja leginkább
Balázs Béla Attila is, aki szerint
az eset több egyszerû rendõrségi
ügynél. „A magyar fiatalok testi
fájdalmain és az anyagi káron
túl erkölcsi kár érte a medgyesi
magyar közösséget. Ezek után
joggal gondolhatják: akár meg
is verhetik azt a magyart, aki be-
lép a Millennium-házba. Pedig
éppen kezdett beindulni a kö-
zösségi élet” – panaszolta az
RMDSZ-vezetõ.

A rendõrség szerint
nem volt etnikai konfliktus

Tegnap a medgyesi rendõrség
több tanút is meghallgatott, si-
került azonosítani a tetteseket
is, ám még nem állítottak elõ
senkit – tudtuk meg Luciana
Bãltaºtól, a Szeben Megyei
Rendõr-fõkapitányság szóvivõ-
jétõl, aki nem kívánt további
részleteket közölni az ügyrõl.
Mint fogalmazott, kollegái még
vizsgálják az incidens körülmé-
nyeit. „Semmiképp nem mon-
danám azt, hogy etnikai konf-
liktusról volt szó. Két csoport
szórakozó fiatal szólalkozott
össze” – mondta a szóvivõ. 

Húsvéti magyarverés Medgyesen
Etnikai indíttatásúnak tartja a Magyar Házban történt incidenst a helyi RMDSZ

Fotó: Mediafax

Csíki Jenõ arcán és mellén sérült meg 

M. Á. Zs.

Tizennyolcra nõtt a Nemzeti
Liberális Pártot (PNL) elha-

gyó honatyák száma azt követõ-
en, hogy tegnap kilépett a PNL-
bõl Mihai Banu képviselõ és
Gabriel Berca szenátor. A most
dezertálók közös vonása, hogy
mindketten Bákó megyeiek és
mindketten a kormányzó De-
mokrata–Liberális Pártban (PD-
L) folytatják politikai tevékenysé-
güket. Banu és Berca azt rótták fel
volt alakulatuk országos vezetõ-
ségének, hogy szerintük a PNL
önként vállalt alárendelt szerepet
a Szociáldemokrata Párttal
(PSD) szemben. Ugyanakkor ar-
ra is panaszkodtak, hogy a Bákó
megyei PNL-ben szándékosan
háttérbe szorították és mellõzték
õket. Romeo Stavarache, a Bákó
megyei PNL elnöke azt mondta:
nem érte meglepetésként a két
honatya távozásának híre, „akik
már több mint hat hónapja játsza-
doznak a PD-L-hez való csatlako-
zás gondolatával”. Szerinte a
„dezertõrök” a nekik ígért funkci-
ókért hagyták ott a liberálisokat.
Traian Igaº, a PD-L szenátusi
frakcióvezetõje „kellemes megle-
petésként” értékelte Berca csatla-
kozását a kormánypárthoz, és
meghívta a PD-L felsõházi frakci-
ójának mai ülésére. A két hon-
atyával együtt – a parlament hon-
lapjáról származó adatok szerint
– a kormánykoalíció már össze-
sen 256 honatya támogatását él-
vezi, ami hússzal több, mint
amennyi az egyszerû többséghez
szükséges. A parlamenti választá-
sokhoz képest 41 honatya csatla-
kozott a PD-L-hez vagy a kor-
mányt támogató független frakci-
óhoz: a PNL-t tizennyolcan, a
PSD-t pedig huszonhárman
hagyták el. 

PNL-s dezertõrök
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B. T.

Az Országos Feddhetet-
lenségi Ügynökség (ANI)

egy sajtóanyag kapcsán el-
lenõrzi az Országutak és Au-
tópályák Országos Társasága
(CNADNR) vezetõinek va-
gyonbevallását és esetleges
érdekkonfliktusait. Az ANI
saját kezdeményezésére vég-
zi a kivizsgálást, amely elõre-
láthatólag nehézkes és bo-
nyolult lesz. A terjedelmes
újságcikk szerint ugyanis az
érintettek hamis adatokat
tüntettek fel bevallásaikban,
a rokoni szálak pedig már-

már kibogozhatatlanul átszö-
vik a CNADNR vezetõ
struktúráit.

Törvényszegések – 
vezetõi szinten

Alapos a gyanúja annak,
hogy a CNADNR vezetõit
rokoni szálak, illetve szoros
üzleti és egyéb érdekek fûzik
egymáshoz, aminek követ-
keztében az országos társa-
ság tevékenysége nem min-
dig felel meg az érvényes tör-
vényes rendelkezések betûjé-
nek és szellemének. A társa-
ság több vezetõ tisztségvise-
lõje 2007 óta nem újította
meg vagyonbevallását, több
vagyonbevallási nyilatkoza-
ton nem szerepel a keltezés,
így nem tudni, milyen idõ-
szakra vonatkozik. 

A rendellenességek már a
társaság csúcsvezetésénél el-
kezdõdnek: Dorina Tiron ve-
zérigazgató több tízezer euró
értékû ékszert, valamint egy
ötvenezer eurós, egyedi da-
rabnak számító svájci karórát
hallgatott el vagyonnyilatko-
zatában. Emellett férje,
Dumitru Tiron maga is jól fi-

zetõ tisztségbe került: az or-
szágutakkal foglalkozó rész-
leg Iaºi-i fiókjának mérnöke;
miután korábban felesége
volt az igazgatója ennek a ki-
rendeltségnek, így könnyen
érthetõ, miként kerülhetett a
felelõs beosztásba. 

Egy másik igazgató,
Dumitru Petre felesége,
Viorica osztályvezetõ a tár-
saságnál, az ugyancsak igaz-
gatói tisztséget betöltõ
Mocanu Mihaela úgyszintén
behozta a céghez férjét,
Masalã Daniela osztályveze-
tõ férje, Ionuþ pedig a
CNADNR pénzügyi igazga-
tóságának igazgatója. Pistea
Marius osztályvezetõ neje a
CNADNR mérnöke, amint
osztályvezetõ kollégájának,
Stoica Elena Mihainak szin-
tén gondja volt rá, hogy hit-
vese is a cégnél keresse meg
a kalácsra valót. Tache és
Paul Nastasia, illetve
Niculae és Virginica Truicã
újabb két pár, amely „vállvet-
ve” dolgozik az országos tár-
saságnál. 

A példák még hosszan so-
rolhatóak lennének – a „ro-
koni összefûzõdés” tényét

maga Adrian Ionescu igazga-
tó is elismerte, amikor arra
panaszkodott, hogy a szerte-
ágazó rokonság, a „komasá-
gi szálak” miatt gyakorlatilag
lehetetlen bárkit is felelõsség-
re vonni az országos társasá-
gon belül. Egyben azt sem ta-
gadta, hogy éppen ez az
egyik nyomós oka a sztráda-
építés késedelmességének.  

Szövevényes kapcsolatok 

Adrian Ionescu egyébként
jól példázza azt is, hogy a
„komaság” olykor mennyire
áttételesen és szövevényes
módon érvényesül; õ maga
Radu Berceanu közlekedési
miniszter régi, megbízható
embereként ismert. Felesége
ugyan nem a CNADNR al-
kalmazottja, hanem a tárca
alárendeltségébe tartozó Ro-
mán Légiforgalmi Állami
Vagyonkezelõ Vállalat, a
ROMATSA munkatársa –
Adrian Ionescu pedig a
ROMATSA igazgatótaná-
csának tagja.

De áttételesek a „rokonsá-
gi szolgálati kapcsolatok” a
CNANDR másik igazgatója,

Mocanu Mihaela férje eseté-
ben is, aki szintén nem a tár-
saságnál, hanem a Viadesing
vállalatnál dolgozik, amely
viszont a CNANDR tanács-
adói cége. Van, aki egyene-
sen „megfeledkezik” arról,
hogy élettársával egyben
munkatársi viszonyban is
van: Mihai Tiberius osztály-
vezetõ például nyilatkozatá-
ban csak annyit tüntetett fel,
hogy felesége minisztériumi
alkalmazott – azt már „elfe-
lejtette” hozzátenni, hogy ép-
pen a közlekedési minisztéri-
um munkatársa. 

A társaság egyik igazgató-
ja, Florin Dascãlu felesége,
Mihaela pedig formailag
szintén nem a CNANDR,
hanem Via Carpatia cég
munkatársa. Csakhogy ez a
vállalat foglalkozik a közúti
infrastruktúrák tervezésével
és építésével, azaz tevékeny-
sége szorosan összefonódik a
CNADNR-ével. Az igazgató
ráadásul, szolgálati értesülé-
seit kihasználva nemrégiben
egy több mint 43 ezer négy-
zetméteres területet vásárolt
Adunaþii Copãceni-ben, ahol
repülõtér épül majd. 

Csigalassúságú útépítés

A CNANDR „õse”, a Ro-
mániai Országutak Országos
Ügykezelõsége (ANDR)
1991-ben alakult meg, és ak-
kor közel tizenötezer kilomé-
ternyi országútért felelt. Az
ANDR 1993-ban alakult át a
jelenlegi CNADNR-vé,
amelynek hatáskörébe tarto-
zik a teljes romániai országút
és autópálya-hálózat kihasz-
nálása, karbantartása, fejlesz-
tése és építése. Összesen
262,9 kilométer sztráda és
csaknem  tizenhatezer kilo-
méternyi országút fölött ren-
delkezik – alig 1300 kilomé-
ternyivel többel, mint elõdje
1991-ben. Ami azt jelenti,
hogy Romániában húsz esz-
tendõ alatt mindössze ennyi
országút épült, továbbá 244
kilométer autópályával bõvült
az úthálózat. A CNANDR a
közlekedési tárca alárendelt-
ségében mûködik, a társaság
bukaresti központjában négy-
száz, területi kirendeltségei-
ben több mint ötezer alkal-
mazott dolgozik (az eddigi
eredmények alapján hozzáte-
hetõ: többé-kevésbé). 

CNADNR: a „komák” vállalata?

MDF–SZDSZ: közös búcsúfellépés? 

Gyulay Zoltán

A rendszerváltoztatás
elindításában még fenn-

állt az érdekazonosság az
1980-as évek Magyarorszá-
gán kicsírázó két nagy erõ, a
népi-nemzeti gyökerû Ma-
gyar Demokrata Fórum
(MDF) és a liberális-urbá-
nus irányultságú Szabad
Demokraták Szövetsége
(SZDSZ) között.

Szocialisták karanténban

A szocialista világrendszer
összeomlását követõ elsõ – fi-
gyeljünk a jelzõkre – magyar
szabad és demokratikus vá-
lasztások után, 1990-ben
azonban az MDF alakítha-
tott (koalícióban a Keresz-
ténydemokrata Néppárttal és
a Független Kisgazda Párt-
tal) kormányt, és ez az
SZDSZ-t gyakorlatilag az
egykori állampárt, a Magyar
Szocialista Munkáspárt jog-
utódjának, az MSZMP-nek a
romjaiból újjáéledt Magyar
Szocialista Párt (MSZP) mel-
lé sodorta. A most vezetõ
erõnek számító, ellenzékbõl
ismét kormányra készülõ Fi-
atal Demokraták Szövetsége
(akkor még csupán Fidesz;

az elõbb Magyar Polgári
Párt, majd pedig Szövetség
késõbb jött létre) ekkor még
nem játszott meghatározó
szerepet.

A rendszerváltozást követõ
elsõ szabadon választott kor-
mány hivatalba lépésével két
évtizedre megtört a két párt
kapcsolata, viszonyuk min-
den volt, csak felhõtlen nem.
A most vasárnap esedékes
újabb szavazáson azonban
igencsak felmorzsolódva,
együttesen, közös országos
listákkal tesznek kísérletet a
parlamenti bejutási küszöb
(öt százalék) átugrására – bo-
csássuk mindjárt elõre: vajmi
kevés reménnyel. 

Mi történhetett? Hogyan
vált ellenféllé, majd pedig
szövetségessé a Magyar De-
mokrata Fórum és a Szabad
Demokraták Szövetsége? A
politika útjai – ahogy mon-
dani szokás – kifürkészhetet-
lenek.

Párhuzamos síneken

Az MDF 1987. szeptem-
ber 27-én alakult meg a
Lezsák Sándor költõ-tanító
lakiteleki házának kertjében
felállított sátorban – félig-
meddig illegalitásban. Az el-

zártságból úgy sikerült kitör-
nie, hogy az állampárt sza-
tellit-szervezetét, a Hazafias
Népfrontot mintegy párt-
büntetésbõl vezetõ, külön
utasnak számító – és a meg-
hívottak között szereplõ –
Pozsgay Imre szinte puccs-
szerûen a Magyar Nemzet cí-
mû napilapnak interjút adva
leközölte az úgynevezett
„lakiteleki nyilatkozatot”, és
ezzel a szellem kiszabadult a
palackból. Többé nem is le-
hetett visszatuszkolni.

Ugrás az idõben: 1990 ok-
tóbere. A forradalom évfor-
dulóját követõen Antall Jó-
zsef kormányfõ, a párt elnö-
ke kórházba kényszerült, és
az ünnep elõestéjén bejelen-
tett, szokatlanul magas ben-
zináremelés ürügyén a sze-
mélyfuvarozók blokád alá
vonták az országot, megbé-
nult a közlekedés. Ma már

egyre több történész véli úgy,
hogy puccskísérlet történt a
kormány megdöntésére, és
ennek az SZDSZ állt az élé-
re. Ez vezetett el a két párt
két évtizedig tartó kenyértö-
réséhez (pedig a kormányoz-
hatóság, a stabilitás megte-
remtésére Antall József – tá-
madták is érte eleget – paktu-
mot kötött a szabad demok-
ratákkal), majd egy esztendõ-
vel késõbb, 1991-ben a De-
mokratikus Charta életre hí-
vásához, amelynek jóvoltá-
ból az SZDSZ gyakorlatilag
kiszabadította a politikai ka-
ranténból a szocialistákat.

Az SZDSZ-nek gyakorla-
tilag már az elõzõ rendszer-
ben is megvolt az elõfutára a
demokratikus ellenzék sorai-
ban. Többé-kevésbé joggal
hitte (vagy legalábbis remél-
te), hogy 1990-ben kor-
mányra jut. Nem így tör-

tént, és innentõl kezdve a két
párt vonata, ha más-más sí-
neken is, de párhuzamosan
fut. Az MDF-nek még egy-
szer sikerül bekerülnie a ha-
talomba: 1998 és 2002 kö-
zött a Fidesz-kormány ide-
jén, az SZDSZ viszont 1994-
ben, majd 2002-ben és 2006-
ban is kormánytényezõ.

