
Díj az Arcadia vonósnégyesnek

Londonban kapott elsõ díjat a kolozsvári
Arcadia vonósnégyes. A kvartett a londoni
Wigmore Hallban megrendezett nemzetkö-
zi vonosnégyes-koncertverseny (Wigmore
Hall London International String Quartet
Competition) elsõ helyezettje lett, sõt, a
Beethoven-díjat is megkapta. 

Vezércikk 3

Meggyõzõen vezet az USL

Továbbra is meggyõzõ elõnnyel vezeti a
Szociál-Liberális Párt (USL) a választói
pártpreferenciákat – derül ki az IMAS
felmérésébõl. Eszerint az USL a szava-
zatok 48,4 százalékát kapná, ha most
tartanák a választásokat.

Aktuális 3

Aktuális 2

Velünk és ellenünk
Idejutunk, ha programok helyett csupán a
szólamok szintjén politizálunk. Pedig mi-
lyen jó lenne olvasni azokat az EMNP-s
elképzeléseket, amelyek az elsõ, csíkszere-

dai kongresszusukon elfo-
gadott általános politikai
kerettervbe ágyazódnak.
Ott ugyanis a küldöttek kö-
zül néhányan arról beszél-
tek, hogy majd ennek a kö-
zös, általános programnak
a szellemében fogalmazzák

meg saját helyi reform-
törekvéseiket.

Székedi Ferenc

új magyar szó
2012. április 4., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3780 ▼
1 amerikai dollár 3,2785 ▲
100 magyar forint 1,4923 ▲

Kultúra 8

Jegyet kapnak ezentúl az egyetemistáktól a tanárok, akik kötelesek lesznek jegyzetet is biz-
tosítani elõadásaikhoz a hallgatók számára – ehhez hasonló rendelkezéseket tartalmaz a Hi-
vatalos Közlönyben hamarosan megjelenõ felsõoktatási keretszabályozás. Király András ok-
tatási államtitkár lapunknak elmondta: a szabályozással a diákok javára sikerült tisztázni az
egyetemi hallgatók jogait és kötelességeit, az elõírásokat pedig kötelezõen be kell tartaniuk a
felsõoktatási intézményeknek. A megadott irányelvek szerint május végére a hallgatók javas-
latait figyelembe véve az egyetemek kidolgozzák belsõ szabályzatukat. 7. oldal 

Az Európai Bizottság dönté-
se értelmében 2014 végéig

nem kell majd áruforgalmi adót
(áfa/TVA) fizetniük azon kisebb
tevékenységet lebonyolító cégek-
nek, amelyek éves üzleti mérlege
nem haladja meg az ötvenezer
eurónak megfelelõ összeget. A
könnyítést a román kormány
2010 óta már több ízben kérel-
mezte az uniós szervektõl, és ez-
zel egy idõben azt ígérte: ha si-
kerül a küszöbértéket módosíta-
ni, a Pénzügyminisztérium is lé-
péseket tesz annak érdekében,
hogy egyszerûbbé váljon a kis-
és közepes vállalkozásokat érin-
tõ adózási rendszer. A könnyítés
„buktatója” ugyanakkor az,
hogy a küszöb nem számol az
euróárfolyam változásával. 
6. oldal A bukaresti taxisok az ilfoviak kitiltását kérik a fõvárosból

Nagy segítség

a kis cégeknek
Sipos. M. Zoltán

Kolozsvár polgármesterjelölt-
jeként térne vissza a nagypo-

litikába Eckstein-Kovács Péter. A
volt szenátor és az államfõ egy-
kori tanácsadója az egyetlen je-
löltaspiráns, aki a március 27-i
határidõig jelezte a Kolozs me-
gyei RMDSZ-nek, hogy megpá-
lyázná a tisztséget. Jelölésérõl a
megyei szervezet április 13-i kül-
döttgyûlése dönt. „Örülök Eck-
stein-Kovács Péter bejelentésé-
nek, támogatom az indulását –
fogalmazott az ÚMSZ-nek Máté
András Levente, az RMDSZ
Kolozs megyei elnöke. A politi-
kus szerint a küldöttgyûlésnek
formailag kell döntenie arról,
hogy bizalmat szavaz-e a jelölt-
nek. Folytatása a 3. oldalon 

Eckstein indulna 

Kolozsváron Ötszáz taxis követelte tegnap
Bukarestben a parlament épü-

lete elõtt, hogy kizárólag csak azo-
kon a településeken fuvarozhassa-

nak, ahova a mûködési engedé-
lyük szól. A tiltakozók az Ilfov
megyei taxisoknak üzentek, akik
ellepték a fõvárost. 7. oldal

Taxistüntetés Bukarestben

A szabályozással tisztázták az hallgatók jogait és kötelességeit, az elõírásokat kötelezõen be kell tartaniuk a felsõoktatási intézményeknek Fotó: archív 

Fotó: ÚMSZ 

„Kiskáté” a diákoknak
Országosan egységesítették az egyetemi hallgatók jogait és kötelességeit

Aki Orbántól is jobbra áll

Schmitt Pál magyar államfõ lemondása
után még el sem csitultak a vízbe dobott kõ
okozta hullámok, már az utódlás kérdése
került a középpontba. A legtöbben egyetér-
tenek abban, hogy nagy valószínûséggel az
„alapító atyák” körébõl kerülhet ki az utód.
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Röviden

Meakulpázott Dan ªova

Beismerte tévedését Dan ªova, a Szociál-
demokrata Párt (PSD) politikusa, akit
holokauszttagadó kijelentése miatt váltot-
tak le márciusban a legnagyobb ellenzéki
párt szóvivõi tisztségébõl. Mint korábban
írtuk, ªova március elején egy televíziós
mûsorban kijelentette: a történelmi ada-
tok szerint 1941-ben huszonnégy zsidót
mészároltak le Iaºi-ban a német katonák,
a bûncselekmény elkövetésében pedig ro-
mán katonák nem vettek részt. ªovát a
washingtoni holokausztmúzeumba küldte
pártja, hogy ott gyõzõdjön meg a románi-
ai zsidóság szenvedéseirõl. Visszatérte
után ªova kijelentette: szerinte az ország
tanárai és a történészei nagy hibát követ-
tek el azzal, hogy megpróbálták bagatelli-
zálni a történelemnek azt az idõszakát.

Volt miniszter õrizetben 

Õrizetbe vette tegnap az Országos Kor-
rupcióellenes Igazgatóság (DNA) Sorin-
Petre Dimitriut, a Román Kereskedelmi és
Iparkamara alelnökét, egykori privatizáci-
ós minisztert. A DNA bûnszervezet létre-
hozásával, valamint többrendbeli zsarolás-
sal és hivatali hatáskörrel való visszaélés-
sel gyanúsítja a magas rangú köztisztvise-
lõt. A korrupcióellenes ügyészek szerint a
Dimitriu vezette bûnszervezet fenyegetés-
sel kényszerítette a bukaresti kereskedelmi
kamara nyolc alkalmazottját arra, hogy
bérük 30-70 százalékát egy „szponzorálási
szerzõdés” alapján adják át nekik – így
több mint 300 ezer lejt gyûjtöttek össze.

Három év Pécsi Ferencnek

Három év börtönre ítélte a Szatmárnéme-
ti Bíróság Pécsi Ferenc volt RMDSZ-es
képviselõt uniós támogatások elsikkasztá-
sa miatt. Az Országos Korrupcióellenes
Igazgatóság (DNA) szerint Pécsi Ferenc
illegálisan jutott hozzá mintegy 112 ezer
lej értékû euróhoz. A Szatmári Vállalko-
zói Fórum elnöke négy másik cégvezetõ-
vel egész mechanizmust alakított ki az
uniós támogatások elsikkasztására.

Nagykövetek az RMDSZ-nél

Kelemen Hunor szövetségi elnök tegnap
az Európai Unió, Norvégia, az Egyesült
Államok és Kanada bukaresti nagykövete-
it hívta meg találkozóra, amelyen részt
vett Markó Béla miniszterelnök-helyettes,
Borbély László környezetvédelmi minisz-
ter, az RMDSZ politikai alelnöke,
Winkler Gyula európai parlamenti képvi-
selõ, Korodi Attila, a Képviselõház Kül-
ügyi Bizottságának elnöke, Máté András,
az RMDSZ képviselõházi frakcióvezetõje,
valamint Niculescu Tóni külügyi államtit-
kár. Kelemen Hunor elmondta: az elmúlt
22 év során az RMDSZ következetesen,
valós politikai értékek felmutatásával kép-
viselte az erdélyi magyar kisebbséget. 

Breivik anyja pénzt mosott

Hamis egyetemi diplomákat adott el az
interneten, a legtöbbet az Egyesült Álla-
mokban 2003 és 2006 között, Anders
Behring Breivik (képünkön fekete ruhában),
aki tavaly júliusban 77 embert ölt meg egy
norvég szigeten – derült ki bírósági tár-
gyalásán Oslóban. A pénz nagy része az
édesanyja számlájára érkezett, hogy így
rejtse el az adóhatóságok elõl. 

ÚMSZ-összeállítás

Schmitt Pál magyar államfõ
hétfõi lemondása után még

nem csitultak el teljesen a vízbe
dobott kõ okozta hullámok, de
gyakorlatilag már az utódlás kér-
dése került a középpontba. Or-
bán Viktor miniszterelnök a le-
mondás napján azt ígérte, hogy
két héten belül, illetve két hét el-
teltével lesz jelölt; ezt Kósa La-
jos, a Fidesz ügyvezetõ alelnöke
azzal magyarázta, hogy most
épp nagyhét van, s az ünnep mi-
att a következõ hét is „csonka”,
azt követõen azonban beindul-
hat a „nagyüzem”.

Mindez persze nem akadályoz-
za meg a politikai köröket, sem
pedig a magyar és a külföldi lapo-
kat abban, hogy bizonyos neveket
forgalomba hozzanak. Orbán
Viktor még hétfõn kijelentette,
hogy tõle jobbra álló személyiség-
ben gondolkodik. Erre alapozva a
legtöbben egyetértenek abban,
hogy nagy valószínûséggel az
„alapító atyák” körébõl, azaz Kö-
vér László házelnök (ideiglenes
államfõ), valamint Áder János és
Szájer József brüsszeli képviselõ
soraiból kerülhet ki az utód, de
egymástól eltérõ okokra hivat-
kozva mindhárman cáfolják,
hogy ilyen törekvéseik volnának.

Orbántól jobbra áll Martonyi Já-
nos külügyminiszter is, aki már
az elõzõ Fidesz-kormányban bi-
zonyította rátermettségét, és
nemzetközi elismertségnek ör-
vend. Akik pedig a Fideszhez kö-
tõdõ, de voltaképp független,
nem a politikai életbõl érkezõ sze-

mélyiséget szeretnének, azok szí-
vesen látnák a nemegyszer a No-
bel-díj várományosaként is emle-
getett agykutató Vizi E. Szilvesz-
tert, a Magyar Tudományos Aka-
démia elõzõ elnökét, vagy pedig
jelenlegi elsõ emberét, Pálinkás
József atomfizikust. A legna-

gyobb valószínûsége azonban an-
nak a forgatókönyvnek van – álla-
pítják meg politológusok –, hogy
a Fidesz parlamenti frakciójának
jelölõgyûlésén Orbán Viktor egy-
szer csak elõhúz egy cédulát, és
fölolvas egy senkivel sem egyezte-
tett nevet. 

Aki Orbántól jobbra áll
Megkezdõdött a nevek csatája Schmitt Pál államfõ utódlásával kapcsolatban

ÚMSZ

Hét embert ölt meg egy fegy-
veres egy oaklandi magán-

egyetemen az Egyesült Államok-
ban, Kaliforniában. A férfi az
egyik osztályteremben kezdett
lövöldözni helyi idõ szerint fél ti-
zenegy elõtt pár perccel az Oikos
University nevû keresztény ma-
gánegyetemen. Az Oakland Tri-
bune helyi lap internetes kiadásá-
nak beszámolója szerint a rend-
õrség utóbb a campustól mintegy
öt kilométerre, egy közeli bevá-
sárlóközpontban õrizetbe vette a
lövöldözõt, aki nem tanúsított el-
lenállást, a bevásárlóközpont
biztonsági õreinek egyszerûen
megadta magát. Szemtanúk be-
számolói szerint a támadó az
osztályteremben felállt, mellbe
lõtte az egyik közelben álló diá-
kot, majd tüzet nyitott a többiek-
re is. A lövéseket az egész épület-
ben hallották, „mindenki nagyon
megrémült” – számolt be egy an-
goltanár. Pánik tört ki, a diákok
kirohantak az épületbõl.

Az iskola vallási, zenei és
ápolói tanulmányokat kínál a je-
lentkezõknek, jelenleg mintegy
száz hallgatója van. Az Oikos
honlapján az olvasható, hogy a
„keresztény értékek” szellemé-
ben mûködik. A CNN szerint el-
sõsorban a koreai származású
amerikaiak körében népszerû.
Az iskola alapító-igazgatója sze-
rint a támadó korábban ápolói

kurzusra járt, de már nem volt
beiratkozva. Azt nem tudta
megmondani, hogy elbocsátot-
ták-e, vagy maga hagyta félbe a
tanulmányait. A támadó kilété-
rõl egyelõre semmit sem árultak
el, de a CBS szerint az elfogás
elõtt az elkövetõt negyvenes
éveiben járó, erõs testalkatú
ázsiai férfiként írták le. Indítéka
egyelõre ismeretlen. 

