
„Jelentem: gyõzött az igazság, gyõzött Mátyás király szellemisége.” Ezekkel a szavakkal indí-

totta beszédét Kelemen Hunor mûvelõdési miniszter a felújított kolozsvári Mátyás-szoborcso-

port avatási ünnepségén. A város és az egész magyarság számára szimbólum- értékû emlék-

mûvet a román és a magyar állam közös anyagi erõfeszítése révén sikerült felújítani. Az ezres-

re becsült közönség elõtt rendezett ünnepségen a város önkormányzata, a román és a magyar

állam, a történelmi magyar egyházak, valamint a civil szféra képviselõi vettek részt. 6. oldal 

Borbély László miniszter lett
az RMDSZ politikai alelnö-

ke, Kovács Péter eddigi ügyveze-
tõ alelnök pedig a szövetség fõtit-

kára. Az SZKT Kolozsváron tar-
tott ülésén „adta áldását” Kele-
men Hunor RMDSZ-elnök javas-
latára. 3. oldal

új magyar szó
2011. április 4., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1367 ▲
1 amerikai dollár 2,9217 ▲
100 magyar forint 1,5546 ▲

„Jóllaktak” a dunások

Kiéheztetik a dunásokat címû cikkünk 
megjelenése napján a Duna TV utalta 
tudósítóinak az elmaradt honoráriumokat.
Ezt a TÉRkép címû mûsor fõszerkesztõje
közölte lapunkkal. Németh Árpád ugyan-
akkor hiteltelennek és pontatlannak ne-
vezte heves indulatokat szító cikkünket.

Lefejezett román diplomata

Tüntetõk rohanták meg pénteken az észak-
afganisztáni Mazari-Sarífban lévõ ENSZ-
képviseletet, az ENSZ-illetékesek szerint a
halottak száma a húszat is elérheti. Az ál-
dozatok között van egy román állampolgár-
ságú diplomata is: a 43 éves Moþco Filaret. 

Média 8

Vezércikk 3

Társadalom 7
Feszült kórház-átalakítás

Átköltöztették a betegeket és az orvosi ellá-
tásban részesülõket azokból a kórházakból,
amelyeket a kormány idõsek otthonává ala-
kít át. Az országszerte 67 kórházat érintõ
akció nem ment zökkenõmentesen.  

Aktuális 2

Élesben
Romániában a politikusok is, az emberek
is nagyon jól tudják, hogy a két nép, sõt a
két ország jó viszonyát az RMDSZ ala-
pozta meg, azzal, amit itthon tett az or-

szág kormányzásáért és politi-
kai stabilitásáért, a magyar
érdekképviseletért és -érvé-
nyesítésért, és azzal, hogy

az egyensúlyt és a nemzet
javára történõ együttmû-
ködést tartotta elsõnek

minden magyar de-
mokratikus erõvel.Ágoston Hugó

Kelemen Hunor elsõ elnöki beszámolóját tartotta Kolozsváron

Mátyás és ezer „alattvalója”. A szombati hivatalos szoboravatón megtelt a Fadrusz-alkotás elõtti tér a kincses város központjában Fotó: MTI

Fotó: MTI

Kelemen Hunor szövetségi el-
nök és Borbély László politi-

kai alelnök egyaránt elutasította a
hét végén Tõkés Lászlónak azt a
nyilatkozatát, miszerint a buda-
pesti kormánynak kell kivizsgál-
nia, mire költötte az RMDSZ a
határon túli magyarok támogatá-
sára szánt magyarországi pénze-
ket. Mint ismert, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnöke Bu-
dai Gyulához, a magyar kormány
elszámoltatási biztosához fordult
kérésével, aki pozitív választ
adott Tõkésnek. „Múlt héten fel-
kértem Tõkés Lászlót, mondjon
beszédet a Mátyás-szoboravató
ünnepségen, õ ezt szívesen elfo-
gadta” – jelentette ki Kelemen
Hunor.  Folytatása a 3. oldalon 

Répás Zsuzsanna

– silentio stampa
Bérküszöböt vezetne be a kor-
mány a pedagógusok számá-

ra arra hivatkozva, hogy túl nagy
a különbség a tanári fizetések kö-
zött. A jövedelemeltérések abból
adódnak, hogy egyes tanárok bí-
róságon harcolták ki azt az ötven-
százalékos fizetésemelést, ame-
lyet még 2008-ban szavazott meg
a parlament. A kormány szerint
ilyen mértékû emeléshez nincs
költségvetési fedezet. Kelemen
Hunor RMDSZ-elnök szerint el-
képzelhetõ, hogy a parlament
elõtti felelõsségvállalással fogad-
tatják el a bérküszöb bevezetésé-
rõl szóló törvényt. Az ellenzék
szerint a kormány bírósági ítéle-
tek végrehajtását akadályozza
meg. 7. oldal 

Korlátozzák

a tanári béreket

Gyõzött Mátyás igazsága
Hivatalosan is átadták a hét végén Kolozsváron a felújított szoborcsoportot

Premier: SZKT a színházban 
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Röviden

Megalakult a Gazdasági Tanács

A hétvégén tartotta alakuló ülését az
RMDSZ Gazdasági Tanácsa, amelyet Ke-
lemen Hunor szövetségi elnök hívott össze.
Amint azt bevezetõjében elmondta, a Ta-
nácsnak konzultatív szerepe lesz, segíti a
Szövetség munkáját abban, hogy koherens
gazdasági és pénzügyi stratégiákat dolgoz-
zon ki, konkrét tanácsokkal szolgáljon egy-
egy kormányhatározat- vagy törvényterve-
zet kapcsán. Hozzátette: az elmúlt években
azt tapasztalta, hogy az erdélyi magyar kö-
zösséget, túl az identitás megõrzéséhez
kapcsolódó kérdéseken, egyre jobban ér-
dekli a gazdaság helyzete is. 

Nem alakulhat meg a Nép Pártja

Nem alakulhat meg Dan Diaconescu, az
OTV tulajdonosának és mûsorvezetõjének
politikai alakulata, miután a Bukaresti Táb-
labíróság elutasította a Nép Pártjának be-
jegyzési kérelmét. A döntés hátterében az
áll, hogy Constantin Cojocaru, Dan
Diaconescu korábbi ügytársa megfellebbez-
te az OTV-s „mogul” pártalapítási szándé-
kát, mondván, hogy a Nép Pártját õ már
korábban megalapította. Egy múlt havi
CSCI-felmérés szerint a Nép Pártja 7 szá-
zalékot érne el a következõ választásokon. 

Tõkés: a nemzet azonosságtudatáról

Tõkés László szerint általános válságba ke-
rült a magyarság identitása, amelybõl csak
az önazonosság felvállalásával, a „kallódó
és elvegyült magyarok” összegyûjtésével és
egyesítésével lehet kilábalni. Az Európai
Parlament alelnöke pénteken a Nyíregyhá-
zi Fõiskolán tartott elõadása után újság-
íróknak azt mondta: magyarnak lenni
hosszú ideig hálátlan dolog volt, mivel a
nemzet Trianon óta mindenütt nemkívána-
tossá vált, az erdélyi magyarokat pedig
hontalannak csúfolták Románia-szerte.

Helyi cég épít Csíkszeredában

A Magyar Köztársaság Csíkszeredai Fõ-
konzulátusa felújítására kiírt, hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzést a csíksze-
redai székhelyû S.C. Tectum Company
S.A. nyerte meg nettó 88 475 736 forinttal
– tette közzé a Magyar Köztársaság Kül-
ügyminisztériuma. A felújítandó épület 400
négyzetméteres.

Ismét Kovács Miklós az elnök

Tisztújító közgyûlést tartott szombaton a
Felsõ-Tisza-vidéki Técsõn a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség, amelynek
küldöttei ismét Kovács Miklóst választot-
ták meg a szervezet elnökévé. Az anyaor-
szág szerepérõl szólva Kovács kifejtette: re-
ménykeltõ a Magyarországon egy éve be-
következett fordulat, ám további változá-
sokra van szükség.

Westerwelle nem indul

Eldõlt a hatalmi harc a német Szabad De-
mokrata Párt (FDP) vezetésében: Guido
Westerwelle pártelnök (képünkön) nem in-
dul a májusi kongresszuson, ám külügymi-

niszteri posztjáról nem mond le – szivár-
gott ki tegnap Berlinben. Utódjaként két
személyrõl, Philipp Rösler egészségügyi
miniszterrõl és Christian Lindner fõtitkár-
ról folynak találgatások. 

Gy. Z.

Tizenkét embert, köztük egy
román  diplomatát – öltek

meg a helyi ENSZ-kirendeltségre
rátörõ tüntetõk pénteken az
észak-afganisztáni Mazari-Saríf
városban. Atta Momamed Núr,
Balh tartomány kormányzója
szerint hét ENSZ-alkalmazott és
öt tüntetõ meghalt, húszan meg-
sebesültek. A kormányzó szerint
a támadást magukat tüntetõknek
álcázó fegyveresek követték el.
ENSZ-illetékesek az esti órák-
ban úgy nyilatkoztak, hogy a ha-
lálos áldozatok száma a 20-at is
elérheti. Az afgán rendõrség szó-
vivõje szerint két ENSZ-alkalma-
zottat – köztük a román diploma-
tát – lefejeztek. Az ENSZ-képvi-
selet vezetõje azért élte túl a tá-
madást, mert el tudta hitetni a tá-
madókkal, hogy muzulmán hitû.
A sebesültek között volt egy orosz
állampolgár is, akit kórházban
ápolnak – közölte a moszkvai kül-
ügyminisztérium, amely felszólí-
totta az afgán kormányt és a nem-
zetközi biztonsági erõket az
ENSZ-személyzet védelmére. 

Az ENSZ-kirendeltségnél a
pénteki ima után tüntetést tartot-
tak, tiltakozásul amiatt, hogy az
Egyesült Államokban a hírek
szerint egy lelkipásztor március-
ban elégette a muzulmán szent
könyv, a Korán egy példányát,
amit Hamid Karzai afgán elnök
nyilatkozatban ítélt el. A tünte-
tõk egy csoportja tüzet nyitott az
õrökre, majd behatolt az épületbe

és gyújtogatott. Ban Ki Mun
ENSZ-fõtitkár pénteken a legha-
tározottabban elítélte a „felhábo-
rító és gyáva” támadást, amelyet
„semmi sem indokolhat”.
Anders Fogh Rasmussen NATO-
fõtitkár közleménye szerint „a tá-
madások áldozatai az afgán nép-
nek segítettek egy jobb életet épí-
teni. Azzal, hogy õket vették cél-
ba, a támadók megvetést tanúsí-
tottak mindazzal szemben, amit
az ENSZ és a nemzetközi közös-
ség valamennyi afgán javára
igyekszik cselekedni”. Barack
Obama amerikai elnök közlemé-
nyében a „leghatározottabban”
elítélte a mészárlást. Szombat
reggel támadás érte a NATO-ve-

zetésû afganisztáni nemzetközi
biztonsági erõ (ISAF) egyik ka-
buli táborát is, a NATO-katonák
azonban tûzpárbajban végeztek
a támadókkal. Egy ISAF-szó-
vivõ szerint három, nõi ruhába
(burkába) öltözött lázadó a tábor

fõbejáratánál kézifegyverekbõl
és gránátvetõbõl nyitott tüzet,
ketten ezután felrobbantották
magukat, míg a harmadik táma-
dót az õrség lelõtte. A támadás-
ban a NATO három katonája
megsebesült. 

ÚMSZ

Moammer el-Kadhafi líbiai
vezetõ megtiltotta a kormány-

tagoknak és a magas rangú tiszt-
ségviselõknek, hogy elhagyják az
észak-afrikai országot – írta az as-
Sark al-Auszat címû arab napilap
pénteken. Az újság értesülései
szerint nem Músza Kusza, a
Nagy-Britanniába menekült líbiai
külügyminiszter az egyetlen, aki
a süllyedõ hajó elhagyása mellett
döntött. Szombati brit sajtóérte-
sülés szerint egyébként a minap
Líbiában õrizetbe vették a dezer-
tált politikus feleségét.

A líbiai felkelõk pénteken kö-
zölték, hogy készek tûzszünetet

kötni a kormányerõkkel, ha a
Kadhafihoz hû alakulatok kivon-
ják erõiket a nyugat-líbiai váro-
sokból, s szavatolják a vélemény-
és szólásszabadságot. A felkelõk
azt állítják, hogy szombaton is-
mét elfoglalták a kormányerõk ál-
tal korábban visszavett Brega vá-
rosát; a lázadók szerint a nyugati
katonai koalíció egyik légi-
csapásában legalább tíz társuk
halt meg. A város birtoklásáért
tegnap is ádáz harcok folytak. A
kormányerõk Tripolitól délnyu-
gatra fekvõ, a lázadók kezében lé-
võ Kotla városa elleni támadásá-
ban tegnap reggel legalább 32 em-
ber halt meg, több tucatnyian pe-
dig megsebesültek. 

Tripoli tovább akar harcolni

Hírösszefoglaló

Húsz centiméter széles rés tá-
madt a fukusimai atomerõmû

2. számú reaktorának védõfalán,
amelyen keresztül sugárszennye-
zett víz ömlik a tengerbe. Az erõ-
mûvet üzemeltetõ cég megkísérli
betonnal elzárni a reaktorfalon
tátongó rést, de szakemberek sze-
rint a szivárgás még hónapokig
eltarthat.

Pontosan három héttel a ter-
mészeti csapás után, szombaton
elõször látogatott el a március
11-i földrengés és szökõár pusztí-
tásának színhelyére Kan
Naoto japán kormányfõ, aki elõ-
zõ nap arra kérte honfitársait,
hogy fogadják meg a hatóságok
tanácsait, és akkor nem veszé-

lyezteti egészségüket a radioakti-
vitás. A Nemzetközi Atomener-
gia-ügynökség (NAÜ) két napja
a fukusimai atomerõmû körüli
20 kilométeres kitelepítési zóna
további kiterjesztését javasolta.
Kan Naoto sajtóértekezletén azt
közölte, hogy az övezet nagysá-
gáról a szakemberek tanácsaitól
függõen döntenek majd a hatósá-
gok. A NAÜ két szakértõt
küld Japánba, hogy elsõ kézbõl
kapjon információkat a helyi ha-
tóságoktól, hogyan alakul a hely-
zet az atomerõmûben.

Tokióban eközben bejelentet-
ték, hogy a szombaton összesített
adatok alapján a katasztrófának
eddig 11 800 felkutatott halottja
van, s emellett 15 540 eltüntet tar-
tanak számon. 

Negyvenhárom éves férfi a román áldozat

Az afganisztáni tüntetõk román áldozata a mazari-sarífi ENSZ-
képviselet politikai kérdésekkel foglalkozó osztályán dolgozott. A
43 éves Moþco Filaret a román Külügyminisztérium hétvégi tájé-
koztatása szerint tekintélynek örvendõ, tapasztalt szakember volt,
több konfliktusos övezetben is teljesített már küldetést a nemzetkö-
zi szervezet megbízásából: Tádzsikisztánban, Oroszországban,
Csecsenföldön és Kirgizisztánban. A férfit 83 éves édesanyja és
testvérei siratják szülõfalujában, a Suceava megyei Izvoreniben. A
családnak a román államfõ is részvétét nyilvánította.

MTI

Szájer József szerint nagy
nemzeti vállalkozás volt az al-

kotmányozással kapcsolatos kon-
zultáció. A fideszes európai par-
lamenti képviselõ, a nemzeti kon-
zultációs testület vezetõje tegnapi
budapesti sajtótájékoztatóján pél-
dátlan aktivitásnak, óriási siker-
nek nevezte, hogy a kipostázott
kérdõívek mintegy 11 százaléka,
összesen 916 941 érkezett vissza.
„Magyarország ilyen módon még
soha nem vett részt saját alaptör-
vénye elõkészítésében, ez példát-
lan a magyar történelemben –
mondta a politikus, aki a tájékoz-
tatón ismertette az alkotmányo-
zással kapcsolatos nemzeti kon-
zultáció részletes eredményét,
amely ugyan nem reprezentatív,
de tükrözi azok véleményét, akik
hallatni akarták a szavukat. A
kérdõívet visszaküldõk 61 száza-
léka mondta azt, hogy az új ma-
gyar alkotmány fejezze ki a nem-
zeti összetartozást a határon túl
élõ magyarokkal, és kötelezze a
mindenkori kormányt ezen érték
védelmére. Szájer József ezt ked-
vezõ elmozdulásnak nevezte a
kettõs állampolgárság ügyében
2004-ben megtartott népszavazás-
hoz képest. Sajtótájékoztatót tar-
tott az MSZP volt elnöke,
Lendvai Ildikó is. Szerinte a kor-
mánypártok alkotmánytervezete
szûkíti az állampolgárok jogait,
jogorvoslati lehetõségeit, és a je-
lenleginél kevesebb ellátást bizto-
sítana számukra. 

Alkotmányozás

jobbról és balról
ÚMSZ-összeállítás

Többé vagy kevésbé nyílt ma-
gyarellenes támadások, a szlo-

vák honatyák egymás elleni sze-
mélyeskedõ kirohanásai jellemez-
ték pénteken is a kisebbségi nyel-
vek hivatalos szlovákiai használa-
tát szabályozó törvény módosítá-
sának vitáját a pozsonyi parla-
mentben. A Híd magyar–szlovák
párt javaslata szorgalmazza, hogy
a kisebbségi nyelvhasználati kü-
szöböt az eddigi 20-ról 15 száza-
lékra csökkentsék, azaz a települé-
seken a kisebbségi lakosság ará-
nyának elég csak a 15 százalékot
elérnie ahhoz, hogy a hivatalos
érintkezésekben használhassa az
anyanyelvét. A törvénymódosítás
elsõ olvasatának háromnapos in-
dulatos vitáján Rudolf Chmel em-
beri jogi és kisebbségügyi minisz-
terelnök-helyettes (Híd) az ellen-
zék bírálataira válaszolva vissza-
utasította azokat az állításokat,
miszerint a kisebbségi nyelvhasz-
nálati törvény módosítása a több-
ségi szlovák nemzet, illetve a szlo-
vák, mint államnyelv kárára tör-
ténnék. Rámutatott: a kisebbségi
nyelvhasználat lehetõségeinek ki-
szélesítése nem azt jelenti, hogy a
nemzetiségileg kevert lakosságú
területeken a szlovákoknak meg
kell tanulniuk magyarul, vagy
szûkülne az államnyelv használa-
ta. Az ellenzéki képviselõk – az
Irány-Szociáldemokrácia (Smer)
és a Szlovák Nemzeti Párt (SNS)
frakciójában – továbbra is élesen
ellenezték a módosítást. 

