
Aláírta hétfõn Schmitt Pál ál-
lamfõ Magyarország új alap-

törvényét, ezzel az alkotmányo-
zás fontos állomásához érkezett.
A budapesti parlamentnek még

harminc sarkalatos törvényt is el
kell fogadnia a folyamat kiteljese-
déséhez. Este kilenc magyaror-
szági helyszínen és Kolozsváron
gálaesttel ünnepeltek. 4. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,0735 ▼
1 amerikai dollár 2,7862 ▼
100 magyar forint 1,5412 ▲

Tehetségek „feltámadása”

A hazai tehetségek „feltámadása” jegyé-
ben telt el az idei húsvét. Adrian Þuþu
megnyerte a Románok tehetségesek elne-
vezésû romániai tehetségkutatót, a három-
széki László Attila bekerült a magyaror-
szági Csillag születik nyolc legjobbja közé,
a szintén romániai Razy Gogonea pedig a
Britain’s Got Talenten tûnt ki.

Félve menekülõ romák 

Kétszázhetvenhat romát szállítottak Buda-
pestre Gyöngyöspatáról a Véderõ nevû
mozgalomnak a településre meghirdetett
katonai oktató tábora miatt. A Magyar
Vöröskereszt szerint helyi civilek már ked-
den kérték, hogy a nõket és gyermekeket
vigyék el „táboroztatni”.

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 3
Állásával fizet Csibi Barna?

Akár állását is elveszítheti az Avram
Iancut ábrázoló szalmabábu felakasztásá-
val elhíresült Csibi Barna, ugyanis immár
egy hete nem jelent meg az Országos Adó-
és Pénzügyi Hivatal bukaresti székhelyén
neki kijelölt munkahelyen. 

Aktuális 2

Kérdések ünnep után
Kinyilatkoztatás-e az új alkotmány (ami-
ben hinni kell, mint mondjuk a szeplõt-
len fogantatásban), vagy pedig legfõbb

jogforrás, szabályrendszer, va-
gyis törvény, amit be kell
tartani államnak és polgárá-
nak egyaránt? Kinek higy-
gyünk: a mostani „álam-

fõnek”, aki aláírta, vagy
az elõzõ köztársasági el-
nöknek, aki súlyos vere-

tességgel bírálja? Ágoston Hugó

Gyász Gyergyóalfaluban. A Hargita megyei nagyközség önkormányzatának alkalmazottai tegnap rózsákkal várták Csala Zsolt koporsóját

Egyre valószínûbb, hogy
Románia csak 2015 után fog

csatlakozni az euróövezethez –
derült ki a kormánynak a Media-
faxhoz eljutott konvergencia-
programjának tervezetébõl.
Gazdasági-pénzügyi elemzõk
pozitívan reagáltak a céldátum
elnapolásának lehetõségére, mi-
vel úgy vélik, ez a román gazda-
ságnak és államháztartásnak
csak elõnyére válna. Emil Boc
miniszterelnök szerint jelenleg a
kormány, a Román Nemzeti
Bank és az elnöki hivatal szakér-
tõi között egyeztetés folyik a
k o nve r ge n c i a p r o g r a m r ó l ,
amelynek végleges változatát
hónap végén – tehát legfeljebb
négy napon belül – nyilvános-
ságra hozzák. 6. oldal

Elõszobázó 

eurócsatlakozás
ÚMSZ

A román pártok által megtûrt,
furcsa alakulatnak tekinti Se-

bastian Lãzãroiu az RMDSZ-t,
szerinte idõvel a romániai magya-
rok érdekvédelmi szervezete eltû-
nik a politikai életbõl. Errõl Tra-
ian Bãsescu államfõ politikai ta-
nácsadója az Agerpres hírügynök-
ségnek adott interjúban beszélt.
Szavai szerint az RMDSZ a bíró-
ságon is megtámadható azzal az
érvvel, hogy pártnak kijáró jogo-
kat élvez, holott alapszabályzata
szerint nem párt. „A román ala-
kulatok azonban megtûrik az
RMDSZ-t, mert kényelmes part-
ner, senkinek nem áll érdekében a
feloszlatása” – magyarázta Lãzã-
roiu. Folytatása a 3. oldalon 

Húsvéti „emberáldozat” 
Ma temetik el Gyergyóalfalu nagypéntek estéjén kivégzett alpolgármesterét

Schmitt Pál a déli harangszó után látta el kézjegyével az alkotmányt

Lãzãroiu megtûri

az RMDSZ-t

Fotó: MTI

Schmitt aláírta az alkotmányt

Ma temetik el Gyergyóalfaluban a Hargita megyei település alpolgármesterét, Csala Zsoltot,

akit nagypéntek estéjén gyilkoltak meg a községhez tartozó borzonti hétvégi házában. Az

alpolgármestert lõfegyverrel kivégzõ tettesek kiléte egyelõre ismeretlen, a Hargita megyei

rendõrség és az ügyészség nagy erõkkel nyomoz az ügyben. A helyiek összefüggést sejtenek

Csala Zsolt alpolgármester meggyilkolása és a Gyegyóalfaluban az elmúlt években történt,

telekvisszaszolgáltatásokkal kapcsolatos erõszakos cselekmények között. 7. oldal 
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Röviden

Lemondott a Tóásó-per ügyésze

Lemondott posztjáról a bolíviai „terrorista
perben”, azaz a Tóásó-ügyben a nyomo-
zást a kezdetektõl fogva, több mint két éve
vezetõ ügyész. Marcelo Soza a személye el-
leni szûnni nem akaró „fenyegetések és rá-
galmazások” miatt döntött így.

Romániaiak balesete magyar közúton

Egy személygépkocsi utasaként egy ötéves
kisfiú életveszélyesen, egy kislány, valamint
egy nõ könnyebben megsérült, amikor az
õket szállító személygépkocsi ismeretlen
okból leszaladt Magyarországon az útról,
és felborult Bátya közelében hétfõ dél-
elõtt. Az autót egy 20 éves román férfi ve-
zette, az utasok is román állampolgárok.

Barki védi a magyar kormányt

Félretájékoztatáson alapuló támadásoknak
tartja és az ország belügyeibe való beavatko-
zásként elutasította a magyar kormánnyal

szembeni bírálatokat közleményében Eva
Maria Barki Bécsben élõ jogász (képünkön).
Magyarország hónapok óta minden tárgyi
alapot nélkülözõ, a tények hiányos és elfer-
dített bemutatásán alapuló támadások cél-
pontja – olvasható az állásfoglalásban.

Hentes igen, kormányfõk nem

A menyasszony falujának hentesmestere je-
len lesz Vilmos brit trónörökös pénteki es-
küvõjén, a két elõzõ brit miniszterelnök,
Gordon Brown és Tony Blair azonban le-
maradt a vendéglistáról. Nem hívták meg
Barack Obama amerikai elnököt sem. A
szertartásra 1900 vendég hivatalos.

Az al-Kaida európai atombombája

„Európában elrejtett atombombáról” val-
lott az al-Kaida terrorhálózat egyik vezetõ-
je a WikiLeaks portál által megszerzett és
több világlapnak – köztük brit újságoknak –
kiszivárogtatott, hétfõn ismertetett titkos
iratok szerint, amelyekbõl az is kiderül,
hogy guantánamói börtöntáborban megfor-
dult gyanúsítottak közül sokat az amerikai
titkosszolgálatok is teljesen ártalmatlannak
tartottak. A kihallgatások során feltárt ter-
vek szerint az al-Kaida megpróbálta beszer-
vezni a londoni Heathrow repülõtér földi
kiszolgáló személyzetének tagjait, és több
merénylettervet is szõtt a világ legnagyobb
nemzetközi forgalmú légikikötõje ellen.

Bontják a megbékélés szobrát

Barack Obama az örmények 1915-ben tör-
tént tömeges legyilkolásának évfordulóján
tartózkodott attól, hogy népirtásnak minõ-
sítse az akkori tragédiát, ugyanakkor a fele-
lõsség „teljes elismerését” sürgette. Ahmet
Davutoglu török külügyminiszter szerint
Obama elfogult az örmények iránt. Török
munkások közben bontani kezdték azt a
hatalmas szobrot, amely a két nemzet meg-
békélését jelképezi a török–örmény határ
közelében.

Mubarak börtönkórházba került

Két héttel meghosszabbítottak a volt egyip-
tomi elnök, Hoszni Mubarak elõzetes letar-
tóztatásának idõtartamát pénteken. Az
egyiptomi ügyészség elrendelte, hogy az
elõzetes letartóztatásban lévõ politikust a
Vörös-tenger partján fekvõ Sarm-es-Sejk
üdülõváros kórházából szállítsák át egy ka-
irói börtönkórházba.

MTI

Kétszázhetvenhat roma nõt és
gyereket szállítottak a hét

végén Budapestre, a csillebérci if-
júsági táborba Gyöngyöspatáról a
Véderõ nevû mozgalomnak a te-
lepülésre meghirdetett, katonai
alapismereteket oktató tábora mi-
att – közölte Farkas János, a Ro-
ma Polgárjogi Mozgalom orszá-
gos alelnöke. Bangó Tamás, a
Bátonyterenyén megalakult
Együtt a Közjóért Egyesület elnö-
ke, az akció egyik szervezõje azt
mondta: a romák saját maguk ha-
tároztak arról, hogy kimenekítik
a gyerekeket és a nõket, hiszen a
Véderõ táborába a cigánytelepen
keresztül vezet az útvonal, és at-
rocitásoktól félnek a fenyegetések
miatt. A Magyar Vöröskereszttõl
gyöngyöspatai civilek már ked-
den kérték, hogy a helyi nõket és
gyermekeket vigyék el „táboroz-
tatni”– jelentette ki Selymes Erik,
a szervezet fõigazgatója.

Bangó Tamás aznapi tájékozta-
tása szerint a kiköltöztetés után
csak férfiak maradtak a települé-
sen. A rendõrök a romák által la-
kott településrészt lezárták, és a
„félkatonai szervezet” által meg-
vásárolt többhektáros területet is
körbevették. A gyöngyöspatai ro-
ma asszonyok és gyermekek ki-
költöztetésrõl a rendõrség nem
tudott, nem vett benne részt –
mondta Soltész Bálint, a Heves
Megyei Rendõrkapitányság szó-
vivõje a helyszínen. A hatóság
nyolc embert állított elõ garázda-
ság miatt péntek délután – közöl-
te gyöngyöspatai sajtótájékozta-

tóján Pintér Sándor magyar bel-
ügyminiszter, aki szerint a gyanú-
sítottak riadalmat és félelmet kel-
tettek a helyi lakosságban, ez pe-
dig garázdaságot jelent. Az õri-
zetbe vetteket azóta szabadon en-
gedték. Vasárnap az elszállított
romák is visszaérkeztek a telepü-
lésre. Egy idõs – nem roma – asz-
szonyt mentõautóval kellett kór-
házba szállítani, mert a hazaérke-
zõk közül egy nõ ismeretlen ok-
ból megütötte.

A hétvégi események tegnap a
magyar parlamentben is szóba

kerültek. Napirend elõtt a
fideszes Kocsis Máté azt mondta,
hogy bizonyos erõk káoszt és ren-
detlenséget akartak okozni
Gyöngyöspatán, ahol otromba
kísérlet történt rövid távú és öncé-
lú politikai haszonszerzés céljá-
ból. Sem a többség, sem a kisebb-
ség nem terrorizálhat embereket –
jelentette ki. Kontrát Károly bel-
ügyi államtitkár azt hangsúlyoz-
ta, hogy a településen rend van.
Szerinte az ellenzéki pártokat a
botrány érdekli – értékelte az ál-
lamtitkár, aki szerint szégyentel-

jes kísérlet történt az ország lejá-
ratására, ami kudarcot val-
lott. Vona Gábor, a Jobbik frak-
cióvezetõje arról beszélt, hogy
amíg a polgári segítségnyújtást el-
tiporják, addig vidéken idõsek
halnak meg. Azért, hogy ilyen ál-
lapot van az ország szinte minden
pontján, Pintér Sándor a felelõs –
mondta az ellenzéki képviselõ,
aki szerint a miniszter körül elfo-
gyott a levegõ, csak düh és sértett-
ség munkál benne. Azt kérte, Pin-
tér Sándor mondjon le, és adjon
lehetõséget a változásra. 

ÚMSZ

A francia elnök és az olasz
kormányfõ a schengeni szer-

zõdés módosítását szorgalmaz-
za, ennek érdekében közös levél-
ben fordulnak Brüsszelhez –
hangzott el Nicolas Sarkozy és
Silvio Berlusconi római tárgya-
lásai után tegnap Rómában. A
levélben a két politikus azt kéri
az Európai Bizottságtól és az
Európai Tanácstól, hogy vizs-
gálja meg a „belsõ határellenõr-
zés átmeneti visszaállításának”
lehetõségét a schengeni övezet
tagállamai között. Javaslatuk
szerint „a külsõ határok fenntar-
tásában beállt, kivételesen ne-
héz, elõre meghatározott helyze-
tekben” volna szükség a belsõ
határellenõrzések újrakezdésére.
Sarkozy és Berlusconi úgy véli: a
júniusban összeülõ Európai Ta-
nácsnak „meg kell adnia a kellõ
politikai lendületet, hogy elhá-
ruljon az akadály az aktuális
problémákat illetõ konkrét dön-
tések elõl”. „Az Európai Unió
legfontosabb feladata, hogy átfo-
gó megállapodást kössön a Föld-
közi-tenger déli partján élõ
szomszédjaival” – fogalmazott a
két politikus. Párizs az elmúlt
hetekben keményen kritizálta
Olaszországot, amiért átmeneti
tartózkodási engedélyt adott az
év eleje óta érkezett körülbelül
20 ezer tunéziai bevándorlónak,
akiknek a többsége. 

Más Schengent

kér Sarkozy
Hírösszefoglaló

A líbiai kormányerõk alaguta-
kat ástak a keleti Brega olajvá-

ros körül, hogy ott rejtsék el raké-
táikat a NATO harci gépei elõl –
közölte a felkelõk hadseregének
egyik tisztje tegnap. Abdul Szá-
lám Mohammed szavai szerint
Moammer el-Kadhafi csapatai el-
lenõrzik a várost. Adzsdábíja
nyugati bejáratánál a felkelõk ba-
rikádokat emeltek. Öt erõteljes
robbanás rázta meg hétfõ este a lí-
biai fõvárost. A NATO Kadha-
fi tripoli fõhadiszállására mért
csapást. Órákkal a légitámadás
után a tûzoltók még a lángokkal
küzdöttek. A líbiai kormány
egyik tájékoztatási tisztviselõje
azt állította, hogy 45 ember meg-
sebesült. Egyelõre nem tudni,
hogy Kadhafi hol tartózkodott a
támadás idején. Az AFP francia
hírügynökség tudósítói úgy ta-
pasztalták, hogy a légi csapás tel-
jesen lerombolta Kadhafi irodá-
ját, a szemben lévõ tárgyalóter-
met pedig részben megrongál-
ta. A felkelõk hétfõn közölték,
hogy kiverték a Kadhafihoz hû
erõket a két hónapja ostromlott
Miszráta városából. Egy késsel fe-
nyegetõzõ férfi vasárnap este
megkísérelte Tripoliba eltéríteni
az Alitalia olasz légitársaság Pá-
rizsból Rómába tartó repülõgép-
ét, de a légi kísérõk és az utasok
megfékezték – közölte az olasz
határrendõrség. 

NATO-bombák 

Kadhafi ellenGy. Z.

A húsvéti ceremóniák kereté-
ben nagypéntek este a pápa

vezetésével tartották meg a római
Colosseum környékén a kereszt-
úti szertartást (Via Crucis), amel-
lyel Jézus Krisztus szenvedésére
és kereszthalálára emlékeztek a
hívõk. XVI. Benedek fáklyás me-
net élén járta végig a Krisztus ke-
resztútját jelképezõ 14 stációt. Ezt
megelõzõen elõször válaszolt te-
levíziós adásban nézõk kérdéseire
a katolikus egyházfõ.

Az emberiség nem az evolúció
véletlen terméke – jelentette ki
XVI. Benedek nagyszombat este,
húsvét vigíliáján a Szent Péter-
székesegyházban. A katolikus
egyházfõ a húsvéti virrasztás al-
kalmával mondott szentbeszéd-

ében felidézte a bibliai teremtés-
történetet, s hozzátette: helytelen
volna azt gondolni, hogy valami-
kor a világûr egy apró szegletében
véletlenül létrejött valamiféle élõ-
lény, amely képes volt a gondol-
kodásra, és megpróbál ésszerûsé-
get találni a teremtésben, vagy
ésszerûséget vinni belé. A virrasz-
tás félhomályban kezdõdött, jel-
képezve Krisztus koporsójának
sötétségét a feltámadása elõtt. Ezt
követõen borult fényárba a Szent
Péter-székesegyház.

Vasárnap a Szent Péter téren
Urbi et Orbi (Róma városáért és a
világért) áldást osztott a pápa a
hívek és a turisták hatalmas töme-
ge elõtt. Szentbeszédében XVI.
Benedek a líbiai harcok befejezé-
sét, párbeszédet és a diplomácia
szerepvállalását sürgette. 

