
Hírösszefoglaló

Hatalmas tömeg, több száz
gyászoló kísérte utolsó útjá-

ra tegnap délután Csala Zsoltot,
Gyergyóalfalu alpolgármester-
ét. A tragikus körülmények kö-
zött elhunyt elöljáró gyászszer-
tartásán több RMDSZ-es politi-
kus is részt vett: a megemléke-
zõk részvétüket és szolidaritá-
sukat fejezték ki az elhunyt csa-
ládjának. A helyi önkéntes tûz-

oltók sorfala elõtt fegyelmezet-
ten vonultak fel a falubeliek, a
gyászolókat elkísérték a kör-
nyezõ falvak polgármesterei, al-
polgármesterei, Petres Sándor,
Hargita megye önkormányzatá-
nak alelnöke, valamint Pál Ár-
pád parlamenti képviselõ is. A
43 esztendõs Csala Zsoltot
nagypénteken több lövéssel öl-
ték meg, a falu polgármestere,
György István úgy nyilatkozott:
helyettese valóságos kivégzés ál-

dozata lett. Bár a temetést a le-
hetõ legnagyobb gonddal szer-
vezték meg a helybeliek, Gyer-
gyóalfaluban a hangulat rendkí-
vül feszült, sem a gyilkosság kö-
rülményeirõl, sem az indítékok-
ról nem jelent még meg hivata-
los álláspont. A hatóságok hír-
zárlatot rendeltek el az ügyben,
de meg nem erõsített informáci-
ók szerint több helyi politikust is
ért már halálos fenyegetés az
utóbbi idõben. 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,0767 ▲
1 amerikai dollár 2,7788 ▼
100 magyar forint 1,5421 ▲

Kettõs állampolgár Annamari

Letette a magyar
állampolgársági
esküt tegnap Bu-
karestben Dancs
Annamari. Az
erdélyi énekesnõ
testvérével és
édesanyjával ér-
kezett a bukares-
ti magyar nagy-
követségre. „Ez
életem legszebb
napja” – fogal-
mazott a cere-
mónia után
Annamari.

Máté András: gyengül a koalíció

Egyre nehezebben tudja érvényesíteni
akaratát a parlamentben a kormánykoalí-
ció – ismerte el tegnap lapunknak Máté
András, az RMDSZ képviselõházi frak-
cióvezetõje. Tájékoztatása szerint a koalí-
ciós partnerek politikusai gyakran hiá-
nyoznak a parlamenti ülésekrõl.

Média 9

Vezércikk 3

Háttér 4
Kisebbségi törvény vagy koalíció

A tavaszi ülésszak végéig vagy lesz kisebb-
ségi törvény, vagy nem lesz koalíció – jelen-
tette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
a bukaresti tévé magyar adásának Sajtóban
címû legutóbbi mûsorában. 

Aktuális 3

Oktalan derûlátás
Miközben a narancsvörös hatalom a re-
cesszió végével nyugtatgat, a lefaragott bé-
rek szakaszos helyreállításával kecsegtet, a
válságból való közeli kilábalást ígéri, ad-

dig tekintélyes nemzetközi
intézetek szakértõi a ro-
mán gazdaság helyzetét
elemezve meghúzzák a

vészharangot. Az S&P hi-
telminõsítõ ügynökség
például Románia nagy-
arányú eladósodásának
veszélyére figyelmeztet.Bogdán Tibor

Május végén Bukarestbe láto-
gatnak az európai statisztikai

hivatal, az Eurostat szakemberei,
hogy tisztázzák az egyre nagyobb
hullámokat vetõ ügyet, amely
szerint Románia „megkérdõjelez-
hetõ” adatokat adott le 2010-es
költségvetési deficitjére vonatko-
zóan.  Tegnapi sajtótájékoztató-
ján Gheorghe Ialomiþianu pénz-
ügyminiszter igyekezett leszögez-
ni: az állam nem szándékosan tá-
jékoztatta félre az uniós hatóságo-
kat, mivel „a kérdés tisztázásában
maga a kormány az elsõ számú
érdekelt”. Lakatos Péter képvise-
lõ szerint a napokban benyújtan-
dó konvergenciaprogram, illetve
a valutaalapi küldöttség érkezése
is felgyorsítja a helyzet tisztázá-
sát. 6. oldal 

Büdzséhiány 

szépségtapasszal

ÚMSZ

A korrupcióellenes ügyész-
ségen (DNA) is számot kell

adnia Ioan Botiº múlt héten le-
mondott munkaügyi miniszter-
nek az Országos Feddhetetlensé-
gi Ügynökség (ANI) által koráb-
ban megállapított érdek-össze-
férhetetlenségérõl. A vádhatósá-
got az ANI kérte fel kedden,
hogy indítson vizsgálatot a poli-
tikus ellen. Mint ismert, a politi-
kus azért távozott tisztségébõl,
mert kiderült: tárcavezetõi man-
dátuma alatt bérbe adta egyik la-
kását egy alapítványnak, amely
a feleségét is alkalmazta, és
amely pénzeket is kapott a mun-
kaügyi minisztériumtól. 
Folytatása a 3. oldalon 

„Béke poraira.” Hatalmas tömeg kísérte utolsó útjára Csala Zsolt gyergyóalfalusi alpolgármestert

A DNA elõtt

Ioan Botiº ügye

Fotó: Simon Arnold

Búcsú a meggyilkolt elöljárótól

Baloga-Tamás Erika,
Antal Erika, Kovács Zsolt

„Középmezõnyben” marad-
nak a székelyföldi kórházak,

ha érvénybe lép az egészségügyi
minisztérium új minõsítési rend-
szere, kiemelt ellátást csak Ma-
rosvásárhely biztosít. Az egész-
ségügyi intézmények kapacitá-
sának felmérésére még egy hét
áll rendelkezésre, most dõl el,
hol fejlesztenek és hol elégednek
meg az eddigi színvonallal.
Cseke Attila egészségügyi mi-
niszter úgy véli, azért van szük-
ség a kórházak minõsítésére,

mert jelenleg többfajta besorolás
van érvényben, és ezek a kategó-
riák ellentmondanak egymás-
nak. A miniszter abban bízik,
hogy a kompetenciák pontosítá-
sa révén javul az egészségügyi
rendszer mûködése és csökken-
nek a kezelési költségek is, a kór-
házak „összehangoltan” végzik
a munkájukat.  A kezelésre szo-
ruló beteg állapotától és betegsé-
gétõl függ a jövõben, hol látják
el. Alapkezelést a kiskórházak is
nyújthatnak, súlyosabb beavat-
kozáshoz azonban megyehatá-
rokon át kell utazni. 
Folytatása a 7. oldalon 

Kórházak a toplistán: 
középszerû Székelyföld

Cseke Attila miniszter szorgalmazta a kórházak minõsítését Fotó: Tofán Levente
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Röviden

Kifütyülték Bocot Râmnicu Vâlceán

Kifütyülték tegnap Emil Boc miniszterelnö-
köt Râmnicu Vâlceán, amikor a Demok-
rata-Liberális Párt helyi szervezetének ve-
zetõségi ülésére igyekezett. A kormányfõt
150 fõs csoport várta a moziépület elõtt,
amelyben az ülést tartották. Az autójából
kiszálló politikust „szégyen, szégyen!” kiál-
tásokkal fogadta a tömeg. Emil Boc a tilta-
kozókhoz sietett, megpróbált szóba ele-
gyedni velük, majd bevonult az épületbe.

Tõkésnek tetszik az alaptörvény

Tõkés László szerint „hitelesen nemzeti és
egyben európai” alaptörvényt sikerült Ma-
gyarországnak megalkotnia. Az Európai
Parlament (EP) alelnöke tegnapi budapesti
sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: az or-
szághatárok által elszakított magyar nem-
zetrészek különösen értékelik, hogy –
amint azt az új alaptörvény rögzíti – Ma-
gyarország felelõsséget visel és vállal a ha-
tárain kívül élõ magyarok sorsáért.

Az ügyésznek maradnia kell

A bolíviai fõügyész nem fogadta el az úgy-
nevezett terrorista ügy kivizsgálását vezetõ
ügyész lemondását, és utasította, hogy foly-
tassa a feladat ellátását. „Amíg Marcelo
Soza a minisztérium alkalmazottja, nem a
saját akaratának, hanem a törvénynek van
alárendelve” – jelentette ki Mario Uribe.
Az államellenes összeesküvéssel és terroriz-
mussal gyanúsított vádlottak között van a
magyar és román állampolgársággal is ren-
delkezõ Tóásó Elõd is.

Szemet hunytak a pszichológusok

A guantánamói amerikai börtöntelepen
dolgozó katonai orvosok és pszichológusok
„szemet hunytak” a fogva tartottak kínzása
fölött, és nem igyekeztek kideríteni a páci-
ensek fájdalmainak, panaszainak az erede-
tét – olvasható egy most nyilvánosságra ke-
rült tanulmányban, amely egy volt katona-
tisztnek és a Physicians for Human Rights
(Orvosok az Emberi Jogokért) egyik képvi-
selõjének közös irányításával készült.

Lukasenka ellen tüntetett

A „közrend tömeges megzavarásának meg-
szervezése” címén tegnap bíróság elé állí-
tották Minszkben Andrej Szannyikovot, a
fehérorosz ellenzék egyik legjelentõsebb ve-
zetõjét. Az 57 éves férfi az egyike volt an-
nak a hét elnökjelöltnek, akiket december-
ben tartóztattak le, mert részt vettek az
Aljakszandr Lukasenka államfõ vitatott új-
raválasztása utáni tömegtüntetésen.

Panetta: fõkémbõl védelmi miniszter

Barack Obama amerikai elnök átalakítja
biztonsági csapatát, a védelmi minisztérium
irányítását a Központi Hírszerzõ Ügynök-

ség eddigi igazgatója, Leon Panetta (képün-
kön) veszi át, akit a CIA élén David Pet-
raeus tábornok, az Afganisztánban harcoló
amerikai és NATO-erõk jelenlegi parancs-
noka vált fel, írta tegnap az amerikai sajtó.

Ámokfutó afgán pilóta

Három amerikai katonai tanácsadó vesztet-
te életét a kabuli repülõtér katonai részén
tegnap délelõtt kirobbant lövöldözésben –
jelentette az al-Dzsaszíra arab mûholdas té-
véadó. Az afgán légierõ ezredesi rangú pi-
lótája behatolt a légierõ parancsnokságára,
és tüzet nyitott az ott tartózkodó afgán és
szövetséges katonákra. A támadót lelõtték.

Gy. Z.

Miközben Franciaország a
mintegy húszezer tunéziai

menekült miatt határellenõrzést
vezetett be Olaszországgal közös
határain, Nicolas Sarkozy fran-
cia elnök és Silvio Berlusconi
olasz kormányfõ a schengeni
szerzõdés reformját javasolta az
Európai Bizottságnak, de a két
politikus a megállapodás teljes
felfüggesztésétõl sem zárkóznék
el. Brüsszel azonban egyértelmû
és világos választ adott tegnap:
hajlandó bizonyos módosítások-
ra, de alapvetõ változtatásokról
szó sem lehet – jelentette az ORF
osztrák közszolgálati rádió és te-
levízió.

Az Európai Bizottság értésre
adta: a schengeni megállapodás,
a határsorompók nélküli utazás
Portugáliától Lengyelországig
és Olaszországtól Norvégiáig az
unió legnagyobb sikertörténetei-
nek egyike. (Az ORF már meg-
elõlegezte Románia teljes jogú
schengeni tagságát is, amikor az
övezethez tartozó huszonhat or-
szágról beszélt.) Párizs és Róma
most ezt az utazási szabadságot
kérdõjelezte meg – kommentál-
ta az osztrák médium a brüssze-
li választ, amely arra is fölhívja
a figyelmet, hogy a tagországok-
nak most is joguk van a határel-
lenõrzés idõleges – legföljebb
harmincnapos – visszaállításá-
ra, ezt azonban csak alapos in-

doklással tehetik meg (miként
az osztrák–svájci labdarúgó-vi-
lágbajnokság alkalmából tette
Bécs).

Benépesült a Szent Péter tér,
amikor a pápa – castelgandolfói
rövid pihenését megszakítva – a
világ minden részébõl érkezett
zarándokokat fogadott általános
kihallgatás keretében Vatikán fõ-
terén. Sokan már II. J-ános Pál
vasárnapi boldoggá avatására
utaztak Rómába. XVI. Benedek
nagy tapsot aratott, amikor kü-
lön is üdvözölte a lampedusai
híveket és lelki vezetõjüket,
Francesco Montenegro atyát. A
pápa szolidaritását fejezte ki a
szigetlakókkal, akik részt vesz-
nek a menekültek ellátásában. 

ÚMSZ

A kenyértörés jele a Gyur-
csány- és a Mesterházy-hívek

között, hogy pártszavazást kezde-
ményezett Gyurcsány Ferenc
exminiszterelnök platformja
egyebek mellett az MSZP-veze-
tõk közvetlen választásáért és el-
számoltathatóságáért – írja leg-
frissebb számában a HVG. Az
MSZP alapszabálya szerint párt-
szavazást a választmány írhat ki
saját döntése alapján vagy a tagok
tíz százalékának kezdeményezé-
sére – az utóbbira ez volna az el-
sõ példa. Csakhogy jelenleg nem
tudni, mennyinek a tíz százaléká-

ra van szükség, a Gyurcsány-plat-
form álláspontja szerint legalább-
is, a kezdeményezés ugyanis tag-
revíziónak sem utolsó. Az aláírás-
gyûjtéssel, hitelesítéssel a platform
tervei szerint nyárra végeznek,
a szavazást pedig szeptemberre
tervezik. Az exminiszterelnök
környezetében azt hangsúlyoz-
zák, hogy Gyurcsány a jelenlegi
pártot nem kívánja vezetni, a plat-
form célja a „hatalombrókerek”
rendszerének fölszámolása, és
utána lehet ambíciókról beszélni.
Gyurcsány a párt átszabásán gon-
dolkodik, s nem titkolja, hogy
részben a szocialisták kiépített inf-
rastruktúrája miatt döntött így. 

Pártszakadás elõtt az MSZP?

ÚMSZ

A jövõ év januárjától lénye-
gében minden zárt légterû

helyen tilos lesz Magyarorszá-
gon a dohányzás: munkahelyen,
közforgalmú intézményekben –
köztük az éttermekben és a kocs-
mákban – csak szabad levegõn,
illetve a bejárattól öt méterre le-
het rágyújtani. Tilos lesz a kö-
zösségi közlekedési eszközökön
és a megállókban, az aluljárók-
ban és a játszótereken. Az orvo-
sok mérföldkõnek tartják a tör-
vénymódosítást, a dohányter-
mesztõk szövetsége azonban 25
ezer dohánytermesztõ család
megélhetése miatt aggódik. A
vendéglátók pedig jelezték: tudo-
másul veszik ugyan a parlament
döntését, de túlzónak tartják a
módosítást, és finomítását java-
solják. „A parlament közintéz-
mény, ezért ott sem lehet
majd dohányozni” – jelentette ki
a fideszes Heintz Tamás a nem-
dohányzók védelmérõl szóló tör-
vény módosításával kapcsolat-
ban tegnap Budapesten. A kivéte-
lek közé egyedül a börtönök, a
pszichiátriai intézetek, valamint
a szállodai szivarszobák tartoz-
nak, márpedig a parlamentre
egyik meghatározás sem vonat-
kozik. A magyar nemzetgazdasá-
gi minisztérium áttekinti a ven-
déglátás helyzetét, és a vendéglá-
tóhelyek forgalmát javító, admi-
nisztrációs terheiket csökkentõ
intézkedéseket készít elõ – jelen-
tette be tegnap a tárca. Az intéz-
kedések meghozatalát indokolja
az is, hogy a gasztronómia és az
étkezési kultúra az ország általá-
nos kultúrájának fokmérõje, sze-
repe fontos az országkép formá-
lásában – áll a közleményben. 

Nemdohányzó

Magyarország

Hírösszefoglaló

Heves vitát váltott ki az olasz
kormánykoalíción belül a

miniszterelnök azon döntése,
hogy Olaszország is bekapcsoló-
dik a líbiai kormányerõkre mért
légi csapásokba. Umberto Bossi,
az Északi Liga párt vezetõje he-
vesen kikelt az ellen, hogy fõnö-
ke, Silvio Berlusconi a francia el-
nökkel folytatott keddi tárgyalá-
sokon elkötelezte magát a rész-
vétel mellett. Az Afrikai Unió
(AU) pedig tegnap nyilatkozat-
ban szólította fel a NATO-t,
hogy szüntesse be a líbiai vezetõ-
ket célba vevõ mûveleteit.

A Moammer el-Kadhafi líbiai
vezetõhöz hû erõk támadást indí-
tottak a nyugat-líbiai Nálút város

ellen, hogy helyreállítsák ellenõr-
zésüket a Tunéziával határos tele-
pülés felett. A harcokban mintegy
félszáz kormánykatona meghalt.
A NATO légiereje megtámadott
egy, a városba tartó, aknavetõkkel
felszerelt katonai gépkocsioszlo-
pot. A felkelõk pedig a Miszrátát
ostromló kormányerõk ellátási
vonalait fenyegetik.

A 61 líbiai törzs vezetõje, illetve
képviselõje közös nyilatkozatban
jelezte, hogy „miután a diktátor
távozott” a hatalomból, „egysé-
ges Líbiát” áll szándékukban épí-
teni. A líbiai felkelõk székhely-
ének számító Bengáziban április
12-én megfogalmazott dokumen-
tumot tegnap Párizsban hozta
nyilvánosságra Bernard-Henri
Lévy filozófus. 

