
Jogaikért tüntettek a hétvégén
Budapesten a magyar rendvé-

delmi dolgozók: a Hõsök terétõl
vonultak a parlamenthez. A de-
monstrálók többek közt azért
vonultak utcára, hogy a jelenlegi
hivatásos állományúak változat-

lan feltételek mellett is nyugdíjba
vonulhassanak. A kormány azért
akarja megvonni tõlük a kedvez-
ményt, mert meg akarja akadály-
ozni, hogy életerõs emberek
negyvenéves koruk körül nyugál-
lományba vonulhassanak. A de-

monstrálók füstbombákat, hang-
gránátokat dobáltak az Andrássy
úton, és több tûzcsapot is megnyi-
tottak. Szombaton a Demokrati-
kus Charta szervezett tüntetést az
Orbán-kormány készülõ új alkot-
mánya ellen. 2. oldal 

új magyar szó
2011. április 18., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,0966 ▼
1 amerikai dollár 2,8331 ▼
100 magyar forint 1,5317 ▼

Ha nincs is tévéd, fizess!

A Román Televízió Társaság igazgatótaná-
csa szorgalmazza, hogy a parlament tegye
mindenki számára kötelezõvé a tévéilleté-
ket, függetlenül attól, van-e készüléke vagy
nincs. A javaslat a köztévé tevékenységi be-
számolójában szerepel. 

Magyar eskü Bukarestben is

Elõször rendeztek a hét végén a román fõ-
városban állampolgári eskütételi ünnepsé-
get a honosításért folyamodott romániai
magyarok számára. A bukaresti magyar
nagykövetségen a nyilvánosság kizárásával
tartott ceremónián 19-en kapták meg a ma-
gyar állampolgárságot igazoló okiratot. 

Média 8

Vezércikk 3

Kultúra 6
Könyvpiknik, könyvfesztivál

Hatvanezernél is több látogatója volt a
hétvégén megrendezett XVIII. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztiválnak. A rendez-
vény méltatói szerint olyan ünnepe az ol-
vasásnak, amely kivívta rangját a hasonló
közép-európai rendezvények sorában.

Aktuális 3

Alaptalan törvény 
Ma a szavazással véget ér az alkotmányo-
zás országgyûlési szakasza. Rövidesen új
alapszabály – amelyet alaptörvénynek ne-

veznek (ez alkalmasint keve-
sebbet jelent az alkotmány-
nál) – a legfõbb jogforrás
Magyarországon (ez keve-
sebbet jelent a Magyar

Köztársaságnál). A két új
elnevezés is jelzi, hogy
erõltetett, elsietett mun-

káról van szó.Ágoston Hugó

Cs. P. T.

Nem a kormánykoalíciós
partner Demokrata-Liberális

Párt (PD-L), hanem az ellenzéki
Szociál-Liberális Szövetség
(USL) jelöltjét támogatja Nagy-
bányán az RMDSZ a május 8-ra
kitûzött idõközi polgármester-
választásokon. A döntés hátteré-
ben az áll, hogy a szociáldemok-
raták és liberálisok megígérték:
ha jelöltjük gyõz, a magyar ér-
dekvédelmi szervezet megõriz-
heti az egyik alpolgármesteri
posztot – tudtuk meg Ludescher
István alpolgármestertõl. Mint
ismert, a Nagybánya központú
területi RMDSZ-szervezet elnö-
ke jelenleg a polgármesteri hatás-
kört is gyakorolja. 
Folytatása a 3. oldalon 

RMDSZ-alku

Nagybányán

ÚMSZ

Már húsvét után a parla-
ment elé terjeszthetik az al-

kotmánymódosítás tervezetét
Traian Bãsescu államfõ szerint,
aki tegnap Kovásznán arról is
beszélt, hogy az új alaptörvény
nem etnikai, hanem „szociális
és gazdasági alapokon” rajzolná
át a fejlesztési régiókat. Az ál-
lamfõ szerint a május elsõ felé-
ben nyilvánosságra kerülõ ter-
vezetrõl a parlamentnek 2012
júniusáig kellene szavaznia,
hogy a helyhatósági választá-
sokkal egy idõben népszavazás-
sal lehessen megerõsíteni az új
alkotmányt. Traian Bãsescu
Kovásznán kiállt Cseke Attila
egészségügyi miniszter mellett
is. 3. és 7. oldal 

Adományrajt: kié a 2%?
A hazai adófizetõk kegyeiért tülekednek a támogatásra pályázó civil szervezetek 

Kifüstölnék Orbán Viktort

Füstbombák az Andrássy úton. A rendvédelmiek a kedvezményes nyugdíjazás törlése ellen tüntettek

Baloga-Tamás Erika, Kovács Zsolt

Egyre kiélezettebb kam-
pányt folytatnak a civil szer-

vezetek a jövedelemadóból köz-
hasznú célra május 16-ig átutal-
ható 2 százalékos támogatásért.
Az összeg, ha nem is nagy, nem
elhanyagolható: Kovászna me-
gyében például 938 ezer lej

gyûlt be a civil szervezetek vagy
egyházak bankszámlájára, ami
nagyságrendileg megfelel egy is-
kola építési költségeinek. Lepe-
dus Lívia, a Civilek Háromszék-
ért Egyesület (CIVEK) lapunk-
nak nyilatkozó irodavezetõje
azért tartja nélkülözhetetlennek
ezt a fajta támogatási formát,
mert így az adóbevételek jelen-

tõs részét lehet helyben tartani.
Az egyesület tavalyi felmérése
szerint 2001-ben még a megkér-
dezett személyek alig 13 százalé-
ka nyilatkozta azt, hogy bízik a
civil szervezetekben, ez a szám
azonban 2010-ben már 32 száza-
lékra nõtt. Szakértõk szerint két
okból nõ az adományozók szá-
ma: egyrészt az adófizetõk felis-
merték, hogy az átutalás biztos
módja a célzott támogatásoknak,
másrészt egyre nyilvánvalóbb
számukra is, hogy a civil szerve-
zetek a kormányzati szervek által
el nem végzett munkát pótolják. 

Háromszéken 2010-ben 1097
fõvel nõtt a felajánló személyek

száma a 2009-es évhez viszo-
nyítva, és nõtt a felajánlások
mértéke is. Míg Kovászna me-
gyében 2009-ben 19 849 adófi-
zetõ ajánlotta fel a 2 százalékot,
ez a szám 2010-ben már 20 946
fõ volt.

Sepsiszentgyögyrõl érkezett
tavaly a legtöbb felajánlás, jólle-
het a begyûjtött összeg mértékét
illetõen egy kézdivásárhelyi szer-
vezet áll az elsõ helyen: 17 986
lejt utaltak át az adományozók
jótékony célra. Sepsiszentgyör-
gyön 11 032 lakos rendelkezett
jövedelemadója két százaléká-
val, így 554 ezer lej gyûlt össze.
Folytatása a 7. oldalon 

Bãsescu: régiók 

az alkotmányban

Fotó: MTI

Egyre jobban tülekednek a civil szerveze-
tek a jövedelemadóból közhasznú célra
május 16-ig átutalható 2 százalékos 
támogatásért. Sok civil szervezet pályázik 
az így megszerezhetõ pénzre. 
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Röviden

Árvaház épülhet Csíksomlyón

Mintegy 120 millió forintból épül árva
gyermekek elhelyezésére és oktatására szol-
gáló komplexum Csíksomlyón a magyar ál-
lam hozzájárulásával. A Csibész Alapít-
vány gyermekházának szombati alapkõle-
tételén jelen volt Bencsik János magyar klí-
ma- és energiaügyi államtitkár. A hátrányos
helyzetû csángó gyermekek elhelyezése
mellett különféle felnõttképzéseket is tarta-
nak majd a házban. Gergely István, az ala-
pítvány elnöke elmondta: a tervek szerint
egy év alatt sikerül majd felépíteni a mint-
egy 1100 négyzetméteres komplexumot,
ahol körülbelül 50-70 árva, szociálisan hát-
rányos helyzetû gyermek nevelésével, a tár-
sadalomba való beilleszkedésének segítésé-
vel foglalkoznak majd.

Kiadtak egy román gyilkost

Tizenhét évvel korábbi emberölést derített
fel nemzetközi együttmûködéssel a magyar
rendõrség. Ismeretlen tettes 1994. augusz-
tus 14-én a III. kerületi Csónakház utcában
a lakásán ölt meg egy hatvanéves vállalko-
zót. Az ügyet 1995-ben megszüntették, de
a rendõrség tovább kereste az elkövetõt az
országhatárokon kívül is. A tettesre a ro-
mán hatóságok december 7-én találtak
rá. A 36 éves román állampolgárságú, ro-
mán nemzetiségû férfit április 14-én adták
át a magyar hatóságoknak.

Vasútblokád a menekültek ellen

A francia hatóságok tegnap Olaszországból
érkezõ vonatjáratokat töröltek, hogy így
akadályozzák meg annak a vonatnak a be-
lépését Franciaországba, amelyen tunéziai
migránsok és politikai aktivisták tiltakoztak
a francia bevándorlási politika ellen. A
France Info francia hírrádió tudósítása sze-
rint „a méltóság vonatán” mintegy három-
száz fiatal szeretett volna tiltakozni az arab
országokból érkezõ menekültekkel szembe-
ni francia bevándorlási politikai ellen.

Tempfli Debrecenben honosul

Debrecenben kérte honosítá-
sát Tempfli József nyugalmazott nagyvá-
radi római katolikus megyés püspök (ké-
pünkön). A magyar állampolgárság meg-

adásához szükséges dokumentumokat a
püspök pénteken adta át a debreceni ön-
kormányzat okmányirodájában. Tempf-
li József ebbõl az alkalomból nyilatkozva
utalt arra, hogy egykor a debreceni egy-
házkerület része volt a nagyváradi püspök-
ség, így természetes, hogy õ maga Debre-
cenben kérte honosítását, és a városban kí-
vánja majd letenni állampolgári esküjét is.

Kiszabadított román „rabszolgák”

Harmincöt, rabszolgasorban tartott román
mezõgazdasági dolgozót szabadított ki a
rendõrség Dél-Görögországból a héten, az
embereket gyümölcsszedésre alkalmaz-
ták. Az üggyel kapcsolatban két románt és
egy görögöt letartóztattak, három románt
pedig még keresnek.

Megrongálták Petõfi szobrát

Megrongálták Petõfi Sándor szobrát, az is-
meretlen elkövetõk lefûrészelték a szobor-
alak kardját péntekre virradóan Ungvár
belvárosában. A város legnagyobb terén ál-
ló magyar emlékmûvet éjjel-nappal két
egyenruhás rendõr õrzi.

MTI

Jogaikért demonstráltak
szombaton Budapesten a ma-

gyar rendvédelmi dolgozók, akik
a Hõsök terétõl vonultak a Parla-
menthez. A tüntetõk nyolc pont-
ban foglalták össze követelései-
ket: kiszámítható, tisztes megél-
hetést biztosító életpálya; a jelen-
legi hivatásos állományúak válto-
zatlan feltételek melletti nyugdíj-
ba vonulása; a már nyugállomá-
nyúak státuszának és juttatásai-
nak megõrzése; illetményemelés;
az illetményalap és a bértábla leg-
alább az infláció mértékével tör-
ténõ emelésének törvénybe fogla-
lása; a heti 40 órás munkaidõ; az
egészség megõrzéséhez, rekreáci-
óhoz szükséges feltételek biztosí-
tása, valamint a korszerû védõ-
és munkaeszközök.

A fegyveres és hivatásos szer-
vek érdekvédelmi vezetõi beszé-
deikben állományuk helyzetérõl
panaszkodtak, azt hangoztatva,
hogy a „haza védelmében tett
szolgálataikat” a kormány „sem-
mibe veszi”. A transzparenseket
és szakszervezeti zászlókat lo-
bogtató egyenruhások a beszé-
dek közben (a belügyminiszterre
utalva) többször azt skandálták,
hogy „Pintér, takarodj!”

A tüntetés délelõtt a Hõsök te-
rérõl indult, több tucatnyi autó-
busz szállította oda az ország kü-
lönbözõ részeibõl a hivatásos és
fegyveres szervezetek tagjait. Elöl
a rendõrök, utánuk a polgári vé-
delmisek, a katonák, a vámosok,
a börtönõrök és a tûzoltók vonul-
tak. Utóbbiak közül sokan egyen-

ruhát és bevetési védõruhát visel-
tek a belügyminiszter korábbi til-
tó határozata ellenére. Amikor a
rendõri biztosítással vonuló me-
net elején a két tûzoltóautó a Ko-
dály köröndhöz ért, a menet vége

még az Andrássy út elején volt. A
rendezvényen felszólalók szerint
több mint tizenötezren vettek
részt a megmozduláson.

A demonstrálók füstbombá-
kat, hanggránátokat dobáltak az

Andrássy úton, és több tûzcsa-
pot is megnyitottak. A Parla-
ment elõtti területre egy kiállítás
miatt a demonstrálók nem tud-
tak bemenni, ezért légvédelmi
szirénák hangja mellett, fütyül-
ve és skandálva megkerülték az
Országházat.. Az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazgatóság
helyettes szóvivõje azt mondta:
nem kaptak hivatalos értesítést
arról, hogy a demonstráción
tûzoltók rendbontást vagy sza-
bálysértést követtek volna el, de
ha a sajtóban megjelentek bebi-
zonyosodnak, az illetékes pa-
rancsnokoknak vizsgálatot indí-
tanak. 

MTI

Több százan kísérték utolsó
útjára a hajdúhadházi temetõ-

ben pénteken azt az idõs asz-
szonyt, aki egy hete vesztette éle-
tét januári bántalmazása követ-
kezményeként: támadói brutáli-
san összeverték és kirabolták. A
magyarországi paramilitáris szer-
vezet, a Szebb Jövõért Polgárõr
Egyesület tagjai ezzel az esettel is
indokolták, hogy kéthetes járõrö-
zésbe kezdtek a Hajdú-Bihar me-
gyei településen. A temetésen 30
fekete egyenruhás polgárõr is
részt vett. Az alakzat élén ott állt
Vona Gábor, a Jobbik elnöke és
Rubi Gergely jobbikos országgyû-
lési képviselõ, a Szebb Jövõért
Polgárõr Egyesület tagja. Az
egyesület tagjai ezt megelõzõen is
folytatták a hét elején megkezdett
járõrözésüket Hajdúhadházon. A
magyar belügyminiszter szerint

szabálysértések történtek, a ható-
ságok ennek megfelelõen járnak
el. Hat civil szervezet közös levél-
ben sürgette határozott fellépésre
a kormányt, valamint az ország-
gyûlési képviselõket és a kisebbsé-
gi biztost a Hajdúhadházon „fé-
lelmet keltõ és a helyieket zakla-
tó” Szebb Jövõért Polgárõr Egye-
sülettel szemben. Felhívták a fi-
gyelmet, hogy az egyesület több
szállal is kapcsolódik a korábban
betiltott Magyar Gárdához és ah-
hoz a „szélsõjobboldali” Jobbik-
hoz, amelynek „cigánybûnözés-
rõl” beszélõ uszító retorikája etni-
kai feszültségeket kelt és erõsza-
kot provokálhat az országban. A
Debreceni Városi Bíróság meg-
szüntette szombaton a garázda-
ság miatt indított eljárást az egye-
sület õrizetbe vett öt tagja ellen, és
azonnali hatállyal szabadlábra
helyezte õket. A rendõrség  felleb-
bezést nyújtott be.

Járõrözés Jobbik-módra

Gyurcsány Ferenc szerint Orbán Viktor egyeduralomra tör. A szoci-
alista politikus, volt magyar miniszterelnök az általa életre hívott Ma-
gyar Demokratikus Charta tüntetésén szombaton azzal vádolta a je-
lenlegi kormányfõt, hogy elárulta a köztársaságot, lábbal tiporja a
sajtószabadságot, politikai célokra használja fel az ügyészség egy ré-
szét, és megfélemlíti a bíróságokat. Gyurcsány Ferenc azzal is vádol-
ta Orbán Viktort, hogy intézkedéseivel szétzilálja a közszférát, tétle-
nül nézi a legszegényebbek elleni erõszakot, és elszigeteli Magyaror-
szágot Európától, a világtól.

