
Jobbágytelkére került
a Humorfeszt idei fõdíja

Balla Levente Maros megyei, jobbágytelki
humorista nyerte az idei , hetedik Humor-
fesztivál nagydíját, az RMDSZ által felaján-
lott ezer lejt. Ezt a Kelemen Hunor kulturá-
lis miniszter jelenlétében tartott hétvégi Hu-
morfeszt Gálán, Kolozsváron jelentették be. 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1285 ▼
1 amerikai dollár 3,0969 ▼
100 magyar forint 1,5603 ▼

Paradicsomharc Verespatakért

Paradicsommal dobálták tegnap Adriean
Videanu gazdasági miniszter kinagyított
arcképét. A „céllövés” a tiltakozássorozat
része, amelyet a verespataki bányakiterme-
lés ellen küzdõ zöld szervezetek tartottak.

Társadalom 7

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 3
Prioritás a decentralizáció 

Az egészségügyi és tanügyi decentralizáció
következményei, az agrártámogatások, a
roncstraktor-program, az infrastruktúra-fej-
lesztés lehetõségei érdekelték a leginkább a
városgazdákat, akik a hétvégén részt vettek
az RMDSZ polgármestereinek
marosvásárhelyi találkozóján.

Ahány ház, 
annyi szabás
A terítéken levõ oktatási törvény, majd
utána a kisebbségi törvény, általános
stratégiai célként pedig a decentralizáció,

majd a regionalizmus – mind-
kettõ autonómiánk elõs-
zobája. (...) Másrészt még
ezt az egykamarás diverziót

is fel lehet használni arra,
hogy elmondjuk, hogyan
is képzeljük el mi a

román alkotmány 
és állam reformját.

Ágoston Hugó

Átadták a Communitas Ala-
pítvány Alkotói Ösztöndíjait

a hétvégén Kolozsváron. Az ün-
nepségen elhangzott, hogy a mû-
vészet és az alkotók pártolása, tá-
mogatása a közösség kötelessége
kell hogy legyen. Az idén nyolca-
dik alkalommal megrendezett díj-
átadón irodalom, képzõmûvé-
szet, zene és színjátszás terén ki-
lenc-kilenc, film és televízió terén
pedig öt alkotó részesült a 900 le-
jes értékû, egy évre szóló havi
ösztöndíjban. A díjkiosztó gála
keretében kiállítást szerveztek a
2009-es képzõmûvészeti díjazot-
tak alkotásaiból, amelyeket Né-
meth Júlia, a Barabás Miklós Céh
alelnöke méltatott. 8. oldal 

A Gyergyói-medence legna-
gyobb beruházását adták át,

egy tizenkétmillió eurós befekte-
téssel külföldi üzletemberek és
helyi vállalkozók közösen hoztak
létre egy fabrikettgyárat. A fafel-
dolgozás maradványait felhasz-
nálva tüzelõanyagot elõállító
üzem jelenleg hatvan fõnek ad
munkát, de duplájára emelnék a
létszámot. „A beruházót elisme-
rés illeti, hogy a gazdasági válság
idején el merte indítani a terme-
lést” – hangsúlyozta Moldován
József távközlési államtitkár a
gyár avatóján. Arra biztatta a
külföldi befektetõket, hogy tol-
mácsolják más üzletembereknek
is azt, hogy Gyergyóban szívesen
várják õket. 6. oldal 

„Tûzifaüzem” 
Gyergyóban

Meglesz a kétharmados több-
sége Magyarország parlament-

jében a Fidesz–KDNP-nek, leg-
alábbis a Szonda Ipsos tegnap es-
te nyilvánosságra hozott felméré-
se szerint. A közvélemény-kutató
intézet második fordulós mandá-
tumbecslése alapján a Fidesz–-
KDNP 264 helyet szerez, így két-
harmados többsége lesz a párt-
szövetségnek. Az MSZP 58, a
Jobbik 48, az LMP 16 képviselõt
küldhet az Országgyûlésbe az in-
tézet szerint. A becslés szerint a
Fidesz a még eldöntetlen 57 egyé-
ni választókerületbõl 54-et szinte
biztosan megnyer, és a három
„billegõ” körzet közül az edelé-
nyiben is valószínûleg gyõzni
tud. A választásra jogosultak
mindössze 41,89 százaléka járult
az urnákhoz  este fél hatig, ez
csaknem tizennyolc százalékkal
alacsonyabb részvételt jelent, mint
a két hete tartott elsõ fordulóban,
és csaknem húsz százalékkal ala-

csonyabbat, mint a 2006-os vá-
lasztások második fordulóján. De
nyolc, illetve tizenkét évvel ezelõtt
is többen adták le voksukat, mint
tegnap. A legtöbben – csakúgy,
mint az elsõ fordulóban – Buda-
pesten mentek el szavazni (43,69
százalék), a legalacsonyabb rész-
vételi arány Baranya megyében
volt. A napos, meleg idõ tegnap
keveseket csábított voksolásra.
Míg két héttel ezelõtt a tizenhá-
rom-tizenöt fokos hõmérsékletet
és a felhõs égboltot mintha éppen
a szavazásra való buzdításra talál-
ták volna ki, tegnap a tavaszi,
már-már nyári melegben sokan
inkább a kertet vagy a vidéki tel-
ket választották. Az alacsony
jelenlét ellenére a választás már
délután három órakor érvényes
volt, mivel a választásra jogosul-
tak több mint egynegyede (hu-
szonöt százaléka) valamennyi vá-
lasztókerületben elment voksolni.
2. oldal  

A közel 500 programot összesítõ rendezvénysorozatot sikerült átláthatóvá és bejárhatóvá tenni Fotó: Vargyasi Levente

„Sárkányölõk” Szentgyörgye 

Alakuló Fidesz-kétharmad

Élõ zenés Szent György-nap
After Partyval és tûzijátékkal

zárult tegnap este Háromszék

megyeszékhelyének ünnepe. A
19. Szent György Napokra so-
kan érkeztek a környezõ me-

gyékbõl, sõt külföldrõl is, nem-
hiába lett a találkozások ünnepe
is. 8. oldal 

Alkotókra talált
ösztöndíjak

Parlamenti helyek megoszlása a második forduló után (becslés: Szonda Ipsos)



Hírösszefoglaló

Gabriela Adameºteanu ro-
mán és Ámosz Oz izraeli író

volt a XVII. Budapesti Nemzet-
közi Könyvfesztivál Európa Ma-
tinéjának vendége szombaton;
mindkét szerzõ az Európa Kiadó
gondozásában napvilágot látott
legújabb kötetérõl beszélgetett
Barna Imrével, a kiadó igazgató-

jával. Ámosz Oz, a könyvfeszti-
vál idei díszvendége elmondta,
hogy Rímek életre, halálra címû,
magyarul most megjelent könyve
egyszerû dolgokról: a magány-
ról, a szerelemrõl, a vágyról, az
elszigeteltségrõl szól. A világhírû
izraeli író beszélt arról is, hogy
szülei európaiak voltak, de a 30-
as években „kirúgták õket” Euró-
pából. „Nem vagyok európai, de

ami Magyarországon történik,
azt a szüleim szemével látom” –
tette hozzá. 

A román irodalom „nagyasz-
szonyának” tartott Gabriela
Adameºteanu nagyregénye, Az
elveszett délelõtt elsõ megjelenése
után 26 évvel jutott el a magyar
olvasókhoz. Ennek oka, hogy a
két szomszédos ország viszonya
nem volt felhõtlen a szocializ-
mus éveiben, és a szerzõ maga
sem hitte, hogy ezt a bonyolult,
szövevényes szöveget egyáltalán
le lehet fordítani idegen nyelvre.
Adameºteanu szerint könyve az
öregedésrõl, az elmúlásról szól,
egyben Románia XX. századi
történelmérõl 1916-tól az 1980-
as évekig, bukaresti „ízekkel” fû-
szerezve. Mint azt Adameºteanu
felidézte, a kommunista diktatú-
ra idején szigorú cenzúra mûkö-
dött, de mivel õt már ismerték,
nem figyeltek rá, a fiatal írók ke-
rültek a hatalom figyelmének kö-
zéppontjába. Azokban az évek-
ben létezett egy hallgatólagos
kompromisszum, miszerint az
írók nem avatkoznak be a belpo-
litikai harcokba, és ezzel a kívül-
állással megmentettek sok, akkor
született könyvet. 
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Röviden

Szavazatvásárlás Bukarestben?

Alacsony részvétel mellett kölcsönös vádas-
kodásokkal tartottak tegnap az idõközi vá-
lasztásokat Bukarest egyik választókerület-
ében, ahol Liliana Mincã konzervatív és
Teodora Trandafir demokrata-liberális jelöl-
tek küzdenek meg a megüresedett képvise-
lõi mandátumért. Mindkét fél szavazatok
megvásárlásával vádolta az ellentábort, mi-
közben a kerület mintegy százezer válasz-
tójoggal rendelkezõ lakójának kevesebb
mint egynegyede jelent meg az urnáknál.

Õrizetbe vettek egy ügyészt

Õrizetbe vettek egy ügyészt és két rendõrt,
akiket korrupcióval és bûnszövetkezet létre-
hozásával gyanúsítanak. Nelu Carpen, a
Bukaresthez közeli Buftea város ügyészsé-
gének vezetõje, aki a gyanú szerint kenõ-
pénzt fogadott el egy ügyvédtõl, hogy az
ügyészség ne emeljen vádat kliense ellen. A
vádhatóság szerint az ügyészt rendõrök és
több ügyészségi vizsgálat alatt álló személy
is megvesztegette. Ez már a második olyan
korrupciógyanús ügy, amelyben az igazság-
szolgáltatás emberei érintettek. Korábban
az azóta nyugdíjba vonult  Florin Costiniu,
a román legfelsõbb bíróság egyik részlegé-
nek a vezetõje ellen indult bûnvádi eljárás. 

Az ANI sorsa miatt aggódik
Bukarest amerikai nagykövete 

A bukaresti amerikai nagykövetség közle-
ményben fejezte ki a hétvégén aggodalmát
amiatt, hogy az Alkotmánybíróság törvé-
nyen kívül helyezte az Országos Feddhetet-
lenségi Ügynökség (ANI) mûködését sza-
bályozó jogszabály több cikkelyét. Az Álla-
mok bukaresti képviselete emlékeztet, hogy
az ANI jelentõs mértékben hozzájárult ah-
hoz, hogy Románia teljesítse az Európai
Unió igazságszolgáltatási moratóriumában
lefektetett követelményeket. 

Augusztusban lesz a Félsziget 

Az idén nem júliusban, hanem augusztus-
ban rendezik meg a Félsziget Fesztivált –
közölték a hétvégén a szervezõk. A nyolca-
dik esztendeje minden évben Marosvásár-
helyen megrendezett fesztivált az idén au-
gusztus 26. és 29. között tartják. Azt még
nem közölték, hogy az idén mely nemzet-
közi zenekarok látogatnak Marosvásárhely-
re, de jelezték, hogy hamarosan nyilvános-
ságra hozzák a leszerzõdött meghívottak
nevét. A fesztivált tavaly 1,2 millió euró ér-
tékû költségvetésbõl szervezték meg, a ren-
dezvény összesen 58 ezer látogatót vonzott.

Luxembourgban uniós külügyi 
szolgálat létrehozásáról tárgyalnak 

Az uniós külügyi szolgálat létrehozásáról,
annak szervezetérõl és mûködésérõl tár-
gyalnak egyebek közt az EU-országok kül-
ügyminiszterei ma Luxembourgban. A
Lisszaboni Szerzõdés alapján megalakítan-
dó Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) fõ
feladata az EU közös kül- és biztonságpoli-
tikájának egységesebb, hatékonyabb megje-
lenítése, képviselete lenne. Az EKSZ szer-
vezeti felépítésérõl, mûködési rendjérõl szó-
ló határozattervezetet Catherine Ashton
kül- és biztonságpolitikai fõképviselõ ter-
jesztette elõ március 25-én. 

Újra Heinz Fischer az osztrák elnök

A várakozásoknak megfelelõen Heinz
Fischer, a hivatalban lévõ államfõ nyerte
a tegnapi osztrák elnökválasztást az esti,
nem hivatalos részeredmények szerint. A
szavazatok 53 százalékos feldolgozottsága
mellett a régi-új szövetségi elnök a szava-
zatok 78,6 százalékát kapta. A gyõzelem-
hez az érvényes voksok több mint felére
van szükség. A választási részvétel rend-
kívül alacsony, mintegy 48 százalékos
volt. Az elõzõ alkalommal, 2004-ben a
választásra jogosultak 71,6 százaléka vett
részt a szavazáson.

Kánya Gyöngyvér, Budapest

Meglesz a kétharmados több-
sége Magyarország parlament-

jében a Fidesz–KDNP-nek, leg-
alábbis a Szonda Ipsos tegnap es-
te, urnazárás után nyilvánosságra
hozott felmérése szerint. A
közvélemény kutató intézet máso-
dik fordulós mandátumbecslése
alapján a Fidesz–KDNP 264 he-
lyet szerez az új parlamentben, így
kétharmados többsége lesz a párt-
szövetségnek. Az MSZP 58, a
Jobbik 48, az LMP 16 képviselõt
küldhet az Országgyûlésbe az in-
tézet szerint. A becslés szerint a
Fidesz a még eldöntetlen 57 egyé-
ni választókerületbõl 54-et szinte
biztosan megnyer, és a három
„billegõ” körzet közül az edelé-
nyiben is valószínûleg gyõzni tud. 

A Fidesz az elsõ fordulóhoz ha-
sonlóan ismét a Vörösmarty téri
üvegpalotában rendezte be ered-
ményváró központját, Orbán Vik-
tor pártelnök beszédét lapzártánk
utánra várták. Az MSZP székhá-
zában Lendvai Ildikó elhárította a
lemondását firtató kérdést, de az
MTI úgy tudta, ezt még az este fo-
lyamán bejelentheti. A Jobbik a
hárshegyi Európa Kongresszusi
Központban várta az eredménye-
ket. A kezdés elõtt nem sokkal
Kiss Róbert, az Új Magyar Gárda
fõkapitánya és fél tucat gárdista
tûnt fel a kongresszusi központ
bejárata elõtt. A Lehet Más a Po-
litika az esti órákban sajtótájékoz-
tatón értékelte az eredményeket.

Alacsony részvétel

A választásra jogosultak mind-
össze 41,89 százaléka járult az ur-
nákhoz a tegnapi országgyûlési
képviselõ-választások második
fordulójában este fél hatig, az Or-
szágos Választási Iroda (OVI)
adatai szerint. Ez csaknem tizen-
nyolc százalékkal alacsonyabb

részvételt jelent, mint a két hete
tartott elsõ fordulóban, és csak-
nem húsz százalékkal alacsonyab-
bat, mint a 2006-os választások
második fordulóján. De nyolc, il-
letve tizenkét évvel ezelõtt is töb-
ben adták le voksukat, mint teg-
nap. A legtöbben – csakúgy, mint
az elsõ fordulóban – Budapesten
mentek el szavazni (43,69 száza-
lék), a legalacsonyabb részvételi
arány Baranya megyében volt. 

Sorban állás nélkül 

A napos, meleg idõ tegnap ke-
veseket csábított voksolásra. Míg
két héttel ezelõtt a tizenhárom-ti-
zenöt fokos hõmérsékletet és a fel-
hõs égboltot mintha éppen a sza-
vazásra való buzdításra találták
volna ki, tegnap a tavaszi, már-
már nyári melegben sokan inkább
a kertet vagy a vidéki telket vá-
lasztották. Így ottjártunkkor meg-
állapíthattuk, hogy fennakadás
nélkül, rendben zajlott a szavazás
Budapest XIII. és XIV. kerületé-

ben – azokban a szavazókörökben
is, ahol a választópolgárok lakó-
helyüktõl távol, igazolással sza-
vazhattak –: ott, ahol két héttel ez-
elõtt még este tízkor is kanyaro-
gott a sor. Igaz, a gördülékeny
voksolás végett abécésorrendben
felosztották a választói névjegyzé-
ket, illetve a szavazatszámláló bi-
zottságba is több tagot ültettek. 

Végeredmény májusban

A második fordulóban a 176
egyéni választókerületbõl 57-ben
szavaztak. A választás már dél-
után három órakor érvényes volt,
mivel a választásra jogosultak
több mint egynegyede (huszonöt
százaléka) valamennyi választó-
kerületben elment voksolni. A
mandátumot az nyeri, aki a leg-
több szavazatot kapja, a többi je-
löltre adott szavazatok azonban
már nem csúsznak fel az országos
listákra: „elvesznek”, ellentétben
az elsõ fordulóval. A szavazás
napján külföldön tartózkodó ma-

gyar állampolgárok az amerikai
kontinensen – az idõeltolódás mi-
att – már szombaton voksoltak. A
legnagyobb névjegyzék New
Yorkban volt, ahol 152-en jelent-
keztek a szavazásra. 