A törzsek Líbia egységéért

Nem enged az EU

Afrikai menekültek Lampedusa szigetén. A jobb élet reményében érkezõk gyerekeiket is magukkal hozzák

MTI

Verekedés tört ki a Heves me-
gyei Gyöngyöspatán a rend-

õrség tájékoztatása szerint kedd
este, többen megsérültek, és a
helyzet még tegnap is feszült
volt. Horváth Aladár, a Roma
Polgárjogi Mozgalom országos
elnöke szerint kõdobálás elõzte
meg a verekedést, amelyben töb-
ben megsérültek. Egyes informá-
ciók szerint a Betyársereg elneve-
zésû szervezet tagjai verekedtek
össze a helyi romákkal, mások
úgy értesültek: a Véderõ is a
helyszínen tartózkodott, ahová
több száz rendõrt vezényeltek, és
a mentõk is kivonultak. Miköz-
ben a különbözõ pártok egymás-

ra mutogatnak – az ellenzék a
kormányoldalt vádolja provoká-
cióval, a Fidesz-KDNP pedig az
ellenzékieket feszültségkeltéssel
–, Szijjártó Péter, a kormányfõ
szóvivõje kijelentette: a rendõr-
ség folyamatosan nyomoz, és
mindent elkövet, hogy fenntartsa
a rendet, megvédje az embere-
ket. Ugyanakkor a Jobbik le-
mondásra szólította fel Pintér
Sándor belügyminisztert.

Gyurcsány Ferenc egymillió fo-
rintot ajánlott fel a gyöngyöspatai
romák segítésére, „evakuálásra,
szállításra, átmeneti szállásra”; a
volt szocialista kormányfõ ezt
kedd éjszakai Nácikérdés Gyön-
gyöspatán címû Facebook-bejegy-
zésében közölte. 

Kõdobálás Gyöngyöspatán

NATO-légicsapás után. Helyszíni szemle Kadhafi rezidenciájának romjai közt
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Miközben a narancsvörös
hatalom a recesszió vé-
gével nyugtatgat, a le-
faragott bérek szakaszos
helyreállításával ke-
csegtet, a válságból va-
ló közeli kilábalást ígé-
ri, addig tekintélyes

nemzetközi intézetek
szakértõi a román gazdaság helyzetét ele-
mezve meghúzzák a vészharangot. Az S&P
hitelminõsítõ ügynökség például Románia
nagyarányú eladósodásának veszélyére fi-
gyelmeztet, amely a valós strukturális és
adópolitikai reform további késleltetése ese-
tén akár az ország bruttó hazai termékének
262 százalékát is elérheti. Igaz, majd csak
2050-ben, ami viszonylag távoli idõpont, így
a jelenlegi hatalmat feltehetõen nem nagyon
izgatja, hiszen addig még igen sok Boc-kor-
mány levét kell majd meginnia a válság ál-
tal meggyötört választónak. 
Holott jó lenne, ha komolyan venné a figye-
lemre méltó adatot, amely jóval több speku-
latív úton megszületett elõrejelzésnél, hiszen
ezúttal részben az Eurostat romániai demog-
ráfiai helyzetet elemzõ felmérése, valamint a
nyugdíjráfordítások és egyéb közkiadások la-
kossági elöregedés nyomán várható alakulá-
sának kormány általi elemzése alapján el-
végzett szimulációról van szó.
Az elõrevetítésnek megfelelõen a jelzett idõ-
szak végére több mint megkétszerezõdik, a je-
lenlegi 21 százalékról 54 százalékra emelke-
dik a 65 éven felüliek lakossági részaránya,
elsõsorban az alacsony születési ráta és a nö-
vekvõ átlagéletkor következtében. Mindemel-
lett pedig a következõ, nem egészen négy évti-
zed során hárommillió fõvel csökken majd az
ország lakossága, ezzel egy idõben 70 száza-
lékról mindössze 57 százalékra esik vissza az
aktív lakosság részaránya.
A demográfiai mutatók ilyetén alakulása ter-
mészetszerûen és hosszú távon hatalmas nyo-
mást gyakorol a román gazdasági és pénz-
ügyi helyzetre, aminek komoly kihatásai le-
hetnek a román társadalom egészére nézve.
Így például számottevõen nagyobb pénzalap-
ra lesz szükség a nyugdíjak folyósításához,
ezek összege túllépi a bruttó hazai termék 13
százalékát, a jelenlegi nem egészen öt száza-
lék helyett, a lakossági elöregedésbõl fakadó,
jelenleg a bruttó hazai termék valamivel
több, mint 12 százalékát jelentõ kiadások
megközelítik majd a 20 százalékot, az egész-
ségvédelmi állami kiadások pedig csaknem
megkétszerezõdnek, de rohamosan emelked-
nek Románia közkiadásai, a kamatköltségek
egyenesen megtizenkétszerezõdnek.
Igencsak furcsa tehát a narancsvörös vezetõk
bizakodása – mint például Emil Boc párt- és
miniszterelnök nagypénteki megállapítása,
miszerint idén már jobban élünk, mint ta-
valy, jövõre pedig még az idei évnél is jobban
megy sorunk, vagyis a dolgok a legnagyobb
rendben haladnak –, hiszen az említett ada-
tok alapján optimizmusra aligha lehetne
okuk. Ami pedig azt jelenti, hogy felhõtlen
derûlátásuk legalábbis – oktalan. 

Oktalan derûlátás

Bogdán Tibor

Folytatás az 1. oldalról

Az ANI azért fordult az ügyész-
séghez, mert szerintük Ioan
Botiº cselekedete a Btk. egyik pa-
ragrafusába ütközik. A volt mi-
niszter azt állítja, nem tud arról,
hogy már a DNA is vizsgálódik
az ügyében. „Nem kaptam idé-
zést, és semmilyen hivatalos ér-
tesítést” – jelentette ki kedden es-
te a politikus.

A Szociáldemokrata Párt
(PSD) szerint Ioan Botiºnak mi-
niszteri tisztsége után a parlamen-
ti mandátumáról is le kellene
mondania és a Demokrata-Libe-
rális Pártból (PD-L) is ki kellene
lépnie. „Felmérhetetlen következ-
ményekkel jár az európai partne-
reinkkel fenntartott kapcsolata-
inkra, ha egy miniszter európai
alapokkal kapcsolatos korrupciós

botrányba keveredik” – indokolja
követelését az ellenzéki alakulat.
A PSD emlékeztetett: korábban
kizárták soraikból a szintén kor-
rupciós botrányba keveredett
Adrian Severin európai parlamen-
ti képviselõt, ezért elvárják a PD-
L-tõl, cselekedjenek hasonlóan
Ioan Botiºsal is.

Amint már beszámoltunk ró-
la, korábban a sajtó kiderítette: a
volt miniszter felesége havi 8
ezer lejes honoráriumért segítet-
te tanácsadó tisztségben egy
olyan civil szervezet munkáját,
amely 1,9 millió lejes európai
uniós támogatást kapott a mun-
kaügyi tárca közremûködésével.
Az ANI vizsgálódásai után arra
is fény derült, hogy a civil szer-
vezet Ioan Botiº egyik ingatlaná-
ban bérelt székhelyet. 

A politikus korábban még azt

mondta: csak abban az esetben
mond le, ha jogi értelemben is be-
bizonyosodik, hogy tévedett. A
tárcavezetõ a tényekkel való
szembesítés után elsõ pillanattól
elismerte, hogy erkölcsileg hibá-
zott. Botiº végül lemondott tiszt-
ségérõl, a munkaügyi tárca veze-
tését pedig ideiglenesen Emil Boc
miniszterelnök vette át. A kor-
mányfõ húsvét utánra ígérte a
munkaügyi miniszter utódjának
kinevezését. Ez a tegnapig még
nem történt meg. Emil Boc koráb-
ban leszögezte, pártja továbbra is
igényt tart a tisztségre. Így elvetet-
te annak a lehetõségét, hogy az el-
lenzéki pártokból „verbuvált” Or-
szágos Szövetség Románia Hala-
dásáért (UNPR) elnöke, Marian
Sârbu volt szociáldemokrata
munkaügyi miniszter visszatér-
hessen a tárca élére. 

Román lapszemle

A romániai alkalmazottak 60 százaléka
havonta kevesebb, mint 1500 lejes fize-
tést kap, ami alig elég az élelemvásárlás-
ra és a lakásfenntartásra. A drágítások
miatt egyre több családnak küzdenie
kell a túlélésért. (Adevãrul) Egy
Dâmboviþa megyei faluban a lányok kü-
lönleges hagyományt követnek: 70 szá-
zalékuk kiskorú, amikor teherbe esik, a
legkisebb közülük alig 13 éves. A telepü-
lés orvosának nyilvántartása szerint
idén 50 gyerek lesz szülõ. (Evenimentul
zilei) Az államelnöki repülõgépet üze-
meltetõ Romavia légitársaság repülési
engedélyét felfüggesztették. Gazdasági
elemzõk szerint a társaság a csõd szélén
áll. (Capital) Május végétõl bármelyik
polgármesteri hivatal, beleértve a közsé-
gieket is, lehívhatja a Környezetvédelmi
Alap kerékpárút építésére szóló pályáza-
ti pénzeit. (Capital) 

Elképzelhetõ, hogy Ioan Botiº nem csak miniszteri posztjával fizet az érdekösszeférhetetlenségéért

A DNA elõtt Botiº

ÚMSZ

Hét év börtönbüntetésre ítélte
tegnap a legfelsõbb bíróság

sikkasztás vádjával Ioan Avram
Mureºan volt mezõgazdasági mi-
nisztert. A parasztpárti politikus
azért kerül rácsok mögé, mert
mandátuma alatt, 1999–2000-ben
hamis dokumentumokkal ötezer
tonna étolajat játszott át egy
konstancai magánvállalkozáshoz
az állami tartalékalapból.

Ioan Avram Mureºan pere
nyolc évig húzódott, a volt mi-
niszter 2003-ban került bíróság
elé. Ennek egyik oka, hogy idõ-

közben változtak a kormány tag-
jai elleni bûnvádi eljárások sza-
bályozásai. A politikus dossziéja
elõbb a legfelsõbb bíróságra,
majd a Bukaresti Törvényszékre,
végül ismét a legfelsõbb bíróság-
ra került.

Ioan Avram Mureºan 1992–
1996 és 1996–2000 között a Ke-
reszténydemokrata Nemzeti Pa-
rasztpárt parlamenti képviselõje
volt. Reformügyi miniszterré ne-
vezeték ki 1997-ben, 1998-ban pe-
dig a mezõgazdasági tárca vezeté-
sét kapta meg. Az ítélet nem jog-
erõs, a volt miniszter szintén a leg-
felsõbb bíróságon fellebbezhet. 

Cs. P. T.

Egyre nehezebben tudja ér-
vényesíteni akaratát a parla-

mentben a kormánykoalíció –
ismerte el tegnap lapunknak
Máté András, az RMDSZ kép-
viselõházi frakcióvezetõje. A
politikust arról kérdeztük: mi
az esélye annak, hogy az alsó-
ház megszavazza a polgármes-
terek egyfordulós megválasztá-
sáról szóló törvénymódosító in-
dítványt, amelyet egy nappal
korábban a szenátus elutasított.
„A képviselõházban már egy
hónapja nem tudjuk elfogadtat-
ni a sarkalatos törvényeket a
koalíciós partnerek fegyelme-
zetlensége miatt. Ha ez így ma-
rad, akkor nem tudjuk majd el-
fogadni a helyhatósági választá-
sok törvényét módosító indít-
ványt sem” – mondta az ÚMSZ-
nek a frakcióvezetõ. Máté arra
utalt, hogy a Demokrata-
Liberális Párt (PD-L) és a Szö-
vetség Románia Haladásáért
(UNPR) képviselõi nem jelen-
nek meg kellõ számban az ülés-
teremben, így a honatyák minõ-
sített többségének szavazatát
igénylõ úgynevezett sarkalatos
törvények elfogadására nincs
esély. „Nem látom, hogy a ki-
sebbségi törvényt vagy a koalí-
ciós egyezségben foglalt más
jogszabályokat hogyan tudjuk
majd ilyen körülmények között

megszavaztatni. Így nincs értel-
me a koalíciós egyezségnek
sem” – jelentette ki Máté And-
rás.

A frakcióvezetõ megerõsítet-
te: az RMDSZ és a PD-L is tá-
mogatja azt, hogy ezentúl a pol-
gármestereket egyetlen forduló-
ban válasszák meg. Eszerint a
tisztséget az a jelölt szerzi meg,
aki a legtöbb szavazatot kapta.
A jelenlegi törvény szerint má-
sodik fordulót tartanak az elsõ
két helyezett részvételével azo-
kon a településeken, ahol egyet-
len jelölt sem kapta meg a sza-
vazatok abszolút többségét (fele
plusz egy szavazatot). A tör-
vénymódosítás kedvez az
RMDSZ-nek, mert a román
szavazatok megoszlása miatt
esélye volna a választások meg-
nyerésére ott is, ahol a magyar-
ság aránya 30-40 százalékos.

A törvénymódosító indít-
ványt korábban több demokra-
ta-liberális és szociáldemokrata
honatya nyújtotta be közös ter-
vezetként a parlamentbe. A sze-
nátusban kedden azért bukott
meg a javaslat, mert nem kapta
meg a sarkalatos törvények el-
fogadásához szükséges 69 sza-
vazatot. A jogszabály mellett 45
szenátor szavazott, ellene 43-
an, ketten tartózkodtak. Az in-
dítványt korábban a liberálisok
is támogatták, ám végül ellene
fordultak. 

Máté: gyengül a koalíció

Fotó: archív

ÚMSZ

Elkezdõdött tegnap az Épít-
jük Erdélyt országos képzés-

sorozat partiumi és szórvány kö-
zösségi vezetõképzõjének máso-
dik hete. A 17, illetve 15 sze-
mélybõl álló csapatok ezúttal
Szilágysomlyón, valamint Med-
gyesen találkoznak a közel
egyhetes intenzív tanulás és kö-
zös munka céljából. „Míg az
elõzõ képzéshét fõként az ismer-
kedésrõl, a csapatformálásról
szólt, ez alkalommal a már ösz-
szeszokott résztvevõk a projek-
tek, közpolitikák, pályázatok,
valamint a stratégiák világába
nyerhetnek betekintést az adott
területeken tevékenykedõ szak-
emberek segítsége által” – közöl-
te Kovács Péter, az RMDSZ fõ-
titkára. A partiumi és szórvány
közösségi vezetõképzõ második
hetének programjában a projekt-
menedzsment, a projekttervezé-
si módszerek, a civil és közszfé-
ra pályázati lehetõségei, vala-
mint az EU-s támogatási rend-
szerek bemutatása szerepelnek.
A képzések megnyitóján a fiata-
lok Szilágy-somlyón Szilágyi
Róberttel, a Szilágy megyei
RMDSZ ügyvezetõ elnökével,
Medgyesen pedig Balázs Bélá-
val, a Szeben megyei RMDSZ
elnökével és Orosz Csabával, a
Medgyesi RMDSZ elnökével
beszélgethetnek ifjúsági kérdése-
krõl. „Az RMDSZ fõtitkársága
által meghirdetett Nyílt év kere-
tében a kommunikációs, polito-
lógus és szociológus diákok szá-
mára az Építjük Erdélyt képzésso-
rozaton is lehetõséget biztosí-
tunk szakmai gyakorlatra. Ezen
a képzéshéten két politológus
hallgató fog bekapcsolódni a kö-
zösségi vezetõképzõ szakmai,
valamint szervezési munkálatai-
ba” – fejtette ki Kovács Péter. 

Folytatódik

a vezetõképzõ

Hét év börtön Mureºannak

Ioan Avram Mureºan volt miniszter fellebbezhet az ítélet ellen



Cseke Péter Tamás, 
E. Ferencz Judit

A nagyobbik koalíciós
partner már többször kérte
az RMDSZ segítségét ab-
ban, hogy a kormány parla-
menti felelõsségvállalással
fogadhasson el bizonyos
törvényeket. Legutóbb a ta-
nári béreknek felsõ határt
szabó jogszabályt fogadták
el ezzel a módszerrel, az
RMDSZ támogatásával.
Miért volt erre szükség?
– A pedagógusok fizetésének
történetében nyakig benne
van minden parlamenti párt.
A parlament a Tãriceanu-
kormány idején szavazta
meg a tanárok 50 százalékos
béremelésérõl szóló tör-
vényt, ezt az akkori minisz-
terelnök sürgõsségi kor-
mányrendelettel hatályon kí-
vül helyezte. Utána jött a
Szociáldemokrata Párt és a
Demokrata-Liberális Párt
kormánya, s a béremelést új-
ra hatályon kívül kellett he-
lyezniük, mert idõközben az
Alkotmánybíróság a Tãri-
ceanu-féle sürgõsségi rende-
letet elutasította. A PSD–
PD-L-kormány rendeletét is
elutasította az Alkotmánybí-
róság. Azért mondom ennyi-
re részletesen, hogy világos
legyen, valamennyi párt,
amikor kormányra került,
ugyanabba az irányba ment:

tudta, hogy nincs fedezete –
mintegy 500 millió euróra
van szükség – a tanárok bér-
emelésére. Idõközben azon-
ban a tanárok a törvényre
hivatkozva a bíróságokon
keresték igazukat, s olyan
igazságszolgáltatási dönté-
sek születtek, amelyek kü-
lönbözõ szintekre helyezték
a béreiket: van, aki pert
nyert, s van, aki nem. Ez
méltánytalan helyzetet te-
remtett, s ezért döntött úgy a
kormány, hogy olyan bére-
zési rácsot fogad el, amely a
fizetéseket „helyére teszi”.
Ha parlamenti úton próbálta
volna elfogadni a jogsza-
bályt, hónapokig elhúzódott
volna a vita.