Nyelvi vita 
Pozsonyban

Fiatal tüntetõk egy sebesült társukkal. Azon háborodtak fel, hogy Floridában egy lelkész elégetett egy Koránt

Lefejezett diplomaták
Korán-égetés ellen tüntetõ iszlám hívõk gyilkoltak Afganisztában

Fukusimában a kormányfõ 
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Még bebizonyosodik, hogy
legjobbkor történt a vezetõ-
csere az RMDSZ élén! A
szövetség ugyanis olyan éles

döntések elõtt áll, amelyek
meghozatalához minden
bizonnyal sok korábbi kö-

töttséggel kell szakítani.
Az a tény, hogy elsõ két

embere, Kelemen Hunor szövetségi elnök és
Borbély László politikai alelnök – összhang-
ban azzal, amit a szövetségi elnökségben to-
vábbra is meghatározó szerepet játszó Markó
Béla képvisel és hangoztat – kezdettõl egyér-
telmû elvárásokat fogalmazott meg a na-
gyobbik koalíciós párt számára: kõkemény
elvszerû érdekérvényesítést jelent a konjunk-
turális érdekalkukra berendezkedett hazai
politikai életben, hatékony politikai ütõkár-
tya lehet a továbbiakban.
Kemény ez a kiállás abban a tekintetben is,
hogy nem törõdik a koalíciós társ „nehéz
helyzetével”, azzal, hogy sem a kisebbségi,
sem a régióátalakítási törvény nem fogja nö-
velni a demokrata-liberálisok népszerûségét,
választási esélyeit. Számukra a képlet tragi-
kusan egyszerû: vagy támogatják az
RMDSZ kezdeményezéseit, és akkor még egy
ideig hatalmon maradhatnak (rontva vagy
javítva késõbbi esélyeiket, ezt még nem tud-
ni), vagy elsöpri õket az ugrásra kész ellenzék,
egy új többség. Persze nem kevésbé élesek az
alternatívák az RMDSZ számára: elérhet va-
lami nagyon fontosat a választások elõtt, de
nem sikerül biztosítani a következõ kormány-
vagy akár parlamenti jelenlétünket; vagy pe-
dig egy politikailag indokolható, de kiszámít-
hatatlan hozamú gesztussal átáll, reményked-
ve jelenlétünk és követeléseink teljesülésében a
majdani új körülmények között. 
A másik éles kérdés a magyar
kormány(párt)hoz fûzõdõ viszony. Itt két kö-
rülményt kell figyelembe venni. Az egyik a
magyar politikai vezetés enyhén szólva fur-
csa, a jogállamiságot és demokratikus alapel-
veket sértõ, múltba nézõ politikája, amely a
médiatörvényben és – annál is (hang)súlyo-
sabban – most az alkotmányozásban csúcso-
sodik ki, és amely máris egyre inkább elszige-
teli nemzetközileg Orbán Viktort és pártját.
(Ismerõs helyzet...) Ha a Fidesz úgy képzeli,
hogy nem egyenlõ felek viszonya lesz ez a vi-
szony, vagy ha méltatlan fondorlatokkal és
manipulációkkal még keresztbe is tesz az
RMDSZ-nek, akkor – vezetõink ezt is vilá-
gossá tették –, nyugodtan lemondhat külön-
ben sem túl lelkes igyekezetérõl.
A másik országaink sokat hangoztatott jó vi-
szonya. Ezt a magyar kormánytöbbség és
diplomácia valahogy úgy hangsúlyozza,
mintha Orbán Viktor és Traian Bãsescu, a
két önkényességre hajlamos vezér érdeme len-
ne, holott ha õk szövetkeztek, akkor azt leg-
inkább valami ellen, mégpedig az RMDSZ
ellen követték el. Romániában a politikusok
is, az emberek is nagyon jól tudják, hogy a
két nép, sõt a két ország jó viszonyát az
RMDSZ alapozta meg, azzal, amit itthon
tett az ország kormányzásáért és politikai
stabilitásáért, a magyar érdekképviseletért és
-érvényesítésért, és azzal, hogy az egyensúlyt
és a nemzet javára történõ együttmûködést
tartotta elsõnek minden magyar demokrati-
kus erõvel.
Aki azt reméli, hogy ezután másképp lesz,
csalódni fog.

Élesben

Ágoston Hugó

Moldován Árpád Zsolt

„Már az SZKT elõtt kiszivár-
gott az információ, én csak

megerõsíteni tudom a neveket:
Borbély Lászlót politikai alelnök-
nek, Kovács Pétert pedig fõtitkár-
nak javasolom” – jelentette be Ke-
lemen Hunor szövetségi elnök az
RMDSZ hétvégi, a kolozsvári
magyar színházban tartott Szövet-
ségi Képviselõk Tanácsának
(SZKT) ülésén. Az RMDSZ-
elnök két legközelebbi munkatár-
sának személyérõl a hét végén
szavaztak Kolozsváron a küldöt-
tek, akik – a várakozásoknak
megfelelõen – „áldásukat adták”
Kelemen Hunor jelöltjeire: a kör-
nyezetvédelmi miniszter 115 igen
és 9 nem szavazattal lett politikai
alelnök, az eddigi ügyvezetõ alel-
nök pedig 113 igen és 11 nem sza-
vazattal fõtitkár.

Sietõs utolsó ülés

Amúgy a több mint félórás ké-
séssel kezdõdõ SZKT, amelyen –
a „miniparlament” mintegy 17
éves történetében elõször – nem
vett részt Markó Béla volt szövet-
ségi elnök, a sietség jegyében telt,
hisz szombaton kora délután avat-
ták fel a kincses város fõterén a
felújított Mátyás-szobrot. Meg is
jegyezték az eseményen akkredi-
tált újságírók, hogy ilyen feszes
SZKT-t „emberemlékezet óta”
nem tartottak. A 2007-ben meg-
választott testület egyébként utol-
só ülését tartotta ebben az összeté-
telében, ugyanis a következõ, jú-
nius végén sorra kerülõ SZKT-t
már az új tagsággal hívják össze. 

Könnyen fellobbantható, 
de nehezen eloltható láng

A feszes programhoz igazodott
Kelemen Hunor elsõ, szövetségi
elnöki minõségben tartott politi-
kai beszámolója is. Az RMDSZ
februári kongresszusa óta eltelt
idõszak eseményeit vázoló Kele-
men arra hívta fel a figyelmet,
hogy a nacionalizmussal továbbra
is veszélyes kísérletezni Romániá-
ban, mert az könnyen lángra lob-
bantható, de annál nehezebben
oltható el. A március 15-i rendez-
vényekre és az ott elhangzott vagy
„elhangzani vélt” magyarországi
üzenetekre adott román ellenzéki
válasznak Kelemen szerint az a
tanulsága, hogy ebben a térségben
még semmi sem dõlt el végérvé-
nyesen, például a kisebbségi jogok
területén még nem dõlt el, hogy

milyen irányban kíván haladni
Románia. Hozzátette: a most fel-
lángoló magyarellenes hullámnak
az a tanulsága, hogy továbbra is
szükség van erõs magyar képvise-
letre, egyetlen román párt és poli-
tikus sem védi meg a magyarsá-
got. „Fontos, hogy ne érezzék
meg a vér szagát” – fogalmazott
Kelemen, igen plasztikusan.

Koalíciópróbáló tervek

Az RMDSZ-elnök számba vet-
te a 2012-ig tartó parlamenti cik-
lus végéig kötött koalíciós szerzõ-
dés elemeit. Elsõként a kisebbségi
törvény tervezetét említette, ame-
lyet „még a tavaszi ülésszak végé-
ig el kell fogadni”. Szerinte
ugyanis ez lesz a próbaköve an-
nak, hogy a jelenlegi koalíciónak
van-e valóban parlamenti többsé-
ge. „Ha van, az RMDSZ továbbra
is kész vállalni ezt a koalíciót, ha
nincs, akkor e koalíció jövõje

megkérdõjelezõdik” – mondta
Kelemen. Utalt a régiók átalakítá-
sának a kérdésére, amelyet – mint
jelezte – úgy kellene megvalósíta-
ni, hogy az a Székelyföldön, a
Partiumban és más területeken
élõ magyarok érdekeit szolgálja.

Magyar–magyar csata 
2012-ben

A szövetség elõtt álló kihívások-
ról szólva Kelemen elmondta,
május végéig le kell tisztulnia an-
nak, hogy a 2012-es helyhatósági
választásokon „kikkel indulunk”.
Felszólalásában több SZKT-tag is
utalt arra, hogy a helyhatósági vá-
lasztáson kiélezett magyar–ma-
gyar csatára kell számítani, hiszen
az alakuló „Tõkés-párt” erõs bu-
dapesti segédlettel szervezkedik.
Winkler Gyula európai parlamen-
ti képviselõ arra hívta fel a figyel-
met, hogy az úgynevezett demok-
rácia-központok megalakultak a

szórványban is, és ezekben párt-
építés folyik. 

Frunda nyitna az USL felé

Frunda György szenátor meg-
alázónak nevezte, hogy koalíciós
szolidaritásból nem szavazhattak
több bizalmatlansági indítvány-
ról. Válaszában Kelemen „takti-
kai szabadságot kért” az SZKT-
tól, megjegyezve, „lehet még
olyan helyzet is, amikor mi kérjük
partnereinktõl azt, hogy maradja-
nak a padsorokban”. Frunda is-
mételten arra kérte az SZKT-t,
hogy hozzon politikai döntést az
ellenzékkel indítandó tárgyalá-
sokról, ugyanis „nem tudok kü-
lönbséget tenni Boc, Ponta és
Antonescu között, ellenzékiként
ugyanolyan nacionalisták”. Sze-
rinte ezzel be lehetne biztosítani,
hogy a tanügyi törvény eredmé-
nyei kormányváltás után sem ke-
rülnének veszélybe. 

Román lapszemle

George Piºtereanu, a román filmesek
Gopo-fesztiváljának legújabb díjazottja
azzal „dicsekszik”, hogy nincs példaképe
és kedvenc színésze sem. (România liberã)

A hét végén avatták fel a világ legmaga-
sabban hoteljét. A Hong-Kong-i Ritz-
Carlton egy irodaépület 102–118 emelete-
it foglalja el. (România liberã) Messze el-
marad a UPC által biztosított internet-
sebesség az új bérletajánlatában reklámo-
zott 120 mbps sebesség mögött.
(Evenimentul zilei) Románia még saját
szükségleteinek elegendõ élelmiszert sem
termel. (Evenimentul zilei)

Borbély László politikai alelnök Kovács Péter fõtitkár Fotók: MTI

SZKT a színházban
Borbély László politikai alelnöki, Kovács Péter fõtitkári megbízatást kapott 

Saját személyét és feleségét ért sértésként értel-
mezte Lakatos Péter Bihar megyei RMDSZ-
képviselõ „bolondos” Wikileaks-kiszivárogtatá-
sait, és az SZKT-n jelen levõ többi magyar diplo-
matával együtt elhagyta az üléstermet Füzes
Oszkár bukaresti magyar nagykövet. Lakatos gu-
nyoros hangnemben ecsetelte, mit tartalmazhat-
nak a Julian Assange által vezetett Wikileaks
dekonspiráló honlap 2020-ban nyilvánosságra
hozandó kiszivárogtatásai az idei március 15-i
Orbán Viktor-üzenet és a magyar miniszterelnök-
nek tulajdonított kijelentések nyomán kirobbant
bukaresti politikai vita kapcsán. A honatya sze-
rint a majdani amerikai diplomaták arra a követ-

keztetésre jutnak majd, hogy „gyorsabban és si-
mábban megoldódott volna a magyar nemzeti
ünneppel kapcsolatos botrány, ha a magyar kor-
mány hazahívja nagykövetét, és nem hagyja,
hogy az a képviselõház külügyi bizottságbeli
meghallgatásán belebonyolódjon felesége idéze-
teinek magyarázgatásába”. Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök utóbb újságírói kérdésre leszö-
gezte: Lakatos április elsejei (másodikai – szerk
megj.) ironikus, parodizáló felszólalása nem kép-
viseli a szövetség álláspontját, és egy diplomatá-
nak nem kellene megsértõdnie miatta. „Akinek
nincs humorérzéke, azzal nincs mit kezdenünk”
– tette hozzá Kelemen Hunor.

Füzes Oszkár bukaresti magyar nagykövet kivonult az ülésterembõl

Folytatás az 1. oldalról 

„Hétfõn pedig arra ébredtünk,
hogy Tõkés László magyarorszá-
gi elszámoltatási biztosokat akar
idehozni” – állapította meg az
EMNT vezetõjérõl szombaton
Kolozsváron a szövetségi elnök.
A politikus határozottan vissza-
utasította, hogy Tõkés „ilyen in-
szinuációknak tegye ki” az
RMDSZ-es politikusokat. „Még
egyszer leszögezem, az RMDSZ
soha nem kapott pénzt egyetlen
magyar kormánytól sem. Azok az

alapítványok pedig, amelyek a
magyarországi támogatásokat in-
tézték, a román-magyar kor-
mányközi megállapodás szerint
minden évben elszámoltak a
pénzzel, soha semmilyen kifogás
nem merült fel tevékenységük el-
len. Az ilyen rágalmakat vissza-
utasítjuk” – jelentette ki a Szövet-
ségi Képviselõk Tanácsa kolozs-
vári ülésén Kelemen.

Borbély László szintén bírálta
Tõkés magatartását. Az RMDSZ
politikai alelnöke úgy fogalma-
zott: elfogadhatatlannak tartja,

hogy az EMNT elnökének akadé-
koskodása miatt az Iskola Alapít-
vány nem tudja kiírni a támogatá-
si pályázatokat, és ennek több
ezer erdélyi magyar diák látja ká-
rát. Az Iskola Alapítványnak uta-
landó magyarországi költségveté-
si pénzek sorsáról kérdeztük
egyébként a Mátyás-szoboravató
ünnepségre Kolozsvárra érkezett
Répás Zsuzsanna magyar nem-
zetpolitikai államtitkár-helyettest
is, Répás azonban elzárkózott a
válaszadástól, visszaverve az ün-
nepség különbözõ momentumai

során tett valamennyi próbálkozá-
sunkat. Az Új Magyar Szóval
szemben „silentio stampát” hirde-
tõ államtitkár-helyettesre semmi-
lyen érvvel nem tudtunk hatni, az-
zal sem, hogy olvasóink között
ezrével vannak az oktatási-nevelé-
si támogatások helyzete felõl ér-
deklõdõ erdélyi szülõk, nagyszü-
lõk, pedagógusok. Répástól arról
is érdeklõdni szerettünk volna,
melyek azok a visszaélések, ame-
lyekre hivatkozva a magyar kor-
mány hivatalos képviselõi a késle-
kedést magyarázták. 

Répás – silentio stampa



Bogdán Tibor 

A huszonkét évvel ez-
elõtti romániai fordulatot

az Egyesült Államok moszk-
vai nagykövete, Jack Matlock
értékelte, akit a washingtoni
külügyminisztérium Buka-
restbe küldött a történtek fel-
mérésére. 

Matlock Bukarestben

Az amerikai diplomata
ugyanis a szovjet térség és a
hidegháború korszakának el-
ismert szakértõje, aki több
alkalommal is betöltötte or-
szága moszkvai nagykövet-
ének, illetve nagykövethe-
lyettesének tisztségét, 1972–
1991 között pedig, egy kivé-
telével, valamennyi szov-
jet–amerikai kétoldalú tár-
gyaláson részt vett. A zava-
ros romániai helyzetrõl be-
számoló megállapításai így
komoly súllyal estek latba.

Washington egyébként
azért tartotta szükségesnek a
román fõvárosba küldeni ta-
pasztalt diplomatáját, mert

bukaresti nagykövetségérõl
igen kusza híreket kapott; az
amerikai külügyminisztéri-
um gyanakvását elsõsorban
az a váltotta ki, hogy buka-
resti nagykövete a Nemzeti
Megmentési Front (FSN) tá-
mogatását javasolta Wa-
shingtonnak, amely kezdet-
tõl fogva amolyan poszt-
kommunista erõnek tekin-
tette a frontot. A Bukarest-
ben akkreditált amerikai
diplomaták úgy látták, egye-
dül a front képes megmente-
ni Romániát az általános ká-
osztól, biztosítani az ország
demokratizálódását. Egy-
ben lesújtó véleménnyel vol-
tak a frissen újraalakult tör-
ténelmi pártokról, amelyek
szerintük nem alkalmasak a
vezetésre. 

Nyugdíjból visszatért 
ellenzék?

A FSN vezetõinek sike-
rült magát Matlockot is
megtéveszteniük. A tapasz-
talt diplomata elsõ jelentése-
iben szintén arról számolt

be, hogy a román politikai
vezetõk, akikkel sikerült
kapcsolatba lépnie – többek
között Sergiu Celac külügy-
miniszter, Teofil Pop igaz-
ságügyi tárcavezetõ, Nico-
lae Stoicescu vallásügyi mi-
niszter – mentesek a kom-
munista gondolkodásmód-
tól. Ráadásul ezt már az el-
sõ, „bársonyos bányászjá-
rást” követõen írta. 1990. ja-
nuár 28-án a történelmi pár-
tok nagyszabású tüntetést
szerveztek a FSN bejelenté-
se ellen, miszerint – korábbi
ígérete ellenére – párttá ala-
kul át, amire Iliescuék „el-
lentüntetéssel” választoltak;
ennek során feldúlták a pa-
rasztpárt bukaresti székhá-
zát. Másnap jelentek meg
elsõ ízben a bányászok Bu-
karestben.