Gyilkos ámokfutó Amerikában

Cs. P. T.

Még mûködési szabályzatát
sem sikerült véglegesítenie

tegnapi elsõ ülésén a parlamenti
választási törvényt módosító
szakbizottságnak. A 13 képvise-
lõbõl és szenátorból álló testület-
ben az az egyezség született,
hogy a szabályzat jövõ heti elfo-
gadása után a tervezet alapelveit
vitatják meg a honatyák. A mó-
dosított törvényt április 30-ig kel-
lene kidolgoznia a bizottságnak.

„A határidõ betartására sok e-
sélyt nem látok” – mondta la-
punknak Márton Árpád képvise-
lõ, aki Cseke Attila szenátorral
együtt az RMDSZ-t képviseli a
testületben. A politikus tájékoz-
tatása szerint azt már eldöntötte
a bizottság, hogy a tervezet alap-
elveinek elfogadásához 11 igen
szavazatra lesz szükség a 13-ból.

„Ez majdnem konszenzust je-
lent, és ezt biztos nem lesz köny-
nyû elérni” – magyarázta Márton
Árpád. Leszögezte: az RMDSZ –

akárcsak eddig – nem tud támo-
gatni olyan választási törvényt,
amely nem biztosítja a magyarság
arányos képviseletét a parlament-
ben. „El fogjuk utasítani a kétfor-
dulós, tisztán egyéni választóke-
rületes rendszert. Elutasítjuk azt
is, hogy az új törvény eredménye-
képpen az RMDSZ-frakció lét-
száma kisebb legyen a nemzeti ki-
sebbségek frakciójának létszámá-
nál” – mondta a képviselõ.

A választási törvényt módosí-
tó bizottság létrehozását az el-

lenzék kezdeményezte. A tegna-
pi ülésen Márton Árpád emlé-
keztette a Szociál-Liberális Szö-
vetség honatyáit arra, hogy egy
alkotmánybírósági döntés tiltja a
választási törvény módosítását a
szavazások elõtt 12 hónappal.
Az RMDSZ-es képviselõ la-
punknak elmondta, felvetésére
az USL-sektõl azt a választ kap-
ta: ha a törvény elfogadása után
senki sem támadja meg emiatt a
jogszabályt, akkor „nem lesz
semmi probléma”. 

Módosulhat a választási törvény

Ámokfutó Oaklandben. Az egyetem korábbi hallgatója a campusban lövöldözött

Hallgatók, oktatók demonstráltak a rektor mellett. Tulassay Tivadar tovább vezetheti a Semmelweis Egyetemet Fotó: MTI

Jövõ héttõl 

béke Szíriában?
Hírösszefoglaló

A szíriai kormány április 10-re
készen áll a béketerv részleges

életbe léptetésére – jelentette ki
Kofi Annan, aki az ENSZ és az
Arab Liga felhatalmazásából köz-
vetít a szíriai konfliktusban.
Susan Rice amerikai ENSZ-nagy-
követ Annant idézve kijelentette,
hogy a megállapodott dátum után
48 órával, vagyis április 12-én tel-
jes tûzszünet lép érvénybe. Da-
maszkusz április 10-ig leállítja
csapatainak a városokba történõ
vezénylését, és megkezdi onnan a
nehézfegyverek és a katonák kivo-
nását. Közben Brüsszelben el-
hangzott: a NATO fõtitkára ellen-
zi, hogy bárki külföldrõl fegyvere-
ket szállítson Szíriába a kormány-
erõk és a lázadók konfliktusában
érintett bármely félnek. Anders
Fogh Rasmussen szerint a szíriai
helyzet merõben eltér attól, mint
ami tavaly Líbiában elõállt, és a
NATO nem szándékozik beavat-
kozni a szíriai konfliktusba. 



Hogyha a médiajelentések
pontosak, akkor az Erdélyi
Magyar Néppárt elnöke a

következõket állította a
Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség elnökérõl:
„Kelemen Hunor nyilatko-

zata azt mutatja,
hogy Vlagyimir Iljics

Lenin és Nicolae Ceauºescu méltó utóda-
ként úgy gondolja: aki nincs velünk, az el-
lenünk van.” Ehhez még hozzá tehette vol-
na Sztálint meg Rákosi Mátyást, akikhez
ugyancsak szokás kapcsolni az említett
mondást. Vagy ha magyarországi modell-
je, a Fidesz és tárgyalópartnere, a Jobbik
kommunistázását utánozza a plágiumcsa-
táktól mentes, szürke erdélyi hétköznapok-
ban, akkor jöhetett volna még akár Kádár
János is, aki 1961 decemberében a gulyás-
kommunizmus alapelveként így fogalma-
zott – ha nem is az egész nemzetnek, de a
korabeli Magyarország népének –: aki
nincs ellenünk, az velünk van.  Mi több:
ha az EMNP-elnök a másik nagy barát, a
magyarországi Kereszténydemokra Nép-
párt hitvallásának szellemében felüti a Bib-
liát, akkor néhány helyen azt is megtalálja
(Lukács, Márk és Máté evangélistáknál ér-
demes keresgélni), hogy bizony az eredeti
mondás mindkét változatban Jézus nevé-
hez fûzõdik: „aki velem nincs, ellenem
van”, illetve „aki nincs ellenünk, mellet-
tünk van”.  Következésképpen az EMNP
elnökének kár lenne elszalasztania az al-
kalmat, hogy következõ megnyilatkozása-
kor a csíkkarcfalvi származású Kelemen
Hunort Jézus egyenes ágú leszármazottjá-
nak tekintse, akit azért kell keresztre feszíte-
ni, mert nem hajlandó koalícióra lépni
azokkal, akik – természetesen politikai ér-
telemben – a nyakát szeretnék kitekerni. 
Bizony idejutunk, ha programok helyett
csupán a szólamok szintjén politizálunk.
Pedig milyen jó lenne olvasni azokat az
EMNP-s elképzeléseket, amelyek az elsõ,
csíkszeredai kongresszusukon elfogadott ál-
talános politikai kerettervbe ágyazódnak.
Ott ugyanis a küldöttek közül néhányan
arról beszéltek, hogy majd ennek a közös,
általános programnak a szellemében fogal-
mazzák meg saját helyi reformtörekvései-
ket, és a magyar tömbökben a verseny, a
szórványban pedig az együttmûködés szel-
lemében hozzák el az igazi megújulást. 
De ha már az együttmûködés a bolsevik
utódokkal lehetetlen, ha már nem sikerül
semmiféle kommunikációs és érzelmi zsaro-
lással egy másik pártra erõltetni saját néze-
teinket, akkor hadd jöjjön a soha nem lá-
tott nagy verseny, a harmincnapos erdélyi
magyar futam! Elõ hát azokkal az értelmes
gondolatokkal, azokkal a remek progra-
mokkal, azokkal a csábító választási aján-
latokkal, amelyekkel meggyõzik a románi-
ai magyart, hogy járuljon urnához, lökje
már egyszer félre azt a hervadt tulipánt, és
utána tiszta szívvel induljon el a szélrózsa
mind a négy irányába, ahogyan az
EMNP logója hirdeti. Hadd következzen
az a hónap, amely megrengeti a világot!

Velünk és ellenünk

Székedi Ferenc

Román lapszemle

Romániába költözött a dán királyi család
egyik sarja, Eleonore de Schaumburg-
Lippe hercegnõ, aki különbözõ jótékony-
sági tevékenységeket végez az országban.
(Evenimentul Zilei) A vallási szokások
háttérbe szorulása az egyik fõ oka annak,
hogy a romániaiak évrõl évre egyre keve-
sebb bárányhúst fogyasztanak húsvétkor.
(România liberã) Negyedmillió dollárt
ajánlott fel egy hazai állatmenhely létre-
hozására a Romániában forgató Mickey
Rourke amerikai színész. (Adevãrul) 
Kétszeresen is törvénytelen tevékenységet
végeztek a Cãmãtaru fivérek által fenntar-
tott bûnszervezet tagjai: míg a prostitúció-
val foglalkozó hölgyek elcsábították a –
jobbára amerikai – turistákat, kollégáik
feltörték és lemásolták az ügyfelek bank-
kártyáinak biztonsági adatait. (Adevãrul)

Folytatás az 1. oldalról

Máté elmondta, úgy találja he-
lyesnek, ha a jelölt kizárólag az
RMDSZ színeiben indul a vá-
lasztásokon, akkor is, ha az
EMNP és az MPP is támogatná
a jelöltet. A politikus arra a fel-
vetésünkre reagált, hogy Maros-
vásárhelyen is azért vallott eddig
kudarcot Vass Levente közös je-
lölése, mert az RMDSZ ragasz-
kodott ahhoz, hogy a jelölt neve
a tulipán jele mellett szerepeljen
a polgármester-választáson.

Nem számít az EMNP-re

„Az indulási kérelmem leadá-
sával én megtettem az elsõ lépést.
Komolyan gondolom, hogy az új
választási törvénnyel és a jelenle-
gi politikai felállásban van esé-
lyem a kolozsvári helyhatósági
választásokon, ám ehhez széles
körû támogatottságra van szüksé-
gem. Számítok minden magyar
politikai párt támogatására” –
mondta el lapunk kérdésére
Eckstein. Hozzátette: az  EMNP
politikusainak eddigi nyilatkoza-
taiból kiindulva nem számít túl-
ságosan a néppártiak támogatá-
sára. Eckstein Toró T. Tibor
EMNP-elnöknek az RMDSZ-t
bíráló keddi nyilatkozataira utalt.

Gergelyék kivárnak

Gergely Balázs, az Erdélyi
Magyar Néppárt országos alel-
nöke, az alakulat belsõ-erdélyi
régióelnöke lapunknak elmond-
ta, az EMNP azt követõen ala-
kítja ki álláspontját Eckstein-
Kovács Péter indulásával kap-
csolatban, miután az nyilvános
lesz, illetve miután az RMDSZ
Kolozs megyei szervezete haj-
landó lesz válaszolni arra a nyílt

levelére, amelyben az EMNP
együttmûködésre szólítja fel
mind az RMDSZ-t mind pedig
az MPP-t. 

Az elnökségé az utolsó szó

Kovács Péter, az RMDSZ fõ-
titkára lapunknak elmondta:
„természetesen örömmel ven-
nék”, ha az EMNP és az MPP
támogatná a jelöltjüket a helyha-
tósági választásokon. „Tudomá-
som szerint ennek a két magyar
szervezetnek semmilyen kifogá-
sa nincs Eckstein-Kovács Péter
személye ellen, nem látom, hogy
miért ne támogatnák” – mondta
a politikus. Kérdésünkre, mi tör-
ténik akkor, ha Marosvásárhely-
hez hasonlóan az EMNP és az
MPP ragaszkodik ahhoz, hogy
Eckstein egy helyi magyar vá-
lasztási szövetség jelöltjeként, ne

a tulipán színeiben induljon a
helyhatósági választásokon, Ko-
vács a helyhatósági választások
elõkészítésérõl szóló SZKT-
határozatra hivatkozott. Ennek

elõírása szerint a más politikai
erõkkel megkötött helyi válasz-
tási egyezségek kizárólag a Szö-
vetségi Elnökség elõzetes jóvá-
hagyásával jöhetnek létre. 

Nagy András és Kaba Gábor újra indul
Újabb mandátumért indul a június 10-i helyhatósági választásokon
Nagy András, Szászrégen RMDSZ-es polgármestere. „Úgy gondo-
lom, a nép látja, ami történik, azt, hogy folyamatosan fejlõdik
Régen. Ez az én támogatottságom, semmi más” – mondta az
ÚMSZ-nek a polgármester. Szászrégenben a magyar lakosság
aránya 27 százalékos, a szavazatoknak legalább a fele a román
választóktól származik. „Városunkban már nincsenek etnikai prob-
lémák. Itt az a kérdés, hogy dolgozik, vagy nem a választott tiszt-
ségviselõ, a város vezetõje. Az nem számít, hogy milyen
nemzetiségû” – fogalmazott Nagy András. Újabb, immár negyedik
mandátumra pályázik a mindössze hat százalékban magyarok
lakta Temes megyei Zsombolya RMDSZ-es polgármestere is. Kaba
Gábor tegnap lapunknak elmondta, a helyi RMDSZ-szervezet ma
tartja jelölõgyûlését, és számít a küldöttek támogatására. „Mint
ahogy továbbra is számítok a választásokon Zsombolya román
lakosságának támogatására is” – mondta az ÚMSZ-nek.

Eckstein indul Kolozsváron
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Mintegy 650 millió lejt utalt ki
tegnap a kormány az önkor-

mányzatoknak – közöttük magya-
rok lakta településeknek is –, hogy
felhalmozott adósságaikat és fo-
lyamatban lévõ beruházásaikat
ebbõl a pénzbõl finanszírozzák.
Ez a határozat korábban komoly
feszültséget okozott a kormány-
koalícióban, mivel Mihai Rãzvan
Ungureanu miniszterelnök erede-
tileg nem értett egyet a pénz kiuta-
lásával. Végül azzal a kikötéssel
egyezett bele a pénzosztásba,
hogy a támogatást az adósságok
kifizetésére és az Európai Unió ál-

tal támogatott beruházások finan-
szírozására költhetik az önkor-
mányzatok. A kormányfõ másik
feltétele az volt, hogy a támoga-
tásban valamennyi polgármesteri
hivatal részesüljön, függetlenül at-
tól, hogy a települést éppen me-
lyik párthoz tartozó polgármester
vezeti. Borbély László környezet-
védelmi miniszter, az RMDSZ
politikai alelnöke a kormány ked-
di döntése kapcsán az MTI-nek
elmondta: több mint száz, magya-
rok által lakott erdélyi település is
található a támogatandó önkor-
mányzatok listáján, a nekik meg-
ítélt összeg pedig eléri a mintegy
90 millió lejt. 