Megtörténhet-e, hogy az
RMDSZ által szorgalma-
zott jogszabályokat – példá-
ul a kisebbségi törvényt – is
hasonló módszerrel fogad-
tatja el a kormány?
– Koalíciós szinten az az
egyezség született, hogy a
parlamentnek az ülésszak
végéig el kell fogadnia a ki-
sebbségi törvényt. Mi jelen-
leg a parlamenti vitát próbál-
juk elõkészíteni. A törvény-
rõl most már csak egyetlen
bizottságnak kell jelentést
készítenie, s ha van rá több-
ség, van rá politikai akarat,
akkor a jogszabályt el lehet
fogadni parlamenti vitával.

Ha úgy látjuk, hogy ez a
módszer nem mûködik, ak-
kor élni kívánunk majd a
parlamenti felelõsségvállalás
lehetõségével a tavaszi ülés-
szak végéig.

Az RMDSZ képviselõhá-
zi frakciója már felvetette a
miniszterelnöknek egy par-
lamenti találkozón: a ki-
sebbségi törvény vitája aka-
dozik, ezért felelõsségválla-
lás módszerével kellene el-
fogadtatni. Információink
szerint Emil Boc a felvetésre
nem válaszolt, pontosabban
elkerülte a választ.

– Ezeket a dolgokat nem par-
lamenti találkozókon, ha-
nem koalíciós szinten szok-
tuk megbeszélni.

És koalíciós szinten fel-
merült-e ez a lehetõség?
– A koalícióban arról beszél-
tünk, amit már mondtam: ha
nem halad a törvény vitája,
felelõsségvállalással fogadjuk
el a jogszabályt.

Az ülésszak már rég el-
kezdõdött, ám a törvény vi-
tája még egy tapodtat sem
mozdult elõre....
– Megnyugtatom önöket: a
tavaszi ülésszak végéig vagy
lesz kisebbségi törvény, vagy
nem lesz koalíció.

Az RMDSZ által szorgal-
mazott másik törvényrõl, a
regionális átszervezésrõl
szóló jogszabályról is hang-

zottak el különbözõ nyilat-
kozatok a nagyobbik koalí-
ciós párt politikusai részé-
rõl. Eszerint jelenlegi for-
májában nem támogatják a
törvényt, mert úgymond et-
nikai határok mentén raj-
zolná meg az ország régióit.
– Már többször mondtam a
kormányzati partnereinknek,
s elhangzott a nyilvánosság
elõtt is: ha Hargita, Kovász-
na és Maros megye egy régi-
óba kerülne, nem azt jelente-
né, hogy etnikai alapon húz-
tuk meg a határait. A három
megyében magyarok élnek.
Ilyen alapon elmondhat-
nánk, hogy a Vrancea és a
környezõ megyék alkotta ré-
gió határait is etnikai szem-
pontok szerint húztuk meg,
mert ott meg románok élnek.
Itt egyszerûen arról van szó,
hogy egy fejlesztési régióba
kívánjuk tenni azt a három

székelyföldi kisrégiót, amely
történelmi, gazdasági és kul-
turális hagyományai szerint
együvé tartozik. Hogy ott
magyarok élnek? Lehet ezt
nézni etnikai perspektívából
is, de lehet másképp is, és ak-
kor nincsen semmi problé-
ma. Egyébként ennek a tör-
vénynek a vitáját a következõ
parlamenti ülésszakban sze-
retnénk elkezdeni.

Az államfõ nemrég beje-
lentette, hogy elkészült az
alkotmánymódosítás terve-
zete, amelyben szerepel
majd a régió fogalma is. Mi-
lyen javaslatokat készít elõ
az RMDSZ ehhez a terve-
zethez?
– Nem ismerjük még az al-
kotmánymódosítás terveze-
tét, ezért egyelõre errõl nem
is tudok véleményt mondani.
Ám nyilván az alkotmány-
ban nem szerepel majd rész-
letesen a régiók leírása, ezt
törvénynek kell majd szabá-
lyoznia. Azt azonban jónak
tartom, ha az alaptörvénybe
bekerül egy vagy két erõs cik-
kely a régiókról. Az RMDSZ
álláspontja szerint egyébként
nincs parlamenti többség az
alkotmány módosításához.
Nem látom, hogyan lehetne
jelenleg a bizottságban, majd
késõbb a plénumban kéthar-
mados többséget összeszed-
ni. Másrészt pedig, ha meg-
nyitjuk az alkotmánymódo-
sítás kapuit, akkor kérni fog-
juk mindazt, amit eddig is
kértünk: többek között a
nemzetállami kategória tör-
lését, újragondolását és az õs-
honos kisebbségek elismeré-
sét államalkotó tényezõként. 
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Kisebbségi törvény vagy a koalíció
Beszélgetés Kelemen Hunor mûvelõdési miniszterrel, az RMDSZ elnökével

Vasárnaptól: Boldog II. János Pál

Gy. Z.

A 2005-ben elhunyt II.
János Páltól életének

utolsó napjaiban vett vért
mutatják majd be hivatalos
ereklyeként a volt katolikus
egyházfõ vasárnap tartandó
boldoggá avatási szertartásán
– olvasható a Vatikán húsvét
után kiadott közleményében.
A legutolsó kórházi kezelés
alkalmával ugyanis II. János
Páltól négy fiola vért vettek
le, és azt a Vatikántól nem
messze lévõ Bambino Gesù
(Gyermek Jézus) kórház ren-
delkezésére bocsátották egy
esetleges vérátömlesztéshez.
A néhai egyházfõ vérét az in-
tézet nem használta fel, így
az egyik fiolát a boldoggá
avatásra készülve egy „érté-
kes ereklyetartóba” helyezik,

és vasárnap kiállítják azt a hí-
vek elé.

A lengyel hívek 
tisztelete

XVI. Benedek, a „német
pápa” május 1-jén délben
avatja boldoggá a Szent Péter
téren az öt esztendeje el-
hunyt elõdjét, a „lengyel pá-
pát”, világi nevén Karol
Wojtylát. II. János Pál tiszte-
lete nemcsak a saját hazájá-
ban nem ismer határokat. A
lengyel állami televízió
„Küldje el fotóját SMS-ben”
elnevezésû akciója még a va-
lóságshow-k sikerét is felül-
múlja. A boldoggá avatás al-
kalmából a még épülõfélben
lévõ varsói nemzeti székes-
egyház homlokzatára gigászi
méretû II. János Pál-arcképet

függesztenek ki, amelyet az
SMS-ben megküldött egyéni
fényképekbõl állítanak össze.
Az elhunyt pápa hazájában
hallatlan keletjük van az õt
ábrázoló különféle kegytár-
gyaknak. A tizennégy centes
miniatûr fotótól a kétezer
eurós, bronzból készült dom-
bormûig bármit megvásárol-
hatnak lengyel csodálói. Az
országban egyébként mint-
egy hatszáz pápaszobrot is
állítottak, a legtöbbjét halála
után. Igencsak megnõtt a kü-
lönbözõ pápai relikviák sze-
repe is. A már említett, vérrel
teli kelyhet a vasárnapi szer-
tartást követõen Rómából a
Krakkó mellett létesült II. Já-
nos Pál Központba szállítják.
A helynek történelmi szerepe
van: Karol Wojtyla ugyanis
fiatalemberként a német
megszállás idején a közelben
végzett kényszermunkát. A
központ még csak most léte-
sül, a beruházó Jan Kab-
zinski atya fehér munkásing-
ben, olykor karingben vezeti
a nyirkos-zajos építkezést. A
zarándokok június 11-tõl te-
kinthetik meg az ereklyetar-
tót. „A kehely elõtt elmon-
dott imával közelebb kerü-

lünk Istenhez” – magyarázza
Kabzinski atya. A központ
fókuszában az a pápai tanítás
áll majd, amely nem szemé-
lyének kultuszát, hanem az
ember és a család szeretetét
helyezi elõtérbe.

Csodálatos gyógyulás

„Santo subito!”, azaz:
„Avassátok szentté azon-
nal!” – skandálta ütemesen a
tömeg 2005. április 2-a esté-
jén, amikor a Szent Péter té-
ren II. János Pál haláláról ér-
tesült, majd hat nap múlva,
április 8-án, a temetésekor. A
hívek igényét mindenekelõtt
a lengyelek fejezték ki, akik
napokig virrasztottak a pápai
palota ablaka alatt. Ennek
azonban kánonjogi akadá-
lyai vannak, ugyanis szigorú
elõírások szabályozzák a me-
netét. Az egyházi per azon-
nal elindult, az alig hat esz-
tendeig tartó eljárás is, amely
a vasárnapi boldoggá avatást
megelõzte, a legrövidebbnek
számít a történelemben. 

A gyorsaság illik ahhoz az
emberhez, aki huszonhét
esztendeig viselte hivatalát,
és ezen idõ alatt ezernyolc-

száz férfit és nõt avatott bol-
doggá, illetve szentté, miköz-
ben nem ragaszkodott szol-
gaszerûen az eljárás rigoró-
zus elõírásaihoz. Máskülön-
ben oly rendszeretõ és sza-
bálytisztelõ utódja ezért indí-
totta el a halál bekövetkeztét
követõ három hónapon belül
az ügy menetét, eltekintve az
elõírt ötesztendõs várakozási
idõtõl. Ennek azonban meg-
voltak a maga hátrányai is: a
boldogság kihirdetéséhez bi-
zonyítékul Marie Simon-
Pierre francia apáca meggyó-
gyítása szolgál a Parkinson-
kórból. Akkor szabadult meg
ugyanis nagy hirtelenséggel a
betegségétõl, amikor nõvér-
társai a halott pápához imád-
koztak javulásáért. Amikor
azonban kétségek merültek
fel a csodával kapcsolatban,
egy orvosi bizottságnak újból
meg kellett állapítania a
gyógyulást.

Szentté avatás elõtt

Még ha egy csoda elisme-
résére van is szükség a hama-
rosan boldog címet viselõ II.
János Pál szentté avatásához,
az eljárás felé vezetõ többi lé-

pést már megtették – mondta
Georges Cottier svájci bíbo-
ros, a néhai pápa egykori
munkatársa. „Nem lep meg
a boldoggá avatási procedúra
gyorsasága” – húzta alá
Cottier, aki másfél évtizeden
át II. János Pál haláláig szol-
gált teológusként a Pápai
Házban. A lengyel születésû
pápa szentté avatása felé ve-
zetõ utolsó lépcsõfok a bol-
doggá avatás, annak mintegy
az „elõszobája”. „A szentté
avatásához szükséges lépése-
ket már megtették. Már csak
egy csoda elismerésére van
szükség, és egy pápai döntés-
re, de ez utóbbira nem kell so-
kat várni” – mutatott rá a
svájci bíboros. A nyugdíjba
vonuló 89 éves Cottier el-
mondta, hogy II. János
Pál halála után az utódjának
címzett levélben több bíboros
kérte a volt egyházfõ boldog-
gá avatási eljárásának mielõb-
bi megkezdését. „Bár szolgá-
latom közben soha nem
használtam magamban azt a
kifejezést, hogy »szent«, azt
azonban mindig is éreztem
nála, hogy Isten embere mel-
lett dolgozhatom” – fogalma-
zott az idõs bíboros. 

Május 1-jén zarándokok tízezreit
várják a vatikáni Szent Péter térre,
ahol XVI. Benedek pápa elvégzi II.
János Pál boldoggá avatási szertartá-
sát. A lengyel születésû katolikus
egyházfõ hosszú szenvedés után, 
84 éves korában hunyt el.

A tavaszi ülésszak végéig vagy lesz kisebbségi törvény,
vagy nem lesz koalíció – jelentette ki Kelemen Hunor, 
az RMDSZ szövetségi elnöke a bukaresti tévé magyar
adásának Sajtóban címû legutóbbi mûsorában. A beszél-
getés kivonatolt szövegét interjú formájában közöljük.



Nem ok nélkül alacsony mértékû a romá-
niaiak igazságszolgáltatásba vetett bizalma.
A törvényszéki ítéletek sok esetben a vád-
lottakat védik, akkor is, ha az általuk oko-
zott anyagi kár vagy testi sértés könnyen
megállapítható. A bírók mintha a nemzet-
közi jogvédõk kritikájától félnének, futni
hagyják azokat a bûnözõket, akik etnikai
hovatartozásukat emlegetik fel védelmükre.
Pedig a bûnözõknek nincs nemzetiségük,
így az nem is hozható fel kibúvóként.
Mégis számtalan esetben ezt teszik a biztos
siker érdekében az ügyvédek. Nemrég egy
alsórákosi bûnügy kapcsán. Noha az elköve-
tõk nem éhségtõl hajtva loptak el egy zsák
krumplit, csentek el az ólból egy tyúkot, ha-
nem fejszével, kalapáccsal felfegyverkezve

rátámadtak a helyi polgár-
mester családjára annak
családi háza elõtt. Ami-
kor pedig az erõszaktevõ-
ket õrizetbe vették, diszk-
riminációt kiáltottak… 
Cáfolhatatlanul semmisí-

tette meg a roma érdek-
védelmi szervezetek
vádjait az alsórákosi
eset kapcsán Brassó

megye RMDSZ-es alprefektusa, Ambrus
Károly: szó sincs arról, hogy magyarok ver-
tek volna meg romákat, hiszen három ma-
gyar fiatalt a kórházban ápolnak, négy ro-
mát pedig õrizetbe vett a rendõrség. 
Õrizetbe vette a rendõrség... Errõl óhatatla-
nul Kosztolányi Dezsõ pajzán szóképfejtése
jut eszembe. Elsõ gondola-
tom – miként az írónak is
– az, hogy ez igazán szép
volt a rendõrségtõl, s azok,
akiket õrizetbe vettek,
örökre hálásak lehetnek
neki. Bizonyára bántani
akarták az illetõket, de a
rendõrség atyai jószívére hallgatva, nem en-
gedte, hanem õrizetbe vette, s úgy õrizte
õket, mint társadalmunk félteni való értéke-
it. A rendõrség gondoskodását követõen az-
tán a négy alsórákosi verõlegény hóna alá
nyúlt a Brassói Törvényszék bírója is.
Gyorsan szabadlábra helyezte õket. E tör-
vényszéki aktus kivitelében fölöttébb bizal-
maskodó, dévaj, majdnem huncut. És nem-
csak azért, mert a négy vádlott csiklandós
is lehetett. No meg, a bírónak is kellemet-
lenséget okozhatott az inkrimináltak hóna
alá nyúlni, mert megtörténhet, hogy ugyan-

csak izzadósak szegények. Huncut, nem
huncut, kellemetlen szagú vagy sem, lényeg
az, hogy a Brassói Törvényszék szélnek
eresztette a bajkeverõket, akik diadalmasan
hazatérhettek oda, ahol miattuk kis híján
tömegverekedés történt. 
Haza bátran, mert Alsórákoson már

csendõrök vigyáznak a
rendre. Csendõrök, akik –
a híradásokból kiderül –
megvédték a
Borbáthszegnek nevezett
gettóban megbújó bûnözõ-
ket a felháborodott falube-
liektõl. Hálából a borbáth-

szegiek kövekkel dobálták meg a csendõrö-
ket, a csendõrség autóit. 
A fejezetet ezzel a csendõrök lezártnak is
tekintették. Ugyanazok a csendõrök, akik
tízezer lejre büntetnék meg a Német De-
mokrata Fórum feketehalmi tanácsosát,
aki a Városi Kórház megmentéséért szerve-
zett tüntetést, s a tiltakozók pár percre el-
zárták az országutat. 
Kosztolányi még úgy vélte, a rendõrség
õrizetbe vette, a bíróság hóna alá nyúlt
meg az egyéb ilyenszerû kifejezések csak
azért veszélyesek, mert többnyire ezek

mintájára készülnek a hivatali nyelv nyeg-
le, fölényeskedõ vagy körülményeskedõ
fordulatai is. Azonban Kelet-Európában
ma nem a cselekvés alakítja a nyelvhaszná-
latot, hanem a nyelv befolyásolja a cselek-
vést. A nyegle karhatalmiak fölényeskedõ
és körülményeskedõ döntései azonban még
így sem menthetõek. 
A rendõrségnek, a csendõrségnek, a bírók-
nak határozottan fel kellene lépniük a bû-
nözõk ellen. A munkájukból élõ adófizetõk
pénzén fenntartott intézmények feladata a
köz- és magánvagyon, a békés emberek tes-
ti épségének védelme lenne, és nem a gaz-
fickók õrzése. Így élvezhetik csak az állam-
polgárok bizalmát, amelyre a jól mûködõ
társadalom érdekében kölcsönösen szükség
van. Ezért hívják REND- és
CSENDõrségnek, Iustitia intézményét pe-
dig igazságszolgáltatásnak és nem gazság-
szolgáltatásnak...
Nincs szükség paramilitáris szervezetekre,
védõõrzõkre, fasiszta és rasszista indulatai-
kat a rendcsinálás nemes szándéka mögé
rejtõ gárdistákra! De szükség van a tör-
vénytisztelõ románt, magyart, szászt, ro-
mát a bûnelkövetõktõl hatékonyan megvé-
dõ karhatalmi erõk erélyes fellépésére!