Hamis ûrlapok

Az MDF már ekkor elkez-
dett szeletelõdni: létrejön a
Magyar Igazság és Élet Párt-
ja (MIÉP) az addigi alelnök,
Csurka István vezetésével, a
Király B. Izabella fémjelezte
Magyar Érdek Pártja, és
mindenekelõtt jeles MDF-
politikusokból a Magyar De-
mokrata Néppárt, amely
utóbb vissza is olvad az anya-
szervezetbe. Az SZDSZ szár-
nyalni kezd: négyéves szünet

után, 2002-ben az MSZP
már nem mondhatja magáé-
nak a többséget. Sõt, 2006-
ban fokozódik az étvágy, az
oktatás és a közlekedés
(2002-ben még a belügyet is
megszerezve) mellé újabb
stratégiai fontosságú minisz-
tériumot vívnak ki maguk-
nak: az egészségügyet. Ebbe
bele is buknak. Az erõltetett,
átgondolatlan reform egyes
részkérdéseit névszavazás so-
dorja el, mire kilépnek a kor-
mányból. Botrányos körül-
mények között választanak
elnököt (elnököket): a hamí-
sított szavazócédulák ügyé-
ben hatósági eljárás indul, és
mára ugyanúgy elfogytak az
„alapító atyái”, miként idõ-
közben az MDF Dávid
Ibolyáék által jogerõs bírósá-
gi ítélet szerint is törvényelle-
nesen kizárt nagy nevei. Ha-
misításért a fórumosok sem
mennek a szomszédba: tizen-
négy hónapja egy idõközi vá-
lasztáson vissza kellett léptet-
niük országgyûlési képviselõ-
jelöltjüket (egy volt rendõrsé-
gi szóvivõt), mert álajánláso-
kat nyújtottak be az illetékes
bizottságnak.

Mára mindkét nagy rend-
szerváltó párt támogatottsá-
ga elolvadt. Az õsszel még
cáfolták – de egyre ernyed-
tebben – azt a politológusi
felvetést, hogy közösen kel-
lene a leendõ parlamentbe
jelölteket állítaniuk – mára
ez be is következett. Fóru-
mos „húzónevek” sora sér-
tõdött meg, és lépett vissza,
ennek folyományaként soká-
ig kérdéses volt, hogy lesz-e
közös (és létfontosságú) bu-
dapesti, illetve országos lis-
tájuk. Eldõlt: lesz. 

A két – egykor nagy – rendszerváltó
pártot az a veszély fenyegeti, hogy
most vasárnap búcsúfellépésükre kerül
sor a magyarországi országgyûlési vá-
lasztásokon. A Magyar Demokrata
Fórum és a Szabad Demokraták Szö-
vetsége 1990-ben még az elsõségért 
viaskodott egymással.

Az Országutak
és Autópályák
Országos Társa-
ságának vezetõ
tisztségviselõi
ügyében kezdett
kivizsgálást az
Országos Fedd-
hetetlenségi
Ügynökség.

Országgyûlési választások Magyarországon (2)

Dávid Ibolya és Retkes Attila – az MDF, illetve az SZDSZ (roncsainak) elnöke Fotó: MTI



A pénzügyi válság társadalmi válságot
okoz(ott). Kétségtelenül szegényebbek let-
tünk, kevesebb a pénzünk, s ezt a keveseb-
bet szinte kizárólag a számlák, adók, illeté-
kek kifizetésére, a mindennapi betevõ biz-
tosítására költjük. 
Elkerülhetetlen-e, hogy a krízis kulturális
és erkölcsi válságban tetõzõdjék? 
Elsõ látásra úgy tûnik, hogy az. Hiszen a
forráshiány miatt csökken az állam, az ön-
kormányzatok és mindenekelõtt a polgárok
kulturális ráfordítása. Ez azonban még
nem egyenértékû a kultúra válságával.
Ahol a mûvelõdési élet hajtóereje a civil
társadalom, az egyház, a sajtó, az iskola,
ott a kulturális válság esélye csekély. Sõt,
megnõ a felszabadító, katartikus élmény
iránti közösségi igény. A hitéletért, közmû-

velõdésért felelõs személyeknek
csupán fel kell ismerniük,
hogy mikor jelentkezik a
helyi közösségekben a kul-
turális hajtóerõ iránti szelle-
mi kereslet. Merthogy a
gazdasági-társadalmi vál-

ság közepette elõbb
vagy utóbb, de minden-

képpen erõteljesen je-

lentkezni fog, az bizonyos. Ugyanis azok a
válaszok, amelyeket a társadalom a krízis
kihívásaira ad, alapvetõen kulturális és mo-
rális indíttatásúak, a válság feltartóztatása,
a megoldás mikéntje, a népszerûtlen, de
szükséges lépések megtétele az örökölt és
tanult viselkedési kultúrá-
ból fakad. Ez a kultúra a
modern nyugati ember
számára pedig letagadha-
tatlanul zsidó-keresztény
fogantatású. 
Arra gondolok, hogy a
morális válasz ereje legin-
kább az idei húsvét hangulatából mérhetõ
le. A hangulatból, amelynek a jelképe Er-
délyben nem a csokinyúl vagy a cukorto-
jás. Haszna sem kereskedelmi profit. 
Azt már korábban megállapították a tár-
sadalomtudományok mûvelõi, hogy a val-
lásgyakorlás jelentõsége a kisebbségi hely-
zetben felértékelõdik, az egyéni és cso-
portidentitás megõrzésében fontos szere-
pe van. A társadalomtudományi logika, a
történelmi tapasztalat és aktuális adatok
egyaránt bizonyítják, hogy a kisebbségek,
köztük a kisebbségi sorban élõ magyar-
ság, saját kulturális gyökereit a vallásában

és annak intézményrendszerében látja a
legbiztosabban továbbélni – írja Tomka
Miklós. 
A vallásnak ezt a szerepét bizonyítják a
statisztikák is: az erdélyi magyarság három
százaléka ateista, Magyarországon ez az

arány 27 százalék. Erdély-
ben rendszeresen imádko-
zik a magyarság 70 száza-
léka, az anyaországban
mindössze 38 százalék. A
magyar identitás szerepe
Erdélyben erõteljesebb,
mint Magyarországon. Az-

az a hitvesztés és nemzeti identitásvesztés
között egyenes arányú összefüggés van. 
Ma a Kárpát-medencei magyarság na-
gyobb része bevallja, hogy hitetlen. Nem
ateista, annál több: istentagadó, aki számá-
ra a zsidó-keresztény parancsolatok ledön-
tésre ítélt korlátok. Miért ne engedné meg
Isten, hogy ezeknek az embereknek a hitet-
lenségét kitöltse a mély depresszió? – ma-
gyarázzák a magyar nemzet nagyfokú ki-
ábrándultságának okát a teológusok. 
Erdélyben azonban a hit még mindig, és
minden szekularizáció ellenére, a boldog-
ság forrása maradt, ezért a templomokat

vasárnap olyan sokan látogatják, mint
Budapesten a plázákat. Míg a nyugati
plázákat a fogyasztói társadalom Baáljait
imádók a húsvét elõtt, az erdélyi templo-
mokat húsvétkor rohamozták meg a hí-
võk. 
Erdély maradt a hitnek földje. Nagyhéten
sok ezren keresték az utat, amelyen ugyan
szembe fúj a szél, de amely az Élet, és
amelynek ígéretét a húsvét hozta el. És ez
azért jó hír, mert az ezredfordulón már
megállapították a magyar szociológusok,
köztük a már idézett Tomka Miklós, hogy
a vallásosságnak azok a kitüntetett esetei,
amelyek a szokásosnál (hitben, vallási él-
ményben, vallásgyakorlásban) aktívabb,
mélyebb és gazdagabb elmélyülést jelente-
nek, általában a nemzeti identitástudatot is
felerõsítik, pozitív beállítottságát és aktivi-
tását fokozzák. 
A másfél milliós erdélyi magyarságnak a
válság éveiben pedig semmire sincs na-
gyobb szüksége, mint a pozitív beállított-
ságra. Még az is kiderülhet, hogy a kétez-
redik év elsõ évtizedének végén beköszön-
tött válság értékteremtõ szerepet játszik
közösségi életünkben: elhozta kulturális és
hagyományos értékeink újrafelfedezését. 

Az öntözés kétségtelenül a tavaszi lustratio egyik erotikus cél-
zatú változata, amelynek eredete még nem egészen tisztázott.
Mindenesetre keresztény hagyományok is szövõdnek bele, hi-
szen hajdan a vízbemerítéssel, leöntéssel történõ keresztelés
húsvét táján volt. (…)
A húsvét hétfõjén felbukkanó emmausjárás a határjárásnak
egyik, régebben bizonyára a liturgiába is beleépült változata,
amely az aznapi emmausi tanítványokról (Lukács 24, 13-35)
szóló evangéliumból is merített indítást. (…) Mindenesetre föl-
tûnõ, hogy egyik szepességi falunak, Arnótfalvának
(Arnutovce) Emaus a német neve. Ez a kultusz egykori hazai
virágzásáról tanúskodik.(…)
Nem lehet vitás, hogy az ünnepnek helybeli, azóta elenyészett
szász Emmaus-hagyományoktól ihletett és népszokássá színe-
sedett sarjadéka élt és talán még máig is él Brassó bolgárszegi
románjai között. Orbán Balázs így örökítette meg: „Húsvét el-
sõ napján a legények az egyházi hatóság felügyelete alatt elöl-
járókat (vatáf) választanak, akik amint a fiatalság minden mu-
latságait, a húsvéti népünnepeket is rendezik. Az alsótemplom
elõtti téren, a porondon az összesereglett nép elõtt a legények
eljárják a buzogánytáncot ily módon: elõbb körbefogódzva tán-
colnak, rendre aztán mindenik beugrik a kör közepére s egy
tíz-tizenkét fontos ónos buzogányt háromszor dob fel, úgy,
hogy leestében elkaphassa. Aki elejti, amellett, hogy kinevetik
és kigúnyolják, minden elejtésért pár krajcárt fizet a vatáfok-
nak.

Bálint Sándor: Karácsony, Húsvét, Pünkösd. 
A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából 

A hit erdélyi plázái
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Öreg és cinikus hírlapírók figyelmeztetnek lépten-
nyomon, a közvélemény-felmérések, bármilyen
nagyságrendû mintatömegben nem veendõk túlsá-
gosan komolyan. Ennek ellenére javaslom, tekint-
sünk szét idehaza, hiszen e pirospozsgás kárpáti tá-
jakon még mindig nem szórták föl rózsákkal és lili-
omokkal a tolerancia diadalútját, sõt arra a bizo-
nyos porta triumphalis-ra is még várni kell. A mi-
nap, a keresztyéni nagyhéten tette közzé a Pro
Democratia társaság egy 1060-s méretû telefonos ki-
faggatás eredményét. Ebbõl derül ki, hogy van a
bérces és aranykalászos pátriánkban közel ezer,
mondjuk így, kényelmetlen alak. 
Õk aztán menten keresztre feszítenék azt, aki az orto-
doxiát bírálni merészeli. (Ezért nem volt egykor refor-
máció sem.) Hiszen, mint a húsvéti híradókból kide-
rül, az ünnep nem a szeretetrõl és a megújulásról, ha-
nem a nemzeti feltámadásról szól, s a mély bigottság
töretlenül vette vissza állásait, amelyeket a szocializ-
mus negyven éve visszaszorított vagy legalább is nem
akart tudomásul venni.
Ugyanõk megvonnák az állampolgárságot azoktól,
akik szégyent hoznak külföldön a románságra azzal,
hogy bûnöznek. Érdekes, ugyanez nem vonatkozik a
belföldön elkövetett gazemberségekre. Olyan ez, mint-
ha elfednénk a szemünket egy balesetnél, amit mi
okoztunk, s közben azt ismételnénk: nem az én ko-
csim, nem az én jogsim. Holott ha az a külföldre sza-
kadt munkálkodó valamit elkövetett, ami a nemzeti
nagyságot homályosítja, az bizony a honi állapotok,
erkölcsök, életszemlélet folytatása. Az idegenek, kül-
földiek mélységes lenézése, megvetése: akikkel szem-
ben bármi elkövethetõ, ami odahaza mégsem. 
A székelyt, székelyföldit, aki autonómnak szeretné
magát, kiutasítaná, megvonná az állampolgárságát.
Bizonyos, hogy a halálbüntetés visszaállításával is õt
jutalmazná elsõnek. Ha nem jó neki ez a ortodox vi-
lág, várjon reá az autonóm másvilág.
Tételezzük fel, a halálbüntetés visszaállítása megbuk-
na egy népszavazáson, de az állampolgárságtól való
megfosztás könnyen elérhetõ lenne. Ugyanis több
ezer ember úgy hiszi, ennél fájóbb, csípõsebb büntetés
aligha várhat az idegenszívûekre. 
Ahogyan én ismerem Európát, a jogfosztottak befoga-

dására mindjárt mozgalom indulna, kormá-
nyok és szervezetek ajánlanák föl az ál-
lampolgárságot és menekültstátust, a ki-
utasító, jogfosztó országot megbélyegez-
nék, s az üldözöttek lényegesen jobb hely-
zetbe kerülnének, mint korábban bármi-

kor. És mindennek két folyománya: 1.
a türelmetlen ország presztízs- és em-
bervesztesége; 2. keresni kellene

újabb méretes ellenséget. Sebestyén Mihály
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Erdély maradt a hitnek
földje. Nagyhéten sok
ezren keresték az utat,
amelynek ígéretét a hús-
vét hozta el.

Ambrus Attila 

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az átlagember alvásigénye: még öt perc.” 
Max Kauffmann

Szöveg nélkül

Feltámadás után

Bûnbakképzés
elemi fokon

A nap címe. Egy nap Románia másik fe-
lének. „No Bãsescu Day”, Azi.

Magyarázat. Az akciót a Sarkozy francia
államfõ és Berlusconi olasz miniszterel-
nök ellen kezdeményezett „virtuális” meg-
mozdulások mintájára szervezték blog-
gerek (internetes naplóírók), tehát nem
politikusok, mégpedig április másodikára,
Bukarestben és Piteºti-en. Békés megmoz-
dulásnak indult, aztán még békésebben ért
véget: érdeklõdés híján a nem egészen
százfõs tömeg szépen hazament az Egye-
tem térrõl. De megvolt!

Váratlan lecke, kellemes meglepetés.
Minthogy közlekedni ünnepekkor is kell,
sõt, az ifjú Prigoanã (az öreg Prigoanã, a
bukaresti szemételszállító király fia,
Honorius) ismét a gyorshajtás vétkébe
esett. A sok gyertya és kántálás között a
kis hír mennyei manna volt a tévék szá-
mára. Ám jött két érdekes fordulat. Az
ifjút meghívták a tévébe, s kiderült, hogy
teljesen normális, bánja tettét, de nem vi-
szi túlzásba, magabiztos, de nem arro-
gáns, jól beszél, ért a (gazdaság)poli-
tikához. Ha lehet, még érdekesebben vi-
selkedett az apja: bejelentette, hogy a fia
ügyében igenis interveniált a rendõrségen
– megkérte a hatóságot, hogy ne csupán
pénzbírsággal és pontlevonással büntes-
sék, hanem vegyék el a hajtási engedélyét
is. Rendhagyó, dicséretes gesztus!