ÚMSZ

Berényi József lett a szlová-
kiai Magyar Koalíció Pártjá-

nak (MKP) újraválasztott elnö-
ke. A párt szombati nagymegy-
eri tisztújító kongresszusán
Berényi volt az egyetlen jelölt;
az elnökválasztáskor megkapta
a küldöttek döntõ többségének
támogatását: 272-en igennel
szavaztak, míg 21 szavazólap ér-
vénytelen volt. „Mi nem a Híd-
dal (a magyar–szlovák párttal –
szerk. megj.) szemben, hanem a
szlovák nacionalizmus vissza-
szorítása érdekében kívánunk
politizálni” – nyilatkozta a
kongresszus után az újraválasz-
tott elnök. – „Amennyiben a
Most–Híddal szemben fenntar-
tásaink vannak, azt megfogal-
mazzuk, de nem vagyunk meg-
szállottjai a Hídnak” – tette hoz-
zá. A következõ idõszak legfon-
tosabb konkrét feladataival kap-
csolatban a politikus a májusi
népszámlálást, valamint az
Iveta Radicová vezette szlovák
kormány munkájának a folya-
matos értékelését említette. Az
országos tanács szintén újravá-
lasztott elnöke Bárdos Gyula,
aki a szavazást követõ nyilatko-
zatában arra mutatott rá, hogy
az MKP-nak a jövõben „nyitnia
kell a civil szervezetek felé”.
Csáky Pál korábbi elnök szerint
az MKP-nak számolnia kell az-
zal is, hogy Szlovákiában elõre
hozott választások lesznek.
Berényi József az MKP hárma-
dik elnöke. 

Berényi maradt

az MKP elnöke

Kifüstölnék Orbán Viktort

A „szép jövõ” Hajdúhadházán. Járõröznek a polgári egyesület tagjai Fotó: MTI

Gyurcsány szerint Orbán szétzilálja a köztársaságot

ÚMSZ

Huszonnégy év börtönbünte-
tésre ítélte Ante Gotovina

horvát tábornokot a szerbek elle-
ni bûnökért a volt Jugoszlávia te-
rületén elkövetett háborús bûnö-
ket vizsgáló Nemzetközi Tör-
vényszék pénteken. A Hágában
kimondott ítéletében a törvény-
szék megállapította, hogy Goto-
viba részese volt annak az 1995-
ben végrehajtott hadmûveletnek,
amely miatt 200 ezer szerb mene-
külni kényszerült horvátországi
lakhelyérõl, a Krajinából. Zág-
rábban senki sem számított
Gotovina ilyen súlyos börtön-
büntetésére. Jadranka Kosor mi-
niszterelnök biztos volt abban,
hogy a nemzeti hõsként tisztelt
Gotovinát felmentik. Elõzõleg a
katolikus püspökök is a volt tá-
bornok felmentéséért imádkoz-
tak. A horvát fõváros központjá-
ban hatalmas kivetítõkrõl lehetett
követni az ítélet kihirdetését, az
embereket sokkolta a szerintük
katasztrófával felérõ ítélet. Több
ezer ember gyûlt össze Zágráb
központi terén szombat délben, a
horvát háborús veteránok által
szervezett tüntetés résztvevõi az
általuk hõsként tisztelt horvát tá-
bornokok pénteki elítélése ellen
tiltakozva. Zászlókkal, transzpa-
rensekkel álltak ki a tiltakozók a
Jelasics térre, ahol nemcsak
Gotovina börtönbüntetése miatt
fejezték ki nemtetszésüket. A tö-
megben a horvát politikusokat,
illetve az EU-t bíráló feliratokat
lehetett látni. 

Háborús bûnösét

védi Zágráb

A belügyminiszter korábbi tiltó határozata ellenére sokan egyenruhát és bevetési védõruhát is viseltek Fotó: MTI
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Ma a szavazással véget ér az
alkotmányozás országgyûlési
szakasza. Rövidesen új alap-
szabály – amelyet alaptör-

vénynek neveznek (ez al-
kalmasint kevesebbet je-
lent az alkotmánynál) – a

legfõbb jogforrás Ma-
gyarországon (ez keve-

sebbet jelent a Magyar Köztársaságnál). A
két új elnevezés is jelzi, hogy erõltetett, elsie-
tett munkáról van szó, amely néhány tekin-
tetben elõrelépést, ugyanakkor több fontosabb
szempontból visszalépést jelent az eddigi al-
kotmányhoz és a jelen valóságához képest, de
a szakmaisághoz, a modern jogtudomány
eredményeihez és az eddigi magas színvona-
lú magyar alkotmányos kultúrához képest is. 
Mindezeket nem az alkalmi kommentátor
nyilatkoztatja ki, hanem tekintélyes szakem-
berek mondják. Sólyom László volt államfõ
például, egykori alkotmánybírósági elnök,
többek között azt nyilatkozta e testület ellen-
õrzõ lehetõségeinek korlátozásáról: „érthetet-
len, indokolatlan és elfogadhatatlan”. Tessék
vitatkozni a jogtudóssal, mondhatnánk
azoknak, akik a Fidesz és a magyar kor-
mány minden elmeszüleményét lelkesen fo-
gadják, és minden kifogást balliberális me-
rényletnek tekintenek! 
A „romantikus” bevezetés (preambulum)
kezdetlegesen, de korántsem ártatlanul múlt-
idézõ „tételei” otthon kevésbé fognak felhábo-
rodást kiváltani, s külföldön is legfeljebb el-
nézõ mosolyt vagy szarkasztikus nevetést, hi-
szen a demokráciába belefér a kényszerképze-
tek kiélése is; ám az emberek „húsába vágó”
elõírások, az alaptörvénnyel legalizált meg-
szorítások – mint azt a kormány népszerû-
ségének drasztikus csökkenése és az eddigi
megmozdulások is jelzik – nagyméretû tilta-
kozáshullámot, akár belátható idõn belül
gyökeres politikai változást is elõidézhetnek.
Ezen pedig nem változtat sem gyûlöletbe-
széd, sem vádaskodás. A felelõsséget és a „tá-
madásokkal” való szembenézést vállalni kell.
Ezek két fõ csapása talán a következõ. Egyfe-
lõl az alapjogok kérdése – akár „vörösnek” is
tekinthetõ az új alaptörvény felfogása, misze-
rint emberi jogok akkor illetik meg az em-
bert, ha kötelességeit teljesíti. („Aki nem dol-
gozik, ne is egyék!”, ugyebár, de még ez is to-
vábbfejlesztve némi tajgetoszi bukéval.) Más-
felõl – ismét Sólyom Lászlót idézve – „iga-
zolhatatlan, hogy a bírák nyugdíjkorhatárát
az utolsó pillanatban 70 évrõl 62-re csökken-
tették”. Igazolhatatlan, egyben életveszélyes a
demokratikus igazságszolgáltatásra nézve
(hacsak az utolsó utáni pillanatban vissza
nem vonják). Nekünk itt Romániában van
fogalmunk arról, hogy mit jelent a szétvert,
politikailag befolyásolt – ellenõrzött és mani-
pulált, az állampolgárok ügyeinek rendezésé-
ben megbénított – igazságszolgáltatás. 
Külön diszkrét bája az új magyar alapsza-
bálynak, hogy az ellenzék pártjai nem írják
alá, ami izgalmas politikai helyzethez vezet,
túl azon, hogy egypártivá, pártállamivá teszi
az alap(talan)törvényt. 
Végül, pusztán a derû kedvéért: a román ál-
lamfõ is bejelentette az új alkotmány elõter-
jesztését. A narancs gõzhenger akadályt nem
ismerve mûködik, s útjában mindent eltipor. 
Amitõl félünk, nem menekülünk. 

Alaptalan törvény

Ágoston Hugó

M. Á. Zs.

Kovásznán találta meg a hét-
végén Traian Bãsescu – saját

bevallása szerint – azt a „csendes
helyet”, ahol nyugodtan áttanul-
mányozhatta az alkotmánymódo-
sítás tervezetét. A háromszéki für-
dõvárosban tartott tegnapi sajtó-
tájékoztatóján az államfõ el-
mondta, a tervezetet várhatóan a
húsvéti ünnepek után terjesztik a
parlament elé, és ha a honatyák
kétharmada megszavazza a mó-
dosítást, akkor  a 2012 júniusi
helyhatósági választásokkal egy
idõben írnák ki a népszavazást az
alaptörvény elfogadására.

„Hasznos” régiók?

A fejlesztési régiók átszervezé-
sének elsõsorban hasznosnak kell
lennie, és nem etnikai, hanem
szociális és gazdasági megfontolá-
sokon kell alapulnia – fogalma-
zott Bãsescu. Hozzátette: maga
fogja javasolni a régiók fogalmá-
nak megjelenését az alkotmány-
ban, majd leszögezte, az etnikai
alapú autonómiára vonatkozó
célkitûzéseket egyetlen kormány-
koalíció sem fogja támogatni, bár-
milyen összetételû is legyen. Sze-
rinte az RMDSZ nem állt elõ túl-
zott követelésekkel, megvalósítha-
tatlan feltételekkel vagy zsarolás-
sal a koalíciós partnerek irányá-

ban. Mint ismeretes, a fejlesztési
régiók átszervezése az RMDSZ
egyik fontos célkitûzése, a szövet-
ség által elkészített törvényterve-
zet tizenhat mikro- és öt
makrorégiót hozna létre. Az egyik
területi egység Hargita, Kovászna
és Maros megyébõl állna, amely
tulajdonképpen a Székelyföldet
foglalná magába. A törvényterve-
zetet hallgatólagosan fogadta el a

szenátus, ügydöntõként a képvise-
lõház szavaz róla. 

Az RMDSZ üdvözli 

Borbély László, a szövetség po-
litikai alelnöke a Mediafax hírügy-
nökségnek adott nyilatkozatában
üdvözölte, hogy a fejlesztési régi-
ókról szóló kitétel bekerül az al-
kotmányba is. „Mindig szorgal-
maztuk a regionális felosztás felül-
vizsgálatát, ezzel kapcsolatban
törvénytervezetet terjesztettünk
elõ a parlamentben, és várjuk,
hogy a többi párt is foglaljon állást
ezzel kapcsolatban. Ráadásul a
nemrég aláírt koalíciós megállapo-
dásban is szerepel, hogy újra kell
gondolnunk a gazdasági régiókat”
– mondta Borbély. Hozzátette: va-
lós hatáskörökkel is fel kell ruház-
ni a létrehozandó régiókat, emlé-
keztetve, hogy jelenleg csupán sta-
tisztikai célokat szolgáló egységek-

rõl lehet beszélni. „Minél hama-
rabb döntenünk kell a régiók át-
szervezetésérõl, hogy az Európai
Bizottság beiktathassa a módosí-
tást a 2013–2021-es uniós költség-
vetésbe” – sürgetett az RMDSZ
politikai alelnöke. 

Ponta: csak porhintés 

Az alkotmánymódosítási len-
dületet visszafoghatja az ellenzék
hozzáállása, ugyanis a koalíció
nem rendelkezik kétharmados
parlamenti többséggel. Victor
Ponta PSD-elnök „a múlt mara-
dékának”, „porhintésnek” nevez-
te Bãsescu bejelentését „Elkészí-
tettük saját alkotmánymódosítási
tervezetünket, amelyrõl egyeztet-
tünk az RMDSZ-szel és a nem-
zeti kisebbségek képviselõcso-
portjával” – fogalmazott a
Szociál-Liberális Szövetség
(USL) társelnöke. 

Román lapszemle

Mintegy hetvenszázalékos bérkiegészítést
kaptak az elmúlt évben a belügyminiszté-
rium alkalmazottai különbözõ járulékok
és prémiumok formájában. (EVZ) Az
ország harmadik leggazdagabb embere,
Ioan Niculae a hülyék országának nevezi
Romániát. Szerinte 1,2 milliárd eurós va-
gyona „csak” az ötszázadik helyre sorol-
ná, ha a politikusok vagyonát tisztessége-
sen átvilágítanák. (EVZ) Sarmisegetuza
dák romjait tovább rombolják a helyi la-
kosok: a kõépületek maradványaiból saját
kerítéseiket javítják ki. (România liberã)
Bercea Mondialu több telefonbeszélgetés-
ét is lehallgatta a román titkosszolgálat.
(Puterea) 

Traian Bãsescu államfõ háromszéki üzenete: a romániai régiók átszervezése nem történhet etnikai alapon

Régiók az alkotmányban

Folytatás az 1. oldalról

„A politikai alku úgy szól: ha nem
állítunk jelöltet, hanem az ellenzé-
ki jelöltet támogatjuk, a tisztséget
a 2012-es választások után is meg-
õrizhetjük” – magyarázta lapunk-
nak Ludescher. Az elöljáró szerint
ez nem mond ellent annak, hogy
Bukarestben az RMDSZ a PD-L-
vel kormányoz. „Mi itt, Nagybá-
nyán mindig is a liberálisokkal
szövetkeztünk, a 2008-as választá-
sokon együtt alkottuk a többséget
a városi tanácsban. Így lehettem
én alpolgármester” – magyarázta.
Nagybányán négy jelölt száll ver-
senybe május 8-án a polgármeste-
ri székért: egy PD-L-s, egy USL-s
és két független. A tisztség tavaly,
Cristian Anghel addigi elöljáró
bebörtönzésével üresedett meg. A
liberális politikust tavaly március-
ban ítélték korrupció miatt másfél
év szabadságvesztésre, egy hónap-
ja feltételesen kiengedték a rácsok
mögül. Egyébként a választások
megszervezése pénzhiány miatt
nem ígérkezik zökkenõmentes-
nek. Ludescher elmondta, meg-
próbálja kijárni a minisztériumok-
nál, hogy a választások költségeit
ne az önkormányzati alkalmazot-
tak béralapjából állják. 

RMDSZ-alku

Nagybányán

Boc pártjára állt és bírálta Blagát az államfõ
Övön aluli támadást intézett tegnap Vasile Blaga ellen Traian
Bãsescu államfõ. Annak alátámasztására, hogy továbbra is Emil
Bocot támogatja a Demokrata-Liberális Párt (PD-L) május 14-i
tisztújításán, úgy fogalmazott, hogy nem lehet rábízni az alaku-
latot egy káplárra, valódi az alakulatnak elnökre van szüksége. A
kifakadásának okát firtató kérdésekre Bãsescu elmondta, kelle-
metlenül érintette, hogy a PD-L fõtitkára nyilvánosságra hozta
kettejük találkozóját, azt sugallva, hogy õt támogatná a párt elnö-
ki tisztségéért folyó versenyben. Blagát egyik támogatója, Cezar
Preda PD-L-alelnök védte meg, megjegyezve, hogy „minden
káplár tarsolyában ott lapul a marsallbot”.

Cs. P. T.

Elõször rendeztek a hét végén
a román fõvárosban állampol-

gári eskütételi ünnepséget a hono-
sításért folyamodott romániai ma-
gyarok számára. A bukaresti ma-
gyar nagykövetségen, a sajtó kizá-
rásával tartott ceremónián 19-en
kapták meg a magyar állampol-
gárságot igazoló okiratot. 

Az újdonsült kettõs állampol-
gárok zöme Székelyföldrõl uta-
zott a fõvárosba letenni az esküt,

Bukarestben nyújtották be koráb-
ban irataikat is. „Eredetileg Csík-
szeredába szerettem volna men-
ni, a fõkonzulátusra, de ott renge-
tegen voltak, nehéz volt jelentkez-
ni. Bukarestben azonban azonnal
kaptam egy idõpontot” – mondta
lapunknak a 35 éves sepsiszent-
györgyi Bedõ Olivér az eskületé-
tel után. A fiatalember tavaly no-
vemberben adta le iratait a
fõvárosban. Magyarázata szerint
azért folyamodott a magyar ál-
lampolgárságért, mert „ez kapu-

kat nyit meg” számára. „Ha pél-
dául Kanadában vagy az Ameri-
kai Egyesült Államokban szeret-
nék munkát vállalni, nem kell
sorban állnom vízumért a követ-
ségeken” – fejtegette. Beszámoló-
ja szerint sokan megtették már
ezt a lépést sepsiszentgyörgyi kör-
nyezetébõl, hozzá hasonló meg-
fontolásokból. „Sokan vannak
otthon olyanok is, akik várják,
járjon le ez a nagy tolongás a csí-
ki konzulátuson, azután folya-
modnak állampolgárságért” – tet-
te hozzá.

Mint megtudtuk, az eskületé-
tel, rövid, mindössze negyedórás
ceremónia volt. A nagykövet kö-
szöntõ szavai után a leendõ ál-
lampolgárok meghallgatták a
himnuszt, majd a fõkonzul után
kórusban elmondták az eskü szö-
vegét. 

A bukaresti magyar nagykö-
vetség épületében rendezett ün-
nepség immár a harmadik Ro-
mániában: március közepén
Csíkszeredában Kövér László
házelnök, valamint Kolozsváron
Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes jelenlétében már letette az
állampolgári esküt az igénylõk
egy része, köztük az erdélyi ma-
gyarság néhány neves vezetõ
képviselõje. 

Magyar eskü Bukarestben is

Bedõ Olivér számára „kapukat nyit” az állampolgárság Fotó: Tofán Levente



Bogdán Tibor 

Az országban jelenleg
viszonylag kis területen,

nem egészen 900 hektáron
termesztenek génmódosí-
tott növényeket. Ez jóval
kevesebb, mint a 2009-ben
és 2010-ben bevetett több
mint 7000 és csaknem 3500
hektár. 