Matlock igen jó véle-
ménnyel volt Popról, akiben
a „nyugati jogi gondolko-
dásmód” megtestesítõjét lát-
ta. Dicsérõleg írt a tárcave-
zetõ által felvázolt, „az
egyéni szabadságjogokat és
a demokratikus kormány-

zást” szavatoló új alkot-
mányról és a független igaz-
ságszolgáltatási rendszer
megteremtésére irányuló
ígéretérõl. Stoicescuval
szemben – akit a kommu-
nizmus régi ellenfelének te-
kintett – csupán annyi kifo-
gása volt, hogy hitbuzgó or-
todox vallásossága esetleg
megakadályozhatja abban,
hogy méltányosan kezelje a
többi felekezetet. Celacot
jellemezve pedig külön ki-
emelte azt, hogy a bukaresti
diplomácia vezetõje nyoma-
tékosan kifejtette Romániá-
nak azt a szándékát, hogy
mindenben eleget tegyen a
helsinki záróokmányban
vállalt kötelezettségeinek.

A frissen újjáalakult törté-
nelmi pártok – a Keresz-
ténydemokrata Nemzeti Pa-
rasztpárt és a Nemzeti Libe-
rális Párt – vezetõirõl azon-
ban rendkívül sötét képet
festett, nem titkolva: azt a
benyomást keltették benne,
mintha „nyugdíjból tértek
volna vissza bejelenteni,
hogy még élnek”. Felrótta
nekik azt, hogy nem tesznek
semmit pártjaik jobb szerve-
zettségéért, és úgy vélte, Ro-
mánia akkori helyzetében
csak fokozta volna az általá-
nos zûrzavart az, ha e pár-
tok képviselõi is helyet kap-
nak a kormányban.

Iliescuékban bízva

Végsõ következtetéseiben
Jack Matlock egyebek között
megállapította: a Román
Kommunista Párt esetében –
a többi kelet-európai kom-
munista párttól eltérõen,
amelyeknél a személyes kap-
csolatok szorosan egybetar-
tották a pártot – a személyek
közötti kapcsolatok is meg-
szûntek, miután Ceauºescu-
nak sikerült „bizánci típusú
császári udvartartást” kiala-
kítania maga körül. A nó-
menklatúra tagjai immár
nem álltak személyes kapcso-
latban egymással, közvetle-
nül Ceauºescunak adóztak
lojalitással. Bárki, aki szem-
beszegült vele, nyomban
kegyvesztett lett, és leváltot-
ták vagy bebörtönözték.
Ceauºescu halálával ez a
rendszer egyetlen pillanat
alatt omlott össze, nem vol-
tak olyan vezetõ tisztségben
lévõ kommunista politiku-
sok, akik összefoghattak vol-
na egymással. A hatalom így
a kulcstisztségekbõl elmozdí-
tott személyek kezébe került,
akik fiatalabb tisztségviselõk-
kel szövetkezve igyekeztek
mûködõképes kormányt ala-
kítani. Mindennek kapcsán
Matlock úgy vélte, az új ve-
zetést alkotó politikusok ko-
rábban vagy meggyõzõdés-

bõl, vagy opportunizmusból
vallották magukat kommu-
nistáknak. Az amerikai dip-
lomata mindezek után arra a
kérdésre próbált választ talál-
ni, megbízhat-e, avagy sem
Washington a hatalomra ke-
rült politikusokban? Matlock
arra a következtetésre jutott,
hogy Iliescu és csapata bizal-
mat érdemel, egyrészt azért,
mert átélt személyes tapasz-
talataik a bukott rendszer el-
lenfeleivé változtatta õket,
másrészt pedig azért, mert ha
még nem is õszinték kinyilat-
koztatott szándékaikban
(aminek lehetõségét egyéb-
ként az amerikai diplomata
elvetette), mindenképpen
tudják, „merrõl fúj a szél”, és
mit kell tenniük a számukra
létfontosságú külsõ támoga-
tás elnyeréséért. Összegezve
tehát az eddigieket, Jack
Matlock úgy látta, az Egye-
sült Államok bukaresti nagy-
követségének munkatársai
jól mérték fel a helyzetet: a
FSN – a román politikai élet
egyetlen hitelt érdemlõ, Ro-
mániát mûködõképes álla-
potban fenntartani képes já-
tékosaként – megérdemli
Washington támogatását. 

Az eltelt két évtized min-
den kétséget kizáróan bebi-
zonyította: az amerikai dip-
lomaták alapvetõen tévedtek
helyzetértékelésükben. 
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A FSN – amerikai szemmel
Románia jelenkori története szempontjából igen nagy je-
lentõségûek az amerikai diplomaták Washingtonba kül-
dött jelentései az 1989. decemberi eseményekrõl, amelye-
ket úgyszintén a Wikileaks hozott most nyilvánosságra. 
A legelsõ jelentést 1990. február 2-án keltezték.

Gy. Z.

Kitartó fegyverropogás
hallatszott péntek haj-

nalban Tripoliban, Moam-
mer el-Kadhafi líbiai vezetõ
fõhadiszállása környékén, és
szemtanúk arról számoltak
be, hogy az utcákon vértó-
csák látszottak.

Emberi védõpajzs

De vajon hol próbálja meg
átvészelni a felkelõk támadá-
sait Moammer el-Kadhafi,
Líbia 68 éves diktátora? Hon-
nan adja ki a parancsait, ami-
óta a nemzetközi közösség
katonai célpontokat támadó
légi csapásokkal válaszol a
saját népének irtására?
Szombat este egy irányított
robotrepülõ (helytelenül: cir-
kálórakéta) lerombolt Tripoli
déli részén, a Bab el-Aszí-
szija laktanya területén egy
háromemeletes kormányzati
épületet. Ezen a környéken
található Kadhafi rezidenciá-
ja és „vendégsátra” is, ahol a
hivatalos látogatások során
rendszeresen fogadásait adta.
Maga a komplexum megle-

hetõsen kísérteties, négy biz-
tonsági fallal övezve, õrtor-
nyokkal és gépfegyverek szá-
mára lõrésekkel megtûzdelve,
amelyet Kadhadi folyamato-
san tovább építtetett, amióta
1986-ban Ronald Reagan
bombákkal támadta õt.

Itt található a vastag beton-
fallal védett bunkerépület,
amelyet oly sokan a forradal-
mi vezér és családja búvó-
helyének feltételeznek. Vajon
innen küldözgeti õrült telefo-
nos fenyegetéseit, hogy „az
utolsó véráldozatig küzdeni
fog”, s hogy „a Földközi-ten-
ger egész térségét mészár-
székké fogja változtatni”?
Sok minden szól emellett.
Amikor a légitámadások el-
kezdõdtek Tripoli ellen, meg-
nyíltak az egyébként herme-
tikusan lezárt terület kapui.
Kadhafi híveinek ezrei tódul-
hattak be az elsõ védfalon ke-
resztül. Méghozzá cinikus
megfontolásból: a mintegy
„emberi védõpajzsot” alko-
tó polgári személyek jelenlé-
te megakadályozhatja a légi-
támadást. Kadhafi „hosszú
háborúval” fenyegetõzött.
Amennyiben valóban a bun-

kerébõl akar irányítani, ha-
talmas tárgyaló- és íróasztal
áll a rendelkezésére. A La
Repubblica címû olasz napi-
lap közölt egy dátum nélküli
fényképfelvételt, amelyen
egy hosszan elnyúló helyiség
látható, iratok tárolására al-
kalmas polcrendszerrel. Gyé-
kénnyel van borítva, a meny-
nyezet csupasz betonját
ponyvák takarják. Úgy néz
ki, mint egy hatalmas sátor
belseje, amelyet a forradalom
vezetõje, a sivatag gyermeke
olyan nagyra értékel.

A megszokott luxus

Nem ez az egyetlen bun-
ker azonban, amelyet Líbia
egyeduralkodója önmagá-
nak építtetett: a felkelõk a
nyári rezidenciája alatt, al-

Baida város közelében felfe-
deztek egy szétterjedt komp-
lexumot védõhelyiségekkel
és menekülõutakkal. A ké-
nyelmi berendezéseket a leg-
korszerûbb svájci szellõzte-
tõrendszer egészíti ki. Kad-
hafi a jelek szerint a föld alatt
sem óhajtja megszokott lu-
xusát nélkülözni: „a fürdõ-
szobában a vízcsapok ara-
nyozottak” – idéz a svájci
sajtó egy mérnököt, aki ré-
szese volt a bunker kialakítá-
sának. Továbbá „berendez-
ték neki a saját mûtõjét is”.

Szakértõk azonban kétség-
be vonják, hogy Kadhafi
húsznál több esztendeje ki-
alakított bunkerében fellelhe-
tõk volnának a legújabb ge-
nerációjú fegyverek is. Egy
szemtanú arról tájékoztatta
az ANSA olasz hírügynöksé-

get, hogy látott egy terepjá-
rókból és katonai teherautók-
ból álló jármûoszlopot ele-
mózsiával és üzemanyaggal
a Bab-el-Aszíszija kaszárnyá-
ból déli irányban haladni.
Vagyis a sivatag irányában.
Mindazonáltal a menekülés-
rõl szóló értesülések ellen-
õrizhetetlenek. Amennyiben
Kadhafi számtalan testõrével
együtt valóban a sivatagban
sáncolta el magát, átmeneti-
leg biztonságban lehet. Leg-
alábbis addig, amíg nem kell
rettegnie a légitámadásoktól.

Törzsi menedék

Noha Kadhafi hivatalosan
nem elnöke Líbiának (sem-
milyen tisztséget nem visel),
és Zöld könyve elvben nem te-
kinthetõ alkotmánynak, a

rendszer mélyen beépült a
társadalom minden rétegébe.
A líbiai vezetõ elsõsorban az
általa létrehozott forradalmi
bizottságokra támaszkodhat.
Az ország egész területén
1977 óta kiépített szervezetek
hivatalos feladata, hogy meg-
valósítsák a Dzsamahiríja el-
vét – a Kadhafi által megfo-
galmazott, a tömegek álla-
mának megteremtését hirde-
tõ doktrínát, amely szerint
egyfajta közvetlen demokrá-
cia a cél. A Kadhafi-rend-
szerben ezek a bizottságok
szolgáltatták azt az illúziót,
hogy mindenki maga dönt-
het a saját szintjén, miközben
a Vezetõ gyakorlatilag a saját
kezében összpontosította a
hatalmat. Létezésük hosszú
idõn át népszerûséget biztosí-
tott a rendszernek. Tagjaik
egyfajta felfegyverzett milíci-
át is alkottak.

Kadhafi számíthat saját né-
pes családjára, kiterjedt ro-
konságára is. Ha igaz is, hogy
a Bengázi térségében élõ,
csaknem egymilliós létszámú
varfala törzs a rendszer elleni
felkelésre szólította a lakossá-
got, két másik nagy törzs ki-
tartott a Vezetõ mellett: neve-
zetesen a gededfa nemzetség,
amelybõl maga Kadhafi is
származik, valamint a Szirt
és Rasz Lanuf környékén élõ
al-magarba törzs. Amennyi-
ben tehát a Kadhafi-klán az
olasz szemtanú beszámolójá-
nak megfelelõen valóban a si-
vatagba menekült (nem na-
gyon valószínû), akkor csakis
ezeknél a törzseknél lelhet
menedékre. 

Kadhafi beton „sátorbunkere”

Moammer el-Kadhafi bunker-dolgozószobája. Luxus helyett biztonság

A diktátorok mindennapjait áthatja 

a félelem. Szinte egy sincs közöttük –

Milosevictõl Szaddám Huszeinen át

Ceauºescuig bárkire gondolhatunk –,

aki ne tervezné meg az elrejtõzését, 

a menekülését. Más kérdés, hogy ez 

a menedék rendszerint csak ideig-

óráig nyújt védelmet.



Kelemen Hunor az SZKT kolozsvári ülé-
sén kijelentette, hogy amennyiben a kisebb-
ségi törvényt a parlament nem fogadná el a
jelen ülésszak végéig, akkor az megkérdõ-
jelezi a koalíció jövõjét. Az RMDSZ új el-
nöke ugyanakkor megdorgálta koalíciós
partnereit, mert a demokrata-liberálisok tíz
képviselõje, „az Oprea vezette pártból pe-
dig jó néhányan” megszavazták azt az el-
lenzéki kezdeményezést, amelyik elítélte
volna egyes magyarországi politikusok
március 15-én tett kijelentéseit, így a parla-
menti határozat mindössze egyetlen szava-
zaton bukott meg (megfigyelõk szerint va-
lójában még azon sem, de ez volt a másod-
szori hivatalos bejelentés).
Az elnöki beszéd egy másik tézise arra

hívta fel a figyelmet,
hogy a nacionalista re-
torika újbóli térnyerése
olyan tüzeket gyújthat,
meg, amelyeket késõbb
nehéz lesz eloltani. Ta-
núsítsanak tehát na-

gyobb felelõsséget és
önmérsékletet a ro-
mán politikusok és
vonják ki a nemzeti-

ségi kérdést a belpolitika viták napirend-
jérõl. Mindez azt jelzi, hogy a szövetség
elnökének nincsenek illúziói. Pontosan
tudja, hogy az RMDSZ nemzetiségi jogkö-
veteléseit csakis a romániai belpolitikai
erõviszonyok számára kedvezõ körülmé-
nyei között képes érvényesíteni. És most –
még legfeljebb másfél évig
– ilyen helyzet van, ütni
kell, tehát a vasat.
Kelemen Hunor biztos
tudja, hogy a román pár-
tok számára – leszámítva
a szélsõséges alakulatokat
és mozgalmakat – a nem-
zetiségi kérdés konjunkturális probléma.
Ha szükségük volt az RMDSZ-re, nyögve-
nyelõsen bár, de támogatták bizonyos jo-
gok megadását, ha pedig történetesen a po-
litikai spektrum másik pólusára kerültek,
mint a szövetség, akkor „átmentek nacio-
nalistába”, mert gyöngíteni akarták azokat,
akik a magyarok segítségét élvezik. 
Kiválóan illusztrálja ezt a képletet a kisebb-
ségi törvény esete is. Az a Cãlin Popescu
Tãriceanu nyújtotta be a jogszabályt a par-
lamentbe, aki most a leghevesebben ellenzi,
és Kelemen azoknak a támogatására szá-

mít, akik ezelõtt négy évvel elszabotálták
az elfogadását. Nincs ebben semmi logikát-
lanság, épp ellenkezõleg, természetes és
ésszerû következménye az RMDSZ 2009-
es pálfordulásának. 
Ebben az összefüggésben Kelemen Hunor
felhívása a nacionalizmus tüzének meg

nem gyújtására két szem-
pontból is reménytelen
vállalkozás. Egyrészt a ki-
sebbségi törvény elleni ál-
lásfoglalás nem feltétlenül
egyenlõ a nacionalizmus-
sal. Lehet elvi alapokon és
magyarellenességtõl men-

tesen is ellenezni egy jogszabályt, amely
sajátos szempontú államszervezési megol-
dást kínál a jelenlegivel szemben. Másfelõl
pedig nehezen érthetõ a már említett bel-
politikai logika szerint, hogy miért kellene
éppen az ellenzéknek lemondania egy
kommunikációs fegyverrõl anélkül, hogy
bármit is kapna érte cserébe. 
Ami azonban a kisebbségi törvény elfoga-
dási esélyeit illeti, az a fent vázolt általános
helyzethez képest egy sajátossággal bír, te-
kintettel arra, hogy az tartalmazza a kultu-
rális autonómia intézményét. Ezt a kérdést

ugyanis majdnem a teljes román közvéle-
mény, úgy fogja fel, mint a magyaroknak
tett könnyelmû, veszélyes és szükségtelen
engedményt. Az a román képviselõ, aki
ilyesmit támogat, joggal számíthat válasz-
tói szankciójára. 
Ezzel magyarázható a PD-L legendásan fe-
gyelmezett képviselõinek renitens magatar-
tása az említett parlamenti határozat kérdé-
sében (amelyik szintén utalt az autonómiá-
ra és annak anyaországi támogatására).
Mellesleg nehezen képzelhetõ el, hogy egy
olyan demokratikus vívmányt, mint a kö-
zösségi autonómia épp az a hatalom fog
gyakorlatba ültetni, amelyik a demokrati-
kus intézményrendszer felszámolásán
munkálkodik. 
Ilyen körülmények között a kisebbségi tör-
vény elfogadása június 30-ig fölöttébb – és
a legjobb esetben is – bizonytalannak tû-
nik. Ha pedig ennek nyomán az RMDSZ
kilép a koalícióból, akkor nem marad más
választása, mint azt az ellenzéket támogat-
ni, amelyik megbuktatta a kisebbségi tör-
vényt. Persze akkor már õk is támogatni
fogják, viszont elfogadása megakad majd a
jelenlegi koalíciós partnerek ellenállásán –
és mind így... 

Most már az összes állat ott volt, kivéve Mózest, a szelídített hol-
lót, aki a hátsó ajtó mögött aludt ülõrúdján. Amikor az Õrnagy
látta, hogy mindenki kényelmesen elhelyezkedett és figyelmesen
várakozik, megköszörülte torkát, és belefogott a mondókájába:
– Elvtársak, már hallottátok, hogy az éjszaka különös álmom
volt. Az álomra késõbb majd visszatérek. De elõbb valami mást
kell elmondanom. Azt hiszem, elvtársak, már csak néhány hóna-
pig leszek köztetek, és mielõtt meghalok, úgy érzem, kötelessé-
gem továbbadni nektek azt a bölcsességet, amelyet fölszedtem.
Sokáig éltem, és sok idõm volt a gondolkodásra, miközben egye-
dül feküdtem ólamban. Azt hiszem, joggal mondhatom, hogy
legalább olyan jól ismerem az élet természetét ezen a Földön,
mint bármely más élõ állat. (...)
Nos, elvtársak, milyen a mi életünk? Nézzünk szembe vele: a mi
életünk nyomorúságos, fáradságos és rövid. Megszületünk, éppen
csak annyit kapunk enni, hogy ki ne leheljük páránkat, de aki ké-
pes rá, azt ereje végsõ fogytáig dolgozni kényszerítik; s abban a
pillanatban, amikor már nem tudják hasznunkat venni, förtelmes
kegyetlenséggel lemészárolnak bennünket. Egyéves kora után
Angliában egyetlen állat sem tudja, mi a boldogság és mi a pihe-
nés, Angliában nincs szabad állat. Az állatok élete nyomorúság,
és szolgaság: ez a meztelen igazság.
Vajon ez volna a természet rendje? Azért volna így, mert földünk
olyan szegény, hogy nem tud tisztességes életet biztosítani lakói-
nak? Nem, elvtársak, ezerszer nem! 