A tévében „csettelt” a pápa

Hazatérnek Gyöngyöspatakra. Távozásuk okairól ellentmondóan nyilatkoztak a Vöröskereszt képviselõi és a romák 

Félve menekültek a romák
Illegális félkatonai szervezet okozott pánikot a Heves megyei Gyöngyöspatán

Urbi et orbi. Áldást osztott és Líbiában békét sürgetett a pápa

F
o

tó
: 

M
T

I



ÚMSZAKTUÁLIS2011. április 27., szerda www.maszol.ro 3

A feltámadás napja alkalom
a magunkba szállásra, dol-
gaink átgondolására, a meg-

tisztulásra. No meg az áhí-
tatra, a fohászra – és a
hitvallásra. Idén, Magyar-
országon, az alaptörvény

szentesítésére is alkal-
mat jelentett. 

Szabad-e ilyenkor arra gondolni, hogy sok
embernek csak nyûg és frusztráció az ünnep,
s az elesetteknek legfeljebb a gondjaik támad-
tak fel a magasztos fesztivizmus pillanatai-
ban? Õket inkább kérdezésre készteti az ün-
nep is, tanácstalanságuk megfogalmazására. 
Itt van mindjárt a köztársasággal elbánó
alaptörvény minõsítése. Orbán Viktor az al-
kotmányát „szépnek”, „a magyar újjászüle-
tés legfontosabb dokumentumának és Euró-
pa legmodernebb alaptörvényének” nevezi.
Ezzel szemben – bár mérvadásban nyilván
elmaradva a jogász végzettségû magyar mi-
niszterelnök mellett – több mint félszáz jogi
világtekintély „súlyos aggodalmát” fejezte ki
„az alkotmányjavaslat és annak elfogadási
módja miatt”, több olyan vonatkozást említ-
ve, amivel az alapszabály „aláássa a jogálla-
miságot”, s „komoly legitimitási hiányossá-
gokat” jelez. Kérdésünk tehát: kinyilatkozta-
tás-e az új alkotmány (amiben hinni kell,
mint mondjuk a szeplõtlen fogantatásban),
vagy pedig legfõbb jogforrás, szabályrendszer,
vagyis törvény, amit be kell tartani állam-
nak és polgárának egyaránt? Kinek higy-
gyünk: a mostani „álamfõnek”, aki aláírta,
vagy az elõzõ köztársasági elnöknek, aki sú-
lyos veretességgel bírálja? 
Az emelkedett hangulatban kérdezhetünk
magunk is szónokiasakat. Lehet-e ösztönbõl
kormányozni? Nem hitelteleníti a hazaszere-
tetet a múlt kísérteteit felébresztõ szemlélet?
Átlényegül-e a giccs, ha monumentális?
Meddig fokozható a nevetségesség? 
Kérdezhetünk (ál)naivakat. Most megint
úgy lesz, mint régebben, s a kevés dolog, ami
szabad, az egyben kötelezõ is leend? És aki
nem dolgozik, ne is egyék? Meg rendben
van, persze, hogy a gyermeknek gondoskod-
nia kell a szüleirõl, de miért kerül ez törvé-
nyes kötelességként az alkotmányba (és pél-
dául az, hogy ne paráználkodjunk, nem)?
Meg hát hogyan ellenõrzik, esetleg büntetik,
ha valaki mondjuk azért nem visel gondot az
anyjára, mert napestig robotolnia kell, hogy
eltarthassa a gyerekeit? 
Megkérdezhetnénk saját politikusainkat is:
milyen érzés viharedzett demokrataként értõ-
en elmerülni egy ilyen dokumentumban?
Akarhatunk-e egy olyan ország állampolgá-
rai lenni, amely szembemegy az Európai
Unió értékrendjével? Apropó: hivatásos és
önképzett alkotmányjogászaink és „politoló-
gusaink” hol fejtették ki mélyenszántó és be-
csületes szakvéleményüket a húsvéti alkot-
mányról? (Mert a „médiaszakértõink” ala-
pos, bátor véleményét a magyar sajtótörvény-
rõl ismerjük.) 
Kérdezhetünk képtelenséget akár: lehet-e még
magyar, aki nem fideszes? 
De nagyon praktikusat is: gyomorrosszullét-
re mi a leghatásosabb ellenszer, így, a zün-
nepek után?...
Kérdéseink sokasodnak, idõnk és terünk
fogy. Egyelõre várjuk a munkások szolidari-
tásának közelgõ világi ünnepét – s ha még
lehet, azt követõen is kérdezünk. 

Kérdések ünnep után

Ágoston Hugó

Folytatás az 1. oldalról

Az államelnöki tanácsos rámuta-
tott: az RMDSZ-t egy etnikai kö-
zösség igénye hozta létre, ennek
köszönheti stabil szerepét a ha-
zai politikai életben. Szerinte az
RMDSZ furcsasága abban áll,
hogy egyszerre több ideológiai
irányzatot foglal magába: meg-
férnek benne a keresztényde-
mokraták, szociáldemokraták és
a liberálisok is. „Nem biztos
azonban, hogy ez baj” – fûzte
hozzá. Az államfõ tanácsadója
mindazonáltal úgy véli, tíz-ti-
zenöt év múlva az etnikai ténye-
zõ elveszíti jelentõségét, és az
RMDSZ különbözõ ideológiai
irányzatai beleolvadnak majd a

román pártokba. „Az minden-
képpen gondja lehet az RMDSZ-
nek, hogy a romániai magyarok
egyre kisebb szavazási hajlandó-
ságot mutatnak, már rájuk sem
hat az etnikai tényezõ” – jelen-
tette ki Lãzãroiu.

„A tanácsos úrnak tudnia kelle-
ne, hogy a kisebbségek alkotmá-
nyos joga jelen lenni az ország
törvényhozásában, és az
RMDSZ-nek mint kisebbségi jog-
védõ szervezetnek az alkotmány
és a törvények által biztosított jo-
ga az, hogy választásokon szere-
pelhessen, és részt vegyen Romá-
nia politikai életében” – repliká-
zott Lãzãroiu kijelentéseire Bor-
bély László. Az RMDSZ politikai
alelnöke lapunk megkeresésére ki-

fejtette, az RMDSZ nem párt, és
mint ilyennek nincs ideológiai el-
kötelezettsége, ennek ellenére –
„egyes román pártoktól” eltérõen
– 1993 óta egyetlen európai párt-
családhoz, a kereszténydemokra-
ta európai pártok tömörüléséhez
kötõdik, és nem tért át a baloldal-
ról a jobboldalra vagy fordítva.
„Lãzãroiu tanácsos úrnak inkább
arról kellene beszélnie, hogy az
RMDSZ jelenléte a parlamentben
elengedhetetlenül szükséges,
ugyanis a hazai politikai palettán
sajnos egyetlen román párt sem
képviseli a kisebbségek érdekeit.
Márpedig amíg ez a helyzet, az
RMDSZ-re szükség van és szük-
ség lesz” – szögezte le az ÚMSZ-
nek Borbély. 

Román lapszemle

Mivel Romániában nincs jövõje a tánc-
mûvészetnek, hazai gyakorlói megfeszí-
tett munkával külföldre „edzenek”, ahol
egyre keresettebbek. (Adevãrul) A japán
Fukusimában történtek hatására jelentõ-
sen fellendült a csernobili katasztrófaturiz-
mus: az érkezõk látni akarják, milyen kö-
vetkezményekkel jár egy atombaleset.
(EVZ) Néhány faluban a helyi italmé-
résnél is nagyobb látogatottságot értek el a
könyvtárak, miután alapítványi segítség-
gel az internetezés lehetõségét kínálják a
helybelieknek, egyes településeken számí-
tógép-használatot is oktatnak. (EVZ) 

Sebastian Lãzãroiu elnöki tanácsos (jobbra)a Traian Bãsescu és az RMDSZ közti egyik konzultáción

Lãzãroiu megtûri...

Hírösszefoglaló

„Egyelõre nem beszéltünk a
jövendõ munkaügyi minisz-

ter személyérõl, még a szóba jö-
hetõ jelöltek listáját sem állítot-
tuk össze” – hárította el tegnap
Sulfina Barbu, a Demokrata-
Liberális Párt (PD-L) nõszerve-
zetének elnöke azt az újságírói
kérdést, hogy ki veszi majd át az
ideiglenesen Ioan Nelu Botiº
örökébe lépõ Emil Boc kormány-
fõtõl a munkaügyi tárcát. Ugyan-
akkor leszögezte: a kérdésrõl a
nagyobbik kormánypárt követke-
zõ – várhatóan jövõ hétfõi – ve-
zetõségi ülésén döntenek, egyút-
tal nyilvánvalóvá téve azt is,
hogy a koalíciós szerzõdés értel-
mében a tisztség a PD-L-t illeti
meg. Barbu pontosítása válasz
azokra a feltételezésekre, hogy a
felesége érdekeltsége kapcsán
összeférhetetlenség miatt „becsü-
letbeli lemondását” benyújtó
Botiº utódja akár Marian Sârbu
is lehetne. Az ellenzéki pártokból
„verbuvált” Országos Szövetség
Románia Haladásáért (UNPR)
elnöke szociáldemokrata színek-
ben már kétszer is vezette a mun-
kaügyi minisztériumot, és sokak
szerint a jelenlegi koalíció egyik
legképzettebb munkaügyi szak-
politikusa. Amúgy korábban ma-
ga Emil Boc is úgy nyilatkozott,
hogy a tisztség továbbra is a de-
mokrata-liberálisoké marad, mi-
vel az alkotmány nem tesz lehe-

tõvé olyan kormányátalakítást,
amely a kabinet politikai összeté-
telét érinti. 

Az új miniszter személyérõl
egyelõre csak találgatások foly-
nak, a sajtó spekulációi szerint
szóba jöhet még Raluca Turcan, a
PD-L alelnöke, Claudia Boghi-
cevici, az alakulat Arad megyei
képviselõje, az alsóház munka-
ügyi bizottságának alelnöke, vala-
mint Gheorghe Barbu, a képvise-
lõház fõtitkára, volt munkaügyi
miniszter.

Mint ismeretes, Ioan Nelu Botiº
azt követõen kényszerült megvál-
ni miniszteri tisztségétõl, hogy a
sajtó kiderítette, felesége havi 8
ezer lejes honoráriumért segítette
tanácsadó tisztségben egy olyan
civil szervezet munkáját, amely
1,9 millió lejes európai uniós tá-
mogatást kapott a munkaügyi tár-
ca közremûködésével. Ugyanak-
kor nem csupán a miniszter fele-
sége a kapocs a szervezet és a tár-
cavezetõ között, hanem az is,
hogy annak székhelyét ugyan-
azon ingatlanban jegyezték be,
amelyben a miniszter otthona is
található.

A képviselõi mandátumát meg-
tartó, és ezáltal továbbra is men-
telmi joggal rendelkezõ Botiºt
amúgy már húsvét elõtt kihallgat-
ták az Országos Feddhetetlenségi
Ügynökségen, ahol dokumentu-
mokat kértek be tõle a besztercei
civil szervezetnél betöltött tisztsé-
gérõl. 

ÚMSZ

Bukásra van ítélve Winkler
Gyula RMDSZ-es EP-kép-

viselõ szerint az alkotmány felül-
vizsgálatának folyamata, mert a
törvényhozásban nem létezik pár-
beszéd a hatalom és az ellenzék
között. Déván tartott tegnapi saj-
tótájékoztatóján a szövetség Hu-
nyad megyei elnöke úgy vélte,
hogy a parlamenti pártok nagyon
eltávolodtak egymástól, a kor-
mánytöbbség is nagyon törékeny.
Hozzátette: a jövõ évi választások
után megalakulandó parlament-
nek lehet esélye sikerre vinni az al-
kotmánymódosítást. Winkler
ugyanakkor úgy értékelte, hogy
szükség van az alkotmánymódo-
sítással kapcsolatos javaslatok
elemzésére, megvitatására. „Egy
komoly, megalapozott közvita jól
jöhet, ha azt nem kampányesz-
közként használják” – mutatott
rá, megjegyezve, hogy a 2003-as
módosításhoz képest az alaptör-
vény újabb felülvizsgálatát nem
kellene egy adott elnök, kormány-
fõ vagy politikai párt elvárásai
szerint elvégezni. 

Már most megfigyelhetõ, hogy
téves úton indultak el a lehetséges
módosításokról szóló diskurzu-
sok, amelyek az egész folyamatot
veszélyeztetik – figyelmeztetett
Winkler Gyula, utalva arra, hogy

felmerült a régiók átszervezése
kapcsán, hogy ez tulajdonképpen
a megyék felszámolását jelente-
né. Az ehhez hasonló ötletek a je-
lenlegi helyi kiskirályok ellenke-
zését váltják ki, akik majd min-
dent megtesznek, hogy erre ne
kerülhessen sor. A régiók és a me-
gyék a közigazgatás más-más
szintjét jelentik, egy decentrali-
zált államban mindkettõre szük-
ség van – fogalmazott. Winkler
Gyula ugyanakkor arra is rámu-
tatott, hogy az RMDSZ egy al-
kotmánymódosítás során a parla-
mentáris köztársaság és a kétka-
marás parlament mellett teszi le
voksát, ez utóbbi összetételét egy
arányos képviseletet eredménye-
zõ, vegyes választási rendszer biz-
tosítaná. Az egyéni szavazókör-
zetes választási rendszer kapcsán
Winkler Gyula elmondta, hogy
ez az elmúlt 21 év leggyengébb és
legszétesettebb parlamentjét ered-
ményezte. „A parlament lobbi-
szervezetté vált, amelynek az a
célja, hogy anyagi forrásokat sze-
rezzen a polgármestereknek” – je-
lentette ki Winkler Gyula, aki el-
lenzi, hogy az alkotmánymódosí-
tásról szóló népszavazást össze-
kapcsolják bármilyen más szava-
zással. Szerinte egy errõl szóló
döntés a népszavazás hitelét csor-
bítaná, holott ez egy nagyon fon-
tos eszköze a demokráciának. 

Winkler Gyula: nem idõszerû 

az alkotmány módosítása

Fotó: Tofán Levente/archív

M. Á. Zs.

Akár állását is elveszítheti az
Avram Iancut ábrázoló szal-

mabábu felakasztásával elhíresült
Csibi Barna, ugyanis immár egy
hete nem jelent meg az Országos
Adó- és Pénzügyi Hivatal
(ANAF) bukaresti székhelyén ne-
ki kijelölt munkahelyén. „Múlt
szerda óta nem jelent meg a mun-
kahelyén, kérni fogom a fegyelmi
bizottságot, hogy a köztisztviselõi
jogállást szabályozó 1999/188-as
törvény szerint járjon el” – fogal-
mazott tegnap Sorin Blejnar
ANAF-igazgató. Hozzátette: a
hatályos rendelkezések szerint
Csibi hiányzását fizetéscsökken-
téssel, az elõmenetel idõszakos
korlátozásával, írásos figyelmez-
tetéssel, de akár a munkaszerzõ-
dés felbontásával is büntethetik.
Mint ismeretes, az ANAF-igaz-
gató április 18-án helyezte át Bu-
karestbe Csibit a Fehér megyei
Abrudbányáról, ahová azután
küldte a csíkszeredai adóellenõrt,
hogy az március 14-én „felakasz-
totta” Avram Iancut. A döntés
felháborította a helyi románokat,
akik több tüntetést szerveztek a
szélsõséges nézeteirõl korábban
hírhedtté vált Csibi ellen. A csík-
szeredai pénzügyõr nem jelent
meg az új munkahelyén, egy hó-
napos pihenõszabadságot vett ki.
Blejnar azzal indokolta az újabb,
bukaresti áthelyezést, hogy így
Csibinek nem lesz módjában hiá-
nyozni az ellene indított ügyész-
ségi kivizsgálás meghallgatásai-
ról. Mint korábban írtuk, Csibi
Barna panaszt tett munkáltatója
ellen az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanácsnál (CNCD),
azzal vádolva Sorin Blejnart,
hogy nemzetisége és politikai né-
zetei miatt helyezte át Abrud-
bányára. 

Állásával fizet

Csibi Barna?

Nincs még utódja Botiºnak



Bogdán Tibor 

A rendszerváltást köve-
tõen az egyház élete is

megpezsdült, a református
egyház keretében pedig
egyenesen különálló irány-
zatok jelentek meg. 

„Karizmatikus 
keresztény megújulás”

A „karizmatikus keresz-
tény megújulási mozgalom-
hoz” tartozó Hit Gyülekeze-
te a 20. század elején indult
el az Egyesült Államokban,
innen terjedt aztán el Euró-
pában is. A múlt évszázad
hetvenes éveiben eljutott Ke-
let-Európába is. Romániában
nyomban az 1989. évi rend-
szerváltás után, 1990-ben jött
létre az elsõ gyülekezet túl-
nyomórészt a magyar ajkú

lakosság körében. Magyaror-
szágra, de Erdélybe is a ki-
lencvenes években nyugati
hittérítõk, buzgalmi csopor-
tok képviselõi érkeztek. Saját
elmondásuk szerint az vezé-
relte õket, hogy a térségben
ismét az õt megilletõ helyre
juttassák a kommunizmus ál-
tal szétvert egyházat, a ke-
reszténységet. 

Ezek a mozgalmak elsõ-
sorban a református egyház
hívei között hódítottak teret.
Több csoport is megjelent,
Erdélyben felélénkült a tér-
ségben már régebben is is-
mert és mûködõ Keresztyén
Törekvés, az úgynevezett
CE-szövetség, amelynek be-
tûneve az angol Christian
Endeavour rövidítésébõl
származik. Magyarországon
pedig, különösképpen
1992–1997 között, a koreai-

amerikai gyökerû Miskolci
Missziós Csoport volt igen
aktív – amelynek kisebb szer-
vezetei alakultak a Sóvidé-
ken, Brassóban és Széken –,
illetve az evangelizációs
mozgalom vált mind népsze-
rûbbé. Ezeknek a mozgal-
maknak az egyik ága a Hit
Gyülekezete is, hívei szintén
zömmel a református vallá-
súak körébõl kerülnek ki.