A második fordulóban 85 kül-
képviseleten összesen 2.885 vok-
soló szerepelt a névjegyzékekben,
hogy pontosan hányan mentek el,
arról lapzártánkig nem érkezett
hír. Annyi azonban bizonyos,
hogy Romániában – Kolozsvá-
ron, Bukarestben és Csíkszeredá-
ban – összesen 74 szavazópolgár
kérte felvételét a névjegyzékbe.
Az urnákat szombat, illetve teg-
nap esti lezárásuk után Magyaror-
szágra szállítják, és bekeverik a
választópolgár lakóhelye szerinti
egyéni választókerület egyik kije-
lölt szavazókörének szavazatai
közé, így biztosítva azok titkossá-
gát. Végeredményre tehát csak a
külképviseleti szavazatok hazaér-
kezése után lehet számítani – a
határidõ csütörtök éjfél –, legké-
sõbb május 1-jén. 

Fidesz-rajongók ünnepe. Meglehet a kétharmados többsége Magyarország parlamentjében a Fidesz–KDNP-nek

Sike Lajos

Büntetõjogi feljelentést tesz ma
Ioan Sãbãduº Szatmár megyei

csendõrkapitány ellen a nagyvára-
di táblabíróság melletti ügyészsé-
gen Szatmárnémeti RMDSZ-es
alpolgármestere. Kereskényi Gá-
bor hétvégi sajtótájékoztatóján je-
lentette ezt be, miután szerdán, a
Szatmári VSK–Aradi ICIM nõi
kosárlabda bajnoki mérkõzés szü-
netében a csendõrök megbilincsel-
ték. Kereskényi a Városi Sport-
klub igazgatótanácsának elnöke-
ként egy ügyrendi kérdésben (a
meccsrõl szóló jelentés aláírásával
kapcsolatban) szóváltásba elegye-
dett a csendõrség jelen lévõ képvi-
selõivel, akik egy keményebb
megjegyzésre – az elöljáró a ro-
mán csendõrség szégyenének ne-
vezte õket – bilincset vettek elõ és
az alpolgármester kezére kulcsol-
ták. Kereskényi csak néhány per-
cig viselte a „karperecet”, ugyanis
nem sokkal sokkal késõbb elõke-
rült Ilyés Gyula polgármester, aki
gyorsan levétette a bilincseket he-
lyettese kezérõl. Kereskényi hétvé-
gi sajtóértekezletén elmondta: túl-
kapással vádolja Ioan Sãbãduº
csendõrkapitányt, és ügyvédével
tanácskozva úgy döntött, hogy
hétfõn feljelentést tesz ellene. 

Túlkapással 
vádol Kereskényi
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Alakuló Fidesz-kétharmad

A Romániai Magyar Könyves Céh standja a budapesti könyvfesztiválon

Európa Matiné Budapesten
román és izraeli vendégekkel
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Antal Erika

Polgármesterek és polgár-
mester-helyettesek, tanácsel-

nökök, önkormányzati képvise-
lõk, kormányzati szakemberek
gyûltek össze szombaton a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház
nagytermében, ahol Markó Bé-
la, az RMDSZ szövetségi elnöke
ismertette az aktuális politikai
kérdéseket és a szövetség számá-
ra prioritást élvezõ decentralizá-
ció szükségszerûségét. 

„Vállalni a változást”

„Különleges helyzetben vol-
tunk, amikor kormányt alakítot-
tunk – indított Markó, – mert me-
net közben szálltunk fel a vonat-
ra, míg a koalíciós partnerek már
ott voltak. De így is jó munkát vé-
geznek a kollegák.” Szerinte az
RMDSZ nem csak azért vállalko-
zott a kormányzásra, hogy mû-
ködtesse a falvakat, a városokat, a
megyéket, az országot, hanem,
hogy változtasson, reformot esz-
közöljön. „Aki RMDSZ-es szere-
pet vállal, annak a változtatást is
vállalnia kell” – hangsúlyozta
Markó, aki szerint nem lebecsü-
lendõ a mûködtetés sem, mert an-
nak a feladatnak sem könnyû ele-
get tenni, fõleg amikor ínséges a
költségvetés, amikor az önkor-
mányzatoknak nehéz anyagi kö-
rülmények között kell mûködni-

ük. De nem elégséges az, hogy
szinten kell maradni, ugyanis az,
hogy az ország kilábaljon a nehéz
helyzetbõl csupán megszorító in-
tézkedésekkel nem valósítható
meg. Szükség van az új beruházá-
sokra, a vállalkozó-serkentõ intéz-
kedésekre, autópályákra, infrast-
ruktúra-javításokra. „Amikor ar-
ról beszélünk, hogy nem építünk
autópályát, nem fejlesztjük az inf-
rastruktúrát, sokkal nehezebb fel-

mérnünk, hogy hány milliárdot
veszít az ország amiatt, ami
nincs” – mondta Markó, hozzáté-
ve, hogy az RMDSZ épp ezért
akarja a változtatást, azért vállal-
kozott a kormányzási szerepre,
hogy eldönthesse, hogy mi változ-
zon az országban. 

„Helyben döntsünk”

A legfontosabb prioritás jelen-
leg a decentralizáció, ami sokkal
nagyobb kihívást és sokkal több
nehézséget jelent majd, de úgy
kell dolgozni, hogy több pénzt is
jelentsen – hívta fel a jelenlevõ
polgármesterek figyelmét Markó,
aki szerint a decentralizációt még
akkor is erõltetni kell, ha még
nyers, ha még gondokat is okoz,
ahhoz, hogy a magyar közösség

maga dönthessen a saját kérdései-
rõl. „Ha helyben döntünk, jobb
döntéseket tudunk hozni” –
összegzett Markó, majd kitért az
iskolai és az egészségügyi decent-
ralizációra. Mint mondta, az isko-
lákat úgynevezett iskolaszékek
irányítanák, amelyeknek az isko-
la, a szülõi bizottság és az önkor-
mányzati képviselõk lennének a
tagjai.

Takács Csaba, az RMDSZ
ügyvezetõ elnöke a helyi
szervezetek és a tagság közötti
kommunikáció megerõsítését
hangsúlyozta beszédében; azt,
hogy mekkora felelõsség hárul a
polgármesterekre és tanácsosok-
ra, akik napi rendszerességgel ta-
lálkoznak a közösség tagjaival,
akik munkájukkal megjelenítik az
RMDSZ-t. 
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Akik az eltelt húsz év esemé-
nyeinek és tanulságainak is-
meretében esetleg még hisz-
nek benne, hogy a romániai

politikai elit képes bármi-
lyen igazi (ön- vagy társa-
dalmi-intézményi) reform-
ra, elõremutató konszen-
zusra, azok álmodozhat-
nak az alkotmánymódosí-

tás sikerérõl. Akik nem, foglalkozhatnak
kézzelfoghatóbb dolgokkal. A legegyszerûbb
kifelé azt hangoztatni bölcsen, hogy az al-
kotmány – miként egyebek, például a köz-
média vagy mondjuk a nyugdíjrendszer –
reformjára bizony szükség van, befelé pedig
biccenteni okos fejünkkel... és nem remélni.
Most sokan játsszák ezt. Egyfelõl azért,
mert nyilvánvaló, hogy az államelnök „re-
formjavaslatai”, a népakaratra hivatkozó –
ámde valójában antidemokratikus, szemé-
lyes hatalomkoncentráló célokat követõ –
kezdeményezése szûklátókörû, olcsó popu-
lizmus, és Isten õrizze meg a román demok-
ráciát attól, hogy az a primitív változat jöj-
jön ki, amit õ akart megszabni. Másfelõl
mindenki tudja, hogy a parlament úgysem
fogja megszavazni (a szükséges kétharma-
dos többséggel) saját leredukálását, vagy ha
mégis fennáll e mazochizmus veszélye, ak-
kor lesznek, akik taktikusan elodázhatják a
kérdést, ekként rá is erõsítve az elnök pró-
bálkozásának másik céljára, figyelemeltere-
lõ szerepére. Következésképpen egyelõre a
legjobb mintegy ráhagyni, mint ártatlan,
esélytelen bolondériát, ahogyan a légiósok
ráhagyták Troppauer Hümérre, az erõs áll-
kapcsú versfaragóra, hogy jók a költemé-
nyei.
Mégis, a kezdeményezést nem csupán a
szabályok betartása miatt, és nem csupán a
formalitás szintjén kell „komolyan venni”,
az eljárások beindításáig elmenõen. Hanem
két alapos okból is. Egyrészt, mert közben
az életnek – a parlamenti életnek is – ha-
ladnia kell tovább, vannak más fontos ten-
nivalók, törvénykezni valók. Számunkra
például a terítéken levõ oktatási törvény,
majd utána a kisebbségi törvény, általános
stratégiai célként pedig a decentralizáció,
majd a regionalizmus – mindkettõ autonó-
miánk elõszobája. Ezekhez konkrét harcra,
éber jelenlétre, következetességre és kompro-
misszumkészségre van szükség.
Másrészt még ezt az egykamarás diverziót
is fel lehet használni arra, hogy elmondjuk
– demokratikus képviseletünk hangján –,
hogyan is képzeljük el mi a román Alkot-
mány és állam reformját, miként szabnánk
mi meg az ország jövõjét. Az RMDSZ-nek
mindig azok voltak a legjobb pillanatai,
amikor a zavarossággal és a téveszmékkel,
a voluntarizmussal és a populizmussal
szembemenve megvédte a román demokrá-
ciát, a törvényességet, az európai értékeket. 
Bár világunk abszurd vagy inkább gro-
teszk, nem vagyunk az Elõretolt helyõrség-
ben. Valamiképpen mégis a felelõsség elõre-
tolt helyõrségének a szerepét kell vállanunk,
amíg mások képtelenek rá. 

Román lapszemle

Ahány ház, 
annyi szabás

Ágoston
Hugó

Közel ezer munkanélküli tolongott pénte-
ken a fõvárosi Gyerekek Palotájában
megszervezett állásbörzén, további ezrek
az ország más pontjain. A munkahelyet
keresõk több mint fele negyven év fölötti,
és koruk illetve képzésük miatt esélyük
sincs munkát találni. (Evenimentul zilei)
A Szeben megyei Báznán már csak egyet-
len példány található az egykor híres és
sokak által tenyésztett báznai sertésbõl.
Az 1872 és 1948 között a települést és az
országot is népszerûsítõ hízó faj tartása
azért esett vissza, mert sok zsírt és kevés
húst ad. (Adevãrul) A szesz dacol a krí-
zissel: Slobozia polgármestere szerint
elkeserítõek az elmúlt év adatai, miszerint
a válság ellenére több alkoholt és dohány-
árút fogyasztanak. (România liberã)

Markó Béla: menet közben szálltunk fel a vonatra, mégis jó munkát végeznek a kollegák a kormányban

Prioritás a decentralizáció 
Marosvásárhelyen ülésezett hétvégén az Országos Önkormányzati Tanács

Fotó: RMDSZ

A. E. 

Annak ellenére, hogy az al-
kotmány elsõ cikkelye ki-

nyilvánítja, Románia nem nem-
zetállam – fejtette ki hétvégi
marosvásárhelyi sajtótájékozta-
tóján Markó Béla miniszterel-
nök-helyettes, az RMDSZ szö-
vetségi elnöke. Törvényekben,
de magában az alkotmányban
is vannak rendelkezések, ame-
lyek elismerik más nemzeti
identitású, más nyelvû közössé-
gek létét Romániában és bizo-
nyos jogokat is adnak ezeknek
a közösségeknek”. Hozzátette:
éppen ezért az RMDSZ-nek to-

vábbra is az az álláspontja,
hogy ezt a meghatározást, hogy
nemzetállam, ki kell venni az
alkotmányból. „De megmon-
dom õszintén, szkeptikus va-
gyok, nem látom az esélyét an-
nak, hogy ebben a pillanatban
mi kétharmados többséget vagy
konszenzust tudnánk e mellé a
javaslat mellé állítani” – maradt
a realitások talaján a szövetségi
elnök.

Mélyreható reform kell

Markó szerint mélyreható al-
kotmánymódosításra van szük-
ség, az alkotmány minden terü-

letén és az egész intézményrend-
szert figyelembe véve, nemcsak
néhány kiigazításra. Rendkívül
fontosnak és áttörést jelentõ kité-
telnek tartja az RMDSZ elnöke
azt, hogy, amennyiben elfogad-
ják a kisebbségi jogokról szóló 6-
os cikkelyt az állami hatóságok-
nak kötelezõen konzultálni kell a
kisebbségi szervezetekkel, a ki-
sebbségek identitását, kulturális,
vallási identitását érintõ kérdé-
sekben. Markó Béla arra emlé-
keztetett: a napokban létrejött az
a parlamenti bizottság, amely az
alkotmánymódosítást érintõ ja-
vaslatcsomag kidolgozására hi-
vatott, ugyanakkor a kormány is

kiadott egy erre vonatkozó tör-
vénytervezetet, amely elsõsor-
ban a referendum eredményeire
vonatkozik.

Valós bikameralizmus

Az RMDSZ nem ért egyet a
kétkamarás parlamenti rendszer
felszámolásával: a Szövetség
ehelyett egy valós, hatáskörei-
ben jól elkülönített kétkamarás
rendszer létrehozását szorgal-
mazza, hozzátéve azt is, hogy
bár a jelenlegi parlamenti rend-
szer mûködése valóban rossznak
mondható. Az egykamarás par-
lament létrehozása helyett a
Szövetség a kétházas rendszer
újragondolását javasolja, oly
módon, hogy a Szenátus a la-
kosság megyei, terület-alapú
képviseletét, míg a Képviselõ-
ház a politikai képviseletét lássa
el. Az elnök szerint a parlamen-
ti rendszer újragondolását és a
parlament létszámának esetleges
csökkentését illetõen az
RMDSZ-nek az az elsõdleges
célja, hogy megõrizze az erdélyi
magyarság arányos képviseletét
a parlamentben, és e tekintetben
alkotmányos vagy törvényi ga-
ranciákat vár a koalíciós partner
részérõl. 

„Nem kérünk a nemzetállamból”

Az egészségügyi és tanügyi decentralizáció

következményei, az agrártámogatások, a

roncstraktor-program, az infrastruktúra-fej-

lesztés lehetõségei érdekelték a leginkább a

városgazdákat, akik a hétvégén részt vettek

az RMDSZ polgármestereinek találkozóján.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
elfogadhatatlannak tartja a román kormány al-
kotmánymódosító tervezetének kisebbségi vo-
natkozásait, és felszólította az RMDSZ-t, hogy
határolódjon el a kormány elképzeléseitõl. A
Tõkés László EMNT-elnök és Toró T. Tibor, az
EMNT ügyvezetõ elnöke által aláírt közlemény
azt a paragrafust bírálja, amely a kormány ré-
szét képezõ RMDSZ javaslatára kiegészítené a
jelenlegi alkotmányt. Ez a kiegészítés kimondja,
hogy a hatóságoknak konzultálniuk kell a nem-
zeti kisebbségek szervezeteivel valamennyi
olyan döntés elõtt, amely az etnikai, kulturális
és vallási önazonosság megõrzésére vonatkozik.
Az EMNT azt nehezményezi, hogy a módosítás

az állami hatóságok sorába beépülõ kisebbségi
önkormányzatok helyett kisebbségi érdekvédel-
mi szervezeteket említ, a döntési közjogosítvá-
nyok helyett pedig csupán „konzultációt” ír elõ.
A Tõkés vezette szervezet szerint ez a megfogal-
mazás ellehetetleníti az autonómia-törekvése-
ket, és közben lehetõséget nyújt a román állam-
nak, hogy a román kisebbségvédelmi „modell”
újabb „vívmányaként” népszerûsítse az elõírást.
Bírálják a 62. cikkely módosítását célzó javasla-
tot is, amely Tõkésék szerint megteremti a hata-
lom által kiválasztott kisebbségi szervezetek kép-
viseleti monopóliumát, és ellehetetleníti a ki-
sebbségi közösségek belsõ demokráciáját erõsítõ
pluralizmust. 

Az EMNT-nek nem elég az RMDSZ által kért „konzultációs jog”
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B. T.

A bukaresti vezetés
igyekszik késleltetni a

közalkalmazottak tömeges
elbocsátását, amit azonban a
Nemzetközi Valutaalap
(IMF) mind szigorúbban kö-
vetel meg tõle. 

Játék a számokkal

Az egymást követõ Boc-
kormányok illetékesei, de
maga a miniszterelnök is,
változatos számadatokat ho-
zott nyilvánosságra az elke-
rülhetetlen elbocsátások kap-
csán. Az újabb és újabb beje-
lentésekben egyedül az a kö-
zös, hogy mind kisebb szá-

mokról esik szó bennük, a
kabinet szemmel láthatóan
igyekszik a minimálisra csök-
kenteni az állásuktól kény-
szerûen megválók számát,
oly módon azonban, hogy a
végeredménnyel még a Nem-
zetközi Valutaalap Romániá-
val foglalkozó szakértõi is
elégedettek legyenek. 