Nyolcszáz hektáron

Korábban Romániában
génmódosított szóját is ter-
mesztettek, most viszont
csak kukoricáról van szó. A
bevetett földek Kolozs,
Arad, Brãila és a Cãlãraºi
megyék-ben találhatók. A
termesztõk szerint a génmó-
dosított növények igen kifi-
zetõdõek. A brãilai Nagyszi-
geten Culiþã Tãriþã tavaly-
elõtt 800 hektáron ültetett
génmódosított kukoricát, az
átlagos hozam pedig tíz szá-
zalékkal növekedett. 

Valeriu Tabãrã mezõgaz-
dasági miniszter egyenesen a
romániai élelmezési gondok
enyhítését látja a génmódosí-
tott növények termesztésé-
ben, amely a környezetvéde-
lem javításához is hozzájá-
rulhat, hiszen ezek ellenálló-
ak számos kártevõvel szem-
ben, így voltaképpen alig igé-
nyelnek növényvédõ szere-
ket. Szerinte Románia évente
legalább egymillió eurót ve-
szít csupán azzal, hogy le-
mondott a génmódosított
szója termesztésérõl, a ro-
mán mezõgazdaság potenci-
álja ugyanis mintegy kétmil-
lió tonnás termést tenne lehe-
tõvé ebbõl a növénybõl. A
tárcavezetõ álláspontját azzal
is nyomatékosítani kívánja,
hogy Romániában, kenyér
formájában, mindenki na-
ponta fogyaszt például „ter-
mészetes génmódosuláson”
átment búzát, anélkül, hogy
ez bármilyen formában káro-
sítaná az egészséget. 

Érdekkonfliktusban 
a miniszter?

Az InfoOMG civil társa-
dalmi szervezet elnöke,
Ramona Duminicioiu sze-
rint azonban „maga a mi-
niszter génmódosított”. Tel-
jességgel hamisnak nevezi
azt az állítást, miszerint gén-
módosulások természetes
úton is történhetnek. Egyben
azt is cáfolja, hogy a génmó-
dosított növények bármikép-
pen is segíthetnének a mezõ-
gazdasági vagy élelmezési
gondokon. Adatainak megfe-
lelõen ugyanis például Latin-
Amerikában, ahol nagy terü-
leteket ültettek be „laborató-
riumban preparált” szójával,
jelentõsen megdrágultak a
vetõmagvak, és aggasztó
mértékben szaporodni kez-
dett a rendkívül ellenálló
„szupergyom”.

Nem kormányzati szerve-
zetek egyébként úgy tudják,
hogy Tabãrã voltaképpen
saját érdekeit szolgálná az
ilyenfajta kultúrák kiterjesz-
tésével. A génmódosított
növényeket jelenleg 22 me-
zõgazdasági termelõegység
termeszti, a területeket pe-
dig a Monsanto Europe cég
felügyeli. Hírek szerint pe-
dig a tárcavezetõ szoros
kapcsolatot tart fenn ezzel a
céggel, amellyel 2001 óta

szerzõdéses viszonyban áll,
és amelynek szolgálatában
következetes és fokozott
lobbitevékenységet folytat.
Ez pedig nem egyéb, mint
érdekkonfliktus, amiért is
több civil szervezõdés levál-
tását kéri. Nem kormányza-
ti szervezetek egyenesen az
Európai Parlamenthez for-
dultak, kivizsgálást sürgetve
az ügyben.

Elszabadulhat 

A génmódosított növé-
nyek egészségkárosító hatá-
sát nem sikerült eddig még
teljesen egyértelmûen bizo-
nyítani. Másfajta veszélyek-
rõl azonban érkeztek már hí-
rek. Így az amerikai Ökoló-
giai Társaság közölte, elõ-
ször találtak vadon szaporo-
dó genetikailag módosított
repcét az Egyesült Államok-
ban. A transzgénikus növé-
nyekre az utak mentén buk-
kantak rá, közöttük olyat is
találtak, amelyben két
transzgén is volt, jóllehet
még csak egy transzgént tar-
talmazó génmódosított rep-
cét termesztenek. Ez egyér-
telmûen arra utal, hogy a
módosított repce képes sza-
porodó populációkat létre-
hozni a mûvelés alatt álló te-
rületen kívül is, ami alátá-
masztja a környezetvédõk-

nek azt az aggodalmát, hogy
ezeket a növényeket nem
tudják majd tartósabban kor-
dában tartani, így kereszte-
zõdhetnek vadon élõ társaik-
kal. Ez komoly veszéllyel jár-
hatna a biogazdálkodókra
nézve is, hiszen a „fertõzött”
növényi kultúrákat immár
nem lehetne ökológiai cím-
kével ellátni. 

Világviszonylatban egyéb-
ként az Egyesült Államok-
ban termelik a génmódosí-
tott növények kétharmadát,
több mint 64 millió hektá-
ron, majd Brazília és Argen-
tína következik 21-21 millió
hektárral. 

Tény, hogy a fenyegetõ
élelmiszerválság körülmé-
nyei között a génmódosítás
jelenthetné a „varázslatos
megoldást”, amelynek nyo-
mán aszályos területeken is
megterem a gabona, bõven
teremnek a növények szélsõ-
séges idõjárási körülmények
között is.

Csökkenõ érdeklõdés

A transzgénikus növények
hívei elsõsorban azzal érvel-
nek, hogy a génmódosítás
nyomán a kultúrák ellenálló-
vá válnak a gyomirtókkal és
rovarkártevõkkel szemben.
Ez rendkívül elõnyös a ter-
melõre nézve, de a fogyasztó

sem károsul. Mi több, a gén-
módosítások akár elõnyösek
is lehetnek az egészségre néz-
ve, így például az aranyrizs
az emberi szervezetben A-vi-
taminná átalakuló béta-karo-
tint termel, de úgyszintén jó-
tékony hatású a szervezetre a
nagy olajsavtartalmú napra-
forgó és az allergén fehérjék-
tõl mentes szója is. 

Az Európai Parlament
környezetvédelmi bizottsága
február utolsó napján tár-
gyalt a génmódosított növé-
nyek termesztésére vonatko-
zó új szabályozás lehetõségé-
rõl, amelynek megfelelõen a
tagországok mindegyike ma-
ga dönthetné el, engedélyezi-
e, avagy tiltja az ilyen kultú-
rák termesztését. Ugyanak-
kor Brüsszel azt is figyelem-
be veszi, hogy az Euroba-
rométer felmérésének megfe-
lelõen az európaiak többsége
nem bízik a génmódosított
növényekben. Ugyanakkor
tekintettel van arra is, hogy
frissebb adatok szerint nem is
igazán kifizetõdõ az ilyen nö-
vények termesztése, így Eu-
rópában csupán az elmúlt két
esztendõben 23 százalékkal
csökkentek a velük beültetett
területek. Jelenleg az európai
mezõgazdasági területek csu-
pán 0,06 százalékán termesz-
tenek transzgénikus növé-
nyeket. 
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Génmódosítás: áldás vagy pokol?

Gy. Z.

Kétségtelen tény: Silvio
Berlusconi olasz minisz-

terelnök nagy napokat él.
Miközben ugyanis – tán már
maga sem tudja, hányadik –
bírósági per folyik ellene,
nemzetközi téren aktivizáló-
dik. Egymaga kívánja meg-
oldani a tunéziai humanitá-
rius válságot, amely Lampe-
dusa szigetén keresztül saját
országát is nehéz helyzetbe
sodorta. 

Chiara és Ambra

Miközben pedig csütörtö-
kön még arról érkezett hír,
hogy kezdi elõkészíteni a
visszavonulását, és a két év
múlva esedékes parlamenti
választásokon már nem jelöl-
teti magát (utódjának Ange-
lino Alfano igazságügyi mi-
nisztert képzeli el), szomba-
ton már igazán elemében
volt, s pártjának, a Szabadság
Népének (PdL) római ülésén
kijelentette, hogy nem távo-
zik az ország élérõl, amíg
szükség van rá. A jelek sze-
rint azonban azt a tervét vég-
képp feladta, hogy Giorgio
Napolitano utódjaként s

Olaszország köztársasági el-
nökeként elfoglalhassa a
Quirinale-palotát.

Kétségtelen tény, hogy a 74
éves politikus nagy túlélõ. Hi-
szen többséget kapott szerda
este az olasz képviselõházban
az a gyakorlatilag õt védõ tör-
vényjavaslat, amelyet utóbb
nagy valószínûséggel a szená-
tus is elfogad. Eszerint bün-
tetlen elõéletûek esetében rö-
vidül az elévülés idõtartama,
s ezzel Berlusconi két ellene
folyó pert is megúszhat. Az
egyikben a kormányfõnek
egykori brit ügyvédje, David
Mills megvesztegetése, a má-
sikban a médiabirodalmát
érintõ adócsalás miatt kellene
bíróság elé állnia.

Mindez azonban édeske-
vés ahhoz, hogy a nagy étvá-
gyú olasz miniszterelnök az
általa „bunga-bunga partik-
nak” nevezetett orgiákkal
kapcsolatos ügyben sem kell
vállalnia a felelõsséget. A mi-
nap két olasz nõ erõsítette
meg a milánói ügyészség
elõtt a Berlusconi ellen felho-
zott vádakat. A két piemonti
fiatal nõ, Chiara és Ambra
tavaly augusztus 22-érõl más-
napra virradóra volt hivata-
los a „Cavaliere” (azaz „Lo-

vag” becenévre hallgató mi-
niszterelnök Milánóhoz kö-
zeli rezidenciájára. Az olasz
sajtó által ismertetett beszá-
molók szerint válaszaik meg-
erõsítették a villában rende-
zett estélyek kicsapongó jelle-
gére vonatkozó állításokat.
Az egyikük elmondta, hogy
azért akart vallomást tenni,
mert a miniszterelnök „ele-
gáns vacsorákról” beszélt,
neki azonban „merõben más
jellegû” emlékei vannak.

Az idõjárás-jelentés 
elmarad

Április 6-án kezdõdött el a
hétfõnként tárgyalt Rubyga-
te-per, amelyben azzal vádol-
ják az olasz kormányfõt,
hogy egy – az eseménykor
még – fiatal korú marokkói
lány, becenevén Ruby „szol-

gáltatásait” pénzért vásárolta
meg, majd pedig hatalmával
visszaélve szólt a rendõrség-
nek, hogy engedje szabadon
a késõbb lopáson rajtakapott
lányt. A szóban forgó nyári
estén a vallomást tevõk egyi-
ke szerint alig telt el negyed-
óra a kezdés után, a parti
máris elfajult: a meghívott lá-
nyok feltárták mellüket, in-
tim testrészein fogdosták a
miniszterelnököt, aki egy
adott pillanatban megkérdez-
te tõlük, hogy készek-e „a
bunga-bungára”. Erre kórus-
ban felelték, hogy igen, majd
levonultak az alagsorba.

Az ottani jelenetek már
kellõképpen feldúlták a két
vallomástevõt ahhoz, hogy
távozzanak. Ekkor Emilio
Fede 79 éves tévébemondó,
aki ugyancsak vádlottja a
Rubygate-nek, tudatta velük,

hogy mehetnek ugyan, de
akkor nem remélhetik, hogy
az õ csatornáján idõjárás-je-
lentést mondhatnak be. Ez
az ígéret csalta ugyanis õket
a Milánóhoz közeli villába,
heti 5 ezer eurós fizetséggel
megtoldva.

Ápolónõk táncolnak

A külföldi sajtó a szó szo-
ros értelmében csámcsog a
„bunga-bunga partik” forga-
tókönyvén. Egyebek mellett
azon, hogy az annak idején
18 esztendõs hölgyek, Amb-
ra Battilana és Chiara Dane-
se az ügyészek elõtt elmon-
dott beszámolójuk szerint
úgy szabadultak meg felsõ-
testüket takaró ruhadarabja-
iktól, hogy közben kénytele-
nek voltak Berlusconi disznó
vicceit, poénjait hallgatni. A

politikus segített is nekik a
vetkõzésben. Ezt követõen az
orgiának helyszínül szolgáló
villához tartozó diszkóban a
lányoknak „közönséges mó-
don” táncolniuk kellett. Né-
melyikük ápolónõnek volt öl-
tözve, mások teljesen pucé-
ron ropták.

Berlusconi két ügyvédje,
Piero Longo és Niccolo Ghe-
dini ezeket a beszámolókat
mint teljes mértékben kitalá-
ciókat és így alaptalanokat
természetesen visszautasít-
ják. Figyelmen kívül hagyva
azt a tényt, hogy mindkét
hölgy teljesen önként jelent-
kezett vallomástételre az ál-
lamügyészségnél, s hogy Ber-
lusconi mindig is azzal dicse-
kedett: az általa rendezett es-
télyeken teljes gátlástalanság
uralkodik. Akárcsak a Ruby
nevû ifjú marokkói leányzót,
õket is Berlusconi Rete 4 nevû
tévétársaságának a fõnöke, a
már említett Emilio Fede
szervezte be, tõle kapták a
„meghívójukat”. Ruby pénzt
kapott a „Lovagtól” ajándék-
ba, amit a férfi azzal magya-
ráz, hogy pusztán azért tette,
mert így akarta a lányt a
prostitúció rabságától meg-
szabadítani. Több tízezer
euróról van szó, amelybõl
egyébként az ifjú hölgy szép-
ségszalont kíván berendezni.
Az akkoriban még fiatal korú
marokkói prostituált, Ruby
Rubacuori („Szívrabló”) az
elmúlt héten jelent meg a bí-
róságon vallomástételre, de a
tárgyalást öt perc elteltével
májusra napolták. 

Berlusconi és a „bunga-bunga partik”
Úgy megy, mintha jönne – nagyjából

ez a mondás jellemzi Berlusconi visel-

kedését: csütörtökön még lassú vissza-

vonulását lebegtette meg, de a hétvé-

gén már arról beszélt, hogy százhúsz

évig fog élni és politizálni.

Öreg ember nem vénember. Silvio Berlusconi lenge öltözékû és könnyûvérû lányok társaságában

Romániában egy idõ óta ismét fellán-
golt a génmódosított növényekkel kap-
csolatos vita. Az okot most Valeriu
Tabãrã mezõgazdasági tárcavezetõnek
az az elképzelése szolgáltatta, hogy az
országban kiterjesszék ezeknek a növé-
nyi kultúráknak a termesztését.



A héten a kormány ismét felelõsséget vál-
lal két törvényért. Az elsõ a tanárok fize-
tésérõl szóló jogszabály, amely tulajdon-
képpen befagyasztja a pedagógusok béreit
és megakadályozza, hogy a 2008/221-es
számú törvény szerint 50 százalékkal
emeljék a fizetésüket. A másik a társadal-
mi párbeszéd törvénye, amelyrõl minded-
dig igen kevés szó esett, pedig nagyon
fontos jogszabály. 
Ami a tanárok bérének (újra)szabályo-
zását illeti, annak a tartalmánál fontosabb
a politikai üzenete: a teljes politikai elit
elégtelenre vizsgázott akkor, amikor vá-
lasztási megfontolásból egyhangúan meg-
szavazta a tanárok 50 százalékos béreme-
lését, majd visszautasította a jogszabály

alkalmazását, és most törvény-
nyel is legitimálni kívánja tu-

lajdon turpisságát. Ha ezt a
jogszabályt elfogadják –
márpedig nincs, aki meg-

akadályozza –, akkor
az arra teremt prece-
denst, hogy a pártok
a választási kam-
pányban bármit ígér-
hetnek, mert hata-

lomra kerülve nem lesz kötelezõ számuk-
ra azt teljesíteni. 
E jogszabállyal kapcsolatban azonban
meg kell jegyezni, hogy a kormány akkor
is igen nehéz helyzetbe kerül, ha a tör-
vény életbe lép. A tanárok ugyanis ország-
szerte a bíróságokhoz fordultak és egyre
gyakrabban nyertek pert
az állammal szemben. Mi
több, nemrég a legfelsõbb
bíróság úgy határozott,
hogy a tanároknak 2008.
október elsejétõl 2009. de-
cember 31-ig jár az 50
százalékkal megemelt bér. Jelenleg a hazai
bíróságok napirendjén több mint tízezer
tanár keresete szerepel, akik kérik, hogy
az állam teljesítse a velük szemben vállalt
kötelezettségeit. A legfelsõbb bíróság dön-
tése után valószínûsíthetõ, hogy ezeknek
a kereseteknek a bírák helyt is fognak ad-
ni. Úgy tetszik, hogy az igazságszolgálta-
tás komolyabb és következetesebb hatalmi
ág, mint a törvényhozás, és korrigálni tud-
ja az elõbbi hibáit.
A társadalmi párbeszéd törvénye – ha a
megnevezésébõl indulunk ki – elõzményte-
len Romániában, hiszen ilyen néven még

nem jelent meg törvény. Valójában azon-
ban ez a jogszabály egyszerre öt törvényt
és egy kormányhatározatot helyez hatá-
lyon kívül. Ezek, sorrendben a szakszerve-
zeti törvény, a munkaadói törvény, a mun-
kakonfliktusok törvénye, a gazdasági-szo-
ciális párbeszéd tanácsának törvénye és a

kollektív munkaszerzõdé-
sek törvénye, valamint a
társadalmi párbeszéd-bi-
zottságokról szóló kor-
mányhatározat. Ha ehhez
még hozzávesszük, hogy a
közelmúltban ugyancsak a

kormány felelõsségvállalásával fogadták el
az új munkatörvénykönyvet, akkor vilá-
gossá válik, hogy a kabinet teljes egészé-
ben meg akarja újítani a munkavállalói jo-
gokkal kapcsolatos szabályozást.
Tartalmi szempontból az új rendelkezések
nagyon kevés újdonságot tartalmaznak. A
leglényegesebb módosítások célja az, hogy
korlátozza, illetve bürokratikusabbá tegye
a munkavállalói érdekvédelmet, miáltal a
jogszabály szellemisége közelít az új mun-
katörvénykönyvéhez. A kormány kivonná
a béralkut a munkaügyi jogviszony kereté-
bõl, és a fizetéseket törvény révén határoz-

ná meg. Ezzel egyrészt sérül a munkaszer-
zõdést aláíró felek szerzõdéses szabadsága,
másrészt jelentõs mértékben korlátozódik
a munkavállalói érdekvédelem lehetõsége.
Ha ugyanis a szakszervezet béremelést
akar, akkor nem a munkaadóval, hanem a
parlamenttel kell tárgyalnia, ami abszur-
dum. A törvénytervezet bevezeti továbbá a
munkaügyi döntõbíróság intézményét, ami
nemcsak munkajogi, de az igazságügyi
szempontból is aggályos, hiszen párhuza-
mos instanciát hoz létre, ami ráadásul nem
is független, mert a Munkaügyi Minisztéri-
um fennhatósága alatt áll. 
Azt hiszem azonban, hogy most a tarta-
lomnál sokkal fontosabb a forma, ami a
jelen esetben: a kormányzati felelõsségvál-
lalás mint törvénykezési eljárás. Ezt az al-
kotmányosság határán imbolygó intéz-
ményt a Boc-kormány immár hetedszer
veszi igénybe anélkül, hogy bármilyen po-
litikai vagy szakmai oka lenne rá. Ami vi-
szont nem más, mint a parlamenti demok-
rácia semmibevétele és a törvényhozás
megalázása. Ugyanakkor pedig visszatérés
a Nagy Nemzetgyûlés gyakorlatához,
amely szintén nem vitatta meg cikkelyen-
ként az elfogadott jogszabályokat. 