Erdélyi mozgalom

Erdélyben a mozgalom
mindenekelõtt Nagyvára-
don, Marosvásárhelyen és
Sepsiszentgyörgyön hódít,
nemrégiben viszont Nagybá-
nyán román nyelvû gyüleke-
zet is alakult. Az erdélyi szer-
vezetek legfõbb célkitûzésük-
ként az Evangélium hirdeté-
sét határozták meg, alapvetõ
hitükként pedig azt, hogy
Krisztus az üdvözítõ. 

A Körös-parti városban a
Hit Gyülekezete igen tevé-
keny; fotókiállítást, ifjúsági
tábort, jótékonysági akciókat
szervez. Idei elsõ megmoz-
dulásuk alkalmával Nagyvá-
radon ruha- és élelmiszer-
csomagokat osztottak ki a rá-
szorulók között. 

A Hit Gyülekezetének Bi-

har megyében egyébként
mintegy hatszáz tagja van,
jelenlegi székhelyüket-ima-
termüket így már jócskán ki-
nõtték. Ezért egy 1997-ben
leégett romos állapotban lévõ
ingatlant, a volt huszártanyá-
hoz tartozó lovardát szemel-
ték ki maguknak, amelyet fel-
újítanának. A rendbetétel
mintegy 800 ezer euróba ke-
rülne, a pénz azonban nem
okozna különösebb gondot,
a mozgalom vezetõi szerint a
tagság hozzájárulásaiból és
adományokból sikerülne
összegyûjteni az összeget. El-
képzelésüket azért nem tud-
ják valóra váltani, mert a vá-
rosi tanács leszavazta a hatá-
rozattervezetet, amely az
épületet, illetve a hozzá tarto-
zó háromezer négyzetméte-
res telket harmincéves hasz-
nálatra átadta volna a moz-
galomnak.

A Bihar megyeiek együtt-
mûködnek különféle civil
szervezetekkel, céljaik között
szerepel házassági tanácsadó
csapat szervezése, a válságba
jutott családok megsegítésé-
re. A mozgalom jó viszonyt
ápol a pünkösdista gyüleke-
zetekkel, de a zsidó hitköz-
séggel is, nem tartanak fent
viszont semmiféle kapcsola-

tot a magyar történelmi egy-
házakkal, de készen állnak a
velük történõ együttmûkö-
désre is.

Támadó jobboldal

A Hit Gyülekezete az új-
kori reformáció egyik képvi-
selõjének tartja magát és pol-
gári-liberális elveket hirdet:
parlamenti demokráciát, pi-
acgazdaságot, jogállamisá-
got, törvény elõtti egyenlõsé-
get, ideológiailag semleges
államot, lelkiismereti sza-
badságot. Érthetõ, hogy a
konzervatív, jobboldali, szél-
sõséges szervezetek heves
kampányt indítottak ellene.
Az Erdélyi Magyar Ifjak Bi-
har megyei szervezete a Hit
Gyülekezetének „erõszakos
térfoglalásától” tart. A lovar-
da átadására vonatkozó ha-
tározattervezet megszületé-
séért önkormányzatiak cin-
kosságát okolja, mi több,
egyenesen az RMDSZ-frak-
ció kezét látja mindebben,
mivel tanácsosai a dokumen-
tumra szavaztak.

Az Erdélyi Magyar Ifjak
szerint a Hit Gyülekezete
azáltal bõvíti tagságát, hogy
folyamatosan lejáratja az er-
délyi magyar történelmi egy-

házakat; a tömörülés egyben
sajnálatát fejezi ki amiatt,
hogy a „pünkösdista-kariz-
matikus szekta” „az elcsa-
tolt nemzetrészek közül” Er-
délyt is missziós területének
tekinti.

Magyarországon viszont a
Hit Gyülekezete bekerül a
történelmi egyházak közé.
Eddig három keresztény – a
katolikus, a református és az
evangélikus –, továbbá egy
zsidó egyház használhatta
ezt a titulust. A történelmi
egyházzá nyilvánítás alapve-
tõ feltétele az, hogy a szóban
forgó szervezet legalább száz
év honosságot vagy legkeve-
sebb 25 ezres hívõszámot
tudjon felmutatni. A Hit
Gyülekezete ugyan nem ren-
delkezik évszázados múlttal,
ám tagságának száma eléri a
30 ezret, országos viszonylat-
ban pedig 70-80 közösséget
mûködtet. A gyülekezetet
pénzbeli adományban része-
sítõk lélekszáma is megköze-
líti az elõirányzott létszám-
határt, az egyszázalékos adó-
támogatások hivatalos listá-
jának megfelelõen a Hit
Gyülekezetét közel 19 ezren
támogatták; így voltaképpen
semmi akadálya a „rangbeli
elõlépésnek”. 
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Erdélyt is hódítja a Hit Gyülekezete
A „karizmatikus keresztény megúju-

lási mozgalomhoz” tartozó Hit Gyü-

lekezete a 20. század elején indult el

az Egyesült Államokban, innen ter-

jedt aztán el Európában is. A múlt

évszázad hetvenes éveiben eljutott

Kelet-Európába, így Romániába is.

Gy. Z.

Fanfárok és ünnepi õr-
ségváltás fogadta hétfõn

Magyarország új alaptör-
vényének államfõi aláírását a
budai Várban, a Köztársasá-
gi Elnöki Hivatal elõtt.
Schmitt Pál ünnepi beszédét
követõen a díszzászlóalj ka-
tonái tartottak ünnepélyes õr-
ségváltást a Szent György té-
ren. Az egyre erõsödõ esõ-
ben várakozó érdeklõdõk
tapssal fogadták az aláírás hí-
rét. Néhány perccel 12 óra
után azonban egy férfi jelent
meg az aláírásra várakozók
között, és „NO Fidesz
alko(t)mány!” feliratú táblát
tartott a magasba. A de-
monstrálót hangos füttyszó-
val fogadták, majd a tömeg-
bõl odalépõ néhány férfi han-
gos szitkozódás kíséretében
megtaposta és széttörte a táb-
lát. A tiltakozó rendõri kísé-
ret mellett, azonnal és önként
elhagyta a területet.

„Földbe vetett mag”

A déli harangszót követõ-
en Schmitt Pál aláírta a 2012.
január 1-jén hatályba lépõ
alaptörvényt. Miután az ün-
nepélyes aktusra, amelyet a
tévétársaságok élõ, egyenes

adásban közvetítettek, hús-
véthétfõn került sor, a jogsza-
bályt „húsvéti alkotmány-
nak” nevezte el a közbeszéd.
Az államfõ szerint mindenki
számára érthetõ, egyszerre
magyar, nemzeti, korszerû és
európai alaptörvény szüle-
tett, amelyre a magyarok
nemzedékek múlva is büsz-
kék lesznek. Úgy fogalma-
zott: az új alaptörvény „mos-
tantól, mint a földbe vetett
mag, várja, hogy rendelt ide-
jében szárba szökkenhessen,
egyben régi önmagát, a ben-
ne lakozó letûnt korok szelle-
mével, átadhassa a múltnak.
A nagy ünnepek az élet kör-
forgásaihoz kapcsolódnak.
Különösen igaz ez a tavaszi
újjászületésben ünnepelt hús-
vétra, a feltámadásra. Akár
Istenben hiszünk, akár a
sorsban, ilyenkor körülöt-
tünk minden az új életrõl, a
megújulásról szól” – mond-
ta. Azt is hangsúlyozta, hogy
2011 tavasza az egész nem-
zet számára fontos esemény-
nyel lett teljesebbé: idén nem-
csak a természet újult meg,
hanem legfontosabb törvé-
nyünk is.

Az új magyar alkotmányt
számos kísérõ rendezvény
köszöntötte. Az alaptör-
vény tiszteletére ünnepi bé-

lyegblokkot bocsátott ki a
Magyar Posta. A sorszámo-
zott blokk fõ motívuma a
Szent Korona. A keretraj-
zot az Országház kupola-
csarnokának Szent István
király-szobra és a boltívek
díszítik. A filatéliai különle-
gességen UV-fénybe tartva
pedig a „Legyen béke, sza-
badság és egyetértés” felirat
olvasható. Az új alaptör-
vény az 1848-as Tizenkét
pont bevezetõ mondatával
zárul, és ezzel a mondattal
fejezte be ünnepi köszöntõ-
jét a köztársasági elnök is.
Hétfõ este Budapesten, va-
lamint nyolc vidéki helyszí-
nen és Kolozsváron egy
idõben kezdõdött gálaesttel
köszöntötték Magyarország
következõ alkotmányát,
amelynek hivatalos szövege
a nap folyamán a Magyar
Közlönyben is megjelent. 

Orbán, mint Rákosi

Az aláírást követõen az
ellenzéki MSZP azt közöl-
te: alapvetõ politikai céljuk-
nak tekintik a hétfõn aláírt
alaptörvény megváltoztatá-
sát. Mesterházy Attila, a
párt elnök-frakcióvezetõje
úgy fogalmazott: sosem hit-
te volna, hogy politikusként
egyszer az lesz a feladata,
hogy az alkotmányosság, a
demokrácia, az alapvetõ
társadalmi szolidaritás
helyreállításáért folytasson
küzdelmet.

Az ugyancsak ellenzéki
Jobbik országgyûlési képvi-
selõje, Novák Elõd szerint az
új alaptörvénnyel csöbörbõl
vödörbe esett az ország, hi-
szen a „rákosista” alaptör-
vény helyére egy újabb
egypárti, párturalmi alkot-
mány kerül. A politikus a

képviselõi irodaházban tar-
tott sajtótájékoztatóján levet-
te a falról a nemzeti együtt-
mûködés nyilatkozatát, és
helyére egy képet akasztott
fel, amelyen Rákosi Mátyás
portréjába Orbán Viktor ar-
cát montírozták. 

Az aláírás után közle-
ményt adott ki Fülöp Sándor,
a jövõ nemzedékek ország-
gyûlési biztosa, aki szerint az
új alaptörvény kiterjeszti és
tovább erõsíti a hazai környe-
zetvédelmi jog alapjait, to-
vábbá a legmagasabb szintre
emeli a jövõ nemzedékek
iránti felelõsséget.

A választójog 
kiszélesítése

A január elsején hatályba
lépõ új alkotmány felelõssé-
get vállal a határokon túl élõ
magyarokért, ebbe beletar-

tozhat a szavazati jog meg-
adása is – jelentette ki a Ma-
gyar Rádiónak adott interjújá-
ban a köztársasági elnök. Az
alkotmány egyik legfonto-
sabb újdonsága, hogy felelõs-
séget vállal a határon túl élõ
magyarokért, de ez a szán-
dék már az elsõ törvények
megalkotásánál megmutat-
kozott – hangsúlyozta. 

A parlament az elsõk kö-
zött fogadta el a kettõs állam-
polgárságról szóló törvényt,
deklarálta a nemzeti együvé
tartozás napját, és kiáltványt
fogadott el a nemzet egységé-
rõl. Természetes ezek után,
hogy az alkotmányban is
visszaköszön a felelõsség, a
kiállás minden magyar em-
berért – mondta Schmitt Pál,
aki szerint a következõ lépés
egy újabb sarkalatos törvény
lehet a választójog megadá-
sáról. Õ maga szívesen látná,
ha választójogot kapnának
„a határon túli, saját elhatá-
rozásukból állampolgárságot
kérõ magyar testvéreink, hi-
szen nehezen tudok elképzel-
ni kétféle állampolgárságot”.

A sarkalatos törvények
döntõ része õsszel kerül a
Magyar Országgyûlés elé,
erõsítette meg Lázár János, a
Fidesz frakcióvezetõje a Ma-
gyar Televízióban. „A határon
túli magyaroknak megadjuk
a szavazati jogot, de hogy
milyen formában, még nyi-
tott kérdés” – jelentette ki.
Hozzátette: „Azt nem gon-
dolom, hogy mondjuk az én
választókörzetem vagy váro-
som életébe közvetlenül a
határon túli magyaroknak
egy választás alkalmával be-
le kellene szólniuk.”

A magyar államfõ aláírta az alkotmányt
Aláírta hétfõn Schmitt Pál köztársasá-
gi elnök Magyarország új alaptörvé-
nyét, ezzel az alkotmányozás folyama-
ta fontos állomásához érkezett. A bu-
dapesti parlamentnek még harminc
sarkalatos törvényt is el kell fogadnia 
a folyamat kiteljesedéséhez.

Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes a kolozsvári gálaest vendége volt Fotó: MTI



A pártoknak úgy hiányzik a tisztújítás,
mint üvegesnek a hanyatt esés. Egy belsõ
választásnak ugyanis mindig destabilizáló
hatása van. Az elnökjelöltek vetélkedése
néha eldurvulhat, a viaskodó felek olyan
sebeket ejtenek egymáson, amelyek után
együttmûködésük lehetetlenné válik, rosz-
szabb esetben az egész pártra átterjed a
kampányhangulat destruktív jellege, a for-
máció szakadásáig elmenõen. 
Rendszerváltás utáni politikatörténetünk bõ-
séggel szolgáltat erre példákat. Elég csak ar-
ra emlékeztetni, hogy a jelenlegi vezetõ kor-
mánypárt jogelõdje, a Demokrata Párt úgy
jött létre, hogy két dudás, Ion Iliescu és
Petre Roman nem fértek meg egy csárdá-
ban. Azt követõen, hogy Iliescu elvesztette a

Nemzeti Megmentés Frontjá-
nak elnökségéért folyó küz-
delmet, szétszakította a pár-
tot és újat hozott létre, ame-
lyiknek az elnöke lehetett.
Petre Roman sem örülhetett

sokáig a megnyert pártel-
nökségnek, mert
Traian Bãsescuval
szemben elvesztette a
tisztséget, és ettõl

kezdve neki sem volt maradása a Demokra-
ta Pártban. 
Az, hogy egy párt hogyan tudja levezényel-
ni vezetõségének megújulását, nagymérték-
ben jelzi annak a politikai alakulatnak az
érettségét és demokrácia-kultúráját. Hazai
tájainkon három modell érvényesült mind-
eddig. 
Az elsõ, az úgynevezett
führer-prinzip, ami azt je-
lentette, hogy az elnök
diktatúrát vezetett be a
pártban, a lehetséges rivá-
lisokat még idejekorán ki-
iktatta, és a választás telje-
sen formális aktussá deg-
radálódott, ahol a vezért közfelkiáltással
pajzsukra emelték a hû alattvalók. Nagyjá-
ból ez a recept érvényesült a Nagy-Romá-
nia Pártban és a Szász Jenõ vezette Ma-
gyar Polgári Pártban is. Szerényen meg-
jegyzem, hogy minden jel arra mutat, hogy
a megalakulandó Erdélyi Magyar Néppár-
tot is tévedés kockázata nélkül ebbe a kate-
góriába sorolhatjuk majd. 
A másik modell a konszenzusos vezetõvál-
tás mintája, ahol a riválisok még a választá-
sok elõtt kiegyeznek, elosztják a tisztségeket

és így a választás viszonylag békésen zajlik
le. Persze outsiderek ilyenkor is jelentkez-
nek, de minthogy nekik nincs nagyobb tá-
mogatottságuk, nem tudják megzavarni a
fajsúlyos vezetõk különalkuját és nem képe-
sek zavart okozni a párt gépezetének mûkö-
désében. Ezt a modellt követte a Nemzeti

Liberális Párt 2000 után és
az RMDSZ tulajdonkép-
pen megalakulása óta.
A harmadik és a pártegy-
ség megõrzésének szem-
pontjából a legnagyobb
kockázatot rejtõ eljárás a
szabad verseny modellje,
amely azt jelenti, hogy

nincsenek elõzetes forgatókönyvek, az lesz
az elnök, aki a kampányban jobban tudja
mozgósítani a saját táborát, illetve a leg-
több küldöttet meggyõzi. Erre a modellre
szolgáltatott példát a Nemzeti Liberális
Párt 2000 elõtt, illetve a Szociáldemokrata
Párt 2005 után. 
Könnyû észrevenni, hogy a pártok demok-
rácia-szintje a szabad verseny modellje ese-
tén a legnagyobb, és hogy természetesen a
Führerprinzip érvényesülése összeférhetet-
len a népfelség elvével. A konszenzusos mo-

dell egyfajta korlátozott demokrácia érvé-
nyesülését jelenti. 
Ha tekintetünket a demokrata-liberális párt-
ban folyó elnökválasztási kampányra vetjük,
akkor elsõ ötletünk az lehet, hogy ott a sza-
bad verseny modellje érvényesül, hiszen a
jelöltek kézzel-lábbal, éjjel nappal kampá-
nyolnak, olykor durván egymásba gázolva.
Figyelmesebb elemzés azonban arra mutat
rá, hogy itt sokkal inkább tetten érhetõk a
Führerprinzip-modell jegyei. Sajtóhírek,
kommentárok szólnak arról, hogy az egyik
jelölt táborát megfélemlítik, illetve megvesz-
tegetik. Amikor Gheorghe ªtefan (alias
Pinalti) piatra neamþi-i polgármester azt nyi-
latkozta, hogy Vasile Blaga jelöltségét támo-
gatja, akkor elbeszélgettek vele az országos
korrupcióellenes ügyészség ügyészei. Amint
megváltoztatta véleményét, és Emil Bocot
támogatta, már nem volt érdekes a nyomo-
zók számára. A küldöttek akaratát ilyen kö-
rülmények között nem a jelöltek programjai
vagy meggyõzési képességük, hanem az
erõszak vagy annak felmutatása befolyásol-
ja. Van azonban itt és most ennek a modell-
nek egy sajátossága. A Führer jelen esetben
nem a párton belül, hanem – formálisan –
azon kívül van.