Veres Péter füle úgy nyelte az idegen országok szavait, ahogy szeme
a mezei elsajátítanivalókat. Neki valóban csak az iskola hiányzott.
Úgy értve, az az idõ, amikor fölemelhette fejét a kapa meg a csá-
kány járásából.
Szervezzen tehát nyelvtanfolyamokat az Írószövetség? Kapjon kellõ
vizsga után havi nyelvtudási pótlékot a lírikus? A megoldás itt sem a
fölületen van.
Hanem ott: ki képes vajon tanulni és mi végre nálunk idegen nyel-
vet? Indoeurópai nyelvek óceánjában vagyunk mi idegen sziget. A
csak magyarul beszélõ köznép már csak a nyelv szerkezete miatt is
aránytalanul nehezebben sajátít el európai nyelvet, mint azok a tár-
sadalmi rétegek, melyeknek akár származásuk, akár társadalmi hely-
zetük folytán már bölcsejüknél, kaptak indoeurópai nyelvismeretet.
Hogy kinek milyen a módja idegen nyelvet megtanulni: ebben épp-
úgy benne lappang egy adag azokból a sajátos “sorsproblémák”-ból,
melyeket napjaink számára legjobban az osztályharc világítana meg,
ha kellõ mélységig irányítanánk. A bugaci öreg kondás nem azért
birkózik bajosan a német szóval, mert szellemileg elmaradt. Hanem
mert társadalmilag. Vezércikkben fejtette ki egykor polgári hírlapírá-
sunk egyik harciasan urbánus vezéregyénisége, hogy a hortobágyi
pásztor mindössze hatszáz szóval él; ekként szabandó ki helye és
szerepe az ország életében. A népnek e szemlélete helytelen. A “fel-
sõbb” mûveltségnek és az “alacsony” világlátásnak ez a viszonyítása
alapjában téves. Már csak azért is, mert a hortobágyi pásztor csupán
az állattartásról beszélve több mint ezer szót ismer.

Illyés Gyula: Nemzetében él a nyelv 

Nem ok és nem mentség
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A szocializmusból ittragadt nemzetközi fürdõvá-
roska fél lábbal átlépett a piacgazdaságba, magán-
kézben mûködõ panziók veszik körül a strandot,
legtöbbjük vállalati üdülõ volt, némi modernizá-
lás után kiszolgálják régi közönségüket, mert õk
is polgárosultak, tudják, mit ér a pénzük, és mire
költik.
Mert a közönség a régi, a posztszocialista orszá-
gokból jönnek, nagyobbrészt nyugdíjasok, s vá-
lasztják azért, mert fiatalkorukban már jártak itt,
meg az ár-érték viszonylatában ez a legkedve-
zõbb. Igazából csak ilyen és ekkora nyaralásra te-
lik, de telik!
És hatalmas játszmák zajlanak a panzió személy-
zete és a vendégek között minden turnusban. A
félpanzió ugyebár reggelit és vacsorát jelent. A
költségtakarékos és ergonomatikus fogyasztásra
szocializált polgár az utolsó pillanatban megy reg-
gelizni, s a svédasztalnál pukkadásig eszi magát, a
strandon elüti az ebédidõt egy lángossal vagy fa-
gyival, és a vacsorához farkaséhesen ül le az egész
napos fürdés után. Kettõ helyett tud és akar enni.
Ezzel a panzió személyzete tisztában is van, va-
csorára mindig valami kiadós, laktató étel készül.
Hanem a svédasztal, ez a modern import bál-
vány, bizony folyamatos feszültségforrás. A kom-
munizmust egykoron építõk ezt a szabályozott
korlátlanságot nehezen tudják beilleszteni fogal-
maik közé. Hitték, nem hitték, de elõttük meglen-
gették valamikor a távlati célkitûzést, hogy min-
denki képességei szerint, és mindenkinek szükség-
letei szerint. Képesség és szükséglet, ahogy a mar-
xista klasszikusok a tizenkilencedik század végén
elképzelték! Egy lábjegyzet az emberiség történe-
tében – nekik az életük.
Elõször minden csoport táskákkal és szatyrokkal
érkezik, ha már korlátlan a fogyasztás, akkor õk
összeállítanának néhány szendvicset ebbõl a bõ-
ségbõl, amit magukkal vinnének a strandra. Az
udvarias pincérek lerakatják a táskákat, csomago-
kat a ruhatárban, és ötvenszer is elmondják, hogy
a fogyasztás korlátlan, de elvinni semmit nem
szabad. Ez a szabály. Megértik. És apró stiklikkel
kijátsszák, ahol tudják. A férfiak zakóban jönnek,
s becsúsztatnak a zsebbe egy-egy jam-et, mézet,
minivajat, teafiltert. Elõször mindenki ráveti ma-
gát a legdrágább felvágottra, hamar elfogy, a pin-
cér pótolja egy újabb adaggal, azután széttárja a

karját, a raktárban sincs több.
Akkor morognak kicsit, és ráve-
tik magukat a többire.
Kifelé menet még felkapnak
egy almát vagy narancsot a

gyümölcsöstálról, s amikor a
pincér határozott udvariasság-
gal elébük lép, akkor bocsánat-
kérõ ábrázattal beleharapnak

egy nagyot. 
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A rendõrségnek, 
a csendõrségnek, 
a bíróknak határozottan
fel kellene lépniük 
a bûnözõk ellen.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A világ mindenütt ugyanolyan, csupán lé-
nyegtelen eltérések mutatkoznak a különféle
helyeken elszenvedett szörnyûségek között.”

Dave Eggers

Csak diploma legyen

Társadalmilag

Félpanzió
A nap címe. Iosefini Bãsescu, Cãlin Hera,
Evenimentul zilei.

Magyarázat. Az Evenimentul zilei jobbára
kormánypárti, nem az ellenzékkel rokon-
szenvezõ újság. Cãlin Hera egyike a lap
mérvadó szerzõinek, mérsékelt publicista.
Iosefini híres román illuzionista volt. Hera
szerint Bãsescu illuzionistaként bánik az
alkotmánnyal, számára alkalmas pillana-
tokban elõvarázsolja. Persze Hera sem
tartja jónak a régi alkotmányt, hiszen nem
teszi ténylegesen lehetetlenné, hogy az ál-
lamelnök egy pártot elõnyben részesítsen
a többivel szemben. „Traian Bãsescu ma
már nem is mímeli az egyenlõ távolságtar-
tást, pártelnökként viselkedik.” Elítélendõ-
nek tartja Hera, ahogyan az elnök válasz-
tások közeledtekor elõveszi az alkotmány-
módosítás témáját. „(...) nagy felhajtást
csinál, minél nagyobb felhajtást (jujj, hogy
szereti ezt!) Románia területi átszervezésé-
bõl. A regionalizálás eszméje (de nem ám
etnikai alapon) visszhangot vált ki a ma-
gyar politikusok körében, akik Kovászna
és Hargita mellett Marost szeretnék látni,
nem pedig Vranceát. Láss veszekedést, fe-
nyegetõzést, egyszóval viharos szórako-
zást!” Alig várjuk...

Az elõre nevetõ harmadik. A legrokon-
szenvesebb pedálos pártelnökjelölt,
Theodor Paleologu a România liberában ki-
jelentette, hogy nem elveszett szavazatok
azok, amelyekkel õt tisztelik meg, ugyanis
egy befolyásos csoportot erõsítenek meg
ezzel a PD-L-n belül. Ez a csoport nyilván
a nagyon kevés reformistáé; de Paleologura
szavazhatnak azok is, akik nem tudnak vá-
lasztani Boc és Blaga között, vagy pedig fü-
gét mutatnának Bãsescunak. Rövidesen
megtudjuk, hányan vannak.

Latrok között. Barbu húsvéti karikatúrája
az Academia Caþavencuban; egy pópa
Traian Bãsescuhoz: „–Mit szólna egy hep-
peninghez: ha önt keresztre feszítenék
Popa és Neculaiciuc között?”

A nap álhíre. A kormányban járványsze-
rûen terjedni kezdett a miniszterek leváltá-
sa korrupció miatt. Rövid idõre (egy évre)
mindegyik tárcát Emil Boc veszi át. 

Krebsz János
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HIRDETÉS

ÚMSZ-összeállítás

Május végén Bukarestbe
látogatnak az Európai

Unió Statisztikai Hiva-
talának, az Eurostatnak a
szakemberei, hogy tisztáz-
zák az egyre nagyobb hullá-
mokat verõ ügyet, amely sze-
rint Románia „megkérdõje-
lezhetõ” adatokat adott le
2010-es költségvetési deficit-
jére vonatkozóan. Az elkö-
vetkezõkben azonban az
sem kizárt, hogy a félreérté-
sek elkerülése végett az Unió
statisztikai szakértõi havi
rendszerességgel szállnak
majd ki a román fõvárosba –
derült ki a Pénzügyminiszté-
rium tegnapi sajtótájékozta-
tóján. Gheorghe Ialomiþianu
pénzügyminiszter igyekezett
leszögezni: az állam nem
szándékosan tájékoztatta fél-
re az uniós hatóságokat, mi-
vel „a kérdés tisztázásában
maga a kormány az elsõ szá-
mú érdekelt”. Az Eurostat
elsõsorban azt kifogásolja,
hogy a román hatóságok a
deficit kiszámolásakor nem
a követelményeknek megfe-
lelõ, úgynevezett ESA95
módszernek megfelelõen jár-
tak el és figyelmen kívül
hagyták az állami vállalatok
veszteségeit, amelyek jelen-
tõs hatással bírnak a költség-
vetés alakulására.

Mégis nagyobb hiány?

A deficit kérdése amiatt
vált problematikussá, hogy
jelenleg két különbözõ kiszá-

mítási módszer létezik: a
BNR által elkészítendõ pénz-
ügyi-, illetve az INS hatáskö-
rébe tartozó nem pénzügyi
jellegû. Mivel mindkét intéz-
mény számára a Pénzügy-
minisztérium szolgáltatja az
alapadatokat, a tárca azon-
nal felülvizsgálatot kezdemé-
nyezett az állami vállalatok
által beszolgáltatott mérlegek
ügyében. Ebbe bevonta a Ro-
mán Nemzeti Bank (BNR) és
az Országos Statisztikai
Intézet (INS) szakembereit
egyaránt. Gheorghe Gher-
ghina pénzügyminisztériumi
államtitkár kedd este már

úgy vélekedett, nem zárható
ki annak a lehetõsége, hogy a
bejelentett 6,4 százalékos
konszolidált költségvetési hi-
ány az ESA 95 módszer
alapján 6,8–6,9 százalékra
módosuljon, ami szerinte
mindenekelõtt a Termoelec-
trica és a Román Állami Vas-
úttársaság (CFR) infrastruk-
túra részlegének a számlájára
írható.

„Hibás az IMF-szûrõ”

A probléma azonnal fel-
vetette a Nemzetközi Valu-
taalap (IMF) felelõsségének

a kérdését is, mivel a sarok-
számok kivétel nélkül át-
mennek a pénzintézet
„szûrõjén” is. Mihai Tãnã-
sescu nem vonja kétségbe
az ország által szolgáltatott
adatok hitelességét: Romá-
nia valutaalapi fõtárgyalója
határozott nemmel vála-
szolt arra a kérdésre, hogy a
pénzintézetnek vannak-e
fenntartásai az ügyben. „Az
adatokat leellenõriztük és
helyesek annak a módszer-
tani meghatározásnak az
alapján, amelyben az Euró-
pai Bizottsággal elõzetesen
megállapodtunk” – fogal-

mazott Tãnãsescu. Hangsú-
lyozta, a problémát kirob-
bantó kérdés – hogy az álla-
mi vállalatok tartozásai
nem szerepeltek a deficitre
vonatkozó statisztikában –
annak tulajdonítható, hogy
a kiszámítási metodológia
idõközben változott meg.
Romániának az IMF-fel
(akárcsak más pénzintéze-
tekkel) kötött, most véget
ért hitelszerzõdéseiben a
deficitcélt a nem pénzügyi
jellegû módszerre alapoz-
ták. Csak az új, most küszö-
bön álló valutaalapi hitel-
megállapodás tenné kötele-
zõvé, hogy a költségvetési
hiányba beszámolják a 30
legnagyobb állami vállalat
veszteségeit is. 

„Ezeknek a vitáknak ele-
jét lehetne venni, ha végle-
gesen leszögeznék, a kon-
szolidált költségvetés kiszá-
mításába tartozik-e azon ál-
lami tulajdonú cégek hiá-
nya, amelyek mûködésük
több mint felét nem saját be-
vételbõl fedezik” – véleke-
dett lapunknak Lakatos Pé-
ter képviselõ, rámutatva ar-
ra, hogy jelenleg nem egysé-
ges a mérce, mivel egyes vál-
lalatoknál, például a
Metrorexnél már beszámít-
ják a veszteségeket, míg má-
sok estében még nem. Laka-
tos meggyõzõdése szerint 2-
3 héten belül tisztázódik a
helyzet, amit a napokon be-
lül benyújtandó konvergen-
ciaprogram, illetve a valuta-
alapi küldöttség érkezése is
felgyorsít. 

Deficit szépségtapasszal
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Gheorghe Ialomiþianu pénzügyminiszter igyekszik mihamarabb utat vágni a „statisztika labirintusában”

Leépít a Nokia

Százhúsz alkalmazottját bo-
csátja el fél éven belül a No-
kia kolozsvári kutatási és fej-
lesztési központjából, amely
lassú megszûnésre van ítélve
– írta az incont.ro a cég köz-
leményére hivatkozva. A
döntés része annak a karcsú-
sítási politikának, amely so-
rán idén világszerte négy-
ezer munkatársától válik
meg a finn telefongyártó,
hogy ezáltal egymilliárd
eurós megtakarítást eszkö-
zölhessen. 

Leszavazott bankadó

A szenátus tegnap elutasítot-
ta azt a törvénytervezetet,
amely úgynevezett szolidari-
tási adót vetett volna ki a
pénz- és hitelintézetekre –
adta hírül a Mediafax. A de-
mokrata-liberális párt (PD-
L) képviselõi által kezdemé-
nyezett intézkedés az érintett
intézmények profitjának 2,5
százalékát a társadalombiz-
tosítási alapba irányította
volna három éven keresztül. 

Jön a parlagadó?

A parlagon hagyott földek
megadóztatásáról tárgyal
jelenleg a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Minisz-
tériummal, valamint a Vi-
lágbankkal a Pénzügymi-
nisztérium – jelentette be
Gheorghe Ialomiþianu tár-
cavezetõ a tegnapi kor-
mányülést követõen. A hot-
news.ro szerint a miniszter
minél hamarabb nyélbe üt-
né az adóztatást.

ÚMSZ

Újjászervezési politikája
következtében év végéig

mintegy 1500 alkalmazottjá-
tól kénytelen megválni a Ro-
mán Posta, a nagyarányú le-
építést elsõsorban az alegy-
ségek összevonása teszi
szükségessé – nyilatkozta
Daniel Neagoie, az állami
vállalat igazgatója a hot-
news.ro-nak. Szabó István, a
Hargita Megyei Postahivatal
üzemeltetési igazgatója ta-

valy novemberben lapunk-
nak hangsúlyozta, az átszer-
vezés nem jelenti azt, hogy
szolgáltató nélkül maradná-
nak települések. Elmondása
szerint egy országos szintû
felmérés alapján mérlegelik,
hogy melyek azok az egysé-
gek, ahol a minimális tevé-
kenység szükségessé teszi a
megszüntetést, illetve össze-
vonást. A lapunk birtokába
jutott belsõ jelentés szerint
például a Hargita megyei te-
lepülések közül 16 esetében

terveztek elbocsátásokat.
Miután 2010-re több mint
116 millió lejes veszteséget
könyvelt el a Román Posta, a
vállalat vezetõsége idén 810
ezer lejes hiányra számít. A
kabinet tervei szerint a postai
szolgáltatónak sikerül 2014-
re 50 millió lejes bruttó pro-
fitra szert tennie. Bár a kor-
mány már lassan egy éve
meghirdette a mintegy 113
millió eurós átszervezési
programot, a szakértõk sze-
rint ez sem lesz elég.

Leépít a Román Posta
Antal Erika

Optimista forgatókönyv
szerint már másfél év

múlva, de legkésõbb há-
rom-négy éven belül Ma-
rosvásárhelyen nyitja meg
új, tizenegyedik kutatóköz-
pontját az International
Business Machines (IBM),
amely elsõsorban a helyi
egyetemeken végzett szak-
embereknek nyújt majd el-
helyezkedési lehetõséget.
Az alapítók szándéka sze-
rint az intézmény tevékeny-
sége „túlnõ” a városon és
nemcsak Romániát, de a
teljes kelet-európai térséget
ki fogja szolgálni – ennek
érdekében Marosvásárhely
vezetõsége már együttmû-
ködési szerzõdést kötött a
gyulafehérvári, kolozsvári
és brassói polgármesterek-
kel is.

A tervek szerint az IBM
know-how-t és szabadalma-
kat fog biztosítani a központ
számára, amely Dorin
Florea polgármester remé-
nyei szerint visszacsalogat-
ná a külföldön dolgozó ro-
mániai szakembereket is. A
kezdeményezést a román
kormány is támogatja –
amint Emil Boc miniszterel-
nök az aláíráskor nyilatkoz-
ta, az egész ország érdeke
egy ilyen nagyszabású kez-
deményezés megvalósítása,

a kutatás és a fejlesztés élén-
kítésének támogatása. 