Gazdasági megfigyelõk
adatai szerint a folyamat
eredményeként az elbocsá-
tandó közalkalmazottak lét-
száma már eddig is több mint
a felére csökkent. Ez pedig
sajnos nem a gazdasági hely-
zet javulásának tudható be –
Románia ugyanis még ko-
rántsem érkezett el a válság-
ból való kilábalás szakaszába

–, hanem a Boc-kormány
manõverezéseinek. 

„Ésszerû létszámkeret”

2009 novemberében
Gheorghe Pogea, aki az-
idõtájt a pénzügyminiszteri
tisztséget töltötte be, a költ-
ségvetés sarokszámait ismer-
tetve még arról beszélt, hogy
a dokumentum tíz százalé-
kos leépítést irányoz elõ, ami
száznegyvenezer fõ elbocsá-
tását jelenti. A tárcavezetõ
nem feledkezett meg a drasz-
tikus lépés megindoklásáról
sem: eszerint az IMF követe-
lésének tesznek eleget, a
nemzetközi pénzintézmény
illetékesei ugyanis szükséges-
nek tartják a bérköltségvetés
leszorítását a bruttó nemzeti
össztermék 0,66 százalékára,
aminek csak masszív elbo-
csátásokkal lehet eleget ten-
ni. Pogea szerint Romániá-
nak 2015-re „ésszerû lét-
számkeretre”, azaz mintegy
1,1 millió fõre kell majd le-
szorítania a közalkalmazot-
tak számát.

Utódja a tárcavezetõi szék-
ben, Sebastian Vlãdescu már
teljesen másként „ésszerûsí-

tette” a létszámkeretet: mint
kifejtette, ennél jóval keve-
sebb személynek kell majd
megválnia munkahelyétõl,
számuk nem haladja meg –
vagy esetleg el sem éri – a
százezret. Az új pénzügymi-
niszter feltehetõen nem a le-
vegõbe beszélt, hiszen kije-
lentése – és maga a számadat
– a parlamenti szakbizottság
elõtti miniszter-jelölti meg-
hallgatása alkalmával hang-
zott el. Mi több, a késõbbiek-
ben még azt sem volt hajlan-
dó elismerni, hogy egyálta-
lán létezne konkrét, hivatalos
terv a százezer fõs elbocsá-
tásra.

Ez ismét csak reménykeltõ
kijelentés volt, annál is in-
kább, mert a pénzügyi tárca
legilletékesebb személye ré-
szérõl hangzott el, az pedig
köztudott, hogy a pénzügy-
miniszterekre nem éppen a
túlzott szociális érzékenység
a jellemzõ. 

Viszonyítási alap: 
a „Tãriceanu-korszak” 
kezdete

Nemrégiben maga a mun-
kaügyi miniszter, Mihai

ªeitan is megszólalt az ügy-
ben. Õ maga tovább mérsé-
kelte a közszféra elbocsátan-
dó munkatársainak a szá-
mát. Mint kifejtette, legfel-
jebb nyolcvanezer fõrõl le-
het szó. A számadatot vi-
szont cáfolta Emil Boc mi-
niszterelnök, aki szerint a
kabinet még nem állapította
meg konkrétan az elbocsátá-
sok számát. A kormányfõ
ez alkalommal nem feledke-
zett meg az úgymond légbõl
kapott adatokat közlõ pénz-
ügyi és munkaügyi minisz-
ter bírálatáról sem. Ezt kö-
vetõen a tárcavezetõ is
visszakozott.

A miniszterelnököt vi-
szont „felülbírálta” szemé-
lyes tanácsosa, Andreea
Paul Vass, aki szerint mégis-
csak létezne egy bizonyos
létszámkeret, ez azonban
semmiképpen sem lépi majd
túl a hetvenötezret. Mint
hozzátette, ez a költségveté-
si szektor szerkezeti átalakí-
tásának második szakasza
lenne. A végsõ cél az, hogy
a közalkalmazottak létszá-
mát visszaszorítsák a
Tãriceanu kabinet beiktatá-
sakor lévõ szintre. 

Az alternatíva sem jobb

Kormányzati körökbõl ki-
szivárgott forrásoknak meg-
felelõen 2010 során a köz-
szférában legkevesebb négy-
százalékos leépítést kell vég-
rehajtani, ami abszolút szám-
ban 65 ezer közalkalmazottat
jelent. Az elbocsátások egyet-
len alternatívája a bérek befa-
gyasztása lenne a teljes idei
évre és a következõ esztendõ-
re, ami még az inflációs szin-
tet követõ minimális fizetés-
emeléseket sem tenné lehetõ-
vé. Ennek következtében a
vásárlóerõ csupán idén legke-
vesebb négy százalékkal esne
vissza – vélik gazdasági
elemzõk, akik viszont annak
a lehetõségét sem zárják ki,
hogy, az addigi trendet foly-
tatva, a kormány tovább mér-
sékeli a megszüntetendõ
munkahelyek számát.
Mindennek alapján gazdasá-
gi körökben már olyan mali-
ciózus megjegyzés is elhang-
zott, hogy népszerûségét félt-
ve a bukaresti hatalom nem-
hogy teljesen leállítja majd az
elbocsátásokat, de a végén
még alkalmazásokra is sor
kerülhet. 

Bérbefagyasztás vagy leépítés

Gyulay Zoltán

Az egyetemes történelem
ma már úgy tartja: ki-

lencvenöt esztendõvel ez-
elõtt, 1915 április 24-én kez-
dõdött el a hajdani Törökor-
szágban élõ örmények ellen
bürokrata módszerekkel el-
tervezett tömeggyilkosság-
sorozat. Szerzs Szargszjan,
Örményország elnöke, a fõ-
városban szombaton így em-
lékezett az összegyûlt tömeg
elõtt, megidézve a tragikus
múltat: „Másfél millió halott,
hazájában egy teljes nép ki-
rablása, eltörlése egy régi kul-
túrának – ezek voltak annak
az állami politikának és ideo-
lógiának a folyományai,
amely az örmények megsem-
misítését tartotta céljának.
Az Oszmán Birodalomban
az örmények üldöztetése pél-
da nélküli méreteket, rémsé-
geket, nehézségeket és követ-
kezményeket idézett elõ.”

Büntetés terhe mellett

Az 1913 januári puccsot
követõen a hatalomba került
ifjútörökök mozgalma alig
két esztendõ elteltével az ak-
kori Konstantinápolyban, a

mai Isztambulban az ott élõ
teljes örmény elitet fogságba
vetette, meggyilkolta, vagy –
jobb esetben – „csak” depor-
tálta. A keresztény kisebbség-
nek, elsõsorban az örmé-
nyeknek azt vetették a sze-
mére, hogy a nagy ellenséget,
Oroszországot támogatják az
ekkor már folyó – õsidõk óta
tartó – világháborús feszült-
ség által kiváltott harcokban.

Ankara a mai napig meg-
tagadja, hogy a tömeggyil-
kosságot népirtásnak minõ-
sítse (olyannyira, hogy maga
a kifejezés nyilvános haszná-
lata is a mai napig börtön-
büntetést von maga után, mi-
ként ez a veszély fenyegeti
például a Nobel-díjas írót,
Orhan Pamukot); ráadásul
Ankara nemcsak ezt vitatja,
hanem az áldozatok másfél
milliós számát is, amelyet
maga pusztán 300-400 ezerre
tesz. A nemzetközi történé-
szek megállapításaival szem-
bemenetelõ hivatalos török
álláspont szerint az örmé-
nyek egy áttelepítési folya-
mat részesei voltak, az áldo-
zatok pedig a háborús körül-
mények nyomán pusztultak
el, haláluk nem volt szándé-
kos. Törökország figyelmen

kívül hagyja azt a tényt is,
hogy a 19. század végén már
II. Abdulhamid szultán ide-
jén pogromokat szerveztek
az örmények ellen, tehát a
kellõ ellenséges hangulat
megvolt az igazhitûek közt
„gyaurnak” tartott keresz-
tény örményekkel szemben.

Újabb kitelepítések?

Mindezek alapján érthetõ,
hogy az Örményország és
Törökország közötti kapcso-
latok továbbra is igencsak fe-
szültek. Recep Tayyip
Erdogan ankarai miniszterel-
nök alig másfél hónapja még
azzal fenyegetõzött, hogy a
legfrissebb nemzetközi ese-
mények következtében –
egyebek mellett a népirtást
határozatban elítélõ svéd par-
lament, valamint az amerikai

képviselõház döntése elleni
tiltakozásul – az országban il-
legálisan tartózkodó mintegy
százezer örmény állampol-
gárt kitoloncoltatja.

Ezért volt meglepõ, hogy
az elmúlt hét csütörtökén
Szargszjan elnök a történel-
mi megbékélés folyamatának
elindítását helyezte kilátásba.
A két ország külügyminiszte-
re ugyanis tavaly októberben
errõl szóló közös nyilatkoza-
tot írt alá, Jereván azonban a
ratifikálási eljárást leállította.
Ám még meglepõbb volt,
amikor szombaton Isztam-
bulban, a Haydarpasa pálya-
udvarnál – ahonnan annak-
idején az elsõ örményeket
szállító vasúti szerelvények
elindultak – az IHD török
emberjogi szervezet anélkül
törhetett meg emlékrendez-
vényével egy tabut, hogy a

hatóságok közbeavatkoztak
volna.

Európai feltételek

Bár Ankara még csupán
félfordulatot (vagy inkább:
negyedet) tett a megbékélés
irányába, hosszan nem lehet
a nemzetközi széljárással
szemben menetelni. Az is
igaz, hogy a NATO-ban az
Egyesült Államok után a leg-
nagyobb hadsereggel rendel-
kezõ országról van szó,
amely évtizedeken át min-
dent elkövetett, hogy bebo-
csátást nyerjen az Európai
Unióba (illetve elõdszerveze-
teibe), de ennek a gazdasági
teljesítmény mellett megvan-
nak a szigorú politikai elõfel-
tételei is.

Mi hát a feladat? Törökor-
szágnak fel kellene hagynia

különutas Ciprus-politikájá-
val: elsõ körben a ciprusi gö-
rög hajókat kellene beenged-
nie a törökországi kikötõkbe,
ezzel párhuzamosan pedig
következetesen végig kell
vinnie a szigetország egyesí-
tésének folyamatát. Bizonyí-
tania kellene, hogy az ör-
mény népirtás elismerésével
is elfogadja az európai nor-
mákat. Jóllehet az alkot-
mányban deklaráltan is világi
állam, de jelenlegi kormány-
zata enyhén szólva is támo-
gatja az iszlám hagyományo-
kat, tehát ezzel kapcsolatban
is mérsékeltebb magatartást
kellene tanúsítania. És akkor
még nem beszéltünk arról,
hogy le kellene gyõznie az
Európában eluralkodott – el-
sõsorban a vendégmunkások
viselkedése által táplált – el-
lenérzéseket is. 

1915 – az örmények tragédiájának esztendeje 

Örmények vonulnak Mezireh börtönébe fegyveres török katonák õrizetében. Lemészárlásukkal indult az örmény genocídium Fotó: archív

A Boc-kormánynak szemmel látható-
an komoly gondot okoznak a közszfé-
rában tervezett elbocsátások, amelyek
– a megfékezhetetlennek tûnõ áremel-
kedésekkel, a vásárlóerõ folyamatos
csökkenésével együtt – az életszínvo-
nal további romlásához vezetnek, ez-
zel pedig a hatalom számottevõ nép-
szerûségvesztésével járnak.

Százezrek emlékeztek meg Örményor-

szágban az Oszmán Birodalomban né-

püket ért üldöztetésrõl és az örmény

kisebbség elitjének legyilkolásáról. Tö-

rökország változatlanul elutasítja,

hogy a 95 esztendõvel ezelõtt történte-

ket népirtásnak minõsítse. Isztambul-

ban ennek ellenére az idén emlékün-

nepséget rendeztek.



Ioan Oltean, a Demokrata-Liberális Párt
(PD-L) alelnöke az Alkotmány felülvizsgá-
lata kapcsán a minap arról beszélt, hogy el-
képzelhetõnek tartaná meghatározott számú
parlamenti képviselet elkülönítését a magyar
kisebbség számára. Ez sajátos megoldás len-
ne a többi nemzeti kisebbségnek szinte hiva-
talból kijáró egy parlamenti képviselõi hely
fenntartásához képest, hiszen – mint mon-
dotta – az RMDSZ politikai párt. Cserében,
az RMDSZ támogatná Traian Bãsescu ál-
lamfõnek a kormány révén benyújtott javas-
latait az alaptörvény módosítására, amellyel
szemben viszont a Szövetségnek számottevõ
fenntartásai vannak, különösen az egyka-
marás parlamentre való áttérés kérdésében. 
Kelemen Hunor, az RMDSZ volt államfõje-
löltje érdekesnek és megfontolásra alkalmas-

nak tekinti kormánypárti képvi-
selõtársa javaslatát. A politi-
kus hozzátette, hogy a Ioan
Oltean által felvetett gondo-
lat nem újkeletû, az ajánlat

már többször felme-
rült. 
Azt hiszem, hogy en-
nek a kérdésnek olyan
jogi és politikai vonat-

kozásai vannak, amelyek messze túlmutat-
nak egy a parlamenti padsorokban szokásos
és szükséges háttéralku vagy mégoly termé-
szetes kompromisszum keretein, ezért meg-
éri az alaposabb vizsgálatot. 
Ha ugyanis a romániai magyarság számára
elkülönítenének – teszem
azt – huszonegy parlamen-
ti helyet (ennyi lenne a há-
romszáz tagúra zsugorodó
törvényhozás hét százalé-
ka), akkor ez egyben azt is
jelentené, hogy ezeket a
helyeket az egyéni válasz-
tókerületeken felül adnák, hiszen nem lehet
egy régió nem magyar lakosait megfosztani
a megválaszthatóság jogától, képtelenség
lenne kijelölni olyan választókerületeket,
ahol csak a magyarok nyerhetnek. 
Ezáltal bizonytalanná válna a magyar kép-
viselõk területi legitimitása, de ez a kisebbik
baj, ahhoz képest, hogy a magyar lakosság
nem érezné motiváltnak magát abban, hogy
az RMDSZ-re szavazzon, hiszen õk úgyis
megkapják a huszonegy parlamenti mandá-
tumukat, ha egyetlen szavazatot sem szerez-
nek, többet pedig akkor sem kaphatnának,
ha az ország minden lakosa rájuk szavaz. 

Nagy valószínûséggel ilyen helyzetben a
romániai magyarok szemében delegit-
imálódna a magyar parlamenti képviselet,
és vagy nem mennének el szavazni, vagy
pedig a választásokon a második opcióju-
kat érvényesítenék (lehet, hogy az Erdély-

ben népszerû PD-L politi-
kusa épp erre spekulált ja-
vaslatával). 
Az alapvetõ gond ezzel a
javaslattal az, hogy épp a
parlamenti választás lénye-
gét, a képviselet jogát von-
ná meg, pontosabban ten-

né áttételessé és megfoghatatlanná a ma-
gyar lakosság számára. Azért, mert a hu-
szonegy képviselõ kijelölése ebben az eset-
ben a romániai magyar érdekképviseletre
hárulna (amely lehet kizárólagosan az
RMDSZ, vagy lehet az Erdélyi Magyar
Egyeztetõ Fórum, esetleg más „összma-
gyar” testület). 
Anélkül, hogy a magyar szervezetek belsõ
demokráciáját és legitimitását megkérdõje-
lezném (bár e tekintetben is vannak kételye-
im), fel kell tenni a kérdést, hogy mi törté-
nik akkor, ha egyszer (valamikor, a távoli
jövõben) a magyar érdekképviselet megszû-

nik, vagy pedig beolvad egy román pártba,
esetleg annak informális, de teljes befolyása
alá kerül? Ki fogja akkor összeállítani a
képviselõk listáját? 
Másfelõl megvizsgálandó a javasolt szabá-
lyozás ára is. Vagyis a bãsescui alkotmány-
tervezet teljes támogatása, amely egyértel-
mûen egy erõs elnöki hatalom és egy gyen-
ge parlament irányába mozdítaná el az or-
szágot. Nem hunyhatunk szemet afölött,
hogy az olyan rendelkezéseknek, mint a
parlament feloszlathatósága abban az eset-
ben, ha nem „fogad szót” a népszavazás
eredményének, illetve az elnök azon jogkö-
re, hogy visszahívhasson minisztereket; a
parlamentnek elõírt szoros határidõk beve-
zetése, miközben az elnök korlátlan ideig
szabotálhatja alkotmányos kötelezettségei-
nek a teljesítését – mindez súlyos demokrá-
cia-deficitrõl árulkodik. 
Egyszóval az RMDSZ-nek azt ajánlják,
hogy saját biztonsága érdekében támogassa
egy olyan Alkotmány megszavazását, amely
az egész ország biztonságát és demokratikus
berendezkedését veszélyezteti. Mintha a ma-
gyarok szabadok lehetnének egy olyan or-
szágban, ahol – az államfõt kivéve – senki
sem szabad! 