Ha valaki öt nyelven képes elmondani ugyanazt a zagyvaságot, attól
az a zagyvaság csak elmesötétítõbb lesz; hisz elszajkolója teljesítmé-
nyétõl még pulpitust is kap. A szent szövegekbe be nem avatottak,
az oltártól szívósan elûzendõ profanus vulgus szemében persze.
Abban a megcáfolásra váró aggodalomban, hogy az utánunk sorako-
zó írói nemzedék nem fogja tudni úgy ellátni jellegzetes magyaror-
szági teendõjét, ahogy a Nyugat nagy gárdája után nagyjából még a
mienk is, belejátszik egyebek közt, hogy ennek a nemzedéknek épp a
legtöbbre - legtöbb elvégeznivalóra - hivatott tagjai, a munkás- és pa-
rasztvilág élményeinek birtokosai alig ismernek külföldi nyelvet.
Szemük élénken jár a nagyvilágban, de fülük, hogy így mondjam,
csak a nagyot hallja; a susogást, a zizegést alig; nyelvüket nem
hajlékonyítja más idiómák gyakorlása. Mint csizmás, celtnadrágos
apjukét, nagyapjukét, ha valami ünnepen szalonba bocsáttattak, oly
szívszorító látni néma állongásukat írók és mûvészek egy-egy nem-
zetközi fogadásán. Fölidézve, ahogy Kosztolányi, Karinthy, Tóth
Árpád, Molnár Ferenc, de még a félszeg Babits is rámosolygott s
gondolatcserét vállalt egymás után négy-öt magyarul nem tudóval.
Még a mi nemzedékünk is. Szabó Lõrinc két klasszikus és három
modern nyelvbõl fordított szótár nélkül. És Halász Gábor, Szerb,
Déry, Cs. Szabó, József Attila nyelvtudása. Németh László számára
egyszerûen nem volt irodalom, amelyet, ha kedvet kapott, rá két hó-
nap, sõt hét múlva nem eredetiben olvasott volna. Mert iskolát jár-
hattak? 

Illyés Gyula: Nemzetében él a nyelv

Amikor egy párt elnököt választ
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Barátom afféle csudabogár: még mindig ingázik,
busszal jár be és onnan haza, könyvtárba. Rendsze-
rint hátul ül, behúzódik egy sarokba. Olvas. Furcsa
szokásai vannak, mondhatom. Ahelyett, hogy ki-
nézne az ablakon, vagy valakit a szomszédai közül.
Mindenféle emberek telepednek mellé, tisztelik az
olvasót. Tanárember, állapítják meg magukban,
legfennebb körorvos. (De kezdõ, mert a menõ már
kocsival mén.) 
Szóval. Egy városközli faluban Õk ültek fel. Akik-
nek nevét nem lehet leírni anélkül, hogy gyanúba ne
kevernénk magunkat. Éppen úgy mint a zsidókét.
Fõleg itt Közép- és Kelet-Európában. Apuka, anyu-
ka és egy és tizenegy-tizenkét éves gyermek. Tisz-
ták, takarosak, hallgatnak. Megáll a busz, kinyílnak
az ajtók, és leszállnak a szülõk, Õ-gyerek pedig oda-
lép a barátomhoz, és megkérdezi, mit olvas. Nicsak,
nem cigit, nem pénzt kér, nem kötekedik, csak kí-
váncsi, milyen könyvet tartok a kezemben…
Pedagógusként próbálok viselkedni, írja a barátom,
nyájasan válaszolok: látod ez egy régi szép könyv,
jó történetek vannak benne a magyarok elõdeirõl.
Erre elindul az ajtó felé, és megragadja könyvet.
Nem eresztem, a busz már elúszni készül, Õ-gyerek
meginog, kicsúszik a kezébõl. Visszafordul és félte-
nyérnyit köp felém, majd halálomat kívánva, anyá-
zik. A busz elindul, a gyerek leugrik. Az utasok
semmit sem vesznek észre. Elõttem ülnek, nem tö-
rõdnek velem. Majd hülyék lesznek hátra ülni, gon-
dolják. 
Ez körülbelül egy órája történt. Azóta elgondolkoz-
tam, hogy mi lett volna, ha nem vagyok ilyen bé-
kés. A szerencséje egyrészt az volt a gyermeknek,
hogy nem sikerült leköpnie, s a könyv a kezemben
maradt. Nem ütök. Engem így neveltek. 
Valószínûleg abban a közösségben ahonnan ez a
gyerek jön, még nem ért véget a népvándorlás. A
horda-erkölcs. Holott elõdei kilencszáz évvel ezelõtt
érkeztek Európába.
Nem tudom, mi a helyes válasz erre. Nem tudom,
miért kell védelmeznünk az ilyen gyereket, szülõt.
Ha van európai roma-stratégia, akkor itt kellene be-
vetni. Annak a pedagógusnak, akihez ez a gyerek
valószínûleg soha nem tért be. Nem jár iskolába.
Ma senki sem üldözi õket, még a minisztérium, ön-
kormányzat sem, akiknek minden iskolakötelesrõl
el kellene számolniuk, iskolába kellene küldeniük.

Kinek a kezében van kulcs, amely nyitja
szíveket, az elmét? A segélyezés hosz-
szú távon visszaüt. A filmek a bûnö-
zésrõl szólnak, nem a munka emberi
tartalmáról. És ha nem szeretem az
engem meglopni szándékozót, kérdi a

barátom, akkor rasszista vagyok?
Nincs rá jó felelet… 
Ui. Utóbb értesültem, barátom

egy vándorsztorit küldött át.

Lap-top
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A küldöttek akaratát
nem a jelöltek program-
jai vagy meggyõzési 
képességük, hanem az
erõszak vagy annak fel-
mutatása befolyásolja.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az a becsületes, aki mindig 
élete utolsó órája szerint él.” 

Tamási Áron

Probléma

Néma állongás

E-mailen érkezett
Az ünnep címe. Bãsescu – Blaga
imázsharc?, Miruna Munteanu, Jurnalul
naþional

Magyarázat. „Traian Bãsescu hivatalosan
és egyértelmûen Emil Bocot támogatja a
PD-L elnöki székéért folyó versenyben,
bár alig egy hónappal ezelõtt feláldozta
volna, hogy visszaszerezze a lakosság bi-
zalmát. A paradoxon megdöbbentõ (...)
Bármennyire értékelné kormányfõjének
szolgaiságát, Traian Bãsescu nem tehet
egy sánta lóra. (...) A PD-L esélyeinek nö-
velésére pedig a legbiztosabb – alkalmasint
az egyedüli – megoldás: minél határozot-
tabban eltávolodni a Cotroceni-palotától.
Ebbõl a szempontból nyernek értelmet
Bãsescu példátlanul heves támadásai
Blaga ellen. (...) Elemezve a tényeket, azt
hiszem, egy választási célból megrende-
zett hamis háborúskodásnak vagyunk a ta-
núi. Nem Vasile Blaga „lebontásának” kí-
sérletérõl van szó, hanem egy arra irányu-
ló erõfeszítésrõl, hogy Zeusz „ellenfelé-
nek” képében tüntessék fel. Õ az, aki fel-
szabadítja a PD-L-t a Cotroceni gyámsá-
ga alól. Ami nem könnyû, ugyanis Blaga
’disszidenciája’ is annyira diszkrét, hogy
alig érzékelhetõ.” Szép, racionális borgesi
érvelés. Osztjuk Miruna véleményét.
(Nem kerül nekünk semmibe.)

CTP SOV-ról. A Gândulban Cristian Tu-
dor Popescu felidézi azt a forgatókönyvet,
hogy a Realitatea TV tulajdonosa és fõ be-
osztottja csak megjátssza a nagy vitát és a
fenyegetõzéseket, hogy növelje az érdeklõ-
dést, a nézettséget. CTP nem érti a dolgot,
annál kevésbé ért egyet vele. „Ez a két
alak, a ’vén gazember’ és a ’fiatal gazem-
ber’, akiknek semmi közük sincs a sajtó-
hoz, nem csupán az Realitatea TV hitelét
ássák alá, hanem az újságírói mesterségét
is, amennyi még maradt. Ha pedig a bírák
még egyszer szabadlábra helyezik
SOVîntut, a szégyen, amiben a sajtó elme-
rül, semmi ahhoz képest, ahova az igaz-
ságszolgáltatás süllyedt.” Megtörtént... 

A nap álhíre. T. Bãsescu könnyekig meg-
hatódva a kolozsvári húsvéti mûsortól, el-
árulta: megpróbálja átemelni a román al-
kotmányba a magyar alaptörvény legfon-
tosabb ötleteit (különösen a pálinkafõzést).

Sebestyén Mihály
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HIRDETÉS

Hírösszefoglaló

Románia lemondhat az
eredetileg 2015-re terve-

zett euróövezeti csatlakozás
céldátumáról – derült ki a
kormány Mediafaxhoz elju-
tott konvergencia-programjá-
nak tervezetébõl. Anélkül,
hogy egy konkrét idõpontot
neveztek volna meg, az Eu-
rópai Bizottságnak benyúj-
tandó dokumentumban már
nem tesznek említést a közös
fizetõeszköz 2015. január el-
sejei bevezetésérõl – annak
ellenére, hogy ez korábban, a
hasonló tervezetekben még
szerepelt. A most kiszivárog-
tatott konvergencia-program
csupán arról tesz említést,
hogy a korábban hangozta-
tott 2012-es céldátummal
szemben Románia 2013-
2014-ben léphet be az euró
„elõszobájának” tartott
ERM-2 árfolyamrendszerbe.

„Helyes döntés”

A hírekre reagálva Emil
Boc miniszterelnök tegnap
kijelentette: a konvergencia-
program tervezetét április
végéig véglegesítik, addig a
kormány, a Román Nemzeti
Bank (BNR) és az elnöki hi-
vatal szakértõi egyeztetése-
ket folytatnak a végleges
szövegrõl.

„Az euró bevezetése egy
ambiciózus terv, de egy Ro-
mániához hasonlóan, lába-

dozófélben levõ ország eseté-
ben helyes döntés ennek ha-
lasztása” – nyilatkozta
Mihai Tãnãsescu, a Nemzet-
közi Valutaalap romániai fõ-
tárgyalója a hotnews.ro-nak,
emlékeztetve arra, hogy je-
len pillanatban az Európai
Unió egészének is új kihívá-
sokkal kell szembenéznie. A
pénzügyi szakember ugyan-
akkor azt is hangsúlyozta,
hogy meg kell érteni: ez a
kormányon levõ pártoktól
független nemzeti terv. Sze-
rinte az euróövezethez való
csatlakozás feltétele egy, az

európai szinthez közelebbi
versenyképesség biztosítása.

Élénkebb közvitát

Daniel Dãianut sem lepte
meg a csatlakozás elnapolá-
sa, a gazdasági elemzõ szin-
tén a versenyképesség fon-
tosságát és az EU korántsem
problémamentes gazdasági
állapotát emelte ki. „A ro-
mán gazdaság és társada-
lom számára döntõ kérdése-
ket ugyanakkor nem ele-
fántcsonttoronyban kell
meghozni” – fogalmazott a

hotnews.ro-n megjelent vezér-
cikkében, szorgalmazva azt,
hogy ebben és az ehhez ha-
sonló fajsúlyos kérdésekben
a parlament beleegyezésével
hozzanak döntést. „A BNR
euróövezeti csatlakozással
foglalkozó bizottságának
több a jegybankon, illetve a
Pénzügyminisztériumon kí-

vüli szakértõt kellene bevon-
nia a munkába, beleértve
külföldi szaktekintélyeket is”
– vélekedett Dãianu, aki egy
élénkebb közvitát is kívána-
tosnak tartana a kérdésben.

A Ziarul Financiar szerint
a legtöbb elemzõ azt tartja
valószínûnek, hogy a közös
európai fizetõeszközt 2015-
höz viszonyítva legfeljebb
két éves késéssel vezetik be
Romániában. Ez idõ alatt az
ország folytathatná a struk-
turális reformok megerõsíté-
sét és kihasználhatná egy
független monetáris politika
elõnyeit. A szakértõk szerint
a jegybank számára ez az
idõszak szintén kedvezõbb
lenne az árfolyampolitika
meghatározására.

Amint arról korábban be-
számoltunk, Traian Bãsescu
április elsõ felében még biza-
kodóan beszélt a 2015-ös
euróbevezetésrõl, amire sze-
rinte a költségvetési hiány, il-
letve az állami eladósodás
csökkenõ üteme jogosítja fel
Romániát. Az államfõ azon-
ban elismerte, a gazdasági vi-
lágválság mindenki számára
tanulságos volt, aminek fé-
nyében újra kell elemezni a
céldátumot is. 

Elõszobázó eurócsatlakozásRöviden

Nem sietik el. Szakértõk szerint mindenkinek jó lenne az euróövezeti csatlakozás halasztása 

Startol a hiteltárgyalás 

Mától május 9-ig az ország-
ban tartózkodik a Nemzet-
közi Valutaalap küldöttsége,
hogy egy új hitelfelvételi le-
hetõségrõl tárgyaljon a ro-
mán hatóságokkal. Emil
Boc miniszterelnök tegnap
megerõsítette, hogy a kü-
szöbön álló megállapodás
szigorán elõvigyázatossági
jellegû lesz és egyelõre sem-
mi jel nem utal arra, hogy
az összeget bármilyen más
céllal használnák fel– adta
hírül az Agerpres.

Ötmilliárdos deficit

Az idei elsõ negyedévben
5,2 milliárd lejt tett ki a költ-
ségvetési hiány, ami a bruttó
hazai össztermék (GDP)
egy százalékának felel meg
– írta a Mediafax a Pénzügy-
minisztérium közleményére
hivatkozva. Az év elsõ há-
rom hónapjában az állam-
kassza bevétele abszolút ér-
tékben elérte a 41,6 milliárd
lejt, 10,2 százalékot növe-
kedve az elõzõ év hasonló
idõszakához képest. Eköz-
ben kiadásai 1,3 százalékot
emelkedtek, 46,8 milliárd
lejt téve ki – fõként amiatt,
hogy a kormány növelte az
uniós pályázatokhoz szüksé-
ges finanszírozásokat.

Több külföldi beruházás?

A kormány számításai sze-
rint a következõ három év-
ben megkétszerezõdik a
külföldi befektetések aránya
Romániában, elérve az 5,8
milliárd eurót – írta a
Mediafax. Mindezt olyan kö-
rülmények között, amikor a
kabinet az állami garancia-
vállalások csökkentését ter-
vezi, hogy ezzel tehermen-
tesítse a Pénzügyminisztéri-
um és az önkormányzatok
költségvetését.

Távozik az MKB Bank

Kivonul a romániai bankpi-
acról az MKB, miután a
magyar pénzintézet úgy
döntött, hogy 2013-ig eladja
romániai leánybankját, az
MKB Romexterrát – írta a
Ziarul Financiar. A magyar
pénzintézet tavalyra vonat-
kozó egyik jelentése a ro-
mán fiók eladási értékét 9
millió euróra becsüli, miu-
tán az MKB Romexterra
várhatóan 2011-ben és
2012-ben is veszteségesen
mûködik majd.

Bukarest hamis
adatokat közöl?

Megkérdõjelezi az Eurostat
az Országos Statisztikai Hi-
vatal (INS) adatait Románia
költségvetési deficitjérõl, a
kételyek elsõsorban a Ter-
molectrica és CFR Marfa
vállalatok gazdasági mutató-
ihoz fûzõdnek – írta tegnap
a Bloomberg. Az INS vezetõ-
je, Virgil Voineagu tájékoz-
tatása jelenleg zajlik a szó-
ban forgó adatok felülvizs-
gálása, a munkában részt
vesznek a jegybank, 
a pénzügyi tárca és az
Eurostat szakemberei is. 

Újabb, 13 havi csúcsot döntött tegnap a lej euróhoz viszo-
nyított árfolyama, miután a Román Nemzeti Bank 4,073
lejes árfolyamot hirdetett. A román fizetõeszköz teret nyert
a dollárral szemben is, amiért tegnap 2,78 lejt adtak.

Tart a lej erõsödése
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Enyhén ellentmondásos
kép alakult ki a húsvéti

vásárlásokat illetõen a piac
különbözõ szegmensei kö-
zött: míg egyes kereskedõk-
nek valóságos „feltámadást”
jelentett a megnövekedett for-
galom, mások stagnáló, vagy
éppen rosszabbodó tendenci-
ákról számoltak be. Az éppen
lecsengett ünnep egyértelmû
nyertesének a nagy kereske-
delmi üzletláncok és bevásár-
lóközpontok tûnnek, ame-
lyek az átlagos profitot 20-30
százalékkal meghaladó nye-
reséget tehettek zsebre az el-
múlt napokban. A Ziarul
Financiar számításai szerint
például a pék- és sütõipari
vállalkozások évi – mintegy
nyolcmilliós – kalácskészleté-
nek 30-40 százaléka most kelt
el, a hazai bevásárlókosarak
ugyanakkor az ünnepi hétvé-
gén nem kevesebb, mint 80
millió tojást „nyeltek el”.