Kedvezõ infrastruktúra

Csegzi Sándor, Marosvá-
sárhely alpolgármestere az
ÚMSZ-nek arról beszélt,
hogy a várost kedvezõ föld-
rajzi fekvésének köszönhe-
tõen választották a kutató-
központ helyszínéül, de te-
kintettel voltak a környéken
már létezõ, illetve a közeljö-
võben autópályával bõvülõ
infrastruktúrára is. Az is so-
kat nyomott a latban, hogy
a megyeszékhelyen már ko-
rábban megtervezték az
úgynevezett Digitális város
elnevezésû programot,
amelyben többek között ku-
tatási és orvosi informatikai
technológiai park létesítése
is szerepel. „Két év munká-
jával sikerült létrehoznunk
azt a pályázati rendszert,
amellyel elsõsorban az orvo-
si oktatás és kutatás terüle-
tén valósíthatnánk meg egy
olyan központot, amelybe
az egyetemek is bekapcso-
lódnának” – magyarázta az
alpolgármester.

Csegzi az egyetemekkel
és a megyében mûködõ
szoftverfejlesztõ cégekkel
történõ együttmûködést is
hangsúlyozta. „Számítása-
ink szerint az elsõ fázisban,
két év alatt mintegy ezer

munkahely létesülne, azt
követõen pedig, ötéves táv-
latban háromezer” – fogal-
mazott.

Az egyetem felkészült

Kenéz Lajos, a Sapientia –
Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem marosvásárhelyi
karának dékánhelyettese la-
punk érdeklõdésére elmond-
ta, bár hivatalos megkere-
sésrõl nincs tudomása, min-
den hasonló kezdeménye-
zésnek örülnek. Az egyetem
már alapításakor felkészült
az interdiszciplináris jellegû
kutatásokra, a szakokat is
úgy indították, hogy a fizi-
kától és az elektro-villa-
mosságtól kezdve a számí-
tástechnikáig, az anyagtu-
dományig több szakterüle-
tet kiszolgáljon. Kenéz bízik
abban, hogy a Marosvásár-
helyre tervezett IBM kutató-
központ és a Sapientia kuta-
tólaboratóriumának tevé-
kenysége idõvel összefonód-
hat, de az Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem is fontos
tényezõ lehet ebben. 

Jelenleg az IBM Research
világszerte mûködtetett tíz
kutatási központjában több
mint 3000 dolgozót foglal-
koztat. A centrumok 2008-
ban 6,3 milliárd dollár érté-
kû finanszírozásban része-
sültek. 

Vásárhelyen fejleszt az IBM 



Kezdõdik 
a radarszezon

Fokozott ellenõrzést tart a
közúti felügyelet a május 1-
jei hétvégén, sebességmérõ-
ket helyeznek el a turisták
által kedvelt övezetekben.
Kiemelt figyelmet kap a
tengerpart, a DN22C jelzé-
sû országos érdekeltségû út-
szakasz Murfatlar és
Cernavodã között. Ez az el-
sõ olyan hétvége, amikor
fürdõzõk indulnak a Feke-
te-tenger övezetébe, ezért a
rendõrség azt javasolja, az
autósok idõben tájékozód-
janak a forgalomról, és le-
hetõleg válasszanak kevés-
bé forgalmas mellékutakat
úti céljuk felé.

Élõvé nyilvánítják

Halottnak nyilvánított fér-
fit igazoltattak Temesváron
járõrözõ rendõrök.  A je-
lenleg hajléktalanként élõ
férfi, Vasile Alb halotti bi-
zonyítványát anyja kérésé-
re állították ki, miután az
asszony 2010-ben egy ha-
lottszemlén azonosítani
vélte. A 41 éves, Szeben
megyébõl, Rãºinari köz-
ségbõl származó férfinak
semmilyen személyi irata
nincs, ezért a hatóságok-
nak elõször „élõvé kell”
nyilvánítaniuk, majd a ha-
lotti bizonyítvány bevoná-
sa után kezdheti újra – im-
már hivatalosan – földi éle-
tét. A hajléktalan férfi
ügyének lezárásával egy
idõben újra megkezdik a
nyomozást, hogy kiderül-
jön, ki volt a tévesen azo-
nosított férfi. Az ismeret-
len áldozatot a rãºinari-i
önkormányzat saját költsé-
gén újratemettette. A nyo-
mozók úgy nyilatkoztak:
fel sem merült a tévedés le-
hetõsége, az elhunyt kilétét
ugyanis tavaly többen is
megerõsítették.
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Folytatás az 1. oldalról

A sepsiszentgyörgyi Dr. Fo-
golyán Kristóf Megyei Kór-
ház várhatóan közepes beso-
rolást kap a napokban lezáru-
ló minõsítés során. András
Nagy Róbert kórházigazgató
lapunknak elmondta: a har-
madik csoportba való besoro-
lás azt jelenti, hogy az intéz-
mény illetékessége Kovászna
megyére, kivételes esetekben
a szomszédos megyék Há-
romszékkel határos települé-
seire terjed ki, ha a betegek ál-
lapota „közepesen” súlyos.
András Nagy Róbert jelezte,
hogy szeretnének javítani a
kórház kompetenciáján, ezért
a tervek szerint a kórházveze-
tés új orvosi mûszereket sze-
rez be, illetve orvosokat is al-
kalmaz. A kórházmenedzser
hangsúlyozta: Szentgyörgyön
szükség van szülészekre, se-
bészekre, belgyógyászokra,
onkológusokra és radiológu-
sokra, ezeken a szakterülete-
ken súlyos hiányosságok van-
nak. Elvileg a megyei és a he-
lyi önkormányzat ehhez
anyagi támogatást is biztosí-
tana, a beruházás jogi feltét-
elei azonban még nem tisztá-
zottak. Míg Sepsiszentgyör-
gyön van esély a fejlesztésre,
a kézdivásárhelyi és a baróti
kórház ügye „lefutott meccs”.
Ezek az intézmények várha-
tóan a négyes besorolást kap-
ják, és csupán alapellátást
biztosítanak. Még tovább
szûkül a Kovászna városi
kórház hatásköre: az ötös, az-
az a legalacsonyabb minõsí-
tés várományosaként ott csak
a krónikus betegek ellátása
biztosítható.  

Most szembesülnek

A Hargita megyei kórhá-
zak többsége – hasonlóan a
sepsiszentgyörgyi intézmény-
hez – valószínûleg a hármas
besorolást fogja kérni, tájé-
koztatta lapunkat a Hargita
Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság vezetõje, Tar
Gyöngyvér. „El kell ismerni,
hogy Hargita megye nem túl
jelentõs gyógyászati központ,
így a középkategóriás besoro-
lást mindenképp helyesnek és
reálisnak tartom” – nyilat-
kozta az igazgató, aki az érin-
tett intézmények  technikai,
mûszaki feltételeit megfelelõ-
nek nevezte. Tar hangsúlyoz-
ta: személyi gondok vannak,
és hiányos az ügyeleti ellátás
rendszere is. A következõ na-
pokban megszerezhetõ minõ-
sítések és jogosítványok
azonban nem véglegesek –
emlékeztetett az igazgató, aki

a felmérést hasznosnak ne-
vezte, mert az intézmények
vezetõi is, fenntartói is szem-
besülhetnek a problémákkal,
illetve a fejlesztés lehetõségei-
vel. „Remélem, idõvel az ön-
kormányzatok is rájönnek,
hogy a hatáskörükbe tartozó
egészségügyi intézményeket
nekik is érdekükben áll minél
jobban támogatni, hisz a jobb
besorolás jobb egészségügyi
ellátást is biztosít, és hírnevet
is szerezhet az adott város-
nak” – magyarázta Tar Gyön-
gyi. Az igazgató úgy véli a
kórházak közötti verseny az
egészségügyi turizmus fellen-
düléséhez is vezethet.  

Övék a beteg és a pénz

Székelyföld egészségügyi
központja továbbra is Maros-
vásárhely marad, a megyei
kórház ott a kettes besorolás-
ra pályázik. Ez azt jelenti,

hogy kompetenciája kiterjed
a szomszédos megyékre is,
ott végzik majd a jelentõs
szakmai és anyagi ráfordítást
igénylõ mûtéteket, beavatko-
zásokat, kezeléseket. Schwarz
László kórházmenedzser el-
mondta: az intézmény felsze-
reltsége, az ellátás minõsége,
az orvosok szakmai felké-
szültsége egyaránt megfelel
az elvárt színvonalnak. A ma-
gasabb besorolás nemcsak
nagyobb betegforgalmat, de
jelentõsebb finanszírozást is
jelent: a jövõben az egyes és a
kettes kategóriájú kórházak
kapják a legtöbb pénzt. 

Az egészségügyi miniszté-
riumtól megtudtuk: a hazai
kórházak közül a marosvá-
sárhelyi intézmény állt a leg-
közelebb ahhoz, hogy regio-
nális érdekeltségû kórház le-
gyen, az egyes besorolás fel-
tételeit azonban még ott sem
sikerült teljesíteni. 

Kórházak a toplistán:
„közepes” Székelyföld

A baróti kórház ügye „lefutott meccs”: az intézmény várhatóan az utolsó elõtti, négyes besorolást kapja

ÚMSZ

Hosszú ideje tartó házas-
ságon kívüli kapcsolata

volt annak a buzãu megyei
altisztnek, aki hétfõrõl kedd-
re virradó éjjel agyonlõtte fe-
leségét, majd öngyilkos lett.
A megrázó eset részleteit
tegnap közölte a rendõrség,
de az ügyben még tart a nyo-
mozás. A 34 éves férfi egy
benzinkútnál végzett felesé-
gével, aki épp szolgálatban
volt. Holttestüket egy 17
éves fiú fedezte fel, aki vásá-
rolni érkezett a benzinkút-
hoz. A gyilkos gyakorta járt
be a felesége munkahelyére,
a nõ családja azt állítja: mió-
ta a 11 éves ikerpárt nevelõ
apa visszatért afganisztáni
küldetésébõl, folyamatosak
voltak a családon belüli ve-
szekedések, annak ellenére,
hogy többen közvetítettek
közöttük. A huzamosabb
ideig külföldön dolgozó ka-
tona házasságon kívüli kap-
csolatáról tudomást szerzett
a felesége, aki beadta a váló-
keresetet, de két békéltetõ
tárgyalás után a felek úgy

döntöttek: megpróbálják
rendbe hozni kapcsolatukat.
A tavaly október óta húzódó
per alatt az ikerlányokat kü-
lön nevelték, és a nõ nehe-
zen akart békülni, válófél-
ben lévõ férje többször meg-
fenyegette, hogy megöli, ha
nem tér vissza hozzá. Az al-
tiszt azt állította, csak azért
vállalta a törvényen kívüli
kapcsolatát, mert abban bí-
zott, szeretõje révén újabb
külföldi megbízatást kap, és
így könnyebben tudja eltar-
tani családját. A legutóbbi
veszekedés részleteit a biz-
tonsági kamerák rögzítették,
az áldozat a biztonsági gom-
bot is megnyomta, de a
rendõrség nem érkezett ki
idõben. Szakértõk szerint
egyre több nõ esik családon
belüli erõszak áldozatául
Romániában. A legutóbbi
nagy port felkavart feleség-
gyilkosságot egy craiovai,
nyugállományban levõ
rendõr követte el két héttel
ezelõtt. Akkor a gyilkos sú-
lyosan megsebesítette a hely-
színen tartózkodó 22 éves
lányát is. 

Szerelemféltésbõl gyilkolt

Hírösszefoglaló

Hátrányban vannak a
székelyföldi kisvárosok

az uniós pályázatokon, de a
felmerülõ problémákra van
megoldás – derült ki a Szé-
kelyföldi Akadémia tizenha-
todik ülésén Gyergyószent-
miklóson. A Hargita megyei
önkormányzat a rendezvé-
nyen a térségben élõ diplo-
másokat látja vendégül, a cél
a közösségépítés és a szakér-
tõk bevonása a vidékfejlesz-
tésbe. A tegnap délutáni gyer-
gyószentmiklósi megbeszé-
lésen Csutak István régiópo-
litikai szakértõ, valamint
Horváth Alpár egyetemi ok-
tató tartott elõadást. Mint el-
hangzott: fontos, hogy a szé-
kelyföldi települések ne ve-
télytársak, hanem partnerek
legyenek, továbbá lényeges a
civilek minél hatékonyabb
bevonása a térségi politiká-
ba. Csutak István hangsú-
lyozta: a közpénzek mene-
dzselése megtanulható, és fel
lehet készülni az uniós támo-
gatások lehívására is. „A
kulcsszó a partnerség az uni-
ós alapokhoz való hozzáfé-
résért” – nyilatkozta a szak-
értõ. Horváth Alpár, a Ba-
beº–Bolyai Tudományegye-
tem gyergyószentmiklósi ta-
gozatának tanára szerint
Székelyföld turizmusának
fejlesztésénél azt is szem
elõtt kell tartani, hogy a tér-
ség nemzetközi versenyben
vesz részt. Horváth úgy látja,
Székelyföld egyik fõ jellem-
zõje az etnicitás, amire ala-
pozni lehet. „Ne feledjük,
hogy Magyarországon kívül
a legnagyobb magyar tömb
Székelyföldön található, és
emiatt nagyon sok anyaor-
szági turista érkezik ide” –
vélekedett az egyetemi okta-
tó, aki szerint elengedhetet-
len a fiatal szakemberek fog-
lalkoztatása a térségi turiz-
mus fejlesztésében. 

Akadémia 

„civileknek”



ÚMSZKULTÚRA8

Sike Lajos

Ma kezdõdik Nagyká-
rolyban az a négynapos

rendezvénysorozat, amely-
nek keretében a háromszáz
évvel ezelõtt aláírt szatmári
béke körüli eseményekre
emlékeznek, illetve annak
következményeit elemzik a
szakértõk. A megemléke-
zés harmadik napján a
nagymajtényi emlékmûnél
beszédet mond Kelemen
Hunor mûvelõdésügyi mi-
niszter is. 

„A II. Rákóczi Ferenc ve-
zette kuruc szabadságharc
az utolsó olyan társadalmi
mozgalom a Kárpát-meden-
cében, amelyet nem árnyé-
kol be sem nemzeti, sem pe-
dig felekezeti viszály. Amire
az a magyarázat, hogy a
magyarokéval azonos törek-
vések mozgatták az abban
részt vevõ románokat, ruszi-
nokat, szlovákokat és más
népcsoportokat is” – mond-
ta el lapunknak Muzsnay
Árpád, az EMKE partiumi
alelnöke. A megemlékezés
fõszervezõje kiemelte: a ma-
rosvásárhelyiek fekete már-
ciusa után határozták el,
hogy ellenpontként ezt a kö-
zös szabadságharcot min-
den tavasszal fel kell eleve-
níteni, és mintegy pozitív
példaként felmutatni. 

Mint megtudtuk, mások
mellett olyan „kuruc telepü-

lések” képviselõit várják
Szatmárra, mint Tarpa, Sá-
rospatak, Tyukod, Bereg-
szász, Nagyecsed, Szilágy-
somlyó, Tiszaújlak, Tisza-
becs. A rendezvény Nagy-
károlyban A brezáni kiált-
ványtól a szatmári béke követ-
kezményéig címû történelmi

tanácskozással kezdõdik,
amelyen többek között jelen
lesz Pál -Antal Sándor aka-
démikus, Sipos Gábor
fõlevéltáros, az EME elnö-
ke, Katona Tamás törté-
nész, Kovács Eleonóra és
Németi János tudományos
kutató. Másnap a szatmár-

németi folytatást stílszerûen
a neogótikus Vécsey-házban
tartják. Ennek az udvarán
állt egykor az az épület,
amelyben a szatmári békét
aláírták. Muzsnay Árpád a
tudományos elõadásokkal
kapcsolatban elmondta, úgy
tudja, az elhangzó elõadá-
sok az újabb kutatások fé-
nyében megerõsítik 1711-es
békekötés reálpolitikai jelle-
gét, amit az a tény is igazol,
hogy utána nem volt sem-
miféle megtorlás, s lehetõ-
ség nyílt a békés építés ki-
bontakoztatására. Ugyan-
csak a Vécsey-házban mu-
tatják be a szatmári és a
nyíregyházi múzeumnak az
eseményhez kapcsolódó kö-
zös kiállítását is. Ritka do-
kumentumokat tekinthet-
nek meg a látogatók, köztük
a szatmári béke eredeti ok-
iratait. 

Az ünnepségsorozat har-
madik napján, szombaton a
nagymajtényi síkon Csehi
Árpád Szatmár megyei és
Seszták Oszkár Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei ön-
kormányzati elnök társasá-
gában jelen lesz és beszédet
mond Kelemen Hunor mû-
velõdési miniszter, az
RMDSZ szövetségi elnöke
is. Vasárnap pedig a ma-
gyarországi Tarpán és
Tiszabecsén is, valamint az
ukrajnai Tiszabökényben is
megemlékeznek. 
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Korunk-felolvasóest
és könyvbemutató

Király Levente írót, a buda-
pesti Magvetõ Kiadó szer-
kesztõjét látja vendégül hol-
nap, a Bulgakov kávézó
pincéjében a Korunk folyó-
irat. Az író Hová menekülsz
címû prózakötetébõl olvas
fel, amely meghatározása
szerint „zenés-szöveges, ka-
landos utazás a Tangatan-
ga-szigettõl Hasszán zugte-
ázóján át egy mesebeli kas-
tély tornyába”. A kötet
kapcsán Balázs Imre Jó-
zsef, a Korunk fõszerkesztõ-
je beszélget a szerzõvel.