Ha Apponyi csakugyan professzor lesz, megint Jókai Mór halott,
szelíd, szép arca int vissza mosolyogván, mert Apponyi Albert is, sõt
különösen a Jókai embere. Csodálatos, ám bizonyos, hogy Jókai so-
ha embert nem ismert, minden hõse hazug, de a legbolondabb és
leglehetetlenebb életek utánzókat kaptak miatta, általa. “(...) Il faut
quitter le littoral. Soyons les nouveaux Argonautes, qui font com-
merce d’Idéal”. Budapesten nem is tudhatják, nem is érthetik, hogy
Jókai mennyi Jókai-embert teremtett Magyarországon, én például
majdnem mindenik alakjának lemásolóját ismerem, olyikat két-há-
rom-négy példányban is. Tisza István éppen úgy nem volna az, aki,
Jókai nélkül, mint Apponyi, aki azonban szebb, különb és Jókaihoz
illõbb, élõ, utánzó regényhõs.
Apponyit szabad, lehet szidni, magyarázni, megérteni vagy szeretni,
de nem szabad s nem lehet meg nem bámulni. Élete fölött is vitáz-
hatunk, (...) de azt senki sem mondhatja: nem volt szép ez az élet.
Talán se hasznos, se teremtõ élet nem volt az Apponyié, de haszon-
lesõ és cinikus sem volt. Hogy Kalksburg iskolája nem engedte elfe-
ledtetni elveit, princípiumait az õ egykori tanítványában, ez is majd-
nem okos és bizonyos. De Kalksburgnál is erõsebb volt Jókai, a grófi
üzletnél a „commerce d’Ideál”, az apai örökségnél – szívben és va-
gyonban – az idõk változó, új romantikája. Apponyi emberileg, sze-
mélyében a legszebb, leggazdagabb életet élte s annyira Jókai-hõs
volt, hogy különben meg se lehetne érteni magyar földön az õ gya-
kori s szokatlan bátorságait. 

Ady Endre: A Jókai embere, Nyugat, 1911, 8.szám (április 16.)

Nagy Nemzetgyûlés reloaded
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A „vajon hol lehet”-sorozat keretében újabb rejtvé-
nyen törhetik a fejüket derék rendõreink, akik most
azon töprenghetnek: hova is tûnhetett a hét év bör-
tönre ítélt Dinel Staicu, azaz most már Dinel Niþu?
A Felekezetek Nemzetközi Bankjától 190 milliárd
lejt lenyúló Staicu ugyanis kevéssel az ítélet megszü-
letése elõtt kérvényezte felesége családnevének felvé-
telét – eltûnését éppen a névcsere tette lehetõvé. Az
illetékesek jóváhagyták a kérést, bár annak Staicu ál-
tali indoklása a vonatkozó törvényben engedélyezett
tizenkét ok egyikének sem felelt meg. Staicu nem
azért kérte a névcserét, mert mondjuk neve vulgáris
vagy nevetséges szó lett volna, vagy mert az anya-
könyvvezetõ elírta a nevét, netán idegenes a csengé-
se, esetleg nõi név lenne, vagy õ változtatott volna
nemet… De hát akkor miért kérte? Csak nem a bûn-
üldözõk megtévesztése lett volna a célja?
A craiovai polgármesteri hivatal lakossági nyilván-
tartó osztályának fõnöke bezzeg tudja az okot.
Staicu kérvényében ugyanis ott áll: a felesége iránti
határtalan ragaszkodása késztette erre a lépésre.
Nem csoda, ha annyira elhomályosult a hivatal ille-
tékeseinek a szeme, hogy nyomban jóváhagyták a
kérést, de a nagy szemtörülgetés közben az ügyészek
is megfeledkeztek a bûnvádi dossziéban szereplõ
vádlott névcseréjérõl értesíteni a rendõröket.
Õk pedig így a hét év börtönt kimondó ítélet után,
letartóztatás céljából szorgalmasan keresni kezdték a
virtuális börtönlakót (aki egy másik bûnvádi dosz-
szié tanúsága szerint 280 milliárd lejjel károsította
meg a szászmedgyesi Transgaz vállalatot). És keres-
ték bukaresti otthonában, de nem találták, és kutat-
tak utána számos craiovai lakásaiban, de nem buk-
kantak a nyomára, és kajtattak utána nem kevésbé
számos cége székházaiban is – ám dettó. 
És akkor kiadták a körözést ellene – nyilván Dinel
Staicu névre, szigorúan felszólítva a vámhatóságokat
is, hogy ilyen néven kiutazó személyt azonnal
tessenek visszatartani. Igen ám, de az ügyészi feledé-
kenység (?) nyomán Dinelünk akkorra már elhagyta
az országot. Niþu néven ugyanis senki sem kereste, a
Staicu névre kiállított körözés pedig nem vonatko-
zott rá, egyébként is a tévesen feltüntetett név miatt
teljességgel érvénytelen volt, így Staicu-Niþu szaba-
don járhatott-kelhetett keresztül-kasul az országha-

tárokon. 
Azonban a legdörzsöltebb bûnözõ

sem számolhat minden eshetõség-
gel. Nem gondolt például arra,
hogy ha most, miután a névcserére
fény derült, Dinel Niþu névre újabb
határátlépési tilalmat bocsátaná-
nak ki ellene, akkor soha nem tér-
hetne vissza az országba, hogy le-
tartóztassák!

Lap-top

S
Z

E
L
L
E

M
ID

É
Z

É
S

A kormányzati felelõs-
ségvállalást a Boc-kor-
mány immár hetedszer
veszi igénybe ok nélkül. 

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Amikor a férj kinyitja a feleségének a kocsiaj-
tót, az vagy egy új kocsi, vagy egy új feleség.”

Philip Pullman 

Öreg szaki

Jókai teremtménye

A nyom 
bottal ütése

A hétvége címe. A PD-L és a „szörnyszö-
vetség”, Florian Bichir, Evenimentul zilei.

Magyarázat. A „szörnyszövetség” termé-
szetesen az ellenzék, amelynek a szerzõ
meglepetésünkre egyre több esélyt ad, lát-
va a fõ kormánypárt idétlenkedését.
Amúgy emeljük ki a cikk egyik monda-
tát: „A politikusok hevessége ellenére, a
hisztériás kirohanások ellenére, csendes
ez a mostani periódus. Semmi fontos,
semmi figyelemreméltó nem történik a
politikai színtéren.” 

Nem sikerült. Nem hisszük, hogy pont
így történt, de a România liberã ezt írja:
„WikiLeaks. Mit tárgyalt Eckstein-Kovács
Péter elnöki tanácsos az amerikai hivata-
losságokkal. WikiLeaks: Bãsescu „kereszt-
apa” odaütése az RMDSZ-nek. Bãsescu
támogatta egy új párt létrehozását, amiért
az RMDSZ megmaradt a PNL-vel való
szövetségben a Tãriceanu-kormányban,
és hogy megossza a magyar választókat.”
Ismét egy „kiszivárogtatás”, amelynek
tárgyában mindent tudtunk...

Szent árukapcsolás. Lassan az a kivétel,
ha a napilapok nem mellékelnek napon-
ta, de legalább hetente „kötelezõ” hang-
lemezeket, könyveket (lassan megérjük:
szexbolti cikkeket) példányaikhoz a sza-
badárusításban; most a Jurnalul naþional-
nak mégis sikerült meglepnie olvasótá-
borát és feltehetõen a konkurenciát. A
Nagyhéten ugyanis magát a Bibliát adják
együtt a lappal, több kötetben, persze
annak azt a modernizált nyelvû változa-
tát, amelyet Bartolomeu Anania, a nem-
rég elhunyt (mellesleg feltehetõen legio-
nárius és besúgói múlttal rendelkezõ)
mitropolita dolgozott ki. Az erõteljesen,
mondhatni nemzeti kommunista módira
emlékeztetõen „baloldali” lapnak fur-
csán áll a szentfazék-szerep, de hány
meg hány ilyen furcsaságot elõ nem állít
a sajátos román átmenet. Csak arra va-
gyunk kíváncsiak, vajon mit csinálnak a
remittendával. 

A nap álhíre. A Steaua futballistáinak Gigi
Becali, a tulajdonosuk megígérte, hogy ha
megnyerik az idei bajnokságot, eredeti
Cioran-kéziratokkal fog nekik kedveskedni.

Bogdán Tibor



Antal Erika

Április 17-e és 21-e között
Marosvásárhely ad ott-

hont a 41. alkalommal meg-
rendezett Mikes Kelemen
Magyar Nyelv és Irodalom
Tantárgyverseny országos
döntõjének, amelyen 17 me-
gyébõl 240 versenyzõ méri
össze tudását. A tegnap esti
nyitóünnepségen részt vett
Kelemen Hunor kulturális
miniszter is, aki úgy fogalma-
zott, hogy a nyelv a második
vagy a harmadik hazát jelen-
ti, hiszen „a nyelv erejével vi-
lágokat lehet teremteni”. Az
RMDSZ elnöke arra is felhív-
ta a jelenlevõk figyelmét,

hogy „aki helyesen beszél,
akinél az állítmány és az
alany a helyén van, az helye-
sen is gondolkodik”. 

„Egy ilyen versenyen már
mindenki gyõztes, aki itt van,
aki eljutott ide, aki vállalta,
hogy magyar nyelvvel és iro-
dalommal foglalkozik” – fo-
galmazott megnyitó beszé-
dében Kelemen Hunor.

A Kultúrpalotában a házi-
gazdák nevében Illés Ildikó
fõtanfelügyelõ-helyettes és
Kiss Tünde szaktanfelügyelõ
köszöntötte a jelenlevõket,
hangsúlyozva a magyar nyelv
fontosságát, megtartó erejét,
majd Matei Dumitru Maros
megyei fõtanfelügyelõ szólt a

jelenlevõkhöz román nyelven
köszöntve az anyanyelvû tan-
tárgyverseny résztvevõit. A
fõtanfelügyelõ „anyanyelv-
rõl” beszélt, nem említette
azt, hogy a magyar nyelv és
irodalom kedvéért gyûltek
össze annyian Vásárhelyen.

Markó Béla kormányfõ-
helyettes üdvözletét Pásztor
Gabriella államtanácsos tol-
mácsolta, az oktatási minisz-
térium részérõl Szõcs Domo-
kos tanácsos mondott beszé-
det. Murvai Olga, a Sapien-
tia–EMTE professzora, az
országos versenybizottság el-
nöke Kosztolányit idézve az
anyanyelv rejtelmeirõl és sze-
retetérõl szólt. 
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Gyulay Zoltán, Budapest

A hömpölygõ tömeg lát-
tán visszanyeri hitét az

ember: mégsem áldozott le
végképp a nyomtatott írás-
nak. Hatvanezernél is több
látogató: a hétvégén megren-
dezett XVIII. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál
olyan ünnepe az olvasásnak,
amely méltán vívta ki rangját
a hasonló közép-európai ren-
dezvények sorában. Szinte
lehetetlen vállalkozás még
csak felsorolni is, a külföldi
és a magyar vendégek közül
ki volt jelen  hétvégén az évek
óta helyszínként szolgáló
Millenárison (korábban a
Budapest Kongresszusi Köz-
pont és a Gesztenyéskert
adott otthont a fesztiválnak):
dedikálta könyvét mások
mellett Markó Béla, Kányádi
Sándor, Böjte Csaba atya, a
könnyezõ szemmel figyelõ
Csoóri Sándornak pedig a
szabadtéri kiállító részen a
székely népviseletbe öltözött
válaszúti iskolások énekeltek
népdalokat. A hangulat foko-
zására néhány lépéssel ar-
rébb puliszkát meg „kakatö-
ke” pörköltet mértek hatal-
mas üstökbõl a megéhezett
látogatóknak.

Valódi piknikhangulat fo-
gadta tehát a hétvégén a
könyv, az olvasás szerelme-

seit a fesztiválon (még jóféle
pálinka is akadt a bejárat-
nál, ha valaki nem pusztán a
szóra volt éhes). Ha valaki
jobban megfigyelte, szinte
nem is volt olyan látogató,
aki ne egy-két kötettel a hó-
na alatt sétált volna ki a pa-
vilonból. Odabent minden
korosztály megfordult, egy
ifjú anyuka például kengu-
ruzsákkal a pocakján apró
kisbabát cipelve kért aján-
lást Kányádi Sándortól
(alighanem ez a csöppség az

író legfiatalabb „olvasója”).
A hatalmas csarnok föld-

szintjén a magyarországi ki-
adók kínálják legfrissebb –
vagy éppen nem a legfris-
sebb, de a legkeresettebb – ki-
adványaikat. Az erdélyi ma-
gyar könyves cégek és céhek
a galérián kaptak helyet,
amely kiesik ugyan a feszti-
vál fõ sodrából, viszont el-
mélyültebb tanulmányozás-
ra, beszélgetésekre, találko-
zásokra nyújtott lehetõséget.
(Hasonló, de kevésbé szellõs

helyen állítottak ki más kül-
földi vendégek, például a tá-
vol-keletiek, s ugyanitt mu-
tatkoztak be az e-könyvek
gazdái is.) 

Igen nagy volt az érdeklõ-
dés például a Romániai Ma-
gyar Irodalmi Lexikon negye-
dik és ötödik (5/a.) kötete
iránt; a Kriterion kiadványát
annak idején a szó szoros ér-
telmében úgy kellett kicsem-
pészni Romániából (Illyés
Gyula például e sorok írója
jóvoltából és segítségével ju-

tott hozzá), napjainkban
azonban már minden nehéz-
ség nélkül eljut külföldre is.
A fesztivál kísérõrendezvé-
nyei ugyancsak méltán tarta-
nak számot a nagy érdeklõ-
désre. Külön is kiemelkedett
az a kerekasztal-beszélgetés,
amelyen európai írók azt a
kérdést feszegették: létezik-e
közös történelem, hogyan le-
het Európában történelmi re-
gényt írni? „Nem történelem
vagy történelmek vannak,
hanem az, amit megírunk” –
jegyezte meg a nagy érdeklõ-
dés mellett megtartott pódi-
umbeszélgetés kezdetén Es-
terházy Péter.

A szlovén Drago Jancar
szerint nincs közös európai
történelmünk, és valójában
közös emlékezetünk sincs.
Jean Portante luxemburgi író
azonban figyelmeztetett: a
szavak nem azonosak a való-
sággal, bármi, amit a nyelv
segítségével közlünk, bizo-
nyos mértékben fikció. A
francia Jean Rouaud úgy vél-
te, tulajdonképpen a háborúk
tekinthetõk közös élmény-
nek, hiszen az európai törté-
nelem, az európai nemzetek
is háborúkban születtek.
Mint Clare Azzopardi hang-
súlyozta, a regényíró köteles-
sége az is, hogy ne csak a
múlt konfliktusairól, hanem
a jelenérõl is beszéljen. 