„Boldog nemzet az, melynél, midõn törvényhozásról, közin-
tézkedésekrõl van szó, a törvényhozó hatalom elõtt nyitva áll
az összes nemzeti értelmesség tárháza.” (…)
„És mi? ugyan miként állottunk mi ekkorig e példához képest?
A magas aristocratia, mely ép azért, mivel magas aristocratia,
igen sok nemzetgazdasági ágakban természeténél fogva nem
lehet szakértõ; és a középnemesség, melyet iskoláin át latin
nyelvvel, s Verbõczyvel kínoztak; és a kisebb nemesség, mely
még csak õseirõl öröklött nemeslevelét sem mindig képes elol-
vasni; ezek valának a tényezõk a törvényhozás ezerágazatu
munkálataiban. – A magyar törvényhozás philosophiája ekko-
rig azon eszmén sarkallott: hogy a ki nemes ember, az már ne-
mes levelénél fogva mindent tud és minden érdeket partriar-
chaliter [itt: hagyományosan] képvisel. Azonban Istennek hála!
e részben is javul az idõ. 
A kereskedelmi választmány – a mint tudatik – elsõ lépést tõn
megnyitni a nemzet javára a nemzeti értelmiség tárházát, mi-
dõn magán tájékozása végett a nevezetesebb gyárnokokat, s
kereskedõket a szakukba vágó kérdések iránt felvilágosításra
kérte fel; s a kinek ezen feleletekbe betekinteni engedtetett,
örömmel idvezlendi a polgári értelmesség jeleit; de megszégye-
nülve is fogja mondani: mi boldogtalan csillagzat uralkodott a
magyar felett, hogy a közállomány jóvoltától ezen néposztályt
– mindekkorig kitagadá.”

Kossuth Lajos: A szaktudás fontosságáról, Pesti Hírlap, 1843. október 22.,
a Kossuth Lajos üzenetei címû kötetben (Összeállította Szabad György)

A parlamenti „magyar bérlet” ára
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Miért nem olyan a repülõ, mint a harckocsi? Utóbbi
miért képes haladni a sûrû sivatagi porban is, elõbbi
pedig miért áll le az igencsak ritkás vulkáni hamufel-
hõben? Emil Boc miniszterelnököt ez a kérdés fog-
lalkoztatja Románia gazdasági válságának körülmé-
nyei között, amely utóbbi egyébként következetesen
mélyül, éppen a kormány tevékenység nyomán (lám,
valamennyi következetességet azért a kabinet is fel
tud mutatni). 
A probléma nem csak kormányfõnket gondolkodtat-
ta el, a honvédelmi tárcavezetõ is szakértõkhöz for-
dult az ügyben. Mint bevallotta, eredetileg úgy vélte,
a rossz látási viszonyok miatt nem szállhat át a repü-
lõ a hamufelhõn. Nyilván arra gondolt, hogy a piló-
ta így nem látja a zebrát, a stoplámpa színét, a
légiútjelzõ táblákat, a sebességkorlátozásokat (ami
fõleg akkor fontos, amikor lakott települések fölött
halad át), a légiforgalmi rendõrrõl már nem is be-
szélve, aki kék egyenruhájában amúgy is szinte bele-
olvad az égi tájba. 
A kérdés valóban fontos, hiszen ha megtalálnánk rá
a választ, akkor Románia fedezhetné fel a repülõ
tankot és/vagy a sivatagi repülõt. Hazai gyártásuk
vagy a licencek eladása annyi pénzt hozna az or-
szágba, hogy Románia vígan kilábalna a válságból
(amire egyelõre más módszert nem is igen tudna kí-
nálni a kormány), szükség esetén pedig meghitelez-
hetné még a Nemzetközi Valutaalapot is. A fennma-
radó, szintén nem csekély összeget pedig további tu-
dományos kutatásokra fordíthatnánk, és így nagy
eséllyel jönnénk rá mondjuk a sivatagi hajó – és en-
nek mintegy tengeri megfelelõje: a vízi teve – gyártá-
si titkára is. 
Ötletek akadnának. Nem tudom például, kormány-
fõnk fejében megfordult-e már a gondolat, hogy va-
jon a házépítést miért nem a legfelsõ emelettõl kez-
dik. Fentrõl lefelé haladva ugyanis, a gravitációs erõt
kihasználva, sokkal energiatakarékosabb lenne a
munka, mint lentrõl fölfelé mozgatni az építõanya-
gokat, botor módon szembeszegülve a köztudomású-
lag lefelé ható földvonzással. 
A miniszterelnök reméli, hogy csakhamar megoldó-
dik majd a vulkánhamu-repülés problematikája. De-
rûlátását megerõsíteném egy-két ötlettel: így például
hatalmas porszívókat szerelhetnének a repülõk orrá-
ra, esetleg a szemcséken megtapadó finom vasport
lövellhetnénk a vulkáni felhõbe, amelyet aztán a

szárnyak végén elhelyezett erõs mág-
nesek távolítanának el a gép útjá-

ból. 
Persze, az igazi megoldást megint
csak a zseniális Karinthy találta

meg, akinek nem repülõ repülõje
egycsapásra megoldhatná a prob-
lémát; annál is inkább, mert ez a
gép teljesen biztonságos: ha el-

romlik, akkor sem repül. Bogdán Tibor
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Másfelõl megvizsgálandó
a javasolt szabályozás
ára is. Vagyis a bãsescui
alkotmánytervezet teljes
támogatása.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A bolygók a Nap körül, az emberek a derût és
kiegyensúlyozottságot sugárzó egyének körül ke-

ringenek.” Meg Cabot

Ülõkék

A polgári értelmesség

Boc hamvai 
A nap címe. Törvénytelenség és diktatúra
között, Cristian Câmpeanu, România liberã.

Magyarázat. A vezércikk lényege a beveze-
tõ szövegben: „Az a gondolat, hogy a jogál-
lamiság hiánya és Bãsescu diktatúrája kö-
zött kell választani, diverzió, amely a kor-
rupció rendszerét hivatott védeni.”

Kaminak még nõnie kell. Megértük ezt is,
pult alól vettünk lapot. A Kamikaze állítólag
amolyan szamizdatként terjesztõdik, az
Academia Caþavencu tulajdonosa, Sorin
Ovidiu Vântu tilalma ellenére. Pedig véle-
ményünk szerint a konkurencia mindkettõ-
nek jót tesz: a Kácá egyre modernebb, a
Kami egyre leleplezõbb. (Leleplezi a tõle el-
térõen gondolkodókat.)

Elszalasztott szabotázs. Valami baj lehet
velünk, megint egyetértünk Ion Iliescuval.
Az öreg azt mondta, a PSD-nek bojkottál-
nia kellett volna a választásokkal egyidõben
elnöki megtartott népszavazást. Nem volt
elõkészítve, nem volt vita, a lakosság ne-
gyedrésze szavazta meg, s nem tudta, hogy
mit – ez mind igaz. De hát mániában
élünk. 

Hiánybetegség. Rossz nyelvek szerint egyik
székelyföldi olvasónk mélyen sértve érezte
magát, amiért – úgymond kontextusba he-
lyezés nélkül – elferdítettük nagy hazánkfia,
Kõrösi Csoma Sándor nevét (Csõrösi Ko-
mának írtuk). Enyeden, ahol valamivel õu-
tána magunk is diákoskodtunk, ez nem szá-
mított szentségtörésnek. (Már akkor kitalál-
tuk a ferdítést, és törtük derekasan a szent-
séget, diáktársaiként.) A „kontextust”
egyébként maga a rovat hangneme adja,
persze annak, akinek nem hiányzik a hu-
morérzéke. Ugyanaznap például rovatunk-
ban szégyenteljesen elferdítettük az izlandi
vulkán nevét is – várjuk az ünnepélyes tilta-
kozást. Amúgy szomorúan legyintünk. Sa-
nyi, légy erõs! Ez nem a világ teteje. 

A nap álhíre. Traian Bãsescu bejelentette,
hogy az idei alkotmánymódosítás után nem
szabad hét évet várni a következõig, lehetõ-
leg a mandátuma vége elõtt, 2014-ig újabb
átalakításra lesz szükség, amely lehetõvé te-
szi például, hogy az Alkotmánybíróság tag-
jait õ nevezze ki. 



Inczefi Tibor

Tizenkétmillió eurós be-
fektetéssel egy fabrikettek

gyártására alkalmas egységet
avattak fel Gyergyószent-
miklós és Gyergyóalfalu kö-
zött. A több mint egy évig
épült Ameco nevû üzem a
Gyergyói medence legna-
gyobb beruházása az utóbbi
húsz évben. Kezdetben hat-
van, egy éven belül 120 mun-
kahelyet biztosít az ott élõk-
nek. Moldován József táv-
közlési államtitkár megnyitó-
beszédében arra kérte a kül-
földi befektetõket (akik helyi
vállalkozókkal közösen hoz-
ták létre a gyárat), hogy le-
gyenek „a térség nagyköve-

tei”, tolmácsolják más üzlet-
embereknek is, hogy Gyer-
gyóban szívesen várják õket.
„A beruházót elismerés illeti,
hogy válság idején volt mer-
sze elindítani a termelést, és
munkahelyeket hozott létre”
– hangsúlyozta Moldován. 

„A jövõben ezeknek a fo-
lyékony fának is nevezett ter-
mékeknek egyre nagyobb pi-
acuk lesz. A gáz és egyéb ha-
gyományos fûtõanyagok drá-
gulásával a fahulladékból elõ-
állítható alternatív, zöld ener-
giahordozóra egyre nagyobb
lesz a kereslet” – mutatott rá
Gyerkó László szenátor.
„Ezen a vidéken sok az erdõ,
sokan foglalkoznak fakiter-
meléssel, így rengeteg aprólék

marad, amelyeket itt helyben
kell felhasználni” – mutatott
rá Martin Berh német üzlet-
ember. Erõs János, a gyár
technikai menedzsere arról
beszélt: együttmûködnek a
helyi vállalkozásokkal annak
érdekében, hogy fahulladéka-
ikat felhasználják.  

A gyergyói gyár tíz száza-
lékban használ fel az erdõki-
vágáskor keletkezett helyi fa-
hulladékot, kilencven száza-
lékban más megyékbõl hozat
a nagyipari termelésbõl fenn-
maradó fahulladékot, bútor-
gyárak, préselt lemezgyárak
maradványait. Egyelõre ki-
lencven százalékban külföld-
re termel, és csak tíz száza-
lékban a belföldi piacra. 
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HIRDETÉS

Startolt a gyergyói „tûzifaüzem” 

Õstermelõk kisemmizése
ÚMSZ

Tegnaptól kezdõdõen a
kistermelõk csakis abban

az esetben értékesíthetik áru-
jukat a piacokon és vásáro-
kon, ha regisztrálnak a cég-
jegyzékben (Registrul Co-
merþului). Az Agrostar kép-
viselõi szerint ez az élelmi-
szerek tíz-húsz százalékos
drágulásához fog vezetni. „A
szakmaiasság hiánya jellem-
zi a mezõgazdasági tárca
hozzáállását a kérdéshez” –
nyilatkozta az Agerpreshez el-
juttatott közleményben
ªtefan Niculae, a gazdaszer-
vezet elnöke, aki azt is hozzá-
tette, hogy a minisztérium-
ban semmit sem tettek a kis-

termelõk megsegítése érdeké-
ben. „Nincsenek tisztában az
európai uniós szabályozással
és tévesen hivatkoznak arra,
hogy az EU-ban elõírják a jo-
gi személyekké való alaku-
lást. A gazdák megadóztatá-
sa nagy hiba lenne” – érvelt
az Agrostar elnöke. Emlé-
keztetett arra, hogy például
Franciaországban sem fizet-
tetik a terheket a tízezer euró
alatti forgalmat bonyolítók-
kal. Az õstermelõk – ha nem
lép közbe Bukarest – a sür-
gõsségi rendelet érvénybelé-
pése miatt kénytelenek lesz-
nek áron alul, viszonteladók-
nak értékesíteni a zöldséget,
gyümölcsöt, húst és egyéb
áruféleséget. 

Erõs János (középen) a „folyékony fának” is nevezett tüzelõt elõállító gyár megnyitóján

Munkatársunktól

Idén lecserélik a sókiter-
melést végzõ gépsort

Parajdon, az új berendezés
jelentõsen megnöveli majd a
munka hatékonyságát. Ezzel
párhuzamosan újabb járato-
kat indítanak be és termeket
alakítanak ki a turisták szá-
mára – errõl egyeztetett Bor-

bély Károly gazdasági állam-
titkár és Seprõdi Zoltán, a
sóbánya igazgatója. Seprõdi
azzal a kéréssel fordult a gaz-
dasági államtitkárhoz, hogy
segítsen visszaszerezni azt az
elsõ, lóval vontatott felvonót,
amelyet a sóbányában hasz-
náltak annak indulásakor. A
bányának tavaly több mint
436 ezer látogatója volt –
tudtuk meg a lapunknak el-
juttatott közleménybõl. Az
üzemeltetõ 21 millió lejes
üzleti forgalmat bonyolított
le, egymillió négyszázezer

lejes nyereséggel zárta az
évet és összesen 150 ember-
nek biztosít munkahelyet.
„Idén sok megszorító intéz-
kedésre kerül sor, az elsõ
számú prioritás pedig az ál-
lami adminisztráció haté-
konnyá tétele, amelyet elsõ-
sorban leépítésekkel lehet el-
érni. Ezzel párhuzamosan
pedig szükség van az állami

intézmények informatikai
fejlesztésére” – mutatott rá
Borbély Károly azon a ma-
rosvásárhelyi üzletember-ta-
lálkozón, amelynek témája a
romániai gazdasági környe-
zet várható alakulása volt.
„Nem szabad elfelejtenünk,
hogy Románia gazdasági te-
vékenységének 75 százalékát
az Európai Unió országaival
bonyolítja le, ezért nekünk
erre kell koncentrálnunk,
ugyanakkor folyatatni kell az
uniós pénzek lehívását” –
tette hozzá. 

Korszerûsítik a sóbányát

Borbély Károly gazdasági államtitkár Fotó: Egyed Ufó Zoltán

Fotó: ÚMSZ



Antal Erika, Fleischer Hilda, 
Sipos M. Zoltán

Közel egy órán keresztül
paradicsommal dobálták

tegnap Bukarestben Adrie-
an Videanu gazdasági mi-
niszter kinagyított arcképét.
A bukaresti Herãstrãu park-
ban tartott „céllövés” annak
a tiltakozássorozatnak volt
a része, amelyet  a veres-
pataki bányakitermelés el-
len küzdõ zöld szervezetek
és utcára vonuló civilek tar-
tottak országszerte a hétvé-
gén. „Aki háromszor elta-
lálja, nyer egy pólót” – is-
mertette a játékszabályokat
Mircea Toma újságíró, az
Active Watch Sajtófigyelõ
Ügynökség vezetõje. Az ak-
tivista rámutatott, a de-
monstráció célja az, hogy
leleplezék a verespataki
projektet érintõ korrupció-
sorozatot. 

Nekimentek 
a kormánynak

„Már az év elején megálla-
pítottuk, hogy az új kor-
mány elkötelezte magát a
Roºia Montanã Gold
Corporation képviselõivel
való együttmûködés mellett”
– fogalmazott élesen Toma,
akitõl a helyszínen megtud-
tuk: Adriean Videanu azzal
vívta ki a zöldek ellenszen-
vét, hogy folyamatosan védi
a kanadai tõkéjû vállalat ér-
dekeit. 

„A gazdasági miniszter a
projekt egyik legvehemen-
sebb pártfogójának bizo-
nyult, annak ellenére, hogy
a tervezett aranykitermelés
az ország gazdaságára is ne-
gatív hatással lenne. Azt
próbáljuk itt ma megértetni
az emberekkel, hogy a kö-
zömbösségnek milyen sú-
lyos következményei lehet-

nek nemcsak környezetünk-
re, de nemzeti örökségünk-
re is” – egészítette ki az el-
hangzottakat Dan Bãrbu-
lescu, az akciót szervezõ
Salvaþi Delta Dunãrii
(Mentsétek meg a Duna-
deltát) szervezet program-
igazgatója. A tiltakozás so-
rán elhangzott: folyamato-
san figyelik a közszereplõk
nyilatkozatait, állásfoglalá-
sait, és a következõ idõszak-
ban havonta demonstrálnak
a környezetromboló meg-
nyilatkozások ellen, „min-
den akció során más politi-
kusé lesz a fõszerep”. Az
igazgató szerint Traian
Bãsescu államfõ és lánya,
Elena Bãsescu európai par-
lamenti képviselõ is „fekete-
listán” van. „A Gold
Corporation reklámjai az
utóbbi két évben valósággal
ömlenek a romániai médiá-
ból. Rengeteg pénze van a

cégnek, nagy összegeket
tud fizetni a népszerûsíté-
sért. Ezeket az Országos
Audiovizuális Tanácsnak
be kellene tiltania, hiszen
az aranybányát népszerûsí-
tõ video-klipek hazugságok-
ra, hamis információkra
alapoznak” – tette hozzá a
lapunknak nyilatkozó
Toma.