Közös Arany-program 

Közös kulturális-turisztikai
programsorozattal mutatja
be a régió értékeit Arany
János szülõvárosa, Nagy-
szalonta és a költõ iskolavá-
rosa, Debrecen. A több
mint kétmillió lejbõl meg-
valósuló kulturális-turiszti-
kai program vezérfonala
Arany János életútja lesz.
A magyar–román határon
átnyúló együttmûködési
program kereteibõl nyert
összeget a kiírásnak megfe-
lelõen új szolgáltatások
megvalósítására használják
fel. Szerveznek városnézõ
játékokat, létrehoznak egy
Arany János életét bemuta-
tó kiállítást, valamint a Tol-
di alapján egy interaktív pa-
noptikumot is. 
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Nagy Csaba tárogatómûvész a Szatmári béke emlékoszlopánál

Kovács Zsolt

Mintegy százötven tán-
cos foglalja el Sepsi-

szentgyörgy fõterét holnap,
és tíz percig ugyanarra a
dalra néptáncokat, és társas-
táncokat járnak. A villám-
tánccal a sepsiszentgyörgyi
Kék Hold táncklub ünnepli
a tánc világnapját, amelyet
1983 óta tartanak világszer-
te. Imreh-Marton István, a
táncklub vezetõje lapunk-
nak elmondta: holnap, akár-
csak tavaly, tíz percre leáll a
forgalom a színház elõtti té-
ren, és az autók helyét 17
órától mintegy százötven
ember veszi át. Az akció
szervezõi szeretnék, ha a
hatvan mûkedvelõ felnõtt
pár mellett minél több ér-
deklõdõ is csatlakozna a
kezdeményezéshez, kortól
és tánctudástól függetlenül.
A villámcsõdület jellegû
eseménybe ugyanis bárki
bekapcsolódhat, aki szíve-
sen táncol együtt párjával,
vagy ünnepel a táncosokkal
együtt. Imreh-Marton Ist-
ván elmondta, valójában a
zene ihlette õket a villám-
csõdületre. A tánc világnap-
ját már tavaly hasonló mó-
don ünnepelték Sepsiszent-
györgyön, amikor ugyan-
azokra a zeneszámokra egy
idõben három különbözõ
mûfajt: bécsi keringõt, rum-
bát és széki néptáncot lehe-
tett táncolni. 

Villámtánc
Szentgyörgyön

Baloga-Tamás Erika

A Székelyudvarhely kö-
zelében található Szé-

kelyderzs ad otthont az idei
év elsõ udvarhelyszéki fotó-
táborának. Az Orbán Balázs
szemével elnevezésû május 6-
ig tartó rendezvény holnap
kezdõdik.

A 7-10 fotósból álló csapat
évrõl évre módszeresen vé-
gigjárja Udvarhelyszék tele-
püléseit, és „lencsevégre kap-
ja mindazt a tárgyi öröksé-
get, szellemi kincset, melyet
elõdeink bíztak reánk” – tájé-
koztatott Balázs Ödön szer-
vezõ. Az elsõ tábort 2002-
ben Székelyvarságon tartot-
ták, és azóta folyamatosan
dolgoznak az udvarhelyszéki
települések ezredfordulós ké-
pének – az eltûnõben lévõ
paraszti világ, a hagyomá-
nyos gazdálkodás, népszo-
kások, építészet – a fotográfia
eszközeivel történõ minõségi
megörökítésén. 

Székelyvarság, Zetelaka,
Bögöz, Máréfalva, Kányád

és más helyszínek után az
idén Székelyderzs községre
esett a szervezõk választása.
A településnek az értékes
mûemlékként számon tartott
unitárius erõdtemploma
szerzett hírnevet, amelyet
2001-ben az épített világ-
örökség részévé nyilvánítot-
tak. Az 1419-ben készült, el-
sõsorban Szent László legen-
dáját feldolgozó freskókon
kívül a település további ér-
dekessége, hogy a falu lakói,
a XVIII. századtól kezdve, a
várfalon belüli hombárok-
ban, szuszékokban tárolják a
gabonát és a templom bás-
tyáiban a füstölt sonkát, sza-
lonnát. Az idei tábor külön-
legessége, hogy a Magyaror-
szágról, Sepsiszentgyörgy-
rõl, Agyagfalváról, és Szé-
kelyudvarhelyrõl érkezõ,
mintegy tizenegy fényképész
a Székelyderzs és Székely-
muzsna határterületén lévõ,
Ramocsa-dûlõnek nevezett
rész gazdag növényvilágát is
lencsevégre kapja. A táboro-
zás végén a foto-gráfusok a

képekbõl készült válogatást
a nagyközönségnek is be-
mutatják. „A válogatott
anyagot elõször azokon a
településeken tesszük köz-
szemlére, ahol éppen az ille-
tõ tábor zajlott, majd a fotók
felhasználásával az adott te-
lepülést népszerûsítõ kiad-
ványok készülnek, ezenkí-
vül a falu honlapjára is fel-
kerülnek belõlük, és külön-
bözõ fotópályázatokon ke-
resztül eljutnak a nagyvilág
számos országába” – fejtette
ki Balázs Ödön. A szervezõ
azt is elmondta: céljuk,
hogy a munka befejeztével
albumba foglalják a XXI.
század eleji udvarhelyszéki
falvak életét megörökítõ fel-
vételeket, „hogy utódaink
tovább õrizhessék, óvhassák
anyagi és szellemi kultúrán-
kat”. A kiállítás következõ
állomására nem kell sokat
várni, hisz alig egy hónap
múlva, május végén tartják
a XX. udvarhelyszéki fotó-
tábort, amelynek Simén-
falva ad otthont. 

Ezredfordulós képek Derzsen

Piacolás Székelymuzsnán. Bõven akad „megörökítenivaló” a fotósok számára

Háromszáz éves béke

HIRDETÉS
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ÚMSZ-összeállítás

Jeremy Hunt brit kulturális
miniszter szerint kétmilliárd

szempár fogja figyelni tévéközve-
títésen keresztül Vilmos herceg és
Kate Middleton a Westminster
székesegyházban tartott holnapi
esküvõjét. Vilmos herceg szülei,
Diana és Károly  1981-es esküvõi
szertartását a becslések szerint
750 millió ember követte.

850 BBC-s…

A TNS Omnibus kutatása sze-
rint szinte minden második brit
állampolgár tervezi megnézni a
házasságkötés televíziós közvetí-
tését, a kutatók becslése szerint ez
26,2 millió nézõt jelent – azon-
ban a nagy érdeklõdés ellenére a
nézõszám nem fogja überelni a

Vilmos szüleinek házasságkötés-
ét figyelõk számát. Károly herceg
és Diana hercegnõ esküvõjének
televíziós közvetítését ugyanis
28,4 millió brit nézte végig. A
zökkenõmentes tájékoztatás ér-
dekében a BBC (a brit állami tele-
vízió felelõs a trónörökösi me-
nyegzõ közvetítéséért az egész vi-
lágon) 850 fõs stábbal lesz jelen a
helyszíneken. A Daily Mail címû
konzervatív tömeglap értesülése
szerint közülük 550-en az élõ té-
vé- és rádiómûsor közvetítésében
vesznek részt, további háromszá-
zan pedig a BBC televíziós és rá-
diócsatornáinak vezetõ hírmûso-
rai számára készítenek riportokat
az eseményrõl. A BBC a 2008-as
pekingi nyári olimpiai játékokon
437 fõs, a tavalyi dél-afrikai lab-
darúgó-világbajnokságon 295 fõs
stábbal volt jelen.

… és 12 ezer 
külföldi sajtós 

Nem tétlenkedik az esküvõt il-
letõen a világsajtó sem, amely
hadosztálynyi külföldi tudósítót
küldött Londonba – nem hivata-
los értesülések szerint 12 ezer új-
ságíró fog tudósítani az évszázad
esküvõjérõl. A fõ eseményre, az
apátságbeli esküvõi szertartásra
azonban az újságíróhad egyetlen
tagja sem teheti be a lábát; a cere-
mónia közvetítését a BBC, az ITV
és a Sky televíziók közösen vég-
zik, és mindenki az õ adásukat
veszi át. A legnépesebb tudósítói
gárdát a legnagyobb amerikai há-
lózatok küldték Londonba, rá-
adásul az amerikai tévétársasá-
gok stábjait a legismertebb sztár-
riporterek vezetik. A CNN-t
Anderson Cooper, a csatorna
egyik legnézettebb hírmagazinjá-
nak vezetõje, az ABC-t Diane
Sawyer és Barbara Walters, a
CBS-t pedig Katie Couric tudósít-
ja a trónörökösi esküvõrõl. Utób-
bi társaság egyébként százfõs kü-
lön stábot telepített Londonba, az
NBC pedig mind a hat vezetõ hír-
adósát átküldte az eseményre.
Egy amerikai televíziós bennfen-
tes a The Timesnak kijelentette: az
amerikai tévéhálózatok számára
– híreseményként – csak az ame-

rikai elnökválasztás jelentõsége
mérhetõ a pénteki londoni trón-
örökösi esküvõhöz.

Londonba kapcsol 
a TVR Info

Élõben, megszakítások nélkül
közvetíti az esküvõt a román köz-
szolgálati televízió kötelékébe tar-
tozó TVR Info is, a TVR1 és a
TVR2 pedig összefoglalókat su-
gároz a jeles eseményrõl. Ugyan-
csak élõben közvetít a Magyar Te-
levízió és az MR1– Kossuth Rádió
is. Elõbbi 12 óra 25 perctõl sugá-
roz élõben, Betlen János és Sipos
Szilvia mûsorvezetõk vendégeik-
kel a stúdióban kommentálják az
eseményeket. A hercegi párról
már a közvetítés elõtt filmeket ve-
títenek a köztévék, az esküvõ es-
téjén pedig ötvenperces összefog-
lalót is láthatnak az érdeklõdõk a
nap eseményeirõl. Az MR1– Kos-
suth Rádió holnap reggel a 180 perc
címû mûsorában londoni tudósí-
tóját kérdezi az elõkészületekrõl.
A rádió délelõtt fél 11-kor is kap-
csolja Londont: a Napközben adá-
sában a tudósítók mellett proto-
kollszakértõ és esküvõszervezõ
vall a kulisszatitkokról. A rajon-
gók tömegébõl Németh Balázs,
az MTI Hírcentrum munkatársa
ad hangulatjelentést. 

Andreas Volleritsch németországi könyvki-
adó kellemes meglepetéssel szolgált a Biblia
jelenlegi és jövendõbeli olvasói számára: az
Újszövetséget képes kiadásban, magazin for-
mátumban jelentette meg. Kultúránk ezen
alapszövegének már a középkorban is ké-
szültek, fõleg allegorikus illusztrációkkal
„feldúsított” kiadásai, de eddig a felnõttek-
nek szánt változatok legtöbbször „hozták a
régi formájukat”, vagyis apró betûs, átlátszó
papírra nyomott könyvek voltak. A Biblia
számtalan bugyuta megfilmesítési kísérlete
után üdítõen hat a szent szövegek hagyomá-
nyos médiumukban való újrafelléptetése. A
technikai fejlõdés következményeképpen
nemsokára megjelenhet a 3D-s mozgóképes,
interaktív Biblia-újrakiadás is, ám ne feled-
jük el azt, hogy Krisztus szóval és cselekede-
tekkel tanított. Így tehát a Bibliát sem csak
olvasni, szemlélni kell, hanem mondani és
cselekedni is. Megélés nélkül az is csak egy
színes könyv. 

(prier)

Kettõs tükör 

Esküvõi „médiafelfújt” 

Jövõre is februárban 
osztják az Oscar-díjakat 

Az Amerikai Filmakadémia tájékoztatása
szerint a 2012-es – sorozatban immár a 84.
– gálát február 26-án rendezik Los Angeles-

ben, a Hollywood Boulevard-on álló Kodak
Színházban. Az estet az ABC televíziós csa-
torna közvetíti – jelentette be Tom Sherak
(képünkön), az Amerikai Filmakadémia el-
nöke. A filmipar egyes képviselõi korábban
szorgalmazták, hogy januárban tartsák a
díjkiosztót, az akadémia azonban ellenállt
ezeknek a törekvéseknek. A jelöltek listáját
2012. január 24-én teszik közzé. Az intéz-
mény tagjai február 21-ig küldhetik be sza-
vazataikat az egyes kategóriákban. 

Létrejött az MTVA 
közszolgálati archívuma 

Létrejött Magyarország legnagyobb audio-
vizuális archívuma a Médiaszolgáltatás-tá-
mogató és Vagyonkezelõ Alapnál (MTVA)
– jelentette be tegnap Kálomista Zsuzsan-
na, az archívum és filmbeszerzési igazgató-
ság vezetõje. Mint hangsúlyozta: a Magyar
Televízió, a Duna Televízió, a Magyar Rádió
és a Magyar Távirati Iroda egyedülálló kor-,
mûvészeti, kulturális, televízió- és rádiótör-
téneti, hírügynökségi gyûjteményeinek
egyesítésével létrejött archívum országos
gyûjtõkörû közgyûjteményként is mûködik. 

Megosztó húsvéti szokások

Megosztják lapunk internetes olvasóit a
húsvéti szokások. A maszol.ro szavazógépén
feltett legutóbbi kérdésünkre (Megtartja-e ön
a húsvéti szokásokat?) válaszoló olvasók har-
mincöt-harmincöt százaléka a húsvéti szo-
kások megtartása mellett, illetve ellen fog-
lalt állást. Harminc százalékuk csak rész-
ben tartja meg a húsvéti szokásokat.

E heti kérdésünk: Ön szerint kellene-e szava-
zati jogot adni a határon túli magyaroknak?
1. Igen.
2. Nem.
3. Nem tudom.

Hatalmas médiaérdeklõdés övezi Vilmos
brit trónörökös és Kate Middleton holnapi
londoni esküvõjét, amely minden bizony-
nyal az évtized legnagyobb globális nézett-
ségû eseménye lesz. A BBC 850 fõs stáb-
bal vonul ki a helyszínekre, élõben közvetí-
ti az esküvõt a TVR Info, a Magyar Televí-
zió és az MR1-Kossuth Rádió is.

ÚMSZ

A Népszabadság információi
szerint az Alkotmánybíróság

legkorábban õsszel dönthet a ta-
valy elfogadott médiatörvénye-
ket támadó indítványokról. A
médiaalkotmányt és médiatör-
vényt eddig huszonhárom ma-
gánszemély, politikai párt, szak-
mai és jogvédõ szervezet támad-
ta meg. A lap úgy tudja, egy al-
kotmánybíróra bízták a média-
törvényeket támadó összes be-
adványt. Jelenleg a határozatter-
vezet elõkészítésén dolgoznak,
ami több hónapig is eltarthat.
Ha elkészül, ezt a tervezetet ter-
jesztik az Alkotmánybíróság elé
és akár több hónapos tárgyalás,
vita után születhet meg a végle-
ges döntés. Ennek legkorábbi
idõpontja a Népszabadság szerint
õsz lehet, de az sem kizárt, hogy
a döntés jövõre tolódik át. Po-
lyák Gábor médiajogász a Nép-
szabadságnak elmondta, jelenleg
az Alkotmánybíróság az utolsó
bástyája a jogállamnak, az utol-
só létezõ kontrollja a kormány-
zatnak, amelyet óriási társadal-
mi felelõsség terhel nemcsak a
médiatörvények ügyében, ha-
nem minden olyan, az elmúlt
csaknem egy évben elfogadott
jogszabály esetében, amelyek bi-
zonyos társadalmi rétegek vagy
a magánnyugdíjpénztárak eseté-
ben az egész társadalom érdeke-
it sértik, sérthetik. A médiajo-
gász szerint fontos lenne, hogy
az Alkotmánybíróság mihama-
rabb döntsön több fontos ügy-
ben, mert jelenleg nem lehet
tudni, hogy az új alkotmány ja-
nuár 1-jei életbelépése után mi
lesz a sorsa a több száz függõ-
ben lévõ ügynek, és azokkal
egyáltalán foglalkozhat-e a tes-
tület. 

Õsszel újratöltik

a médiatörvényt?
TeleUniverso-gálán Annamari
Munkatársunktól

Dancs Annamari képviseli
Romániát május 1-jén Terra-

cinában a TeleUniverso csatorna
33. születésnapi gáláján. A neves
olaszországi csatorna (amelyik
nemcsak Olaszországban fogha-
tó, hanem a mediterrán térségtõl
Románián át Kanadáig sugároz)

szülinapi buliján az olasz zenei
világ krémje mellett színészek,
rendezõk és ismert sportolók
lesznek jelen. Dancs Annamari
tavalyi sikeres olaszországi be-
mutatkozása után fogja képvisel-
ni a gálán Romániát. Az énekes-
nõ nemcsak nagysikerû dance-
dalaival lép fel, hanem musicalt
is fog énekelni, ugyanis a szerve-

zõk szerint az ottani közönség
imádja ezt a mûfajt is.  A szüli-
napi buli elõtti napon, április 30-
án nemzetközi focibajnokságra
kerül sor, a kezdõrúgás elõtt
Annamari, az esemény díszmeg-
hívottjaként, az olasz foci színe-
java elõtt énekli el a Live Your Life
címû Olaszországban is toplistás
slágerét. 