Ha gyónni kell, gyónni kell. Húsvét kö-
rüli dolgokról ír Cezar Paul-Bãdescu a
Dilema Veche hasábjain, fõleg azon mél-
tatlankodik, hogy a súlyos böjtöt az or-
todoxok miért terjesztették ki a tévéné-
zésre is: jelezzük a dolgot, bár ez az ötlet
a tévénézés bõjtjével tetszik nekünk, szí-
vesen kiterjesztenénk (bár abban aligha-
nem élesen különbözünk az ortodox egy-
háztól, hogy ezt a bõjtöt semmiképpen
sem terjesztenénk ki a sportközvetítések-
re és a ritka mûvészfilmekre). No de az,
amin igazán meghökkenünk, az az orto-
dox egyház elõírása, amelynek megfele-
lõen az ortodox hívõknek a rengeteg
minden (például a tévénézés) mellett
meg kell gyónniuk azt is, ha katolikus
templomba mentek. Most már értjük,
hogy miért kell minden kis zugba egy or-
todox templom. 



Folytatás az 1. oldalról

„Húsz leva, azaz tíz euró volt
három napra a parkolás, de
megérte, mert õrizték az au-
tót” – részletezi a húsvétot a
bolgár tengerparton töltõ tu-
rista. Mint mondja, a szállo-
da elõtt szinte kizárólag ro-
mán rendszámú autók voltak
– és nemcsak Bukarestbõl,
hanem szép számmal Er-
délybõl is –; becslése szerint
mintegy ötszáz romániai
vendég tartózkodott csak ab-
ban az egy hotelben. A bul-
gáriai turisztikai szakhatóság
adatai szerint összesen mint-
egy harmincezer romániai
turista töltötte a szomszédos
ország tengerparti üdülõtele-
pein a feltámadás ünnepét;
eközben a román tengerpar-
ton összesen alig ötszáz ven-
dég lézengett. Tavaly húsvét-
kor huszonnégyszer többen,
összesen 12 ezren látogatták
meg a román tengerpartot.
Akkor az ismert zenész,
Zoran Bregovic koncertjével
csalogatta oda Elena Udrea
turisztikai miniszter a vendé-
geket; a közpénzek elköltésé-
nek ilyen módját késõbb par-
lamenti bizottság is vizsgálta.

Vékonyabb pénztárcák

Összesen mintegy tizenöt-
millió lejes forgalommal te-
hát igen sovány húsvétot zárt
a romániai turizmus az ün-
nepnapok alatt. A román

szállásadók szövetségének
(FPTR) legfrissebb felméré-
sei szerint országos szinten a
turistaforgalom negyvenszá-
zalékos visszaesést szenve-
dett el a tavalyi évhez képest.
A nemrég közzétett adatok-
ból kiderül, hogy azok, akik
mégis rászánták magukat az
üdülésre, vékonyabb pénztár-
cából költekeztek, szemé-
lyenként átlagosan 405 lejt fi-
zetve a szolgáltatásokért, az-
az húsz százalékkal keveseb-
bet, mint tavaly.  

Kampányhiány, válság

Azt, hogy a kül- és belföl-
di látogatottság egyaránt el-
maradt a tavalyi évekhez ké-
pest, egyes szakértõk a sze-
rény népszerûsítõ kampá-
nyokkal magyarázzák, an-
nak ellenére, hogy az utóbbi
hetekben egymást érték az
idegenforgalmi kiállítások és
vásárok. Ezt tetézte még
szerintük a szabadnapok rö-
vidsége, amiert tavaly a má-
jus elsejei ünnepek részben

kárpótoltak. „Továbbra is a
nemzetközi gazdasági vál-
ságnak tulajdonítható, hogy
a húsvéti turisták száma
ennyire  viszszaesett Romá-
niában” – mondta az Új Ma-
gyar Szó megkeresésére Tán-
czos Barna, a Turisztikai és
Regionális Fejlesztési Mi-
nisztérium államtitkára, aki
szerint a 2010-es év gazdasá-
gi szempontból legalább
olyan nehéz lesz, mint a ta-
valyi, vagy még nehezebb.
Ez a trend várhatóan majd a

nyári idõszakban is folyta-
tódni fog, így továbbra is ne-
héz idõszak elé néznek az
ágazat képviselõi. „A szál-
láshelyek minõség szem-
pontjából nem romlottak, s
a hotelek száma egyenesen
növekedett, az ajánlatokat
az idegenforgalmi cégek a
gyér érdeklõdés miatt egyre
vonzóbbá teszik. A problé-
ma a kereslet oldalán mutat-
kozik, a lehetõségek és a
pénzügyi háttér zsugoro-
dott, ezért kevesebb az
érdeklõdõ” – magyarázta az
államtitkár. 

Feljövõben a vidék

A szûkös esztendõ ellené-
re kelendõnek ígérkezett a
vidéki turizmus, melyet
mintegy tizennyolcezer sze-
mély, az üdülõk fele válasz-
tott kikapcsolódásul az ün-
nepekre. A leglátogatottabb
üdülõhelyeken, Szeben,
Máramaros, Vrancea, Buko-
vina, Buzãu vidékén nyolc-
vanszázalékosra emelkedett
a szálláshelyek telítettsége.
Bár a statisztikák szerint a
Prahova völgye volt a máso-
dik legnépszerûbb utazási
célpont, a rendelkezésre álló
helyeknek itt még a fele sem
telt be. A Duna-Delta – szin-
tén inkább hagyományos-
nak mondható, rusztikus
ajánlataival – másfélezer
embert vonzott az ünnepek
idején a környékre. 
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Huszonnégyszer kevesebben látogatták meg a hazai tengerpartot idén húsvétkor, mint tavaly Fotó: Agerpres

Gy. Z.

Európa legnagyobb
gázszolgá l ta tó jának

szerepére tör Lengyelor-
szág – legalábbis az orosz
nyelvû Kommerszanty címû
gazdasági lap tudósítása
szerint (a brit The Times-ra
hivatkozva). A híradás sze-
rint a földgázmezõ kiterje-
dése megegyezik az orosz-
országi dél-tombeiszki lelõ-
helyével, s kiaknázására
máris megkezdõdtek az
elõkészületek. Amennyi-
ben a hír igaznak bizonyul,
s belátható idõn belül való-
ban megkezdõdik a terme-
lés, Lengyelország önellá-
tóvá válhat, illetve expor-
tálhat is. Az Európai Unió
gáztartalékai 47 százalék-
kal növekedhetnek, és a
szinte monopolhelyzetû –
Európába 2009-ben 9 milli-
árd köbmétert szállító –
orosz Gazprom komoly ve-
télytársat kaphat. A hír kí-
sértetiesen hasonlít ahhoz a
2005-ben felröppent jelen-
téshez, amely szerint Ma-
gyarországon, a román ha-
tárhoz közeli „makói árok”
iparszerû kitermelés esetén
akár évi tízmilliárd köbmé-
ter földgázt adhatna. Hiába
költöttek el azonban ötven-
milliárd forintot (7,7 milli-
árd lejt) a feltárásra, az
energiahordozó igen mé-
lyen található, ezért a ma-
gyarországi munkálatok-
ban részt vevõ – most a len-
gyeleknél kereskedõ –
Exxon tavaly õsszel lefújta
a folytatást.  

Lengyel–orosz
gázvetélkedõ

Sike Lajos

A kormányon lévõ ma-
gyarok egyik javaslata a je-
lenlegi régiós határok átraj-
zolása. Miért van szükség
erre?
– Ráillik a mostani fejlesztési
régiókra az ismert mondás:
aki sokat markol, az keveset
fog. Túl nagyok a jelenlegi
fejlesztési egységek, és már
ezért sem lehetnek hatéko-
nyak. Minden ilyen felosztás
önmagában azt feltételezi,
hogy az egy régióba sorolt te-
rületeket azonos gazdasági
és egyéb érdekek kötnek ösz-
sze. De ha ránézünk a térkép-
re, könnyen észrevehetjük,
hogy ez messze nincs így. 

Azt mondja, hogy nem
egyazon érdekek vezérlik
Szatmár, Máramaros, Szi-
lágy, Bihar, Beszterce és
Kolozs megyéket, amelyek
az Északnyugati Fejlesztési
Régiót alkotják.

– Nem csak Besztercének,
Szilágyságnak, hanem Szat-
márnak vagy Márama-
rosnak sincs túl sok köze Ko-
lozsvárhoz azon túl, hogy
sok fiatal megy az ottani
egyetemekre, s a kincses vá-
ros megugrott fejlõdésének
köszönhetõen, tanulmánya-
ik befejeztével mind többen
ott is ragadnak. Kolozsvár
elhúzott a bolyból, ami ter-
mészetes is, mert sokkal na-
gyobb a vonzási körzete,
mindig is központi szerepet
töltött be Erdélyben. Szat-
márnémetinek vagy Nagy-
váradnak más az erõvonala,
valamint a fejlõdésiránya.  

Miben más ez az irány?
– Az északnyugati régióból
Szatmárnémeti azért is lóg
ki, mert három ország talál-
kozási övezetében fekszik, s
a határok légiesedése okán
ma már mind szélesebb és
intenzívebb gazdasági, kul-
turális és turisztikai kapcso-

latokat alakított ki nemcsak
a közelebbi Nyíregyházával,
Debrecennel és Ungvárral,
de például Kassával és Krak-
kóval is. A mienknél azon-
ban vannak kirívóbb példák
is: ilyen az ország déli részén
Ploieºti-nek Giurgiuhoz és
Sloboziához való kapcsola-
ta, vagy Konstanca és Buzãu
viszonya. Ez is azt bizonyít-
ja, hogy a jelenlegi régiókat
nem a valós érdek, hanem
politikai játszmák alapján
hozták létre.

Hogyan jellemezné az
északnyugati régió mûködé-
sét?
– Az adott körülmények kö-
zött egészen jól mûködik, az
országos adatok szerint a
nyolc régió közül a második
legeredményesebb. Ám a ne-
heze csak most következik,
mivel másak a fejlõdési irá-
nyok. Szatmár megyének
azokat az elõnyöket kell ki-
használnia, amelyeket a

határmenti együttmûködés
kínál a következõ években,
amelyekre pályázatok útján
könnyûszerrel kap uniós tá-
mogatásokat. A mostani ke-
retek viszont inkább fékezik
fejlõdésünket, ezeken hala-
déktalanul változtatni kell.

Mennyiben felelne meg
Szatmárnak, ha Biharral és

a Szilágysággal alkotna egy
jóval kisebb régiót az
RMDSZ javaslata szerint?
– Másokkal is tárgyaltam
már errõl, s szinte tökélete-
sen megfelelne. Úgy látom,
ez Szilágyságnak is elõnyö-
sebb lenne, mint  a jelenlegi
rendszer, hisz a megye terüle-
tének nagyobb része a Me-
szesen innen helyezkedik el,

ami a Biharral  és Szatmárral
való kommunikálást  teszi
könnyebbé. 

Mi kapcsolja össze ezt a
három megyét?
– Sok a közös adottság ter-
mészeti, gazdasági és turisz-
tikai vonalon, azonos törté-
nelmi-kulturális hagyomá-
nyokról beszélhetünk, s a fej-
lõdési különbség sem eltérõ.
Gondoljunk csak a mezõgaz-
daságra, s külön a gyümölcs-
termesztésre, a bor- és pálin-
kakultúrára, a termálvizekre,
ami önmagában is több
együttes pályázat témája le-
het. S a három megye már lé-
pett is abba az irányba, hogy
jobban összekapcsolódjon. A
bihariak megépítették Sza-
lacsnál a megyehatárig azt az
utat, amely egy új kapocs
lesz Szilágypéren át Szat-
márnak – a magunk részén
az idén végezzük el az aszfal-
tozást. Készül a kivitelezési
terve annak az útnak, amely
Szilágyság felé, Hadadon át
húsz kilométerrel lerövidíti a
távolságot Zilah felé. De
ugyanígy épülnek azok az
utak is, amelyek Magyaror-
szág felé a schengeni övezet-
hez kapcsolnak bennünket,
velünk a szilágyságiakat is.
Szóval mi hisszük, hogy szá-
munkra ez a fejlõdés iránya.

Fékezi Szatmárt a jelenlegi régiós felosztás 
Csehi Árpád szerint a romániai régiókat nem a valós érdek, hanem politikai játszmák alapján hozták korábban létre

Túl nagyok a jelenlegi régiók, ezért nem lehetnek hatéko-
nyak – mondta lapunknak Csehi Árpád, a hat megyét ma-
gában foglaló Északnyugati Fejlesztési Régió soros elnöke.
Csehi szerint – aki Szatmár megye tanácselnöke – más
irányban fejlõdik Szatmárnémeti és Nagyvárad, így nem 
indokolt, hogy Kolozsvárral egy régióhoz tartozzék. 

Csehi Árpád: Szatmár, Bihar és Szilágy megye összetartozik

Böjtös lett a húsvéti üdülés 
A román tengerpart csúfos vereséget szenvedett a bolgárral szemben 



Fleischer Hilda

„Tökéletesen megértem a
háziorvosokat, de tartha-

tatlan, hogy itt állok gyógy-
szer nélkül” – panaszkodik
kétségbeesetten a temesvári
P. M. A lapunknak nyilatko-
zó diák napok óta vár pszi-
chiátriai kezeléséhez szüksé-
ges ártámogatott gyógyszeré-
re. A háziorvosok immár egy
hete nem állítanak ki sem
kedvezményes árú gyógysze-
rekre recepteket, sem szakor-
vosi ellátásra feljogosító
küldõpapírt. Az érintettek
április elseje óta tiltakoznak a
számukra kedvezõtlen felté-
teleket biztosító keretszerzõ-
dés és a majdnem negyven-
százalékos idei bevételcsök-
kenés miatt. Errõl a helyzet-
rõl, illetve a hat napja tartó
orvosi sztrájk felfüggesztésé-
rõl tárgyalt tegnap Cseke At-
tila egészségügyi miniszter a
Háziorvosok Országos Szö-
vetsége, valamint az Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénz-
tár (CNAS) képviselõivel. A
tegnap eredménytelenül zá-
rult egyeztetést ma folytatják.

Csõdveszélyben 
a rendelõk

A tegnapi tárgyalások elõt-
ti reggeli órákban egy kis lét-
számú, háziorvosokból álló
csoport vonult fel a bukaresti
Egyetem tér és az Egészség-

ügyi Minisztérium épülete
közötti útszakaszon. Eköz-
ben Cseke Attila egészség-
ügyi miniszter – a múlt pén-
teki „elsõ forduló” után – is-
mét tárgyalóasztalhoz ült a
Háziorvosok Országos Szö-
vetségének képviselõivel. A
háziorvosok érdekképvisele-
te úgy véli, a szaktárca és a
CNAS a fejük fölött döntött a
keretszerzõdésrõl. 