ÚMSZ

A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem

(MOGYE) addig nem vezetheti
be a kormányhatározattal létesí-
tett magyar–angol kart a struktú-
ráját is rögzítõ egyetemi chartába,
amíg a minisztérium nem ismeri
el a korábbi (a magyar tagozatot
nem rögzítõ) chartáját, és az ez
alapján tartott választásokat – je-
lentette ki az MTI-nek adott inter-
júban Leonard Azamfirei, a
MOGYE megbízott rektora.
Hozzátette: továbbra is a minisz-
térium térfelén a labda, hiszen a
törvény értelmében csakis az
egyetem szenátusa módosíthatja
az egyetemi chartát. A régi szená-
tusnak lejárt a mandátuma, a feb-
ruár 20-án tartott választásokat és
az ez alapján kialakított szenátust
viszont nem ismerte el a minisz-
térium. „Mihelyt az egyetemnek
a minisztérium által elismert sze-
nátusa és igazgató tanácsa van,
nekem mint rektornak az a fel-
adatom, hogy alkalmazzam a tör-
vényt, beleértve az új kart létreho-
zó kormányhatározatot is” – je-
lentette ki Leonard Azamfirei.
Hozzátette, megítélése szerint az
egyetem jelenleg el nem ismert
chartájához már csak a szenátus-
nak a magyar tagozat létrehozá-
sáról szóló két héttel ezelõtti hatá-
rozatát és az új kart létrehozó kor-
mányhatározatot kell hozzára-

gasztani. „Ezek együtt megterem-
tik azt a keretet, amellyel felold-
ható a jelenlegi patthelyzet” – tet-
te hozzá a megbízott rektor.

Leonard Azamfirei szerint a
magyar tagozat választásait sem
lehet megtartani addig, amíg az
egyetemnek nincsen elismert sze-
nátusa. A megbízott rektor el-
mondta, hogy a magyar tagozat-
nak fenntartott helyei vannak az
egyetem struktúrájában, ezeket
azután töltik be, miután a magyar
tagozaton is megtartják a válasz-
tásokat. Arra a kérdésére, elfo-
gadja-e azt az elvet, hogy a ma-
gyar tagozatnak elkülönített tiszt-
ségeket a magyar oktatók, és a
magyar diákképviselõk választá-
sa alapján töltsék be, Azamfirei
kijelentette: „én csak azt fogadha-
tom el, amit a törvény ír”. Amint
idézte, a törvény úgy fogalmaz,
hogy a szenátust a teljes „akadé-
miai közösség tagjai” választják.
Hozzátette: nincsen semmilyen
törvényes lehetõség arra, hogy a
szenátusba megválasztott hat
magyar oktató mandátumát
visszavonják. Hangsúlyozta,
hogy a fõtanszékekben és az
újonnan létrehozott kar tanácsá-
ban azonban a magyar oktatók
választják meg a képviselõiket.

Azamfirei még elmondta, teg-
nap már tárgyalt is a magyar ta-
gozat három képviselõjével, Sza-
bó Bélával, Szilágyi Tiborral és
Benedek Imrével. 

650 milliót oszt ki a kormány MOGYE: charta vagy kar?

Cs. P. T.

Továbbra is meggyõzõ elõny-
nyel vezeti a Szociál-Liberális

Párt (USL) a választói pártprefe-
renciákat – derül ki az IMAS fel-
mérésébõl. Az adatokat a közvé-
lemény-kutatást megrendelõ
Adevãrul napilap ismertette.
Eszerint az USL a szavazatok
48,4 százalékát kapná, ha most
tartanák a választásokat. Az el-
lenzéki szövetség azonban az el-
múlt három hónapban veszített
erejébõl: januárban még 53,4,
februárban pedig 49,2 százalé-
kon állt az IMAS felméréseiben.

A kormányzó Demokrata Libe-
rális Párt (PDL) népszerûsége
valamelyest növekedett az elsõ
évnegyedben, jelenleg a válasz-
tók 18,6 százalékának bizalmát
élvezi. Ez az arány januárban
15,8, februárban pedig 17,8 szá-
zalékos volt. A választói prefe-
renciák harmadik helyezettje a
Dan Diaconescu vezette Nép-
párt (PP-DD). A tévétulajdonos
politikus alakulata a szavazatok
16,6 százalékát kapná, ha most
tartanák a választásokat. Az
RMDSZ a szavazatok 7 százalé-
kát kapná, az EMNP és a MPP
„radar alatt” vannak. 

Meggyõzõen vezet az USL

Eckstein-Kovács Péter RMDSZ-színekben indulna, de minden kolozsvári magyar támogatására számít Fotó: archív 
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Bogdán Tibor 

Lassanként külön iktató-
ra és irattárra lesz szüksé-

ge az igazságszolgáltatásnak,
ha pontosan számon akarja
tartani a volt miniszterelnök
és szociáldemokrata pártve-
zetõ, Adrian Nãstase bûnvá-
di dossziéit.

Tamara néni és 
a minõség

Eddig már nem kevesebb,
mint három ügycsomóban
született meg alapfokon íté-
let. 

Közülük – a kisnyugdíjas,
bukaresti garzonlakásban
tengõdõ dollármilliomos Ta-
mara nagynéni nevérõl elhí-
resült dossziéban – felmen-
tették. A 2006-ban kipattant
ügy lényege az, hogy a
craiovai alvilág egyik ismert
szereplõje, Genica Boericã
felhívta az ügyészek figyel-
mét arra a különös módra,
ahogyan Ioan Melinescut ki-

nevezték a Pénzmosás Elle-
ni Hivatal élére. Felfelé buk-
tatását állítólag annak kö-
szönhette, hogy elfektette a
dossziét, amelyben azt vizs-
gálták, miként utalhatott át
a nagynéni Nãstase feleségé-
nek bankszámlájára 400
ezer dollárt. A dosszié azon-
ban vékonyra sikeredett, a
vádlottak megtagadták a
nyilatkozattételt, mígnem
most megszületett a felmen-
tõ ítélet, annak ellenére,
hogy az ügyben furcsa egy-
beesések is voltak. Így példá-
ul 2000. december 30-án,
egy nappal azután, hogy a
Nãstase-kormány letette a
hivatali esküt, a miniszterel-
nök kormányülést hívott
össze, amelyen az egyetlen
napirendi pontot a Pénzmo-
sás Elleni Hivatal vezetõsé-
gének megújítása képezte.
Röviddel ezt követõen, 2001
januárjában félretették a
„Tamara néni dossziét,
amely kisvártatva nyomtala-
nul eltûnt.

A másik, A Minõség Tró-
feája” néven ismert ügycso-
móban a közelmúltban hoz-
tak ítéletet, ennek értelmében
Adrian Nãstasénak két év
börtönbüntetést kell letölte-
nie. Az elítélt fellebbezett. A
fõ vádpont ebben a dosszié-
ban a jogtalan haszonszerzés
volt. Konkrétan: Adrian
Nãstase emberei a Minõség
Trófeája néven versenyt hir-
dettek építkezési cégek kö-
zött. A több ezer résztvevõ-
nek ötmillió és tizenötmillió
régi lej közötti részvételi díjat
kellett kifizetniük. Így 67 mil-
liárd lej gyûlt össze, ebbõl 5
milliárdot költöttek a ver-
senyre, a többit Adrian
Nãstase választási kampá-
nyára fordították. Az össze-
get elõbb gondosan megjárat-
ták, végül is az Eurografica
kft.-nél kötött ki, amely a
pénzbõl választási falraga-
szokat, a választók között
szétosztott, Adrian Nãstase
nevével ellátott öngyújtókat,
golyóstollakat és hasonló ap-
róságokat rendelt meg.

Adrian Nãstase bûntársai
– a verseny tulajdonképpeni
megszervezõi – 5-7 év letöl-
tendõ szabadságvesztést kap-
tak; hét évre ítélték az
Eurografica kft. tulajdonosát
is, miközben a voltaképpeni

fõ bûnös, Adrian Nãstase
megúszta két évvel. Ráadá-
sul a bírák egyike különvéle-
ményt alakított ki, ennek
megfelelõen mindenkit vét-
kesnek tekintett, csak Adrian
Nãstasét nyilvánította ártat-
lannak.

Felemás ítélet

A romániai igazságszol-
gáltatásra meglehetõsen jel-
lemzõ, felemás ítéletet ho-
zott a bíróság Adrian
Nãstase harmadik bûnvádi
dossziéjában, a „Zambac-
cian 2.” ügycsomóban. Eb-
ben az esetben megveszteget-
hetõséggel, illetve zsarolással
vádolták. Az elsõ vádpont
esetében a bírák felmentették
a volt miniszterelnököt, a
másodikban azonban három
év felfüggesztett szabadság-
vesztést róttak ki rá.

Az ügyet az pattintotta ki,
hogy 2005. évi vagyonbeval-
lásában a „Tamara néni”
dossziéból már ismert nagy-
néni elhalálozása nyomán
egymillió eurós örökséget
tüntetett fel. A hatalmas ösz-
szeg szemet szúrt mind az
ügyészeknek, mind a sajtó-
nak, és hatalmas hajsza in-
dult meg Adrian Nãstase tit-
kos pénzügyi forrásainak ki-

derítéséért. Az ennek során
összegyûlt bizonyítékok ké-
pezték a „Zambaccian 2”
ügycsomó anyagát. Ebben
egyebek közt azt vizsgálták,
miként rendezte be fényûzõ
módon bukaresti lakását. Így
került a figyelem központjá-
ba az Állami Építészeti Fel-
ügyelõség fõnöke, Irina Jianu
neve is: mint kiderült, õ köz-
vetítette a kínai luxuscikkek
ipari mennyiségben történt
felvásárlását. 

A botrány nyomán Adrian
Nãstasénak le kellett monda-
nia képviselõházi elnöki
tisztségérõl, és a bajt csak te-
tõzte az, hogy az ügyletben
szintén érintett Ioan Pãun,
Románia volt kínai konzulja
beszélni kezdett. Ekkor
Adrian Nãstase megfenye-
gette azzal, hogy ha nem
hallgat, könnyen azon kap-
hatja magát, hogy a Külsõ
Hírszerzõ Szolgálat álcázott
ügynökeként dolgozik majd,
ki tudja, hol... Ez volt a zsa-
rolás, amiért a három év fel-
függesztettet kapta. 

Az „ajándékba kapott” kí-
nai javak kapcsán viszont fel-
mentették, feleségét azonban
három év felfüggesztett bör-
tönre ítélték, mivel hamis pa-
pírokkal hozatta át a vámon
a mûtárgyakat.

Az elfekvõ ügycsomó

Adrian Nãstase egy negye-
dik bûnvádi dossziéját egy-
elõre zárolta a parlament. A
„Zambaccian 1” ügycsomó-
ról van szó: ebben az ügyben
a volt nemzeti liberális képvi-
selõ, Mona Musca hívta fel
rá az országos Korrupcióelle-
nes Ügyészség figyelmét ar-
ra, hogy Adrian Nãstase la-
kóházat épít azon a 700
négyzetméteres telken, ame-
lyet a Román Fejlesztési
Bank lenyúlása miatt börtön-
büntetésre ítélt Gabriel
Bivolarutól vásárolt meg, a
piaci árnál huszonötször ol-
csóbban. Adrian Nãstase a
hihetetlenül alacsony árat az-
zal magyarázta, hogy a telek
alatt egykori szemétlerakat
húzódik, a lakóházat pedig a
abacãui polgármester testvé-
rével, Sergiu Sechelariuval
közösen építteti, õ maga a te-
lekkel járul hozzá a költsé-
gekhez.A telekvásárlás és az
építés pontos körülményeit
azonban a parlament titkosí-
totta. A korrupció elleni
ügyészek az ügyben nem in-
dítottak bûnvádi kivizsgálást,
azzal érvelve, hogy Adrian
Nãstasét az olcsó telekkel
voltaképpen becsapták, a volt
kormányfõ túlfizette azt. 

Adrian Nãstase: már három ítélet

Gy. Z.

Izrael szerint iráni me-
rénylõk sorozatosan kö-

vettek el az elmúlt hetekben
támadásokat az ország diplo-
matái ellen. Az izraeli nagy-
követség egyik gépkocsiját
Újdelhiben robbantották fel;
két ember megsebesült. A
grúz fõvárosban is hasonló
merénylet készült az izraeli
külképviselet ellen, de ott
idõben hatástalanították a
pokolgépet. Közben Thai-
földön vádat emeltek két irá-
ni férfi ellen az ott elkövete-
tett robbantásokkal összefüg-
gésben, a nyomozás adatai
szerint ugyancsak izraeli dip-
lomaták ellen készült táma-
dás.