Röviden

Tizedik századi 
templomromok 

Feltehetõen a 10. században
épült templom romjaira buk-
kantak a gyulafehérvári vár
felújításakor végzett ásatá-
sok során. A Szent Mihály-
székesegyház elõtt lévõ terü-
leten, átlag egy méter mély-
ségben tárták fel egy félkörív
alakú apszis maradványait.
„Az átalakítási munkálatok
kapcsán megtalált rom két-
ségkívül Gyulafehérvár leg-
régebbi temploma, bármi is
legyen az eredete, amely Ró-
ma és Konstantinápoly hiva-
talos szétválása elõtt épült”
– nyilatkozta Daniela Marcu
Istrate régész. 

Antikabaré Vásárhelyen

Szép Ernõ antikabaréját
mutatják be Marosvásárhe-
lyen, az Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház Un-
derground pincéjében hol-
nap este 7 órakor. Az elõa-
dást Porogi Dorka egyetemi
hallgató rendezte. 

Hibaigazítás

A pénteki lapszámunkban
tévesen adtunk hírt a gyer-
gyószentmiklósi Figura Stú-
dió Színház Woyzeck-bemu-
tatójáról. Az elõadás bemu-
tatóját kedden tartják. Elné-
zést kérünk olvasóinktól és
az érintettektõl.

HIRDETÉS

Az erdélyi magyar könyvkiadók is jelen voltak a rangos budapesti könyvfesztiválon 

Az anyanyelv mint a második haza

A szerzõ felvétele

Könyvpiknik, könyvfesztivál

A tantárgyverseny résztvevõit Kelemen Hunor mûvelõdésügyi miniszter köszöntötte A szerzõ felvétele



Gyilkostói egyeztetések

A gyilkostói csatornakorsze-
rûsítési munkálatok elakadá-
sával kapcsolatosan egyez-
tetnek holnap a helyszínen
az önkormányzat és a kör-
nyezetvédelmi minisztérium
képviselõi. A tavaly elkez-
dett közmûvesítési munkála-
tokat az RMDSZ helyi veze-
tõi szerint hiányos doku-
mentáció miatt nem lehetett
folytatni, hasonló okból kés-
nek a gyergyószentmiklósi
csatornázási munkálatok is. 

Élen a hamis riasztásban

Kovászna megye élen áll a
hamis sürgõsségi bejelenté-
sek szempontjából: a Külön-
leges Távközlési Szolgálat
(STS) adatai szerint az elsõ
negyedévben Kovászna me-
gyében több mint 75 ezren
hívták a 112-es ingyenes hí-
vószámot, ám a 66 ezer ri-
asztás hamisnak bizonyult.
Országosan az évi ötmillió
riasztás 74%-a volt hamis.  

Avató Keresztúron

Ünnepélyesen felavatták teg-
nap Székelykeresztúron az
új sportcsarnokot. A Zeyk
Domokos Iskolaközpont ud-
varán álló ingatlan építését
2009 novemberében kezdték
el, az Országos Fejlesztési
Ügynökség beruházása ré-
vén. A tegnapi avatáson
részt vett Kelemen Hunor,
az RMDSZ elnöke is. 
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Röviden

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Folytatás az 1. oldalról

Nagyon fontos, hogy a civil
szervezetek milyen kam-
pányt folytatnak a bevétel-
ért: a teljes összegnek 20
százalékát tíz civil szervezet
kapta meg Kovászna me-
gyében, õk az adományver-
seny helyi nyertesei. Általá-
nos azonban, hogy sokan
számítanak az így megsze-
rezhetõ pénzre. 

Hargita megyében is ön-
tudatosak az adófizetõk, a
térség országos összehason-
lításban a negyedik helyen
áll az adófelajánlók arányát
illetõen. Errõl Kedves Imre,
a Hargita megyei Közpénz-
ügyi Igazgatóság vezérigaz-
gatója nyilatkozott az ÚM-
SZ-nek. „Ez a számadat azt
jelenti, hogy minden har-
madik adófizetõ állampol-
gár élt a felajánlás lehetõsé-
gével Hargita megyében –
összegzi az adatokat a
szakember –, 2008-ban 1,4
millió lej folyt be a civil
szervezetek kasszájába,
2009-ben százezer lejjel
nõtt az adomány összege.”
Kedves Imre úgy véli, még
mindig sok a „kárba veszõ”
adólej, az adomány meg-
sokszorozható lenne, ha
mindenki élne a lehetõség-
gel, és rendelkezne a fel-
ajánlható összeg sorsáról. 

Az adományverseny ki-
élezõdését a székelyföldi ci-

vil szervezetek is megerõsí-
tették. „Kezdetben még ér-
zõdött egy-egy kampány
eredménye, de az utóbbi
években egyre több a ku-
darc. A felajánlók leginkább

a fogyatékkal élõket, bete-
geket támogató alapítvá-
nyokat, az állatmenhelyeket
részesítik elõnyben, a civil
szervezetek többsége háttér-
be szorul” – nyilatkozta la-

punknak a székelyudvarhe-
lyi Agora Fenntartható Fej-
lesztési Munkacsoport
munkatársa, Ambrus Lász-
ló. Az érintettek úgy vélik,
csak a pontosan megterve-
zett, célzott reklámkam-
pány lehet igazán sikeres,
az országos nagy szerveze-
tek ugyanis „letarolják” a
piacot a kis helyi kezdemé-
nyezések elõl. 

Az értelmi sérültekkel
foglalkozó székelyudvarhe-
lyi Orbán Alapítvány Ilyenek
voltunk és ilyenekké váltunk cí-
mû kisfilmjével személyre
szabottan és személyhez
szólóan fordul az adófize-
tõkhöz, bízva abban, hogy
közhasznú és helyi érdekû
tevékenységüket egyre töb-
ben tartják fontosnak. „Ezt
a filmet a helyi média sugá-
rozza, de minden olyan le-
hetõséget kihasználunk a
szórólapozástól kezdve, ami
segíthet eljutni az adófize-
tõkhöz” – hangsúlyozta az
ÚMSZ-nek az alapítvány
képviselõje, Orbán Zsuzsan-
na. „Az itteni emberek több-
sége szívügyének érzi az
adakozást, ezt bizonyítja az
is, hogy tavaly jelentõs ös-
szeg, 10 ezer lej gyûlt össze
ilyen módon” – teszi hozzá
az alapítvány vezetõje, aki
úgy véli: a székelyudvarhe-
lyi polgárok adakozó kedvû-
ek, csak tudni kell tõlük kér-
ni a támogatást. 

Hogyan lehet támogatni az Új Magyar Szót?

A munkavállalóknak a 230-as, az egyéni vállalkozóknak
a 200-as számú ûrlapot kell kitölteniük a jövedelemadó-
átutaláshoz annak a civil szervezetnek az adataival, ame-
lyet az adományozó támogatásra érdemesnek ítél. Az Új
Magyar Szó megjelenéséhez hozzájáruló Free Press Ala-
pítványt választók számára a kitöltendõ adatok a követ-
kezõk: Fundaþia Free Press România, 40482 Oradea,
Str. Lugojului nr. 31., jud. Bihor, CUI: 10197601, cont
bancar: RO66BTRL 0050 1205 7312 24XX, Banca
Transilvania, sucursala Oradea. Köszönjük!

Adományrajt: kié a 2%?
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Kovács Zsolt

Még a bejárati ajtót is be-
törték a munkaerõbörzé-

nek otthont adó új sportcsar-
nokot már a péntek kora reg-
geli órákban megrohamozó
sepsiszentgyörgyi munkanél-
küliek. A hétvégi börzén kö-
zel ezer álláskeresõ jelent
meg. Kelemen Tibor, a
Kovászna megyei Munkaerõ
Ügynökség vezetõje szerint
44 háromszéki cég ajánlott
500 állást, illetve két úgyneve-
zett védett mûhely kínált 10
munkahelyet hátrányos hely-
zetûeknek. Kelemen Tibor
arról tájékoztatta lapunkat,

hogy a mintegy 1000 munka-
nélküli közül ötöt helyben al-
kalmaztak, és további 364
személyt visszahívtak állásin-
terjúra. Az igazgató szerint
fõként elárusítókat, építõipari
munkásokat, készruhagyár-
tásban dolgozókat és biztosí-
tási szakmában tevékenyke-
dõket kerestek a cégek. A
hadsereg képviselõi 60 sze-
méllyel álltak szóba, 30-at al-
kalmaznának zsoldos kato-
nának. Kelemen Tibor sze-
rint a több mint 500 felaján-
lott állás 70 százalékában mi-
nimálbér-közeli, 700-800 lejes
fizetéseket ajánlottak az ér-
deklõdõknek. Háromszéken

az országos átlagnál nagyobb
a munkanélküliség, március-
ban 8489 állástalan szerepelt
a hivatalos nyilvántartásban,
közülük viszont csak 2700-an
kaptak munkanélküli segélyt.

Az állásbörzét egyidõben
szervezték meg az ország
több városában. Országos
szinten a börzén 2500 cég vett
részt, amelyek közel 30 ezer
munkahelyet ajánlottak több
mint 50 ezer résztvevõnek. A
legtöbb állást Bukarestben, il-
letve Iaºi, Brassó és Konstan-
ca megyében kínálták. Közel
2000 álláskeresõt helyben al-
kalmaztak, 24 ezret késõbbi
idõpontra hívtak interjúra. 

Állásbörze-roham rongálással

Hírösszefoglaló

Támogatja Cseke Attila
egészségügyi miniszter

intézkedéseit Traian Bãsescu.
Az államfõ tegnapi, kovász-
nai sajtótájékoztatóján azt
nyilatkozta: az egészségügyi
reform elsõ lépésének tekinti
a Cseke által elrendelt kórház-
bezárásokat. „Romániában a
legnagyobb az ezer lakosra
jutó ágyszám az EU-ban. Az
állami költségvetés rovására
olyan betegek foglalják a kór-
házi helyeket, akiken a kórhá-
zi kezelés amúgy sem segít” –
fejtegette az államfõ. Bãsescu
szerint a forrásokat inkább a
sürgõsségi ellátás felé kell irá-
nyítani, amely lehetõvé teszi,
hogy a kezelésre szorulókat a
nagyobb kórházakba lehes-
sen szállítani. Az egészség-
ügyi rendszer megreformálá-
sának szükségességét hangsú-
lyozta tegnap Cseke Attila is.
A miniszter egy televíziós
mûsorban hangsúlyozta, a
hazai egészségügyet „egész-
séges alapokra kell helyezni”.
Mint kifejtette, jelenleg négy-
milliárd eurót költ az állam
egészségügyi ellátásra, mi-
közben ez az összeg tíz évvel
ezelõtt nem érte el az egymil-
liárdot sem. Cseke szerint
egyébként idén és jövõre is
büdzsékiegészítésrõl rendel-
kezik a kormány az egészség-
ügy költségeinek fedezése ér-
dekében, amit az orvosok bé-
rének tervezett emelése tesz
szükségessé. 

Cseke-párti

Bãsescu



F. I.

„Ha 2010-ben az inflációhoz
igazítva 7,5 lejre emelték vol-

na a kötelezõ tévéilletéket (az il-
leték jelenleg havi 4 lej – szerk.
megj.), ez elégséges lett volna ah-
hoz, hogy a köztelevízió ne zárja
hiánnyal az évet” – olvasható a
Román Televízió Társaság
(SRTV) 2010-es tevékenységi be-
számolójában, amely az intéz-
mény 161 956 133 lejes (38,47
millió euró) hiányáról számol be.
Június 29-én, Alexandru
Lãzescu elnök-vezérigazgatóvá
való kinevezésekor a köztévé
vesztesége 77,140 millió lej volt.

Tévéadót mindenkinek

A tevékenységi beszámoló sze-
rint az intézmény – amelynek a
2010-es év „több szempontból is
nehéz volt”, hisz három hónapot
igazgatótanács nélkül mûködött

– egyik fõ bevételi forrása (54,07
százalék) a tévéilleték. Tavaly a
díjból 302 millió lej folyt be, 6,13
százalékkal kevesebb, mint 2009-
ben. A SRTV jelentésében hang-
súlyozza, hogy a jelenlegi tévéil-
letõk több mint tízszer kevesebb,
mint az uniós átlag. Ugyanakkor
a 41/1994 számú törvény lehetõ-
vé teszi, hogy az állampolgár sa-
ját felelõsségére kijelentse: nem
rendelkezik tévékészülékkel, így
az illetéket sem fizeti. Az Orszá-
gos Audiovizuális Tanács (CNA)
felmérései alapján azonban a la-
kosság 90 százaléka követi a tele-
víziós mûsorokat. A SRTV sze-
rint a parlamentnek és a kor-
mánynak közösen kellene tennie
valamit azért, hogy a köztévé ne
alulfinanszírozott nemzeti érdekû
intézmény legyen. Vezetõsége
úgy véli, hogy a kötelezõ illeték
bevezetése, függetlenül attól,
hogy az illetõ háztartásban van-e
tévékészülék vagy sem, egy ilyen

döntés lehetne. Hozzáteszik, az
intézkedést az Európai Unió is
kedvezõen fogadná. Ugyanilyen,
a köztévé büdzséje szempontjá-
ból kedvezõ döntés lenne a tévéil-
leték infláció függvényében való
emelése is. Sebesi Karen Attila, a
SRTV igazgatótanácsának tagja
az ÚMSZ-nek korábban azt nyi-
latkozta: „ha jelenleg csupán egy
százalékkal is emelnénk a tévéil-
letéket, az maga után vonná azt,
hogy még kevesebben fizesse-
nek”. Hozzátette, ennek ellenére
nem szeretnének tétlenkedni,
ezért olyan sürgõsségi kormány-
rendelet megszövegezésén dol-
goznak, amely nagyobb rálátást
biztosítana a köztévének a befize-
tett összegekrõl.

A PSD-nek nem tetszene?

Amint arról lapunkban már ko-
rábban beszámoltunk, a kötelezõ
illeték vita tárgya volt a kormány-
zó pártok és az ellenzéki alakula-
tok között. A Szociáldemokrata
Párt (PSD) nemrégiben a tévéille-
ték eltörlését javasolta. Márton
Árpád, a képviselõház média és a
kulturális szakbizottságának
RMDSZ-es tagja akkor hangsú-
lyozta lapunknak, hogy a költség-
vetésben nem szerepel a köztévé

mûködtetését biztosító összeg,
így a tévéilleték eltörlése az intéz-
mény bezárását idézné elõ. A
képviselõ úgy véli, bár minden
közszolgálati médium részesül ál-
lami támogatásban, ami vagy ille-
tékekbõl, vagy adókból kerül ki,
ha csak a költségvetésbõl támo-
gatnák, „még jobban ki lenne
szolgáltatva a mindenkori több-
ségnek.” Szász Attila, a CNA
tagja szintén az illeték mellett
foglal állást. „Nem eltörülni, ha-
nem növelni kellene a kötelezõ
tévéilletéket, ha rendes közszol-
gálati médiumot akarunk” – nyi-
latkozta korábban lapunknak az
audiovizuális szakember.  

A televíziózás története a brit királyi család
magánnak közel sem nevezhetõ intim életé-
nek mérföldköveivel van kirakva. II. Erzsé-
bet királynõ 1952-ben lezajlott koronázása,
1981-ben Károly herceg és Diána esküvõje,
majd 1997-ben Diána hercegnõ temetése
mind-mind olyan média-fordulópontok vol-
tak, amelyek nézõszámcsúcs-döntögetésben
rekorderkedtek. Április végére várjuk Vilmos
herceg és Kate Middleton esküvõjét, amely
tévés megaesemény elõreláthatólag több mil-
liárd embert fog a képernyõk elé szegezni. A
tévéipar undok, nyálkás végtermékei bolygó-
nyi ember számára jelentik az elsõrendû
szellemi táplálékot. Én az ilyen, hatalomde-
monstrációnak is minõsíthetõ bohóckodások
tömegközvetítése helyett azt javasolnám,
hogy kísérje médiafigyelem Platón, Ariszto-
telész, Quintilianus, Kant és „fajtájuk” mû-
veinek újrakiadásait. Lehet, hogy emiatt
kétszáz év múlva tájékozottabb és embersége-
sebb lesz majd az emberiség. 