Doina Mihãilã, a házior-
vos-szövetség elnöke a teg-
napi találkozót követõen
annyit mondott: ha a mai

tárgyalások nyomán sikerül
mindenki számára elfogad-
ható feltételekkel szerzõdést
kötni, holnaptól újra zavar-
talanul mûködhet az ellátás.
„Az eredetileg tervezett
szerzõdésnek megfelelõen a
háziorvosok költségvetése
majdnem negyven százalék-
kal csökken, kiadásaik vi-
szont az euróárfolyamnak
megfelelõen nõnek, és vár-
hatóan a rendelõk több mint
fele csõdbe megy a közeljö-
võben” – fogalmazott élesen
Mihãilã.

Az egészségügyi miniszter
megértésérõl biztosította az
érintetteket, de jelezte, hogy
idén komoly anyagi gondok-
kal küzd az egészségügy, és
méltánytalannak nevezte,
hogy a háziorvosok a betege-
ken keresztül gyakorolnak
nyomást a kormányra. 

Sztrájktörõk Hargitában

Bár a háziorvosok többsé-
ge szigorúan tartja magát a
sztrájkhoz, 21 Hargita me-
gyei háziorvos mégis aláírta

a szerzõdést a Megyei
Egészségügyi Pénztárnál. A
hargitai pénztár elnöke,
Rodica Biro elmondta, már
pénteken felkérték a megye
151 családorvosát: jelezzék,
hogy mi a szándékuk. „A
megyében 130 orvos nem
kötött szerzõdést, és hivata-
losan nem is jelezték, hogy
tulajdonképpen mi ellen is
tiltakoznak” – nyilatkozta
Biro. Szabó Soós Klára, a
Hargita Megyei Háziorvos-
ok Szövetségének elnöke vi-
szont kifejtette: a felkínált
szerzõdés nem jogszerû,
ezért tagadták meg az
együttmûködést. Mint
mondta, a betegellátás a til-
takozás ellenére zavartala-
nul folyik. Háromszéken
napok óta tart a sztrájk. Se-
res Lucia, a Kovászna me-
gyei háziorvos-szövetség el-
nöke szerint a visszajelzések
alapján a betegek megértõ-
ek. Az elnök lapunknak ar-
ról számolt be, hogy a meg-
felelõ ellátás érdekében a
krónikus betegeket a család-
orvosok telefonon értesítik,
amint lejárt a sztrájk, és
azonnal kiállítják számukra
a szükséges ártámogatott re-
cepteket. A többi beteg szá-
mára 1-2 napra elegendõ,
teljes árú gyógyszert írnak
fel, de figyelnek rá, hogy a
lehetõ legolcsóbb készít-
ményt ajánlják a rászoru-
lóknak. 
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HIRDETÉS

Röviden

„Harapófogóban” Cseke Attila. Rodica Tãnãsescu (balra) és Doina Mihãilã, a háziorvosok képviselõi
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Inczefi Tibor

Elkezdõdött tegnap a
Gyergyószárhegyi Kul-

turális és Mûvészeti Köz-
pontban a tavaszi vakáci-
óban immár hagyomá-
nyosan megszervezett diák-
tábor. Az április 6-a és 11-e
közt zajló cseretábort  har-
madik alkalommal szerve-
zik meg Hargita, Beszterce-
Naszód és Hajdú-Bihar me-
gyei diákok számára. 

Hargita és Beszterce-
Naszód megye között tavaly
együttmûködési megállapo-
dás született, amely hangsú-
lyozza a Székelyföld és a
szórványrégiók közötti

együttmûködés fontosságát.
Ezt az együttmûködést erõsí-
tik azok a tizenévesek, akik
Beszterce-Naszód megyébõl
vendégként érkeznek
Gyergyószárhegyre. A régiók
közötti együttmûködés jegyé-
ben társaik azok a hajdúsági
kamaszok, akik Magyaror-
szágról látogatnak Hargita
megyébe. A résztvevõk
ismertetik szûkebb pátriáju-
kat és ugyanakkor megismer-
hetik társaik otthonát.  Bemu-
tatásra kerül Beszterce, Beth-
len, Somkerék, Sajóudvar-
hely, Sajósárvár, Tacs, Órad-
na történelmét. Lehetõség
nyílik a harinai evangélikus
templom, a Gyilkos-tó, a Bé-

kás-szoros, a Csíkszeredai
Múzeum megtekintésére is.
A kezdeményezés részeként
a székelyföldi és a magyaror-
szági diákok könyveket, vala-
mint magyar ifjúsági  és
rajzfilmeket adományoznak
a Beszterce környékén élõ
gyerekeknek. A könyvado-
mányokat gyarapította a Haj-
dú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat, Gyergyóalfalu és
Gyergyószárhegy önkor-
mányzata, valamint a Pallas-
Akadémia Könyvkiadó is.
Az így összegyûlt könyveket
és adományokat a besztercei
református egyház juttatja el
a Beszterce környékén élõ
magyar gyerekekhez. 

Szórványtábor Gyergyóban

Karanténban 
Szatmárnémeti

Veszett rókát fogtak Szat-
márnémeti belvárosában,
ezért a Megyei Állategész-
ségügyi Igazgatóság karan-
tént rendelt el a megye-
székhely területén. Szakér-
tõk szerint a súlyos betegsé-
get terjesztõ állat érintkez-
hetett a házi kedvencekkel,
ezért a következõ napok-
ban az illetékesek ellenõr-
zik, hogy a környéken élõ
kutyáknak és macskáknak
érvényes-e a veszettség elle-
ni oltása.  Nem tudni, hogy
a fertõzött róka honnan té-
vedt a városba, ezért a sin-
térek fokozottan figyelnek
a belvárosi és a külvárosi
kóbor állatok esetleges fel-
bukkanására is.

Repülésstop 
Marosvásárhelyen

A felszállópályák felújítási
munkálatai miatt felfüg-
gesztették a marosvásárhe-
lyi Transilvania repülõtér
tevékenységét tegnaptól va-
sárnapig, április 11-ig. A
következõ idõszakban fel-
újítási munkálatokat végez-
nek a kifutópályán, ezért a
járatokat vagy más légiki-
kötõkbe irányítják, vagy
pedig felfüggesztik.
Valamennyi érintett légitár-
saság maga dönti el, hogy
a kettõ közül melyik meg-
oldást választja. 

S. M. Z.

Májusban rendezik a ti-
zenharmadik Erdélyi Tu-

dományos Diákköri Konfe-
renciát (ETDK), jelentették
be tegnap a szervezõk, a Ko-
lozsvári Magyar Diákszövet-
ség (KMDSZ), a Babeº–
Bolyai Tudományegyetem
(BBTE) és a Kolozsvári Ma-
gyar Egyetemi Intézet
(KMEI). A rendezvénysoro-
zat a hazai egyetemi élet
egyik kimagasló eseménye, a
kezdeményezõk idén körül-
belül háromszáz hallgató
részvételére számítanak.
Azok, akik a reál és a humán
tudományok terén kiemelke-
dõ teljesítményt nyújtanak,

május 14. – 16. között talál-
kozhatnak Kolozsváron.  A
konferenciára április 12-e és
23-a között lehet jelentkezni,
a benevezett dolgozatok le-
adási határideje április 29-e.
A résztvevõk 36 szekcióban
ismertethetik eredményeiket,
mérhetik össze tudásukat:
„Ezek a csoportok majdnem
lefedik a hazai egyetemi okta-
tás teljes kínálatát. Talán a
humán tudományok terén
vannak hiányosságok, fõleg
az idegen nyelvek képviselõit
nem sikerült kellõ mértékben
bevonni a munkába” –
mondta el lapunknak Szabó-
Györke Zsombor, a KMDSZ
PR-szakembere. A rendez-
vénysorozat nem csak új is-

meretségek létrejöttét, a to-
vábbi mûhelymunkák elõké-
szítését teszi lehetõvé, hanem
segít az egyetemi tanulmá-
nyok elmélyítésében, és a dip-
loma utáni szakmai tovább-
fejlõdés elõkészítésében is –
állítják a szervezõk. A legjobb
dolgozatok szerzõi pénzjuta-
lomban részesülnek, vala-
mint jogot szereznek a 2011-
ben Magyarországon meg-
rendezendõ XXX. Országos
Magyar Diákköri Konferen-
cián (OTDK) való részvételre
is. Az idei konferenciára min-
den 35 évesnél fiatalabb egye-
temista jelentkezhet, a neve-
zési díj KMDSZ tagoknak 8
lej, KMDSZ tagsággal nem
rendelkezõknek 12 lej. 

Közeledik az ETDK-rajt
Kovács Zsolt

Bárányt és mobiltelefont
loptak húsvétkor Ko-

vászna megyében. Gheor-
ghe Drãghici sepsiszent-
györgyi rendõrparancsnok-
helyettes lapunknak el-
mondta: húsvét elõtt egy
Szemerja negyedi üzletbõl
lopás miatt riasztották a ha-
tóságokat, a bolti tolvaj
meglepetésszerûen az egyik
vásárló csomagmegõrzõben
lévõ húsvéti bárányával tá-
vozott. Az elkövetõt, M.
Lászlót, hamar azonosította
a rendõrség, így a húsvéti
bárányt idõben vissza tud-
ták adni jogos tulajdonosá-
nak, az ünnepi asztal a ká-

rosult családnál sem maradt
üresen. A locsolás viszont
újabb lehetõséget adott a
bûnelkövetésre, különösen a
„megélhetési” locsolás oko-
zott sok gondot. Egy 85 éves
kökösi asszony például a
hét elején ijedten jelezte,
hogy ismeretlen fiatal locso-
lója mobiltelefonjával távo-
zott a tojásajándékozás
után. Az ünnepi szarkát, ha-
sonlóan a báránytolvajhoz a
helyi rendõrség órákon be-
lül elfogta. A közlekedés-
rendészek számára is sikert
hozott a húsvét: a láthatat-
lan radarok üzembe
helyezése óta látványosan
lecsökkent a megyei forga-
lom, kevesebb gyorshajtót

értek tetten. Egyetlen súlyos
balesetre került sor a feltá-
madás ünnepén: a Ko-
vásznán pihenõ 38 éves
Osman Ali, a 28 éves Moha-
med Osman és a 32 éves
Osman Aurelia bérelt ATV
terepjárókkal versenyeztek a
városközpont és a Tündér-
völgy között. Szemtanúk
szerint a négykerekû terep-
motorokon kaszkadõrmu-
tatványokat gyakoroltak,
amikor két ATV összeakadt
és felborult. A súlyosan sé-
rült turistákat elõször a he-
lyi kórházban próbálták el-
látni, ám állapotuk annyira
romlott, hogy a Brassói Me-
gyei Kórház segítségére volt
szükség. 

Bûnös húsvét Háromszéken

Harmadik fordulónál tart...
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Posztumusz 
Ybl Miklós-díjak

Tizenhét, már elhunyt épí-
tész munkásságát ismeri el
ma Posztumusz Ybl Miklós-
díjjal a Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági Minisztérium,
valamint a Magyar Építõ-
mûvészek Országos Szövet-
sége (MÉSZ), írja az MTI.
A MÉSZ felkérésére többek
között Kós Károlyt,
Medgyaszay Istvánt, Hajós
Alfrédet, Györgyi Dénest,
Borbíró Virgilt, Weichinger
Károlyt, Gerlóczy Gedeont,
Kiss Tibort, Fischer Józsefet
választották ki a posztu-
musz Ybl Miklós-díjra.

Marad a szigorú 
költségvetés

Nem lazít a tavaly beveze-
tett válságkezelõ intézkedé-
seken a Sziget Fesztivál
szervezõje, marad többek
között a szigorú költségvetés
és a megerõsített külföldi
reklámkampány – írta Ge-
rendai Károly, a Sziget Kft.
ügyvezetõjére hivatkozva a
Világgazdaság keddi számá-
ban. A cég az idén fõleg az
új, a júniusban megrende-
zendõ Stargarden fesztivál-
tól vár számottevõ forga-
lombõvülést.

Kovács Zsolt

Sárkányölõ címmel készít
elõadást az idei Szent

György napokra a sepsi-
szentgyörgyi Háromszék
Táncegyüttes. Az új bemuta-
tót április 20-ára idõzítették a
sepsiszentgyörgyi Szakszer-
vezetek Házának Nagyter-
mébe, de a táncjátékot bemu-
tatják majd az április 23–25.
között zajló városnapok
nagyszínpadán is. A Három-
szék Táncegyüttes ezúttal
Szent György lovag alakját
és tetteit eleveníti fel a Sár-
kányölõ címû elõadásában,
amely több legenda-változat-
ra épül. A táncszínházi elõ-
adásban kibontakozik az éle-
tünket egyaránt meghatározó
jó és rossz harca – mondta
Czilli Balázs a Háromszék
Táncegyüttes irodalmi titká-
ra, aki szerint az elõadás ve-
zérvonala az a meggyõzõdés,
hogy a keresztényi hit meg-
szünteti a démonok uralmát,
és a gonoszt minden alakjá-
ban legyõzi. Ez az az érték,
amelyet közvetíteni akar, és
ez az az érték, amely egyre
inkább eltûnõben van a vilá-
gunkból – mondta Czilli Ba-
lázs, aki szerint Szent
György példamutatása egyre
szükségesebbé válik. 

Röviden

Horváth István

„Miért rajzolsz? Kény-
szerbõl.” A bekezdés ele-

jén szereplõ kérdés az
ÚMSZ-é, a választ Könczey
Elemér karikaturista adta ki-
állításának utolsó, csíkszere-
dai állomásán, éppen április
elsején. Maga az alkotó e
kényszerrõl így vall: „Már
tíz-tizennyolc éves kamasz-
ként azt éreztem, hogy vala-
mit üzenni fogok az embe-
reknek. Nem is sejtettem,
hogy a karikatúra lesz az,
amivel átadom ezt az üzene-
tet. A házunk szerencsére
mindig tele volt Ludas
Matyival. Mindenütt Ludas
Matyik hevertek: a konyhá-
ban, a budin, a padon a fa
alatt, évfolyamonként beköt-
ve. Valószínûleg tudat alatt
ez nagy hatással volt rám.

Késõbb Kolozsváron építõ-
mérnöknek kezdtem tanul-
ni, ami zsákutcának bizo-
nyult, de ekkor kezdtem el
rajzolni. Akkor bukkant a
felszínre a tudatalattimból a
karikatúrák iránti szeretet,
és elindult az úthenger.” 