Aranyárban az olaj

A „titkos háború” mellett
Teherán tovább igyekszik az
erejét nyilvánosan is fitogtat-
ni: leállította az olajexportot
hat európai országba vála-
szul arra, hogy az EU szank-
ciókat jelentett be az ország
legfontosabb exportterméké-
re, a nyersolajra. Az angol
nyelvû Press TV iráni állami
tévécsatorna szerint Hollan-

diát, Görögországot, Fran-
ciaországot, Portugáliát,
Spanyolországot és Olaszor-
szágot érinti az iráni döntés.
Teherán azonban tagadja a
hírt. Az olajár ennek ellenére
folyamatosan emelkedik. Az
uniós szankciók kihirdetése
óta Irán már többször jelezte,
hogy valószínûleg idõ elõtt le
fogja állítani az Európába
irányuló szállításokat. A lé-
pés gyakorlatilag válaszcsa-
pás Teherán részérõl az EU
által meghirdetett büntetõ in-
tézkedésekre, amelyek kere-
tében csak július elsejétõl
szüntették volna be a szállítá-
sokat. 

Ezzel együtt a leállás rövid
távon nem okozna gondot az
európai országokban. Min-
den EU-tagállamban bizto-
sítva van az ellátás, hiszen je-
lenleg körülbelül 120 napra
elegendõ tartalék készlettel
rendelkeznek, ráadásul „a
nemzetközi piacokon lehet
olajat vásárolni”, mondta a
hírekre reagálva Marlene
Holzner, Günther Oettinger
uniós energiaügyi biztos szó-
vivõje. Korábbi hírek szerint
középtávon a kiesõ mennyi-
séget Szaúd-Arábiából pótol-
nák a dél-európai országok.

Késleltetett szankciók

A legnagyobb mértékben a
pénzügyi összeomlás szélén
álló Görögország van ráutal-
va a perzsa olajra, amely ex-
portjának 25 százalékát fede-
zi az ázsiai országból. Õt kö-
veti Olaszország és Spanyol-
ország: a két állam esetében
13, illetve 10 százalékos ez az
arány. Igaz, az EU összessé-
gében nincs kitéve túlzottan
az iráni olajnak, amely teljes
importjának 5,7 százalékát
adta 2010-ben.

Irán a világ ötödik legna-
gyobb olajtermelõje, export-
jának jelenleg mintegy húsz
százaléka irányul az EU-ba.
A helyzet élezõdése már ed-
dig is felfelé hajtotta a fekete
arany árát, ráadásul további
drágulásra van kilátás.

Mint ismert, az uniós kül-
ügyminiszterek januárban
szavazták meg az új szankci-

ókat Irán ellen. Ennek értel-
mében azonnali tilalmat
mondanak ki az iráni nyers-
olajimportról szóló új szerzõ-
dések megkötésére, az ér-
vényben levõ szerzõdéseket
azonban csak július 1-jéig
tartó átmeneti idõszak beik-
tatásával mondják fel. Ezzel
párhuzamosan befagyaszt-
ják a teheráni központi bank
Európában elérhetõ vagyo-
nát, és megtiltják az ügylet-
kötést vele.

Figyelmeztetés 
Iránnak

Az EU az Egyesült Álla-
mok által is támogatott in-
tézkedéseket azzal indokol-
ta, hogy továbbra is fennáll a
gyanú: az ázsiai állam urán-
dúsító programja nem békés,
hanem katonai célokat szol-
gál. Teherán változatlanul
azt állítja, hogy megalapo-

zatlanok ezek a vádak. Meg-
kapta a választ az Európai
Unió az Iránnak küldött le-
vélre, amelyben új tárgyalá-
sokat ajánlott Teheránnak az
ország vitatott atomprog-
ramjával kapcsolatban – je-
lentette be Brüsszelben
Catherine Ashton külügyi
EU-fõképviselõ szóvivõje.
Iráni sajtóközlések szerint a
levélben Teherán készségét
nyilvánítja arra, hogy új tár-
gyalásokat kezdjenek a té-
máról. A vitatott programról
Nyugaton úgy vélekednek,
hogy az atomfegyver elõállí-
tására is kiterjed, Irán vi-
szont állítja, hogy a program
kizárólag békés célokat szol-
gál. Az EU nemrégiben
újabb büntetõintézkedések-
kel bõvítette az egyebek kö-
zött az iráni atomprogram-
mal kapcsolatos aggodalmai
miatt kirótt szankcióit. Irán
új, háromszor hatékonyabb

centrifugákat helyezett
üzembe a natanzi atomerõ-
mûben, továbbá bõvítette a
centrifugák számát. Mah-
múd Ahmadinezsád, az Isz-
lám Köztársaság elnöke beje-
lentette, hogy 3 ezer új, hazai
centrifugával bõvítették az
eddigi hatezret, és az elsõ
egységeket már üzembe is
helyezték. Az elnök azt is el-
mondta, hogy négy, új kuta-
tóreaktort akarnak építeni,
amelyek rákbetegségek keze-
lésénél használandó izotópo-
kat gyártanának. Ezek „az
ország szükségleteivel össz-
hangban” négy különbözõ
helyen épülnének fel.

Irán már rendelkezik egy 5
megawattos kutatóreaktor-
ral, amelyet még amerikai se-
gítséggel hoztak létre az
1979-es iszlám forradalom
elõtt, Arakban pedig egy 40
megawattos létesítmény
épül, amely plutóniummal
látja majd el az orvostudo-
mányt.

Az iszlám köztársaság ket-
tõs játszmát folytat: miköz-
ben azt hangoztatja, hogy
kész tárgyalni atomdossziéjá-
ról a nagyhatalmakkal, folya-
matosan fejleszti nukleáris
kapacitásait. Iránban már fo-
lyik az urándúsítás új szaka-
sza, amelyben 20 százalékos-
ra növelik a hasadóképes
235-ös uránizotóp arányát az
uránon belül. Atombomba
elõállításához 90 százalékos
dúsítottságot kell elérni.
Megfigyelõk szerint az el-
múlt napokban történt figyel-
meztetés Irán részérõl Izrael
számára, hogy ne indítson
háborút jelentõ támadást a
közép-ázsiai ország ellen. 

Irán nyílt és „csendes” háborúja

Egy letöltendõ és egy felfüggesztett
börtönbüntetés, egy felmentés és egy,
a parlament által visszatartott dosszié
– ez Adrian Nãstase bûnvádi perei-
nek jelenlegi gyorsmérlege

Hillary Clinton amerikai külügymi-
niszter az Öböl menti országok, vala-
mint a szaúdi diplomácia fejével tár-
gyalt az iráni nukleáris programról.
Clinton szerint egyre kevesebb ideje
van Teheránnak a békés megoldásra,
a lehetõség a tárgyalásokra ugyanis
nem tart örökké.

Irán – a bushehri atomerõmû. Nemzetközi szakértõk szerint nem csak békés célokat szolgál



A Magyar Országgyûlés Nemzeti Összetar-
tozás Bizottságában Klemm Józseffel, az
Újvidéki Rádió igazgatójával beszámolhat-
tunk a külhoni magyar sajtó helyzetérõl, a
Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek
Konvenciójának (KMÚEK) törekvéseirõl.
Azért is örültünk a lehetõségnek, mert a
KMÚEK alapítóinak szilárd meggyõzõdé-
se volt és maradt, hogy a nemzeti összefo-
gás megvalósulásának fontos és megkerül-
hetetlen eszköze, közege a sajtó. A komoly
média egyrészt hírt ad a különbözõ nem-
zetrészek mindennapjairól, ünnepeirõl,
másrészt már kipróbált megoldásokról, si-
kertelenségekrõl és sikerekrõl informálja
azokat, akik különbözõ idõszakokban, de
ugyanazokkal a kihívásokkal szembesül-
nek. Másrészt a sajtónak – miután Balázs

Géza professzor szerint is
a szépirodalmi nyelv elve-
szítette nyelvi norma sze-
repét – fontos feladata
van abban, hogy az élõ
magyar nyelv egységesül-

jön, a különbözõ földrajzi
élettereken tapasztalha-
tó nyelvi szétfejlõdést
megakadályozza. 

Kutatások bizonyítják: az írott és sugárzott
sajtó nyelvhasználata az anyaországon kívü-
li magyarok lakta területeken normának
számít, a média tanítja meg a Magyarország
határain kívül élõket a rohamosan fejlõdõ és
megújuló tudományos, mûszaki, gazdasági
nyelv használatára. És nem mindegy, hogy
mihez igazodnak az anya-
ország határain kívüli ma-
gyarok: az elburjánzó bul-
vár média szlengjéhez,
vagy a még megmaradt ko-
moly sajtó viszonylag vá-
lasztékos és a nyelvújítás-
ban még mindig szerepet vállaló nyelvéhez.
Más kutatások arról vallanak, hogy a felnõtt
korú erdélyi magyarok 80 százaléka számá-
ra az írott sajtó – a nyomtatott és az e-
media – az egyetlen realfabetizációs ténye-
zõ, azaz kizárólag azt olvassák. 
Az anyaországon kívüli magyar sajtó hitel-
mutatója jóval meghaladja más intézmé-
nyek bizalmi indexét, és megközelíti az
egyházakba vetett hit mértékét. Intéz-
ményrõl szóltam, mert a külhoni magyar
szerkesztõség nem csak a lapkészítésnek,
hanem az információszolgáltatásnak is
mûhelye. A kisebbségi magyar társadalom-

ban a szerkesztõség közösség- és közön-
ségszervezõi iroda, rendezvényszervezõ,
jogi tanácsadást nyújtó, kisebbségi jogi
képviseletet ellátó, sok esetben könyvki-
adó, hegyi túrákat szervezõ, továbbá isko-
lai, kulturális rendezvények támogatója. 
Amikor Magyarország a hungarikumok fel-

mutatására készül, hadd
nevezzek meg én is egy
igazi transzilvanikumot.
Azt, hogy számos, nagy
példányszámú erdélyi
magyar lap az újságírók
tulajdonában van. Ez biz-

tosítja az olvasó korrekt tájékoztatásának
lehetõségét. Ezek a lapok azonban farkas-
törvények irányította piaci verseny körül-
ményei közt mûködnek. De mûködnek.
Úgy vélem, a kisebbségi lapokat fokozot-
tan támogatni érdemes és kell. Ahogyan
támogatni érdemes a romániai magyar rá-
diók és televíziók mûsorgyártását is.
Számtalan örökségvédelmi, társadalom-
szociológiai, tényfeltáró mûsor nem készül
el, mert ezt a tevékenységet hosszú ideje
senki sem támogatja. 
Érdemes kezdeményezni és támogatni a
magyar újságok archívumának digitalizá-

lását, ez kútfõt jelenthet a tizenkilence-
dik-huszadik század, illetve a közelmúlt
történészeinek. 
A napilapok internetes megjelentetése
veszteséget okoz a kiadónak. A napihírek
megjelenítése a világhálón azonban elen-
gedhetetlen azoknak a magyaroknak, akik
a világ más tájairól figyelik a nemzetré-
szekkel történõ eseményeket.
A rendszerváltáskor középkorú újságírók
lassan nyugdíjba vonulnak. Az utánpótlás
kérdését meg kell oldani. Vajdaságban és
Erdélyben mûködik, illetve Erdélyben
már csak mûködött a szakma által is
eredményesnek tartott újságíróképzés.
Rendkívül fontos lenne, ha megoldódna
ezekben az oktatási központokban az új-
ságírók szakmai továbbképzése is, az élet
végéig tartó tanulás korszakában, progra-
mok hiányában, a továbbképzésen való
részvétel sajnos nem jellemzõ a külhoni
magyar újságírók többségére.
A romániai magyar és a magyar–magyar
összefogás tekintetében az anyanyelvi sajtó
fejlesztése épp olyan fontos feladat, mint a
gazdaságé vagy az oktatásé. Elmondtam
ezt Budapesten, elmondom itthon is. Talán
akad, akinek füle van és meghallja. 

Egy másik, ennél híresebb esetben az emberek úgy akarták
csapdába csalni, hogy megkérdezték tõle, rendjén való-e, hogy a
zsidók adót fizessenek a rómaiaknak. Úgy okoskodtak, hogy ha
igennel felel, akkor a többi zsidó nem tiszteli többé, ha nemet
mond, akkor õk ezt a függelemsértést majd sietve jelenthetik a
római helytartónak, Poncius Pilátusnak. Õ azonban csak elmo-
solyodott, és elkért egy olyan pénzérmét, mellyel az adót kell fi-
zetni. Átadtak neki egy római pénzt, rápillantott, majd föltette a
kérdést: kinek az arcképe látható rajta. Nos, felelték feszengve, a
császáré. Erre pedig Jézus úgy válaszolt: akkor adjátok meg a
császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené. Az emberek
ezt feltehetõen fogcsikorgatva vették tudomásul.
Ez az ember azonban jóval több volt eszes vitatkozónál. Min-
denfelé híre ment csodálatos gyógyításainak. A sánták, a va-
kok, a betegek, no meg azok, akik csak hallani akarták õt, néha
oly nagy számban ostromolták, hogy a Galileai-tenger partjáig
kellett hátrálnia, ott csónakba szállt, s a vízen ringatózva szólt
az egybegyûltekhez. Gyógyításai nemegyszer oly látványos
eredményeket hoztak (hiába vagyunk hajlamosak azt gondolni,
hogy ma már meg tudjuk magyarázni), hogy az emberek sze-
mében nagy nyomatékot adtak ama nézetének, miszerint a rí-
tusoknál fontosabb a szeretet. A közfelfogás az õ szavait való-
ban sokkal hitelesebbnek fogadta el, mint az intézmények kép-
viseletében fellépõ, utasítgató szószátyárokét. Hatalma eredeté-
nek kérdése úgy vált egyre sarkalatosabb ponttá, ahogy a
teokraták aggodalma fokozódott. 