(prier)

Kettõs tükör

Röviden Ausztria 355
Dánia 303 
Izland 213,50 
Franciaország 116 
Csehország 65 
Lengyelország 52,27 
Montenegró 42 
Románia 11,27 

Magyarország, Hollandia és
Portugália eltörülte a kötele-
zõ járulékot

Évi televíziós illeték
Európában (euró/év)

Magyar siker Linzben

Magyar sikerrel zárult szombat este a lin-
zi Crossing Europe filmfesztivál: Kocsis
Ágnes Pál Adrienn címû, már Cannes-
ban is elismert filmje a seregszemle kö-
zönségdíját nyerte el - közölte a Magyar
Filmunió. A 2004-ben életre hívott feszti-
vál ma Ausztria egyik legfontosabb fil-
mes eseménye számos szakmai program-
mal egybekötve. A felsõ-ausztriai város
mozijaiban április 12-17. között összesen
160 rövid- és nagyjátékfilm volt látható.
A Pál Adrienn az elsõ magyar alkotás,
amely díjat nyert a rangos eseményen.
Az elismerést Kocsis Ágnes személyesen
vette át a szombat esti díjkiosztón. A
2010-es cannes-i világpremiert követõen
Kocsis filmje számos nemzetközi elisme-
résben részesült: Cannes-ban a
FIPRESCI zsûri, Zürichben a svájci film-
kritikusok díjazták, valamint a cottbusi
filmfesztiválon a legjobb rendezés és a
legjobb nõi alakítás díját is megkapta.

Óvadék ellenében szabadult Cage

Szabadon engedték 11 ezer dollár óvadék
ellenében a New Orleans-i fogdából
Nicolas Cage-t, akit azért tartóztatták le,
mert részegen ordibált feleségével és lök-
döste azt az utcán. A színész túl a verbá-
lis fenyegetésen, tettel is nyomatékot
adott indulatának: ütögette az ott parkoló
autókat, majd a kiérkezõ rendõrökbe is
belekötött. Anna ellenére, hogy a színész
Hollywood egyik legjobban keresõ csilla-
ga, folyton anyagi gondokkal küzd, azon-
ban állítása szerint errõl nem õ, hanem a
neki rossz tanácsokat adó pénzügyi asz-
szisztense tehet, akit veszteségei miatt
Cage már 2009-ben beperelt.
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Szavazógép

Maszol.ro: beláthatatlan ideig 
válságban lesz Románia

Lapunk internetes olvasói szinte egyönte-
tûen úgy vélik, hogy Románia beláthatat-
lan ideig nem lábal ki a válságból. 
A maszol.ro szavazógépén feltett legutóbbi
kérdésünkre (Ön szerint meddig tart Románi-
ában a gazdasági válság?) válaszoló olvasók
kilencven százaléka szerint az ország be-
láthatatlan ideig válságban lesz és csupán
tíz százalék véli úgy, hogy Románia már
kilábalt a válságból.

E heti kérdésünk: 
Megtartja-e ön a húsvéti szokásokat?

Igen.
Igen, de csak részben.
Nem.

MÉDIAPARTNEREK

Ha nincs is tévéd, fizess!

ÚMSZ

„A történelem, a múlt isme-
rete nélkül nem írhatunk hite-

lesen a jelenrõl” – hangsúlyozták
a 4. Országos Sajtótörténeti Kon-
gresszus résztvevõi Konstancán.
A hétvégén a tengerparti város
Ovidus Tudományegyetemén, a
Romániai Sajtótörténeti Egyesü-
let (ARIP) szervezésében, rangos
hazai és külföldi résztvevõkkel
tartottak sajtótörténeti konferen-
ciát. „A konferencián életrajz-
írók, muzeográfusok, újságírók,
szociológusok és történelemkuta-
tók vesznek részt. Ami összeköti
õket: a történelem és a múlt kuta-
tásának szenvedélye” – hangsú-
lyozta megnyitón Aurelia
Lãpuºan, az ARIP alelnöke. A
kongresszuson elõször adták át a
Nicolae Sever Cãrpeniºan-sajtó-

díjat, amelyet Marian Moºneagu-
nak ítéltek oda. A kongresszus
keretén belül tartották az ARIP
tisztújító közgyûlését, amelyen

Ilie Rad kolozsvári egyetemi ok-
tatót választották vissza országos
elnökké. Ugyanitt mutatták be a
Revista românã de istorie a presei cí-

mû sajtótörténeti folyóirat leg-
újabb számát is, amelyben többek
közt Cseke Péter professzor, a ko-
lozsvári Babeº-Bolyai Tudo-
mányegyetem Politológia, Köz-
igazgatási és Kommunikációtu-
dományi Karának volt dékánja,
Györffy Gábor, a kar adjunktusa
és Lakatos Artúr történész, egye-
temi oktató cikkei is olvashatók.
Az egyik szekcióülés keretében
Rostás Zoltán professzor, a Bu-
karesti Tudományegyetem Új-
ságírói és Kommunikációtudo-
mányi Kara oktatójának dokto-
randusai mutattak be tudomá-
nyos értekezéseket. Salamon
Márton László, lapunk fõszer-
kesztõje az Erdélyi Fiatalok két vi-
lágháború közötti kolozsvári fo-
lyóiratnak a bukaresti szociológi-
ai iskolával fenntartott kapcsola-
tairól tartott elõadást.

Tanácskoztak a sajtótörténetírók

A Román Televízió Társaság igazgatótaná-
csa szorgalmazza, hogy a parlament tegye
mindenki számára kötelezõvé a tévéilleté-
ket, függetlenül attól, hogy van-e készüléke
vagy sem. A javaslat a köztévé tevékenysé-
gi beszámolójában szerepel. 

A kongresszuson rangos hazai és külföldi szakemberek tartottak elõadásokat

HIRDETÉS



Ma  Andrea, Ilma és Ala-
dár napja van.
Az Andrea az András férfi-
név nõi párja.
Az Ilma nõi név Vörös-
marty Mihály alkotása a
Csongor és Tünde címû mû-
vében.  Egyúttal finn név
is, amely szintén 19. száza-
di alkotás, jelentése levegõ,
ég, világ.
Az Aladár germán eredetû
férfinév, valószínûleg az
Aldarik vagy az Aldemar
név megmagyarosodott
alakja. Eredeti jelentése:
öreg, tapasztalt és híres
vagy hatalmas.
Holnap az Emma, Malvin
és Zseraldina nevûek ün-
nepelnek.

Évforduló
• 1925 – Megnyílt az elsõ
Budapesti Nemzetközi Vá-
sár.
• 1949 – Az Ír Köztársaság
deklarálja az Brit Nemzet-
közösségbõl való kilépését.
• 1951 – Létrejön az Euró-
pai Szén- és Acélközösség,
az Európai Unió alapja.

Vicc
– Fõnök! – szól a beosztott
a fõnökének. – A felesé-
gem nem hagy élni, azt
mondta, kérjek magamnak
fizetésemelést.
– Jól van – mondja a fõ-
nök. – Holnapra megkér-

dezem a feleségemet, hogy
adhatok-e.

Recept
Húsvéti locsolócsalogató
Hozzávalók: 8 egész tojás,
12 ek. hideg víz, 3 csapott ek.
vaníliás porcukor, 20 ek. cu-
kor, 20 ek. liszt, fél csomag
sütõpor. A mázhoz: 15 dkg
kakaópor, 12 dkg cukor , 3 dl
forró víz, 25 dkg sütõmarga-
rin, 15 dkg kókuszreszelék. 
Elkészítése: A tojásfehérjé-
ket a vízzel és a porcukorral
habosra felverjük. Kanalan-
ként hozzáadjuk a cukrot,
közben folyamatosan ke-
ményre verjük. Majd egyen-
ként a tojások sárgáját is bele-
dolgozzuk. Legutoljára ap-
ránként belekeverjük a sütõ-
porral összeforgatott lisztet.
Végül az egészet sütõpapírral
bélelt tepsibe simítjuk, és elõ-
melegített sütõben közepes
lángon kb. 180 fokon 20 per-
cig sütjük. Ezalatt megfõz-
zük a forró kakaós mázat. A
kakaót és a cukrot összeke-
verjük, a forró vízzel felen-
gedjük, egy tálba öntjük, a
puha margarinra, és simára
keverjük. Egy másik tálba
szórjuk a kókuszreszeléket.
A kész piskótát még langyo-
san deszkára borítjuk, és 4-5
cm-es kockákra vágjuk. Bele-
mártjuk a forró kakaós máz-
ba, majd megforgatjuk a kó-
kuszreszelékben. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

A teliholdtól kissé türelmetlen,
és vitás helyzetbe kerül. Igye-
kezzen toleráns lenni, és sokkal
jobban fogja magát érezni. Es-
tére teljesen felvidul, jókedve
lesz.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Telihold van, ami kissé inge-
rültté teszi. Igyekezzen kihasz-
nálni a kedvezõ lehetõségeket,
hogy jobb kedvre derüljön. Sze-
relemhez jó a háttérsugárzás.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A telihold váratlan események
sorát okozza. Minden másképp
alakul, mint ahogyan elképzelte.
A szépen csengõ hízelgõ szavak-
nak ne higgyen minden esetben.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Hajlamos szélsõséges véleményt
alkotni mind a fõnökével, mind
munkatársaival kapcsolatban.
Ne ítéljen elsõre!
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Bár közismerten nagy a mun-
kabírása, most már önnek is
kezd elege lenni a leterheltség-
bõl. A héten olyan feladatokkal
is megbízzák, amikkel szinte le-
hetetlen határidõre végezni.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Nem zárhatja ki életébõl a vá-
ratlan eseményeket. Azt azon-
ban megválaszthatja, hogyan
reagál ezekre. Felkészüléssel
csökkenthetõk a stresszhatások.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Párja nem ugyanazt akarja,
mint ön. Ne erõltesse, mert há-
zastársa hidegséggel válaszol-
hat. Anyagi ügyekben legyen
kompromisszumkész, mert a
pénz sosem elég.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Párjával teljesen egyetértenek
abban, hogy ideje egy kicsit
kettesben pihenniük. Mosta-
nában sokat dolgoztak és a
folytatáshoz szükség van erõ-
gyûjtésre.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Munkája révén anyagi helyzete
biztatóan alakul. Örömét leli
abban, hogy olyan tanfolyamra
költhet, ami tágítja, szélesíti lá-
tókörét.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Szíve szerint sürgetné az idõt,
mert érzi, hogy a jó idõvel a kö-
rülmények is változnak. Titkos
vágyak ébrednek szívében. El-
vonulnak gondjai.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A telihold sok meglepetést tarto-
gat ma önnek. Élvezze a pilla-
natot, ne sürgesse az eseménye-
ket. Rendkívüli élményben lesz
része.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Telihold van, s több dolog az
akarata ellenére történik. Egy
szûkebb baráti társaságban fon-
tos információkhoz jut, amit fel
tud késõbb használni saját elõ-
menetelére.
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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 Szász Vártemplo-
mok Erdélyben
17.00 Képes krónika
17.30 A történelem út-
vesztői
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
21.05 Sporthírek
21.10 Váltó
21.20 Közbeszéd
22.00 A szerelem rabja
(szovjet romantikus drá-
ma, 1976)
23.30 Dunasport
23.40 Démonok tánca
(dokumentumf.,)
0.35 Ne érts félre, 
de... (dokumentumf.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Cápaember (am.
horror, 1. rész) 12.55 Lag-
zi-randi (amerikai vígjá-
ték) 14.30 Emberrablók
(angol f., 1. rész) 16.25
Tökös csöves akcióban
(francia vígjáték) 18.05
Az ausztrál könnyűlovas-
ság (ausztrál filmdráma)
20.15 Szerelmi bájital
(am. romantikus vígjáték)
21.10 Nincs kettő négy
nélkül (olasz akció-vígjá-
ték) 0.10 Hull-a-rabló (am.
akciófilm)

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 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 20.00 Célpontban
20.30 Szerelem és bünte-
tés (török sorozat) 22.30
Ellenállásteszt 23.30 Ez
Románia! (ismétlés) 0.30
D-Paparazzi (ismétlés)
1.30 Farkasok völgye
(tötök sorozat) 

7.00 Napraforgó 9.00 A
magyar költészet napja,
ism. 16.00 Délutáni Híradó
16.15 Piactér ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 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
Zágoni Bálint: Benedek
doktor csodakútja, dokf.
21.00 Erdélyi Kávéház
21.30 Híradó 22.00 Átjáró
23.30 Híradó

8.30 Őrült szerelem (soro-
zat) 10.00 Csak a szere-
lem (román sorozat)
12.45 Szerelem és tisztes-
ség (sorozat) 14.15 Clase
406 (sorozat) 15.30
Esmeralda (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Az
igéret (sorozat) 18.30 Bel-
la Calamidades (sorozat)
19.30 Teresa (mexikói so-
rozat) 20.30 Szerelem és
tisztesség (román sorozat)
21.30 Elisa nyomában (so-
rozat) 22.30 Éjszakai tör-
ténetek

FILM+ACASÃ
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TVR 1, 22.10
A szibériai borbély

1905 - Egy asszony levelet ír fiának, a híres West Point-i
Amerikai Katonai Akadémia hallgatójának. 20 évvel korábbi
emlékképeket idéz maga elé, végre elszánja magát, hogy
megossza fiával születésének sokáig féltve őrzött titkát.
1885 - Fiatal korában Jane, bizonyos üzleti megbízással, ne-
kivág a titokzatos Oroszországnak. Ebben a számára telje-
sen új világban egy fülkében utazik.

TV2, 22.20
Orvlövész

Bob Lee Swagger mesterlövész korábban a tengerészetnél
szolgált, majd örökre hátat fordított a munkájának, miután
árulás áldozata lett. Csalódott amerikai hős, aki elzárkózott
a világtól, és egy gyönyörű hegyvidéken él visszavonulva.
Ekkor keresi fel az immár nyugdíjas Isaac Johnson ezredes,
és azt állítja, hogy a hazájának azonnal szüksége van rá, mi-
vel az amerikai elnök ellen merénylet készül.

m1, 22.40
Barnum – A cirkusz nagymestere

Az aktuális rész ismertetője: A világ cirkuszának egyik leg-
meghatározóbb alakja P.T. Barnum, akit sokan mind a mai
napig a „műfaj” legnagyobb alakjának tekintenek. Ráadásul
az élete kész regény, meglepő és izgalmas fordulatokkal, de
szinte minden fejezet végén váratlan happy enddel. Volta-
képpen csak egyszerű, de nagyszerű üzletember volt.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 A hangszerkészítés
mesterei
10.25 Afrika 
- Makgadikgadi
10.40 Domovina
11.10 Nemzet és védelem
11.35 A hét műtárgya
11.40 Körzeti magazin 
- Pécs
12.30 “...hol élsz Te?”
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Nyitott stúdió
15.00 Élő hagyomány
15.25 Térjátékok
16.10 Afrika gyöngysze-
me (port. kaland sor.)
17.00 Színészpalánták
(olasz 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
21.35 Mindentudás 
Egyeteme
22.30 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
23.35 Záróra
0.25 India 
- Álmok útján (sor.)
1.10 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 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
16.15 NekedValó (2010) 
- Talk-show
17.15 Mindörökké 
szerelem (sor.)
18.25 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
Összefoglaló (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.)
2.10 A hatalom hálójában
(krimisor.)