George Orwell: Állatfarm, Fordította Szíjgyártó László

Konjunkturális nacionalizmus 
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A román honatya szorgalmas. És becsületes: fon-
tosnak tartja, hogy megszolgáljon fizetéséért. Ott
van például Silviu Prigoanã, aki, ha éppen nem
jut semmi értelmes az eszébe, akkor törvényeket
talál ki. Mert a jó honatyának ilyenkor is dolgoz-
nia kell ám, olyannyira, hogy ha netán már értel-
metlen dolog sem jutna eszébe, akkor mások ér-
telmetlen ötleteit támogatja. Mint például most
pártbeli kollégája, Alin Popoviciu törvényjavasla-
tát, miszerint a pedofil személyeket, ha egyszeri
börtönbüntetésük után is folytatnák ocsmány-
kodásaikat, kiherélnék. Mint mondjuk a kóbor
kutyákat, azzal az elhanyagolható különbséggel,
hogy utóbbiak esetében alternatív megoldásként a
menhely ötlete is felvetõdött. Igaz, az elaltatásé is
– de a pedofilok esetében ez mondjuk Popovi-
ciu–Prigoanã újabb törvénykezdeményezése le-
hetne majd.
Tartozunk az igazságnak azzal is, hogy Popoviciu
és Prigoanã pedofiljainál nem afféle barbár miská-
rolásról lenne szó; a pedofilkasztrálás szigorúan tu-
dományos alapon, „vegyi úton”, vagyis gyógyszere-
zéssel történne. Ez lenne az az eset, amikor a
gyógyszer nem gyógyítana, hanem ölne. Egyelõre
még csak szervet.
De már önmagában ez is olyan csomó lehet, amit
Brüsszel minden bizonnyal megtalálna a törvény
kákáján. Popoviciu és Prigoanã már amúgy tudja,
mire képesek ezek a kekeckedõ européerek, hiszen
így bukott el egyebek között a vajákosok, kuruzslók
megadóztatására, a prostitúció törvényesítésére, a
romák visszacigányosítására, a komornyik szakma
bevezetésére, a balzsamozás önálló mesterségként
történõ elismertetésére, tévé-adók megszüntetésére,
a parlament székházának bevásárlóközponttá vál-
toztatására irányuló kezdeményezésük (bár utóbbi
kudarcát õszintén sajnálhatjuk).
Törvényhozói buzgalmuknak nyilván csak szár-
nyat adott az a körülmény, hogy ilyen vonatkozás-
ban a kormánynak sem kell a szomszédba men-
nie; nemrégiben például hivatalos foglalkozásként
ismerte el az asztrológusi mesterséget, amit pedig
minden valamirevaló értelmezõ szótár a jövõt a
csillagok állásából kikövetkeztetni vélõ áltudo-
mányként határoz meg.
No persze a pokolhoz vezetõ úthoz hasonlóan a
honatya-duó törvényei is csupa jószándékkal vannak
kikövezve. Mi tagadás, a pedofília igencsak rusnya

dolog, és ha a delikvens nem tanult a
börtön leckéjébõl, akkor tényleg nincs

több mese, ez nem az Ezeregy éjszaka,
akkor bizony se here, se zádé!
Bökkenõ pedig csupán egyetlen
egy van: mi történjék a pedofil höl-
gyekkel? A megoldás ismét a
Prigoanã–Popoviciu kettõstõl jö-
het, amely törvényben kötelezhet-

né õket a herenövesztésre. 

Lap-top
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A kisebbségi törvény 
elfogadása június 30-ig
fölöttébb – és a legjobb
esetben is – bizonyta-
lannak tûnik. 

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ez a háború. Az ember arra fecsérli 
az idejét, hogy találkozik egy sereg fickóval, 

akit nem lát többé.” Robert Merle

A rideg valóság

Az élet természete

Hölgyhere 
A hétvége címe. Nicolãescu: A kormányt
le kellene tartóztatni, Evenimentul zilei.

Magyarázat. A PNL alelnöke jóideje meg-
tanult nagyokat mondani. Most természe-
tesen a tanerõk fizetéskorlátozásáról van
szó, amire törvény van, de pénz nincs. Kü-
lönben tényleg elég cikis, hogy a kormány
„felülbírálni” készül az igazságszolgáltatás
döntését. 

Pöttömnyi Góliát. Goliat a neve annak a
kutatómûholdnak, amelyet a Román Ûr-
kutatási Ügynökség megrendelésére dol-
goztak ki bukaresti végzõs egyetemisták.
Goliat fõleg tudományos és ûrtechnológiai
kutatásokat, valamint helymeghatározást
végez egy nemzetközi program keretében;
„többedmagával” kerül Föld körüli pályá-
ra – a tervek szerint – szeptember elsején.
A Goliat egy kis kocka, oldalai tíz centi-
méteresek. 

Ha megy a recesszió. Ahogy elnéztük az
április elsejei lapokat, mintha a híres ro-
mán humor és önirónia is megkopott vol-
na; a legjobb bolondoknapi tréfának még
az a bejelentés tûnt, hogy Románia kilépett
a recesszióból. Ennek érdekes vicces feldol-
gozását láttuk a Gândul karikatúráján. (Ap-
ropó, vajon a lap a virtuális térbe költözése
után megtartja-e a karikatúrát?) Szóval azt
mondja a hálósipkás férj a mellette alvó fe-
leségének: „Kelj fel, Maris, a recesszió utol-
só éjszakája volt, és te alszol?”

Bolond való. Habár lehet, hogy mégis: rá-
akadtunk egy tréfaízû hírre a Cotidianulban.
Eszerint Sever Voinescu-Cotoi (mert ez a
neve, már ez gyanús, hogy így kiírják) felel-
ni fog a korrupcióellenes ügyészségen „az
évszázad parlamenti csalásáért”, amikor is,
szeptember 15-én, a teremben levõ 96 kép-
viselõtõl 175 szavazatot számoltak össze
Roberta Anastaséval. (A hölgy ellen nem
indul eljárás.) Látható, hogy ebben az eset-
ben a bolondoknapi tréfa az erkölcsös,
igazságos változat.

A nap álhíre. A restaurált Mátyás-szobor
elõtt elmondott hivatalos beszédek után a
magyar konzul hitvese tekerõlant kísérettel
és visszhangos sikerrel a nagy uralkodó ko-
rabeli öltözéket és dalokat adott elõ szívbõl
és torokból.

Bogdán Tibor
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Sipos M. Zoltán

„Jelentem: gyõzött az
igazság, gyõzött Mátyás

király szellemisége”. Ezek-
kel a szavakkal indította be-
szédét Kelemen Hunor mû-
velõdési miniszter a felújított
kolozsvári Mátyás-szobor-
csoport avatási ünnepségén.
A város és az egész magyar-
ság számára szimbólum érté-
kû emlékmûvet a román és a
magyar állam közös anyagi
erõfeszítése révén sikerült
felújítani, a munkálatok már
a múlt év második felében
befejezõdtek. A hónapokkal
késõbb, ezresre becsült kö-
zönség elõtt rendezett hétvé-
gi avatóünnepségen a város
önkormányzata, a román és
a magyar állam, a történelmi
magyar egyházak, valamint
a civil szféra képviselõi vet-
tek részt. 

Funar szelleme 
kísértett

A szombaton kora délután
kezdõdött hivatalos ünnep-
ségre a világ minden tájáról
érkeztek ünneplõk a kincses
városba. Az ünnepi beszédek
sorát indító Kelemen Hunor
kifejtette, „nem volt ez egy
könnyû harc, hiszen 1992-
ben volt egy polgármester itt
Kolozsváron, aki számûzni
akarta a királyt”. A Gheorge
Funar-korszakra utaló Kele-
men hangsúlyozta: akkor a
kolozsváriak, az RMDSZ, a

magyar és román értelmisé-
giek megvédték Mátyás ki-
rályt. „Azt a kolozsvári, erdé-
lyi, európai uralkodót, aki a
kultúrát, a mûvészeteket ön-
zetlenül támogatta, akinek
uralkodása alatt a reneszánsz
értékek meghonosodtak” –
tette hozzá a miniszter.

Mátyás, a szimbólum

A végig két nyelven – ma-
gyarul és románul – zajló ün-
nepségen Sorin Apostu pol-
gármester és László Attila al-
polgármester kiemelték,
Fadrusz János nagyszerû al-
kotása a román és a magyar
állam együttes támogatásá-
val újult meg, az eredményes
és a közösség számára hasz-
nos együttmûködés példája-
ként. Semjén Zsolt magyar
miniszterelnök-helyettes úgy
fogalmazott: a Mátyás-szo-
borcsoport háromszoros
szimbólum. „Az egyik ma-
gának Mátyás királynak a
személye, aki nemzeti önki-
fejezõdésünket testesíti meg.
A szoborcsoport egyben a
magyar megmaradás szim-
bóluma, hiszen kiállta a tör-
ténelem viharait, túlélte a
Ceauºescu-féle rombolást,
akárcsak a Ceauºescu-
epigonok rombolási kísérle-
tét. A szobor restaurálásnak
története pedig a román-ma-
gyar együttmûködés fontos-
ságát szimbolizálja” – sorol-
ta a jelképeket a miniszterel-
nök-helyettes. Réthelyi Mik-

lós, a magyar Nemzeti Erõ-
forrás Minisztériumának ve-
zetõje kifejtette: a kolozsvári
magyaroknak sikerült meg-
õrizniük önazonosságukat, a
város nem veszítette el arcu-
latát. 

Borúra derû

Tõkés László, az Európai
Parlament alelnöke, az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács
elnöke arról beszélt, hogy a
szobrot a Ceauºescu-idõsza-
kban sem sikerült lerombol-
ni. A volt püspök derültséget
váltott ki a hallgatóságban
azzal, hogy az idõközben el-
eredt esõ és beborult ég elle-
nére töretlenül felolvasta elõ-
re megírt beszédének azt a ré-

szét is, amely arról szólt,
hogy a szobor felavatására „e
gyönyörû tavaszi napon” ke-
rülhetett sor. Tõkés ezúttal
nem bírálta az RMDSZ-t,
megelégedett annyival, hogy
„RMDSZ egykori eltávolí-
tott fõtitkárának” nevezte
Szõcs Géza magyar kulturá-
lis államtitkárt. 

Szõcs Géza felidézte azt a
pillanatot, amikor 1992 de-
cemberében az erdélyi ma-
gyar politikai és egyházi ve-
zetõk részvételével körmenet
indult a Szent Mihály-temp-
lomból a téren összegyûlt el-
lenséges tömeg gyanakvó fi-
gyelme közepette. Akkor „a
bicskák kinyíltak a zsebek-
ben” – emlékezett az állam-
titkár. „Mindenki idegeiben

érezte, hogy hajszál választja
el õket egy újabb marosvá-
sárhelyi konfliktustól, egy
újabb polgárháborútól, erre
szerencsére nem került sor.
De ennél is fontosabb, hogy
mára a régmúlt ködébe ve-
szett az a két évtizeddel ez-
elõtti nap” – tette hozzá
Szõcs.

Koszorúzás, 
sértõdéssel

A hivatalos ünnepség zá-
rásaként az erdélyi magyar
történelmi egyházak vezetõi
– Jakubinyi György római-
katolikus érsek, valamint
Pap Géza református,
Bálint-Benczédi József uni-
tárius és Adorjáni Dezsõ

evangélikus püspök – áldást
mondtak. Reneszánsz tánco-
kat adott elõ a nagyenyedi
Bethlen Gábor Kollégium
tánckara, és fellépett a
hóstáti Bethlen Gábor
földészkar is, emlékeztetve
arra, hogy a szoborcsoport
1902. október 12-én tartott
leleplezésén is a Kolozsvár
egykori elõvárosában élõ
magyarok dalcsoportja adott
elõ zenemûveket. A progra-
mot kis közjátékkal tarkított
koszorúzás zárta: Tõkésék
rossz néven vették, hogy a
koszorúzó szervezeteket szó-
lító Sebesi Karen Attila „ce-
remóniamester” a civil szer-
vezetek „futottak még” kate-
góriájába sorolta az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanácsot.

A szobrot karban is 
kell tartani

A hivatalos ünnepséggel
párhuzamosan az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács
egész napos ünnepi progra-
mot szervezett Vivat Mathias
címmel. A délelõtti órákban
Kolozsi Tibor szobrászmû-
vész, a restaurálási munkála-
tok vezetõje nagyszámú hall-
gatóság elõtt tartott elõadást
a szoborcsoport helyreállítá-
sának menetérõl. Kolozsi el-
mondta: „Minden kolozsvári
polgárnak felelõssége a szo-
borcsoport megbecsülése.
Ugyanakkor a Városházára,
mint házigazdára hárul a
karbantartás felelõssége.” 

Röviden

Lesz Nagyváradi 
Magyar Színház 

Miután az önálló nagyvára-
di magyar színház létrehozá-
sát a prefektus ellehetetlení-
tette, a Bihar Megye Taná-
csa RMDSZ-frakciója újra
próbálkozott: a testület
legutóbbi ülésén, a
Demokrata-Liberális Párt
heves tiltakozása közepette,
elrendelték a Nagyváradi
Magyar Színház létrehozá-
sát. Szabó Ödön megyei ta-
nácsos, az RMDSZ megyei
szervezetének ügyvezetõ el-
nöke a tanácsülésen
Czvikker Katalint nevezte
meg az új intézmény ideigle-
nes igazgatójaként.

Tar Sándor 70 lenne

Április 5-én lenne hetven-
éves Tar Sándor József At-
tila-díjas író, a 20. századi
magyar novellairodalom
egyik legnagyobb alakja.
Tar Sándor a megalázottak
és megszomorítottak írója
volt. Tényszerûen, reflexiók
és magyarázatok nélkül írt a
perifériára, a „térkép szélé-
re” szorult emberekrõl, aki-
ket – egy-egy felragyogó pil-
lanatot kivéve – maguk alá
gyûrt a kilátástalanság és a
nyomor. Írásainak helyszíne
a munkásszállás, az üzem,
a vasúti kupé, a „mi ut-
cánk” kietlen és reményte-
len vidéke. 

Gyõzött Mátyás király igazsága

Szalagvágás: Fellegi Tamás, Sorin Apostu, Semjén Zsolt, Kelemen Hunor és László Attila

Antal Erika

Feszültség alakult ki a
Mikházán megépült

Csûrszínházzal kapcsolato-
san Szélyes Ferenc színmû-
vész, a Csûrszínházi Napok
ötletgazdája, házigazdája és
a rendezvénysorozatot támo-
gató Lokodi Edit Emõke me-
gyei tanácselnök között.

Szélyes Ferenc, a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulatának
színmûvésze pénteken sajtó-
tájékoztatón kifejtette, úgy
érzi, kizárták valamibõl, ami-
ért õ kilenc éven át idõt és fá-
radságot nem kímélve dolgo-
zott: a Csûrszínház további
mûködésének terveibõl.
„Meglepett Lokodi Edit
Emõke döntése, aki Mik-
házán egy zártkörû tanács-
kozást szervezett, ahol kije-
lentette, azt szeretné, ha a
megyei tanács átvenné a
Csûrszínházat a nyárádre-
metei önkormányzattól,
hogy azt a továbbiakban a
Hagyományos Kultúra Meg-
õrzése és Terjesztése Maros
Megyei Központja mûköd-
tesse közösen a Marosvásár-
helyi Mûvészeti Egyetem-
mel. Sem engem nem hívtak
meg erre a megbeszélésre,
sem mást a Tompa Miklós
Társulattól” – mondta
Szélyes felelevenítve a kezde-
teket, amikor 2003 nyarán a
társulat néhány színésze vál-
lalta, hogy a pihenõszabad-

sága alatt Mikházán egy
színdarabot betanuljon, és
azt ott elõadja egy régi csûr-
ben. A színészek sátrakban
laktak, közösen étkeztek, és
semmi anyagi támogatásban
nem részesültek. 

Szélyes Ferenc a falu szü-
lötteként szeretett volna elin-
dítani Mikházán egy olyan
rendezvényt a kapolcsi Mû-
vészetek Völgye mintájára,
amely a falu nevét ismertté
teszi, és fellendíti a faluturiz-
must. A kezdeményezés
eredményeképpen a Rotary
Téka Klub, a nyárádremetei
önkormányzat és a Maros
megyei tanács támogatásával
a régi csûr helyére egy kor-
szerû épületet emeltek, ame-
lyet 2009-ben avattak fel.
„Mindig nagy tisztelettel és
hálával emlegettem, és ez-
után is csak így fogok beszél-
ni Lokodi Edit Emõkérõl,
akinek a hozzáállása nélkül
nem épülhetett volna meg a
Csûrszínház jelenlegi épüle-
te” – jelentette ki Szélyes Fe-
renc, aki a korábbi egyetértés
után nem érti a tanácselnök
jelenlegi álláspontját. Lokodi
ugyanis a Krónikának úgy
nyilatkozott, hogy „Szélyes
Ferencnek nincs semmi köze
a Csûrszínházhoz”, és nem
elég, ha nyaranta egy három-
napos fesztivált szerveznek,
„ahová Szélyes kicsõdíti a
barátait”. Ez annál is inkább
meglepõ, mivel Lokodi Edit
is szinte minden évben részt

vett a Csûrszínházi Napo-
kon, és jól is érezte ott magát
– kommentálta Szélyes a ta-
nácselnök kijelentését. 

Lokodi Edit Emõkét nem
tudtuk elérni, a Népújságban
azonban korábban úgy nyi-
latkozott, hogy a Csûrszín-
ház közintézmény, amely a
helyi önkormányzat tulajdo-
na. A megyei tanács hatmilli-
árd régi lejt költött az új épü-
let létrehozására, és ezért azt
szeretnék, hogy az ne csupán
egy háromnapos fesztivál
helyszíne legyen, hanem
egész nyáron mûködjön.
Ezért a megyei tanács elnöke
arra kérte a nyárádremetei
tanácsot, hogy az épületet
adja át a megyei tanács által
finanszírozott Hagyományos
Kultúra Megõrzése és Ter-
jesztése Maros Megyei Köz-
pontjának, hogy az ottani
szakemberek kezdjék el a
Csûrszínház mûködtetését.
Lokodi arra is kitért, hogy ha
Szélyes Ferenc továbbra is
szeretné megrendezni a
Csûrszínházi Napokat, in-
gyen és bérmentve megteheti
azt a mikházai épületben.