Az önkormányzat 
közbeszólt

Kolozsváron a bukaresti
megmozdulással egy idõben
vonultak utcára a környe-
zetvédõk, ám a helyi önkor-
mányzat nem engedélyezte
a fõtéri demonstrációt, ezért
a központból kiebrudalt ak-
tivisták a Román Nemzeti
Színház mögötti, eldugot-
tabb téren voltak kénytele-
nek tüntetni. „Felháborító-
ak Videanu miniszternek az
RMGC projektjét támogató
nyilatkozatai, folyamatosan
figyelni fogjuk az ilyen jelle-
gû megszólalásokat, és
azonnal tiltakozunk” – fo-
gadkozott egy lapunknak
nyilatkozó szervezõ. A
szimbolikus hadüzenet itt
sem maradt el, a szervezõk
„Piríts rá Videanura!” jel-
szóval biztatták a járókelõ-
ket a kinagyított Videanu-
arckép paradicsommal való
megdobálására. 

Hadrendben 
a miniszter is

Míg Bukarestben és Ko-
lozsváron a civilek intéztek
egész pályás letámadást a
környezetkárosítónak ítélt
bányaprojekt támogatói el-
len, Marosvásárhelyen Bor-
bély László környezetvédel-
mi miniszter indított beszé-
des elnevezésû új progra-

mot, „A zöld offenzíva foly-
tatódik” címmel. Borbély el-
mondta, az idén 21 város
csatlakozott ahhoz a kezde-
ményezéshez, amely a sze-
lektív hulladékgyûjtést, a
környezettudatos életveze-
tés népszerûsítését, vala-
mint a zöldövezetek tisztán-
tartását tûzte ki célul. A tár-
cavezetõ figyelmeztetett ar-
ra, jelentõs mulasztás terhe-
li a környezetvédelmi ügy-
nökségeket, mert a környe-

zetszennyezés és rombolás
aránya nem csökkent az el-
múlt évben. Gyakori problé-
ma továbbá, hogy az össze-
gyûjtött hulladékot nincs
hová vinni, a környezetba-
rát szeméttárolók lassan ké-
szülnek el, a szelektív hulla-
dékgyûjtés pedig továbbra is
megoldatlan. „Marosvásár-
hely és Szászrégen például
illegális hulladéktárolót mû-
ködtet” – figyelmeztetett a
politikus. 
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Paradicsomháború Verespatakért

Hideg Bernadette

A helybeliek felháborodá-
sát váltotta ki Szatmárné-

metiben a jelenleg Dacia né-
ven ismert egykori Pannónia
Szálló felújítása, mivel a be-
ruházó nem tartotta tisztelet-
ben a szecessziós épület
strukturális és formai jellegét.
Az önkormányzatot is érintõ
nézeteltérés azért is súlyos,
mivel jelenleg országszerte,
így Nagyváradon, Sepsi-
szentgyörgyön és Csíkszere-
dában is folyamatban van az
integrált városfejlesztési ter-
vek elfogadása és kivitelezé-
se. Nagyváradon a Fekete
Sas palota értékõrzõ felújítá-
sa van napirenden, Szatmár-
németiben azonban a hason-
ló beruházás nem élvezi a he-
lyiek támogatását.  A múlt
hét végén tüntetésre is sor ke-
rült, miután a Ruha István
hegedûmûvészrõl elnevezett
boltíves átjáró egy részét a ki-
vitelezõ beépítette. Az önkor-
mányzat bár megalapozott-
nak tartja a városvédõk tilta-
kozását, úgy véli, nem jár
törvényes védelem a mûem-
lék épületnek, hiszen a kivite-
lezõ megkapott minden

szükséges engedélyt. 
„Elfogadhatatlan, hogy

magyar önkormányzati ve-
zetõk mellett tönkremenjen
Szatmárnémeti történelmi
központja. Mi most az épü-
let megcsonkítása ellen pró-
bálunk harcolni. Megmutat-
juk azoknak, akik tönkre
akarják tenni a legszebb
szatmári épületet, hogy
igenis szeretjük városunkat,
és igényt tartunk épített kin-
cseinkre” – nyilatkozta la-
punknak egy tüntetõ.

Ilyés Gyula polgármester
szerint értékelni kell, hogy a
tulajdonos restaurálja az épü-
letet, bár figyelmeztetett arra,
ellentmondásos a beruházás.
A felújítás közel 6 millió
euróba kerül, pénzhiány mi-
att azonban egyelõre állnak a
munkálatok. 

Az akciót jelenlétével tá-
mogatta több magyar politi-
kus, például Csehi Árpád
Szabolcs, Szatmár megye ta-
nácselnöke és Pataki Csaba
megyei alprefektus is. 

Villámcsõdület a Pannóniáért

„Paradicsomi álapotok“. Mircea Toma újságíró, az Active Watch Sajtófigyelõ Ügynökség vezetõje
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A mûemlékvédelmet kérték számon a szatmári civilek

I. T.

A csíki települések veze-
tõivel egyeztetett a hét-

végén Korodi Attila képvi-
selõ, Gyerkó László szená-
tor, Moldován József táv-
közlési és Tánczos Barna
fejlesztési államtitkár, vala-
mint Becze István, a mezõ-
gazdasági minisztérium ka-
binetvezetõje, a térség prob-
lémáiról. Márton István, a
Hargita Megyei Mezõgaz-
dasági Kamara igazgatója
arra figyelmeztette a tárgya-
lás résztvevõit, hogy Csík-
ból a vártnál kevesebb támo-
gatási kérelem érkezett a
Mezõgazdasági Kifizetési és
Intervenciós Ügynökség-
hez. „Félõ – fogalmazott
borúlátóan a szakember –
hogy a helyi termelõk támo-
gatás nélkül maradnak.”
Becze István hozzászólásá-
ban kifejtette, hogy Hargita
megyében nincs erõs gazda-
szervezet, amely harcolna a
helyiek érdekeiért, ezzel is
magyarázható az igénylõk
távolmaradása. 

Elekes Zoltán, a Hargita
megyei önkormányzat szo-
ciális és gyermekvédelmi
igazgatóságának vezetõje a

térségben élõ mozgássérül-
tek problémáira világított rá.
Elmondta, hogy a megye te-
lepüléseinek többségében
nem akadálymentesek a
közintézmények, a sérült-
séggel élõk közlekedése még
mindig nehézkes. Az intéz-
ményvezetõ – immár sokad-
szorra – kiemelt figyelmet és
segítséget kért a hátrányos
helyzetben élõk számára.
Szociális értelemben elõrelé-
pés viszont, hogy a Hargita
Megyei Tanács elfogadta a
napokban az „iskolai-alma”
programot – hangzott el a
megbeszélésen – és ez azt je-
lenti, hogy a jövõben a diá-
kok gyümölcsöt is kapnak a
közétkeztetés részeként. A
program lebonyolítása a csí-
ki polgármesteri hivatalok il-
letékességébe tartozik.

Tánczos Barna fejlesztési
államtitkár arról számolt be
az egyeztetésen, hogy a Tíz-
ezer kilométer nevû prog-
ram folytatására 100 millió
lejt különítettek el országos
viszonylatban. Ez az összeg
a szükséges beruházások ér-
tékéhez képest alacsony,
ezért az idén nem történhet
látványos elõrelépés ebben a
térségben sem.  

Agrártámogatás Csíkban

Inczefi Tibor

„Oktató” jelleggel szerve-
zett szeméttelep-látoga-

tást a Hargita Megyei Tanács
a gyergyóremetei lakosoknak
Magyarországra, hogy szem-
léltessék: az uniós elõírások-
nak megfelelõ szeméttároló
nem rontja a közelben élõk
életminõségét. Hargita me-
gyében régóta húzódik a sze-
méttároló telepítésének ügye,
több település is nemet mon-
dott a beruházásra, amelyre
most Gyergyóremete esélyes.
A helyieket Sajókazal látta
vendégül, az itt mûködõ telep
ugyanis Magyarországon is
példaértékû, noha 52 másik
ilyen központ is mûködik az
országban. A technológia és
a szigorú szabványoknak
megfelelõ környezet hatással
volt a beruházástól eddig ide-
genkedõ remeteiekre. Noha
még nem tudni, hogy a tele-
pülés végül befogadja-e a sze-
méttárolót, az üzemlátogatók
közül sokan nyilatkoztak po-
zitívan. „Ilyen tisztaság ná-
lunk a tejporgyárban sincs” –
fogalmazott szemléletesen la-
punknak egy résztvevõ. 

Szemléltetett
szeméttárolás

Borbély László környezetvédelmi miniszter is jelen volt a
Marosvásárhelyen – szintén a hétvégén – rendezett Miss
Éden 2010 nemzetközi szépségverseny hazai döntõjén. A
különleges megmérettetésen a versenyzõ hölgyek hulladék-
ból készített ruhákban vonultak fel, hogy az újrahasznosí-
tás fontosságára figyelmeztessenek. A marosvásárhelyi, se-
gesvári, székelyudvarhelyi, gyergyószentmiklósi, csíkszere-
dai modellek folyóiratcímlapokból, szúnyoghálóból, ra-
gasztószalagból, anyacsavarból, drótból, zuhanycsõbõl,
fogkefetartóból, átlátszó fóliából, szemeteszsákból, fémdo-
bozokból, mûanyag palackokból, egyszeri használatú po-
harakból, faforgácsból, zsákból, számítógép-billentyûzet-
bõl, alufóliából készült ruhákat mutattak be. 

Szépségkirálynõk szúnyoghálóban
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A szerzõ felvétele
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Kovács Zsolt

Idén is sikerült egy város-
napi rendezvénynél töb-

bet kihozni a Szent György
Napokból: igazi régiós ren-
dezvényé nõtte ki magát Há-
romszék megyeszékhelyének
ünnepe, hiszen a környezõ
megyékbõl, sõt külföldrõl is
sokan érkeztek az esemény-
re. A Szent György Napok
vonzereje a rangos kulturális,
zenei és szórakoztató rendez-
vények mellett az, hogy való-
ban a „találkozások ünnepe”
lett a fesztivál, ahol új isme-
retségek kötõdnek és régi ba-
rátságok elevenednek fel. 

A közel 500 programot
összesítõ rendezvénysoroza-
tot idén sikerült átláthatóvá
és bejárhatóvá tenni, úgy,
hogy az eseménynek helyt
adó városközpont szellõsebb
volt, és a tavaszi színekben
pompázó parkot is felszaba-
dították, így ott a tömegbõl
kiszabadulva lehetett egyet
szusszanni. Ugyanakkor jó
helyet kapott Erdély legna-
gyobb kézmûves kiállítása és
vására is, amely a régi kirako-
dó vásárokra emlékeztetett.
Itt mintegy húsz mesterség
képviselõi kínálták gyönyörû
portékáikat, és a mellettük lé-
võ színpadon folyamatosan
szólt a népzene és egymást
váltották a fellépõk. A lovas
hagyományok iránt érdeklõ-

dõk pedig a sportcsarnok
melletti területen követhették
a Csillagõrzõ Egyesület lovas
íjász-, baranta- illetve lovas
huszár bemutatóit. Eközben
a sportcsarnokban 60 kiállító
részvételével zajlott a már
hagyományos termékkiállí-
tás. Fiatalok vették birtokba a
régi posta épületét is, ahol
PostAllSession címmel szer-
veztek audiovizuális bulikat,
extrémsport bemutatókat és
többek között ott lépett fel az
Anima Sound System zene-
kar is. A szervezõk idén min-
den korosztályt és zenei ízlést
kielégítve állították össze a
fellépõ elõadók sorát. Pénte-

ken Adri, Baby Gabi, a
Desperado, a 4 for Dance és
a Magna Cum Laude ezreket
vonzottak. 

Szombaton Deák Bill
Gyulára és a Compact zene-
karra csápolt a tömeg. Az
õket követõ Bad Boys Blue
együttesre fõként a kíváncsi-
ság marasztalta a már ott le-
võket, hiszen a 80-as évek-
ben népszerû fiúcsapat zené-
je nem volt aktuálisnak ne-
vezhetõ, és sokakból kunco-
gást és rosszindulatú meg-
jegyzéseket váltottak ki a né-
metországi elõadók. 

A Szent György téri szín-
padon viszont a Magashegyi

Underground és Bocskor
Bíborka elbûvölte az érdeklõ-
dõket. Tegnap a népzene és
néptánc kedvelõiknek nyúj-
tott felejthetetlen élményt a
Maros Mûvészegyüttes elõ-
adása, majd a Háromszék
Táncegyüttes Sárkányölõ cí-
mû produkciója. Zeneileg
ínyencségnek számított a
Váradi Roma Café koncertje,
a musical rajongók Dolhai
Attila és Janza Kata elõadá-
sát nézhették meg. Lapzár-
tánk után, este fél tízkor kez-
dõdött Fenyõ Miklós rock
and roll show-ja, majd tûzijá-
ték zárta a 19. Szent György
Napokat. 

Az M Stúdió színészei tüzes improvizációval „tartották fel” a szentgyörgyi forgalmat Fotó: Darvas Beáta

Alkotókra talált ösztöndíjak
Sipos M. Zoltán

Átadták a Communitas
Alapítvány Alkotói Ösz-

töndíjait a hétvégén, Kolozs-
váron. „A mindenkori alko-
tómûvész, ahhoz, hogy
mentesüljön a mindennapok
anyagi nehézségei alól, és
ideje nagy részét az alkotás-
ra tudja szánni, mecénások-
ra szorul. Úgy gondolom,
hogy ez a mecénás-alkotó
viszony sok esetben megalá-
zó a mûvész számára” – fo-
galmazott Markó Béla
RMDSZ-elnök, miniszterel-
nök-helyettes az ösztöndíjak
pénteki átadásán, az Iskola
Alapítvány kolozsvári szék-
helyén. A Communitas Ala-
pítvány Ösztöndíjbizott-
ságának elnöke szerint a me-
cenatúra legelfogadhatóbb
formája az, amikor egy kö-
zösség vállalja fel a támoga-
tó szerepét. „Ez nem csak le-
hetõség vagy jog egy közös-

ségnek – mondta Markó –,
hanem kötelesség is.” 

Nyolc éve 
lehet pályázni

Amint az átadáson el-
hangzott, „az RMDSZ és a
Communitas Alapítvány
nyolc évvel ezelõtt ebbõl a
kötelességtudatból fakadó-
an hirdette meg elsõ ízben
az alkotómûvészeknek szó-
ló pályázatát”. Jelen pilla-
natig országszerte mintegy
255 magyar anyanyelvû al-
kotó részesült a pályázati
úton megnyert egyéves
anyagi juttatásban. Idén
összesen 41 képzõmûvész,
író, költõ, zenész és fényké-
pész nyerte meg a kiírt pá-
lyázatot. Õk egy teljes évig
havi 900 lejes támogatásban
részesülnek. A tavalyi ér-
deklõdéshez képest idén jó-
val többen pályázták meg az
ösztöndíjat. 

Bemutatkoztak 
az ösztöndíjasok

A díjátadón a résztvevõk
megtekinthették a nyertes
képzõmûvészek, fotósok,
filmesek alkotásait, de a ze-
nészek és az irodalmárok is
szórakoztatták a közönsé-
get. „Az itt kiállított, nyertes
alkotások igencsak gondo-
latébresztõek. Szembesü-
lünk azzal, hogy az erdélyi
magyar képzõmûvészet
megújulási stádiumában
van: míg a 90-es évek elején
a fiatalok a nonfiguratív,
absztrakt irányzatokat ked-
velték, most egy váltás törté-
nik és egyre többen keresik a
figuratív kifejezési eszközö-
ket. Olyan alkotások ezek,
amelyeknek alkotói nagy te-
hetséggel vannak megáldva
és megérdemlik a támoga-
tást.” – fogalmazott az ün-
nepi díjátadón Németh Jú-
lia mûkritikus. 