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli 
magazinműsora
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.55 Babapercek
11.05 Teleshop
12.30 Seherezádé (török
drámasorozat) (ism.)
13.30 Lángoló Föld 
(angol-kan. katasztrófa f.,
2008) 2. rész
15.15 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.20 Edina és Joshi 
(talk show)
17.25 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
19.30 Tények
20.20 Aktív 
- TV2 magazinja
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Orvlövész 
(am. akcióthriller, 2007)
Közben: Kenósorsolás
0.45 Aktív
0.50 A médium 
(amerikai krimisor.)
1.50 Tények Este
2.25 EZO.TV
2.55 Chico (német-horvát-
magyar kalandf., 2001)

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 információk
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

11.10 Kölcsönkinyír visz-
szajár (am. vígjáték)
12.55 A dadus (sorozat)
13.25 Christine kalandjai
(sorozat) 13.55 Amerika
csillagai 14.55 A médium
(sorozat) 16.50 Gyilkos
számok (sorozat) 17.45
Dawson és a haverok soro-
zat.) 18.35 A dadus (sor.)
19.10 Gordon Ramsay
20.05 Christine kalandjai
(sorozat) 20.30 Két pasi
(sorozat) 21.25 Gyilkos
számok (sorozat) 22.25
Éden Hotel

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.00
Sport.ro Hírek (live)
13.10 Örüljünk a focinak!
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)
21.00 Sport.ro Hírek
(live) 22.30 Steaua - FC
Braşov (live) Román Ku-
pa Temesvár 0.00
Sport.ro Hírek   

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.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Önök kérték! 
Kívánságműsor
22.05 Az Este
22.40 Barnum 
- A cirkusz nagymestere
(amerikai-kanadai filmdrá-
ma, 1. rész, 1999)
0.15 Zegzugos történetek
(ism.)
0.45 Hírek
0.50 Sporthírek
0.55 Prizma
1.10 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
9.00 Esther királynő 
(brazil sorozat)
10.00 Találkozunk 
a TVR-ben!
(ism.)
11.50 Eurovision 2011
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sor.) (ism.)
14.00 Hírek, i
dőjárásjelentés
14.45 Pénzügyek és üzlet
(ism.)
15.15 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
Magyar nyelvű műsor
17.00 A megfelelő pár
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Négyszem közt
(live)
22.10 A szibériai borbély
(francia-orosz-olasz-cseh
romantikus f., 1998)
0.50 A megfelelő pár
(ism.)
1.50 Négyszem közt
(ism.)
2.40 Határok nélkül 
(talk show)
3.30 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Pro Motor 
(ism.)
11.00 Mi történik doktor
úr? (ism.)
11.45 A Názáreti Jézus
(olasz-angol f. dráma)
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.45 A fekete 
özvegy titka: 
A Taylor Moore Story
(amerikai filmdráma,
1993)
15.45 A Názáreti Jézus
(olasz-angol f. dráma,
1977), 2. rész
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
Időjárásjelentés
20.30 Halálra jelölve 
(amerikai akciófilm, 1990)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 A rejtély
(am.-kan. thrillersor.,
2008)
1.00 Halálra jelölve 
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.10 Szindbád 
kalandjai 
(kanadai kaland sor.)
12.10 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
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 Nyerj 60 
másodperc alatt 
– szórakoztató műsor
21.50 Vad nárcisz 
(román dráma sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Bízd a hackerre!
(amerikai krimi, 2001)

7.00 A jegygyűrű 
(amerikai romantikus 
vígjáték, 2005)
9.00 Teleshopping
9.30 Jugaru tréfái
10.00 Clejani-i szerelem
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 Elveszett 
kincsek kalandorai
(angol kalandfilmsorozat)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek (sor.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Előnyben 
az anyós 
– reality show
21.30
22.00 Idősek 
és nyugtalanok
22.15 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.00 Mondenii
23.30 Elveszett 
kincsek kalandorai 
(angol kalandfilmsorozat)
0.30 Futótűz 
(amerikai akciófilm,
2003)
2.30 Hírek (ism.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- BMW 635csi
9.00 Halálos fogás 
- Elsötétül a tenger
10.00 Piszkos munkák 
- A pataápoló
11.00 Szétépítők 
- Munkavédelmi 
felszerelések
12.00 Amcsi motorok 
- Monster dízelmotor
13.00 Autókereskedők 
- BMW 840
14.00 Állítólag... 
- Autós menekülés
15.00 Piszkos 
munkák
- Az alpakanyíró
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Monster dízelmotor
18.00 A túlélés 
törvényei 
– Szahara
20.00 Állítólag... 
- Üvegcsata
21.00 Szétépítők
21.30 Hogyan készült?
22.30 Titkok 
a fekete dobozból 
- Műszaki hibák
23.30 Kényszerleszállás 
a Hudson folyón
0.30 Mike Brewer: 
Célkeresztben 
- Helikopterek
1.30 Trükkös tesók 
– A Badger feltámasztása
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 vígjátéksor.)
19.00 Biznisz óra
20.00 Qian király 
(kínai kaland sor.)
20.50 Adio
21.00 Késhegyen 
– informatív műsor
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Túlélők 
a nagyvárosi dzsungelben
23.35 Starhunter 
(kanadai sci-fi sor.)
0.35 Qian király 
(kínai kaland sor.) 
(ism.)
1.30 Lehet, 
hogy nem tudtad
(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 19.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ

m2
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

Erõltetett menetben,
szünet nélkül folytató-

dott a labdarúgó-Liga-1 ta-
vaszi idénye. A 26. forduló
csütörtök esti zárómérkõzé-
sén remizett egymással (1-1)
a két kolozsvári rivális, a
CFR 1907 és az U,  de mind-
két gól szabálytalan volt. A
házigazda „vasutasok” Em-
manuel Koné lesgóljával
(24. perc) szereztek vezetést,
majd a ráadáspercek végén
Cojocnean (U) gólvonalra
pattant lövésére bólintottak
rá a játékvezetõk. Szünet-
ben, az öltözõk felé vezetõ
alagútban állítólag egy kis
lökdösõdés történt Alin
Minteuan, a CFR edzõje, és
Florian Walter, az U pénze-
lõje között. A 70. perc tájé-
kán a mentõsöknek kellett
magához téríteniük Claudiu
Niculescut, akit Ricardo
Cadu rúgott mellbe. Az U
csatára egy idõre elvesztette
az eszméletét, de szerencsé-
re nagyobb baj nem történt. 

Pénteken már a 27. forduló
keretében játszottak. A kiesõ-
jelölt Unirea Urziceni 2-1-re
nyert a Besztercei Gloria el-
len, miután Pãtraº (5. perc)
és Rusescu (77.) góljaira csak

egy válasz érkezett Bâlbã
(79.) révén. 

Hiába vezetett 1-0-ra, majd
3-1-re a Dinamo ellen, az

Oþelulnak végül be kellett ér-
nie a döntetlennel, 3-3. Antal
(30. és 54. perc) és Giurgiu
(52.) osztozott a galaci gólo-

kon, míg a fõvárosiaktól
Cãtãlin Munteanu (34.),
Þucudean (86.) és Grigore
(90.) volt eredményes. A

rendkívül sportszerû légkör-
ben lezajlott mérkõzésen
egyetlen sárga lapot kellett
felmutatnia a játékvezetõnek. 

Szombaton véget ért az
Astra kilencmérkõzéses ve-
retlenségi sorozata: a ploieºti-
iek 1-0-ra kaptak ki Târgu
Jiuban a mintha megtáltoso-
dott „pandúroktól”, a gólt
Voiculeþ szerezte a 83. perc-
ben. Az Astra utoljára 2010.
november 27-én kapott ki (1-
2 Galacon), a 17. fordulóban. 

A szombat esti mérkõzé-
sen a sereghajtót szûk tíz
perc választotta el a bravúr-
tól. Irimia (65. perc) góljával
vezetett a Sportul, de a
Steaua végül begyûjtötte a
kötelezõ három pontot, miu-
tán Maicon duplázott (80. és
86. perc). 

Tegnap Marosvásárhelyen
a FCM megnyerte az újon-
cok párharcát: 4-0 a Victoria
Brãneºti csapatával. 

Lapzárta után Brassói
FC–Kv. CFR 1907 és Ra-
pid–Temesvári FC-mérkõzé-
seket rendeztek, ma a Kv.
U–Universitatea Craiova (18
óra, GSP Tv) és FC Vaslui–
Medgyesi Gaz Metan- (20:30
óra, Digi Sport) találkozók
zárják a 27. forduló mûsorát.
A 28. forduló mérkõzéseit
négy felvonásban bonyolítják
le, péntektõl hétfõig. 

Liga-1: megpuhult az Oþelul

Félezernél is több Steaua-szurkoló gyûlt
össze tegnap délután Gigi Becali, a klub
tulajdonosának palotája elõtt, hogy ígére-
tükhöz híven távozásra szólítsák fel az ala-
kulat pénzelõjét. A találékonynál találéko-
nyabb rigmusokkal megfûszerezett tünte-

tés békés volt, ennek ellenére Becali „dro-
gos társaságnak” nevezte bírálói gyüleke-
zetét. A szurkolói tiltakozás akkor jött,
amikor a csapat megemberelte magát és
pár nap leforgása alatt hat bajnoki pontot
gyûjtött a lehetõ hatból.       

Elkergetnék Gigi Becalit a Steaua-drukkerek
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Labdarúgás 

Hírösszefogaló 

Akárcsak az elsõ mérkõ-
zésen, a csütörtök esti

visszavágón is öt gólt lõtt az
FC Porto a Szpartak Moszk-
vának, így imponáló maga-
biztossággal, 10-3-as összesí-
téssel jutott a legjobb négy
közé a labdarúgó-Európa Li-
gában. Az 5-2-es vendégsi-
kerrel zárult moszkvai talál-
kozót a magyar Kassai Vik-
tor vezette. A magyar váloga-
tott Dzsudzsák Balázzsal fel-
álló PSV Eindhoven vezetett
ugyan 2-0-ra, de végül 2-2-t
játszott a Benficával, amely
végül 6-3-as összesítéssel ju-
tott tovább. A hollandiai

mérkõzésen csapatkapitány
Dzsudzsák a 17. percben ve-
zetést szerzett együttesének,
ezzel öt góllal fejezte be az
európai kupasorozatot. A ha-
zai 5-1 után a spanyol
Villarreal Enschedében is
nyerni tudott a Twente ellen,
így a holland csapat kettõs
vereséggel búcsúzott. A közel
egy órát emberelõnyben ját-
szó Dinamo Kijev nem tu-
dott gólt lõni Bragában a
Sportingnak, így a portugá-
lok jutottak tovább, 1-1-es
összesítéssel, idegenben lõtt
góllal Az elõdöntõ program-
ja: április 28.: Braga– Benfica
és Porto–Villarreal. A vissza-
vágókat május 5-én rendezik,
míg a döntõre május 18-án
kerül sor Dublinban. 

EL: portugál döntõs lesz

Labdarúgás

T. J. L.

A labdarúgó-Liga-3 hét-
végi 22. fordulójának

eredményei: 5. csoport: Ara-
di Gloria CTP–Belényesi
Bihorul 3-0, Nagyszentmik-
lósi Unirea–Temesrékási
ACS 0-1, Temesvári FC 2–
Nagyváradi Luceafãrul 2-0,
Piski CFR–Termo Drobeta
Turnu Severin 3-0, Temes-
gyarmati Millenium–Resi-
cabányai FC ªcolar 0-1,
Karánsebesi Autocatania–
Vajdahunyadi FC 1-0. A
Borossebesi Naþional és a
Kisbecskereki Nuova Mama
Mia szabadnapos volt. Az él-
mezõny: 1. Luceafãrul 46
(43-16), 2. Karánsebes 38

(29-16), 3. Piski 34 (42-17), 4.
Vajdahunyad 34 (32-20), 5.
Temesrékás 31 (31-22). 6.
csoport: Aranyosgyéresi FC
Seso–Tatrangi Unirea 1-1,
Nyárádtõi ASA Unirea–Za-
latnai SK 4-1, Kolozsvári
Sãnãtatea–Szászrégeni A-
vântul 1-0, Székelyudvarhe-
lyi AFC–Nagybányai Mára-
maros FC 1-1, Besztercei
Gloria 2–Dési Unirea 3-3,
Medgyesi Gaz Metan 2–
Szászfenesi Unirea 2-1, Bras-
sói SCM–Nagydisznódi FC
1-1. A Zilahi FC szabadna-
pos volt. Az élmezõny: 1.
Aranyosgyéres 44 pont (32-
8), 2. Máramaros FC 43 (36-
17), 3. Nyárádtõ 35 (30-26),
4. Brassói CSM 33 (20-15), 5.
Nagydisznód 32 (25-16), 6.
Zilahi FC 32 (27-19). 

Botlottak az éllovasok

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Egy-egy büntetõbõl szü-
letett góllal, döntetlennel

ért véget a Real Madrid– FC
Barcelona-csúcsrangadó a
spanyol labdarúgó-Primera
División 32. fordulójának
szombati játéknapján. A
meccsen Messi idénybeli 49.
gólját szerezte, ezzel beállí-
totta Puskás Ferenc rekord-
ját, az Aranycsapat kapitá-
nya az 1959/60-as idényben
volt ennyiszer eredményes.
A madridiakat az vigasztal-
hatja, hogy emberhátrány-
ban sikerült egyenlíteniük,
Cristiano Ronaldo révén.

A két csapat szerdán a va-
lenciai Mestalla Stadionban
találkozik a Király Kupa fi-
náléjában, majd április 27-
én ismét Madrid lesz a hely-
szín, ám akkor már a Bajno-
kok Ligája elõdöntõjében
csapnak össze a felek, egy
héttel késõbb pedig a Nou
Campban a visszavágóval
zárul a „négyfelvonásos elõ-
adássorozat”. További ered-
mények a 32. fordulóból:
Almería–Valencia 0-3, Geta-
fe–Sevilla 1-0, Málaga–Real
Mallorca 3-0. Tegnap öt
mérkõzést bonyolítottak le,
ma este  Villarreal–Real Za-
ragoza-találkozó zárja a for-
duló mûsorát. 

A Chelsea egygólos hát-
rányról fordítva biztosan
nyert (3-1) a West Brom-
wich otthonában az angol
Premier League 33. fordu-
lójában. További eredmé-
nyek: Birmingham City–

Sunderland 2-0, Blackpool–
Wigan Athletic 1-3, Ever-
ton–Blackburn Rovers 2-0,
West Ham United–Aston
Villa 1-2. Tegnap Arse-
nal–FC Liverpool-rangadót
rendeztek, kedden New-
castle United–Manchester
United-, szerdán pedig
Chelsea–Birmingham City-
és Tottenham Hotspur–
Arsenal-meccseket tûztek
mûsorra. A Manchester
City szombaton 1-0-ra nyert
városi riválisa, a United fe-
lett a labdarúgó-FA Kupa
Wembley Stadionban ren-
dezett elõdöntõjében, így
bejutott a fináléba. A másik
döntõs lapzárta után dõlt el,
a Bolton Wanderers és a
Stoke City összecsapásán. 

A Palermo meglepetésre
3-2-re gyõzött az AS Roma
vendégeként az olasz Serie
A 33. fordulójának szomba-
ti nyitómérkõzésén. A lista-
vezetõ AC Milan hazai pá-
lyán 3-0-s gyõzelmet aratott
a Sampdoria felett, míg a
címvédõ Internazionale 2-0-
ra kikapott Parmában. Teg-
napi eredmények: Catania–
Lazio 1-4, Cesena–Bari 1-0,
Chievo–Bologna 2-0, Fio-
rentina–Juventus 0-0, Ge-
noa–Brescia 3-0, Lecce–
Cagliari 3-3. A Napoli–
Udinese-mérkõzés késõ este
kezdõdött. 

Az ötödik helyen álló FSV
Mainz a 87. percben szerzett
góllal 1-0-ra legyõzte a sereg-
hajtó Borussia Mönchen-
gladbachot a német Bundes-
liga 30. fordulójának péntek
esti nyitómérkõzésén. Szom-
bati eredmények: 1. FC Köln

–VfB Stuttgart 1-3, Hambur-
ger SV–Hannover 0-0, Hof-
fenheim 1899–Eintracht
Frankfurt 1-0, Kaiserslau-
tern–Nürnberg 0-2, VfL
Wolfsburg–St. Pauli 2-2,
Werder Bremen–Schalke 04
1-1. Tegnap: Bayern Mün-
chen–Bayer Leverkusen 5-1.
A Borussia Dortmund–Frei-
burg-találkozó lapzárta után
fejezõdött be. 

A listavezetõ OSC Lille
hazai pályán 1-1-es döntet-
lent játszott a Girondins
Bordeaux csapatával a fran-
cia Ligue 1 31. fordulójának
szombati játéknapján. To-
vábbra is kiesõ helyen, dr.
Bölöni csapata hazai pályán
sem tudott nyerni, az RC
Lens 1-1-re mérkõzött a
Stade Bresttel. További ered-
mények: OGC Nice–AS
Monaco 3-2, Stade Rennes–
Lorient 1-2, St. Étienne–AS
Nancy 2-1, Sochaux–SM
Caen 3-2, Toulouse–AJ
Auxerre 0-1. Tegnap három
mérkõzést rendeztek.

Egy pontot elvesztett az
orosz bajnokságban a Zenit
labdarúgócsapata. A címvé-
dõ szentpétervári klubot
azért büntette meg a helyi
szövetség, mert a CSZKA
Moszkva elleni hazai mér-
kõzésen (1-1) a szabályok-
kal ellentétben egyetlen sa-
ját nevelésû és 21 éven aluli
játékost sem szerepeltetett
az együttesben. A hiba mi-
att 3-0-lal a fõvárosiak kap-
ták a meccs három pontját,
s a Zenitnek körülbelül
ötezer eurónak megfelelõ
rubelt is be kell fizetnie bün-
tetés gyanánt. 