Szélyes Ferenc lapunknak
elmondta, az idei fesztivált
még megszervezi, hiszen a
program összeállt, de jövõ
évtõl már nem vállalja a
munkát, amelyet szabadide-
jében, anyagi juttatások nél-
kül, csupán szülõfaluja
iránti lelkesedésbõl végzett
eddig. 

Hírösszefoglaló

Két elõadását mutatja be
április 13-án Kolozsvá-

ron a budapesti Vígszínház
társulata. 

Szerdán 18 órától a Ko-
lozsvári Állami Magyar
Szíház új stúdiójában Szepes
Mária A vörös oroszlán címû
monodrámáját Venczel Vera
elõadásában és Bodor Böbe
rendezésében láthatja a ko-
lozsvári közönség. A Buda-
pesten nagy sikernek örven-
dõ elõadás kivételes jelentõ-
sége Venczel Vera kolozsvári
bemutatkozása, akit 2008-
ban avattak örökös taggá a
Halhatatlanok Társulatá-
ban, 2010-ben pedig a Ma-
gyar Köztársaság Érdemes
Mûvésze Díját vehette át.

Ugyancsak szerdán 20
órától a színház nagytermé-

ben Hadar Garlon Mikve cí-
mû drámájának színpadi
változatát Michal Docekal
rendezésében tekinthetik
meg az érdeklõdõk. Hadar
Galron sok humorral fûsze-
rezett, megrendítõen szép
története egy rituális zsidó
nõi fürdõben, egy mikvében
játszódik. A dráma szerep-
lõi különbözõ életkorú nõk,
akiket vallási szabályok köt-
nek, és különféle társadalmi
illetve családi szerepekben,
egy férfiak által uralt világ-
ban küzdenek elfogadásu-
kért, szabadságukért, jogai-
kért, s ha kell, lázadnak is.
Az elõadásban a Vígszínház
kiemelkedõ mûvészei lép-
nek fel: Eszenyi Enikõ,  Pap
Vera, Börcsök Enikõ, Igó
Éva, Hegyi Barbara, Tornyi
Ildikó, Kovács Patrícia és
Tóth Orsolya. 

Kolozsváron a Vígszínház 

A szerzõ felvétele

Csûrszínház Szélyes nélkül?

A budapesti Vígszínház nagynevû színésznõi lépnek színpadra



Baloga-Tamás Erika

Emelni kell a mércét,
erõsítésre van szükség,

hisz meg kell felelni a növek-
võ igényeknek – ezt a követ-
keztetést vonta le az elmúlt
évek közhasznú tevékenysé-
gét elemezve a negyedik éve
mûködõ Dr. Verestóy Attila
Alapítvány kuratóriuma a
hét végén. A székelyud-
varhelyi kiértékelõn elhang-
zott: az alapítvány legfonto-
sabb alappillére a finanszíro-
zás, s bár az elmúlt években
a szervezet közel félezer em-
bert részesített támogatásban
különbözõ területeken, a jö-
võben még nagyobb hang-
súlyt kíván fektetni erre. Az
elmúlt évet érintõen elhang-
zott, az alapítvány oktatási
célra fordította a legtöbbet,
170 ezer lejt kaptak a tehetsé-
ges, de nehéz anyagi hely-

zetben levõ diákok. A szer-
vezet a Hargita megyében
élõ betegek kivizsgálását, ke-
zelési és esetenként mûtéti
költségeit is finanszírozta, er-
re, illetve más egészségügyi
problémák megoldására 45
ezer lejt fordítottak, szociális
támogatásra 107 ezer lej ju-
tott.  „A jövõben új kapukat
nyitunk meg. 2011 az ön-
kéntesek éve, ezért az ön-
kéntes szolgálatot kiemelt
területként kezeljük, bõvít-
jük továbbá a meglévõ ösz-
töndíjstruktúrát, idéntõl az
eddigi egy helyett három te-
rületen hirdetünk kutatói
ösztöndíjat, humán, reál és
mûszaki tudományok kate-
góriákban – nyilatkozta az
alapítvány vezetõje,  Veres-
tóy Attila. – A civilizált világ
megköveteli azt, hogy az,
aki a közösség sorsát szem-
mel követi, az tettel is köves-

se. Nincs olyan polgári társa-
dalom, ahol évente legalább
egy hetet ne kellene önkén-
tes szolgálattal tölteni”. A
politikus bízik abban, hogy
sikerül jó példával szolgálni.
Ezt szolgálja a Nyitott szem-
mel, avagy mit tennék, mint ön-
kéntes? címû pályázat, amely-
re olyan 14 és 19 év közötti
udvarhelyszéki középiskolás-
ok egyéni vagy csoportos je-
lentkezését várják, akik már
dolgoztak önkéntesként, és
megvalósításra váró projek-
tet is fel tudnak mutatni . A
támogatás értéke projekten-
ként háromezer lej, az érdek-
lõdõk a verestoyattilaalapit-
vany@yahoo.com címen igé-
nyelhetik a pályázati adatla-
pot, amelyet április 30-ig le-
het beküldeni a következõ
címre: Fundaþia Dr. Veres-
tóy Attila, 535600 Odorheiu
Secuiesc, OP1. CP 8. 
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Felsõ határt szab a kor-
mány a pedagógusok fi-

zetésének egy olyan törvény-
tervezettel, amely egységesíti
a különbözõ kategóriájú ta-
nári állásoknak megfelelõ bér
összegét  – jelentette be hét-
végén Emil Boc. A miniszter-
elnök így akar véget vetni a
pedagógusok bérezése kap-
csán felmerült jogi vitáknak.

Ennyi az annyi

Az elképzelések szerint a
véglegesen kinevezett taná-
rok alapfizetése – két évtõl
hat évig terjedõ szakmai ta-
pasztalattal – 986 lej lesz; tíz
év tanítás után 1132, 18 év
után 1181 lejt kaphatnak,
míg a harmincadik tanév
után 1375 lej járna. A legtöb-
bet a negyven éve tanító pe-
dagógusok kereshetnek: bé-
rük 1499 lej lehet, ha érvény-
be lép az új bérküszöb. Ma-
gasabb fizetést kaphatnak
azok a tanárok, akik meg-
szerzik az elsõ fokozatú pe-
dagógusminõsítést. Azok,
akik hattól tíz évig terjedõ
idõt töltöttek a pályán, 1027
lejt kereshetnek. 1224 lej lesz
a fizetése azoknak, akik 18-
tól 22 évig teljesítenek szol-
gálatot. A harmincadik tan-
év után 1428 év jár, míg

negyven év szakmai tapasz-
talatért és az elsõ fokozatú
szakmai minõsítésért 1582
lejt fizet a munkáltató. Az
egyetemi tanároknak tíz év
szakmai tapasztalat esetén
2516 lejtõl 4959 lejig terjedõ
bér fizethetõ. A negyven
éves szakmai tapasztalattal
rendelkezõ professzorok
alapfizetése 3731 lej, a bér-
küszöböt pedig 6971 lejben
határozza meg a kormány. 

Perek és fizetések

A bérvitát az a 2008-as
parlamenti döntés indította
el, amely révén a korabeli vá-
lasztási kampányban a tör-
vényhozók megszavazták a
pedagógusok fizetésének 50
százalékos emelését. Ezt a
szokatlanul nagymértékû
emelést kormány szinte
azonnal hatályon kívül he-
lyezte, és egy újabb rendeletet
fogadott el, amely 17 száza-
lékra korlátozta a béremelést.
Kiderült, hogy nincs elegen-
dõ pénz az államkasszában
az 50 százalékos növeléshez,
ezt pedig a törvényhozás fi-
gyelmen kívül hagyta. 
A béremelést felfüggesztõ
kormányrendeletet azonban
alaptörvénybe ütközõnek
nyilvánította az Alkotmány-
bíróság, ami arra ösztönözte
a pedagógusokat, hogy a bí-

róságon szerezzenek érvényt
a korábban megígért 50 szá-
zalékos bérmódosításnak.
Az oktatási minisztérium
szerint több mint 10 ezer pe-
dagógus nyerte meg bírósá-
gon az 50 százalékos bér-
emelésért indított pert. A
kormányfõ viszont hangsú-
lyozta, hogy az állam képte-
len kifizetni a bíróság által
megítélt emelt fizetéseket, hi-
szen ez félmilliárd euró
pluszterhet jelent a költségve-
tés számára csak 2011-ben,
erre pedig a kormánynak

nincs fedezete. A bírósági íté-
letek miatt az azonos bérka-
tegóriába esõ tanárok között
jelentõs jövedelembeli kü-
lönbségek alakultak ki. Emil
Boc szerint emiatt van szük-
ség a méltányosság szem-
pontját figyelembe vevõ, egy-
ségesítõ törvénytervezetre. 

Van megoldás?

Az RMDSZ Szövetségi
Képviselõk Tanácsának
(SZKT) hétvégi ülésén tartott
beszámolójában Kelemen

Hunor szövetségi elnök is ref-
lektált a kérdésre. A politikus
kilátásba helyezte, hogy a
kormány parlament elõtti fe-
lelõsségvállalással fogadtatja
el a bérküszöböt szabályozó
új törvényt. Szerinte megol-
dás, ugyanis korábban sür-
gõsségi kormányrendelettel
próbálták ezt a kérdést ren-
dezni, így alakult ki az Alkot-
mánybíróságig vezetõ vita. 

Frunda György RMDSZ-
es szenátor arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a tanári bérek
befagyasztásáról szóló kor-

mányzati felelõsségvállalás
alkotmányellenes, a taláros
testület várhatóan meg fogja
akadályozni az életbe lépteté-
sét. „Politikai hiba lenne
olyan döntéseket támogatni,
amelyek a fizetések, az élet-
színvonal csökkenését vonják
maguk után” – figyelmezte-
tett a Maros megyei szenátor. 

Victor Ponta, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnöke
szerint törvénnyel nem lehet
felülírni bírósági ítéleteket.
Ha a kormány valóban elfo-
gadtatja ezt a törvényterveze-
tet, akkor „mélységesen al-
kotmányellenes” cselekedetet
követ el – hangoztaták az el-
lenzéki politikusok. A De-
mokrata-Liberális Párt (PD-
L) politikusai viszont azzal
érvelnek, hogy a bérezési po-
litikát csakis a kormány hatá-
rozhatja meg, és ezt nem ír-
hatják fölül a bíróságok.

Liviu Marian Pop, a Sza-
bad Tanügyi Szakszervezet
fõtitkára a bérküszöb beveze-
tésének tervére reagálva je-
lezte: alkotmányellenesnek
tartják a döntést, és készek
újból az Alkotmánybíróság-
hoz fordulni jogorvoslatért.
A szakszervezeti vezetõ em-
lékeztetett, a pedagógusbérek
kifizetése az idei évre sem
biztosított, több megyében
már az elsõ negyedévben
gondok adódtak. 

Elfogyott a türelmük. Bíróságon elnyert béremelésükért tüntetnek a botoºani-i pedagógusok 

Hírösszefoglaló

Átköltöztették a betege-
ket és az orvosi ellátásban

részesülõket azokból a kór-
házakból, amelyeket a kor-
mány idõsek otthonává ala-
kít át. Az országszerte 67
kórházat érintõ akció nem
ment zökkenõmentesen.  A
fõvárosi Caritas kórházból
két napon át szállították át
három másik intézménybe
az újszülötteket, inkubátor-

ban lévõ csecsemõket, a kere-
kes kocsiban ülõ járásképte-
len ápoltakat. Cseke Attila
egészségügyi miniszter köz-
leményt adott ki, amelyben
hangsúlyozta: két hónapja fi-
gyelmeztették az érintett in-
tézmények menedzsereit, ké-
szüljenek fel az egységesen
rögzített határidõre, ne okoz-
zanak kellemetlenséget a be-
tegeknek a szervezetlenség-
gel. A miniszter úgy véli,
ahol idõben felkészültek a be-

tegek átszállítására, ott nem
okozhatott gondot a kórház-
átszervezés. Cseke Attila ar-
ról számolt be, hogy 35 kór-
házban még a múlt hét köze-
pén zavartalanul megtörtént
a betegek átszállítása. Az
érintett 67 kórház alkalma-
zottai áprilistól nem kapnak
fizetést. Azoknak, akik más
egészségügyi intézménynél
kívánnak elhelyezkedni,  biz-
tosítják a munkahelyváltás
lehetõségét.

Értékel a Verestóy-alapítvány

Korlátozzák a tanári béreket
Törvényben szabna felsõ határt a kormány a pedagógusok fizetésének

Feszült kórházátalakítás



Röviden

F. I.

Elismerte lapunknak küldött
levelében a Duna TV TÉRkép

címû mûsorának fõszerkesztõje,
hogy a magyarországi közszolgá-
lati televízió késve fizette ki egyes
tudósítóinak a honoráriumát.
Németh Árpád a Kiéheztetik a
dunásokat címû cikkünkre reagált,
amelyben – egy volt alkalmazot-
tat, Szabó Bernadettet idézve –
azt írtuk: „a Magyar Televíziónak
és a Duna Tv-nek tudósító Kár-
pát-medencei tévések ebben az
évben egyetlen fillért sem kaptak
a legyártott és adásba került tudó-
sításokért”. Lapunk a televízió
több tudósítóját is megkérdezte.

Németh Árpád szerint a magyar-
országi közszolgálati médiában
bekövetkezett változások valóban
bonyodalmakat okoztak a kifize-

tések körül, ám a cikkünk hitelte-
len és pontatlan. A fõszerkesztõ
azzal érvel: a tudósítók kifogásol-
ják, hogy rájuk hivatkozva olyan
állítások jelentek meg az ÚMSZ-
ben, amelyekrõl senkinek sem
nyilatkoztak. Németh Árpád
egész csokorra valót mellékelt le-
velében a címére küldött tudósítói
visszajelzésekbõl.

Szabó Bernadett például ezt írja:
„Én, Szabó Bernadett, a Duna Te-
levízió volt munkatársa kijelentem,
hogy a cikkben leírt információk
nem tõlem származnak.” 

Csíkos Zsuzsa: „… Azért nem ér-
tem a dolgot, mert tudósítókat
emlegetnek, köztük engem is
mint szenvedõ alanyt, akit úgy-
mond kiéheztet a Duna televízió.
Hát el kell mondanom elõször is,
hogy ilyen kérdéssel, hogy fizet-e
a Duna TV, nem keresett meg sen-

ki, de éppen senki. (...) Igazából
nem tudom mi volt itt a szándék,
lejáratni a Duna Tv-t, szót emelni
azokért akik esetleg tényleg nem
kaptak pénzt? (...)”

Csata Orsolya: „…szeretném,
ha – az érintettség jegyében – vá-
laszolnánk a cikkre. Az a mini-
mum, hogy megkérdeznek, mie-
lõtt a nevünkben elkezdenek pa-
naszkodni.”

Stanik Bence: „Nyilatkozatát a
kontextusból kiragadva jelentették
meg. Azt írják, ’A szerkesztõsé-
günk birtokába jutott információt
végül Stanik Bence, a Duna Televí-
zió bukaresti tudósítója erõsítette
meg. Elmondta, hogy valóban
voltak és vannak késések a fizeté-
seket illetõen, de a televízió szerint
ez csak átmeneti idõszak.” Mun-
katársunk egyáltalán nem erõsítet-
te meg a lap értesüléseit, miszerint
idén senki sem kapott fizetést.
Stanik Bence azt mondta: „(…) A
Duna TV jelezte nekünk, hogy az
Alaphoz való átállás bonyolult fo-
lyamat, ez okozhat késéseket. A
Duna TV pontos és megbízható
munkaadó. Minden az átállás óta
hozott intézkedés a tudósítói háló-
zat fejlesztését szolgálta.’”

Kabók Erika: „(…) A cikkben a
nevemmel kapcsolatos állítás ha-

mis. Én 17 éve dolgozom a Duna
Televíziónak vajdasági tudósító-
ként és ez idõ alatt csupán két al-
kalommal késett a tiszteletdíjam
kifizetése, mindkét alkalom félre-
értés volt. (…)

Maksay Ágnes: „…Megkértem
F. I.-t, hogy az újságban ne jelen-
tessen meg, mert úgy gondolom,
hogy ha problémáink vannak azt
majd mi magunk elintézzük az il-
letékes intézménnyel. (…) Értel-
mesebb lenne tartalmi kérdések-
kel foglalkozni, azt észrevenni,
hogy megnövekedett az elmúlt
hónapokban a határon túli tudósí-
tások, élõ kapcsolások száma,
ugyanis a cikkre reflektálva el kell
mondanom, hogy nem vagyunk
megfélemlített tudósítók. Nem az
állásunkat féltjük, hiszen nem is
vagyunk alkalmazottak. Ha vala-
mit féltünk, akkor az ügyet!”

Csupán szóban, de annál indu-
latosabban reagált a Duna TV wa-
shingtoni tudósítója. Telefonban
mondott szavait nem idézzük –
nem tûrnek nyomdafestéket.

Levelének végén Németh Ár-
pád egyébként arról biztosít: cik-
künktõl függetlenül Kovács Lász-
ló fõgyártásvezetõ elindította az
elmaradt tudósítói honoráriumok
átutalását. 

Szokatlan „díszmenetelésbe” kezdett a
Microsoft: nem sokkal azután, hogy bekerült
a világ legetikusabb cégeinek elit listájába,
azzal sokkolta az IT-közvéleményt, hogy
monopolisztikus törekvésekkel vádolva pert
indított a Google ellen. A redmondi cégnek ez
az elsõ olyan jogi lépése, amely egy potenciális
konkurens ellen irányul – nem sokkal az
után, hogy a Google bejelentette elsõ, saját
operációs rendszerét, a Chrome OS-t futtató
készülékek megjelenését. Félne a Microsoft,
hogy a Windowsot, amely gyönge, butuska
csúnyácska, az egyszerûen kezelhetõ, gyors és
erõs Chrome váltaná fel? Kíváncsiak
vagyunk, hogy a jog a piac törvényeinek, az
igazságnak vagy a hatékonyabb lobbinak fog
engedelmeskedni. A titánok harca mindig
csak és csakis negatív kivetüléssel bírt a
közemberek életére, de ebbõl a csatából a
„kockafejûek” (a számítógépõrültek) min-
denképp hasznot húznak majd.