Louis Baldwin: Jézus és a hatalmasok 
Fordította Dobrás Zsófia

A sajtó és az összetartozás
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Vlagyimir Vlagyimirovics miatt újra téma lesz az
orosz–amerikai és orosz–EU kapcsolatok ingatag-
sága, ugyanakkor nagyon fontos és az elõbbiekkel
„csatolt árut” alkotva a volt szovjet szatellit álla-
mok akart-nem akart sorsa is. Elõrebocsátható,
hogy ez utóbbiak esetében nem kell egyelõre konk-
rét változásoktól tartani, de az már biztos, hogy
gazdasági (és így politikai) befolyásolási próbálko-
zások lesznek, s fõleg a világot többé-kevésbé uraló
forradalmi politikai hangulatban ezek a nyomás-
gyakorlások akár kiszámíthatatlan diplomáciai bo-
nyodalmakhoz is elvezethetnek. A Putyin reloaded
helyzetnek megfellebbezhetetlen végzetté alakulása
után az elemzõket egyre jobban foglalkoztatja,
hogy Vlagyimir Spiridonovics és Marija Ivanovna
gyermekének mennyire komolyak a szándékai egy
bizonyos „Eurázsiai Unió”, illetve egy ezzel járó
gazdasági-politikai orosz élettér megteremtését ille-
tõen. 
A külön unióban gondolkodó államelnöknek jócs-
kán vannak információi arról, hogy mi és miért nem
mûködik az Európai Unióban, így érdemes lesz fi-
gyelni a Független Államok Közössége (FÁK) orszá-
gaival való viszony alakulását, s az az érzésem, hogy
ennek a relációnak, amely cseppet sem egyértelmû-
en oroszbarát, a megkülönböztetett figyelmû újra-
ápolása még ebben az évben elkezdõdik. 
Ha a FÁK-vezetõkkel nem képes a saját szájíze
szerint szorosabbá, függõbbé egyezkedni, képes
lesz-e Putyin egy újabb, államok fölötti közösséget
teremteni, s ha igen, milyen hatással lehet ez azok-
nak a posztszovjet országoknak a sorsára, amelyek-
nek jó része hadilábon áll még az alkalmazott de-
mokrácia (a nyugati szemléletû persze) fejezeteivel. 
Ha nem sikerül – a kérdés maradhat ugyanez. Poli-
tikai stabilitás hiányában belemenni egy az EU, az
USA, Kína és Törökország által meghatározott,
energiahordozói, kereskedelmi hegemónia, tõke-
egykeség és régióbiztonsági addsza-nesze huzavoná-
jába, veszélyes lehet a taskenti alapszerzõdés orszá-
gainak. Csak egy példát: milyen konkrét nyugati
vagy USA-részrõl érkezõ stabilizáló és oroszmente-
sítõ segítségre vezethetõ vissza a Moszkva-ellenes
grúz közjáték, milyen védelmi garanciákkal fizettek

a „nagyok” a kontinens nyugati része fe-
lé való önveszélyes ácsingózásért? Ezt
a túlzó lelkesedést, amely messzeme-
nõen nem tényleges védettség, vala-
mint az ilyen attitûd által teremtett

ûrt ha nem próbálná konkrét tarta-
lommal feltölteni az új orosz elnök,

teljesen buggyant lenne. És, mint
tudjuk, a vaslogikájú Putyinról
képtelenség elmekórtani jelensé-

get elnevezni.Ady András
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Az anyanyelvi sajtó fej-
lesztése épp olyan fontos
feladat, mint a gazdaságé
vagy az oktatásé.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Nem csupán a földön, 
hanem az idõben is vannak sivatagok.” 

Francis Bacon

Igazoltatás

A pénzérme

Flash–
forward

Ambrus Attila

A nap címe. Pénzek politikai színezet nél-
kül, Azi

Magyarázat. Ha úgy is tesz, ahogy mondja,
Mihai Rãzvan Ungureanu nem csupán jel-
lemerõrõl, hanem olyan politikai bátorságról
is tanúbizonyságot tesz, amely csakugyan a
legszebb jövõre jogosítja fel. A lap szerint a
miniszterelnöknek „sikerült meggyõznie a
kormánykoalíció tagjait, hogy a polgármes-
teri hivatalok politikai színezettõl függetle-
nül, két alapelv szerint részesüljenek kor-
mánytámogatásban: az európai támogatási
alapok(hoz szükséges önrész) finanszírozásá-
ra és adósságtörlesztésre”. A hír bizonyára
bejárja a sajtót a kormányülés döntéseinek
ismertetése kapcsán, mi most emeljük ki,
hogy ha tényleg így jár el a kormány, vagyis
elõdjeitõl teljesen eltérõen nem kezeli és
osztja el preferenciálisan a támogatásokat,
akkor ezzel lehetetlen nem jó pontokat sze-
reznie a szavazók körében is. 

Hova morális? A Gândul Monica Macovei
szavait emeli ki: a delnõ erkölcsileg igazol-
hatatlannak tartja, hogy valaki „az ellenzék-
hez pártoljon át”. Nyilvánvalóan
Frunzãverdérõl van szó, az igazság bajnok-
nõje szerint „azért elhagyni egy pártot, hogy
független légy, igazolhatónak tûnik, de az el-
lenzékhez átpártolni jellemtelenség”. Ha jól
értettük a korrupció kérlelhetetlen ellenségé-
nek szavait, akkor õ csak a fordított irányú,
vagyis a hatalom pártjára történõ átállást
tartja erkölcsösnek. Pusztán ízlés kérdése
lenne?

Preda kálváriája. Cristian Preda igen intel-
lektuális a PDL számára – olvasható az elsõ-
oldalas cím az Adevãrulban. Az Evenimentul
Zilei mintha nem nagyon tudná kezelni a fõ
kormánypárt újabb botrányának kérdését, a
România liberã pedig, bár szintén inkább kor-
mánypárti, azt írja: „A PDL készen áll a vá-
lasztásokra: egy reformistával kevesebb, egy
káplárral több.” És hogy világos legyen, kirõl
van szó, hozzáteszi: „Preda – tisztségétõl
megfosztva, Blaga – kampányfõnökké kine-
vezve.” Mintha az ellenzéki Azi „állna ki”
leginkább Cristian Preda mellett, persze leg-
inkább annak kijelentése miatt, miszerint õt
„a Tartalom Nélküli Forma úrhölgy” záratta
ki, hatalmával visszaélve. Persze Emil Boc
sem ártatlan a dologban…
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Mentesülnek az árufor-
galmi adó (áfa/TVA) fi-

zetése alól a közeljövõben
azok a hazai kis- és közepes
vállalkozások (kkv-k), ame-
lyeknek éves forgalma nem
haladja meg az 50 ezer eurót
– errõl döntött a minap az
Európai Bizottság (EB), rá-
bólintva a küszöb emelését
javasló román kérelemre. A
könnyítést a román kormány
elsõ ízben 2010 végén, a
Nemzetközi Valutaalaphoz
(IMF) és az Európai Bizott-
sághoz címzett szándékleve-
lében kérte, vállalva, hogy a
módosítás lehetõvé tétele
esetén a Pénzügyminisztéri-
um is kidolgoz egy egysze-
rûbb adózási rendszert az
ilyen, kis forgalmat lebonyo-
lító vállalkozások számára.

A határozat hétvégén az
unió hivatalos közlönyében
is megjelent, az érintett hazai
cégek ettõl a dátumtól szá-
mítva 2014 végéig részesül-
hetnek a könnyítésben – fel-
téve, hogy addig egy másik
határozat nem rendelkezik
másképp az áfafizetési köte-
lezettségrõl. Fontos azonban
megjegyezni, hogy az EB-

döntés hivatalos szövegében
nem a fentebb szereplõ 50
ezer eurós, hanem 65 ezer
eurós felsõ küszöbérték sze-
repel. Ez azzal magyarázha-
tó, hogy a határozat leszöge-
zi: az áfafizetési „amnesztia”
határértékét a Románia uni-

ós csatlakozásának idõpont-
jában mért euróárfolyamhoz
kell igazítani. Mivel 2007. ja-
nuár elsején hozzávetõlege-
sen 3,3 lejért váltották az
eurót, a mai 4,3-4,4 lejes ár-
folyamon kiszámított küszöb
is csökken. 

HIRDETÉS
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Elengedett CFR-adósság 

A Román Államvasutak
(CFR SA) közel négymilli-
árd lejes tartozásának elen-
gedésérõl, illetve ezen ösz-
szeg részvényekké való ala-
kításáról döntött tegnapi
ülésén a kormány – adta hí-
rül a Mediafax. Az intézke-
désrõl sürgõsségi kormány-
rendelet rendelkezik, amely
a CFR-t felmenti az állami
tartozásról szóló törvényke-
zés alól. A kabinet úgy véli,
hogy a cégnek nyújtott
pénzügyi segítség nem mi-
nõsül állami támogatásnak,
lévén a CFR a román vas-
úti közlekedést egyedül me-
nedzselõ társaság.

Váradon a Plexus

Negyvenmillió eurós beru-
házással létesít gyárat Nagy-
váradon az amerikai Plexus
cég, amely egy éven belül
250 embernek adna munkát
a környéken – ezzel 500-ra
emelve romániai alkalma-
zottainak számát. A Körös-
parti városban elektronikai
alkatrészeket gyártanak
majd a Plexus másutt talál-
ható – kommunikációs, or-
vosi, ipari, biztonsági, védel-
mi és repüléstechnikai fel-
szereléseket elõállító – válla-
latai számára. Az Eurobusi-
ness ipari parkban felhúzan-
dó gyárcsarnok egyelõre 26
ezer négyzetméteren fekszik,
ám az épület kibõvítehõ lesz. 

Hírösszefoglaló

Bukarest után Kovászna
megyében a legkevesebb

a használaton kívüli, illetve
leromlott állagú terület Ro-
mániában – derült ki az
Econtext gazdasági portál
elemzésébõl. A statisztika
szerint az ország megmûve-
lésre alkalmas 9,4 millió
hektár termõföldjébõl egy-
millió hektár parlagon hever
(és így lassú romlásnak van
kitéve). Ezen felül további
félmillió hektárnyi föld áll
használaton kívül – olyan
területek, amelyeket eddig
sosem dolgoztak meg, mivel
általában termelésre alkal-
matlanok. Öröm az üröm-
ben, hogy a megmûveletlen

területek aránya folyamato-
san csökkent az utóbbi évek-
ben. Országos szinten
Kovászna megye áll a leg-
jobban: a hivatalos adatok
szerint itt csupán 919 hek-
tárnyi föld áll kihasználatla-
nul vagy leromlott állapot-
ban. A 8243 hektár ilyen te-
rülettel rendelkezõ Hargita
megye a középmezõnyben
helyezkedik el, Maros me-
gye ugyanakkor az átlagos-
nál rosszabb helyet foglal el
a 13 593 hektár leromlott ál-
lagú területével. A legrosz-
szabb mutatókkal többnyire
a közép-erdélyi megyék ren-
delkeznek: Fehér megye,
Kolozs megye, Hunyad me-
gye, Beszterce-Naszód me-
gye, Szilágy megye. 

Földbajnok HáromszékNagy segítség 
a kis cégeknek

Az áfamentességi küszöbemeléstõl nõ a kkv-k versenyképessége

MTI

Az Európai Bizottság
(EB) jelezte, hogy meg-

szünteti Románia humán-
erõforrás-fejlesztési operatív
programjának felfüggesztésé-
rõl hozott határozatát, és is-
mét elkezdi kifizetni a prog-
ram keretében Bukarest által
elküldött számlákat – jelen-
tette be Dan Suciu. A kor-
mányszóvivõ szerint Brüsz-
szel azért döntött a pénzala-
pok befagyasztásának felold-
tásáról, mert Románia idõ-
közben elõrelépéseket tett a
program alkalmazása terén,
emellett a román gazdaság

helyzetét is figyelembe vet-
ték. Suciu ugyanakkor el-
mondta, hogy az EB levélben
jelezte: a kifizetések újraindí-
tását feltételekhez köti – és-
pedig ahhoz, hogy Románia
az elsõ félévben 10 százalék-
kal csökkenti egyes számlák
elszámolási arányát. Ebben
az idõszakban ugyanis az
Európai Bizottság folytatja
az ellenõrzéseket. Mint isme-
retes, az EB jelentõs hiányos-
ságokat fedezett fel korábban
a szóban forgó operatív prog-
ram ellenõrzési rendszeré-
ben, többek között a pályáza-
tok kiválasztásával kapcsola-
tosan. 