Annak idején a Krónika cí-
mû napilap az õ karikatúrái-
val indult. A lap gyakorlati-
lag rajzolásra kényszeríti õt,
mondta lapunknak, hiszen
leadási határidõk vannak na-
ponta, minden lapszámba
kell a rajz, de ott a belsõ,
közlési kényszer is. És
Könczey szerint mindkettõ
elég erõs ahhoz, hogy min-
den napra megszülessen egy-
egy karikatúra.

A kiállítás Könczey leg-
újabb, Fejadag címû köteté-
nek bemutatásával volt egy-
bekötve. A gyûjteményben

365 rajz szerepel, minden
napra egy adag, hogy meg
ne ártson. Hiszen élvezhetet-
lenné válna, ha egy szuszra
pörgetnénk át a kis köny-
vecskét, mondta a megnyi-
tón a szerzõ, hozzátéve: ha
egész évi söradagunkat egy-
szerre innánk meg, az is
megártana.

Egyfajta rituáléként az új-
ságban elõször Könczey kari-
katúráját nézi meg, csak azu-
tán lapozza át a többi oldalt,
mondta megnyitóbeszédé-
ben Lövétei Lázár László
író. A karikatúrákkal kapcso-
latban Turgenyevet idézte,
aki így jellemezte egyik hõ-
sét: „Mocskos volt tetõtõl tal-
pig. Még a szeme fehérje is
piszkosnak látszott”. 

A kiállításmegnyitót Zsók
Levente csíkszeredai humo-
rista fellépése színesítette. 

Röhögések a múzeumban

Gyulay Zoltán, Budapest

Egy hét múlva a hatodik
alkalommal rendezi

meg a Bukaresti Magyar
Kulturális Intézet a román
fõvárosban mûködõ Nem-
zeti Zeneegyetemmel közö-
sen a Magyar Zene Feszti-
válját. Április 14-e és 16-a
között három estén át fiatal
román muzsikusok elõadó-
mûvészi est keretében szó-
laltatják meg magyar szer-
zõk mûveit. 

Tóth István fesztiváligaz-
gatót Magyarországon ér-
tük utol. Az Új Magyar Szó
kérdésére elmondta: az áp-
rilis 12-i jelentkezési határ-
idõt, majd pedig az elõzsû-
rizést követõen esténként
hat–hat résztvevõre, elsõ-
sorban egyetemistákra szá-
mítanak. Mintegy huszon-
öt perces mûsoraiknak leg-
alább egyharmad részt ma-
gyar zeneszerzõk mûveibõl
kell állniuk, és az elmúlt

esztendõk tapasztalatai azt
mutatják, hogy erre van is
készség.

Bukarestben gyakorta
játsszák Bartók Béla és
Liszt Ferenc, esetleg Ko-
dály Zoltán és Erkel Ferenc
mûveit; a fesztiváligazgató
elmondása szerint az újabb
mûveket rendszerint nekik
kell ajánlaniuk. Ezzel
együtt a verseny program-
jában (a rendezõk által „ki-
közvetített” mûvek sorá-
ban) ugyanúgy szerepelnek
Ligeti György, Kurtág
György, Vermesy Péter,
Doráti Antal, Lajtha Lász-
ló, Farkas Ferenc szerze-
ményei, s mert idén Erkel
Ferenc-évet is ünneplünk
(a Himnusz komponistája
kétszáz esztendeje szüle-
tett), az õ személyére és al-
kotásaira külön is hang-
súlyt fektetnek.

„A felsorolt nevek után
hosszú ûr következik, majd
akik eztán kerülnek sorra,

a mai divatos nevek felvetik
a kérdést: nem tiszavirág
életûek-e?” – tette hozzá
Tóth István. Kérdésünkre –
Bartók és Kodály ismertsé-
ge-népszerûsége nem elsõ-
sorban népzenei gyûjtésük-
nek köszönhetõ-e Románi-
ában – azt a választ kap-
tuk, hogy Bartók Béla ro-
mán népdalokból született
mûveit az elõadók és a
hallgatóság is a sajátjának
érzi. „Az egyik versenyün-
kön például indult egy kis-
lány, aki Bartók Béláról
egyenesen azt hitte, hogy
román zeneszerzõ” –
mondta nevetve a fesztivál-
igazgató.

A rendezvény fõ felelõse
felhívta a figyelmünket az
évek óta szinte változatlan
összetételû zsûrire. Tagjai
mind elismert mûvészek,
szakemberek: Dumitru Ca-
poianu zeneszerzõ, Bács
Lajos karmester, Csíky Bol-
dizsár zeneszerzõ, ªerban-

Dimitrie Soreanu egyetemi
professzor és Csendes
László egyetemi elõadó. A
versenyzõk számára a leg-
fõbb vonzerõt – természete-
sen a siker mellett – a díjak
jelentik. Elsõsorban nem
pénzben kell gondolkod-
nunk, hanem koncertlehe-
tõségekben. A korábbi
gyõztesek megfordultak
már Londonban, Párizs-
ban, Madridban, Brüsszel-
ben, Stuttgartban, Rómá-
ban, Budapesten, Bécsben
és Prágában; az idén az el-
sõ helyezett a spanyol, a
második a cseh, a harma-
dik pedig a magyar fõváros-
ba jut el. „Díjazottjaink
azért is örülnek ezeknek a
meghívásoknak, mert az
egyik fellépés rendszerint
hozza magával a másikat;
elõfordult már, hogy valaki
további kilenc szereplésre
kapott megbízást” – hang-
súlyozta Tóth István fesz-
tiváligazgató. 

Könczey Elemér csíkszeredai karikatúrabemutatóján a szerzõ könyvét is ismertették

Zenés bemutató 
a marosvásárhelyi színin

ÚMSZ

Szerda este 7 órától a Stú-
dió Színházban Szilágyi

László–Eisemann Mihály:
Én és a kisöcsém címû zenés
vígjátékát mutatják be
Parászka Miklós, a Csíki Já-
tékszín igazgatója rendezésé-
ben. Szilágyi László
(1898–1942) szövegkönyvíró
verseket, kabarétréfákat, no-
vellákat és egyfelvonásosakat
írt, könnyed hangvételû írá-
sait a kabarék is szívesen tûz-
ték mûsorra, azonban igazán
híressé operettlibrettói tették.
Együttmûködésük Eisemann
Mihály zeneszerzõvel (1898–
1968), a magyar operett
egyik szülõatyjával, 1929-
ben kezdõdõtt, amikor meg-
írták elsõ operettjüket, a Miss
Amerikát. További közös
munkájukból születtek töb-
bek között az Egy csók és más
semmi, az Alvinczi huszárok, a
Meseáruház és az Ezüst-
menyasszony címû népszerû
operettek. Ezen kívül a szer-
zõpárosnak olyan slágereket
köszönhetünk, mint a Negy-
venhatos sárga villamoson, a Já-
nos legyen fenn a János hegyen,
a Köszönöm, hogy imádott, a
Pá, kis aranyom.

Az Én és a kisöcsém címû
zenés vígjáték õsbemutatója
1934-ben volt a Fõvárosi
Operettszínházban. A törté-
net Budapestrõl indul, Velen-
cében zajlik, és újra Pesten ér
véget. Egy vezérigazgató
gazdag férjet szemel ki lányá-
nak, aki azonban az alváson
kívül semmi másra nem kap-
ható, de amint megismeri a
dán milliomos fiatalembert,
azonnal felébred. Csakhogy
a szerelem nem esik az ölébe,
ezért álruhát ölt, és vele uta-
zik Velencébe. Az apja vi-
szont detektíveket küld utá-
na, akik beleszeretnek lánya
barátnõjébe, az igazgató te-
hát kénytelen hazahozni a lá-
nyokat, de ezzel még nem ér
véget az utazás. 

Az új bemutató szereplõi
Bekõ-Fóri Zenkõ, Derzsi Tí-
mea, Horváth Gyula, Kiss
Andrea, Kiss Bora, Kónya
Ütõ Bence, Mihály Alpár
Szilárd, Moºu Norbert, Vass
Csaba elsõéves magisz-
terisek, valamint Balog Dó-
ra, Barabási Tivadar, Kis-
kamoni-Szalay Lilla har-
madéves és Czikó Julianna,
Ritziu Ilka Krisztina másod-
éves hallgatók. A produkció
zenei vezetõje Csíky Csaba,
a zenekar tagjai András
Emõke, Ila Gábor, Kiss La-
jos és Kozsik Szabolcs, a Ze-
nepedagógia Kar diákjai. Az
elõadás díszlet- és jelmezter-
vezõje László Ildikó, kore-
ográfusa Luca Kinga, a ren-
dezõ asszisztense Kányádi
Szilárd, harmadéves rende-
zõi szakos, a dramaturgasz-
szisztens Nagy Júlia, har-
madéves teatrológia szakos
hallgató. 

Sárkányölõ 
Szentgyörgyön

K. Zs.

A székely címer és pe-
csét kiállítás csütörtö-

kön a sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeum-
ban nyílik meg. A
Kovászna és Hargita me-
gyei önkormányzatok
együttmûködésének ered-
ményeként tavaly õsszel
alakult a Székely Címer-,
Pecsét- és Zászlótörténeti
Munkacsoport, amely lét-
rehozta a vándorkiállítást,
amelyet a szomszédos me-
gyében már bemutattak. A
Székely Nemzeti Múzeum-
ban csütörtökön 18 órakor
megnyíló tárlat átfogó ké-
pet nyújt a székelység kép-
viseleti, helyhatósági és
egyházi szervezetei által
használt szimbólumokról,
a XV. századtól napjainkig.
Bemutatja a látogatóknak a
székely nemzet régi és
újabb címerét és címeres
pecsétjeit, azok különbözõ
alkalmakkor és helyeken
való ábrázolását. Ezt a ki-
állítást az önazonosulást
kifejezõ saját szimbólumok
használatának igénye vál-
totta ki, megtekintése
identitáserõsítõ hatással bír
– mondják a szervezõk. A
kiállítás létrehozói Mihály
János történész, Pál-Antal
Sándor levéltáros, Szekeres
Attila István heraldikus és
Zepeczaner Jenõ muzeoló-
gus, a Székely Címer-, Pe-
csét- és Zászlótörténeti
Munkacsoport tagjai. A ki-
állítás április 16-ig lesz lá-
togatható Sepsiszentgyör-
gyön. 

Régi és új
címerek 
kiállítása

Versenyben a muzsika:
bukaresti zeneparádé 
Fesztivállal népszerûsítik a magyar zenét a román fõvárosban

A szerzõ felvétele

Új bemutatóra
készülnek a Ma-
rosvásárhelyi
Mûvészeti
Egyetem szín-
mûvészetis elsõ-
éves mesterkép-
zõs hallgatói. 
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Röviden

ÚMSZ-összeállítás

Az idei húsvéthétvége nézett-
ségharca minden eddiginél

szorosabb volt – vonhatjuk le a
következtetést a GfK Románia
által nyilvánosságra hozott ada-
tokból. A Pro TV szombati el-
sõbbsége ellenére az Antena 1 és
a Pro TV vasárnap közel azonos
nézettséget generáltak; õket a
közszolgálati televízió követte.

Pro TV-s feltámadás

A szombat esti nézettséget
egyértelmûen a Pro TV vezette, a
Szeretném én (Aº vrea eu) címû
szórakoztató mûsora 5,1 száza-
lékos ratinget hozott, szemben
az Antena 1-en sugárzott Mihai
Bendeac-os szórakoztató mûsor
3,8 százalékával. A Pro Tv el-
sõbbségét tovább erõsítette a
2009-es Oscar-díjas Gettómilli-
omos címû film, melyre körülbe-
lül 720 ezren voltak kíváncsiak.
A feltámadási szertartás élõben
való sugárzása további 2,5 rat-
ing-pontot hozott a tévének.

Kérészéletû 
TVR-nézettség

A Gfk adatai szerint a húsvé-
ti nézettségharc a TVR 1 Florin
Piersic emlékének szentelt Miért
szeretjük Florint (De ce-l iubim pe
Florin) címû mûsorával indult,
mely 13.00 és 14.00 óra között
2,3 százalékos ratinget hozott,
ami az ezt követõ A húsvéti asz-
talnál (La masa de Paºte) címû,
Iuliana Tudor vezette mûsor
ideje alatt 3,3 százalékra emel-

kedett (ez 396 ezer nézõt je-
lent). Ezután – egészen este hét
óráig – az Antena 1 képernyõire
visszatért Mihaela Rãdulescu
vette át a nézettségi mutatók fe-
letti irányítást. Az ünnepre sza-
bott Húsvét a családban (Paºte în
familie) címû szórakoztató mû-
sorával 2,5 rating-pontot gyûj-
tött a csatornának, amely így
megelõzte a 2006-os Szuper-
sulival (Zoom) nyomuló Pro TV-t,
melynek nézettsége csupán 2,4
pontra futotta.

A mûsor „aranyperce” 17.48
órakor volt, ekkor Rãdulescu
meghívottjai (Alexandru Arºinel,
Stela Popescu, Dida Drãgan,

Proconsul) 646 ezer (városi) né-
zõt vonzott a képernyõk elé.

Pénz és nevetés

Annak ellenére, hogy a Kanal
D-n sugárzott Beszélgetés
Bahmuval (La ºuetã cu Bahmu) cí-
mû mûsor muzsikusaira is 360
ezer nézõ volt kiváncsi, a leg-
több tévénézõ húsvétvasárnap a
Superbingo Metropolis és a Divertis
címû mûsorokat választotta. 

A Pro Tv által sugárzott Divertis
– Land of Jokes és a Divertis – Ro-
mán Viccszerzõ Szolgálat (Divertis –
Serviciul Român de Comedie) címû,
20.30–22.30 között sugárzott

mûsorok 5,5 százalékos ratinget
arattak (660 ezer nézõ), ám miu-
tán a nevettetõk levonultak a
képernyõkrõl, az Antena 1 vette
át a vezetést. Romicã Þociu,
Cornel Palade, Raluca Lãzãruþ
és Escu, azaz a „Bingógazdák”
nem annyira meghívottaikkal
(Flamingo Boys and Girls tánc-
csapat, illetve Viorica és Ioniþã
Clejani-ról), mint inkább a négy-
millió eurót érõ díjakkal generál-
tak nézettséget.  

A 20.00 és 2.00 óra között su-
gárzott mûsor 5 rating-pontot
gyûjtött az Antena 1-nek, a 21.50
órás aranypercben 1 156 000 né-
zõt ültetve a képernyõk elé. 

Csendadó, esõdíj, továbbá az órarendadó
színesíti a romániai adótérképet, mely oly
változatos, hogy a Világbank szerint az
Unió országai közül Romániában kell a leg-
több különös díjat fizetni. Prahova megyé-
ben a cégtulajdonosoknak 200 lej adót kell
fizetniük a nyitva tartásért. Konstancán
vagy Mamaián a csend kerül pénzbe: az
üdülési egységeknek akár évi 1000 lejt kell
fizetniük csendadó címén. Nem ingyenes az
esõvíz sem: minél több csapadék hull, annál
többet fizetni. A lótartó gazdák sem ússzák
meg: egy-egy jószág után évi 5 lejt kell fizet-
niük, a pénz az Országos Lovászati Hatóság
számlájára folyik be.
Biztosan õk azok, akik lóvá teszik az adófi-
zetõt.