Bár nagy általánosságban
jelentõs többletre tehettek
szert a vendéglátóipari egysé-
gek is, a húsvéti eszem-iszom
nem volt egyformán kegyes a
szektor minden szereplõjével
szemben: míg például a cuk-
rászdák éves bevételének fe-
lét biztosította a húsvéti for-
galom, egyes éttermek csök-
kenõ látogatottságról szá-
moltak be. Bukarestben az el-
múlt hétvégén az éttermi fog-
lalások aránya húsz százalék-

kal maradt el egy átlagos hét-
vége forgalmától, bár akik
házon kívül étkeztek, többet
fogyasztottak a megszokott-
nál.

Annak ellenére, hogy az
ünneplés szerves része a po-
harazgatás, a Ziarul financiar-
nak nyilatkozó alkoholgyár-
tók, illetve -forgalmazók egy-
aránt azt nyilatkozták, hogy
várakozásaiknak megfelelõ-
en az eladások nem alakultak
jobban a tavalyinál. Kivételt
csak a borszakmában tevé-
kenykedõk képeztek, akik
szerint az enyhén növekvõ
bevételeket jótékonyan befo-
lyásolta, hogy húsvét és kará-
csony között idén több idõ
telt el, így a vásárlók szíve-
sebben költekeztek, „újult
erõvel” szerezve be az ünne-
pi asztalra valót.

A válságból való kilábalás
jegyeit mutatta ugyanakkor a
turistaszolgáltatások ágazata
is, amelynek már a közeledõ
majális elõtt sikerült a tava-
lyinál több személyt üdülésre
csábítania. Habár elsõsorban
az olcsóbb ajánlatok voltak
kelendõek, a „klasszikusan”
alacsonyabb árfekvésû bol-
gár vagy görög utak helyett
idén többen keresték a Szent-
földre, illetve Európa nagy-
városaiba szóló ajánlatokat.
A húsvéti vakációban mint-
egy húszezren utaztak kül-
földre, nyolcvanezren pedig
valamilyen belföldi úticélt
választottak. 

Húsvétkor feltámadásnak 

indult a hazai fogyasztás



Kezdõdik az iskola

Ma kezdõdik az idei tanév
utolsó negyede, miután az
oktatásügyi minisztérium
egy nappal meghosszabbí-
totta a húsvéti szünetet,
így az iskolák április 26-a
helyett 27-tõl fogadják a di-
ákokat. A nyári vakáció jú-
nius 17-én kezdõdik. A fél-
évi dolgozatok teljesítésé-
nek határideje május 20-a,
az érettségi június 6-án a
román szóbelivel kezdõdik,
június 8-án magyar szóbe-
livel folytatódik. A digitális
ismeretek ellenõrzése júni-
us 13-án, idegen nyelvi
készségfelmérés június 20-
a és 23-a között lesz. Az
írásbelik 27-én kezdõdnek,
a záróvizsga végleges ered-
ményét július 4-én teszik
közzé. 

Mesés lottónyeremény

10,3 millió euróval lett gaz-
dagabb egy aradi szerencse-
játékos: ennyit ért a hatos
lottó húsvéti telitalálatos
szelvénye. A szerencsés
szelvényt „második” körben
sorsolták ki, húsvétkor
ugyanis – a szilveszteri já-
tékhoz hasonlóan – kétszer
húztak számokat. Most a
második, kiegészítõ sorsolá-
son dõlt el a rekordnyere-
mény sorsa. A nyertes szel-
vény vásárlásába az aradi
játékos 26 lejt fektetett. A
kisorsolt számok a követke-
zõk: 40, 8, 39, 26, 15 és 7.
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Munkatársainktól

Nagy erõkkel nyomoz a
Hargita megyei rendõr-

ség és ügyészség Csala Zsolt
gyergyóalfalvi alpolgármes-
ter meggyilkolásának ügyé-
ben. Csala Zsolt holttestére
nagypénteken este találtak rá
az alpolgármester borzonti
hétvégi házában: a rendõrsé-
gi közlemény szerint pénte-
ken este 19.55 órakor a 112-
es sürgõsségi hívószámon je-
lentette be egy betelefonáló,
hogy holtan találta az áldo-
zatot a község területén lévõ
hétvégi házában. 

Gyilkos golyók 
a kazánházban

Csala Zsolt testén fegy-
verlövések nyomait fedez-
ték fel a helyszínre kiszálló
rendfenntartók; mint meg-
tudtuk, az áldozatra egy lö-
vést az erdõbõl adtak le, ez
a combján érte. Ezután
Csala bemenekült a kazán-
házba, és felhívta egyik is-
merõsét, Krizbai Leventét,
akitõl alig néhány perccel
korábban vált el, és segítsé-
get kért. Az elkövetõ azon-
ban eközben rálõtt a kazán-
ház ajtajára, majd rátörte az
ajtót az áldozatra, és egé-
szen közelrõl kétszer mellbe
lõtte; ezek a golyók okozták

Csala Zsolt halálát. A nem
sokkal késõbb a helyszínre
érkezõ Krizbai Levente
vérbe fagyva találta az al-
polgármestert, és – mint a
sajtónak megerõsítette – õ
értesítette a rendõrséget.
Ennél többet azonban
Krizbai nem volt hajlandó
nyilatkozni. Csala egyéb-
ként nagypénteken délután
csemeteültetés elõkészülete-
in vett részt többedmagával,
és valamikor estefelé vált el
társaitól, köztük Krizbaitól,
akiknek azt mondta: hétvé-
gi házában kell tüzet rak-
nia, minthogy húsvétra ven-
dégek érkezését várja. 

Ütlegelték is 
Csala Zsoltot?

György István gyergyóal-
falvi polgármester, Csala fe-
lettesének információi sze-
rint az alpolgármester testén
ütésnyomokat is felfedez-
tek, bár saját szemével nem
látta ezeket. „Olyan szépen
megkértem õket: engedjék
meg, fél percre nézzem meg
a holttestet, de nem hagy-
ták. Csak hallottam arról,
hogy ütésnyomok is vannak
rajta” – nyilatkozta a pol-
gármester, aki szerint egyér-
telmû, hogy Csala Zsoltot
valakik kivégezték.  „Ez nyil-
vánvaló most már, ennél

többet nem tudok mondani”
– hárította el a további kér-
déseket az elöljáró, aki az
egy évvel ezelõtti, föld-visz-
szaszolgáltatással kapcsola-
tos alfalvi erõszakos cselek-
ményekkel való esetleges
összefüggésekrõl sem volt
hajlandó találgatásokba bo-
csátkozni. Annyit még el-
árult, hogy õt is megfenye-
gették „egyesek”.

A korábbi években a tele-
pülésen történtekben érintett
gyergyóalfalvi Páll Imre úgy
véli, ez az eset szorosan ösz-
szefügg a vele megtörténtek-
kel. Páll 2009-ben tüntetést
szervezett birtokainak visz-
szaszolgáltatásáért. Szinte
napra pontosan Csala meg-
gyilkolása elõtt egy évvel ál-
arcosok törtek Páll Imrére
otthonában, a tettesek kilété-

re azóta sem derült fény. Páll
a sajtónak elmondta, ve-
szélyben érzi az életét, és a
hatóságok tehetetlenségét
okolja a történtekért. „Elfa-
jultak a faügyek. Azért mon-
dom ezt el, hogy ha engem is
kinyírnak, tudjanak róla” –
szögezte le a gyergyóalfalvi
férfi, a helyi közbirtokosság
körül kialakult, a falut két
pártra osztó konfliktusok
egyik fõszereplõje. 

Gyászban Alfalu

Csala Zsoltot ma délután
két órakor temetik el, Gyer-
gyóalfaluban. Az alpolgár-
mester holttestét tegnap dél-
után szállították haza Gyer-
gyószentmiklósról; a falu né-
pe – rokonok, barátok, az ön-
kormányzat képviselõi – vi-
rággal és gyertyával kísérték a
koporsót a ravatalozóig.
Gyergyóalfaluban nagy a
gyász, az emberek nem értik,
hogyan történhetett ilyen
szörnyûség épp az õ települé-
sükön. Lapunk egyik alfalvi
olvasójától megtudtuk: Csala
Zsoltot szerették a faluban,
alpolgármesterként végzett
munkáját értékelték. „Sok jót
tett a falu népének, mindig
azon volt, hogy az alfalviak-
nak jobb életük legyen. Az
életével fizetett érte” – tette
hozzá nyilatkozónk. 

Húsvéti „emberáldozat”
Ma temetik el Gyergyóalfalu nagypéntek estéjén kivégzett alpolgármesterét

Csala Zsolt alpolgármestert szerették a faluban, munkáját értékelték

Kovács Zsolt

A háromszéki Maksa
melletti Óriáspince-te-

tõn szervezik idén a ma-
gyarországi Nemzeti Vágta
hivatalos elõfutamát, a Szé-
kely Vágtát – jelentették be
tegnap a szervezõk. Sztakics
Éva sepsiszentgyörgyi alpol-
gármester elmondta: július
30-án egész napos „mega-
rendezvényt” szánnak a lo-
vassportoknak. A mûsor ré-
szeként, a tervek szerint, a
történelmi székely székek is
bemutatják lovas hagyomá-
nyaikat, a napot a komáro-
mi Magyar Lovas Színház
Honfoglalás címû rockoperá-

ja zárja. A rendezvényt 100-
100 ezer lejjel támogatja a
Kovászna megyei önkor-
mányzat és a sepsiszent-
györgyi tanács. Sztakics
Éva hozzátette: a szeptem-
berben Budapesten zajló
Nemzeti Vágta szervezõi
már megtekintették a hely-
színt, és hamarosan küldik
a vágta szabályzatát is. A
rendezõk jövõ héten min-
den Székelyföldi – Hargita,
Kovászna és Maros megyei
– önkormányzatnak levelet
küldenek, ismertetik a sza-
bályzatot, és felkérik a tele-
püléseket, hogy egy lóval és
lovassal nevezzenek be a
Székely Vágtára. A nevezé-

si díjról hamarosan dönte-
nek, ez az összeg várhatóan
1500-2000 lej lesz. A Szé-
kely Vágta elsõ három he-
lyezettje jut tovább a Nem-
zeti Vágtára. Kádár László
a gidófalvi Szilaj Hagyo-
mányõrzõ Egyesület veze-
tõje elmondta: a zárt, ho-
mokozott versenypálya 400
méter hosszú, 10 méter szé-
les, így egyszerre 5 lovas
mérkõzik egymással. Az
elõdöntõ, a középdöntõ és
döntõ közti szünetekben pe-
dig lovas-íjász bemutatókat,
fogathajtást, huszárbemuta-
tókat szerveznek, illetve ter-
vezik a székely „celebek”
futamát is. 

Székely vágta lesz Maksán

K. Zs.

Magyar feliratokat he-
lyeztek el a Babeº–Bolyai

Tudományegyetem (BBTE)
sepsiszentgyörgyi tagozatán
harmadéves egyetemisták.
Az akcióról Nemes Elõd ta-
nár értesítette lapunkat, aki
úgy véli, hogy az egyetem
sepsiszentgyörgyi épületében
hiányos a magyar nyelvû fel-
iratozás, annak ellenére,
hogy az itt tanuló ezer diák
80 százaléka magyar, továb-
bá a tanárok jelentõs része is
magyar nemzetiségû. Nemes
Elõd elmondta: eddig az
egyetemi titkárság hirdetõ-
tábláján például csak romá-

nul tették közzé az órarendet
a magyar tannyelvû osztá-
lyok számára is, emiatt sok fi-
atal nem is tudja, mi a ma-
gyar neve bizonyos tantár-
gyaknak. A nyilatkozó hoz-
zátette: a Babeº–Bolyai Tu-
dományegyetem sepsiszent-
györgyi részlegén három tan-
szék mûködik, a Fazakas Jó-
zsef fõigazgató által vezetett
vállalatgazdaság tanszék
honlapja kizárólag román
nyelvû, miközben a közigaz-
gatási tanszék internetes ol-
dala három nyelven olvasha-
tó, sõt a BBTE központi hon-
lapja is többnyelvû. 

A kolozsvári egyetem sep-
siszentgyörgyi részlegének

hallgatói úgy vélik, a magát
multikulturálisként megha-
tározó Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem egyik székely-
földi tagozatán megenged-
hetetlen a többnyelvûség
ilyen mértékû hiánya. A til-
takozók felszólítják az egye-
tem vezetõségét és Fazakas
József fõigazgatót az eddigi
nyelvi hibák és hiányossá-
gok korrekciójára és a ma-
gyar ügyfélszolgálat biztosí-
tására, mert – fogalmaznak
a hallgatók – a jelzett intéz-
kedések hiányában mit sem
ér a magyar nyelvû oktatás.
Fazakas József fõigazgató
többszöri megkeresésünkre
sem válaszolt. 

Magyar feliratok a BBTE-n
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F. I.

A tizenkilenc éves Adrian
Þuþu Szeressétek a szüleite-

ket címû saját szerzeményû
rapszámával nyerte meg a
Pro TV A románok tehetsége-
sek (Românii au talent) tehet-
ségkutatójának 120 ezer eu-
rós fõdíját. A verseny máso-
dik helyezettje Narcis Iustin
Ianãu, a harmadik pedig Va-
lentin Dinu. 

Nézõcsúcson 
a szegénysors

„Nagy BUG Mafia- és
Puya-rajongó, az õszinteség
a legfontosabb emberi tulaj-
donság a számára” – szá-
molt be az alkalmi munkák-
ból élõ nyertesrõl a Best-
music.ro. „Nagyon meg va-
gyok hatódva. Nem találok
szavakat.  Remélem, hogy
minden dalomnak lesz egy
jó üzenete számotokra” –

mondta Þuþu, amikor kide-
rült, hogy õ lett a verseny
gyõztese. Az öt éves kora óta
árva fiú az egyik barátjától
hallott a tehetségkutatóról,
A románok nyilvánvalóan tehet-
ségesek címû számot, amely-
lyel a döntõbe került, a vona-
ton írta. A döntõ amúgy a
nap legnézettebb mûsorá-
nak bizonyult, annak ellené-
re, hogy fõ vetélytársa a
Steaua–Dinamo labdarúgó
mérkõzés volt. Elõbbit or-
szágos szinten 3,3 millió né-
zõ követte, míg a
Digisporton sugárzott derbit
439 ezren.

Hazai tehetségek 
Budapesten

A romániai tehetségek az
ország határain kívül szer-
vezett tehetségkutatókon is
sikerrel fellépnek. A nagy-
váradi Tolvai Renáta után,
aki tavaly megnyerte a ma-

gyarországi Megasztárt, egy
kézdivásárhelyi nyolcadik
osztályos diák is „kapukat
dönget” Budapesten. 

A tizennégy éves László
Attila Máté Péter Most élsz
címû dalával bekerült a Csil-
lag születik elsõ középdöntõ-
jébe (a legjobb nyolc közé).
A produkció végén a közön-
ség felállva tapsolt, a zsûri
pedig 34 ponttal az elsõ
helyre juttatta a fiatal ének-
est. Az április 23-i elõdöntõ-
ben összesen tizenketten
versenyeztek a döntõbe jutá-
sért: László Attila mellett
Mr. Joe, az Everdance és

Szabó Ádám is folytathatja
a versenyt.

….és Londonban

Hatalmas közönségsikert
aratott, a Britain’s Got Talent
legutóbbi adásában Razy
Gogonea román táncos is.
A Manchesterben élõ, hu-
szonnyolc éves fiatalember
a break és a body pop mûfa-
jának döbbenetes virtuóza. 

Razy a Mátrix címû kul-
tuszfilm speciális effektusai-
ból inspirálódott rendhagyó
breaktáncprodukciójához,
amelynek felvétele vasár-

nap délben került fel a
YouTube-ra, és hétfõ délig
már közel félmillióan néz-
ték meg. 

A zsûri egyik tagja elis-
merõen így nyilatkozott:
„Imádlak Razy. Olyan dol-
gokat mutattál meg nekünk
a színpadon, amit embertõl
még nem láttam soha. Kitû-
nõ volt, élveztem, amíg néz-
tem. Tényleg te vagy Neo a
Mátrixból.” A zsûri összes
tagja kiválónak értékelte a
produkciót, könnyekig
meghatva ezzel az ifjú tán-
cost, aki nem tudta palástol-
ni érzelmeit. 
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Röviden

Határátlépõ színház

Pénteken, április 29-én este a
Román Kulturális Intézet
New York-i székhelyén a
Theatre Breaking Borders – The
International Landscape of
Theatre, A Case Study (A ha-
tárátlépõ színház – A színház
nemzetközi látképe, esettanul-
mány) címmel kerekasztal-
beszélgetést tartanak. Meg-
hívottjai Tompa Gábor ren-
dezõ – aki az általa vezetett
kolozsvári magyar színházat
mutatja be –, valamint
Andrei ªerban színház- és
operarendezõ. A beszélge-
tést Corina ªuteu, a New
York-i Román Kulturális In-
tézet igazgatója moderálja.

Kiegyezés és dualizmus

Az RMDSZ Bihar megyei
szervezete által létrehozott
Szacsvay Akadémia Mérlegen
a magyar történelem elnevezé-
sû magyarságtörténeti elõ-
adássorozatának következõ
meghívottja Gerõ András
Széchenyi-díjas történész, a
Habsburg Történeti Intézet
igazgatója, az ELTE Bölcsé-
szettudományi Kara gazda-
ság- és társadalomtörténeti
tanszékének vezetõ profesz-
szora, a Közép-Európai
Egyetem oktatója. A törté-
nész Az 1867-es kiegyezés és a
dualizmus kora címmel tartja
meg elõadását ma 18 órától
a nagyváradi Ady Endre
Gimnázium dísztermében.