(prier)

Kettõs tükör 

Lady Gaga avatja a Nemzeti Arénát

A bizarr öltözködési stílusáról elhíresült
Lady Gaga (képünkön) koncertjével avatják
fel az ország legnagyobb stadionját, a bu-
karesti Nemzeti Arénát. Bár még nincs
meg az átadás idõpontja, Sorin Oprescu
fõpolgármester szerint a koncertre augusz-
tus elsõ felében kerül sor. Amint arról la-
punkban beszámoltunk, korábban a U2
neve is felmerült a stadionavatás kapcsán,
de az ír rockbanda olyan speciális igénye-
ket fogalmazott meg, amit a szervezõk
nem tudtak vállalni.

Szepessy válaszolt 
a Monopolpénzekre

A Janovics Jenõ Alapítvány nevében
Szepessy Elõd ügyvezetõ igazgató közle-
ményben válaszolt a Krónika csütörtöki ve-
zércikkére. Rostás Szabolcs fõszerkesztõ a
Monopolpénzek címû véleményanyagában
kijelenti: „tanulságos volna megtudni azt
is, pontosan hány százmillió forint vándo-
rolt át a határon az elmúlt években az
RMDSZ által gründolt, a profizmus és a
nézettség tekintetében ugyanvalóst nem a
szakma csúcsát hódítgató Erdély TV alapí-
tására, mûködtetésére”. Szepessy válaszá-
ban többek között beszámol a Magyaror-
szágról érkezõ támogatásokról és ezek el-
költésének módjáról is. Az ügyvezetõ igaz-
gató a vezércikk hangvételét és nyelvezetét
sértõnek és elfogadhatatlannak tartja.
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ÚMSZ

A korábbi tervekkel ellentét-
ben mégsem lesz ingyenes

április 1-jétõl a Magyar Távirati
Iroda hírszolgáltatása. A Népsza-
badság információi szerint az in-
gyenességhez még nem állnak
rendelkezésre a szükséges szer-
vezeti és technikai feltételek az
MTI-nél. Amint arról lapunkban
beszámoltunk, februárban Belé-
nessy Csaba, az MTI vezérigaz-
gatója és helyettese, Szabó Lász-
ló Zsolt is azt mondta, hogy vár-
hatóan április elejétõl válik köz-
vetlen hírszolgáltatóvá az MTI –
híreinek mintegy 70 százaléka
lesz ingyenes, valamint körülbe-

lül napi 50 fotó. A fennmaradó
30 százaléknyi híranyag azon-
ban továbbra is elõfizetéses ma-
rad, mert például olyan külföldi
hírügynökségektõl származik,
amelyek információit nem lehet
ingyenessé tenni. Belénessy azt
is mondta, hogy az ingyenessé
válás miatt a szerkesztõségektõl
kiesõ 700–800 millió forintot az
állam pótolhatja. Szabó László,
a közmédiumok pénzével gaz-
dálkodó Médiaszolgáltatást-tá-
mogató Alap kommunikációs
igazgatója a Népszabadságnak
megerõsítette, hogy nem tettek le
az ingyenes hírszolgáltatásról,
amelyek csak néhány hetet fog
csúszni a bevezetése. 

Késik az ingyenes MTI

ÚMSZ

Súlyos betegség után, csütör-
tökön elhunyt Payer András

az Ó, egy Alfa Romeo és a Gedeon
bácsi címû számok szerzõje és elõ-
adója. A hatvanas évek könnyû-
zenei életének a meghatározó
alakja 1941. július 31-én született
Budapesten. Apja hivatását foly-
tatva õ is gyógyszerész lett, de
1961-tõl elkezdett foglalkozni a
zenével. Jóformán az egész ma-
gyar élvonal énekelte, illetve ének-
li dalait, Hofi Géza elsõ sikeres
nagylemezének jelentõs részét is
õ írta. Az együttesek közül az
1960-as és 1970-es években az
Omega, az Illés, a Bergendy
együttes, valamint a Magyar Rádió
Big Bandje is mûsorán tartotta a
Payer-dalokat, akárcsak késõbb a
fiatalabb generáció együttesei
(Cotton Club Singers, Republic).
Legnépszerûbb szerzeményei: Ó,
egy Alfa Romeo, Annyi arc ismerõs,
Találkozás, Gedeon bácsi, Könnyek
nélkül, Felmegyek hozzád, Még egy-
szer, Almát eszem, Nincsen olyan em-
ber, Isten veled szomorúság, Nem szü-
lettem grófnak.  Számos színdarab-

hoz írt zenét, és a magyar dzsessz-
rock zenészekkel kortárs mai ma-
gyar költõk verseit is megzenésí-
tette. Payer András 1991-tõl
Zsámbékon élt, ahol vállalkozás-
ba kezdett. Halála elõtt is fellé-
pett, régi slágerei ma is sikert arat-

nak. 1999-ben megkapta az
eMeRTon életmûdíjat, 2004-ben
a Magyar Köztársasági Arany Ér-
demkeresztet. Az 1977-es Tánc-
dalfesztivál óta csak Öcsiként em-
legetett zenész januárban még ar-
ról nyilatkozott, hogy legyõzte a

leukémiát, ezért 70., júliusi szüle-
tésnapján hármas jubileum ün-
neplésére készül: „betöltöm a het-
venet, ötven éve szerzek zenét és
negyvenöt éve vagyok az elõadó-
mûvész pályán. Nagy ünnepet
rendezek”. 

Elhunyt „Gedeon bácsi, a nõk bálványa”

Payer András év elején még hármas jubileum ünneplését tervezte júliusra, hetvenedik születésnapjára 

„Jóllaktak” a dunások 

MÉDIAPARTNEREK
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Kiéheztetik a dunásokat címû cikkünk
megjelenése napján utalta tudósítóinak a
Duna TV az elmaradt honoráriumokat.
Ezt a TÉRkép címû mûsor fõszerkesztõje
közölte lapunkkal. Németh Árpád ugyan-
akkor hiteltelennek és pontatlannak nevez-
te igen heves indulatokat szító cikkünket.  



Ma Izidor napja van.
Az Izidor görög eredetû
férfinév. Jelentése: Ízisz
ajándéka. Nõi párja: Izidó-
ra. Izor: az Izidor név
nyelvújítás korabeli válto-
zata. Szidor: az Izidor
szláv alakváltozata.
Holnap a Vince, Irén és
Teodóra nevûeket kö-
szöntjük.

Évforduló
• 1541 – Mehmed szendrõi
bég visszavonul az
osztrák–magyar–cseh se-
reg elõl (Pest ostroma,
1541).
• 1581 – Francis Drake an-
gol kalóz („privateer”) ka-
pitány körülhajózza a Föl-
det, ezért I. Erzsébet ki-
rálynõ lovagi címmel jutal-
mazza.
• 1784 – Kõrösi Csoma
Sándor keresztelésének dá-
tuma. Pontos születési idõ-
pontját nem ismerjük.
• 1849 – A tápióbicskei csa-
tában Damjanich tábornok
hadteste legyõzi Jellasics
császári tábornagy csapa-
tait.
• 1949 – Az észak-atlanti
szerzõdés (NATO) aláírása
Washingtonban.
• 1968 – Ekkor mutatta be
a Magyar Televízió az elsõ
színes filmet Magyarorszá-
gon. (A koppányi aga testa-
mentuma címû filmet).
• 1985 – Magyar állami ün-
nepségen elõször jelennek
meg a történelmi zászlók.

Vicc
Egyik elektronikai üzletlánc
áruházában:
– Helló, érdeklõdni szeret-
nék, hogy mikrohullámú sü-
tõtök van?
Erre az eladó hátrakiabál:
– Béla, gyere ki, itt van vala-
mi elmebeteg, aki valami
mikrohullámú sütõtököt ke-
res!

Recep
Sajtos pulykamellrolád
Hozzávalók: 60 dkg pulyka-
mell, 30 dkg trappista sajt,
egy csomag bacon, 2 tojás,
liszt, só, csirke-fûszerkeve-
rék. 
Elkészítése: A húst „pör-
költ” méretû kockákra vá-
gjuk, sózzuk, és egy kevés
olajon megpirítjuk, majd
hozzáadva 2 evõkanálnyi
fûszerkeveréket, lefedve las-
sú tûzön majdnem puhára
pároljuk. Idõnként kevés vi-
zet öntünk rá, ha szükséges.
Levesszük a tûzrõl, hûlni
hagyjuk. A kockákat bepa-
nírozzuk  liszt–tojás–reszelt
sajt felhasználásával. Egy
õzgerincformát kibélelünk
szalonnaszeletekkel (átfe-
déssel), és beletesszük a be-
panírozott húskockákat. Te-
tejére tesszük a maradék saj-
tot, majd beborítjuk a kilógó
baconcsíkokkal. Sütõbe tesz-
szük, és kb. fél óráig sütjük
180 fokon. Azután egy tep-
sire borítjuk, és további 20
percig sütjük. Némi pihente-
tés után felszeleteljük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

A Kosban keletkezett tegnap az
újhold, ami rengeteg energiával
tölti el. Élvezi, hogy zajlik ön kö-
rül az élet. Felhõtlen szórakozás-
ra, élvezetes kalandra számíthat.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Elemében érzi magát, boldog, ha
megoszthatja élményeit a bará-
tokkal. Tárgyalásai során reme-
kül érvényesíti a saját akaratát.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az újhold és a csillagok állása
szerencsés fordulatokat jelez. Tele
van életkedvvel és vidámsággal.
Egy elbûvölõ személlyel fog ma
találkozni.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Közelebb akar kerülni azokhoz,
akiket valóban szeret. Felismeri,
hogy saját és szerettei igényei,
szükségletei között meg kell te-
remtenie a kívánt egyensúlyt.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Munkahelyén a „bizalmas infor-
mációk” pókhálóként fonják
körbe önt is. Nincs ok az aggoda-
lomra, önt kedvezõen érintik a
változások.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Szakmájában felnéznek önre.
Most „bebetonozhatja” magát a
munkahelyén. Az lenne a leg-
jobb, ha ezen a tavaszon a mun-

kájába lenne szerelmes, ugyanis
itt nem csalódhat.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Újra bizonyosságát kívánja adni
annak, hogy ön vezetésre ter-
mett. Ismerje meg vetélytársait és
vegyen önismeretbõl leckét. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A szakmájában végzett minden
munkája aranyat ér, de egy má-
sik munkaterületre tett kisebb ki-
ruccanás balul végzõdhet. Az in-
gatlanpiacon áprilisban jó üzle-
tet köthet.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Régen volt ilyen derûs, mint ma.
A természet ébredése a legszebb
érzelmeket váltja ki. Érdeklõdése
a párkapcsolatok felé fordul.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Hangulata könnyed, barátságos.
A tegnap keletkezett újhold jó
hatással van a koncentrálóképes-
ségére. Minden téren magasra te-
szi a mércét.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Megnyerõ modora és határozott
fellépése miatt vonzódnak önhöz
a másik nembeliek. Ma különö-
sen vidám és kreatív.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Fontosnak tartja az erkölcsi nor-
mákat, ezért igyekszik is betarta-
ni azokat. Feladatait kiválóan
teljesíti, minden téren megállja a
helyét.
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6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 Múlt idő ‘90 (ism.)
11.30 Anya, az állatorvos
(német sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Csellengők (ism.)
15.40 Dunáról fúj a szél
15.45 Beavatás (ism.)
16.00 Clipperton, 
a rejtelmes sziget
16.30 Védett szépségeink
17.00 Képes krónika
17.25 A történelem 
útvesztői
18.00 25. szélességi fok
Délre (francia sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Térkép
Integrációs magazin
20.40 Kikötő - Friss
Kulturális magazin
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.10 Váltó
21.20 Közbeszéd
22.00 Menjünk 
holnap moziba 
(lengyel rom. dráma,
2007)
23.45 Dunasport
23.50 Alacsony költség
(dokumentumf.)
0.40 Várólista 
(sp.-kubai-mex. filmdráma,
2000)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A hetedik tekercs
(2. rész) 13.00 Kötelék
nélkül (amerikai akció-
film) 15.00 Csudafilm
(magyar vígjáték) 16.45
Könyörtelen hajsza (ame-
rikai  akciófilm) 18.25
Padlógáz 2. (német vígjá-
ték) 20.10 Kipurcant a
bébicsősz, anyának egy
szót se! (amerikai vígjá-
ték) 22.10 Nyomás utána!
(olasz-amerikai vígjáték)
0.20 Vasangyalok (hongk.
-tajv. kalandfilm)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Menyet anyának 5 – reali-
ty show 12.30 Hírek
13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping
15.15 Titkos szerelem
(sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Menyet anyának 5
– reality show 20.30 Sze-
relem és büntetés (török
sorozat) 22.30 Ellenállás-
teszt 23.30 Ez Románia!
(ismétlés) 0.30 Búja vi-
selkedés (erotikus film)

7.00 Napraforgó 9.00 Pi-
actér, ismétlés 16.00 Dél-
utáni Híradó 16.15 Piac-
tér, ismétlés 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Délutáni Híradó
17.40 Izelítő 18.50 Egész-
séges percek 18.00 Reg-
geli terefere 18.30 Híradó
19.00 Erdélyi Kávéház
19.30 Esti Híradó 20.00
Magyar Tamás: A magyar
Cellini 20.45 Zene 21.00
Erdélyi Kávéház 21.30
Híradó 22.00 Átjáró
23.30 Híradó

8.30 Őrült szerelem (soro-
zat) 10.00 A libák nem
szállnak a mennybe (soro-
zat) 12.45 Szerelem és
tisztesség (sorozat) 14.15
Clase 406 (sorozat)
15.30 Esmeralda (soro-
zat) 16.30 Igaz történe-
tek 17.30 Az igéret (soro-
zat) 18.30 Bella Calami-
dades (sorozat) 19.30
Teresa (sorozat) 20.30
Szerelem és tisztesség
(sorozat) 21.30 Elisa nyo-
mában (sorozat) 22.30 Éj-
szakai történetek

FILM+ACASÃ
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Pro Tv, 20.30
Tisztítótûz

A kiváló pszichológiai érzékkel rendelkező Jack Cole nyomozó
már évek óta felhagyott eredeti tevékenységével. Ám amikor
Los Angelesben útjára indul egy tébolyodott sorozatgyilkos, a
hatóságok kénytelenek a segítségét kérni. Cole azonban nem
dolgozhat egyedül, új társat kap Jim Campbell nyomozó szemé-
lyében, akivel az első pillanattól kezdve gyűlölik egymást.

DUNA Tv, 22.00
Menjünk holnap moziba

Három barát életét követi a romantikus történet, akik 1938-
ban érettségiznek. Úgy hiszik a barátságuk örökre szól. Ket-
ten katonatiszti iskolába kerülnek, egyikük orvosnak készül.
A történelem a barátságot s a szerelmeket is próbára teszi.
Az érettségi tablón szereplő fiúkból húszan meghalnak a há-
borúban, huszonhárman túlélik.

m1, 22.40
T.Ú.K. – Tanár úr kérem!

1936. május 5-én az ünnepelt írón, Karinthy Frigyesen kopo-
nyaműtétet hajtanak végre Stockholmban. Az operáció köz-
ben megjelenik a teremben egy 16 éves fiatalember, akiben
Karinthy egykori önmagára ismer. A fiatal Frici az élet és ha-
lál határmezsgyéjén tanyázó írót elhívja magával egy furcsa
világba. Gyermekkori élményei elevenednek meg előtte.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 A hangszerkészítés
mesterei
10.25 Közös hazánk volt
Róma
10.45 Domovina
11.15 Zenelánc
11.16 Nemzet és védelem
11.40 Körzeti magazin
12.30 Élni tudni kell!
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Közjáték
14.50 Élő hagyomány
15.15 Történelmi 
képeskönyvünk
16.15 Afrika gyöngysze-
me (port. kaland sor.)
17.05 Úri házak titkai
(francia sor.)
17.55 Bűvölet (olasz sor.)
18.20 Magyar pop
19.20 Átjáró
19.45 Esti mese
20.10 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Mindentudás 
Egyeteme
22.25 Montalbano fel-
ügyelő (olasz krimisor.)
23.25 Záróra
0.15 India 
- Álmok útján (sor.)
1.00 A királyi ház titkai
(sor.)

7.00 Trendmánia (ism.)
7.25 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
(ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.15 Tengeri őrjárat
(olasz krimisor.)
16.20 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
17.20 Mindörökké 
szerelem (sor.)
18.20 NekedValó 
(2010) - Talk-show
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
Összefoglaló 
(2010) (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.25 Vészhelyzet 
(amerikai sorozat)
23.20 A Grace klinika
(am. drámasorozat)
Utána. RTL-híradó
0.25 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
1.00 Róma 
(angol-am. sor.)
2.00 A hatalom hálójában
(am. krimisor.)