Jobbágytelkére került

a Humorfeszt idei fõdíja
Baló Levente

Balla Levente Maros
megyei, jobbágytelki hu-

morista nyerte az idei , hete-
dik Humorfesztivál nagy-
díját, az RMDSZ által fel-
ajánlott ezer lejt. Ezt a Kele-
men Hunor kulturális minisz-
ter jelenlétében tartott hétvégi
Humorfeszt Gálán, Kolozs-
váron jelentették be. Mint
elhangzott, az eredményhir-
detést a zsûri hosszas tanako-
dása elõzte meg. „Idén volt a
legszorosabb a verseny a Hu-
morfeszten, de hosszú egyez-
tetés után sikerült kiválaszta-
ni, hogy ki kapja meg a dob-
bantási lehetõséget a szakmá-
ban” – mondta Kozma Atti-
la, az Open Stage humoristá-
ja. A zsûritag a hétvégén Ko-
lozsváron lezajlott 7. Erdélyi
Humorfesztivál döntõjének
„nehézségeirõl” vallott. 

A legjobb humorista kivá-
lasztásában segédkezett Lung
László Zsolt (szintén Open
Stage), Felméri Péter, Zsók
Levente, Õsz Ferenc és
Holovacskó Zsolt humorista,
valamint lapunk munkatársa,
Horváth István karikaturista
is. „Idén azért volt ennyi hu-
morista a zsûriben, mert azt
az elvet valljuk, hogy a kö-
zönségen kívül a humoristák
értenek a legjobban ahhoz,
hogy kibõl lehet jó kolléga” –
mondta Bálint Ferenc szerve-

zõ, a Szomszédnéni Produk-
ciós Iroda humoristája. „Kö-
zel ötven versenyzõbõl vá-
lasztottunk ki hetet, ezek
mérkõztek meg most” – tette
hozzá Tóth Szabolcs, a ver-
seny koordinátora.

Horváth István zsûritag la-
punknak elmondta, elsõ alka-
lommal vett részt a humor-
fesztivál zsûrijében, nincs
összehasonlítási alapja a me-
zõny erõsségére vonatkozó-
an. „Több tehetséges fiatalt
láttam a versenymezõnyben,
de mindenképpen kiemel-
ném a fõdíj nyertesét, Balla
Leventét. Nagyon jó hangu-
latot tudott teremteni, ponto-
sabban markáns röhögési tü-
neteket váltott ki nálam. A
másik tehetséges versenyzõ a
csíkszeredai Kósa Csaba
volt” – összegezte tapasztala-
tait a karikaturista. Hogy a
nyertesek biztosan elindulja-
nak a pályán, Bodor László,
a Félsziget fõszervezõje fel-
ajánlott a fõdíjasnak, vala-
mint Kósa Csabának és a
szatmár megyei Székely
Zsoltnak egy-egy fellépési le-
hetõséget az idei Félsziget
Fesztivál humorprogramjá-
ban. A Humorfeszt gálán a
rendezõ Szomszédnéni Pro-
dukciós Iroda mellett fellépett
még Kovács András Péter, a
Showder Klub sztárja, vala-
mint Badár Sándor a magyar
Comedy Centraltól. 
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Negyed évszázad néptánccal
B. L.

Huszonöt éves Erdély
legrégebbi néptáncegyüt-

tese, a Bogáncs. Ezt az ün-
nepi alkalmat emlékkönyv-
bemutatóval, játszóházzal,
történelmi ismertetõvel, sok
zenével és tánccal ünnepel-
ték a hétvégén Kolozsváron. 

„Szünetben láttam a gye-
rekeket, ahogy ülnek egymás
mellett a korláton, rágóznak,
és nem szólnak egymáshoz
egy szót sem. Akkor fogal-
mazódott meg bennem,
hogy valamit tennem kell,
hiszen itt van ez a sok ügyes,
okos gyermek, és csak bam-
bul. Így kezdtük el azt a bi-
zonyos folklórkört az én osz-
tályomban: az énektanulást,
mondókákat, népi rigmuso-
kat, majd kezdtük a táncokat
is, aztán megszülettek az el-
sõ elõadások” – mondta el a
hétvégi kerekasztal-beszélge-
tésen Tolna Éva nyugalma-
zott tanárnõ, aki a Brassai
Sámuel Líceumban volt ma-
gyar szakos tanár a nyolcva-
nas években. Az általa 1985-
ben megalapított csoport
1990-ben vette fel a Bogáncs
nevet és azóta folytat kiter-
jedt gyûjtõ, oktatói és ha-
gyományõrzõ munkát. 

A Bogáncs 25 emlékkönyv
bemutatása után a Bogáncs
negyedévszázados történeté-
nek felelevenítése követke-
zett. Itt mesélte el Könczei
Csilla, aki a Bogáncs egyik
alapítótagja, táncoktatója,
hogy 1977-ben indultak a
táncházak, de 1984-ben már
be is tiltották õket, rendszer-

ellenesnek ítélték õket. Utá-
na búvópatakként mûkö-
dött, imitt-amott felbukkant
egy-egy csoport, egy-egy al-
kalom. „Egyetlen hely volt
Kolozsváron, és tulajdon-
képpen egész Erdélyben,
ahol folyamatosan mûköd-
hetett, és ez a Brassai Sámu-
el Líceum volt, ahol 1985 óta
heti rendszerességgel talál-
kozhattunk. De hogy ezek
az alkalmak megmaradhas-
sanak, nehéz meccseket kel-
lett megvívnia az iskola ve-
zetõségének a Szekuritá-

téval” – emlékezett vissza
Könczei Csilla. A történelmi
háttér kibontását követõen
ünnepi mûsort láthattunk,
ahol fellépett a Kisbogáncs
és a Bogáncs a Harmadik ze-
nekar közremûködésével. A
mûsorok a Tranzit Házban
folytatódtak Palocsay Kata
játszóházát nagyszabású
népzenekoncert követte,
ahol meghívottak voltak
azok a zenészek, zenekarok,
akik az elmúlt huszonöt év-
ben muzsikáltak a Bogáncs-
nak. 

Sárkányölõ Szentgyörgy 

A Communitas Alapítvány Alkotói Ösz-
töndíjbizottsága idén 260 pályázat érke-
zett, ezek közül választották ki a 41 nyer-
test, akik egy éven át részesülnek a 900 lej
értékû havi ösztöndíjban. Irodalom kate-
góriában Bakcsi Botond, Bonczidai Éva,
Dimény Lóránt, Horváth Elõd Benjámin,
Kovács Adél-Evelin, Potozki László, Sza-
bó Róbert Csaba, Vallasek Júlia és Vári
Csaba pályázata részesült kedvezõ elbírá-
lásban. A képzõmûvészet és fotográfia
kategória nyertesei: Balázs József,
Fazakas János László, Ferencz S. Apor,
Horváth Levente, Izsák Elõd, László Ist-
ván, Martini Yvette, Szabó András, Szabó
Krisztina. Balázs Gáspár Emil, Deák Sán-

dor, Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka (cso-
portos ösztöndíj), Molnár Endre és Molnár
Ilona (csoportos ösztöndíj), Pataki Ador-
ján, Pöllnitz Boróka, Sándor Árpád, Sófalvi
Emese és Szász Szabolcs zene kategóriában
részesülnek az egy évre szóló ösztöndíjban.
Színházmûvészet kategóriában Dálnoki
Csilla, Gajai Ágnes, Kelemen Kinga, Ki-
csid Gizella, Laczkó Róbert, Molnos And-
rás, Némethy Zsuzsánna Gabriella, Pál-
Ferenczi Gyöngyi és Tóth Árpád pályáza-
tát bírálták el pozitívan. Film és televízió
kategóriában Dunai László, Kassay Réka,
Krézsek Cecília, Kulcsár Andrea és Püsök
Botond kapta meg a Communitas Alapít-
vány egy éves alkotói ösztöndíját. 

Negyvenegyen pályáztak sikeresen

Az utánpótlás sem gond. A jövõrõl a Kisbogáncs gondoskodik



Ma Ervin nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
Az Ervin germán eredetû
név. Jelentése hadsereg,
hadseregbarát. Holnap
Mariann, illetve Zita nap-
ja lesz.

Évforduló
121-ben született Marcus
Aurelius római császár.
1490-ben hunyt el Bécsben
Hunyadi Mátyás, magyar
király.

Vicc
Az orvos nyugtatja a bete-
gét:
– Ne aggódjon, kérem!
Azok a baktériumok nem
is olyan veszélyesek, mint
gondolja. Rendszeres test-
mozgással, levegõzéssel el
lehet pusztítani õket.
– Igen doktor úr, csak nem
tudom, hogy hogyan szok-
tassam rá õket a testmoz-
gásra és levegõzésre.

Recept
Gyros salátarecept
Hozzávalok: 2 db filézett
csirkemell, 50 dkg paradi-
csom, 1 nagyobb kígyóubor-
ka, 20 dkg káposzta, 10 dkg
vöröskáposzta, 10 dkg csala-
mádé, 1 közepes fej vörös-
hagyma, 2 ek. olaj, 4 dl na-
túr joghurt, 4 gerezd fok-
hagyma, gyros-fûszerkeve-
rék, só.
Elkészítés: A felkockázott
csirkemelleket bedörzsöl-
jük 4 evõkanálnyi gyros-fû-
szerkeverékkel, majd egy
kicsit állni hagyjuk. Köz-
ben a zöldségeket megtisz-
títjuk és apró darabokra
vágjuk. A joghurtot egy
csipetnyi sóval és a zúzott
fokhagymával ízesítjük. A
fûszeres csirkemellkoc-
kákat megsózzuk és olajjal
kikent serpenyõben megpi-
rítjuk. A hozzávalókat ösz-
szekeverjük és hûtés után
tálaljuk.
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Tanulmányainkat harminc-
éves fejjel kellene elölrõl kezde-
nünk. Fiatalon kétségtelenül
hamar tanul az ember, sok is-
meretet rövid idõ alatt képes
elsajátítani. De fiatalon a tu-
dás legtöbbször mennyiségi in-
kább, mintsem minõségi. El
kell telnie jó pár évnek, amíg
az ember érti is azt, amit tud.
Aki idõsebb korában újra ne-
kifog megtanulni azt, amit

már tudni vél, az meglepve fog-
ja tapasztalni, hogy mennyire
más arcát mutatja a tudás,
mint amit addig tudni vélt róla.
Az igazi tudás csak alázattal és
hûséggel szerezhetõ meg. A fia-
talság viszont éppen e kettõvel
rendelkezik a legkevésbé. Tanul-
ni viszont mégiscsak kell a fiata-
loknak, mert ugyan mivé lenné-
nek, ha fiatalságukban nem
kötné õket a tanulás?

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Megkísérti a szerelem, de lehet,
hogy az illetõ nem egyedülálló.
Legyen nagyon meggondolt, ne
okozzon senkinek fájdalmat.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Gyengéd érzelmeket táplál vala-
ki Ön iránt. Fogadja el a közele-
dést, ne ijedjen meg az illetõ ér-
zelmeitõl. Ha Ön is szabad, vál-
lalja a sors ajándékát.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Alkalma adódik egy utazásra. A
kiadások miatt ne aggodalmas-
kodjon, csak élvezze az élménye-
ket és a felfrissülés örömeit ami-
ket e kirándulás nyújt.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ha éppen befejez egy kapcsolatot,
a felbontás legyen nyílt és becsü-
letes. Legyen tapintatos, amikor
megmagyarázza érzelmeit part-
nerének. A szakítás pozitív is le-
het.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Fizikailag a legjobb formában
van, így könnyedén végzi felada-
tait. Egy kecsegtetõ találkozás
feltételei is megteremtõdnek.
Végre rászánja magát a sorsdön-
tõ lépésre.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Sokkal több energia, tettvágy ég
Önben, mint amennyi a napi
tennivalója. Készségesen fogad és

élvez mindenféle kihívást.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Idõsebb hozzátartozója segítsé-
gért fordul Önhöz. A legjobb, ha
nyílt lapokkal játszik. Ne keltsen
bennük megalapozatlan remény-
telenséget.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Fontosnak érzi magát, még a je-
lentéktelen élethelyzetekben is.
Önzõsége azonban visszaüt, ha
nem képes olykor mások javára
lemondani az érdekeirõl.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A hét eseménytelenül kezdõdik.
Legyen takarékos, mert az árak
megint csak nem lefelé változ-
nak. Pénzügyeiben csak a biztos-
ra érdemes menni.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Kerüljön ma mindenféle felesle-
ges kiadást. Ne nehezteljen a kör-
nyezetében senkire. A helyzet fel-
oldására a legjobb megoldás a
humor és a nevetés.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Egy váratlan telefonhívás felkelti
érdeklõdését, a késõbbiekben
nagy hatással lehet az illetõ Ön-
re. Régi álma beteljesülni látszik.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Akadály gördülhet útjába, mely-
nek eltávolítása problémát okoz-
hat. Próbáljon meg szilárd és
nyugodt maradni, amennyire
csak tud, még ha nem is lesz ez
könnyû.

Horoszkóp
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Kifogás
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kollégákat. 

Feltétel: román-, magyarnyelv-tudás és jogosítvány. 
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címre kérjük.
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7.00 Hattól Nyolcig
9.40 Kikötő
10.10 Töredékek
10.30 A kegyenc
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Talpalatnyi zöld
15.50 Emeld a szintet!
16.15 A közlekedés új út-
jai
16.40 Clipperton, a rejtel-
mes sziget
17.10 Aranyszarvas
18.00 Zorro (am. kaland-
filmsor.)
18.30 Térkép – Integráci-
ós magazin
19.00 Híróra
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés (olasz
tévéfilm sor.)
21.00 6:3 avagy, játszd
újra Tutti (magyar vígj.)
22.35 Híradó, Sport
22.50 Közbeszéd - Aktuá-
lis háttérműsor
23.15 Váltó - Gazdasági
Híradó
23.30 A végső igazság
Philip K. Dickről
1.00 Divathét (magyar
életmódmagazin)
1.30 Kikötő - Kulturális hí-
rek
1.40 Dukay Barnabás és
Gadó Gábor
2.10 Himnusz

Duna Televízió, 21.00
6:3 avagy, játszd újra Tutti

Az évszázad mérkőzése: az angol-magyar 1953. november
25-én. Hónapok óra erre várt az ország. Mindenhol a készü-
lékek köré gyülekeztek az emberek. Hiszen az Aranycsapat
lépett pályára, az otthonukban addig veretlen angolok ellen.
Bakáts tér. A kezdőrúgás előtt megjelenik egy férfi, senki
sem ismeri, nem tudni honnan jött, de elrontja a szurkolás
örömét, mert előre bemondja a gólokat.

TVR 2, 23.10
Merénylet IV. Henrik ellen

Párizs, 1610. május 14. - délután negyed háromkor egy val-
lási fanatikus, Ravaillac, merényletet követett el IV. Henrik
francia király ellen. Ezen a végzetes napon IV. Henriknek egy
gondolat járt a fejében: megtalálni az asszonyt, akit szeret,
és megakadályozni, hogy elmenjen. A birodalom betegsége-
inek megoldásáért minden oldalról szorított király Párizs ut-
cáin, kíséret nélkül menekült.

film+, 23.55
Halálvírus

Ken Conway dörzsölt fickó, akit a legkeményebb feladatok
elvégzésére szoktak felbérelni. Ken a legjobb ebben a szak-
mában, de csak olyan munkát vállal, amiben igazán hinni
tud. Egy napon találkozik volt barátnőjével, aki aggódik egy
barátja hirtelen eltűnése miatt. Ken vállalja az ügyet. Kide-
rül, hogy a tettesek egy halálos vírus kitenyésztésével foglal-
koznak, amivel a céljuk megfertőzni a levegőt.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 A tudás hazája
11.10 Csépel az idő
12.30 Átjáró
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.16 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.55 Kerekek és lépé-
sek
15.40 1100 év Európa
közepén
16.05 “Vadócba ró-
zsát...”
16.50 Magyar pop
17.50 Egy lépés előre
18.35 Ez történt ma reg-
gel
20.20 Innovációs percek
20.30 A kis királylány
(rajzfilm sor.)
21.00 Híradó este
21.21 Sporthírek
21.24 Időjárás-jelentés
21.25 A Fagyos folyó lo-
vasa (ausztrál sor.)
22.15 Tűzvonalban (ma-
gyar sor.)
23.05 Záróra
23.55 McLeod lányai
(ausztrál kalandfilmsor.)
0.40 Míg a halál el nem
választ 2. (amerikai drá-
ma)
2.10 Tűzvonalban (ma-
gyar filmsor.)
3.00 Dublini doktorok (ír
tévéfilm sor.)