Tehetségek „feltámadása”

Adrian Þuþu rapdalával és tragikus sorsával bûvölte el A románok tehetségesek zsûrijét és nézõit

Kovács Zsolt

Kulturális programokban
gazdag hetet ígérnek az

idei Szent György-napok
szervezõi. Dancs Zsolt prog-
ramigazgató elmondta, idén
a színházi elõadásokra erõsí-
tettek rá, így a május 1-jén,
vasárnap kezdõdõ városna-
pok egyik attrakciója lesz a
veszprémi Pannon Várszín-
ház Égi vándor címû musical-
je, amely az Omega együttes
dalaira épül, és látványos
hang- és fénytechnikát vonul-
tat fel. Emellett kiemelkedõ
eseménynek számít a Buka-
resti Nemzeti Színház
dzsesszszínházi produkciója,
Johnny Rãducanu és Ion
Caramitru elõadásában. Föl-

des László Hobo Hármas ol-
tár címû estjére a nagy érdek-
lõdés miatt a kulturális héten
kétszer is sor kerül, mondta
Fazakas Éva. A sepsiszent-
györgyi Kulturális Szervezõ-
iroda vezetõje szerint szép
számban fogynak a jegyek
Fábry Sándor elõadására és a
világhírû szoprán Miklósa
Erika mûsorára is. 

Grubisics Levente fõszer-
vezõ elmondta, a városün-
nep szabadtéri része idén má-
jus 5-én, csütörtökön este
kezdõdik, amikor többek kö-
zött fellép az LGT Emlékze-
nekar. A vasárnapig tartó
szabadtéri rendezvénysoro-
zat sztármeghívottjai az an-
gol Smokie együttes és a hol-
land-német CC Cath disz-

kóénekesnõ. A 20. Szent
György-napokon két gasztro-
nómiai rekordot is megdön-
tene a háromszéki Diószegi
László pékipari vállalkozó,
aki nemrégiben egy szakmai
versenyen megnyerte a Nem-
zet Kenyere díjat. Most a vá-
rosnapokon el szeretné készí-
teni a legnagyobb székely
„pityókás” kenyeret, amely
tervei szerint 20-30 kilogram-
mos lenne. Emellett elkészít
egy 550 kilogrammos gyü-
mölcstortát is. A cukrászkü-
lönlegességbõl hatezer szele-
tet vágnak, és jelképes 1 lejes
áron adják az ünneplõknek.
A begyûjtött összeget Gyur-
ka Csaba vesemûtétjére és az
autista gyerekek megsegítésé-
re ajánlják fel.  

Városnapok rekordokkal

Mozgásban a TESZT
Hírösszefoglaló

A temesvári Csiky Ger-
gely Állami Magyar Szín-

ház május 22-e és 27-e kö-
zött szervezi a Temesvári
Eurorégiós Színházi Talál-
kozót. „A 2007-ben útjára
indult TESZT fõ céljai közé
tartozik a Bánság multikul-
turális jellegének hangsúlyo-
zása és a régió színházai kö-
zötti kapcsolat megerõsíté-
se” – tudtuk meg Katona
Mihály sajtóreferenstõl.

Az idei TESZT tematiká-
jában külön hangsúlyt kapott
a mozgás. Ennek következté-
ben a temesvári magyar szín-

házban elõször lép fel a bu-
dapesti TranzDanz tánc-
együttes a Kovács Gerzson
Péter rendezte Bankett címû
elõadásával, a szintén buda-
pesti Tünet Együttes, akik a
Karc – szabad ötletek színészekre
és táncosokra címû produkciót
mutatják be, Szabó Réka ren-
dezésében. Fellép Döbrei
Dénes és Varga Heni duója a
Five for Two-val, valamint a
már visszajáró Újvidéki Szín-
ház, amely William Shakes-
peare Szentivánéji álom címû
darabját mutatja be, a Puskás
Zoltán által rendezett non-
verbális változatban. A házi-
gazda temesvári társulat is-

mét meghívta a szabadkai
Kosztolányi Dezsõ Színhá-
zat, ezúttal két elõadással:
Béres Márta One-girl show-ját
Tolnai Ottó Kisinyovi Rózsa
címû darabja követ; Mindkét
elõadást Urbán András ren-
dezte. A szintén meghívott
Szabadkai Népszínház ezút-
tal Henrik Ibsen Nóráját mu-
tatja be. Látható majd az
Aradi Kamaraszínház és a
Zsámbéki Színházi Bázis kö-
zös produkciója, a Cselédek
Jean Genet-tõl. Emellett
színpadra kerül Tasnádi Ist-
ván A fajok eredete címû da-
rabja, amelyet Dömötör Ta-
más rendez. 

HIRDETÉS

A hazai tehetségek „feltámadása” 

jegyében telt el az idei húsvét.

Adrian Þuþu megnyerte A románok

tehetségesek címû tehetségkutatót,

László Attila bekerült a Csillag szü-

letik nyolc legjobbja közé, a szintén

romániai Razy Gogonea pedig a

Britain’s Got Talenten tûnt ki.



Ma Zita és Mariann napja
van.
A Zita nõi név, a magyarba
a német nyelvbõl került át,
ott a Felicitas név becézett
formája, és c-vel is ejtik.
Az olasz Zita név is c-vel
ejtendõ, jelentése: haja-
don.
A Mariann nõi név szár-
mazhat a Mária névnek az
eredetihez közelálló Mari-
am vagy a középkori angol
és francia Marion változa-
tából, de eredhet a latin
Mariana névbõl is. 
Holnap a Valéria és Péter
nevûeket köszöntjük. 

Évforduló
• 1773 – A brit parlament
kiszabja a teatörvényt az
amerikai gyarmatokra. El-
törlik a beviteli adót a teá-
ra, így a brit kereskedõk ol-
csóbban árulhatják a teát,
mint a helyiek. 
• 1992 – Szerbia és Monte-
negró megalakítja az új Ju-
goszláv Szövetségi Köztár-
saságot.
• 2002 – Ezen a napon halt
meg Ruth Handler (sz.
Ruth Mosko) amerikai vál-
lalkozó, a Barbie baba
megalkotója (született
1916-ban).

Vicc
Két férfi beszélget: 
– Mondd, miért nem
akarsz Kováccsal társulni?
– Azért, mert Kovács vala-
mikor a feleségem võlegé-

nye volt, de végül nem vette
el. 
– És ez olyan nagy baj?
– Igen! Nem társulok olyan-
nal, aki okosabb nálam!

Recept
Máglyarakás
Hozzávalók: 1 liter tej, 30
dkg porcukor, 1 kg alma, 1
csomag vaníliás cukor, 20
dkg vaj, kevés baracklekvár, 5
tojás, kb. 1 kg kalács, fahéj,
zsemlemorzsa, baracklekvár.
Elkészítés: A kalácsot fel-
kockázzuk. Az almákat meg-
tisztítjuk, vékony szeletekre
vágjuk, 5 dkg vajon fahéjjal
megszórva megpároljuk. A
tejet feltesszük fõni, közben a
tojássárgákat a vaníliás cu-
korral és a porcukor felével és
a vajjal összekeverjük, aztán
a felforrt tejhez adjuk, miu-
tán összekevertük, az össze-
darabolt kalácsra öntjük. Egy
tepsit kikenünk, vékonyan
megszórjuk zsemlemorzsá-
val, a kalács felét elterítjük,
ennek tetejére halmozzuk az
almát, majd a kalács másik
felét rátesszük, ennek a tete-
jére egy kevés, vízzel elkevert
baracklekvárt kenünk. Fél
órára betesszük az elõmelegí-
tett sütõbe. A tojásfehérjét a
maradék porcukorral ke-
mény habbá verjük. Fél óra
múlva a sütit kivesszük a sü-
tõbõl, a tojáshabot rákenjük,
és még 5-8 percre visszatesz-
szük, amíg a hab egy picit
megszárad, megemelkedik,
karamellizálódik.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Szeretne több mindent elérni az
életben. Önmaga elõtt is akar
eredményeket felmutatni. Ez egy
cseppet sem baj, mindenkinek jo-
ga van az önkifejezésre és a meg-
becsülésre.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A bolygók önkifejezésre ösztön-
zik. Általában tudja, mit akar,
de azt is szeretné, ha képességeit
elismernék. Fontos az is, hogy le-
gyen valaki ön mellett.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Érzelemdúsabb a szokásosnál.
Örömét leli abban, hogy gondos-
kodhat a legközelebbiekrõl. Az
intim kapcsolata is harmoniku-
sabbá válik.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Az utóbbi idõben túl sokat foglal-
kozott a saját személyével, s ez
most megbosszulhatja magát.
Az önzés következményekkel jár-
hat.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Az a típus, aki imádja a társasá-
got, s szeret a figyelem közép-
pontjában lenni. Ez a viselkedés
jellemzi az egész hetet, de ne fe-
ledje, hogy irigyei is vannak.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Az elmúlt napok valamilyen füg-
gõség elleni harcban teltek. Saját
kárán ugyan, de megtanul ki-
egyensúlyozottan haladni céljai
felé, és megvalósítja álmait.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Kitartó karrierépítésbe kezd, mi-
közben belsõ értékeit nem veszíti
szem elõl. Ha mindenáron állást
akar változtatni, várjon májusig.
Több bolygó együttállása segíti
majd a döntéshozatalban.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Munkahelyén sorsdöntõ ügyben
kell határoznia. A fejlemény
nem éri váratlanul, titokban szá-
mított is rá. Mégsem árt, ha gon-
dolkodási idõt kér.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Feltûnik a színen egy régi vetély-
társa, és ön egyszerûen képtelen
úrrá lenni az érzelmein. Tisztáz-
za magában, mi az oka a gyûlöl-
ködésnek. Kilátástalan harcba
lehetõleg ne keveredjen.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ön most sokkal érzékenyebb és
szentimentálisabb, mint általá-
ban szokott lenni. Szeretné ké-
nyeztetni azokat, akiket a legkö-
zelebb érez magához. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Nem kell látástól vakulásig robo-
tolnia, muszáj néha lazítani. Ta-
láljon módot az önkifejezésre,
mutassa ki belsõ sugárzását.
Most külsejét is szebbé varázsol-
hatja.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A Hold a Halakba ér. Bátorítást
kap az égiektõl, hogy kitörjön a
rutin börtönébõl. Ön eredményes
és sikeres. A családi élet biztonsá-
gát tartja a legfontosabbnak.
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6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 Divathét (ism.)
11.30 Anya, az állatorvos
(sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Vannak vidékek
(ism.)
15.45 Szerelmes földrajz
(ism.)
16.25 Kisenciklopédia
16.35 Utazás a Marsra
17.25 Idegenek az üveg-
házban
18.00 25. szélességi fok
Délre (francia sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Labdarúgó-mérkőzés
Monicomp Liga, 25. fordu-
ló, DVSC-TEVA-MTK Buda-
pest
22.00 Kútfejek (magyar
akció-vígj., 2006)
23.40 Dunasport
23.50 Dokureflex
23.51 Csernobil 
az élet árnyékában 
(dokumentumf.)
0.45 Pleszkán Frigyes-
koncert
1.20 Szabad a gazda
(dok. f.)
2.55 Labdarúgó-mérkőzés
(ism.)
4.35 Vértanúink, hitvalló-
ink (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Az Árnyék (am. ka-
landfilm) 13.05 A vad-
nyugat fiai (amerikai wes-
tern) 15.10 Édes kis ma-
lackám (amerikai-angol
vígjáték) 17.05 Tűzpróba
(kan. akciófilm) 18.45 A
lúzer (kan.-angol vígjáték)
20.25 Küzdő szellem (am.
akciófilm, 1992) 22.10
Szuperhekusok (olasz ak-
ció-vígjáték, 1985) 0.05
Világok harca - Az invázió
(am. sci-fi akciófilm,
2005)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Menyet anyának 5 12.30
Hírek 13.15 Légy az
enyém (reality show)
15.00 Teleshopping 15.15
A sors kezében (török
sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 20.00 Cél-
pontban 20.30 Szere-
lem.ro (reality show)
21.30 Ezel (török krimi
sorozat) 0.00 D-Paparazzi
(ismétlés) 1.00 Farkasok
völgye (török sorozat)
2.00 Hírek (ismétlés)

7.00 Napraforgó 9.00 Er-
délyi Kávéház 16.00 Hír-
adó 16.15 Erdélyi Kávé-
ház 16.35 Kárpát Expres-
sz 17.00 Átjáró 17.30
Délutáni Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendári-
um 17.50 Egészséges
percek 17.55 Könyvaján-
ló 17.57 Életképek 18.00
Reggeli terefere 18.30
Híradó 20.00 Lakatos
Iván: Gyónás és feloldo-
zás 20.40 Zene 21.00
Hitélet ism. 21.30 Híradó
22.00 Átjáró

8.30 Őrült szerelem (soro-
zat) 10.00 A libák nem
szállnak a mennybe (soro-
zat) 12.45 Szerelem és
tisztesség (sorozat) 14.15
Clase 406 (sorozat) 15.30
Esmeralda (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Az
igéret (sorozat) 18.30 Bel-
la Calamidades (sorozat)
19.30 Teresa (sorozat)
20.30 Szerelem és tisztes-
ség (sorozat) 21.30 Elisa
nyomában (am.-mex. soro-
zat) 22.30 Éjszakai törté-
netek
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DUNA Tv, 22.00
Kútfejek

Tamás, az életunt reklámguru a sors fintora folytán túszul
esik egy benzinkútrablásnál. Fogolytársainál már csak az
őket sakkban tartó bűnözők a lököttebbek, így aztán sosem
lehet tudni, hogy épp kinél van a fegyver és hogy mikor sül
el. A díszes társaságban szinte senki sem az, akinek mondja
magát, miközben a háttérből néha bezavar a focivébé és fel-
tűnik egy titokzatos konténer is.

m1, 22.40
A kullancs

Paul egyik napról a másikra él, lopott cuccokkal üzletel, s
nem sokat törődik a jövővel. Amikor azonban a barátnője ki-
teszi a szűrét, hirtelen minden jó barátja felszívódik, s kény-
telen az utcán tölteni az éjszakát. Ám óriási szerencséjére ki-
hallgat egy beszélgetést egy kávézóban, egy Alex nevű srác
és a volt barátnője közt, ahol Alex elmeséli, hogy egy régi ba-
rátjától kölcsönkapott lakásban lakik.

RTL Klub, 23.15
Gyilkosság a bázison

Rablógyilkosság történik a legrangosabb amerikai katonai
támaszponton. Mivel az áldozat az egyik őrmester felesége,
a hadsereg mielőbb szeretné lezárni a kellemetlen ügyet. Ha-
marosan gyanúsított is akad, s úgy látszik, megnyugodhat-
nak a kedélyek. James Chandler parancsnoknak azonban
valami bűzlik az ügyben. Nem veszi be a hivatalos verziót, és
saját szakállára tovább folytatja a nyomozást.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
5.50 Domovina
Szlovák nyelvű nemzetisé-
gi magazin
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Közvetítés a parla-
ment üléséről 
17.00 Közjáték 
(magyar rövid játékf.,
1993)
17.05 Sorstársak
Rehabilitációs magazin
17.55 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.25 Magyar válogatott
19.20 Átjáró
19.45 Esti mese: Merülj,
Olly merülj! 
(auszt.-am.-angol anim.
sor.)
20.10 Robbie, a fóka 
(német 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 Médiaguru
0.50 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai kaland sor.)
1.35 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
2.40 A kullancs 
(francia vígj., 2004)
4.10 Magyar válogatott

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia (ism.)
7.25 Fókusz reggel (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.20 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.15 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
16.15 NekedValó (2010)
17.20 Mindörökké
szerelem 
(mexikói sorozat)
18.20 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.25 ValóVilág 
- Kihívás (élő)
23.15 Gyilkosság 
a bázison
(amerikai krimi, 2005)
Utána: RTL-hírek
1.15 Csöbörből vödörbe
(am. vígj., 2007)

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
11.00 Babapercek
11.10 Teleshop
12.35 Seherezádé (török
drámasorozat) (ism.)
13.35 Winnetou 1
(német-jug.-olasz kalandf.,
1963)
15.15 EZO.TV
16.15 Edina és Joshi
16.20 Update Konyha
16.25 Marina (mex. sor.)
17.30 Seherezádé (török
drámasorozat)
19.30 Tények
20.20 Aktív
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Doktor House 
(am. sor.)
23.25 Született feleségek
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív
0.25 Doktor Donor 
(Három folyam) 
(am. sor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.25 Üdvözlettel a metró-
ból (cseh komédia)
4.00 Két TestŐr (ism.)
4.25 Animációs filmek

7.30 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Zöld övezet (ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai 
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
Csak csendben, 
csak halkan
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Panaszkönyv (ism.)
17.05 Ősök tere
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai
show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Hírvilág (ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

9.10 Chicago Hope Kórház
(sorozat) 10.10 A narancs-
vidék (sorozat) 11.10
Columbo: Hattyúdal (krimi)
13.10 Amerika csillagai
14.55 A médium (sorozat)
16.50 Gyilkos számok
(ism.) 17.45 Dawson és a
haverok (sorozat) 18.35 A
dadus (sorozat) 19.10
Amerikai mesterszakács
20.05 Christine kalandjai
(sorozat) 20.30 Két pasi
(sorozat) 21.25 Gyilkos
számok (sorozat) 22.25
Éden Hotel

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Külön kiadás
14.10 Pontos sportidő
15.10 Külön kiadás 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
20.15 Ne kezdj ki Seagal-
al 21.00 Sport.ro Hírek
(live) 22.00 BoxBuster
23.00 Wrestling WWE
Superstars 0.00 Sport.ro
Hírek

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Önök kérték! (ism.)
Kívánságműsor
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Hrvatska kronika
15.00 Ecranul nostru
15.25 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
16.25 Optika
16.55 Szomszédok
(magyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 India - Álmok útján
(brazil-indiai sor.)
19.20 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Halhatatlan 
szépség 
(francia sor.)
22.05 Az Este
22.40 A kullancs 
(francia vígj., 2004)
0.10 Múlt-kor
0.40 Hírek
0.45 Sporthírek
0.50 Prizma
1.05 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek

7.00 Reggeli híradó
9.00 Esther királynő 
(sor.)
10.00 Professzionisták
11.00 A papír utja 
(ism.)
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Mika koncert 
Párizsban
18.00 Hírek
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.05 UEFA Champions
League studió (live)
21.45 Real Madrid-F.C.
Barcelona labdarúgó mér-
kőzés (live)
23.50 UEFA Champions
League studió (live)
0.25 Top of the Pops
Collection
1.25 A papír utja (ism.)
2.20 A világ csodái 
(ism.)
2.30 Közelebb hozzád
(ism.)
2.55 Hasonszőrüek 
(ism.)
3.20 Sport (ism.)