Letette a magyar állampolgársági esküt tegnap
Bukarestben Dancs Annamari. Az erdélyi énekes-
nõ testvérével és édesanyjával érkezett a bukaresti
magyar nagykövetségre. „Ez életem legszebb nap-
ja” – fogalmazott a ceremónia után Annamari,
majd elénekelte a Székely himnuszt. A budapesti és
bukaresti operettszínházak mûvésze a sajtónak

már korábban kijelentette, elsõk között fogja igé-
nyelni a kettõs állampolgárságot, amelynek meg-
szavazása „rendkívül értékelendõ és évek óta várt
gesztus”. „Volt idõ, amikor havonta kénytelen vol-
tam átlépni a határt, hogy »pecsételtessek«, és egy
bizonyos pénzösszeg felmutatását kérték a határ-
nál” – idézte fel kellemetlen emlékeit Annamari.

Kettõs állampolgár lett a romániai magyar énekesnõ
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7.00 Paletta
7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Felfedező
17.05 BBC Reporters
A BBC riportműsora
17.30 BBC Hard Talk
18.00 Híradó
18.30 Európai híradó
(ism.)
19.05 Civil kaszinó
Húsbavágó kérdések, civil
válaszok
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
23.00 Híradó
23.30 Riasztás (ism.)

6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
10.55 Eltáncolt versek - A
madár és a leány (táncf.)
11.25 Derrick (német
krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Szerelmes földrajz
15.50 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
16.20 Kalotaszegi táncok
16.45 Idegenek 
az üvegházban
17.15 Délvidéki várak és
kastélyok
17.40 Beavatás
17.55 Arcélek
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Labdarúgó-mérkő-
zés Monicomp Liga 26.
forduló
FC - Kecskeméti TE-Ereco
A szünetben: Híradó
22.00 Élet a Marson (an-
gol sor.)
22.55 Dunasport
23.00 William és Kate 
- Mesebeli románc 
(dokumentumf.)
0.25 Váltó
0.35 Kikötő
0.50 Szabad egy táncra?
(am. zenés vígj., 2005)
1.45 Labdarúgó-mérkőzés
(ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Az ördög jobb és
bal keze 2. (ol. vígjáték)
13.25 Szerelmi bájital
(am. vígjáték) 15.20 Fék-
telen száguldás (am. ak-
ciófilm) 17.05 Jack
Hunter - Ugarit elveszett
kincse (am. kalandfilm)
18.55 Fedőneve: Takarító
(am. vígjáték) 20.30 Tá-
mad a Nap (am.-kan.
kataszt. film) 22.10 Kom-
mandó (am. akciófilm)
23.55 Ha ölni kell (am.
filmdráma)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Menyet anyának 5 12.30
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Telshopping
15.15 A sors kezében (so-
rozat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 20.00 Cél-
pontban 20.30 A szülők
pénzén 22.00 Egyedül a
sötétben II (amerikai-né-
met fantasztikus thriller)
0.00 Loch Ness (amerikai-
angol kalandf., 1995)
2.00 Kanal-D Hírek (is-
métlés)

7.00 Napraforgó 9.00
Többszemközt ismétlés
16.00 Délutáni Híradó
16.15 Többszemközt is-
métlés 16.35 Kárpát Exp-
ressz 17.00 Átjáró 17.30
Délutáni Híradó 17.50
Egészséges percek 18.00
Reggeli terefere ismétlés
18.30 Híradó 19.30 Esti
Híradó 20.00 Vigh Emese:
Haza a magasban: Kós
András - portréfilm 21.00
Kultúrcsepp, ism. 21.30
Híradó 22.00 Átjáró ism.
22.30 Híradó

8.30 Ananlia másik arca
(am. sorozat) 10.00 A li-
bák nem szállnak a menny-
be (sorozat) 12.30 Igaz
történetek 14.15 Clase
406 (sorozat) 15.30
Esmeralda (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Az
igéret (sorozat) 18.30 Bel-
la Calamidades (sorozat)
19.30 Teresa (mexikói so-
rozat) 20.30 Elisa nyomá-
ban (mexikói sorozat)
22.30 Ördögi kör (ameri-
kai sorozat) 0.45 Clase
406 (sorozat)

FILM+ACASÃ
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m1, 22.40
Karol – az ember, aki pápa lett

Krakkó, 1939. A németek támadása megindul a város ellen.
A lakosság menekül, szeretné elérni a lengyel hadsereg által
még ellenőrzött vonalakat. A menetben ott van a fiatal egye-
temista Karol Vojtyla is, aki elhatározta, hogy maga is fegy-
vert fog a támadók ellen. Szerelme, Hanja a családjával
Vadovicébe menekül. De már nincs hova menni. A menetet
német repülők sorozatlövései tarolják le.

m2, 23.15
A kanyaron túl

Szilvi drogos. Nyugtatókkal teletömve fekszik a drogosztá-
lyon. Mágocs a drogosokért él. Összegyűjti, gyámolítja, segíti,
elfoglalja őket, hogy ne legyen egy újabb adag anyag, amit
magukba nyomnak. Tamás művésznek tartja magát, de nem
veszi észre, hogy csak a drog szól belőle. Görcseit a kábítószer
segít oldani. Ezt jónak látja, s ha jó, akkor másnak is jó lesz.

DUNA Tv, 0.50
Szabad egy táncra?

„A tánc rettenetesen erős drog. Ha okosan használja fel, ör-
dögöket űzhet ki általa, mély érzelmeket élhet át, színeseb-
bé teheti életét...” – vallja Marianne Hotchkiss, a néhai
Marilyn Hotchkiss lánya, aki továbbviszi anyja örökségét, a
tánc- és illemtanodát. Az intézményt annak idején azért hoz-
ta létre az anyja, hogy jó modorra és illemtudó viselkedésre
nevelje a fiatalokat.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB
6.50 Ma Reggel
10.00 Kerekek és lépések
10.35 Hrvatska kronika
11.10 Ecranul nostru
11.30 Körzeti magazin
12.20 Zenelánc 
- Beethoven
12.30 “...hol élsz Te?”
13.01 Híradó délben
13.01 Válaszd a tudást!
14.00 Záróra
14.45 Kalandozó
15.15 Egy elveszett 
mű újjászületése
16.05 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
16.50 Színészpalánták
(olasz sor.)
17.45 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.15 Magyar bulizene
19.10 Átjáró
19.35 Esti mese
20.00 Filmsztárok 
a vadonban
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Eurovíziós 
Dalfesztivál
21.35 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
22.20 Eurovíziós 
Dalfesztivál
22.25 Vér és rózsa 
(olasz sor.)
23.15 A kanyaron túl 
(magyar játékf., 2001)
1.00 India 
- Álmok útján (sor.)

7.00 Infománia (ism.)
7.25 Fókusz - Közszolgála-
ti magazin (ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 Az Esküvő 
- Royal Wedding (élő)
15.15 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
16.15 NekedValó
17.20 Mindörökké szere-
lem (mex. sor.)
18.20 Ezel - Bosszú mind-
halálig (török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sor.)
Utána: RTL-hírek
22.25 CSI: 
A helyszínelők 
(am.-kan. sor.)
Utána. RTL-híradó
23.20 Gyilkos elmék 
(am.-kan. krimisor.)
0.20 PokerStars.net 
- Big Game
1.20 Reflektor 
- Sztármagazin
1.30 meneTrend (ism.)
Utazási magazin
1.55 Döglött akták 
(am. krimisor.)
2.50 Autómánia (ism.)

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
7.25 Tények - Hírmagazin
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.45 Stahl konyhája
11.10 Babapercek
11.20 Teleshop
12.00 EZO.TV
06-90-602-022
Jósok, látók, médiumok!
13.00 Királyi Esküvő 
- Vilmos herceg és Kate
Middleton (élő)
Élő közvetítés a ceremóni-
áról, stúdióbeszélgetéssel.
14.30 Az első lovag 
(am. kalandf., 1995)
17.10 Edina és Joshi 
(talk show)
17.20 Update Konyha
18.30 Seherezádé (török
drámasorozat)
19.30 Tények
20.20 Aktív
A TV2 magazinja
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 A Nagy Duett
(show-műsor)
1.00 Aktív
1.10 Tények Este
1.45 EZO.TV
06-90-602-022
2.45 Víruskommandó
(am. sor.)
4.20 Alexandra Pódium
(ism.)

9.55 A narancsvidék
10.55 Aki kapja, marha
(vígjáték) 13.05 Amerika
csillagai 14.55 A médium
(sorozat) 16.50 Gyilkos
számok (sorozat) 17.45
Dawson és a haverok
(sor.) 18.35 A dadus (soro-
zat) 19.10 Jól nézek ki!
20.05 Christine kalandjai
(sorozat) 20.30 Két pasi
(ismétlés) 21.25 Gyilkos
számok (sorozat) 22.25
Beugró 23.25 Éden 18+
23.55 Suttogások a sötét-
ben (am. thriller) 

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)
20.00 Europa League ös-
szefoglaló 21.00 Wrest-
ling RAW 23.00 Ame-
rican Gladiators 0.00
Sport.ro Hírek 1.10
Playmate 2007

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Velencei paloták
(dokumentumf.)
11.10 Vilmos herceg és
Catherine: Egy királyi love
story (dokumentumf.)
12.25 A királyi esküvő
(élő)
Élő közvetítés Londonból,
Vilmos herceg és Kate
Middleton házasságkötési
ceremóniájáról
15.50 Körzeti magazinok
16.45 Közlekedő
16.55 Szomszédok 
(sorozat)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 India 
- Álmok útján 
(kaland sor.)
19.20 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 A királyi esküvő
22.05 Az Este
22.40 Karol 
- az ember, aki pápa lett
(olasz-lengyel életr. film,
1. rész)
0.15 A Tánc Világnapja 
alkalmából
0.40 Hírek
0.45 Sporthírek
0.55 Prizma
1.10 Halhatatlanok 
Társulata

6.15 Teleshopping
6.55 Románia himnusza
7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
9.00 Esther királynő 
(brazil sorozat)
10.10 Nosztalgikus évek
(ism.)
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Királyi esküvők
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti 
pártok fóruma
16.00 A kávé 
(dok. f.)
17.00 La vie en rose
18.00 Hírek,
időjárásjelentés
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Egyszer az életben
– szórakoztató műsor
23.10 A hírnök 
(amerikai romantikus drá-
ma, 2009)
Sz.: T.J. Allen, 
Steve Antonucci, 
Angel Caban
1.10 Seung sing 
(hongkongi krimi, 2006)
3.00 Mint a halál 
(amerikai thriller) 
(ism.)

4.00 Az örökség 
(román sor.)
5.00 Pro Motor 
– autósport magazin
(ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Pro Tv hírek 
– különleges kiadás
Andreea Esca-val
Élő közvetítés Londonból,
Vilmos herceg és Kate
Middleton házasságkötési
ceremóniájáról
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Érted táncolok 
– verseny műsor
Ştefan Bănică 
és Iulia Vântur
1.00 Románia szeretlek 
– kultúrális magazin 
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés 
(ism.)
3.30 20 év után 
(talk show) (ism.)

6.00 Híradó, Sport 
(live)
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.10 Air America 
(am. -német sor.)
12.10 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói 
(kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Benny Hill 
(angol vígjáték sorozat)
14.15 Az agglegény 2 
– verseny show
16.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés – Simona
Gheorghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.20 Volt egyszer 
egy igazság 
(amerikai akciófilm,
2007)
22.20 Stephen King: 
Halálsoron 
(amerikai fantasztikus
thriller, 1999)
2.15 Benny Hill 
(angol vígjáték sorozat)
3.00 Volt egyszer egy
igazság 
(amerikai akciófilm,
2007) (ism.)

6.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat) 
(ism.)
7.00 Csak egy lövés 
(amerikai f. dráma, 1991)
(ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Jugaru tréfái 
(ism.)
10.00 Clejani-i szerelem
11.15 Hajbakapás 
a konyhában
12.30 Teleshopping
13.00 Sport, 
diéta és egy sztár
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Jane Austen világa
(angol sorozat)
16.00 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
17.00 Komédia óra
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán – reality show
20.30 Horrorra akadva 4.
(amerikai horror-vígjáték,
2006)
22.30 Alamo 
- A 13 napos ostrom 
(am. háborús filmdráma,
2004)
1.00 Horrorra akadva 4.
(amerikai horror-vígjáték)
(ism.)
2.30 Perverz bűnök 
(erotikus f.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Jaguar XJS
9.00 Halálos fogás
10.00 Piszkos munkák
11.00 Szétépítők 
- Tégla
12.00 Amcsi motorok 
- Családban marad
13.00 Autókereskedők 
- MRII Mark I
14.00 Állítólag... 
- Megfázás
15.00 Piszkos munkák 
- Cserepes ember
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Családban marad
18.00 A túlélés 
törvényei 
– Déli mocsarak
20.00 Állítólag... 
- Viharvadász mítoszok
21.00 Szétépítők
21.30 Hogyan készült?
22.30 Megrázó 
történetek
- Az arc nélküli ember

23.30 Stan Lee 
bemutatja: 
szupermenek 
a valóságban
0.30 Titkok 
a fekete dobozból 
- Terrorizmus
1.30 Amerika kapuja 
- Csúcsidő a kikötőben
2.30 Szétépítők
3.00 Állítólag... 
- Viharvadász mítoszok

7.00 Teleshopping
8.10 Tonomat DP 2 
– szórakoztató műsor
10.00 Bűvület 
(olasz sorozat)
11.00 Vallomások
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 The Hairy Bakers
(dokumentum sor.)
13.30 Jamie konyhája
14.00 Miért ABC
14.35 Együtt Eupában
15.30 Műkorcsolya
világbajnokság, Moszkva 

(élő közvetítés)
Rövid női program
17.00 Hírek
17.30 Vallomások
18.30 Paula nyara 
(német sorozat)
19.00 Biznisz óra
20.00 Műkorcsolya 
világbajnokság, Moszkva
(élő közvetítés)
Páros tánc program
21.30 Szupert elek-
trónikai eszközök
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik 
– szórakoztató műsor
0.00 A szélhámosok elmé-
jében
1.00 Nagy lábon –
kultúrális magazin (ism.)
1.35 Vallomások (ism.)
2.30 Kaland és természet
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
Délutáni váltás 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00
Híradás 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden

PÉNTEK
2011. április 29.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ
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Ma Valéria és Péter napja
van.
A Valéria a latin Valerius
férfinév nõi párja.
A Péter férfinév a görög
Petrosz név latin Petrus
alakjából származik. A
Bibliában Péter apostol ne-
ve Kéfa, Kéfás, ennek gö-
rög fordítása a Petrosz,
ami a szintén görög petra
szóból ered, és sziklát je-
lent. Nõi párja: Petra.
Holnap a Katalin és Ro-
berta nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1131 – Megkoronázzák
II. Béla királyt.
• 1754 – Ezen a napon szü-
letett gróf Széchényi Fe-
renc, a Magyar Nemzeti
Múzeum alapítója.
• 1945 – Mussolinit olasz
kommunista partizánok ki-
végzik, szeretõjével, Clara
Petaccival együtt.
• 2001 – A Szojuz TM–32
ûrhajóval elindul az elsõ
ûrturista, Dennis Tito a
Nemzetközi Ûrállomásra.

Vicc
Egy szállodában panasz-
kodik a vendég:
– A szobámban két egér
kergetõzik!
– Mit akar ennyi pénzért?
Bikaviadalt?