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.55 Babapercek
11.05 Teleshop
12.50 Árva angyal (ism.)
13.25 Túlméretes szöszi
(am. filmdráma, 2007)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.20 Edina és Joshi 
(talk show)
17.25 Marina 
(me.-am. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Árva angyal 
(mexikói sor.)
19.30 Tények
20.00 Aktív 
- TV2 magazinja
20.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
21.30 Bajnokok Ligája
(élő)
Real Madrid CF -
Tottenham Hotspur FC
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív
0.25 A médium 
(amerikai krimisor.)
1.25 Tények Este
2.00 EZO.TV
2.30 Fej vagy írás (ma-
gyar vígjáték, 2005)
4.05 Sliders (am. sor.)
4.50 Babavilág (ism.)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Panaszkönyv (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
16.00 Híradó
16.30 BBC Reporters
(ism.)
A BBC riportműsora
17.05 Pálya
17.30 Paletta
18.00 Híradó - Friss infor-
mációk
18.30 Zöld övezet
19.05 Vonalban - Interak-
tív politikai show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Riasztás - A rendkí-
vüli események műsora
0.05 Rájátszás

9.55 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.55 Egy kórház ma-
gánélete (sorozat) 11.5 5 A
narancsvidék (sorat) 12.50
A végzet asszonya (am.
filmáma) 14.45 Nyomtala-
nul (sorozat) 16.40 CSI (is-
métlés) 17.35 Gyilkos szá-
mok (sorozat) 18.30 Gor-
don Ramsay 19.35 A da-
dus (am. vígjáték sor.)
20.05 Jóbarátok (am.
vígjáték sorozat) 20.35 Két
pasi (sorozat) 21.35 Gyil-
kos számok (sorozat)
22.25 Éden Hotel

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.00
Sport.ro Hírek (live)
13.10 Favágók 14.10
Pontos sportidő (live)
15.10 Külön kiadás
16.00 Sport.ro Hírek
(live) 16.30 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
20.45 Ázsiai liga: Al Hilal
- Al Jazeera mérkőzés
(live) 22.45 Sport.ro Hí-
rek (live) 23.30
Wrestling RAW

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Kékfény (ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró (ism.)
14.30 Srpski Ekran
15.00 Unser Bildschirm
15.30 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
16.25 Tudástár 2011
16.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.25 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai sor.)
19.15 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.20 Alkotmány utca
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Önök kérték! 
Kívánságműsor
22.05 Az Este
22.40 Maupassant törté-
neteiből (francia sor.)
23.45 “Hiszünk a dal-
ban...” (koncertf.)
0.15 Zegzugos történetek
(ism.)
0.45 Hírek
0.50 Sporthírek
0.55 Prizma

7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sorozat)
10.00 Találkozunk 
a TVR-ben (ism.)
11.50 Kalandok 
az élő világból
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat) 
(ism.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Pro Patria 
(ism.)
15.15 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
Magyar nyelvű műsor
17.00 A megfelelő pár
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Négyszem közt
(live)
21.30 UEFA studió 
(live)
21.40 Tottenham Hotspur
labdarúgó mérkőzés (live)
23.50 UEFA Champions
League összefoglaló (live)
0.40 A megfelelő pár
(ism.)
1.35 Négyszem közt
(ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Bízzál bennem!
(am. vígj., 1987)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(am. sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 Impact 
- A becsapódás napja 1-2.

(német-am.-kan. minisor.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Tisztítótűz 
(amerikai akciófilm, 1996)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.,
2008)
1.00 Tisztítótűz (amerikai
akcióf., 1996) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.00 Szindbád kalandjai
(kanadai kaland sor.)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Egy rém rendes
család (amerikai vígjáték
sorozat)
14.30 Mutassalak be 
a szüleimnek! (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Nyers 
60 másodperc alatt 
21.50 Vad nárcisz  
(román dráma sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show –

Dan Capatos műsora
1.00 Egy rém rendes család
(am. vígjáték sorozat) 

7.00 Egyetlen esély 
(amerikai filmdráma,
2005)
9.00 Teleshopping (ism.)
9.30 Jugaru tréfái
10.00 A Vijelie 
család kalandjai
11.15 Egy másik élet
(reality show)
12.30 Teleshopping
13.00 Timon 
és Pumbaa (rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Médium 
(amerikai sor.)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek (sor.)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Idősek 
és nyugtalanok 
– reality show
21.00 Előnyben az anyós 
- reality show
22.00
22.15 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.00 Mondenii
23.30 NCIS (amerikai
krimisor.)
0.30 Érzéki nyár (erot. f.)
2.30 Egyetlen esély 
(amerikai filmdráma,
2005) 

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Bogárhátúból Beach
Buggy
9.00 Halálos fogás 
- Hajótörés
10.00 Piszkos munkák 
- Gombatermesztő
11.00 Szétépítők 
- Hegesztés
12.00 Amcsi motorok 
- OCC Band motor
13.00 Autókereskedők 
- Bogárhátú VW
14.00 Állítólag... 
- Népszerű mítoszok
15.00 Piszkos munkák 
- Vízvezeték-szerelő
16.00 Hogyan 
készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Band motor
18.00 A túlélés 
törvényei 
– Észak-Ausztrália
20.00 Állítólag... 
- Összetörik és kigyullad
21.00 Szétépítők 
- Falak, keretek, 
csatlakozások
21.30 Hogyan készült?
22.30 Fele se tréfa!
23.30 Fegyvertények 
- Megfélemlítés
0.30 Mike Brewer: 
Célkeresztben 
- Út a frontra
1.30 Trükkös tesók 
– Mini Ripsaw
2.30 Szétépítők

6.00 Biznisz óra (ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra
13.30 Jamie konyhája
14.00 Miért ABC
14.35 Együtt Európában
15.30 Parlamenti 
pártok fóruma
16.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
17.00 Hírek, Sport
17.30 Vallomások 
– szórakoztató magazin
18.30 Elegem van! 
(amerikai vígjátéksorozat)
19.00 Biznisz óra
20.00 Qian király 
(kínai kaland sorozat)
20.50 Adio
21.00 Késhegyen 
– informatív műsor
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Túlélők 
a nagyvárosi dzsungelben
23.35 Starhunter 
(kanadai sci-fi sorozat)
0.35 Qian király 
(kínai kaland sorozat)
(ism.)
1.30 Aeroshow 
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

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

KEDD
2011. április 5.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ

m2
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Labdarúgás 

Turós-Jakab László

A 23. forduló mérkõzése-
ivel folytatódott a labda-

rúgó-Liga-1 küzdelemsoroza-
ta, s pénteken és szombaton
csak egy remire futotta a láto-
gató csapatok erejébõl. Gólt
is csak egyet lõttek, a dina-
mós Ionel Dãnciulescu sze-
rezte meg 191. találatát hosz-
szú, élvonalbeli pályáján. 

A ploieºti-i nyitómérkõzé-
sen korai öngóllal (Bogdan
Oprea, 2. perc) szerzett veze-
tést az Astra, s a 90. percben
is a vendég Victoria Brãneºti
hálója zördült, Mãþel révén:
2-0. Ugyanaz az eredmény
született Vasluiban is, ahol
Sînmãrtean (82.) és Adailton
(90+3) góljai pecsételték meg
az Unirea Urziceni sorsát.  

Ilyés Róbert 89. percben el-
ért találatával a Brassói FC 1-
0-ra nyert a listavezetõ Oþelul
Galac ellen. A péntek esti
mérkõzésen a Kolozsvári U
Medgyesen is legyõzte a Di-

namót (2-1), a gólokat
Niculescu (17.) és Menassel
(73.), illetve Dãnciulescu
(69.) szerezte. A második ko-
lozsvári gólt szabálytalanság
elõzte meg, amelyet azonban

Alexandru Tudor játékveze-
tõ nem vett észre. Egy kiállí-
tás is volt a kolozsváriaknál,
Mendy (80.) második sárga
lapja miatt mehetett hama-
rabb zuhanyozni.  

Szombaton Didi-duplával
nyert a Marosvásárhelyi
FCM: 2-0 a Besztercei Glo-
riával. A sereghajtó Sportul
Studenþesc nem kegyelme-
zett az Universitatea Craio-

vának: 3-0 Ferfelea (44.),
Curelea (50.) és Bãlan (67.,
11 m) góljaival.  

A nagy érdeklõdéssel várt
temesvári rangadón a házi-
gazdák elpuskázták annak le-
hetõségét, hogy megelõzzék
a galaciakat. A Steaua végül
úgy harcolta ki a 0-0-t, hogy
játékosai féltucatnyi nagy
gólhelyzetet hagytak ki. Ma-
rian Iancu temesvári csapat-
tulajdonos „rablást” kiáltott,
miután szerinte Cristian
Balaj játékvezetõ megrövidí-
tette a Bega menti együttest
és ítéleteivel a bukarestieknek
kedvezett.   

Kevéssel lapzárta elõtt feje-
zõdött be a Târgu Jiu-i talál-
kozó, ahol a Pandurii 2-1-re
nyert a Kolozsvári CFR 1907
ellen. A gorjiak Diogo öngól-
jával jutottak elõnyhöz az elsõ
félidõ végén, majd Vranjes
(62.) találatával 2-0-ra vezet-
tek. Bastos a 70. percben szé-
pített, de egyenlíteni már nem
tudtak a bajnok játékosai. 

A Rapid tegnap este fogad-
ta a Medgyesi Gaz Metant. 

RövidenLiga 1: ólomlábú vendégek

Ilyés Róbert 89. percben elért találatával a Brassói FC 1-0-ra nyert a listavezetõ Oþelul Galac ellen

Puskás Ferencre 
emlékeztek

Pénteken, születésének 84.
évfordulóján hagyományo-
san koszorúzással emlékez-
tek meg Puskás Ferencrõl, az
Aranycsapat sztárjáról. Az
eseményre a legendás labda-
rúgónak a Szent István Bazi-
lika altemplomában található
díszsírhelyénél került sor. A
koszorúzáson jelen volt a
felcsúti Puskás Akadémia
képviselõi mellett Emilio
Butragueno, Puskás egykori
csapata, a Real Madrid ko-
rábbi kiváló csatára, jelenlegi
nemzetközi igazgatója is.

Orosz Pál 
az új vezérigazgató 

Orosz Pált nevezték ki a Fe-
rencváros labdarúgócsapatát
mûködtetõ FTC Zrt. vezér-
igazgatójának. Az igazgató-
tanács elnökének megválasz-
tott Berzeviczy Attila az
igazgatósági ülés után meg-
tartott sajtótájékoztatón azt
mondta, Oroszt egyetlen je-
löltként választotta meg a
zrt. új vezetése. Kubatov Gá-
bor, az FTC elnöke szerdán
jelentette be, hogy a Ferenc-
városi Torna Club egy
euróért visszavásárolta a fut-
ballcsapatot mûködtetõ vál-
lalkozást az angol Kevin
McCabe-tõl.

Blatter és Hammam 
vetélkedik 

További kandidáló híján ket-
ten pályáznak a FIFA, a
Nemzetközi Labdarúgó-szö-
vetség elnöki posztjára: a
tisztséget 1998 óta betöltõ
svájci Sepp Blatter és kihívó-
ja, a katari Mohamed Bin
Hammam, az ázsiai szövet-
ség (AFC) elnöke. A jelent-
kezési határidõ péntek éjjel
járt le, s bár a „hitelesítési fo-
lyamat” és a hétfõi hivatalos
bejelentés még hátra van, bi-
zonyos, hogy kettõjük közül
kerül ki a világfutball elsõ
számú irányítója, akit június
1-jén választanak meg a
FIFA 61. kongressusán, Zü-
richben.

Törõcsik visszatér 
Újpestre 

Visszatér Újpestre Törõcsik
András, a klub korábbi le-
gendás futballistája, aki az
egyesület utánpótlásának
koordinátoraként dolgozik
majd.

Fegyelmi eljárás
Rooney ellen?   

Az Angol Labdarúgó-szö-
vetség (FA) ma dönt arról,
hogy fegyelmi eljárást indít-e
Wayne Rooney, a Manches-
ter United csatára ellen,
amiért a szombati West
Ham United elleni bajnoki
találkozón a kamerába ká-
romkodott. A 25 éves csatár
a második félidõ közepén 14
perc alatt szerzett három
gólt, s találataival csapata 0-
2-rõl fordított. A támadó
harmadik gólját követõen
önkívületi állapotba került, s
ünneplés közben egy kame-
rába nézve beszélt durván.

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

A Vasas 1-0-s gyõzelmet
aratott Kaposváron a

magyar labdarúgó-Moni-
comp Liga 21. fordulójának
pénteki nyitómérkõzésén. A
Ferencváros 1-0-ra nyert az
Üllõi úton Újpest ellen. A
pénteki mérkõzés után kisebb
incidens volt a hazai szurko-
lók és a rendõrök között,
utóbbiak könnygázzal fékez-
ték meg a felhevült drukkere-
ket. Sikerükkel a zöld-fehérek
csaknem hét és fél éves átkot
törtek meg, ugyanis ezt meg-
elõzõen legutóbb 2003. no-

vember 29-én tudták legyõzni
az újpestieket a bajnokság-
ban. Mészöly Géza a lila-fe-
hérek vezetõedzõjeként elõ-
ször maradt alul az õsi rivális-
sal szemben. A két csapat
208. bajnoki összecsapásán a
Ferencváros a 93. gyõzelmét
gyûjtötte be. Emellett 59 új-
pesti siker és 56 döntetlen sze-
repel a statisztikában. Szom-
baton a sereghajtó Szolnoki
MÁV 1-1-et ért el az éllovas
Videoton ellen, a Paks pedig
2-1-re gyõzött Pápán. A ki-
esés ellen harcoló Siófoki
BFC 2-1-re gyõzött az MTK
vendégeként. A Balaton-par-
tiak ezt megelõzõen utoljára
a 15. fordulóban, még no-

vemberben nyertek utoljára.
A bennmaradásért harcoló
Haladás Szombathelyen
gyõzte le a Kecskemétet (1-
0), a Zalaegerszeg pedig ha-
zai pályán a Honvédot (2-1).
A Debreceni VSC–Gyõri
ETO FC-találkozó lapzárta
után fejezõdött be. Az erede-
tileg kijelölt Kassai Viktor sé-
rülés miatt nem mûködhetett
közre, helyette Bognár Tamás
fújta a sípot. A meccs vég-
eredménye nem változtatha-
tott az élmezõny összetéte-
lén, a Videoton (47 pont) ve-
zetett a Ferencváros (37), a
Paks (37), a Zalaegerszeg
(36), a Kaposvár (33) és a
Debrecen (32) elõtt. 

Átkot tört meg a Fradi

Labdarúgás 

T. J. L.

A hét végén a 20. fordu-
ló találkozóival folytató-

dott a labdarúgó-Liga-2 tava-
szi idénye.  

A második csoportban a
Petrolul Ploieºti 1-0-ra nyert
a FC Argeº piteºti-i otthoná-
ban. A 40. perc tájékán
Cãtãlin Barbu piteºti-i mene-
dzser kitoloncoltatta a stadi-
onból a hazai galerit, miután
az kitartóan skandált a bör-
tönt is megjárt csapattulajdo-
nos, Cornel Penescu ellen. S
ami a legérdekesebb: a
ploieºti-i szurkolók is felzár-
kóztak a hangos nemtetszés-
nyilvánítások mellé. 

Idegenbõl hozta el a há-
rom pontot a Dacia Mioveni
is: 2-0 Râmnicu Vâlceán. Az
UTA 2-1-re nyert hazai kö-
zönsége elõtt a Gaz Metan
CFR Craiova ellen, a Gyula-
fehérvár Unirea pedig nem
bírt a Tordai Arieºullal, 0-0. 

Tegnap két találkozót ren-

deztek. A Bihar FC értékes
pontokat szerzett Iaºi-ban,
ahol Mãrcuº duplájával 2-0-
ra verte a helyi Polit. 

Hengerelt az ALRO Sla-
tina is (5-1 a Dévai Mureºul
ellen), így tovább bonyo-
lódott a feljutás kérdése.
Négy csapat mintha kissé
megugrott volna a többiek-
tõl, de sem a Slatina, sem pe-

dig a Iaºi nem mondott le
Liga-1-es álmairól.  

Az Aradi ACU a Lupényi
Minerul korábbi visszalépése
miatt volt szabadnapos, a lis-
tavezetõ Nagyszebeni Voinþa
pedig játék nélkül kapta a
szintén visszalépett Szilágy-
somlyói Silvania elleni mér-
kõzés 3 pontját. 

Az elsõ csoportban a 20.
forduló az alábbi eredménye-
ket hozta: Astra II Giur-
giu–Gloria Buzãu 1-0, Delta
Tulcea–CF Brãila 1-0, FC
Snagov–Dunãrea Galac 3-2,
Farul Konstanca–Juventus
Bukarest 2-0, Concordia Chi-
ajna–Sãgeata Nãvodari 2-2.
Tegnap: Steaua II–Dinamo
II 0-0. Március utolsó napján
pótolták a Ceahlãul Piatra
Neamþ–Viitorul Konstanca
találkozót (). Ma Viitorul
Konstanca–CS Otopeni és
FC Botoºani–Ceahlãul-mér-
kõzéseket rendeznek. Az él-
mezõny: 1. Ceahlãul 47 pont
(48-12), 2. Nãvodari 44 (36-
15), 3. Concordia 42 (33-15),
4. Viitorul 29. 

Nagyváradi bravúr Iaºi-ban

A sorrend:  
1. Bihar FC 19 12 3 4 28-13 39
2. Szeben 18 10 7 1 21-6 37
3. Petrolul 18 12 1 5 32-18 37
4. Mioveni 19 10 5 4 22-13 35
5. Slatina 19 10 4 5 32-17 34
6. Poli Iaşi 19 9 3 7 28-21 30
7. UTA* 19 9 3 6 37-30 21
8. Torda 18 5 6 7 13-17 21
9. FC Argeş 19 6 3 10 20-26 21
10. G. Craiova 18 5 5 8 22-25 20
11. R. Vâlcea 19 6 2 11 22-27 20
12. Déva 19 5 5 9 20-26 20
13. Gyulaf. 19 5 4 8 15-26 19
14. Aradi ACU18 4 4 10 12-26 16
15. Silvania 19 3 1 15 9-42 10
* 12 büntetőpont

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

Bomba meglepetéssel in-
dult a spanyol labdarú-

gó-Primera División 30. for-
dulója: a Real Madrid hazai
környezetben 1-0-s vereséget
szenvedett a Sporting Gijón-
tól. Ezzel megszakadt José
Mourinho fantasztikus soro-
zata, ugyanis több mint ki-
lenc éve, 2002. február 23-án
fordult elõ legutóbb, hogy
csapata – akkor az FC Porto
– hazai pályán, bajnoki mér-
kõzésen kikap. A tréner az-
óta már a Chelsea, valamint
az Internazionale együttesét
is irányította, a Reallal pedig
mind a 14 bajnokiját meg-
nyerte a Santiago Bernabéu
Stadionban. A Valencia
Roberto Soldado mesterné-
gyesével nyert a Getafe ott-
honában (4-2), a címvédõ,
listavezetõ FC Barcelona pe-
dig Gerard Piqué góljával
gyûjtötte be a három pontot
a Villarreal otthonában. 