6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
Könyvbemutató
10.00 39 lépcsőfok 
(angol krimi, 2008)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) 
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
14.00 Lángoló szívek
(amerikai romantikus 
dráma, 2008)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.45 Leszámolás 
Kis-Tokióban 
(amerikai akciófilm, 1991)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
0.00 A rejtély 
(amerika-kanadai 
akció sorozat)
1.00 Leszámolás 
Kis-Tokióban 
(amerikai akciófilm, 1991)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
11.10 Air America 
(amerika-német kaland
sor.)
12.10 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói 
(kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Benny Hill 
(angol vígjáték sorozat)
14.30 Nyerj 60 
másodperc alatt 
(ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
20.20 Az elnök zsoldosa
(am. akcióf., 2000)
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Az elnök zsoldosa
(am. akcióf., 2000) 
(ism.)
2.45 Air America (ism.)

7.00 Szép remények 
(am.-angol filmdráma,
1974)
9.00 Teleshopping
9.30 Jugaru tréfái
10.00 Clejani-i szerelem
11.15 Ismerkedj, 
álmodj, szeress! 
– life-style magazin
12.30 Teleshopping
13.00 Timon és Pumbaa
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Elveszett 
kincsek kalandorai 
(angol kaland sorozat)
16.00 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Kötekedők 
krónikája
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.00 Mondenii 
– szórakoztató műsor
23.30 A bevetés 
szabályai 
(amerikai háborús filmdrá-
ma, 2000)
2.30 A perverz 
(romantikus film)

6.30 Szétépítők
7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Audi Quattro
9.00 Halálos fogás 
- Valhalla
10.00 Piszkos munkák 
– Harangkészítő
11.00 Szétépítők 
- Réz
12.00 Amcsi motorok 
- Családban marad 
- Esab motor
13.00 Autókereskedők 
- Volvo
14.00 Állítólag... 
- Csúszdacsata
15.00 Piszkos munkák 
- Szúnyogirtó
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Esab motor
18.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- Tűzgolyó
21.00 Szétépítők
21.30 Hogyan készült?
Bőrtárcák, 
vadászkürtök, 
szójaszószok, 
gyermekek által hajtható
játékautók
22.30 A túlélés 
törvényei 
- Afrikai szavanna
23.30 Édesvízi szörnyek 
- Európai emberevő
0.30 Piszkos munkák
Peter Schmeichellel
1.30 Futballhuligánok

6.00 Science Fiction
(dokumentumfilm)
7.00 Teleshopping
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Bűvület 
(olasz sorozat)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek
12.30 Phoenix Classics
(ism.)
13.30 Jamie konyhája
14.00 Miért ABC
14.35 Együtt Európába
15.30 Műkorcsolya világ-
bajnokság, Moszkva 
(live)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 Paula nyara 
(német sorozat)
19.00 Biznisz óra
20.00 Műkorcsolya 
világbajnokság, Moszkva 
(live)
22.15 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Testvérség 
a borban
23.35 Titkos Szolgálat 
- MI5 
(angol thrillersor.)
0.35 Szexuális kudarcaim
komplex története 
(angol f., 2008)
2.15 Lehet, 
hogy nem tudtad
2.25 Vallomások (ism.)
3.20 Gitárok ideje (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
adventista egyházi 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 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 Közbeszéd – közéleti talk-show

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely 12.30 Vendég
a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned bíztunk
15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika 19.00 Köz-
életi ütköző 21.30 A nap történetei 23.25 Esti beszélgetés

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás Könyvismertető, Ketészrovat 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden
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6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 Múltidéző (ism.)
11.30 Anya, az állatorvos
(német sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.45 Dunáról fúj a szél
(ism.)
15.55 Isten kezében (ism.)
16.25 Teleki Sámuel útján
(ism. sor.)
16.55 Szász Vártemplo-
mok Erdélyben
17.25 Halld Izrael!
18.00 25. szélességi fok
Délre (fr. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Térkép
20.40 Kikötő Friss
21.00 Híradó
21.05 Sport - Esti
21.10 Váltó
21.20 Közbeszéd
22.00 A francia kalóz 
szeretője (angol kalandf.,
1998)
23.45 Dunasport
23.55 Üvöltő szelek 
(angol rom. dráma, 1998)
1.50 Koncertek az A38
hajón
2.50 Kikötő - Friss (ism.)
3.00 Közbeszéd (ism.)
3.35 Anziksz

m1, 21.05
William és Kate - egy álom valóra vált

A “William és Kate” azt a történetet meséli el, hogy a brit
trónörökös és a polgári családból származó bájos lány közöt-
ti barátságból hogyan bontakozott ki a szerelem, és miként
kápráztatták el a világot nemrég történt eljegyzésükkel. Sze-
relmüket attól a pillanattól fogva követhetjük végig, hogy a
nagynevű skóciai St Andrews-i Egyetemen találkoztak, ami-
ből kilenc évig tartó szerelem bontakozott ki.

TV2, 22.20
Tök alsó 2. - Európai turné

A naiv, jószívű, akváriumtisztításból élő Deuce Bigalow vis-
szatér a nem sok jót, viszont könnyű pénzt ígérő munkájá-
hoz. Amikor korábbi “munkaadója” gyilkossági ügybe keve-
redik, Deuce mindent megtesz, hogy tisztázza barátját. Eköz-
ben nem elég, hogy lépten-nyomon összetűzésbe kerül a
“Nemzetközi Selyemfiú Társaság” európai szervezetével, de
még abnormális nőknek kell tennie a szépet.

RTL Klub, 22.25
Ki nevel a végén?

Dave Buznik látszólag nyugodt ember, meghúzza magát egy
sarokban és a légynek se ártana. Csak egyszer emeli fel a
hangját és máris a bíróságon találja magát, ahol dr. Buddy
Rydell pszichiáter düh-terápiájára kötelezik. Bizarrabbnál bi-
zarrabb figurák közé kerül és hamarosan hajmeresztő kalan-
doknak lesz a főszereplője. Rydell intenzív terápiája végképp
kiakasztja.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Kerekek és lépések
10.35 Srpski Ekran
11.00 Unser Bildschirm
11.30 Körzeti magazin
12.20 Magyarországi 
néptáncok
12.30 “...hol élsz Te?”
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Műkorcsolya 
Világbajnokság
Férfi szabadprogram
Élő közvetítés Moszkvából
16.30 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
17.20 Bűvölet 
(olasz sor.)
17.45 Robbie, 
a fóka (német sor.)
18.30 Átjáró
19.00 Műkorcsolya 
Világbajnokság
Páros szabadprogram
Élő közvetítés Moszkvából
20.30 Esti mese
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Eurovíziós 
Dalfesztivál 2011
21.35 Mindentudás 
Egyeteme
22.25 Eurovíziós
Dalfesztivál 2011
22.30 A Silla királyság
ékköve (sor.)
23.30 Záróra 
(ism.)
0.20 Én csak táncolok

7.00 meneTrend
Utazási magazin
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő 
- Magazin a legjobb 
történetekkel
15.15 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
16.15 NekedValó
17.20 Mindörökké 
szerelem 
(mexikói sorozat)
18.20 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.25 Ki nevel a végén?
(amerikai vígjáték, 2003)
Utána: RTL-hírek
0.30 Házon kívül
Utána: RTL-hírek
1.05 Odaát (amerikai sor.)
2.00 Reflektor 
Sztármagazin
2.15 Infománia
- Multimédia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
11.05 Babapercek
11.10 Teleshop
12.40 Seherezádé
(török sorozat) (ism.)
13.40 Kis nagy hős 
(am.-kan. anim. f.)
15.15 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.20 Edina és Joshi
17.25 Marina 
(mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Seherezádé 
(török drámasorozat)
19.30 Tények
20.20 Aktív
21.10 Jóban Rosszban
(sor.)
22.20 Tök alsó 2. 
- Európai turné 
(am. vígj., 2005)
Közben: Kenósorsolás
0.10 Aktív
0.15 Tények Este
0.50 Divatkreátor
1.25 Bostoni halottkémek
(am. krimisor.)
2.25 EZO.TV 
- Jósok, látók, médiumok!
3.25 Az Androméda törzs
(am. sci-fi, 2008)
4.55 Segíts magadon!
(ism.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet Ri-
portmagazin (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Iskolapélda (ism.)
12.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Sziluett (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Zöld övezet (ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Ősök tere
0.05 Rájátszás (ism.)

10.55 A mennyország ka-
puja (ném. film) 12.55 A
dadus (sorozat) 13.25
Christine kalandjai (soro-
zat) 13.55 Amerika csilla-
gai 14.55 A médium (soro-
zat) 16.50 Gyilkos számok
(sorozat) 17.45 Dawson
és a haverok (sorozat)
18.35 A dadus (sorozat)
19.10 Amerikai mestersza-
kács 20.05 Christine ka-
landjai (sorozat) 20.30
Két pasi (sor.) 21.25 Gyil-
kos számok (sor.) 22.25
Éden Hotel

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
(live) 13.10 Külön kiadás
14.10 Pontos sportidő
15.10 Külön kiadás
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Örüljünk a focinak!
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.05 Örüljünk a
focinak! (live) 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Labdarúgás: Eu-
ropa League (live) 0.00
Sport.ro Hírek 0.10
Wrestling WWE PPV

8.30 Ananlia másik arca
(am. sorozat) 10.00 A li-
bák nem szállnak a menny-
be (sorozat) 12.45 Szere-
lem és tisztesség (sorozat)
14.15 Clase 406 (sorozat)
15.30 Esmeralda (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Az igéret (sorozat)
18.30 Bella Calamidades
(sorozat) 19.30 Teresa
(sorozat) 20.30 Szerelem
és tisztesség (sorozat)
21.30 Eliza nyomában
(sorozat) 22.30 Éjszakai
történetek

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Az ördög jobb és
bal keze (olasz vígjáték)
13.20 A Midsomer gyil-
kosságok (sorozat) 15.15
A lúzer (kan.-angol vígjá-
ték) 17.00 A betolakodó
(angol-kanadai akciófilm)
18.45 Pusztító szélvihar
(am. film) 20.25 Robot-
zsaru 4. - Sötét igazság
(am.-kan. akciófilm)
22.10 Véres vakáció (fr.-
ném. horror) 0.05 Követ-
ségi hadszíntér (am. ak-
ciófilm)

7.30 Reggeli kávé 9.30
Teleshopping 10.00 Me-
nyet anyának 5 12.30 Hí-
rek 13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping
15.15 A sors kezében
(sor.) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Hírek, időjárásjelentés
20.00 Célpontban 20.30
Ha ügyes vagy pénzt
nyerhetsz 21.30 Wyatt
Earp (amerikai western,
1994) 1.00 Farkasok völ-
gye (török sor.) 2.00 Hí-
rek (ism.)   

9.00 Hitélet 16.00 Hír-
adó 16.15 Hitélet ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.50 Egész-
séges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Élet-
képek 18.00 Reggeli tere-
fere 18.30 Híradó 19.00
Többszemközt 19.30 Hír-
adó 20.00 Lakatos Iván:
Kék mezőben fehér rózsa,
dokf. 21.00 Több-
szemközt 21.30 Híradó
22.00 Átjáró (ism.)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
10.00 Üdítő
10.55 Nappali
12.45 Útravaló
13.01 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Slovenski Utrinki
15.00 Együtt
15.30 Mindentudás Egye-
teme 2.0
16.25 Időutazás
16.55 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.25 India - Álmok útján
((braz.-ind. sor.)
19.20 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.20 Alkotmány utca
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 William és Kate -
egy álom valóra vált (am.-
angol életr. drám., 2011)
22.40 Az Este
23.15 Műkorcsolya Világ-
bajnokság, Összefoglaló
1.00 A rejtélyes XX. Szá-
zad
1.30 Hírek
1.35 Sporthírek
1.40 Prizma
1.55 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
9.00 Esther királynő 
(brazil sorozat)
10.00 100%-ban 
garantált (ism.)
11.00 A papír utja
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Lottó 5 /40, 
Lottó 6/49
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek,
időjárásjelentés
21.00 Ítéld meg te!
22.10 Mint a halál
(amerikai thriller, 2010)
23.50 CSI: 
A helyszínelők 
(amerikai sorozat)
0.45 Top of the Pops Col-
lection
1.45 A papír utja 
(ism.)
2.35 Ítéld meg te! 
(ism.)
3.25 Eurovision 2011
3.30 A világ csodái
3.35 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 ProTv hírek, 
Sport, 
Könyvbemutató
10.00 Lángoló szívek
(amerikai romantikus 
dráma, 2008) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, 
Sport
14.00 William és Kate -
egy álom valóra vált 
(am.-angol életr. drám.,
2011)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
Sport, 
Időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
Sport, 
Időjárásjelentés
20.30 Az idegen 
(amerikai akciófilm,
2003)
22.15 Az örökség
(román vígjáték sorozat)
23.30 ProTv hírek,
Sport,
Időjárásjelentés
0.00 A rejtély 
(am.-kan. thrillersorozat)
1.00 Az idegen 
(amerikai akciófilm,
2003) (ism.)
2.30 ProTv hírek (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
– Razva és Dani szórakoz-
tató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.10 Air America 
(am. -német sor.)
12.10 Az elveszett
ereklyék fosztogatói 
(kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Liga 1, labdarúgás:
Dinamo-Gloria mérkőzés
(live)
16.00 Híradó, Sport
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
20.20 Az agglegény 2 
– verseny show
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos
szórakoztató műsora
1.00 A védelem bére
(am.-kan. thriller, 2001)
2.45 Air America 
(am. -német sor.) 
(ism.)
3.30 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gherghe műsora
(ism.)

7.00 Roper és Goodie
(amerikai film, 2003)
9.00 Teleshopping
9.30 Jugaru tréfái
10.00 Clejani-i szerelem
11.15 Az otthon
13.00 Timon és Pumbaa
(rajzf. sor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Timon és Pumbaa
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek 
találkozása 
(indiai sor.)
15.00 Jane Austen 
világa (angol sorozat)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román sor.)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 A skorpió
megszelidítése
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.00 Idősek 
és nyughatatlanok (ism.)
23.30 Csak egy lövés 
(amerikai f. dráma, 1991)
1.30 Látszatok 
(amerikai f. dráma, 2001)
3.30 Vad vonzódás 
(erotikus f.)

6.30 Szétépítők 
- Munkalapok
7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Bogárhátú VW
9.00 Halálos fogás
10.00 Piszkos munkák
11.00 Szétépítők 
- Az időjárás viszontagsá-
gai
12.00 Amcsi motorok
- Családban marad 
- Meteoritemberek motor
13.00 Autókereskedők 
- Subaru Impreza WRX
14.00 Állítólag... 
- Tűzgolyó
15.00 Piszkos munkák 
- Rovartenyésztő
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok
18.00 A túlélés törvényei
- Tűzgyűrű
20.00 Állítólag... 
- Megfázás
21.00 Szétépítők 
- Hegesztés
21.30 Hogyan készült?
Látcső, 
Csillagszóró, 
Gumicsizma, 
Körfűrészlap
22.30 Halálos fogás -
Füst a vizen
23.30 A tenger 
gladiátorai
0.30 A sörfőzés mesterei
1.30 MacIntyre alvilági
útikalauza
2.30 Szétépítők

6.00 Biznisz óra (ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 Tonomat DP 2 
– szórakoztató műsor
10.00 Bűvület (olasz sor.)
11.00 Vallomások
12.00 Hírek, időjárásje-
lentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Jamie konyhája
14.00 Miért ABC
14.35 Műkorcsolya világ-
bajnokság, Moszkva 
(live)
Szabad férfiprogram
16.00 Bűvület 
(olasz sor.)
17.00 Hírek,
időjárásjelentés

17.30 Vallomások
18.30 Műkorcsolya 
világbajnokság, Moszkva 
(live)
Szabad páros program
20.00 Qian király 
(kínai kaland sor.)
20.50 Adio
21.00 Oroszlánok arénája
(reality show)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Rövid film 
a kettesen
0.00 Végig nevetünk
(ism.)
0.35 Qian király 
(kínai sor.) (ism.)
1.35 Vallomások (ism.)
2.30 Rövid film a kette-
sen (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, műsorismertetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek
16.15 Rejtett világok 17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom
17.55 Hírek, műsorism.