Recept
Darált hússal 
rakott zöldségek
Hozzávalók: 30 dkg darált

pulykahús, 1 hagyma, 3 ge-
rezd fokhagyma, 1 paprika,
1 paradicsom, olaj, só, bors,
majoranna, pirospaprika,
tárkony, 2 dl hosszú szemû
rizs. Tetszés szerint zöldsé-
gek: 10 dkg ceruzabab, 20
dkg kelbimbó, 3 db sárgaré-
pa, 2 db fehérrépa, 15 dkg
gomba, darabka karfiol. Va-
lamint: 8 szelet bacon, 2 dl
tejföl, 1 tojás.
Elkészítése: A hagymákat
olajon megpirítjuk, mehet
bele a paprika, a paradi-
csom, a darált hús, sózzuk,
fûszerezzük, és fedõ alatt,
néha kevergetve 5-6 percig
pároljuk, majd belekerülnek
a kisebb darabokra vágott
zöldségek, és addig pároljuk
együtt õket, amíg a levét
elfövi. A kelbimbó és a ceru-
zabab a tetejére kerül, nem
rakjuk a húshoz. A rizst
megfõzzük sós vízben, és le-
szûrjük. Egy tepsibe alulra
öntjük a zöldséges-húsos ke-
veréket, rásimítjuk a rizst,
majd a zöldbabbal megszór-
juk, és a kelbimbókat is szé-
pen elhelyezzük rajta. A tej-
fölt összekeverjük a tojással,
ezzel leöntjük az egészet, el-
simítjuk, hogy mindenhova
jusson, végül szalonnaszele-
tekkel beborítjuk, és egy kis
tárkonnyal meghintjük. Alu-
fóliával lefedjük, és elõmele-
gített sütõben 200 fokon 45
percig sütjük, majd leve-
sszük a fóliát, és további 15
percig sütjük, amíg a szalon-
na ropogósra sül.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Növelje önbizalmát! Álljon ké-
szen azokra a változásokra,
amelyek mostanában bekövet-
keznek. Váratlan látogatója ér-
kezhet.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Személyes varázsával elbûvöli
környezetét. Vigyázzon, hogy
anyagi kárt ne okozzanak azok,
akikkel közös üzleti ügye van.
Fejlessze kifejezõkészségét.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Legyen nyitott az új eszmékre,
tanulmányozza más népek, or-
szágok kultúráját. Erõs és sze-
rencsés változások alakítják éle-
tét. Környezetéhez legyen ked-
ves és udvarias.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Egy hivatásbeli vagy anyagi vá-
gya válhat valóra, de meg kell
tanulnia, hogy a magánélet biz-
tonsága mindennél fontosabb.
A baráti találkozók stresszcsök-
kentõ hatással vannak önre.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Egy kapcsolat gyönyörûen kez-
dõdik, de nem marad ilyen, ha
nem õrködik felette. Mindkettõ-
jüknek ügyelniük kell, hogy ne
sértsék meg egymás érzékeny
pontjait.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ne legyen mindig kiszámítható
és óvatoskodó. Adja át magát
az érzéseinek. Ha ez sikerül,

meglátja, hamarosan betoppan
életébe a nagy õ.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Másoktól várja, hogy megold-
ják anyagi gondjait, és döntse-
nek dilemmáiban. Utazásaival
várjon egy kicsit, amíg határo-
zottabbnak érzi magát.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Az élet ma több örömet tarto-
gat. Érzékisége rabul ejt valakit,
és a kísértésnek ön sem tud el-
lenállni. Szenvedélyes kapcso-
latba kezd.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Otthona felújítására költ, de
gondjai lehetnek a mesterekkel.
Nem úgy végzik a munkát,
ahogyan azt ön szeretné. Köz-
beszólhat az idõjárás is.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Az eseményekkel kapcsolatban
mindig van önálló véleménye.
A szeretet és a barátságok állnak
a kozmikus reflektorfényben. Új
feladatvállalást fontoljon meg.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Olyan ismereteket szerezzen,
amivel több pénzt kereshet. Erõ-
sítse kapcsolatait befolyásos sze-
mélyekkel és csoportokkal.
Rangsorolja teendõit.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A Halakba ér a Hold. Képzelõ-
ereje roppant élénk. Alkalma
van arra, hogy kellemes perce-
ket szerezzen magának. Bizal-
mas beszélgetéssel minden hely-
zetet megoldhat.
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Labdarúgás 

ÚMSZ 

A Manchester United 2-
0-s gyõzelmet aratott

kedden este a Schalke 04 gel-
senkircheni otthonában a lab-
darúgó-Bajnokok Ligája elõ-
döntõjének elsõ mérkõzésén.
Az elõzõ körben a címvédõ
Internazionalét búcsúztató
Schalkénak ez volt az elsõ ha-
zai veresége a mostani BL-
sorozatban, eddigi öt meccsét
kivétel nélkül megnyerte.

Az elsõ félidõ izgalmas
helyzeteket hozott, de gól
nem született – elsõsorban a
hazaiak parádézó kapusának,
Manuel Neuernek köszönhe-
tõen. Szünet után a Premier
League listavezetõje Ryan
Giggs és Wayne Rooney ré-
vén 3 perc alatt kétszer is be-
vette a hazaiak kapuját, s ez-
zel nemcsak a keddi összecsa-
pást, de vélhetõen a továbbju-
tás kérdését is eldöntötte. 

A német pontvadászatban
10. helyen álló Schalke 04
háza táján Raúl gólerõsségé-
ben bíztak, a 71 BL-találatnál
járó, 33 éves támadót azon-
ban hibátlanul semlegesítet-
ték a Vörös Ördögök. 

A gelsenkircheni alakulat
addig kilenc BL-találkozón
maradt veretlen, ez a sorozat

most megszakadt. Az 1997-
ben UEFA-kupát nyert né-
met gárda 33. BL-mérkõ-
zésén a 13. vereséget szen-
vedte el, s jelenleg 14 gyõzel-
me, illetve 48-35-s gólaránya
van. A 2010–11-es BL-
idényben 10-7-2 (gólarány:
21-10) Ralf Rangnick tanít-
ványainak mérlege, s ezen a
május 4-i, manchesteri visz-
szavágón aligha javíthat a
csapat. 

Ezzel szemben, 16. BL-
idényében, a Manchester
United 174. mérkõzését vívta
és 95-45-34-re javította örök-
mérlegét, 299-157-es gól-
arány mellett. A rövidesen
záruló szezonban még veret-
lenek Alex Ferguson Vörös
Ördögei, akik nyolcadszor
nyertek 11. mérkõzésen, gól-
arányuk pedig 14-3. 

A gelsenkircheni Auf-
Schalke Arénában telt ház,

pontosabban 54.142 nézõ
elõtt megrendezett BL-elõ-
döntõ eredménye formalitás-
sá tette a jövõ szerdai vissza-
vágót, az Old Traffordon. 

Jóval lapzártánk után a
Real Madrid–FC Barcelona
spanyol csúcspárharc elsõ fel-
vonását szurkolhatták végig
az angol Premier League-ben
vezetõ MU játékosai, akik
joggal gondolhatnak a május
28-i, londoni fináléra. 
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Röviden
Könnyû csoportok

A magyar nõi kézilabda-vá-
logatott a német, valamint a
fehérorosz és az azeri csa-
pattal került egy csoportba
a 2012-es hollandiai Euró-
pa-bajnokság selejtezõjének
tegnapi sorsolásán. A ro-
mán válogatott a 2. csoport-
ba került Szerbia, Portugá-
lia és egy elsõ selejtezõkör-
bõl érkezõ gárda mellé. A
kvartettekbõl az elsõ két he-
lyezett vehet részt a 2012.
december 4. és 16. közötti
kontinensviadalon, melynek
már biztos résztvevõje a
rendezõ Hollandia és a cím-
védõ Norvégia.

Arn feladta 

A nyolcadik helyen kiemelt
Arn Gréta feladta tegnapi
nyolcaddöntõjét az estorili
salakpályás tenisztorna 220
ezer dollár összdíjazású nõi
versenyében. A világranglis-
tán 48., 32 éves magyar já-
tékos az elvesztett elsõ játsz-
ma után lépett vissza a foly-
tatástól a spanyol Anabel
Medina Garriguesszel (61.)
szemben. Arn 2007-ben –
még német színekben –
megnyerte az estorili tornát.

Rudolf Gergelyt 
eltiltották

Rudolf Gergelyt két
meccsre szóló eltiltással
sújtotta az Olasz Labdarú-
gó Liga fegyelmi bizottsá-
ga, miután a Sampdoria el-
leni szombati bajnokin
megsértette a játékvezetõt.
A magyar válogatott csatár
itáliai sereghajtó csapata, a
Bari 1-0-ra kikapott hazai
pályán a genovaiaktól, s
ezzel biztossá vált, hogy
búcsúzik a Serie A-tól.

Chan remekelt 

A kanadai Patrick Chan ve-
zet a tegnapi férfi rövid
program után a moszkvai
mûkorcsolya-világbajnoksá-
gon. Az utóbbi két évben
egyaránt ezüstérmes ver-
senyzõ 93,02 pontot kapott
gyakorlatára, és ilyen ma-
gas pontszámot elõtte még
senki sem ért el. A régi re-
kordot 91,30-cal az orosz
Jevgenyij Pljuscsenko tar-
totta a tavalyi Eb-rõl.

A rajt elõtt döntenek 
Contador ügyében 

A nemzetközi Sportdöntõ-
bíróság (CAS) tegnapi beje-
lentése szerint még az idei
francia körverseny, a Tour
de France július 2-i rajtja
elõtt meghozza döntését a
kerékpáros Alberto Conta-
dor doppingügyében. A vi-
lág jelenlegi legjobb ország-
úti versenyzõjének tartott,
háromszoros gyõztes spa-
nyolnak a tavalyi Tour de
France-on adott mintájában
bukkantak klenbuterol nyo-
maira a vizsgálatok során.
A sportolót azonban hazája
szövetsége felmentette, miu-
tán bizonyítottnak látta,
hogy szennyezett marha-
hússal került a szervezetébe
a tiltott anyag.

Vörös pokolban Raúlék 

A Manchester United Giggs és Rooney (középen) révén 3 perc alatt kétszer is bevette a hazaiak kapuját

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

Nyolc év szünet után
szeretne újra a második

számú európai kupasorozat
döntõjében szerepelni az FC
Porto labdarúgócsapata, a-
mely ma este a spanyol
Villarrealt fogadja az Európa
Liga elõdöntõjének elsõ ösz-
szecsapásán. A portugál gár-
da impozáns teljesítményt
nyújtott ebben a szezonban,
a korábban a Portónál, a
Chelsea-nél és az FC Inter-
nazionalénál is José Mourin-
ho asszisztenseként dolgo-
zott André Villas Boas irá-
nyításával 50 tétmérkõzésbõl
43-at megnyert, a bajnoki cí-
met már április elején, öt for-
dulóval a zárás elõtt megsze-
rezte, a hazai kupában pedig
döntõbe jutott, épp a nagy ri-
vális, Benfica legyõzésével.
Az UEFA honlapján olvas-
ható összeállítás szerint az
EL jogelõdjét, az UEFA Ku-
pát 2003-ban megnyert
együttes elképesztõ mérleg-
gel rendelkezik az idei EL-
kiírásban: eddigi hét, idegen-
ben megvívott összecsapását
megnyerte, ez pedig rekord-
nak számít az UEFA
Kupa/EL 1971 óta íródó tör-
ténetében. Hazai pályán
ugyancsak remekül teljesített
a 32 éves Villas Boas irányí-
totta alakulat, hét találkozó-
jából ötöt megnyert, egyet
döntetlennel zárt, s csak egy-
szer kapott ki – akkor épp
egy spanyol csapattól, a Se-
villától. A Porto sikerének
egyik kulcsa a szakértõk sze-
rint az európai topklubok fi-
gyelmét is felkeltett Hulk,
Falcao brazil-kolumbiai tá-
madókettõs, amely a gárdá-
nak ebben a szezonban ter-
melt 119 góljából 57-et je-
gyez, a bajnokságban Hulk
az együttes legeredménye-
sebbje 22 találattal, míg az
EL-ben egyelõre a 11-nél járó
Falcao a házi gólkirály. A
spanyol bajnokságban jelen-
leg negyedik Villarrealnak te-
hát meglehetõsen nehéz dol-
ga lesz az elsõ mérkõzésen,
amely romániai idõ szerint
22.05 órakor kezdõdik a por-
tói Sárkány Stadionban. Az
ibériai együttes vezetõedzõje,
Juan Carlos Garrido ugyan-
akkor amondó, ezeken a ta-
lálkozókon apró részletek be-
folyásolják a végeredményt.
A másik elõdöntõben az elõ-
zõ körben a magyar váloga-
tott Dzsudzsák Balázzsal fel-
álló PSV Eindhovent búcsúz-
tató Benfica találkozik a Bra-
gával, s a portugál házi pár-
harc végkimenetele teljesség-
gel megjósolhatatlan, bár az
elmúlt hetek formáját alapul
véve a bajnokságban máso-
dik Benfica hajszálnyival esé-
lyesebbnek tûnik a liga
bronzérmes pozícióját elfog-
laló riválisával szemben. A
lisszaboni találkozó szintén
22.05 órakor kezdõdik, a
visszavágókra pedig jövõ csü-
törtökön kerül sor Bragában
és Villarrealban. A finálét
május 18-án, Dublinban ren-
dezik. 

EL: nyolc év
után a Porto
ünnepelne 

Labdarúgás 

T. J. L. 

A rendezési hiányossá-
gok miatt már büntettek,

a pirotechnikai eszközök be-
csempészése miatt azonban
még nem: biztosan lesz foly-
tatása a Steaua–Dinamo-
rangadónak a Liga-1-ben.  

A profiliga (LPF) egyelõre
csak a hazai szurkolók rend-
bontásait „honorálta” 15 ezer
(új) lejes pénzbüntetéssel, a
Dinamo-játékosok ellen be-
nyújtott panasz tárgyalását
azonban április 29-ére halasz-
totta. Mihai Stoica Steaua-
menedzser példás bünteté-
seket sürget, miután, bizonyí-
ték gyanánt, letett a LPF-nél
egyet az inkriminált sálak kö-
zül. A fegyelmi bizottság
nincs könnyû helyzetben, hi-
szen Valentin Alexandru
megfigyelõ említésre sem
méltatta az incidenst, amely
szerinte jóval a meccskezdés
elõtt történt, és nem befolyá-
solta a mérkõzés menetét. 

Még volt egy büntetés, mi-
után Gigi Becali alaposan
megrongált Rolls Royce-át 76
km-es óránkénti sebességgel
fülelte le a radar, a kihágás
268 lejes pénzbírságot és
összesen 7 büntetõpontot ho-
zott a piperai európai
parlamenti képviselõnek. Be-
cali legfeljebb azzal vigasztal-
hatja magát, hogy a méreg-
drága autójára köveket dobá-
lók közül hármat már elõállí-
tottak, és bûnvádi dossziéra
számíthatnak. 

A nap másik híre szerint a
Ialomiþa megyei adóhivatal
zárolta a tavalyelõtti bajnok

Unirea Urziceni összes javait,
amelyeket május 11-én fog
elárverezni, hogy behajtsa a
klub egymillió euróra rúgó
adósságait. A kikiáltási árak
közül tallózunk: két kapu: da-
rabja 3875 lej, gyúró- és keze-
lõasztalok: darabja 1500 lej,
eredményjelzõ tábla: 234.000
lej, biztonsági videoberen-
dezések: 242.000 lej, forgóka-
puk: 370.000 lej. 

Kedden este már a 29. for-
duló keretében játszottak, s a
Giuleºti-en bombameglepe-
tés született: a sereghajtó és
már biztos kiesõ Sportul
Studenþesc Bãlan 21. percben
szerzett góljával 1-0-ra gyõ-
zött a házigazda Rapid ellen. 

Tegnap Marosvásárhelyen,
az újonc FCM 1-0-ra nyert az
Astra ellen. A találkozó
egyetlen gólját Vasilache sze-
rezte, aki 25 méteres szabad-
rúgásból gyõzte le Grigore
ploieºti-i kapust. Urziceni-
ben a tavalyelõtti és a tavalyi
bajnok csapott össze. A házi-
gazda Unirea Peralta öngól-
jával (15. perc) szerzett veze-
tést a CFR 1907 ellen. A ko-
lozsváriak már szünetig fordí-
tottak Nicoarã és E. Koné ré-
vén, az 58. percben pedig
Batin már a végeredményt ál-
lította be, 1-3. A Brassó 1-0-ra
nyert a Victoria Brãneºti el-
len, a Vaslui–Universitatea
Craiova-találkozó lapzárta
után fejezõdött be. 

A mai mûsor: Dinamo–
Besztercei Gloria – 14 óra,
Antena 1, Oþelul Galac– Med-
gyesi Gaz Metan – 16 óra,
GSP Tv, Pandurii Tg. Jiu–
Steaua - 18 óra, Digi Sport,
Kolozsvári U–Temesvári FC
- 20.30 óra, Digi Sport. 

Liga-1, halasztásokkal 
Sznúker

Turós-Jakab László

Tegnap már a legjobb
négy közé jutás volt a tét

a sheffieldi Crucible-szín-
házban zajló sznúker-világ-
bajnokságon. 

Elsõként Mark Williams
jutott az elõdöntõbe, miután
végig irányítva a sokat hibá-
zó északír Mark Allennel
szemben sima, 13-5 arányú
gyõzelmet aratott. A 2000-
ben és 2003-ban vb-t nyert
walesi 5-3-ra és 11-5-re veze-
tett a szünetekben és káprá-
zatos lökésekkel igazolta
bombaformáját. Williams
nyolc év után jutott ismét a
legjobb négy közé, miután
2003-as diadala után rendre
elvérzett az elsõ fordulókban.   

Williams következõ ellen-
fele angol lesz, Ronnie
O’Sullivan vagy John
Higgins. A Rakétának becé-
zett sznúkerzseni és a Wi-
shaw-i Varázslónak is neve-
zett világelsõ párharca lap-
zártakor 7-8-ra állt, miután
az elsõ „félidõ” végén 4-4
volt az eredmény.  

Ding Junhui és az angol
Mark Selby negyeddöntõs
csatájában lapzártakor nagy
meglepetésre a kínai vezetett
10-6-ra. Selby gyõzelemmel
kezdett, de aztán már csak
rohant hibázni képtelen ázsi-
ai ellenfele után. E párharc
gyõztese az angol Judd
Trumppal játszik a döntõbe
jutásért, miután az angol 13-
5-re nyert a skót Graeme
Dott ellen. Az alig 21 éves
Trump korát meghazudtoló
magabiztossággal pipálta ki
harmadik sikerét a Crucible-
ben, miután korábban a vi-
lágbajnoki címvédõ ausztrál
Neil Robertsont (10-8) és az
angol Martin Gouldot (13-6)
búcsúztatta. A legjobb nyolc
között a bristoli fiatalember
repülõrajtot vett a 2006-ban
vb-t nyert Dott ellen (7-1!),
majd 11-2-re is vezetett, s
csak lazításának tulajdonít-
hatóan indult az utolsó
„felidõ” 11-5-rõl.  

A második körben esett ki
a hétszeres világbajnok skót
Stephen Hendry (4-13
Selbyvel) és a 2005-ben gyõz-
tes angol Shaun Murphy (10-
13 O’Sullivannel). 

Ki állítja meg Trumpot?

Az alig 21 éves Judd Trump magabiztosan pipálta ki harmadik sikerét
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