7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.20 Reménysugár
(amerikai filmdráma)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói té-
véfilm sor.)
18.20 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz - Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar tévéfilm sor.)
Közben: RTL-hírek
22.20 A mentalista
(amerikai krimisorozat)
23.20 A Grace klinika
(amerikai tévéfilm
sorozat)
Utána: RTL-híradó
0.20 XXI. század - a le-
gendák velünk élnek
0.55 Reflektor – Sztár-
magazin
1.15 A nagymenő vissza-
tér (francia-spanyol víg-
játék)

6.25 Teleshop
7.00 Babavilág
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka – TV2 reg-
geli magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz – Telefo-
nos játék
11.40 Teleshop
12.45 Kiálts szabadsá-
gért (angol filmdráma)
14.25 Kvízió - Telefonos
játék
15.55 Lassie (amerikai-
kanadai filmsor.)
16.25 Capri - Az álmok
szigete (olasz filmsor.)
17.25 Bűbájos boszor-
kák
18.25 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények - Hírműsor
20.05 Áll az alku - A já-
ték-show
21.00 Jóban Rosszban
(magyar tévéfilm soro-
zat)
21.25 Bajnokok Ligája
Közben: Kenósorsolás
0.30 A médium (ameri-
kai krimisorozat)
1.30 Tények Este - Hír-
műsor
2.00 EZO.TV
2.50 Egy igaz ember tör-
ténete (olasz-magyar-
francia háborús 
filmdráma)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló
11.05 BBC Reporters - A
BBC riportműsora
11.30 Ősök tere (ism.)
12.05 Vonalban - Inte-
raktív politikai show-mű-
sor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
15.05 Keresztmetszet -
Riportmagazin
16.05 Civil kaszinó
17.05 Pálya
17.30 Paletta
18.00 Híradó - Friss in-
formációk
18.30 Zöld övezet
19.05 Vonalban - Inte-
raktív politikai show-mű-
sor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Riasztás - A rend-
kívüli események műsora
23.30 Hírvilág
0.05 BBC World Híradó
0.30 Zöld övezet - Kör-
nyezetvédelmi magazin

11.05 Smallville 11.55
Szívek szállodája 12.50 A
nagy házalakítás 13.50 A
pokol konyhája 14.45
Nyomtalanul (sorozat)
15.40 Nyomtalanul (so-
rozat) 16.30 CSI: A hely-
színelők 17.25 Ki ez a
lány? (amerikai vígj. soro-
zat) 18.15 A pokol kony-
hája 19.10 A nagy házala-
kítás 20.05 Ki ez a lány?
(am. vígjáték sor.) 21.30
CSI: A helyszínelők 23.15
Jackie nővér (amerikai
filmsor.)  

7.00 Sport.ro Hírek 8.00
Hírek 9.00 Sport.ro Hírek
11.10 Információ 12.10
Külön kiadás 13.00
Sport.ro Hírek 13.30
Wakeboarding Világbaj-
nokság 14.10 Tenisz: Ro-
ma 16.00 Sport Hírek
17.00 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.05 Információ 20.05
Fogadás a félelemmel
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling RAW
0.00 Sport.ro Hírek 0.15
Póker Világbajnokság

8.45 Kaméleonok (film-
sor.) 10.00 Elbűvölt Hold
(filmsorozat) 11.15 Életké-
pek (filmsorozat) 14.00
RBD, a család (sorozat)
15.30 Elrabolt sorsok
(sorozat) 16.30 Maria
Mercedes (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30
Mindörökké együtt
(sorozat)  19.30 Kaméleo-
nok (sor.) 20.30 Predeszti-
náltak (sor.) 21.30 A bosz-
szú álarca (sor.) 22.30 Éj-
szakai történetek 23.30
India (sor.)   

8.05 Porszívók (amerikai
vígjáték) 10.00 Televízi-
ós vásárlás 13.00 Sose
veszítsd el a reményt!
(kanadai filmdráma)
14.40 Zsoldoskatona
(olasz-francia vígj.) 16.50
Dühöngő folyó (amerikai
filmdráma) 18.35 Ezüst-
sólyom (hongk. akcióf.)
20.30 Viharos futam
(amerikai akcióthriller)
22.10 Boa (amerikai ak-
cióf., 2002) 23.55 Halál-
vírus (amerikai akcióf.,
1997)  

7.00 A szív dala (sorozat)
8.00 Anyaszeretet (soro-
zat) 10.00 Menyet anyá-
nak (show) 12.30 Hírek
13.15 Legyél az enyém
14.45 Egy újabb sors
(sor.) 16.00 Terefere
Bahmuval (talk show)
18.30 Hírek 19.15 Me-
nyet anyának (reality
show) 20.30 Légy a há-
zastársam (reality show)
22.30 Kettős identitás
(kanadai film, 2008)
0.15 Az éjszaka szülöttei
(amerikai horror, 1990)

10.00 Foyle háborúja (an-
gol tévéfilm sorozat)
12.00 Amy-nek ítélve
(amerikai sor.) 13.00 Őr-
angyal (filmsorozat)
14.00 Trükkös hekus (film-
sorozat) 15.00 Foyle hábo-
rúja (angol filmsor.) 17.00
A természet ereje (am.
filmdráma) 19.00 A Par-
tiőrség (auszt. tévéfilm so-
rozat) 20.00 Trükkös he-
kus (sorozat) 21.00 Bűnös
szándék (filmsorozat)
22.00 Volt egyszer egy es-
küvő (vígj.)   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Kékfény - Bűnügyi
magazin
10.55 Nappali - Közéleti
szórakoztató magazin
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.15 Időjárás-jelentés
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar filmsor.)
14.35 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm
15.35 Ez történt Ma reg-
gel
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.45 A vadon bűvöleté-
ben (angol tévéfilm
sorozat)
19.40 McLeod lányai
(auszt. kalandfilm-
sorozat)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Önök kérték! - Kí-
vánságműsor
22.00 Az Este
22.30 Míg a halál el nem
választ 2. (am. dráma)
0.20 Hírek - Időjárás-je-
lentés
0.25 Memento
0.35 Teadélután
1.35 Nappali

7.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (filmsor.)
11.15 A család sztárja
12.15 Zöld csapat
12.45 Titkok a palotá-
ban (filmsor.)
14.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
14.45 Egyszerűen ízle-
tes
15.00 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika - magyar
nyelvű műsor
17.00 Akkor és most
17.55 Az élet és a pénz
18.25 Titkok a palotá-
ban (sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
21.10 UEFA Champions
League
21.40 Labdarúgás:
Olympique Lyonnais -
Bayern Munchen
23.50 UEFA Champions
League
0.10 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
0.25 Elátkozottak faluja
(amerikai horror, 
1995)

7.00 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember (sor.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Az én gyermekem
(amerikai dráma, 1985)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour (szóra-
koztató műsor)
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Átváltoztatjuk (re-
ality show)

22.15 State és Románia
(filmsor.)
23.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 CSI New York (ame-
rikai filmsor.)
1.00 Apropo TV - szóra-
koztató műsor (ism.)
2.00 Románia, szeretlek
(ism.)
3.00 Pro Tv hírek, sport

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvanal
és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Egy rém rendes
család (amerikai 
filmsorozat)
12.00 Egyedül egy sztár-
ral (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Benny Hill (sor.)
14.30 Nálam az irányítás
(reality show)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.30 A tűzből nincs kiút
(amerikai akciófilm,
2004)

23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Bűn és bűnhődés
(amerikai-magyar filmdrá-
ma, 1998)

7.00 Supernanny (reali-
ty show)
8.20 Sport Florentinával
9.00 Galileo - szórakoz-
tató műsor
9.30 Viceversa (reality
show)
10.30 Jó lovam, Missis-
sippi (német vígjáték,
2007)
11.30 Ötcsillagos otthon
- szórakoztató műsor
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született felesé-
gek (sor.)
15.15 A cseresznye a
tortán (reality show)
16.15 Galileo - szórakoz-
tató műsor
17.00 Lököttek
18.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 Kandikamera
20.00 Addams Family 2.
(amerikai vígjáték,
1993)
22.15 Lököttek 
(sorozat)
23.15 A halott férj visz-
szatér (kopr. filmdráma,
2005)
1.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
2.00 Ötcsillagos otthon
(ism.)
3.00 A halott férj visz-
szatér (ism.)

6.10 Piszkos munkák
7.00 Amerikai hotordok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült
10.00 Piszkos munkák -
Lopótök díszek
11.00 Amcsi motorok
12.00 X-Machines - A szu-
pergépek
13.00 Hogyan csinálják -
GPS
14.00 A túlélés törvényei -
Válogatott kalandok
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? –
Vitorla, dió

17.00 Állítólag - A robbanó
gatya
18.00 Amcsi motorok –
Chesapeake Energy motor
19.00 Trükkös tesók - Föld
alatti terepjáró
20.00 A túlélés törvényei -
Válogatott kalandok 2
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másodper-
cek
23.30 A kolónia
0.30 Ross Kemp
1.30 A borzalom pillanatai

7.00 Szépségközpont
(ism.)
8.10 Montalbano fel-
ügyelő (olasz film-
sorozat)
10.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
10.15 Berlin, Berlin
(német filmsor.)
10.45 Találkozunk -
szórakoztató műsor
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.45 Folklórkincsek
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti
pártok fóruma
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(filmsor.)
17.00 Ász (amerikai
filmsor.)
18.00 Euronews
18.15 Berlin, Berlin
(német sor., ism.)
18.40 Csodák (film-
sorozat)
19.15 A fekete oroszlán
(osztrák filmdráma,
2008)
21.00 Balkáni szokások
22.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
23.10 Merénylet IV.
Henrik ellen (francia
filmdráma, 2008)
0.50 Motomágia
1.25 Visszajátszások
2.40 Forró légkör
(ism.)

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

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Zeneterefere 17.00
Nap-óra 17.30 Népzene 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók közép-
hullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar
zenei lexikon 15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni vál-
tás Filmajánló Filmzene Lemez és könyv téka 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Művelődési
hírek, Jelenlét 17.55 A nap hírei röviden  

KEDD
2010. április 27.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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Röviden

MÉDIAPARTNEREK

Leszerepeltek 
a tornászok

Tíz év után most elõször
nem sikerült dobogós he-
lyen zárnia Románia férfi
teniszválogatottjának az
Európa-bajnokságon, a tri-
kolórok csak a hetedikek
lettek a Birminghamben
rendezett kontinens-viada-
lon. A csapatversenyt végül
a németek nyerték meg a
britek és a franciák elõtt. A
tornára nem tudott elutazni
a címvédõ orosz együttes,
mivel az izlandi vulkánkitö-
rés miatt lezárták a légi for-
galmat, más úton pedig
nem mehettek, mert az Eu-
rópai Unió országaiba csak
vízummal utazhattak volna
be, és annak beszerzésére
már nem maradt idõ.

Megtört a kenyai 
dominancia

A férfiaknál az etióp
Tsegaye Kedebe nyerte a
tegnap megrendezett Lon-
don Maratont, gyõzelmével
pedig megszakította a ke-
nyaiak hat éve tartó sikerso-
rozatát A 23 éves futó ta-
valy második lett, ezúttal vi-
szont sikerült több mint egy
perccel megelõznie a kenyai
Emmanuel Mutait. A har-
madik a marokkói Jaouad
Gharib lett. A viadal nagy
vesztese az olimpiai címvé-
dõ kenyai Samuel Wanjiru
volt, aki a korábbi légtérzár
miatt csak több mint kétna-
pos utazás után érkezett
meg az angol fõvárosba,
ahol 25 km-ig tudta tartani
a legjobbak tempóját, és
nem fejezte be a versenyt. A
vb-címvédõ Abel Kirui ne-
gyedikként ért célba.

Kessler a WBC 
új bajnoka

A dán Mikkel Kessler egy-
hangú pontozással elhódí-
totta a brit Carl Froch-tól a
Bokszvilágtanács (WBC)
nagyközépsúlyú világbajno-
ki övét a Herningben ren-
dezett összecsapáson.
Kessler profi pályafutása
43. gyõzelmét aratta,
Frochnak pedig ez volt az
elsõ veresége. A dán köny-
nyedén nyert, annak ellené-
re, hogy az utolsó menetek-
ben felszakadt a bal szem-
héja, és riválisa próbálta a
sérült testrészét támadni.

Nagyszebenben jutott 
az elõdöntõbe a Temesvár
Kosárlabda

ÚMSZ

Nagyszebenben harcolta
ki az elõdöntõbe jutást a

Temesvári Elba férfi kosár-
labdacsapata az élvonalbeli
bajnokságban. A 2-2-es ösz-
szetettbeli állás után a bánáti-
ak nem bízták a véletlenre a
mérkõzést, és villámrajtot
vettek az Atlassib ellen. Dan
Pãltiniºanu nem kevesebb
mint tíz pontot dobott az elsõ
hét percben, és ekkor már 22-
1 volt az állás a vendégek ja-
vára. A házigazdák a nyolca-
dik percben törték meg a je-
get, és végre akcióból is kosa-
rat dobtak. A második játék-
részben még mindig a Béga-
partiak játszottak fölényben,
a szünet után viszont taktika-
ilag alulteljesítettek, és így a
szebenieknek sikerült három
pontnyira felzárkózniuk. Az
utolsó negyedre tovább csök-
kent a különbség a két csapat
között, de Milos Pesic révén

összeszedte magát a Temes-
vár, és végül 78-75-re gyõ-
zött. A Román Kupa-gyõztes
ezzel a csatlakozott az elõ-
döntõbe jutást már korábban
bebiztosító Ploieºti és a
Medgyes gárdáihoz, és a leg-
jobb négy között a tegnap es-
ti lapzártánk után befejezõ-
dött Kolozsvári U-Mobi-
telco–Marosvásárhely-meccs
gyõztese lesz az ellenfele.
„Hihetetlenül nehéz mérkõ-
zés volt, s nagyon örülök,
hogy továbbjutottunk. A
hangulat ezúttal is szenzáci-
ós volt itt Szebenben” – nyi-
latkozta a találkozó után
Dragan Petricevic, a temes-
váriak edzõje.

A nõi élvonalbeli bajnok-
ságban eközben a második
szakasz utolsó fordulóját
rendezték, amelyben a tava-
lyi ezüstérmes, s eddig lista-
vezetõ Sepsiszentgyörgy
csapata 75-68-ra kikapott
Aradon, az ICIM-tõl. A töb-
bi eredmény: Rapid–Szat-
márnémeti 56-81, Târgo-

viºte–Alexandria 87-50,
Nagyvárad–Craiova 58-61.
A rájátszásra tehát a címvé-
dõ Tãrgoviºte jutott tovább
az elsõ helyrõl, amíg mögöt-

te Szentgyörgy, Arad, Szat-
márémeti lett a sorrend. Az
úgynevezett „play-off ” má-
jus elején kezdõdik, és a pár-
harcok egyik fél két gyõzel-

méig tartanak. A Târgoviºte
a szatmáriakkal, a szent-
györgyiek pedig az aradiak-
kal fognak megmérkõzni a
döntõbe jutásért. 
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

A német labdarúgó
Bundesliga 32. forduló-

jának pénteki nyitómérkõ-
zésén Ciprian Marica elõbb
gólpasszt adott Cacaunak,
majd a 18. percben saját ma-
ga is betalált, és így a Stutt-
gart 2-0-ra nyert a Bochum
otthonában. További ered-
mények: Mainz–Eintracht
Frankfurt 3-3, Borussia
Mönchengladbach–Bayern
München 1-1, 1. FC Nürn-
berg–Borussia Dortmund 2-
3, Hertha Berlin–Schalke 0-
1, Bayer Leverkusen–Han-
nover 3-0, Werder Bremen–
Köln 1-0.

Bár a hajráig 1-1-re állt a
Tottenham a Manchester
United otthonában, a Vörös
Ördögök két gólt is lõttek az
utolsó tíz percben és végül 3-
1-re nyertek. Az angol Pre-
mier Leauge 36. fordulójá-

nak többi eredménye: Hull
City–Sunderland 0-1, Bolton
Wanderers–Portsmouth 2-2,
West Ham United–Wigan
Athletic 3-2, Wolverhampton
Wa n d e r e r s – B l a c k b u r n
Rovers 1-1, Aston Villa–Bir-
mingham City 1-0, Burnley
–Liverpool 0-4, Everton–
Fulham 2-1. A Chelsea–
Stoke City-mérkõzés lapzár-
tánk után fejezõdött be.

Az olasz Serie A 35. fordu-
lójában mindkét milánói csa-
pat esetében 3-1 került az
eredménylistára. Csakhogy a
Palermóban vesztes AC
Milan végleg kiszállt a bajno-
ki címért folyó versenybõl,
miközben a címvédõ és BL-
elõdöntõs Internazionale be-
gyûjtötte a három pontot az
Atalanta elleni meccsen. Az
Inter színeiben az operáció
után nemrég visszatért
Crisitan Chivu is betalált,
gólját pedig felépülése vége-
ként értékelte az olasz szak-
sajtó. Tegnapi eredmények:

Bologna–Parma 2-1, Fioren-
tina–Chievo 0-2, Genova–
Lazio 1-2, Juventus–Bari 3-0,
Livorno–Catania 3-1, Nápo-
ly–Cagliari 0-0, Udinese–Sie-
na 4-1.  Az AS Roma–Samp-
doria-meccs lapzártánk után
kezdõdött.