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 EU információs magazin

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Hitvi-
lág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Hír-
adás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55 A
nap hírei röviden 

CSÜTÖRTÖK
2011. április 28.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek
15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15 Ma-
gánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó éj-
szakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.00 Krónika

KOSSUTH RÁDIÓ



Labdarúgás

T. J. L. 

A címvédõ, egyben lista-
vezetõ Barcelona hazai

pályán 2-0-ra nyert az Osa-
suna ellen a spanyol labdarú-
gó Primera División 33. for-
dulójának szombati játéknap-
ján. A katalánok második ta-
lálatát Lionel Messi (képün-
kön) szerezte, aki idénybeli
50. góljával megdöntötte Pus-
kás Ferencnek, az Aranycsa-
pat kapitányának spanyolor-
szági szereplése idején, az
1959/ 60-as idényben felállí-
tott rekordját. Mégis, az ar-
gentin üdvöske csak a hato-
dik az örökrangsorban, Deák
Ferenc (66 gól a Fradinak
1948-49-ben), Zsengellér
Gyula (56 gól az Újpestnek
1938-39-ben), Fred Roberts
(55 gól az északír Glentoran
Belfastnak 1931–32-ben),
Mario Jardel (55 gól a portu-
gál Sporting Lisszabonnak
2001-02-ben) és Henrik
Larsson (53 gól a skót Celtic
Glasgow-nak 2000–01-ben) is
megelõzi. További eredmé-
nyek: Valencia–Real Madrid
3-6, Hércules–Deportivo La
Coruna 1-0, Real Mallor-
ca–Getafe 2-0, Racing San-

tander–Málaga 1-2, Sporting
Gijón–Espanyol 1-0, Atlético
Madrid–Levante 4-1, Se-
villa–Villarreal 3-2, Real
Zaragoza–Almería 1-0. A
Barcelona (88 pont) vezet a
Real Madrid (80), a Valen-
cia (63), a Villarreal (57) és az
Athletic Bilbao (51) elõtt. 

A listavezetõ Manchester
United hazai pályán a hajrá-
ban szerzett Hernandez-gól-
lal 1-0-ra legyõzte az Ever-
tont az angol Premier
League 34. fordulójában. To-
vábbi eredmények: Aston
Villa–Stoke City 1-1, Black-
pool–Newcastle United 1-1,
FC Liverpool–Birmingham
City 5-0, Sunderland–Wigan
Athletic 4-2, Tottenham
Hotspur–West Bromwich
Albion 2-2, Wolverhampton
Wanderers–Fulham 1-1,

Chelsea–West Ham United
3-0, Bolton Wanderers–Ar-
senal 2-1, Blackburn Ro-
vers–Manchester City 0-1.
Az élmezõny: 1. M. Uni-
ted 73 pont, 2. Chelsea 67, 3.
Arsenal 64, 4. Manchester
City 59, 5. Tottenham 55, 6.
Liverpool 52. 

Az olasz Serie A 34. fordu-
lójában: AS Róma–Chievo
1-0, Bari–Sampdoria 0-1, Bo-
logna–Cesena 0-2, Cagliari–
Fiorentina 1-2, Genoa–Lec-
ce 4-2, Internazionale–Lazio
2-1, Palermo–Napoli 2-1,
Udinese–Párma 0-2, Brescia
–AC Milan 0-1, Juventus–
Catania 2-2. Az AC Milant
(74 pont) az Internazio-
nale (66), az SSC Napli (65),
az SS Lazio (60) és az
Udinese (59) követi a táblá-
zaton. 

A Dortmund 1-0-s veresé-
get szenvedett a forduló elõtt
sereghajtó Mönchenglad-
bach otthonában, így közte
és az üldözõ Leverkusen kö-
zött három körrel a vége elõtt
maradt az ötpontos különb-
ség a német Bundesligában.
Eredmények: SC Freiburg–
Hannover 96 1-3, Leverku-
sen–Hoffenheim 2-1, Ein-
tracht Frankfurt–Bayern
München 1-1, St. Pauli–

Werder Bremen 1-3, Schalke
04–Kaiserslautern 0-1, VfB
Stuttgart–Hamburger SV 3-
0, VfL Wolfsburg–1. FC
Köln 4-1, 1. FC Nürnberg–
FSV Mainz 0-0. Az élboly: 1.
Borussia Dortmund 69 pont,
2. Leverkusen 64, 3. Hanno-
ver 57, 4. Bayern 56, 5. FSV
Mainz 49. 

A bajnokságban listavezetõ
Olympique Marseille szom-
baton megvédte címét a fran-
cia Ligakupában, miután a
párizsi döntõben Taye Taiwo
80. percben szerzett góljával
1-0-ra legyõzte a Montpellier
együttesét. Az OM hat napon
belül másodszor múlta felül a
21 év után elsõ trófeájára haj-
tó riválisát, ugyanis múlt va-
sárnap a pontvadászatban
nyert 2-1-re.

A Ligue 1 32. fordulójá-
ban: AJ Auxerre–RC Lens 1-
1, Girondins Bordeaux–St.
Étienne 2-0, Stade Brest–Pa-
ris St. Germain 2-2, SM
Caen–Toulouse 1-1, AS
Monaco–Stade Rennes 1-0,
AS Nancy– Arles-Avignon 0-
0, Valenciennes–Sochaux 1-
1, Lorient–OSC Lille 1-1. Az
élcsoport: 1. Lille 60 pont, 2.
Olympique Marseille 58/31
mérkõzés, 3. Olympique
Lyon 53/31. 

Labdarúgás

Turós-Jakab László

A hétfõ esti, 124. Steaua
–Dinamo-örökrangadó

méltatlanul zárta a labdarú-
gó Liga-1 28. fordulójának
mûsorát: az õszi 2-1 után a
„vendégek” ezúttal is nyer-
tek, Torje (65. perc) fejesgól-
jával, 1-0. 

A dühös Steaua-szurkolók
kövekkel rongálták meg Gigi
Becali méregdrága Maybach-
ját, a mindig is nagy indula-
tokat szító fõvárosi derbinek
a bíróságon lehet folytatása.
A pokol már az elsõ negyed-
óra végén elszabadult, ami-
kor a Ghencea úti stadion
füstbe borult vendégszektora
kis híján felgyúlt, a pályára
pedig több égõ fáklya repült
be. Marius Avram játékveze-
tõnek meg kellett szakítania
a játékot, a rendfenntartó
erõknek pedig a lefújásig
akadt dolguk. Utólag a
csendõrök kiderítették, hogy
a pirotechnikai eszközök és a
fáklyák azokban a sálakban
voltak elrejtve, amelyeket a
Dinamó labdarúgói dobáltak
ki a lelátókra! A piros-fehér
klubvezetés azt állítja, hogy
nem volt tudomása a „me-
rényletrõl”, a karhatalmiak
viszont hajthatatlanok, és
bûnvádi dossziékat ígérnek.
Ha pedig ez megtörténik,
több dinamós labdarúgó is a
forrófejû szurkolók sorsára
juthat, kitilthatják a stadio-
nokból. A Steaua vezetõsége
zöld asztali döntést (3-0)
szorgalmaz, a példátlan hely-
zet elõtt tanácstalan LPF
azonban egyelõre csak any-
nyit döntött el, hogy az ered-

mény marad, a botrányért fe-
lelõs személyek pedig szigorú
büntetésekre számíthatnak.     

A húsvéti fordulót egyéb-
ként gólínség jellemezte, hi-
szen mindössze 12 alkalom-
mal zördültek a hálók (fele-
fele megoszlásban), tíz csa-
pat pedig gólképtelen ma-
radt. A három hazai siker
mellett a Kolozsvári U, a
Brassó és a Dinamo is ide-
genben tudott nyerni, míg
mindhárom döntetlen 0-0-lal
született meg. A hármas (vi-
déki) élboly tagjai mintha
megtorpantak volna, a Vaslui
kikapott Kolozsváron, míg a
Temesvár otthon, az Oþelul
pedig idegenben remizett. 

Eredmények és a gólszer-
zõk: Sportul Studenþesc–
Pandurii 2-1 (T. Bãlan 2, ill.
Vranjes), Astra–Rapid 0-0,
Victoria Brãneºti–Kolozsvári
U 0-2 (Cojocnean, Macha-
do), Kolozsvári CFR 1907–

Vaslui 1-0 (Cadu, 11 m), Te-
mesvári FC–Marosvásárhe-
lyi FCM 0-0, Besztercei
Gloria–Oþelul Galac 0-0,
Medgyesi Gaz Metan–Uni-
rea Urziceni 2-0 (A. Mun-
tean, Litu), Universitatea
Craiova–Brassói FC 1-2 (Sto-
ianof, ill. Ad. Rusu, Diste-
fano), Steaua–Dinamo 0-1
(Torje). 

Tegnap este már a 29. for-
duló keretében játszottak, a
Rapid a Sportul Studenþesc
sereghajtó együttesét fogad-
ta. Ma Marosvásárhely–
Astra (õsszel: 0-0) – 14 óra,
GSP Tv, Urziceni–Kv. CFR
1907 (0-3) – 16 óra, GSP Tv,
Brassó–Brãneºti (1-1) – 18
óra, GSP Tv, Vaslui–Craiova-
(1-0) 20.30 óra, Digi Sport ta-
lálkozókat rendeznek, csü-
törtökön pedig az alábbi me-
netrend szerint játszanak:
Dinamo–Gloria (2-0) – 14
óra, Antena 1, Oþelul–Gaz

Metan (2-0) – 16 óra, GSP
Tv, Pandurii–Steaua (0-2) 18
óra, Digi Sport, Kv. U–Te-
mesvár (2-2) - 20.30 óra, Digi
Sport. 
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A táblázaton:  
1. Oţelul 28 16 6 6 36-20 54
2. Temesvár 28 13 14 1 50-32 53
3. Vaslui 28 14 9 5 39-22 51
4. Dinamo 28 13 8 7 57-43 47
5. Rapid 28 12 10 6 37-19 46
6. Steaua 28 13 7 8 36-23 46
7. Gaz Metan 28 11 10 7 32-26 43
8. CFR 1907 28 9 11 8 40-34 38
9. Astra 28 8 14 6 28-25 38
10. Kv. U 28 10 8 10 40-47 38
11. Vásárhely28 9 8 11 29-36 35
13. Brassó 28 7 13 8 28-31 34 
12. Pandurii 28 8 9 11 31-39 33
14. Gloria 28 8 8 12 30-38 32
15. Craiova 28 6 8 14 28-39 26
16. Brăneşti 28 4 10 14 29-50 22 
17. Urziceni 28 5 7 16 18-45 22
18. Sportul 28 5 2 21 28-47 17

Pokol a Ghencea úton
Nem sikerült

a feljutás
Jégkorong

Hírösszefoglaló 

Nem sikerült a feljutás
a világelitbe a magyar

jégkorong-válogatottnak,
mivel a budapesti divízió I-
es világbajnokság szombati
„döntõjében” hosszabbí-
tásban kikapott az olasz
csapattól, 3-4. A gólokat
Ladányi, Sikorcin és Vas
M., illetve Souza és Scan-
della (3) szerezte. Gyõzel-
mükkel az olaszok vívták
ki a jogot, hogy ott legye-
nek a jövõ évi finn-svéd kö-
zös rendezésû A csoportos
világbajnokságon. A vég-
eredmény: 1. Olaszország
11 pont, 2. Magyarország
10, 3. Koreai Köztársaság
4, 4. Hollandia 3, 5. Spa-
nyolország 2. A torna kü-
löndíjait a magyar Sofron
István (legjobb csatár), az
olasz Armin Helfer (leg-
jobb hátvéd) és a dél-koreai
Eum Hjun Szeung (legjobb
kapus) kapta. Azt nem le-
het tudni, hogy jövõre mi-
lyen elnevezésû csoport-
ban, és kik ellen lép pályá-
ra a magyar válogatott. Az
április 29-én rajtoló szlová-
kiai vb utolsó napjaiban
születik majd döntés, hogy
a jelenleg érvényben lévõ
rendszer marad-e érvény-
ben, azaz az élvonalban
játszik 16 válogatott, alatta
pedig két csoportban hat-
hat divízió I-es együttes,
vagy pedig megváltoztatják
a lebonyolítást, és visszaál-
lítják a régi A, B, C csopor-
tokat. Az is kérdés, hogy ez
utóbbi esetben egy-egy cso-
portba hány együttes kap
besorolást. Az elsõ negyedóra végén a Steaua stadionjának vendégszektora kis híján felgyúlt

Messi megelõzte Puskást 
Labdarúgás 

ÚMSZ

A labdarúgó-Liga-2 23.
fordulójában: Második

csoport: Petrolul–Poli Iaºi 1-
1, Szeben–FC Argeº 1-1,
Mioveni–Gyulafehérvár 4-0,
Torda–ALRO Slatina 0-0,
Gaz Metan CFR Craio-
va–Dévai Mureºul 3-1. A
Lupény visszalépése miatt a
CSM R Vâlcea szabadnapos
volt, a Bihar FC pedig játék
nélkül kapta a szintén vissza-
lépett szilágysomlyói gárda
elleni találkozó 3 pontját. A
legjobbak: 1. Petrolul 44
pont, 2. Bihar FC 43, 3.
Mioveni 41, Szeben 41, 5.
Slatina 35.

Az elsõ csoportban: Chiaj-
na–Steaua II 3-2, Nãvodari–
FC Snagov 2-0, Gloria Bu-
zãu–Delta Tulcea 0-1, Dina-
mo II–Farul 3-0, Brãila–
Viitorul Konstanca, Oto-
peni–Astra II 1-0, Dunãrea
Galac–Botoºani 2-0, Juven-
tus Bukarest–Ceahlãul 1-3. 

A Ceahlãul (59 pont, 57-
14) vezet a Nãvodari (50, 41-
18) és a Chiajna (47, 39-20)
elõtt. A moldvaiak már élvo-
nalbelinek számítanak, miu-

tán két üldözõjüknek nincs
feljutási joga. 

A Liga-3 23. fordulójában:
5. csoport: Belényes–
Nagyszentmiklós 1-0, Te-
mesrékás–Temesgyarmat 1-
0, Resicabányai ªcolar
FC–Tem. Poli 2 0-1, Lucea-
fãrul–Borossebes 2-0, Vajda-
hunyad–Piski CFR 0-0,
Drobeta Turnu Severin–
Aradi Gloria 0-3. A Karán-
sebesi Autocatania és a
Kisbecskereki Nova Mama
Mia nem játszott. Az élme-
zõny: 1. Luceafãrul 49 pont
(45-16), 2. Karánsebes 38
(29-16), 3. Piski 34 (42-17), 4.
Vajdahunyad 34 (32-20).  

6. csoport: Tatrang–Nyá-
rádtõ 3-0, Zalatna–Kv.
Sãnãtatea 2-2, Szászrégen–
Székelyudvarhely 2-0, Mára-
maros FC–Gloria 2 1-0,
Dés–Medgyesi Gaz Metan 2
3-0, Zilah–Brassói CSM 3-0,
Nagydisznód–Aranyosgyé-
res 1-0. A Szászfenesi
Unirea szabadnapos volt.
Az élmezõny: 1. Mára-
maros FC 46 (37-17), 2.
Aranyosgyéres 44 pont (32-
9), 3. Zilah 35 (30-19), 4.
Nagydisznód 35 (26-16), 5.
Nyárádtõ 35 (30-29), 6.
Brassói CSM 33 (20-18). 

Liga 2: a zöld asztalnál

gyõztek a nagyváradiak

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A Szombathelyi Haladás
kétgólos hátrányt ledol-

gozva remizett Gyõrben (2-2)
a magyar labdarúgó-Moni-
comp Liga 24. fordulójának
pénteki nyitómérkõzésén. A
vasiak ebben a szezonban to-
vábbra is nyeretlenek idegen-
ben, kilenc vereség mellett ez
volt a harmadik pontszerzé-
sük vendégként. A bennma-
radásért küzdõ Újpest hazai
pályán 4-2-re legyõzte a do-
bogós helyekért harcoló Zala-
egerszeget, a listavezetõ Vide-
oton pedig kiváló második
félidei teljesítményének kö-
szönhetõen verte 4-0-ra a Pá-
pát. A sereghajtó Szolnoki
MÁV 1-1-es döntetlent ért el
Siófokon a szombati kiesési
rangadón, a bennmaradásért
küzdõ Kecskemét biztosan
gyõzte le 4-1-re a Kaposvári
Rákóczit. Szezonbeli elsõ
idegenbeli gyõzelmét a Vasas
vendégeként aratta a címvédõ
Debrecen, amely 5-1-re nyert
Angyalföldön. A Budapest
Honvéd hazai 1-0-ra nyert a
második helyezett Paks ellen,
s zsinórban három gyõzelem-
nél tart. A Ferencváros hát-
rányból fordítva nyerte 3-1-re
az MTK otthonában a 200.
örökrangadót, amely a 24.
forduló vasárnapi zárómér-
kõzése volt. A zöld-fehérek
80. gyõzelmüket aratták a két
csapat párharcának jubileumi
találkozóján. A siker értékét
növeli, hogy 2002 óta elõször
diadalmaskodtak a Hidegkuti
Stadionban, a most begyûj-
tött három ponttal pedig is-
mét feljöttek a tabella máso-
dik helyére. 

Hátrányból

fordító Fradi

Fotó: Mediafax
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