Döntetlen az „El Clasicón” 

Labdarúgás 

T. J. L.

A hét végén a 22. fordu-
ló találkozóival folytató-

dott a labdarúgó-Liga-2 tava-
szi idénye.  A második cso-
portban, nagy meglepetésre,
a CSM Râmnicu Vâlcea 2-0-
ra verte Iaºi-ban a Polit. Ez-
zel a moldvaiak kiestek a fel-
jutásért folyó küzdelembõl,
de messze van attól az
ALRO is. Négyes versenyfu-
tás van a két feljutó helyért, a
Petrol, a Szeben, a Bihar FC
és a Mioveni is joggal re-
ménykedik. Alsóházi rang-
adón a Gyulafehérvári Uni-
rea gól nélküli döntetlent ját-
szott az Aradi ACU-val. Az
ALRO Slatina 2-1-re nyert a
Gaz Metan CFR Craiova el-
len. Déván vendégsiker szü-
letett: a listavezetõ Petrolul
Ploieºti 2-0-ra nyert a
Mureºul ellen, a gólokat
Buhãescu (11.) és Oprita
(88.) szerezte. Szombat dél-
után, Aradon, az UTA 1-0-
ra nyert a Nagyszebeni
Voinþa ellen, a gólt Voiculeþ
szerezte a 44. percben, bün-
tetõbõl. A FC Argeº Piteºti–
Tordai Arieºul-mérkõzést
április 27-én pótolják. A Lu-
pényi Minerul visszalépése
miatt a Bihar FC szabadna-
pos, s a szintén visszalépett
szilágysomlyóiak elleni mér-
kõzés 3 pontját pedig játék
nélkül kapta a Dacia Mio-
veni. Az elsõ csoportban a
21. forduló az alábbi ered-
ményeket hozta: FC Sna-
gov–Dinamo II 1-1, Astra II
Giurgiu–Concordia Chiajna
1-1, Steaua II–Gloria Buzãu
0-2, FC Botoºani–Juventus
Bukarest 3-0, Ceahlãul
Piatra Neamþ–CS Otopeni 2-
0, Viitorul Konstanca–Du-
nãrea Galac 2-0. Tegnap:
Delta Tulcea–Sãgeata Nãvo-
dari 1-0. A Farul Kons-
tanca–CF Brãila-mérkõzést
elhalasztották, a FC Boto-
ºani–Ceahlãul meccset pedig
április 20-án pótolják. Az él-
mezõny: 1. Ceahlãul 53 pont
(53-13), 2. Nãvodari 47 (39-
17), 3. Concordia 44 (36-18),
4. Viitorul 35 (31-25), 5. Del-
ta 33 (29-32), 6. Otopeni 33
(28-31). A húsvéti ünnepekre
való tekintettel a Román
Labdarúgó-szövetség ver-
senybizottsága úgy döntött,
hogy az április 23-án esedé-
kes 23. forduló mérkõzéseit
egy nappal korábban, azaz
április 22-én, pénteken ren-
dezik meg. 

Élen maradt 

a Petrolul

A sorrend:  
1. Petrolul 20 14 1 5 36-18 43
2. Szeben 20 11 7 2 22-7 40
3. Bihar FC 20 12 4 4 29-14 40
4. Mioveni 20 11 5 4 25-13 38
5. Slatina 20 10 4 6 31-20 34
6. Poli Iaşi 20 10 3 8 31-25 33
7. UTA* 21 11 3 7 38-33 24
8. Torda 19 6 6 7 16-17 24
9. R. Vâlcea 21 7 3 11 25-28 24
10. GM Crai. 20 6 5 9 26-27 23
11. FC Argeş 20 6 3 11 20-29 21
12. Déva 21 5 5 11 22-31 20
13. A.ACU 20 5 5 10 15-26 20
14. Gyulaf. 21 5 5 11 15-27 20
15. Silvania 20 3 1 16 9-45 10
* 12 büntetőpont



Forma–1

Hírösszefoglaló 

Lewis Hamilton, a Mc-
Laren brit pilótája nyerte

a tegnapi Forma–1-es Kínai
Nagydíjat. Hamilton mögött
a vb-címvédõ német Sebas-
tian Vettel (Red Bull) lett a
második és annak csapattár-
sa, az ausztrál Mark Webber
a harmadik.

A 2008-ban világbajnok
Hamilton, aki a harmadik
rajtkockából startolt, a ver-
seny utolsó harmadában egy-
re jobban felgyorsult, és négy
körrel a leintés elõtt elõzte
meg az összetettben éllovas
Vettelt. A 26 éves brit ver-
senyzõ 16. futamgyõzelmét
szerezte meg Sanghajban.

A legnagyobb bravúrt
Webber hajtotta végre, aki ki-
lencedik sorból rajtolt, és vé-

gül harmadik lett. A két fer-
raris pilóta, a brazil Felipe
Massa és a spanyol Fernando
Alonso ezúttal sem tudott be-
leszólni a dobogós helyekért
folytatott küzdelembe. 

Gond nélkül lezajlott a
start, Button és Hamilton re-
mek manõverrel megelõzte
az élrõl rajtoló Vettelt. Az el-
sõ kör végén Button, Hamil-
ton, Vettel, Nico Rosberg
(német, Mercedes), Massa és

Alonso volt a sorrend. A ke-
rékcserékkel csak a fentiek
sorrendje változgatott. Még
11 kör volt hátra, amikor
Hamilton remek elõzésekkel
feltornázta magát a második
pozícióba, Vettel mögé. Ek-
kor még Massa volt a harma-
dik, Rosberg a negyedik,
Button az ötödik és Webber a
hatodik. A brit pilóta azon-
ban tovább fokozta a tempót,
s egyre közelebb került a vb-
címvédõhöz. Massa lelassult,
Button feljött a harmadik
helyre. Négy körrel a leintés
elõtt aztán Hamilton meg-
elõzte Vettelt, Webber pedig
Buttont taszította le a képze-
letbeli dobogóról. Vb-pontot
szerzett még Rosberg, Mas-
sa, Alonso, a német Michael
Schumacher (Mercedes), az
orosz Vitalij Petrov (Renault)
és a japán Kobajasi Kamui
(Sauber). 

A pilóták világbajnoki
pontversenyében továbbra is
Vettel (68) vezet Hamilton
(47), Button (38), Web-
ber (37), Alonso (26) és Mas-
sa (24) elõtt. A csapatok ver-
senyében: 1. Red Bull 105
pont, 2. McLaren 85, 3. Fer-
rari 50, 4. Renault 32, 5.
Mercedes 16.

A következõ verseny: Tö-
rök Nagydíj, május 8., Isz-
tambul. 
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RövidenHamilton, a mandarin

Lewis Hamilton, a McLaren brit pilótája 16. futamgyõzelmét szerezte meg Sanghajban Fotó: F1.com

Jégkorong 

T. J. L. 

Négy forduló után is ve-
retlen maradt a román

válogatott a Zágrábban zaj-
ló divízió II-s jégkorong-vi-
lágbajnokságon: a bolgárok
ellen 10-1 volt a végered-
mény. Tom Skinner csapa-
tában Mihály Ede és Antal
Zsombor duplázott, a többi
gólt Becze Tihamér, Pál
Zoltán, Moldován Ervin,
Papp Szabolcs, Nagy István
és Jevgenyij Piszarenko sze-
rezte. Szombaton este dön-
tõnek számító mérkõzésen
csapott össze a házigazda
horvát és a román váloga-
tott. Mindkét fél pontvesz-
teség nélkül állt, a horvátok
52-8-as, a románok pedig
45-7-es gólaránnyal. A zág-
rábi Dom Sportova Are-
nában a házigazdák szerez-
tek vezetést, Randulic 6.
percben elért góljával. A ro-
mán csapat két emberelõ-
nyös helyzetet kihasználva
fordított, Antal Zsombor a
26., Petres Magor pedig a
45. percben talált be Mol-
nár Zsolt, illetve Moldován
Ervin gólpasszából. A 2-1-
es végeredmény a román
válogatott elsõségét jelen-
tette és a feljutást a jégko-
rong divízió I-es világbaj-
nokság mezõnyébe. 

Feljutottak 

a trikolórok Döntõs a Fradi 

Bejutott a nõi kézilabda
KEK fináléjába a Ferencvá-
ros, miután az idegenbeli 31-
27 után az elõdöntõ tegnapi,
népligeti visszavágóján csak
29-27-re kapott ki a francia
Metztõl. A zöld-fehérek a
spanyol Mar Alicantéval
vívják a májusi döntõt.

Hengereltek 
a nagybányaiak 

A rögbi Szuperliga 4. fordu-
lójának fõvárosi rangadóján
a Steaua 26-16-ra nyert a
Dinamo ellen. A Farul Ko-
lozsváron gyõzte le a helyi
U-t (44-21), a címvédõ
Nagybányai ªtiinþa pedig ki-
ütötte az aradi csapatot, 105-
0. Tegnap, Bukarestben:
CSM–Temesvári RCM 13-
33. A Nagybánya (19 pont)
vezet a Farul (19), a Steaua
(18) és a Dinamo (8) elõtt. 

Gebrselassie nyert 

Az etióp Haile Gebrselassie
nyerte meg tegnap a Bécs-
ben rendezett félmaratoni fu-
tóversenyt. A 38 éves sztár
60:18 perc alatt teljesítette a
21,1 km-es távot, ezzel meg-
döntötte az Ausztriában va-
laha elért legjobb idõt
(60:53), amely a marokkói
Mohamed el-Hasimi nevé-
hez fûzõdött. 

Kézilabda 

Turós-Jakab László

Nem sikerült folytatnia
jó sorozatát a Székely-

udvarhelyi KC férfi kézilab-
dacsapatának: a Nemzeti Li-
ga 19. fordulójában Vlad Ca-
ba tanítványai hazai pályán
szenvedtek súlyos vereséget
az Energia Pandurii Tg. Jiu
együttesétõl, 25-34. 

A 10. percben jegyzett 5-5
után a Gorj megyeiek akara-
ta érvényesült, négy perccel a
vége elõtt már 31-21-re vezet-
tek. Az udvarhelyi gólokon
Rusia (7), Rãpciugã (5), Kuz-

manoszki (4), Ferenczi (3),
Tálas (2), Miroiu, Stoilov,
Mihalcea és Frãþilã oszto-
zott, két hétméteres is kima-
radt. A másik oldalon Pãiuº
és Florea egyformán 9 gólig
jutott. 

Vereségével az SZKC le-
szakadt a HCM-tõl, miután a
konstancaiak nyerni tudtak
Szatmárnémetiben, 30-23 a
CSM-vel. A bajnoki ezüstér-
mes UCM HC Krassó-Szö-
rény is hazai pályán botlott:
27-21-re kikapott a Bucovina
Suceava együttesétõl. 

További eredmények: Te-
mesvári Poli–Steaua 28-20,
Nagybányai Minaur–Nagy-

váradi CSM 30-31, Kolozs-
vári U-Transilvania–Brassói
Dinamo 27-23, ªtiinþa Ba-
cãu–CS Municipal Bukarest
35-25. 

Szerdán Brassóban javíthat
az SZKC, azzal a Dinamóval
szemben, amelyet õsszel 38-
32-re gyõzött le. A 20. fordu-
ló legérdekesebb összecsapá-
sának a HCM Konstanca–
Stiinþa Dedeman Bacãu-talál-
kozó ígérkezik. Jelenleg a
HCM Konstanca (33 pont)
vezet a Székelyudvarhelyi KC
(30), az UCM HC Krassó-
Szörény (29), a Suceava (26),
a Kolozsvár (24), a Bacãu
(24) és a Tg. Jiu (23) elõtt. 

Nagyot bukott az SZKC

Vízilabda

Hírösszefoglaló

Magyarország férfi vízi-
labda-válogatottja a

2008-as Európa-bajnok Mon-
tenegróval, a vb-második
Spanyolországgal és Kazah-
sztánnal játssza a csoport-
mérkõzéseket a júliusi, sang-
haji világbajnokságon, azaz a
legerõsebb csoportba került. 

A pénteki sorsolás alapján
azonban a nyolc közé jutást
nem fenyegeti valós veszély: a
négy csoportelsõ egybõl a leg-
jobb nyolc közé jut, a
másodikok pedig a harmadi-
kokkal keresztbe játszanak. A
magyar érdekeltségû A cso-
port ellenfelei a nyolcaddön-
tõben a Szerbia, Románia,
Ausztrália, Kína alkotta né-

gyesbõl kerülnek ki. (A ma-
gyarok nem szerepeltek sem
a Világligában, sem a Világ-
kupában, így csak a harma-
dik kalapból várhatták a sor-
solást.) A forgatókönyv értel-
mében a „magyar csoport”
elsõ helyezettje a negyeddön-
tõben a C csoport másodikja
és a D csoport harmadik he-
lyezettje által vívandó mérkõ-
zés gyõztesével játszik majd.

A férfi kvartettek: A cso-
port: Spanyolország, Monte-
negró, Magyarország, Ka-
zahsztán. B csoport: Szerbia,
Románia, Ausztrália, Kína.
C csoport: Horvátország,
Kanada, Brazília, Japán. D
csoport: Egyesült Államok,
Olaszország, Németország,
Dél-Afrikai Köztársaság

A nõk helyzete sem köny-
nyû: Magyarország a világ-

bajnoki címvédõ Egyesült Ál-
lamokkal, a legutóbb olimpi-
ai aranyérmes Hollandiával,
továbbá szintén Kazahsztán-
nal került egy csoportba. 

A nõi torna csoportbeosz-
tása: A csoport: Hollandia,
Egyesült Államok, Kazahsz-
tán, Magyarország. B cso-
port: Ausztrália, Kanada, Új-
Zéland, Üzbegisztán. C cso-
port: Oroszország, Görögor-
szág, Spanyolország, Brazí-
lia. D csoport: Olaszország,
Kína, Kuba, Dél-afrikai Köz-
társaság. A nõknél a vb-me-
netrend ugyanaz, mint a fér-
fiaknál. 

A világbajnokságot július
16. és 31. között bonyolítják
le, s a torna elsõ három he-
lyezettje jogot szerez a jövõ
évi londoni olimpián való
részvételre. 

Nehéz a „magyar” csoport

Kosárlabda 

T. J. L. 

Ma – és ahol még szük-
séges – holnap is, folyta-

tódik a rájátszás a férfi-kosár-
labdabajnokságban. 

Az élcsoportban (1-8.
helyzettek) mind a négy
párban 0-2-rõl folytatják, az
alábbi menetrend szerint:
BCM U Argeº Piteºti–CSU
Asesoft Ploieºti (az elsõ
mérkõzéseken 80-97 és 77-
86), Nagyszebeni CSU
Atlassib–Kolozsvári U-
Mobitelco BT (75-98 és 74-
85), Nagyváradi CS Muni-
cipal–Medgyesi Gaz Metan
(77-84 és 64-85), Marosvá-
sárhelyi BC Mureº–Steaua-
Turabo (75-83 és 97-102).
Miután három gyõzelemig
játszanak, megeshet, hogy
már hétfõn döntés születik
egy vagy több párban is. 

A kiesés elkerüléséért is
legtöbb öt mérkõzést rendez-
nek a 9–16. csoportban, ahol
két-két találkozó után csak

egy párharc áll döntetlenre.
Ma – és ha még szükséges –
holnap is az alábbi menet-
rend szerint játszanak: SCM
U Craiova–CS Municipal
Bukarest (86-92 és 92-111),
Csíkszeredai Hargita Gyön-
gye BC–Temesvári BCM
(58-88 és 88-97), Politehnica
Iasi–Energia Rovinari (90-86
és 100-108), Brassói CSU
Cuadripol–CS Otopeni (57-
85 és 63-78). 

A nõi bajnokságnak az
egyik fél három gyõzelméig
tartó döntõje tegnap Aradon
folytatódott, ahol az ICIM
71-63-re nyert a Szatmárné-
meti CSM ellen és átvette a
vezetést összesítésben, 2-1.
A mai találkozó akár az
utolsó is lehet, ha viszont
vendégsiker születik, csütör-
tökön Szatmárnémetiben
rendezik meg a mindent el-
döntõ ötödik összecsapást. 

Tegnap eldõlt a nõi baj-
nokság 7-8. helyeinek sorsa
is, az Olimpia 75-73-ra nyert
Craiován a SCM CSS ellen és
2-1-re nyerte a párharcot.  

Folytatódik a rájátszás

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

A sereghajtó Szolnok
meglepte patinás ellen-

felét és hazai pályán 1-0-ra
nyert az Újpest ellen a ma-
gyar labdarúgó-Monicomp
Liga 23. fordulójának pénte-
ki nyitómérkõzésén. Ugyan-
aznap, Maróti öngóljának
köszönhetõen a Vasas ide-
genben 1-0-ra legyõzte a Fe-
rencvárost. A kiesés ellen
küzdõ Siófok meglepetésre
3-2-re gyõzött a címvédõ
Debrecen otthonában, s a
hajdúsági gárda buktája
után lemondott posztjáról
Zdenek Scasny, a magyar
bajnoki címvédõ vezetõ-
edzõje. A klub vezetõi elfo-
gadták a cseh szakember
döntését. A házigazda Zala-
egerszegi TE öngóllal szer-
zett vezetést, a Gyõr pedig
emberhátrányban egyenlített
és szerzett pontot szomba-
ton, 1-1. A Paks biztosan
nyert otthon a Kecskemét el-
len (2-0), a Kaposvár hazai
pályán pedig 0-1-rõl fordítva
gyõzte le az MTK-t, 2-1. Ga-
rami József 700. NB I-es
mérkõzése nem sikerült jól.
A kiesés ellen küzdõ Honvéd
1-0-ra nyert Pápán, a gólt
Bright szerezte a 20. perc-
ben. A Szombathelyi Hala-
dás–Videoton-találkozó lap-
zárta után fejezõdött be. Azt
megelõzõen a Videoton (50
pont) vezetett a Paks (40), a
Kaposvár (39), a Ferencvá-
ros (38), a Zalaegerszeg (37)
és a Debrecen (34) elõtt. 

Feltámadt 
az „alsóház” 

A szebeni Atlassib ma a kolozsvári U-Mobiltecóval játszik
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