A spanyol bajnoki címért
versengõ „nagyok” nyertek
a Primera División 34. for-
dulójában: a Barcelona FC
3-1-re verte a Xerez-t, a Real
Madrid pedig Zaragozában
diadalmaskodott 2-1-re. A
Valencia 1-0-ra nyert a
Deportivo La Coruna ellen.

Távolodik a Bordeaux az
Európa Liga szereplést biz-
tosító helyektõl: a francia
bajnok szombaton a Lorient
otthonában kapott ki 1-0-ra.
A 34. forduló többi eredmé-
nye: Le Mans–Lille 1-2,
Nancy–Montpellier 0-0,
Nizza–Grenoble Foot 2-1,
Sochaux –US Boulogne-sur-
Mer 0-3, Paris Saint-Ger-
main–Rennes 1-1. 

Marica, gól és gólpasszKét arany és egy bronz
a román mérleg Bécsben
Cselgáncs

ÚMSZ

Két aranyérem lett a ro-
mániai küldöttség mérle-

ge a Bécsben rendezett csel-
gáncs-Európa-bajnokságon.
Mindkét kontinensbajnoki
címet a nõi dzsúdósok „szál-
lították”, Alina Dumitru (48
kg-osak mezõnye) után
ugyanis Corina Cãprioriu (57
kg) is a dobogó legfelsõ foká-
ra állhatott fel. A férfiak ered-
ményei a vártnál gyengébbek
lettek, helyezést csak Dan
Fâºiénak sikerült elérnie, aki
a 66 kg-osok súlycsoportjá-
ban lett az ötödik. A többi
négy romániai sportoló már

a selejtezõkben kikapott. A
férfiak a tegnapi csapatvia-
dalban a második körben ki-
kaptak attól a lengyel váloga-
tottól, amely elõtte épp a
címvédõ magyarokat bú-
csúztatta. A vigaszágon vi-
szont utána legyõzték a Mol-
dovai Köztársaság sportolóit,
majd Olaszország ellen meg-
nyerték a bronzmérkõzést. A

finálé lapzártánk után fejezõ-
dött be. A nõi csapatversenyt
az olaszok nyerték, ám itt
sem a román, sem pedig a
magyar válogatott nem sze-
repelt. Egyéniben különben a
magyarok két aranyérmet
(Joó Abigél, 78 kg és Mészá-
ros Anett, 70 kg), két ezüstöt
(Ungvári Miklós, 66 kg,
Csernoviczki Éva, 48 kg és
Bor Barna, +100 kg), vala-
mint egy bronzérmet (Kara-
kas Hedvig, 57 kg) szereztek.
A nõi mezõnyben sem ro-
mán, sem pedig magyar csa-
pat nem indult.

A Nemzetközi Cselgáncs-
szövetség elnökének, Ma-
rius Vizernek a meghívására
amúgy Vlagyimir Putyin,

orosz miniszterelnök is ellá-
togatott a tornára. A politi-
kus, aki nagy rajongója e
sportágnak, és korábban jó-
maga is cselgáncsozott, sze-
mélyes barátja a Bihar me-
gyei származású üzletem-
bernek, aki ez elsõ olyan ro-
mániai szakember aki nem-
zetközi sportszervezet élére
került. 

A temesvári Dan Pãltiniºanu (a labdával) megállíthatatlan volt a nagyszebeniek palánkja alatt

Putyin és Vizer együtt nézte Bécsben a dzsúdó-Eb-t Fotó: Záhonyi Tamás

Fotó: Mediafax
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Röviden
Pontot rabolt a Fradi a listavezetõtõl

Pontot rabolt a Ferencváros labdarúgócsa-
pata Székesfehérváron, az élvonalbeli baj-
nokságban listavezetõ Videoton elleni mér-
kõzésen. A budapesti zöld-fehérek gól nél-
küli döntetlent értek el a 24. fordulóban,
és így a tabella hetedik helyére kapaszkod-
tak fel. A Videoton ugyan megõrizte elsõ
helyét az összetettben, de már csak két
pont az elõnye a Kaposvárt 5-1-re legyõzõ
Debrecennel szemben. A többi eredmény:
Újpest–Paks 3-2, Pápa–Honvéd 0-3, Kecs-
kemét–Zalaegerszeg 2-2, Gyõr–Nyíregyhá-
za 2-1. A tegnapi MTK–Vasas- és
Diósgyõr –Haladás-mérkõzések lapzár-
tánk után fejezõdtek be.

Hatszázan futottak Besztercén

A tavalyinál száznál többen, több mint
hatszázan álltak rajthoz szombaton Besz-
tercén, a Gabi Szabó futóversenyen. A
tornán 12 ezer lej összértékû díjakat osz-
tottak szét.

Nem sikerült a feljutás

Nem sikerült az élvonalba jutnia a magyar
felnõtt férfi jégkorong-válogatottnak a szlo-
véniai Divízió I-es világbajnokságon, mivel
a mindent eldöntõ szlovénok elleni mecs-
csen 4-1-re kikapott. A végeredmény: 1.
Szlovénia 14 pont,  2. Magyarország 12, 3.
Lengyelország 9, 4. Nagy-Britannia 7, 5.
Koreai Köztársaság 3, 6. Horvátország 0.
A szlovén válogatott tehát jövõre a szlová-
kiai elit-világbajnokságon szerepelhet,
amíg a horvát csapat 2011-ben a Divízió
II-ben lesz érdekelt. A magyarok azzal vi-
gasztalódhattak, hogy a torna legjobb hát-
védjének Horváth Andrást választották. A
legjobb kapus amúgy a brit Stephen
Murphy lett, amíg a legjobb csatárnak járó
elismerést a szlovén Ziga Jeglic vehette át.

Topalové az elsõ parti

A bolgár Veszelin Topalov nyerte a Szófi-
ában zajló sakkvilágbajnokság döntõjének
elsõ partiját a címvédõ indiai
Viswanathan Anand ellen. A tizenkét
játszmás finálé tegnapi meccse lapzártánk
után fejezõdött be. A viadal gyõztese 1,2
millió eurót nyer, amíg a vesztes 800 ezer
euróval vigasztalódhat.

Nyitott maradt a viadal

Nem sikerült idegenben gólt lõniük az an-
gol futballcsapatoknak az Európa Liga elõ-
döntõjének elsõ mérkõzésein. A Gera Zol-
tánnal felálló Fulham Németországban
szerepelt, de 0-0-val várja a Hamburg elle-
ni visszavágót, miközben a Liverpool 1-0-
ra kikapott Spanyolországban az Atlético
Madridtól. A házigazdák Diego Forlán ko-
rai góljával nyertek. A visszavágók csütör-
tökön lesznek, míg a döntõt május 12-én
rendezik Hamburgban.

Sztárok nélkül
a római Mesterverseny

Andy Roddick, a világranglista hetedik he-
lyezettje után további neves játékosok je-
lentették be távolmaradásukat a tegnap el-
rajtolt római férfi tenisztornától. Az ameri-
kai játékos személyes okokra hivatkozva lé-
pett vissza a versenytõl, de mellette a világ-
ranglistán negyedik argentin Juan Martin
Del Potro és honfitársa, David
Nalbandian, a spanyol Tommy Robredo és
a chilei Fernando González, továbbá a vi-
lágranglistán hatodik helyen álló orosz
Nyikolaj Davigyenko is lemondta a szerep-
lést. Õk sérülésre hivatkozva maradtak tá-
vol. A római Mesterversenyen amúgy köte-
lezõ lenne az indulás az élcsoport tagjai
számára, Roddicknak ugyanakkor nem
kell büntetésre számítania „meghátrálása”
miatt, õ ugyanis évente egyszer következ-
mények nélkül lemondhat egy viadalt, mi-
vel már több mint 600 ATP-meccset ját-
szott pályafutása során.

Bud-tripla Kolozsváron
Labdarúgás

V. Ny. R.

Cristian Bud került a kö-
zéppontba a Kolozsvári

CFR–Gyulafehérvár-mérkõzés
után, a házigazdák ugyanis a
nagybányai csatár mesterhár-
masával nyertek 3-2-re a labda-
rúgó-bajnokság hétvégi forduló-
jában. „A mostani teljesítmé-
nye alapján Budnak a váloga-
tottban a helye” – jelentette ki
Iuliu Mureºan, a CFR elnöke.
Edzõje, Andrea Mandorlini is
megdicsérte a 24 éves futballista
teljesítményét. „Örülök neki,
bebizonyította, hogy valóban
értékes játékos” – mondta a
szakember. Bud négy éven át
tartó másodosztálybéli szerep-
lés után a Nagyszalontai
Libertytõl került át a Medgyes
alakulatába, ahonnan a mosta-
ni szezonban igazolta át a Ko-
lozsvári CFR. „Eddig még soha
nem sikerült mesterhármast
rúgnom. Olyan még volt, hogy
két gólt rúgtam egy meccs alatt
tavaly. Nagyon örülök neki, de
a legjobban a három pont bol-
dogít. A csapat a fontos” – nyi-
latkozta szerényen a fiatal csa-
tár, aki szerint a vártnál sokkal

nehezebb volt a Fehérvár elleni
találkozó. A kincses város csa-
pata valóban megdolgozott a
sereghajtó elleni gyõzelemért,
hiszen 2-1-es hazai vezetésnél
Mureºan öngólja egyenlítette ki
az állást. Bud a 90. percben
hozta meg a sikert a CFR-nek.
Az 59 pontjával listavezetõ

CFR sikerének tisztességességét
viszont a Temesvári FC finan-
szírozója megkérdõjelezte. Ma-
rian Iancu úgy fogalmazott,
hogy a Fehérvárat „Feketevár-
nak” kellene hívják, és szerinte
a két csapat között volt egy „kis
megegyezés”. Adrian Porum-
boiu, a Vaslui tulaja is szóba

hozta a CFR és a Fehérvár játé-
kosai közötti felhõtlen kapcso-
latotokat, ugyanakkor kijelen-
tette: „Legyünk igazságosak, a
CFR-nek nagyon jó csapata
van. A gyõzelme egyáltalán
nem meglepõ. Mi bármennyire
szeretnénk az ellenkezõjét, a
CFR-nél profizmus van.”

A 29. fordulóban megbotlott a
Dinamo, és csak 1-1-es remit
jegyzett Bukarestben a Iaºi-i Poli
ellen, ám szerencséjére üldözõi
nem kerültek hozzá közelebb, hi-
szen a Rapid gól nélküli döntet-
lent ért el Galacon, a Brassó pe-
dig 1-0-ra kikapott Târgu Jiuban.
A többi eredmény: Pt. Neamþ
–Ploieºti-i Astra 0-0, Medgyes
–Beszterce 1-1, Craiova–Urziceni
1-4. A Steaua–Temesvári FC-
találkozót tegnapi lapzártánk
után rendezték, míg ma Curtea
de Argeº-i Internaional–Vaslui-
mérkõzés (20.30 óra, GspTV) sze-
repel a programban. 

A Kolozsvári CFR csatárát, Cristian Budot dicsérték a Gyulafehérvár ellen jegyzett mesterhármasáért

A Profi Labdarúgóliga (LPF) fellebbviteli
bizottsága elutasította a Rapid beadványát, így
maradt a fegyelmi bizottság által határozott
ítélet, azaz 3-0 arányban a Temesvári FC
javára írják az élvonalbeli bajnokság huszadik
fordulójában lejátszott mérkõzést, amiért a
testület szerint Dacian Varga és Tiberiu Bãlan
jogtalanul lépett pályára a bukaresti csapat
színeiben. Az indoklás szerint a két futballistá-
nak – akiket a vasutasok a negyedik ligában
szereplõ fiókcsapatukhoz igazoltak le – nem
volt érvényes engedélye a LPF-tõl ahhoz, hogy
az élvonalban szerepelhessenek. Állításuk
szerint Varga és Bãlan március negyedikén

még a Sportul Studenþesc labdarúgói voltak.
„Elfogadhatatlan, amit ez a bizottság csinált” –
fakadt ki Ion Taban, a Rapid ügyvezetõ taná-
csának elnöke. Nyilatkozata szerint a testület
nem érti a szabályzatot, amelyet alkalmaznia
kellene. „A következõ állomás a TAS (szerk.
megj: Nemzetközi Sportdöntõbíróság). Egészen
biztosan elmegyünk oda, mert be akarjuk
bizonyítani az igazunkat, és utána, ha szük-
séges, civil perhez folyamodunk” – jelentette ki
Taban. Bãlan nem volt meglepõdve a fellebb-
viteli bizottság döntésén, ugyanakkor meg-
gyõzõdése, hogy neki és Vargának volt játékjoga
pályára lépni az ominózus mérkõzésen.

Fotó: Mediafax

Elutasították a Rapid óvását

Megvédte címét a Konstanca
Kézilabda

ÚMSZ

Két fordulóval a szezon vége
elõtt már címvédést ünnepelt

a Konstancai HCM férfi kézilab-
dacsapata az élvonalbeli bajnok-
ságban. A tengerpartiak ugyanis
37-22-re legyõzték tegnap a ven-
dég Brassó együttesét, s így be-
hozhatatlan elõnyre tettek szert
üldözõikkel szemben. A
Resicabánya ugyan még kiegyen-
líthetné az állást, csakhogy ko-
rábban mindkét alkalommal ki-
kapott a Konstancától, s így az
egymás elleni mérkõzések ered-
ményei a bajnoknak kedveznek.
„Örülünk, hogy konstans ered-
ményeink vannak, hogy újabb
bajnoki címet szereztünk. Most
szeretnénk megismételni a 2005–
2006-os szezonbéli teljesítmé-
nyünket, amikor a bajnokságot
és a kupát is megnyertük. A kö-
vetkezõ idényben a Bajnokok Li-
gájában szeretnénk meglepetést
okozni, s a legjobb nyolc közé
jutni” – jelentette ki a csapatkapi-
tány Laurenþiu Toma. A klub ve-
zérigazgatója, Nurhan Ali szerint
nem volt egyszerû dolguk, mert
sok meccset kellett játszaniuk a
BL-ben. „Általában azok a csa-

patok, amelyek a BL-ben is szere-
pelnek, gyengébben teljesítenek a
bajnokságban, de mi bebizonyí-
tottuk, hogy két fronton is képe-
sek vagyunk helytállni. Az igazi
ünneplés május hatodikán lesz
Konstancán, a Dinamo elleni
szezonzáró mérkõzésen. Akkor
fogjuk megkapni az érmeket a
sportági szövetségtõl” – magya-
rázta. A 24. forduló többi ered-
ménye: Nagybánya–Dinamo 32-
24, Tg. Jiu–Székelyudvarhely 32-
30, Resicabánya–Temesvár 35-
17, Suceava–Kolozsvári U 32-22.
A Bákó–Steaua-meccset szerda
délután pótolják.

A nõi pontvadászatban a
Râmnicu Vâlcea-i Oltchim már
korábban bebiztosította címvé-
dését, hétvégi zilahi sikerének
így már nem volt különösebb je-
lentõsége. A román bajnok 32-
26-ra gyõzött idegenben. 

A 23. forduló eredményei:
Roman–Déva 26-22, Konstan-
ca–Buzãu 26-24, Galac–Brassó
35-28, Resicabánya–Brãila 20-
24, Nagybánya–Bákó 39-26,
Rapid–Kolozsvári U 29-36. Az
összetett állása: 1. (és már baj-
nok) Rm. Vâlcea-i Oltchim 46
pont, 2. Kolozsvár 34, 3. Nagy-
bánya 31. 

Lecsúsztak 
a vásárhelyiek
Labdarúgás

ÚMSZ

Lecsúszott a tabella harma-
dik helyére a Marosvásárhely

futballcsapata, miután csak egy
döntetlenre futotta az erejébõl a
másodosztályú bajnokság hétvé-
gi 26. fordulójában. Az együttes
a Szilágysomlyót fogadta szom-
baton, de gól nélküli remi lett a
végeredmény. Mivel az Aradi
UTA és a Kolozsvári Universi-
tatea játék nélkül gyûjtötte be a
három pontot, elõbbi maradt a
második csoport élén, utóbbi pe-
dig feljött a második helyre az
összetettben. A Nagyváradi Bi-
har FC ugyan megbotlott Lupé-
nyban, és csak 1-1-es döntetlent
ért el, megõrizte tízedik helyét a
tabellán, mert a Nagybánya és a
Déva is kikapott szombaton. Az
eredmények: Piteºti–Temesko-
vács 4-2, Craiovai Gaz Metan–
Nagybánya 1-0, Déva– Mioveni
0-1, Torda–Rm. Vâlcea 1-0. A
második csoport állása: 1. UTA
51 pont, 2. Kolozsvári U 48, 3.
Marosvásárhely 48, 4. Mioveni
47, 5. Piteºti 46. Az elsõ csoport-
ban a Brãneºti (55 pont) áll az
élen. Eldõlt a bajnokság. Az idén is kapnak érmeket a konstancaiak
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