„Felolvad” az uniós pénz



Antal Erika

Jegyet adhatnak ezentúl
tanáraiknak az egyetemi

hallgatók, értékelésük a fel-
sõoktatási intézmények hon-
lapjára is felkerül, így a fel-
vételi elõtt álló diákok is
megismerhetik az oktatói
kar teljesítményét – ez csu-
pán egyike azoknak a hama-
rosan érvénybe lépõ elõírá-
soknak, amelyet az egyetemi
hallgatók jogairól és köteles-
ségeirõl szóló keretszabályo-
zás tartalmaz. A Hivatalos
Közlönyben ezen a héten
megjelenõ jogszabályról a
múlt hét végén egyeztetett
Cãtãlin Baba oktatási mi-
niszter az Egyetemista Szer-
vezetek Országos Szövetsé-
gével (ANOSR) és a Diák-
szervezetek Országos Szö-
vetségével (USR). A doku-
mentum szabályozza az
egyetemi tanulmányok meg-
szakítását és újrakezdését, il-
letve elõírja: a hallgatók na-
pi óraszáma nem haladhatja
meg a nyolcat. 

A szabályozás alapelveit
valamennyi egyetemnek kö-
telessége érvényesíteni, s
ezekre az elvekre alapozva a
továbbiakban a felsõoktatási
intézmények „személyre sza-
bottan” is kidolgozzák belsõ
szabályzataikat.

Kötelezõ jegyzet

„Daniel Funeriu korábbi
oktatási miniszter kívánsága
volt, hogy egy demokratikus

társadalomnak megfelelõen
egységes mûködési szabály-
zata legyen a felsõoktatás-
nak” – emlékeztette lapunkat
Király András oktatási ál-
lamtitkár. Elmondta: a sza-
bályozások sok vitát tesznek
fölöslegessé, elsõsorban a
vizsgákkal kapcsolatban,
ugyanis leszögezi, hogy a di-
ákok mikor és hányszor vizs-
gázhatnak. 

Az Egyetemista Szerveze-
tek Országos Szövetségének
(ANOSR) elnöke, Daniela
Alexe lapunknak elmondta:
már öt éve kezdeményezték,
hogy a hallgatók jogait és kö-
telezettségeit összegzõ sza-
bályzat kidolgozását a tan-
ügyi törvény is tegye kötele-

zõvé. Magyarázata szerint a
miniszterrel egyezetett diák-
statútum irányelveket ad,
amelyeket az egyetemek
szükségeik szerint kiegészít-
hetnek. „Az egyeztetések fo-
lyamán az egyetemi jegyze-
tekrõl és a tanárok online-
értékelésérõl volt a legnehe-
zebb dûlõre jutni. Ám sike-
rült elérnünk, hogy az okta-
tók ezentúl kötelesek lesznek
nyomtatott vagy digitális
verzióban egyetemi jegyzetet
is biztosítani a diákoknak” –
mondta Daniela Alexe. A di-
ákvezér elmondta: sikerült
több illetéket is eltörölni,
amit eddig a hallgatók a di-
ákkönyvekre és egyéb hiva-
talos iratokra fizettek.

Üdvözlik 
az új szabályozást

A Kolozsvári Magyar Di-
ákszövetség (KMDSZ) elnö-
ke, Talpas Botond megkere-
sésünkre elmondta, a Babes-
Bolyai Tudományegyetemen
hamarosan nyilvános vitát
szerveznek az új szabályzat
BBTE-re vonatkozó kiegészí-
téseirõl. „Azt szeretnénk el-
érni, hogy az egyetem multi-
kulturális jellege elõtérbe ke-
rüljön” – magyarázta Talpas
Botond. Hozzátette: a rektori
hivatallal is egyeztetetnek és
május végéig az egyetem sze-
nátusának el kell fogadnia a
véglegesített szabályzatot. A
KMDSZ elnöke szerint a ke-

retszabályzat nagy elõnyt je-
lent a diákság számára. 

Horváth Attila Zoltán, a
Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem marosvásár-
helyi Mûszaki és Humántu-
dományok Kar hallgatói ön-
kormányzatának elnöke la-
punknak elmondta, valóban
szükség volt erre a szabályo-
zásra. Ám úgy véli, a Sapi-
entia hallgatói és az egyetem
közötti kapcsolatrendszert az
új rendelkezések nem befo-
lyásolják. „Kapcsolatunk az
egyetemünkkel, az intéz-
mény vezetõségével, tanári
közösségével jónak mondha-
tó, nem változtat ezen a tör-
vény. Tiszteletben tartják a jo-
gainkat, és mi is igyekszünk
teljesíteni kötelességeinket” –
fogalmazott a diákvezér. 

„Nem hiszem, hogy ez
olyan nagy változást hozna a
mi életünkbe, hiszen az órá-
kon való részvétel vagy a
gyakorlat szükséges, nem
csökkenthetõ le ennél job-
ban” – mondta az ÚMSZ-nek
Molnár Réka harmadéves or-
vostanhallgató. A marosvá-
sárhelyi diáklány néha való-
ban fárasztónak érzi az év-
közben elvégzendõ feladato-
kat, ahogy a vizsgákat is, en-
nek ellenére mégsem hisz a
változtatás újszerûségében.
„Jól akarok teljesíteni a vizs-
gákon is és késõbb a szakmai
életemben is. Nem hiszem,
hogy az óraszámok csökken-
tésével ezt könnyebben meg-
vaósítható” – magyarázta az
orvostanhallgató. 
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Röviden

B. R.

„A vidéki madarak repül-
jenek Bukarestbõl!” –

skandálták tegnap azok a ta-
xis tüntetõk, akik elfogadha-
tatlannak tartják, hogy a fõ-
várost ellepték az Ilfov me-
gyei rendszámtáblás taxik. A
tiltakozók emlékeztettek ar-
ra, hogy a törvény értelmé-
ben más megye fuvarozói
nem is kaphatnának Buka-
restre szóló mûködési enge-
délyt. A tegnapi tüntetésen a
beharangozott kétezer helyett
csak ötszáz taxis gyûlt össze
a parlament épülete elõtt, fé-

lig lezárva az Alkotmány tér
körüli forgalmat. A fõvárosi
fuvarozók egy héttel koráb-
ban is utcára vonultak azért,
hogy szigorúbban alkalmaz-
zák a 2003/38-as törvény
nemrég elfogadott módosítá-
sait. Fõbb követeléseik közé
tartozik, hogy a taxisok kizá-
rólag csak azokon a települé-
seken belül tevékenykedhes-
senek, ahova a mûködési en-
gedélyük szól. Kérik, hogy
az egységes fuvardíj betartá-
sát is ellenõrizzék jobban, va-
lamint ne legyen kötelezõ a
diszpécserek szolgáltatásai-
nak igénybevétele. 

„Kiskáté” a diákoknak

Kovács Zsolt 

Kovászna megyében
mintegy 350 elõkészítõ

osztályos gyereket nem írat-
tak iskolába, hívta fel a fi-
gyelmet tegnap Keresztély Ir-
ma. A háromszéki fõtanfel-
ügyelõ elmondta, a rendelke-
zésére álló nyilvántartási
adatok szerint arra számítot-
tak, hogy több mint 2000
gyereket iratnak be az elõké-
szítõ osztályokba, ezzel
szemben az elsõ két beiratko-
zási fordulóban mindössze
1657 gyereket iskoláztak be
szüleik, ami az érintettek

89,27 százaléka. Keresztély
Irma szerint vidéken szinte
száz százalékos a beiskolá-
zás, mivel az iskolaigazgatók
és pedagógusok házról házra
jártak. Településenként
mindössze egy-két gyerek
maradt ki, akik szüleikkel
külföldön tartózkodnak. Az
óvodák jelentésébõl az derült
ki, hogy Háromszéken mind-
össze 47 olyan hat évet betöl-
tött gyerek van, akit még
nem irattak be az iskolába. A
többi mintegy 300 gyerek vél-
hetõen szeptember 1. és de-
cember 31. között tölti be a
hatodik életévét, és mivel a

törvény ez esetben megenge-
di, a szülõk úgy döntöttek,
hogy az óvodai nagycsopor-
tokba iratják vissza õket. A
jelenség a szülõk félelmével
magyarázható, mivel nem
tudják mi vár gyerekükre az
iskolában. Keresztély Irma
szerint nem jó megoldás,
hogy a gyerekeket ismét a
nagycsoportokba iratják, mi-
vel olyan dolgokat kell újrata-
nulniuk, ami képességeikhez
képest alacsony szintû. Há-
romszéken az elsõ osztályok-
ba eddig 2125 gyereket írtak
be, ami az érintettek 89,58
százalékát jelenti. 

Ellenõrzés a sürgõsségin

Az Egészségügyi Minisztéri-
um ellenõrzéseket végez 67
olyan egészségügyi intéz-
ményben, amelyben az ál-
lam által finanszírozott sür-
gõsségi osztály mûködik.
Két évvel ezelõtt már volt
egy hasonló, átfogó ellenõr-
zés. A helyszínekre a Me-
gyei Közegészségügyi Igaz-
gatóságok szakemberei száll-
nak ki, és egy héten keresz-
tül megvizsgálnak minden
aspektust, amely befolyásol-
ja egy sürgõsségi osztály
mûködését. Az egyhetes idõ-
tartam meghosszabbítható,
ha az illetékesek azt indo-
koltnak találják. Idén az ösz-
szes megyébe más megyébõl
száll ki az ellenõrzést végzõ
csoport, így nem merülhet
fel annak gyanúja, hogy a
vizsgálat során visszaélések
történnek. A szakemberek
azt is ellenõrzik, hogy mi-
ként használták fel a szaktár-
ca által 2011-ben kiutalt
anyagi támogatásokat. A
vizsgálat része az Egészség-
ügyi Minisztérium hosszú
távú stratégiájának, amely a
sürgõsségi osztályok haté-
kony mûködésének biztosí-
tását szolgálja. 

Zsibón temetik el 
Sziklavári Szilárdot

Szülõvárosában, Zsibón te-
metik el a hétfõn elhunyt
Sziklavári Szilárdot, a Ko-
lozsvári Magyar Opera éne-
kesét. A 32 éves fiatal mû-
vész ismeretlen okok miatt
öngyilkosságot követett el.
Menyasszonya vasárnap este
talált rá lakása fürdõszobájá-
ban. Az operaénekest szív
környéki szúrt sebbel szív-
kórházba szállították, ahol
két mûtét után hétfõn bele-
halt sérüléseibe. A kolozsvá-
ri rendõrség nyomozást indí-
tott az ügyben. Sziklavári
Szilárd 1980. július 29-én
született Zsibón, 2000-ben a
zilahi Gheorghe ªincai Taní-
tóképzõn szerzett diplomát,
majd 2006-ban a kolozsvári
Gheorghe Dima Zeneakadé-
mián végezte zenei tanulmá-
nyait.  Egyetem után a Ko-
lozsvári Magyar Operában
helyezkedett el, ahol kisebb-
nagyobb szerepekben láthat-
ta a közönség.

Trükk az EU-s tagsághoz

Papíron kétezeren is osztoz-
nak egy egyszobás laká-
son Romániában, többségé-
ben moldávok. A román
jogszabályok ugyanis lehetõ-
vé teszik, hogy állandó lak-
helyként meglepõen sok em-
ber tüntethesse fel ugyanazt
a címet. Erre azért van szük-
ségük, hogy román személy-
igazolványt kaphassanak,
így legálisan juthatnak be az
Európai Unióba. Többségük
végcélállomása Nagy-Britan-
nia, ahol sokan munkát ta-
lálnak. Romániában a két-
ezer fõs albérlet csak egy a
sok csel közül. Egy hírhon-
lap szerint a hatóságok csak
sajnálkoznak, és azt is pusz-
tán színleg teszik, mivel az
új állampolgárok bevételt ge-
nerálnak az államkasszának. 

Május végére az egyetemeknek saját szabályzatot kell létrehozniuk az irányelvek alapján

Taxistüntetés Bukarestben Elõkészítõ helyett óvoda

ÚMSZ

Közel nyolcezer pályáza-
tot kapott mostanáig a

Szülõföldön magyarul program
idei kiírása keretében a Ro-
mániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége. „Folyamatosan,
zsákszámra érkeznek a pá-
lyázatok a szervezet csíksze-
redai központjába, péntekig
7700 levelet kaptak” – mond-
ta el Burus Siklódi Botond, a
szervezet elnöke. A március
15-én meghirdetett pályázat-
ra április 30-ig jelentkezhet-
nek a  Magyarország határa-
in kívül élõ és magyar nyel-
ven tanuló óvodások, iskolá-

sok szülei és az egyetemisták.
A program keretében a ma-
gyar állam részérõl nevelési,
oktatási, tankönyv- és tanesz-
köz-, valamint hallgatói tá-
mogatásban részesülhetnek a
pályázók. Az eddig beérke-
zett levelek mintegy felét már
elvitték Szovátára, ahol az
adatfeldolgozás zajlik. „Ez a
folyamat idén gyorsabban
halad, mint tavaly” – tájékoz-
tatott az RMPSZ elnöke,
ugyanis számos adattal ren-
delkeznek már a tavalyi pá-
lyáztatásról. Úgy véli, eddig
minden szülõ, aki szeretne
pályázni a támogatásokra,
megkapta a pályázati ûrlapo-

kat a tanintézményben, aho-
va a gyereke jár, de az inter-
netrõl is le lehet tölteni eze-
ket, a www.szulofoldonmag-
yarul.ro honlapról. Az ûrlap-
ok a hallgatói önkormány-
zatokhoz is eljutottak, számí-
tásaik szerint azonban az
egyetemisták inkább az inter-
netrõl töltik le ezeket.  A je-
lentkezõknek idén is két he-
tük van kiegészíteni a a pá-
lyázati csomagokat, ha vala-
milyen dokumentumot le-
adáskor nem csatoltak. A ko-
rábbi bejelentés értelmében a
program keretében idén a
családok a tanév végéig meg-
kapják a támogatást. 