(szûcs el)

Száz szó

Szavazó

Rossz üzlet a vadászgépvásár

Az Új Magyar Szó internetes olvasói szerint
rossz üzletet kötne Románia a használt F16-
os vadászgépek megvásárlásával. A maszol.ro
szavazógépén feltett legutóbbi kérdésünkre
(Ön szerint jó üzletet kötne Románia a használt
F 16-os vadászgépek megvásárlásával?) válaszo-
ló olvasóink többsége amellett foglalt állást,
hogy az ország rossz üzletet köt, ha megvá-
sárolja az F16-os vadászgépeket. A kérdésre
válaszolók között nagyon kicsi, mindössze
15 százalékos azoknak az aránya, akik sze-
rint ez a vásár jó ötlet lenne.

E heti kérdésünk: 

Ön szerint lesz-e kétharmados Fidesz az idei or-
szággyûlési választásokon Magyarországon?
1. Igen
2. Nem 
3. Nem tudom 

Mûsorvétel húsvétkor

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 
Név:.........................................................................................................
Cím:.........................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
tel.:...........................................................................................................

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

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 014820 Bucureºti, Piaþa Presei Libere nr.1, 
O.P. 33, C.P. 17
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.
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Rajtol a Publika Tv Moldovában

Ma kezdi sugárzását Moldovában Publika
TV néven indult új hírtelevízió, illetve kez-
dõdik a tartalomfrissítése a publika.md hon-
lapjának – jelentette be tegnap a Realitatea
hírtelevízió. A Realitatea-Caþavencu médiabi-
rodalom tulajdonában levõ tévére és hírpor-
tálra csaknem ötmillió eurót költött Sorin
Ovidiu Vântu trösztje, így a moldovai televí-
ziós állomás, Kelet-Európa legkorszerûbb
hírtelevíziójának számít.

Tévék a legerõsebb márkák között

Két médiamárka is bekerült a legerõsebb
magyar márkák közé. A kutatáseredmé-
nyek szerint a legerõsebb magyarországi
márka a Pöttyös Túró Rudi, a top 10-es lis-
tán pedig még a Coca-Cola, a Danone, az
RTL Klub, a TV2, a Tesco, az Adidas, a No-
kia, a Nike és a T-Mobile kapott helyet. 

A Pro Tv „Divertis – Serviciul Român de Comedie” címû mûsora a húsvéti ünnepek alatt is hódított

Google-tûzfal Kínán kívül is
ÚMSZ

Kína mellett a Google a világ
tucatnyi más országában

kényszerült keresõmotorjának
öncenzúrázására, az amerikai
internetes szolgáltató, számos
országban szûrte és szûri a talá-
latokat. Az internetes cenzúrá-
zást világszerte nyomon követõ
Open Net Initiative rámutat ar-
ra, hogy Törökországban a fel-
használók nem találják azokat a
videókat, amelyek kedvezõtlen
színben tüntetik fel az ország
alapítóját, és ugyanilyen korlá-
tozás mûködik Thaiföldön az
uralkodó személye kapcsán.

Ugyancsak megszûrik a keresõ
találatait Németországban,
Franciaországban és Lengyelor-
szágban, az ottani törvények ér-
telmében nem adhat ki olyan ta-
lálatokat, amelyek a nácikat
népszerûsítõ vagy támogató ol-
dalakhoz vezetnek. 

A Google Indiában szerkesztett
fórumokat mûködtet, eltávolítva
azokat a bejegyzéseket, amelye-
ket a kormány illetlennek, er-
kölcstelennek vagy a közrendet
fenyegetõnek ítél. Spanyolor-
szágban mindössze néhány ol-
dal van letiltva bírósági döntés
nyomán. Máshol viszont kemé-
nyebben gátolják az internet

szabadságát; a webhálózatok
legáthatóbb zavarását Kínán kí-
vül Iránban, Vietnámban, Sza-
úd-Arábiában tapasztalják. 

Szakértõk szerint a Google
óvatos egyensúlyozásra kény-
szerül szerte a világban. A cég a
nemzetközi piacokon különféle
kultúrákba és törvényekbe ütkö-
zik, amelyeket igyekszik tiszte-
letben tartani. 

Hasonló öncenzúrázási köve-
telésekkel szembesülnek egyéb
cégek is, közöttük a Microsoft
vagy a Yahoo, de a legfõbb cél-
pont a Google marad, mivel azon
keresztül történik a világon a ke-
resések kétharmada. 

Argentínában Porumboiuék
Munkatársunktól

Corneliu Porumboiu Rendõr,
melléknév (Poliþist, adjectiv) cí-

mû filmjét is beválasztották a ma
kezdõdõ 12. Buenos Aires Nem-
zetközi Függetlenfilm Fesztivál
(BAFICI) nemzetközi mezõnyé-
be – olvasható a rendezvény hi-
vatalos honlapján. Az április 18-
ig tartó fesztiválon a múlt héten
hat Gopo-díjjal jutalmazott
Rendõr, melléknév mellett ott lesz
a román filmmûvészet krémje,
azaz szinte az összes olyan alko-
tás, amely az elmúlt fél évben va-
lamilyen rangos külföldi elisme-
rést szerzett.

Porumboiu tavaly bemutatott
FIPRESCI és Un certain regard-
díjas alkotása, mellett a Focus &

Retros/ Focus 40 years of Berlin’s
Forum szekcióban Radu Jude
Berlinben, Wiesbadenben és Szó-
fiában díjazott A legboldogabb lány
a világon (Cea mai fericitã fatã din
lume) címû filmjét is bemutatják.
A Panorama/ People & Charac-
ters szekcióba meghívták Andrei
Dãscãlescu a Szarajevói Film-
fesztiválon legjobb dokumentum-
filmnek kikiáltott Constantin és
Elenája (Constantin ºi Elena) is, a
Panorama/ The Earth Trembles
szekcióban pedig Bobby Pãu-
nescu FIPRESCI-díjas Francesca
címû alkotását mutatják be. A
fesztiválon ugyanakkor ott lesz
Adina Pintilie Oxygen címû alko-
tása is, melyet idén mutattak be a
Rotterdami Nemzetközi Film-
fesztiválon. 

Öngyilkos lett Jacko?
F. I.

Michael Jackson valójában
öngyilkos lett, ugyanis önma-

gának adta be a halálos adag al-
tatót – írja a mirror.co.uk, dr.
Conrad Murray, a popsztár
háziorvosa és ügyvédei legújabb
kijelentését idézve. Murray, akit
a legújabb bizonyítékok alapján
akár szándékos emberöléssel is
vádolhatnak, végsõ kétség-
beesésében találta ki az újabb
verziót, amely szerint neki sem-
mi köze sincs a popkirály halálá-
hoz. „Michael Jackson feléb-
redt, amíg két percre elhagytam
a szobáját, elvette az egyik tele
fiolát, és magának adta be a
Propofolt, ami végül infarktust
és szívmegállást okozott nála” –

fogalmazott Murray a The
Mirror címû lapnak. A TMZ.
com-nak nyilatkozó, neve elhall-
gatását kérõ ügyészségi alkal-
mazott szerint Murray csupán
azért állt elõ ezzel az elmélettel,
mert tisztában van vele, hogy
minden bizonyíték ellene szól.
Az amerikai sajtó nemrégiben
arról számolt be, hogy a Jacko-
ügy hamarosan igazságügyi há-
borúvá fog válni, melynek két
tábora már egyértelmûen körvo-
nalazódni látszik. Nemrégiben a
popsztár testõre, Alberto Alva-
rez nyilatkozott a tabloid lapok-
nak, kijelentve, Murray abba-
hagyta Jackson újraélesztését, és
a mentõsöket is késõbb hívta,
hogy eltüntethesse az õt terhelõ
bizonyítékokat. 



7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Penge
10.30 Újrakezdés (olasz
filmsor.)
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő – Kulturális
hírek
15.20 Vers
15.40 Az alkotás útja
16.10 Debreceni tücsökze-
ne
18.00 Zorro (kalandfilm-
sor.)
18.30 Térkép – Integráci-
ós magazin
19.00 Híradó, Sport
19.30 Mese
20.00 Újrakezdés (tévé-
film sor.)
21.00 Visszatérések kora
(am.-kan. vígjáték)
22.35 Híradó, Sport
22.50 Közbeszéd - Aktuá-
lis háttérműsor
23.15 Váltó - Gazdasági
Híradó
23.25 Kanyarog az út
1.20 Váltó Extra
2.00 Kikötő

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.40 Teleshop
12.45 Született ügynök
(kan.-am. vígj.)
14.25 Kvízió - Telefonos
játék
15.55 Dokik (filmsor.)
16.20 Hegylakó (film-
sor.)
17.20 Bűbájos boszorkák
(sor.)
18.25 Joshi Bharat
19.30 Tények Hírműsor
20.05 MrÉsMrs
21.15 Aktív
21.50 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
22.20 Doktor House
(am. filmsor.)
23.20 Született felesé-
gek (am. vígjáték sor.)
0.20 Szellemekkel sutto-
gó (am. filmsor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV

7.00 Pro Tv hírek
10.00 Fekete lyuk (ame-
rikai sci-fi, 2006, ism.)
12.00 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai filmsoro-
zat, 1973, ism.)
13.00 Pro Tv hírek,
Sport, időjárásjelentés
14.00 Mélytengeri ka-
landorok (amerikai sci-fi,
2007)
16.00 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai filmsor.)
17.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szó-
rakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárás
20.30 Félholt (német-
am. akciófilm, 2002)
22.15 State és Románia
(sor.)
23.30 Pro Tv hírek
0.00 A mentalista
(sorozat)
1.00 Félholt 
(német-am. akciófilm,
2002, ism.)
3.00 Pro Tv hírek
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DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB

6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.55 Sorstársak
11.20 Századfordító ma-
gyarok
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Retrock
15.00 Kerekek és lépések
15.50 1100 év Európa kö-
zepén
16.15 Szép otthonok, re-
mek házak
18.25 Zene az életem
19.15 Ez történt Ma Reg-
gel
20.25 Gyerekjáték az on-
line szolgáltatás
20.45 Malackó
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.24 Időjárás-jelentés
21.25 A Fagyos folyó lo-
vasa
22.10 Tűzvonalban
23.05 Záróra
23.55 Magyar válogatott
0.50 Angela (olasz film-
dráma)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli -
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL híradó - Déli ki-
adás
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő
15.40 A torony hősei
(dráma)
17.15 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói sor.)
18.15 Mónika - A
kibeszélőshow (show-mű-
sor)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz - Közszolgá-
lati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar filmsor.)
Közben: RTL-hírek
22.20 Rendőrakadémia
7.: Moszkvai küldetés
Utána: RTL-hírek
0.10 Halhatatlanok (am.
akcióthriller)
1.55 Reflektor – Sztárma-
gazin

TV2

6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
11.00 Nappali
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar filmsor.)
14.35 Hrvatska kronika
15.05 Ecranul nostru
15.35 Kormányváró
16.05 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
18.45 A vadon bűvöleté-
ben (angol filmsor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Yorkshire-i szív-
ügyek
22.00 Az Este - Szerda,
22.30 A királyért és a ko-
ronáért (dráma)
0.10 Hírek
0.15 Memento
0.25 Teadélután
1.30 Nappali

7.00 Hírek, sport, időjárás
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don Juan
(filmsor.)
11.15 Labdarúgás UEFA
12.00 Szerelmek a képer-
nyők mögött
12.15 Zarándok
12.45 Titkok a palotában
(koreai filmsor.)
14.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Ők is embertársaink
16.00 Együttélések
17.00 Kontra-generáció
17.55 Én, te, mi
18.25 Titkok a palotában
(koreai filmsor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.10 Labdarúgás UEFA
21.40 Labdarúgás mérkő-
zés
23.50 Labdarúgás UEFA
0.10 Hírek, sport, időjárás

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvan-
nal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Benny Hill (angol
filmsor.)
12.00 Különleges ügyosz-
tály (amerikai krimisoro-
zat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Oana
Frigescu
14.00 A három testőr
visszatér (francia kaland-
film, 2005)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó Alina Pe-
trescuval
20.00 Kikezdesz a sző-
kékkel? - versenyműsor
22.00 Csillagháló - Dan
Negru műsora
23.00 Híradó, Sport
(ism.)
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora

7.00 Kandikamera
7.30 Sport, diéta és egy
sztár
8.00 Senki sem tökéletes
8.20 Sport Florentinával -
sportműsor
9.00 Rajzfilmek
10.00 Galileo - szórakoz-
tató műsor (ism.)
10.30 Szemet szemért
(amerikai film, 2004)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született feleségek
(filmsor.)
15.15 A cseresznye a tor-
tán
16.15 Galileo - szórakozta-
tó műsor 
17.00 Lököttek (vígjáték-
sorozat)
18.00 Hírek, Időjárás
19.00 Sport
19.30 Kötekedők króniká-
ja -  Serban Huidu, Mihai
Gainusa szórakoztató mű-
sora
22.15 Lököttek (sor.)
23.15 Különleges ügyosz-
tály (filmsor.)

8.10 Egy excentrikus csa-
lád (ism.)
9.50 Győztesek
10.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
10.15 Berlin, Berlin (film-
sor.)
10.45 Találkozunk
12.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
12.45 Folklórkincsek
13.45 Teleshopping
14.30 IT Zon@
15.00 Együtt Európában
16.00 Szépségközpont
(filmsor.)
17.00 Elisa (filmsor.)
18.00 Euronews
18.15 Berlin, Berlin (sor.)
18.50 Csodák (filmsor.)
19.15 Francia kezdőknek
(német film, 2007)
21.00 Bazár
21.30 Az én költségveté-
sem
22.00 Hírek, sport
23.10 Mediterráneum
(olasz vígjáték, 1991)
1.00 Mosoly... négy keré-
ken (ism.)
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8.45 Kaméleonok (sor.)
10.00 Szerelmek (sor.)
11.00 Teleshopping 11.15
Életképek (sor.) 14.00
Aniela (sor.) 15.30 Elrabolt
sorsok (filmsor.) 16.30 Sze-
gény Mária (filmsor.) 17.30
Igaz történetek 18.30
Mindörökké együtt (film-
sor.) 19.30 Kaméleonok
(sor.) 20.30 Aniela (film-
sor.) 21.30 India 22.30 Éj-
szakai történetek 23.30
Terra Nostra (filmsor.)   