A listavezetõ Manchester
United az elsõ félidõben két-
gólos hátrányba került a
West Ham United otthoná-
ban, ám Wayne Rooney a
65. és 79. perc között mester-
hármast szerzett, sõt, Javier
Hernandez is betalált, így a
Vörös Ördögök mindhárom
pontot megszerezték az an-
gol Premier League 31. for-
dulójának szombati nyitó-
mérkõzésén. A címvédõ
Chelsea csak 1-1-es döntet-
lent ért el a Stoke City ven-
dégeként, s botlott a Liver-
pool is: 1-2 a West
Bromwich Albion otthoná-
ban. További eredmények:
Birmingham City–Bolton
Wanderers 2-1, Everton–As-
ton Villa 2-2, Newcastle
United–Wolverhampton

Wanderers 4-1, Wigan Ath-
letic–Tottenham Hotspur 0-
0, Arsenal–Blackburn
Rovers 0-0. Tegnap:
Fulham–Blackpool 3-0. 

A Brescia hazai környe-
zetben 3-1-re nyert a Bolo-
gna ellen az olasz Serie A
31. fordulójának szombati
nyitómérkõzésén. A listave-
zetõ AC Milan simán, 3-0-ra
nyert a városi rivális címvé-
dõ Internazionale ellen a
csúcsrangadón. Az 54. perc-
ben az interes Cristian
Chivut kiállították. Tegnap:
Napoli–Lazio 4-3, Catania-
–Palermo 4-0, Cesena-
–Fiorentina 2-2, Chievo–
Sampdoria 2-0, Genoa–Cag-
liari 0-1, Lecce–Udinese 0-0,
Parma–Bari 1-2. 

A Schalke 2-0-ra nyert a St.
Pauli vendégeként a német
Bundesliga 28. fordulójának
péntek esti nyitányán. A ma-
gyar Hajnal Tamás gólt szer-
zett, csapata, a VfB Stuttgart
pedig 1-1-es döntetlent ját-
szott Bréméban a Werderrel.
További eredmények: FSV
Mainz 05–SC Freiburg 1-1,
Borussia Dortmund–Hanno-
ver 96 4-1, Kaiserslautern–
Bayer Leverkusen 0-1, Ba-
yern München–Borussia
Mönchengladbach 1-0, 1899
Hoffenheim–Hamburger SV
0-0. Tegnap: 1. FC Köln–
Nürnberg 1-0. A VfL Wolfs-
burg lapzárta után fogadta az
Eintracht Frankfurtot. 

A listavezetõ OSC Lille 3-
1-re nyert a vendég SM Caen
ellen a francia Ligue 1 29.
fordulójának szombati játék-
napján. További eredmé-
nyek: Arles-Avignon–AS
Monaco 0-2, AS Nancy-
–Bordeaux 0-0, Sochaux–
Stade Brest 2-1, Paris
SG–Lorient 0-0, Stade Ren-
nes–Auxerre 0-0, Toulouse-
Montpellier 0-1. 

Reálos döbbenet 

a Santiago Bernabéun 



Kosárlabda 

Turós-Jakab László

Szombaton befejezõdött
a férfi-kosárlabdabaj-

nokság alapszakasza, a 30.
fordulót elkerülték a nagy
meglepetések. A legjobb
nyolc közé kerülés szem-
pontjából sorsdöntõ össze-
csapásokon a Nagyváradi
CSM 70-47-re verte a CS
Otopeni-t, a Nagyszebeni
CSU Atlassib pedig 82-71-re
a BCM Argeº Piteºti együtte-
sét. A két gyõztes mellett
utóbbi alakulat folytathatja
küzdelmet a bajnoki címért. 

A többi találkozó eredmé-
nye nem befolyásolhatta az

alapszakasz végi sorrendet:
CSU Asesoft Ploieºti–Med-
gyesi Gaz Metan 82-84, Ko-
lozsvári U-Mobitelco BT–
Steaua-Turabo Bukarest 70-
59, Marosvásárhelyi BC
Mureº–Brassói CSU Cuadri-
pol 109-68, SCM U Craio-
va–CS Municipal Bukarest
86-95, Csíkszeredai Hargita
Gyöngye BC–Politehnica
Iaºi 127-107. 

Az alapszakasz végered-
ménye: 1. CSU Asesoft 54
pont, 2. U-Mobitelco BT 54,
3. Gaz Metan 53, 4. Steaua-
Turabo 51, 5. BC Mureº 51,
6. Nagyvárad 47, 7. CSU
Atlassib 47, 8. BCM Argeº
47, 9. CS Otopeni 46, 10.
Energia 45, 11. Temesvár 44,

12. CS Municipal 43, 13.
Craiova 36, 14. Hargita
Gyöngye BC 36, 15. Poli Iaºi
35, 16. CSU Cuadripol 31.  

A rájátszás három gyõzele-
mig tartó párharcainak mû-
sora: CSU Asesoft–BCM

Argeº (1), U-Mobitelco BT–
CSU Atlassib (2), Gaz Me-
tan–Nagyvárad (3), BC
Mureº–Steaua-Turabo (4). A
gyõztesek 1-4 és 2-3 párosí-
tásban szintén legtöbb öt
mérkõzésen döntenek a finá-
lé két résztvevõje felõl, a baj-
noki címhez már négy siker
kell a legtöbb hét mérkõzé-
sen. A bronzérem sorsa leg-
több három mérkõzésen dõl
el, a rájátszás elsõ körében
vesztes csapatok már nem
játszanak az 5–8. helyekért.    

A többi nyolc együttes a
kiesés elkerüléséért küzd az
alábbi párosításban: CS Oto-
peni–Brassói CSU Cuadripol
(1), Energia Rovinari–Poli-
tehnica Iaºi (2), Temesvári
BCM–Csíkszeredai Hargita
Gyöngye BC (3) és CS
Municipal Bukarest– SCM
U Craiova (4). Az elsõ kör-
ben három sikerig játszanak,
a négy gyõztes nem folytat-
ja. A 13–16. helyezettek 1–4
és 2–3 párosításban legtöbb
öt mérkõzést vívnak, a két
vesztes kiesik, sorrendjüket
pedig két gyõzelemig tartó
párharcban döntik el. A
13–14. helyezettek többet
nem lépnek pályára. 
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Röviden
Rögbi-Szuperliga 

A rögbi-Szuperliga máso-
dik fordulójának eredmé-
nyei: Nagybányai CSM
ªtiinþa– CS Municipal Bu-
karest 41-19, Steaua–Te-
mesvári RCM U de Vest
29-28, RCJ Farul Kons-
tanca–Aradi CSU AV 84-3,
Kolozsvári U–Dinamo 14-
20. A Nagybánya (10) ve-
zet a Farul (9), a Steaua (9)
és a Dinamo (4) elõtt.  

Sakk egyéni Eb 
– Polgár Judit harmadik

Polgár Judit a harmadik
helyen végzett az egyéni
sakk- Európa-bajnokságon,
a franciaországi Aix-les-
Bains-ben. Polgár a szom-
bati, utolsó fordulóban
gyorsan remizett, így há-
rom játékossal holtverseny-
ben gyûjtött 8,5 pontot.
Gyõzött Polgár vasárnapi
ellenfele, az orosz Vlagyi-
mir Potykin, második lett a
lengyel Radoslaw Woj-
taszek. A 11 fordulós via-
dalt követõen 23 sakkozó
utazhat az augusztusi Vi-
lágkupára.

Azarenka nyert
Miamiben 

Viktorija Azarenka nyerte
a nõk versenyét a miami
keménypályás tenisztor-
nán. A nyolcadik helyen
kiemelt fehérorosz játékos
a szombati döntõben az
orosz Marija Sarapovát
gyõzte le: 6-1, 6-4.
Azarenka 2009 után má-
sodszor diadalmaskodott a
floridai városban. A férfi-
döntõt a spanyol Rafael N-
dal (1.) és a szerb Novak
Djokovic (3.) vívta. Elõbbi
a svájci Roger Federer (6-
3, 6-2), utóbbi pedig az
amerikai Mardy Fish (6-3,
6-1) ellen nyert az elõdön-
tõben. 

Overdose április 17-én
fut elõször 

A helyszín ugyan még nem
dõlt el, az viszont már biz-
tosnak tekinthetõ, hogy
Overdose, a magyar cso-
daló április 17-én verse-
nyez idén elõször. Mikóczy
Zoltán, a versenyló résztu-
lajdonosa szerint három
verseny, egy cseh, egy fran-
cia és egy németországi vi-
adal jöhet szóba, s azok
közül is valószínûleg a
francia, vagy a német lehet
a befutó, mivel Csehor-
szágban körpályán rende-
zik a futamot.

Rájátszás, „élesben”  

A Nagyszebeni CSU Atlassib (sárga mez) 82-71-re gyõzte le a BCM Argeº Piteºti együttesét Fotó: Mediafax

Megkezdõdött a nõi rájátszás 
Egyetlen vendégsiker született a hölgyek bajnoki ráját-
szásában, az 5–8. helyezetteknél a Rapid 83-71-re nyert
Craiován a SCM CSS ellen. A másik találkozón: CS
Teleorman Alexandria–Olimpia 67-51. Holnap Buka-
restben játszanak a csapatok. A legjobbak közt az alap-
szakasz-gyõztes Szatmárnémeti CSM 87-68-ra verte a
Temesvári BCM Danziót, az Aradi ICIM pedig 84-59-re
ütötte ki a Sepsi BC-t. Holnap Temesváron és Sepsi-
szentgyörgyön folytatódnak a két gyõzelemig tartó soro-
zatok. Az esetleges harmadik találkozókra április 8-án
kerül sor, Szatmárnémetiben, illetve Aradon.

Kézilabda 

T. J. L. 

Kiesett a férfikézilabda-
Bajnokok Ligájából az

MKB Veszprém, miután a
nyolcaddöntõ hazai vissza-
vágóján – a szenzációs elsõ
félidõt követõen – csak 30-
26-ra nyert Barcelona ellen.
A spanyol csapat 54-51-es
összesítéssel került a nyolc
közé. A magyarok 12-3-ra ve-
zettek a 22. percben, és szü-
netben 15-8 állt az eredmény-
jelzõn. Az 51. percben 21-22-
ig közelítettek a katalánok, és
a házigazdáknak végül presz-
tízsgyõzelemért is izgulniuk
kellett. A két gárda hatszor
került egymással szembe a
BL-ben, és csak egyszer volt
jobb összesítésben a Veszp-
rém. A másik magyar BL-
érdekelt, a Pick Szeged teg-
nap este Flensburgban lépett
pályára, és a német csapat
egy hete 27-26-ra nyert a Ti-
sza partján. A legjobb nyolc
közé jutott a német THW
Kiel (36-29 és 36-24 a dán
KIF Koldinggal), a spanyol
Renovalia Ciudad Real (27-
24 és 36-19 a francia Chem-
béry Savoie HB-vel), a német
Rhein-Neckar Löwen (31-28
és 27-27 a horvát Croatia
Zágrábbal) és az orosz Cse-
hovszki Medvegyi (31-22 és
30-17 a Bosna Szarajevóval).
Szombaton, Resicabányán, a
CS Caraº Severin csak 23-18-
cal tudott visszavágni a Var-
darnak a szkopjéi 22-28-ért,
és így a macedón alakulat ju-
tott tovább 46-45-s összesítés-
sel. A Challenge Kupában a
ªtiinþa Dedeman Bacãu lap-
zárta után játszott Norvégiá-
ban az OIF Arendallal. 

Harminc 

percnyi gála 

Kézilabda 

T. J. L. 

A 17. forduló mérkõzé-
seivel folytatódott a fér-

fi -kézilabda-Nemzeti Liga
2010–11-es küzdelemsoro-
zata. A Székelyudvarhelyi
KC nagy csatában nyert a
jobb idõket is megért, de ez-
úttal a kiesés elkerüléséért
küzdõ Steaua ellen: 26-25.
Félidõben még a vendégek
vezettek 15-11-re, Kuzma-
noszkiék csak a második
félidõ derekán tudtak
egyenlíteni, 21-21. Négy
perccel a vége elõtt 26-23-ra
vezetett az SZKC, de ma-
radt izgalom a hajrára is, hi-
szen egy kihagyott hetes
után Vlad Caba tanítvá-
nyainak kettõs emberhát-
rányban kellett kivédekez-
niük az utolsó másodperce-
ket. 

Az SZKC góljain Rusia
(7), Tálas (5), Dimache (4),
Mihalcea (3), Kuzmanoszki
(2), Orbán (2), Frãþilã (2) és
Sztojlov osztozott, három
büntetõ maradt ki. 

A bajnoki címvédõ HCM
Konstanca 42-30-ra nyert
Nagybányán a Minaur HC

ellen, s 29 pontjával meg-
õrizte vezetõ pozícióját. A
28 pontos SZKC jelenleg a
második, de csak azért,
mert a kontinentális kupa-
porondon érdekelt HC
Krassó-Szörény (27 pont)
április 6-ára halasztotta
szatmárnémeti kiszállását.
További eredmények: Bras-
sói Dinamo–Pandurii Tg.
Jiu 25-25, Temesvári Po-
li–CS Municipal 22-27,
Kolozsvári U-Transilva-
nia– Nagyváradi CSM 38-
30. Korábban: ªtiinþa De-
deman–Bucovina Suceava
27-26. 

A nõi Nemzeti Liga 22.
fordulójában: Tomis Kons-
tanca–Kolozsvári U-
Jolidon 34-41, Oltchim–CS
Municipal 43-24, SCM U
Craiova–HCM Roman 25-
26, Resicabányai U–HCM
Buzãu 31-22, Brassói
Rulmentul–Zilahi HC 22-
22, Nagybányai ªtiinþa–
Oþelul Galac 25-24. A Dé-
vai Cetate–HC Dunãrea
Brãila-találkozó lapzárta
után ért véget. Az Oltchim
(43 pont) vezet az U-
Jolidon (36), a CS Muni-
cipal (32) és a Zilah (28)
elõtt. 

Nehezen, de gyõzött 

a Székelyudvarhelyi KC Sznúker

ÚMSZ

A 21 éves tehetség, Judd
Trump nyerte tegnap a

Kínai Nyílt Sznúker-bajnok-
ságot, miután a döntõben 10-
8 arányban bizonyult jobb-
nak hat évvel idõsebb honfi-
társánál, Mark Selbynél.
Trump a hatodik gyõztese a
távol-keleti tornának, miután
az eddigi hat kiíráson a wale-
si Mark Williams kétszer
(2006, 2010), a kínai Ding
Junhui (2005), a skót
Graeme Dott (2007), az an-
gol Peter Ebdon (2009) és a
skót Stephen Maguire (2008)
pedig egy-egy alkalommal

diadalmaskodott. Az elsõ
fordulóban, azaz a legjobb 32
között, hét kiemelt búcsú-
zott: Mark Williams, az an-
gol Ronnie O’Sullivan, az
északír Mark Allen, az angol
Jamie Cope, Dott, a hong-
kongi Marco Fu és Maguire. 

A nyolcaddöntõben kiesett
a világbajnoki címvédõ Neil
Robertson is, az ausztrált a
40 éves Ebdon gyõzte le egy
nagyon sima 5-1-re.   

További eredmények: Ste-
phen Lee (angol)–Ryan Day
(walesi) 5-2, Shaun Murphy
(angol)–Li Hang (kínai) 5-4,
John Higgins (skót)–Ricky
Walden (angol) 5-2, Ding
Junhui–Stephen Hendry
(skót) 5-2, Ali Carter (angol)

–Marcus Campbell (skót) 5-
3, Mark Selby–Robert Mil-
kins (angol) 5-1, Judd Trump
–Mark Davis (angol) 5-2.  

A legjobb nyolc között is
sima gyõzelmek születtek:
Ding–Lee 5-2, Selby–Carter
5-1, Murphy–Higgins 5-2,
Trump–Ebdon 5-1. 

Nagy formában, Selby „el-
gáncsolta” a tavalyi döntõs
Dinget (6-3), Trump pedig
csak becsületpontot engedé-
lyezett Murphynek (6-1). 

A vesztesek egyformán 15
ezer fontot kaptak, a finálé-
ban további 90 ezer oszlott
meg 60-30 arányban. Tavaly
Mark Williams nyert, miu-
tán a pekingi döntõben 10-6-
ra verte Ding Junhuit. 

Trump nyert Pekingben 

Hírösszefoglaló

A 20. forduló mérkõzése-
ivel folytatódott a labda-

rúgó- Liga-3 tavaszi idénye.
Eredmények: 5. csoport: Ara-
di Gloria CTP–Temesrékási
SE 2-2, Belényesi Bihorul-
Resicabányai ªcolar FC 1-0,
Nagyszentmiklósi Unirea–
Nagyváradi Luceafãrul 0-0,

Borossebesi Naþional– Vajda-
hunyadi FC 0-0, Karánsebesi
Autocatania–Piski CFR 0-0.
A Kisbecskereki Nova Mama
Mia–Termo Drobeta Turnu
Severin-mérkõzést nem ját-
szották le. A Temesgyarmati
Millenium és a Temesvári
Poli 2 szabadnapos volt. Az
élmezõny: 1. Luceafãrul 40
pont (36-12), 2. Piski 28 (35-

16), 3. Vajdahunyad 28 (23-
10), 4. Temesrékás 25 (26-18),
5. Borossebes 24 (16-14). A 6.
csoport: Aranyosgyéresi Seso
FC–Zalatnai SK 1-0, Tatran-
gi Unirea–Szászrégeni Avân-
tul 1-0, Nyárádtõi ASA Uni-
rea–Nagybányai Máramaros
FC 0-4, Kolozsvári Sãnãta-
tea–Dési Unirea 1-0, Székely-
udvarhelyi AFC– Szászfenesi

Unirea 0-2, Besztercei Gloria
2–Zilahi FC 1-4, Medgyesi
Gaz Metan 2–Nagydisznódi
FC 1-1. A Brassói CSM sza-
badnapos volt. Az élmezõny:
1. Aranyosgyéres 40 pont (29-
7), 2. Máramaros FC 39 (31-
16), 3. Brassói CSM 32 (19-
12), 4. Nagydisznód 31 (24-
15), 5. Zilahi FC 29 (25-19), 6.
Nyárádtõ 29 (25-25). 

Liga-3, vendégsikerekkel
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