Húsz nap alatt 8000 pályázat

Mintegy ötszáz taxis tüntetett a parlament épülete elõtt Fotó: ÚMSZ
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Minden szempontból
megújul a Pécsi Orszá-

gos Színházi Találkozó
(POSZT), amelynek dísz-
vendége idén Cserhalmi
György lesz – hangzott el a
június 7. és 16. között zajló
mustra keddi, budapesti saj-
tótájékoztatóján. Stenczer
Béla, a POSZT ügyvezetõ
igazgatója három, a Zsolnay
Negyed Kodály Központjá-
ban megvalósuló programot
emelt ki: a 18 év után újra
színpadra lépõ East együttes
koncertjét, a L’art pour L’art
26 éves jubileumi estjét és
Varnus Xaver fellépését, aki-
nek vendége lesz a koncer-
ten Bodrogi Gyula színmû-
vész. A három produkcióra
keddtõl már kaphatók a je-
gyek. A pontos mûsornap-
tárt a húsvét utáni héten a
honlapon (www.poszt.hu) te-
szik közzé. A versenyprog-
ramra – amelyben 14 pro-
dukció szerepel – április vé-
gén, az off-programokra má-
jus elején kezdik árulni a be-
lépõket. Márta István, a
POSZT mûvészeti vezetõje
az off-programokról el-
mondta: az új tulajdonos-
társ, a Magyar Teátrumi
Társaság belépésével új ötle-
tek, tartalmak jelennek meg
a rendezvényen. A kiállítási
program is bõvül: a magyar
díszlet- és jelmeztervezõk
aktívabban vesznek részt az
eseményen. 
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T. Koós Imola

A kolozsvári Arcadia
kvartett lett a londoni

Wigmore Hallban megren-
dezett nemzetközi vonósné-
gyes-koncertverseny (Wig-
more Hall London Inter-
national String Quartet
Competition) elsõ helyezett-
je. Az Arcadia tagjai – Tö-
rök Anna (hegedû), Rãsvan
Dumitru (hegedû), Traian

Boalã (brácsa) és Török Zsolt
(cselló) – a tízezer angol font-
tal járó elsõ díj mellett  a Bee-
thoven-díjat is megkapták a
brit fõvárosban tartott meg-
mérettetésen. A kolozsvári
együttes Mendelssohn a-
moll vonosnégyesével nyû-
gözte le a zsûrit. Az elsõ he-
lyezéssel az is együtt jár,
hogy az Arcadia kvartett
önálló koncertet fog adni a
londoni Wigmore Hallban és

2013 õszétõl nagy-britanniai
turnéra indul. 

A rangos megmérettetés a
világ minden tájáról London-
ba vonzotta a vonósnégye-
seket Koreától Lengyelorszá-
gon át az Egyesült Államo-
kig. A döntõt a BBC rádió
rögzítette és tûzte mûsorára. 

Az Arcadia vonósnégyes
2006-ban alakult, tagjai egy-
ben a kolozsvári filharmónia
zenészei is, akik Bécsben vé-

gezték a zeneakadémiát,
majd Bukarestben, Berlinben
és Amszterdamban mester-
kurzusokon képezték magu-
kat. Elsõ közös fellépésük a
kolozsvári Mozart-fesztivá-
lon volt, amelyen elsõ díjat
kaptak. Ez indította el õket a
felfelé ívelõ pályán: CD-t ad-
tak ki, a Román Kulturális
Intézet (ICR) jóvoltából pe-
dig londoni ösztöndíjban ré-
szesültek. 
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Múzeumok a neten

Összesen negyven ország
151 intézményének 30
ezer mûtárgyát találhatják
meg keddtõl az inter-
netezõk nagy felbontású
digitalizált változatban a
Google globális virtuális
múzeumában; az ingyenes
online platformon már a
budapesti Szépmûvészeti
Múzeum és Magyar Nem-
zeti Galéria több mint 200
mûkincse is elérhetõ. Heal
Edina, a Google Magyar-
ország vezetõje a projekt
budapesti bemutatóján fel-
idézte: négy évvel ezelõtt
az internetes óriáscég né-
hány alkalmazottja sza-
badidejében kezdett dol-
gozni a mûvészeti progra-
mon. Keddtõl nemcsak a
megtekinthetõ mûtárgyak
mennyiségében, de funkci-
óiban is jelentõsen többet
nyújt a Googleartproject.com
honlap: a sokoldalú keres-
hetõség mellett ezentúl
számos épületben virtuális
sétákat lehet tenni, szemé-
lyes gyûjteményeket össze-
állítani és megosztani, il-
letve a videokonferencia-
szolgáltatásnak köszönhe-
tõen közösen megcsodálni
a mûtárgyakat.

Barni-turné 
Székelyföldön

A Koinónia kiadó Szé-
kelyföldön is bemutatja
Zágoni Balázs író Barni
könyve, Barni Berlinben,
Barni és a lányok, illetve
Barniék tele címû gyermek-
könyveit. A Barni-sorozat
2005-ös megjelenése óta
nagy sikernek örvend,
a Barniék tele immár a ne-
gyedik kötet a sorban. A
meséket olvasva elvarázsolt
medencék, láthatatlan bál-
nák, égig érõ paszulyok,
álommanók, pónik és kaló-
zok világába barangolha-
tunk Barnival, Dorkával és
Hannával, három ízig-vé-
rig testvérrel. Az erdélyi
gyerekek mindennapjai is
visszaköszönnek ezekben a
történetekben, a nyelvhasz-
nálat, iskolába, óvodába
járás és nevelés szintjén.
Ma 17 órától Székelyke-
resztúron, a múzeum elõa-
dótermében ismerkedhet-
nek meg a Barni-mesékkel
és a Koinónia kiadó más
köteteivel az érdeklõdõk. 

Szászrégenben mutatják
be Markó Béla könyvét

A szászrégeni Kemény
Zsigmond Mûvelõdési Tár-
saság szervezésében, ápri-
lis 5-én, csütörtökön 18
órakor a helyi DIO-ház-
ban, Markó Béla Visszabon-
tás és Út a hegyek közt címû
versesköteteit mutatják be.
A szerzõvel Böjte Lídia, a
Kemény János Mûvelõdési
Társaság elnöke beszélget.
A rendezvény keretében
Csupán Eduárd festõmû-
vész alkotásaiból nyílik ki-
állítás. A mûvészt Baróthi
Ádám képzõmûvész mu-
tatja be. A szervezõk min-
den érdeklõdõt szeretettel
várnak. 

Röviden

Totka László

Táncos helyett színész-
rendezõt nevezett ki

Czvikker Katalin, a Sziglige-
ti Színház fõigazgatója a
Nagyvárad Táncegyüttes
mûvészeti igazgatójává. A
döntés nyomán Miklós Já-
nos, a Nagyvárad Tánc-
együttes alapító vezetõje
(képünkön) lemondott tánc-
karvezetõi tisztségérõl. Az
eddig hivatalosan nem létezõ
mûvészeti igazgatói funkció-
ba kinevezett  Dimény Le-
vente színmûvész nem tagja
a táncegyüttesnek, de már
többször rendezett számukra
elõadást. Miklós János nyílt
levéllel fordult  a vezetõség-
hez, melybõl kiderül: koráb-
ban azt az ígéretet kapta,
hogy õ lesz az együttes mû-
vészeti igazgatója. Március
21-én közölték vele, hogy
nem õt, hanem Dimény Le-
ventét nevezik ki a mûvésze-
ti igazgatói székbe, megbíza-
tása április 1-jétõl lép érvény-
be – mondta el az ÚMSZ-nek
Miklós János. Hozzátette:

korábbi funkciójában ellátta
az együttes vezetésével járó
összes munkát – így a mûvé-
szeti igazgatást is. Legin-
kább az eljárás módja bos-
szantja – mondta –, mert az
internetrõl értesült a válto-
zásról, a vezetõség csak
másnap szembesítette a
konkrét helyzettel, amelyet –
mint fogalmazott – tíz év ro-
bot utáni félreállításként élt
meg. A táncegyüttes meg-
kérdezése nélkül, „egy toll-
vonással helyeztek fölénk
egy igazgatót” – állította.
Hangsúlyozta: nem szemé-
lyes sértõdés, hanem a szak-
mai szempontok és a tánc-
együttes féltése vezérli. 

Czvikker Katalin a sajtótá-
jékoztatón viszont azt mond-
ta: az együttes részérõl dele-
gáció kereste meg, amely azt
kérte, legyen változás a tánc-
kar vezetésében. Konkrét,
írásba foglalt indokaik azon-
ban nem voltak, és semmi er-
re utaló jelzést nem kapott a
táncegyüttestõl – tárta fel
Miklós János. A társulat jö-
võjérõl elmondta, hogy an-
nak további sorsa a jövõ tit-
ka, hogy hogyan és mennyire
fog mûködni Dimény Leven-
tével, akivel rendezõként már
korábban többször is és jól
dolgozott a csapat, de még-
sem koreográfus, és a tánc vi-
lágától távolabb áll. Miklós
János közölte: lemondott ve-
zetõségi tisztségérõl és tánco-
si minõségben marad az
együttesnél. Dimény Leven-
tét lapzártáig nem sikerült el-
érnünk. 

Tánckonfliktus Váradon

ÚMSZKULTÚRA

Az Arcadia négy zenésze az európai kontinens nagyvárosai után a szigetországon is turnéra indul

Elsõ díj az Arcadiának
Londonban kapott elismerést a kolozsvári vonósnégyes

Megújul 
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Sike Lajos

Az évek óta osztrák tulajdon-
ban levõ szatmárnémeti Friss

Újság újra magyar kézbe került,
miután egy helyi házaspár visz-
szavásárolta a Inform Média
cégcsoporttól. Részben nosztal-
giából tették ezt, ugyanis koráb-
ban a napilap szintén a Baranyai
család, pontosabban Baranyai
István tulajdonában volt – ma-
gyarázta az ÚMSZ-nek az uno-
kaöcs és keresztfiú Baranyai Zol-
tán, aki feleségével együtt ismert
vállalkozó Szatmáron. A napi-
lap új tulajdonosa nem csak
nagybátyja, de édesapja emléke
miatt is ragaszkodik az újság-
hoz. Apját mint kiváló közgaz-
dászt ismerték a városban, aki-
nek bár nem volt részvénye, na-
gyon szerette a lapot, és sokat se-

gített testvérének, hogy egyen-
súlyban tarthassák. „Úgy illik,
hogy egy magyar lap magyar
kézben legyen” – toldotta meg
érvelését Baranyai Zoltán. 

Az Inform Média cégcsoport
2004 júniusában vásárolta fel a
Zotmar Press Kft. száz százalé-
kos részvénycsomagját a Szat-
mári Friss Újság kiadójában. Ek-
kor már az osztrákok jelentették
meg a nagyváradi Bihari Naplót,
valamint további négy román
napilapot is.

Az új tulajdonosokat nem ri-
asztja el, hogy manapság az
írott sajtó inkább viszi, mint
hozza a pénzt, számukra nem
kereseti lehetõség ez, inkább tá-
mogatni szeretnék a napilapot,
szívesen áldoznak fejlesztésére,
színvonalának, olvasottságának
további javításra – mondt la-

punknak Baranyai, hozzáfûzve:
cégük, a tizenhárom éve mûkö-
dõ Tradeholding Kft. a legnehe-
zebb válságban is nyereséggel
zárt, nincsenek rászorulva arra,
hogy egy amúgy is nehezen
megkapaszkodó újságtól vonják
el a pénzt.

Arra a kérdésünkre, milyen
lesz a régi-új Friss Újság, Bara-
nyai Zoltán elmondta: megtart-
ják mindazt, ami az elmúlt évek-
ben jónak bizonyult, de több
olyan változtatásra is készülnek,
amit az új kihívások megkövetel-
nek. Ezek közül elsõ helyen az új
médiát, a digitális hozzáférés le-
hetõségét, a világhálón való
hangsúlyosabb jelenlétet nevezte
meg. Mint kifejtette: tartalmi
változtatásokat is bevezetnének,
ám csak úgy, hogy a Friss Újság
továbbra is a szatmári összma-

gyarság érdekét képviselõ függet-
len napilap legyen, s mint ilyen,
se jobbra, se balra ne húzzon.
„Célunk, hogy meglássuk, mi
az, ami jó, és elõreviszi közös
ügyeinket, és ha megláttuk, ak-
kor azt nyíltan felmutassuk. Ír-
junk a bajokról, hibákról, a mel-
léfogásokról is, még ha bizonyos
érdekcsoportoknak nem is tet-
szik, ám kezeljük ezeket is úgy,
hogy próbáljuk felfedezni a job-
bítás útját; a negatív hangvételû
témákhoz is építõen álljunk,
mert célunk a bajok mielõbbi or-
voslása, a hibák kijavítása. A sér-
tegetõ címkézéstõl és bármine-
mû mocskolódástól távol tartjuk
magunkat, a szókimondás mel-
lett is a kulturált hangnak és fo-
galmazásnak kell jellemeznie a
lapot” – mondta a napilap tulaj-
donosa. 