11.00 Hírnegyedóra, Sport,
Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk?
13.05 Zenés üzenetek
14.00 Délutáni váltás, Ker-
tészrovat 16.00 Híradás,
Sport, Rádióújság 17.00
Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55
A nap hírei röviden  

2.00 Éjszakai váltás 8.00
Hangoló, Meditáció: unitári-
us egyházi műsor 9.50 Hí-
rek, műsorism. 15.00 Slá-
geróra 16.00 Hírek 16.15
Ineteraktiv szolgáltató mű-
sor meghívottal. 17.00
Nap-óra 17.30 Jazzmaga-
zin 17.55 Hírek, műsorism.

ACASA

FILM+

8.10 Egy szép napon... (an-
gol filmdráma) 10.00 Tele-
víziós vásárlás 13.05 Pasi-
fogó kommandó (am. vígj.)
14.40 Egy rém retardált
család (am. horror-vígj.)
16.20 A szellemváros rej-
télye (am. thriller) 18.00
Mi kell a nőnek? (am. rom.
vígj.) 20.30 Meleg helyzet
(amerikai rom. vígj.) 22.10
Megérzés (amerikai
thriller) 0.05 Vérszomj
(am.-kan. horror)   

7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Arcélek
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Történelmi arckép-
csarnok
16.00 Aranyszarvas - Ma-
gyar századok
17.00 Széchenyi napjai
18.00 Zorro (amerikai ka-
landfilmsor.)
18.30 Térkép - Integrációs
magazin
19.00 Híradó, Időjárás-je-
lentés
19.35 Mese
20.00 Mit kívánt a ma-
gyar nemzet
21.00 Németh László:
Széchenyi (színházi felv.)
21.45 Híradó, Sport
22.55 Közbeszéd - Aktuá-
lis háttérműsor
23.15 Váltó - Gazdasági
Híradó
23.30 Gadjo dilo - A bo-
lond idegen (francia-rom.
filmdráma)
1.05 Kikötő - Friss
1.15 Vers

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB

6.50 Ma Reggel
10.00 Spirski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
10.50 Connect with Eng-
lish
11.45 100 év - Játék a
színház
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
16.10 Harmónia
16.35 Magyar retro
17.35 Egy lépés előre
(sor.)
18.20 Zene az életem
18.45 Ez történt ma reggel
20.30 Gyerekjáték az on-
line szolgáltatás
20.35 A kis királylány
(sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.24 Időjárás-jelentés
21.25 A Fagyos folyó lova-
sa (auszt. filmsor.)
22.15 Tűzvonalban (ma-
gyar sor.)
23.05 Záróra
23.55 Magyar retro
0.55 Forróság (kirg. film-
dráma)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő - Magazin
a legjobb történetekkel
15.30 Az utolsó repülés
(am. életr. dráma)
17.15 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói tévé-
film sorozat)
18.15 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata
21.05 Fókusz - Közszolgá-
lati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar tévéfilm sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Esti Showder
0.15 Házon kívül - Heti
magazine
0.45 Európai idő - EU-
magazin
0.05 Alias

6.50 Ma Reggel
10.00 Üdítő - Szilágyi Ti-
bor műsora
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar filmsorozat)
14.35 Együtt - Velünk élő
kisebbségek
15.35 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Híradó
17.45 Teadélután
18.45 A vadon bűvöleté-
ben (angol sor.)
19.40 McLeod lányai
(ausztrál sorozat)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Hogy volt!? - Extra
22.00 Az Este - Csütör-
tök
22.30 Kísértések (ma-
gyar filmdráma)
0.05 Hírek, 
Időjárás-jelentés
0.10 Memento
0.20 Teadélután

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel - Hír-
magazin
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz - Telefonos
játék
11.50 Teleshop
12.30 Királyi kalamajka
(francia vígj.)
14.20 Kvízió - Telefonos
játék
15.45 Dokik (am. filmsor.)
16.20 Hegylakó (kan.-
francia kalandfilmsor.)
17.20 Bűbájos boszorkák
(filmsor.)
18.25 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 MrÉsMrs
21.15 Aktív
21.50 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
22.20 Csupasz pisztoly 2
1/ 2 (amerikai vígj.)
0.00 pokerstars.hu
1.00 Tények Este – Hír-
műsor

7.00 ProTv hírek
9.55 Könyvbemutató
10.00 Mélytengeri kalan-
dorok (am. sci-fi, 2007,
ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Agatha Christie:
Gyilkolni könnyű (am. kri-
mi, 1982)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour – szó-
rakoztató műsor
19.00 ProTv hírek
20.30 A félelem országút-
ján (amerikai thriller,
1997)
22.15 State és Románia
(sor.)
23.30 ProTv hírek, sport,
időjárás
0.00 A mentalista (ameri-
kai krimisorozat)
1.00 A félelem országút-
ján (ism.)

TV2
7.00 Hírek
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő - szórakozta-
tó műsor
9.00 Hírek
9.15 Ébresztő 
10.10 Szerelmes Don Juan
(filmsor.)
11.15 Labdarúgás
12.00 Szerelmek a képer-
nyők mögött
12.15 Az emlékek éneke
12.45 Titkok a palotában
(ism.)
14.00 Hírek, sport
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente – német
nyelvű műsor
17.00 Közérdek
18.00 Jocker és Loto 5
/40 sorsolás
18.25 Titkok a palotában
(filmsor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.10 Közaréna
22.25 A mágikus szem
23.00 Dr. House (filmsor.)
0.00 Hírek, Sport

7.00 Szépségközpont (film-
sor.)
8.10 Francia kezdőknek
(német film, ism.)
9.55 Győztesek
10.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
10.15 Atlasz
10.45 Találkozás - szóra-
koztató műsor
12.00 Hírek, Sport
12.45 Folklórkincsek
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti pártok
fóruma
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(sor.)
17.00 Elisa (filmsor.)
18.00 Labdarúgás
18.50 Csodák (filmsor.)
19.20 Agyag (angol film-
dráma, 2008)
21.00 Sikerkép - szórakoz-
tató műsor
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek, Sport 
23.10 Veszedelmes vonz-
erő (ausztrál filmdráma,
2006)

TVR 1 TVR 2 PRO TV

KEDD, 2010. április 7. SZERDA, 2010. április 8.

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ magyar
nyelven a regionális stúdiók
középhullámú adásában
15.00 Híradó 15.20 Magyar
zenei lexikon 15.30 Közbe-
széd – közéleti talk-show

BUKARESTI RÁDIÓ

11.00 Hírnegyedóra,
Sport, Rádióújság 12.00
Híradó, Hitvilág, Komoly-
zenei vetélkedő, Orvosi
tanácsadó 13.00 Hír-
adás, Zenés üzenetek
14.00 Délutáni váltás
16.00 Híradás, Sport, Rá-
dióújság 17.20 Benézünk
hozzátok 17.55 A nap hí-
rei röviden   

2.00 Éjszakai váltás 8.00
Hangoló 9.50 Hírek, mű-
sorismertetés 15.00 Slá-
geróra 16.00 Hírek. 16.15
Rejtett világok 17.00 Nap-
óra 17.30 Rockmalom
17.55 Hírek, műsorism. 

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvan-
nal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Benny Hill (film-
sor.)
12.00 Csillagháló (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Egy rém rendes
család (vígjátéksor.)
14.30 Kikezdesz a sző-
kékkel?
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport, idő-
járás
20.30 Mutassalak be a
szüleimnek - szórakoztató
műsor
22.00 Reality show
23.00 Híradó
23.45 Dan Capatos szó-
rakoztató műsora
1.00 Esze semmi, fogd
meg jól! (kanadai-am. víg-
játék, 1983)

7.30 Ház, építkezés és de-
sign (ism.)
8.00 Senki sem tökéletes
8.20 Sport Florentinával
9.00 Rajzfilmek
10.00 Galileo - szórakozta-
tó műsor
10.30 Levintza bemutatja
11.00 Focus Monden
11.30 Különleges ügyosz-
tály (sor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született feleségek
(sor.)
15.15 A cseresznye a tor-
tán
16.15 Galileo - szórakoztató
műsor
17.00 Lököttek (sor.)
18.00 Hírek
19.00 Fókusz Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán
20.30 Mondenii Show
22.00 Focus Monden (ism.)
22.30 Lököttek (sor.)
23.15 A rossz fiú (amerikai
akciófilm, 2007)
1.00 Hírek

ANTENA 1 PRIMA TV

8.45 Kaméleonok (sor.)
10.00 Szerelmek (film-
sor.) 11.15 Életképek
(filmsor.) 14.00 Aniela
(filmsor.) 15.30 Elrabolt
sorsok (filmsor.) 16.30
Szegény Mária (sor.)
17.30 Igaz történetek
18.30 Mindörökké együtt
(filmsor.) 19.30 Kaméleo-
nok (filmsor.) 20.30
Aniela (filmsor.) 21.30 In-
dia (filmsor.) 22.30 Éjsza-
kai történetek 23.30 Ter-
ra Nostra (filmsor.)   

ACASA

FILM+

8.05 Piszkos tánc (am. rom.
dráma) 10.00 Televíziós vá-
sárlás 13.05 Talpra csajok!
(am. vígj.) 15.00 A miszti-
kus kard kalandorai (német-
osztrák akcióf.) 16.55 Gyil-
kosság Miamiban (akcióf.)
18.50 Örökifjak (am.
thriller) 20.30 A harmadik
világháború (am. akcióf.)
22.10 Frankenstein: Újra-
töltve (am. horror) 23.50 A
tíz csapás (am. horror)   

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ ma-
gyar nyelven a regionális
stúdiók középhullámú
adásában 15.00 Híradó,
kommentár 15.20 Ma-
gyar zenei lexikon 15.30
EU információs magazin   

BUKARESTI RÁDIÓ
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Ma Herman nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
A Herman férfinév a ger-
mán Hermann névbõl
származik, amelynek je-
lentése hadsereg és férfi.
Holnap Dénes napja van.

Évforduló
• 1614-ben hunyt el El
Greco görög származású
reneszánsz festõ.
• 1947-ben hunyt el Henry
Ford amerikai autógyáros,
a Ford Motor Company
alapítója.
• 1963-ban a jugoszláv szö-
vetségi parlament elfogad-
ta az ország második al-
kotmányát, amely Jugo-
szláviát föderatív szocialis-
ta köztársasággá nyilvání-
totta. 

Vicc
A skót ül a hideg kandalló
elõtt. Egyszer csak leesik a
kéményen át egy betörõ,
aki úgy tudta, üres a ház.
A skót szó nélkül megy a
telefonhoz.
– Uram, ne hívja a rendõr-
séget! – könyörög a betörõ.
– Ugyan már, csak a ké-

ményseprõnek telefonálok,
hogy már nem kell jönnie!

Recept
Tonhalas krokett
Hozzávalók: 25 dkg búza-
dara, 3 dl tyúkhúsleves, 2
dkg vaj, 2 tojás, 1 tojássárgá-
ja, 20 dkg tonhal (konzerv),
pirospaprika, 1 ek. apróra
vágott menta, zsemlemor-
zsa, bors, só, 2 ek. apróra vá-
gott koriander.
Elkészítése: A búzadarát jé-
nai tálba tesszük, a húslevest
ráöntjük, sóval, borssal meg-
hintjük, és lefedve addig fõz-
zük, míg puha lesz, és min-
den folyadék elpárolog. Vil-
lával szétnyomkodjuk, majd
a vajjal, egy tojással, a tojás-
sárgájával, kevés sóval, bors-
sal összekeverjük. A tonha-
lat lecsöpögtetjük, majd a
paprikával, a mentával, a ko-
rianderrel, sóval és borssal
összedolgozzuk. A masszá-
ból golyókat formálunk, eze-
ket tojásba, majd zsemle-
morzsába forgatjuk, és forró
olajban megsütjük. Tányé-
rokra rakjuk, és korianderrel
megszórjuk. Hidegen és me-
legen is tálalhatjuk.

2010. április 7., szerda   www.maszol.ro

Sokat kell tanulnunk ahhoz,
hogy keveset tudjunk. Ami-
kor elkezdünk tanulni, akkor
elõször az az érzésünk, hogy
tudásunk gyarapodik, és ez
nem kevés büszkeséggel tölt el
bennünket. A legtöbb ember
megáll ezen a szinten, ami
érthetõ is, hiszen ki ne szeret-
ne úgy gondolni magára,
mint tudós, mûvelt ember.
Vannak viszont olyan embe-

rek is, akiknél a tudás növekvõ
érzése növekvõ szomjúsággal
párosul. A szomjúság pedig el-
vezeti az embert a tudás forrá-
sához, a tanuláshoz. Aki pedig
a tanulás forrásához ér, az egy-
re nagyobb ámulattal és tiszte-
lettel tekint a tudás ki nem
apadó forrására és rájön, hogy
még mennyi minden van, amit
még nem tud és ami még a for-
rásból fakadhat.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Bármilyen munkához fog, las-
san halad, és emiatt ideges. Vá-
sároljon divatos holmikat ma-
gának, ettõl megnõ önbizalma. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Társasági élet szempontjából
kedvezõ nap elé néz. Megismer-
kedhet valakivel, aki jó kedvre
tudja hangolni. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Függetlenül kell tevékenykednie.
Ne számítson senkinek az
együttmûködésére. Szívességet se
kérjen, nehogy visszautasítsák.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A életvidám Rák most szív-
ügyekben is sikeres. Sok ener-
giája van. Alkalmas az idõszak
a hosszú távú döntések megho-
zatalára.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ismerkedõs kedvében van. Ah-
hoz, hogy nyitott legyen az ér-
zelmi kapcsolatokra, le kell ven-
nie a „nagykabátot”. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Utolsó negyedben a Hold. Most
lehet, hogy valami kedvezõtle-
nül változik, de vegye észre,
hogy miért lehet mégis elõnyös
Önnek ez az átalakulás.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A természetbe, szabadba vá-
gyik. Bár lesznek akadályok,
könnyedén átverekszi magát
rajtuk. Hatékonyan végzi a
munkáját.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Felforrósodik a hangulat a kör-
nyezetében vagy a munkahe-
lyén. Kényes ügyekben el kellene
kerülnie a nyílt állásfoglalást.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Próbáljon meg családtagjaihoz
alkalmazkodni, mert ha ezt
nem teszi, önmagát hozhatja
nehéz helyzetbe és kiborulhat
idegileg.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Arra ügyeljen, hogy mások vi-
tájában ne foglaljon állást, még
akkor sem, ha az egyik fél szim-
patikus Önnek. Ne engedjen a
költekezés csábításának.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A munka zökkenõmentesen
megy, igyekezetéért dicséretet
kap. Magánéletében teljes az
összhang. Kedvese támogatásá-
ra és együttérzésére számíthat.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Egészségügyi problémára utaló
tüneteket észlel, ami miatt fel-
keresi orvosát, azonban aggoda-
lomra nincs oka.

Horoszkóp
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Röviden
Rooney nélkül a bajorok ellen

Nem léphet még pályára Wayne Rooney, a
Manchester United labdarúgócsapatának
gólvágója a mai Bajnokok Ligája-mérkõzé-
sen. A negyeddöntõk visszavágójában a vö-
rös ördögök a Bayern Münchent fogadják.
Az elsõ mérkõzést a németek nyerték 2-1-
re. A mai másik összecsapás Franciaország-
ban lesz, ahol a Lyon 3-1-es elõnnyel utazik
Bordeaux-ba.

Hétközi forduló a Liga I-ben

Miután hét végén egyetlen nagycsapat sem
hibázott az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság-
ban, továbbra is szoros az állás az összetett-
ben. A mostani 26. forduló a tegnap esti lap-
zártánk után rendezett Brassó–Galac-mér-
kõzéssel kezdõdött, míg ma Urziceni–Med-
gyes (14.30 óra), Gyulafehérvár–Craiova (16
óra), Ploieºti–Vaslui (16.30 óra), Temesvár
–Curtea de Argeº (18.30 óra) és Beszterce
–Steaua (20.30 óra) párosításban lépnek
pályára. Holnap Rapid–Piatra Neamþ-
(14.30 óra), Iaºi–Kolozsvári CFR- (18.30
óra) és Tg. Jiu-i Pandurii–Dinamo-
mérkõzések (20.30 óra) lesznek.

Viorel Hizo lemondott

Lemondott Viorel Hizo, a Kolozsvári
Universitatea másodosztályú futballcsapatá-
nak menedzsere. A második csoport ötödik
helyén álló csapat irányítását a vezetõedzõ,
Cristian Dulca veszi át.

Roddick és Clijsters gyõzött Miamiban

A férfiaknál Andy Roddick, míg a nõknél
Kim Clijsters nyerte a Miamiban rendezett
nyílt tenisztornát. Elõbbi a cseh Tomas
Berdychet, míg utóbbi Venus Williamset
gyõzte le a döntõben.

Red Bull-siker és elfüstölt motorok

Kettõs Red Bull-gyõzelemmel ért véget a
Forma–1-es autós gyorsasági világbajnokság
Malajziai Nagydíja, miután az elsõ helyen
Sebastian Vettelt, másodikként pedig Mark
Webbert intették le Szepangban. A dobogó
harmadik fokára Nico Rosberg (Mercedes)
állhatott fel, míg csapattársa, a hétszeres vi-
lágbajnok Michael Schumacher mûszaki hi-
ba miatt kiesett. Csakúgy, mint a korábbi
kétszeres vb-elsõ spanyol Fernando Alonso
(Ferrari), aki így az összetettben is elveszítet-
te elsõségét. A pilóták vb-pontversenyének
élmezõnye: 1. Felipe Massa 39 pont, 2.
Fernando Alonso 37, 3. Sebastian Vettel 37,
4. Jenson Button 35, 5. Nico Rosberg 35. A
konstruktõri vb állása: 1. Ferrari 76, 2.
McLaren 66, 3. Red Bull 61, 4. Mercedes
44, 5. Renault 30, 6. Force India 18, 7.
Williams 6, 8. Toro Rosso 2.

Április 20-án pótolják 
az elmaradt bajnokit

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) ver-
senybizottságának döntése értelmében április
20-án pótolják a Nyíregyháza–Debrecen-
mérkõzést, amelyet a világítás meghibásodá-
sa miatt kellett elhalasztani az élvonalbeli
bajnokság hétvégi 21. fordulójából. A hajdú-
bihariak jelenleg 43 ponttal állnak a tabella
második fokán, négy ponttal lemaradva a hét
végén Zalaegerszegen remizõ (2-2) Székesfe-
hérvári Videotontól. A két élcsapat ma a Li-
gakupa középdöntõjében lép pályára.

Banderas beszáll a MotoGP-be

Saját istállóval száll versenybe a vasárnap
rajtoló gyorsaságimotoros-világbajnoksá-
gon Antonio Banderas, spanyol színész. A
45 éves hollywoodi sztár Madridban mutat-
ta be a tulajdonában lévõ csapatot, amely a
Talmácsi Gábort is soraiban tudó Moto2-es
kategóriában harcol majd a vb-ponto-
kért.Banderas honfitársát, az eddig a 125
cm3-es géposztályban, a Derbi színeiben
szereplõ Joan Olivét, valamint az amerikai
Kenny Noyest szerzõdtette versenyzõnek.

Fellélegezhet a Sportklub
Jégkorong

V. Ny. R.

Megkönnyebbülhet a Csík-
szeredai Sportklub férfi jég-

korongcsapata, és immár felhõt-
lenül ünnepelheti bajnoki címvé-
dését, mivel a román sportági
szövetség bürója tegnap nem
adott helyet a Steaua beadványá-
nak. A bukaresti egyesület, mint
ismert, nehezményezte, hogy a
hargitaiak öt hokisa játékosiga-
zolvány nélkül lépett pályára, to-
vábbá vitatta a sportolók orvosi
igazolásának érvényességét is. A
fegyelmi bizottság korábban
nem tartotta magát kompetens-
nek az ügyben, így annak elbírá-
lását a szövetségi büróra hárítot-
ta. Tánczos Barna, a szövetség
elnöke lapunknak elmondta: az
orvosi igazolványok ügyében a
Steaua beadványa megalapozat-
lan volt, mivel a törvény értelmé-
ben lehetõség van arra, hogy
olyan megyében, ahol nincs
sportorvosi rendelõ, egy, a szö-
vetség által megbízott orvos állít-
sa ki azokat. Ami a játékos-
igazolványokat illeti, a szervezet
elsõ embere elmagyarázta: a
Steaua nem tett eleget az óvás-
hoz szükséges eljárásnak, mivel
beadványát nem a mérkõzés utá-

ni huszonnégy órán belül adta le,
és az illetéket sem fizette ki. „A
büró úgy ítélte meg, hogy az
érintett jégkorongozóknak érvé-
nyes játékjoga volt, de mind a
versenybizottság, mind a bírók,
mind pedig a Sportklub részérõl
mulasztás történt. A testület a
Steaua beadványának nem adott
helyet, mert nem óvásként érke-

zett ” – mondta Tánczos. A csíki
játékosok egy része amúgy Hol-
landiában játszott barátságos
mérkõzést a román válogatott
keretében, és mindkét hétvégi
összecsapást megnyerték. Elõ-
ször 3-2-re, majd 1-0-ra gyõztek
a divízió egyes alakulata ellen.
Marius Gliga, a jégkorongszö-
vetség fõtitkára nagyon elége-

dett volt a trikolórok teljesítmé-
nyével, tájékoztatása szerint
azok „konstans ritmusban ját-
szottak, és egyes momentumok-
ban felülkerekedtek ellenfelü-
kön”. A szakember szerint Tom
Skinner szövetségi kapitány új
rendszere nagyon hatékony,
masszív csapattá formálta a vá-
logatottat. 

Maradt a pályán kiharcolt eredmény: a Steaua nem kapja meg a bajnok csíkiak gyõzelmi kupáját Fotó: ÚMSZ/archív

Barcelona kontra Veszprém
Kézilabda

ÚMSZ

A Barcelona lesz a Veszpré-
mi MKB férfi kézilabdacsa-

patának ellenfele a Bajnokok
Ligája negyeddöntõjében – de-
rült ki tegnap, a Bécsben meg-
tartott sorsoláson. A magyaror-
szági együttes, épp a román
bajnokot, a Konstancai HCM-t
búcsúztatta a nyolcaddöntõben
miután hétvégén hazai pályán
is legyõzte azt (27-26-ra). A
BL-negyeddöntõben a Ham-
burg a Ciudad Realt, a
Csehovszki Medvegyi a
Montpellier-t, míg a Rhein-

Nechar Löwn a Kielt kapta el-
lenfeléül.

A BL ezen szakaszában te-
hát már nincs romániai együt-
tes, és mivel ezúttal a
Challenge Kupából is kirostá-
lódtak a hazai gárdák, a tegna-
pi sorsoláson már csak a
Steaua izgulhatott. A KEK-
ben szereplõ bukaresti alakula-
tot a spanyol Granollers csapa-
tával sorsolták össze, míg a má-
sik ágon Gummersbach– Reyno
de Navarra San Antonio-
párharc lesz a döntõbe jutásért.
Az elsõ mérkõzések április
21–25-én lesznek, míg a vissza-
vágókat április 28. és május
másodika között rendezik. 

Labdarúgás

Turós-Jakab László

Egy perc alatt Ribéry és
Müller is betalált a vendég

müncheni csapatból a német lab-
darúgó Bundesliga 33. fordulójá-
ban, a Schalke–Bayern-csúcsran-
gadón. A találkozó végül 1-2-vel
zárult, mert a házigazdáktól
Kuranyi szépített. A gelsenkir-
cheniek ezzel elvesztették vezetõ
pozíciójukat, és ismét a Bayern
áll a tabella élén. További ered-
mények: Eintracht Frankfurt–
Bayer Leverkusen 3-2, Borussia
Dortmund–Werder Bremen 2-1,
Freiburg–Bochum 1-1, Stuttgart–
Mönchengladbach 2-1 (Marica
egyenlített a házigazdáknak),
Nürnberg–Mainz 2-0, Köln–Her-
tha Berlin 0-3, Wolfsburg–
Hoffenheim 4-0, Hamburg–Han-
nover 0-0. Az 59 pontos Bayernt
a Schalke (58), a Leverkusen (53),
a Dortmund (52) és a Bremen
(48) követi az összetettben.

J. Cole és Drogba góljaival a
Chelsea 2-1-re nyerte Manches-
terben a United elleni rangadót,
és átvette a vezetést az angol
Premier League-ben. A 33. for-
duló többi eredménye: Ful-
ham–Wigan 2-1, Birmingham-
–Liverpool 1-1, Everton– West
Ham United 2-2, Burnley–Man-
chester City 1-6, Arsenal–Wol-
verhampton Wanderers 1-0,
Bolton–Aston Villa 0-1,
Portsmouth–Blackburn 0-0,
Stoke City–Hull City 2-0,
S u n d e r l a n d – To t t e n h a m
Hotspur 3-1. Az élmezõny állá-
sa: 1. Chelsea 74 pont, 2. Man-
chester United 72, 3. Arsenal
71, 4. Manchester City 59, 5.
Tottenham 58, 6. Liverpool 55. 

Az olasz Serie A 32. forduló-

jában mindhárom „dobogós”
nyerni tudott, így a tabella élén
nem változott a sorrend. Ered-
mények: Internazionale–Bolog-
na 3-0, Párma–Fiorentina 1-1,
Genova–Livorno 1-1, Cagliari–
AC Milan 2-3, Lazio–Nápoly 1-
1, Bari–AS Roma 0-1, Chievo–
Sampdoria 1-2, Atalanta–Siena
2-0, Catania–Palermo 2-0,
Udinese–Juventus 3-0. Az élme-
zõny: 1. Internazionale 66 pont,
2. AS Roma 65, 3. AC Milan
63, 4. Palermo 51, 5. Sampdoria
51, 6. Nápoly 49.

Az április 10-i örökrangadóra
várva mindkét nagycsapat nyert
a spanyol Primera Divisiónban:
a Barcelona 4-1-re verte a Bilba-
ót, a Real Madrid pedig 2-0-ra
diadalmaskodott a Racing San-
tander otthonában. A 30. fordu-
ló többi mérkõzésén: Valencia–
Osasuna 3-0, Almería–Mallorca
1-1, Getafe–Espanyol 1-1, Gijón
–Xerez 2-2, Valladolid– Villarreal
0-2, Atlético Madrid– Deportivo
La Coruna 3-0, Sevilla– Tenerife
3-0, Zaragoza– Málaga 2-0. Az
élboly: 1. Real Madrid 77 pont
(83-26), 2. Barcelona 77 (75-19),
3. Valencia 56, 4. Sevilla 48, 5.
Mallorca 48, 6. Bilbao 45. 

A francia Ligue 1 31. forduló-
jának eredményei: Auxerre–
Paris Saint-Germain 1-1, Mar-
seille–Lens 1-0, Boulogne-sur-
Mer–Toulouse 1-1, Rennes–Lyon
1-2, Bordeaux–Nancy 1-2, Mont-
pellier–Monaco 0-0, Saint-Éti-
enne–Le Mans 2-0, Nizza– Soc-
haux 0-0, Grenoble Foot– Lo-
rient 1-2, Valenciennes–Lille 1-0.
Az élcsoport: 1. Lyon 57 pont/31
mérkõzés (51-32), 2. Montpellier
57/31 (41-34), 3. Auxerre 57/31
(31-25), 4. Bordeaux 56/29 (47-
25), 5. Marseille 56/29 (51-30). 6.
Lille 54/31. 

Gelsenkirchenben 
nyert rangadót a Bayern

Két pont a zöld asztalnál
Kosárlabda

ÚMSZ

A váradiak hiába gyõzték le
69-66-ra a vendég Temesvárt

az élvonalbeli férfi kosárlabda-
bajnokság alapszakaszának
zárófordulójában, a Bihar me-
gyeiek mégis lecsúsztak a bajno-
ki címért rendezendõ rájátszás-

ról. Kilencedikként az alsóház-
ban küzdenek majd a bennmara-
dásért, a sereghajtó Craiovával.
Az olténiaiak amúgy tegnap
kapták meg az értesítést, hogy a
Kolozsvári U-Mobitelco elleni
mérkõzésüket a zöld asztalnál
20-0-s eredménnyel elveszítet-
ték, mivel a szabályzat ellenére
nem volt végig legalább egy ro-
mániai játékosuk a pályán. 

Négy év után elõször kapott ki hazai pályán Románia nõi kézi-
labda-válogatottja, mégpedig 36-35-re Ukrajnától, az idei Euró-
pa-bajnokság csoportselejtezõjében. Az idegenbeli döntetlen után
hiába remélt visszavágást Radu Voina szövetségi kapitány, tanít-
ványai sokat hibáztak. „A védekezésünkbõl hiányzott az agresz-
szivitás. Nem tudom, hogy hol járt az eszük, de arra számítot-
tam, hogy más hozzáállásuk lesz a zaporizzsjai teljesítményük
után” – nyilatkozott csalódottan a szakember. Ezzel a kudarccal
ráadásul a trikolórok lecsúsztak a tabella második helyére, és a
májusi, Svájc elleni mérkõzéseken harcolhatják csak ki a tovább-
jutást. Az állás: 1. Ukrajna 7 pont, 2. Románia 5, 3. Svájc 4, 4.
Portugália 0. Magyarország legjobbjai ezzel szemben már a ne-
gyedik fordulóban bebiztosították helyüket a kontinensviadalra,
Mátéfi Eszter tanítványai ugyanis hétvégén 26-24-re legyõzték a
svédeket, így magabiztosan vezetik csoportjukat.

Megtörték a trikolórokat
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