Önkéntesek, zarándokok, 
világegyházak a Duna Televízióban

Húsvéthoz közeledve három új vallási mû-
sort indít a Duna Televízió. Az MTVA Vallási
Fõszerkesztõsége a magyar médiában szinte
fehér foltnak számító néhány területet céloz
meg: az Önkéntesek riportmagazin azokról
szól, akik szabadidejüket mások támogatá-
sára fordítják, de példaértékû akcióik leg-
többje mégis visszhang nélkül marad; az Élõ
Világegyház hírmûsor összeállításai szintén
hiányt pótolnának, hiszen a mai globalizált
és egyre szekularizálódó társadalomban a
nézõk számára kevés a nagyvilág egyházi,
vallási eseményeit bemutató híranyag – vélik
a szerkesztõk. A Zarándokutakon filmsoro-
zat, mely az elõzõ kettõtõl eltérõen nem ha-
vonta, hanem hetente jelenne meg, egy-egy
búcsújáró hely  (a tervek szerint a Kárpát-
medence mintegy 40 kegyhelyének) ismerte-
tésével mutatja be a máig élõ és alakuló val-
lási hagyományvilágot.

Olimpiák archív képei a világhálón

Mától tekinthetõ meg a Magyar Távirati Iro-
da (MTI) Fotóbank szolgáltatásában 2200,
korábbi olimpiákkal kapcsolatos fotó, me-
lyek közül 1800 archív felvételt a digitali-
zálás után most tesznek elõször közszem-
lére. A Fotobank.mti.hu oldalon az MTI
munkatársai által készített, illetve külföldi
képügynökségektõl kapott fotók az 1952-
es, 1956-os, 1960-as, 1988-as, 1992-es és
1996-os olimpiák magyar részvételét mu-
tatják be a sporteseményeket, a magyar
küldöttségeket, a felkészülést, a hazatérést,
az érmet szerzett sportolókat megörökítõ
képek révén. Június közepétõl a felvételek
köre bõvül az 1964-es, 1968-as, 1972-es,
1976-os, 1980-as olimpia, valamint az
1984-es Barátság Versenyek fotóival, illetve
az elmúlt három olimpián, 2000-ben,
2004-ben és 2008-ban immár digitális for-
mában készült felvételekkel.
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Kína két legjelentõsebb mikroblog-szervere, a
Weibo és a T.QQ folyó esztendõ márc. 31. és
ápr. 3. között letiltotta a bejegyzés-készítési le-
hetõségeket, mivel állítólag több felhasználó ar-
ról tudósított, hogy Pekingben katonai mûvele-
tek zajlanak. Az illetõket természetesen „elõál-
lították” és példásan megbüntették – adta hí-
rül a CNN. Hírek keringtek arról is, hogy
Putyin is szeretné korlátozni a netes névtelen-
ségbe burkolózó véleménynyilvánítókat. És las-
san idehaza is újra kell tanulnunk élni a szó-
lásszabadság jogával. Régebbecske, az „átkos-
ban”, mikor még Kárpátaink bércén trónolt a
Közösségiesség Keselyûje, nem volt szabad
szidni az Államot. Ezzel szemben Nyugaton a
mindenkori Céggel állunk ugyanígy. Viszont
érdekes: 22 év alatt semmit sem segített raj-
tunk az, hogy agyba-fõbe káromolhattuk Kies
Hazánkat. Csak a szókincsünk szûkült le a
„csúnya” szavakra, és lassan már önmagunk-
kal is csak így tudunk beszélni...

(prier)
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Felfrissül a Friss Újság

Zs. J.

Március végén Budapestre
érkezett a cseh Kisvakond, és

marad is április 8-ig. A Millená-
rison a Cseh Centrummal közö-
sen szervezett A Kisvakond nad-
rágja címû, ingyenesen megte-
kinthetõ rendezvényen illusztrá-
ciók sora látható a Zdenìk Miler
által megálmodott és megrajzolt
kedves rajzfilmszereplõrõl, kü-
lönleges kiállítás az 1985-tõl
gyártott Kisvakond figura
„retro” prototípusainak gyûjte-
ményébõl, ugyanakkor régi és
mai modern kisvakondos játé-

kokkal is meg lehet ismerkedni –
közlik a park honlapján. 

A szerzõ 1957-ben azt a felada-
tot kapta a csehszlovák államtól,
hogy készítsen filmet a kicsiknek.
Az anekdota szerint akkor találta
meg mesehõsét, amikor átesett
egy nagy vakondtúráson. Több-
ször bevallotta, hogy nem volt
könnyû dolga Kisvakond kitalá-
lásával, hisz a vakond nem egy
kedvelt állat: bosszantja a kerté-
szeket, és csak néz vaksin a világ-
ba. Azért is öltöztette zsebes nad-
rágba, hogy így közelebb hozza a
nézõkhöz. Az elsõ Kisvakond-
epizód, A Kisvakond nadrágja

1957-ben megnyerte Velencében
az Ezüst Oroszlánt. Ezt a részt
leszámítva Kisvakond és barátai
nem beszélnek, hanem igencsak
beszédes indulatszavakat és han-
gokat hallatnak. Ezeket a rende-
zõ a kislányairól, Katerináról és
Barboráról készített hangfelvéte-
lek segítségével komponálta meg
– írja az MTI. Milertõl sorban
rendelték a további történeteket,
1954 és 2002 között hatvannál
több epizód készült el. A Kisva-
kond-sorozat a közép-európai
filmgyártás legkelendõbb ex-
portcikke lett, 85 ország vásárol-
ta meg. 

A Kisvakond magyar földet túr 

ÚMSZ

Kiosztották a legfélresikerül-
tebb filmnek, rendezésnek,

alakításnak odaítélt Arany Mál-
na díjat, melyre Adam Sandler
Jack and Jill címû filmje tizenkét
jelölést kapott (két kategóriában
kétszer is jelölve volt a film), és tí-
zet be is zsebelt, azaz gyakorlati-
lag az összes díjat begyûjtötte, és
ezzel rekordot is döntött. A BBC
beszámolója szerint ez az elsõ
eset a díj 32 éves történetében,
hogy egyetlen film lett a gyõztes
minden kategóriában. „Még ak-
kor sem gyûjthetett volna be en-
nél több Arany Málnát, ha nem
ikreket, hanem hármas ikreket
játszott volna” – nyilatkozta az
„anti-Oscarnak” is nevezett
Arany Málna díjakat odaítélõ tár-
saság alapítója, John Wilson.

Az ünnepélyes átadást a ren-
dezvény szerzõinek döntése nyo-
mán most nem az Oscar-jelölések
elõestéjére, hanem stílszerûen áp-
rilis 1-jére, a bolondok napjára
idõzítették, természetesen a díja-
zottak, ahogy az elõzõ években
sem (csak ritkán), úgy most sem
jelentek meg. A gálát egyébként
egy kaliforniai, Santa Monica-i
bûvészboltban tartották. Golflab-
da nagyságú, körülbelül 5 dollár
értékû, bizsuból készült szuper 8-
as filmtekercsre helyezett, arany-
sárgára lefújt málnát készítettek
elõ Dennis Dugan számára is,
egyrészt a Jack and Jill, másrészt a
Just Go With It rendezéséért, ami

szintén egy Adam Sandler-víg-
játék. Adam Sandler magáénak
tudhatja a legrosszabb férfi és nõi
fõszerepért kijáró Citrom díjat is,
a Jack and Jillben ugyanis õ ját-
szotta a nõi és a férfi fõszerepet is.
Al Pacino, aki saját magát alakí-
totta a filmben, a legrosszabb
mellékszereplõ díját vihette volna
haza, ha megjelenik, de a leg-
rosszabb nõi mellékszereplõt is
ebben az alkotásban fedezték fel.

Adam Sandlertõl független fil-
mek is kaptak jelölést: a Trans-
formers 3 kilencet, a Hajnalhasadás
pedig nyolcat. A jelöltek között
több Oscar-díjas is van: Al
Pacino mellett Nicolas Cage, akit
a legrosszabb színész kategóriá-
ban jelöltek a Féktelen harag címû
filmben nyújtott alakításáért, és
Bill Condon forgatókönyvíró a
Hajnalhasadás címû filmért. A
legrosszabb színésznõ kategóriá-
jában találjuk még Martin
Lawrence-t és Sarah Jessica
Parkert (Csak tudnám, hogy csinál-
ja, Szilveszter éjjel) és Kristen
Stewartot (Hajnalhasadás). 

Az Arany Málna alapítvány
1980 óta osztja díjait. A „gyõzte-
seket” szavazással választják ki a
jelöltek közül – az Egyesült Álla-
mokból és 17 másik országból
több mint hatszázan szavazhat-
tak. A szavazójoggal bírók vissza-
jelzései alapján úgy tûnik, hogy
jobban örülnének, ha a díjátadó
visszakerülne az Oscar környéké-
re, derül ki a Wilson értelmezését
idézõ honlapról (Hirek.ma). 

Tíz Arany Málna Jack és Jillnek

Rekordmennyiségû Arany Málna-díjat gyûjtött be a Jack and Jill címû vígjáték



6.55 Ma Reggel
10.00 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták
10.30 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban
10.55 MacGyver (sor.)
11.45 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
12.10 A Nyereg Klub
(sor.)
12.35 Lizzie McGuire (sor.)
13.01 Híradó délben
13.25 Egymillió fontos
hangjegy (magyar f.)
13.40 Főtér
14.55 1100 év Európa kö-
zepén
15.25 Magyar retro
16.25 Família Kft. (sor.)
16.50 MacGyver (sor.)
17.40 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
18.05 A Nyereg Klub
(sor.)
18.30 Lizzie McGuire
(sor.)
18.55 Robbie, a fóka
(sor.)
19.40 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Rocca parancsnok
(sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Angyali érintés
(sor.)
0.05 Aki megölte 
Sherlock Holmesot

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Idegroncs derbi
(amerikai vígjáték) 12.50
A grund 2. (am. családi
vígjáték) 14.45 Tiszta ügy
(amerikai krimi) 16.55 A
szállító 2. (francia-ameri-
kai akcióthriller) 18.35
Bújj, bújj, ördög! (am.
vígjáték) 20.15 Spionfióka
(am. akció-vígjáték) 22.00
Jackie Chan: Első csapás
(ausztrál-hongkongi-orosz
vígjáték) 23.35 Philadel-
phiai zsaru (amerikai ak-
ció-vígjáték)   

FILM+

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
10.30 Retrográd (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Iskolapélda (ism.)
12.05 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
12.30 Ősök tere (ism.)
13.00 Déli híradó
13.45 Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Versus (ism.)
15.30 Sportré (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Ázsia (ism.)
17.05 BBC Click
A BBC informatikai maga-
zinja
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
A vidék magazinja
19.20 Globál
19.45 Tíz perc
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Versus (ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

10.00 Magyar Tamás: A
gyakornok 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Hitélet 16.35 Kár-
pát Expressz 17.00 A sör
krónikája 17.30 Híradó
17.40 Izelítő 14.45 Kalen-
dárium 17.50 Egészséges
percek 18.00 Cigányok
18.30 Híradó 19.00 Hargi-
ta magazin 19.30 Híradó
20.00 Tájkép 20.30 Hargi-
ta Magazin 21.00 Híradó
21.30 Moldoványi Judit:
Ki viszi levelem 22.05
Népzene

ETV

9.15 Titkok a múltból
(sorozat) 11.00 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 A vég-
zet hatalma (sorozat)
14.30 Esmeralda (soro-
zat) 15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Titkok a múlt-
ból (sorozat) 19.30 Elárult
lélek (sorozat) 20.30 A
végzet hatalma (mexikói
sorozat) 22.00 Éjszakai
történetek 22.30 Elátko-
zott szerelem (amerikai
sorozat) 23.30 Hét bűn
(brazil sorozat)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém 14.45 Teleshop-
ping 15.15 Egy lépés a
boldogságig (sorozat)
16.45 Célpontban – szóra-
koztató magazin 18.45 A
nap híre 19.00 Kanal-D Hí-
rek 20.00 Akarsz milli-
omos lenni? 21.00 Találd
meg a családomat 22.30
Cancan Tv 0.30 Hírek
1.30 Találd meg a csalá-
domat (ismétlés)
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7.00 Horvát krónika
7.35 Ecranul nostru
8.05 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.05 Világ-nézet (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Pannon expressz
(ism.)
12.30 Térkép (ism.)
13.02 Híradó - Déli
13.20 Kívánságkosár
15.15 Hagyaték (ism.)
15.40 Határtalanul magyar
16.10 Száműzött magyar
irodalom (ism.)
16.40 Hazajáró (ism.)
17.10 Az eltűnt 
fáraó nyomában
18.00 Magyarok 
cselekedetei
18.10 Gondolatok 
a pincében
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Múzeumtúra
21.00 Kultikon
21.50 Hírek
21.55 Dunasport
22.05 Isten hozta, őrnagy
úr! (magyar f., 1969)
23.45 J. S. Bach: 
Máté-passió
2.00 Térkép (ism.)

Pro Tv, 21.30
A halálraítélt

Egy multimilliárdos filmrendező egy valóságshow-t akar in-
terneten sugározni. Egy játék, tíz halálraítélt. A tét a szabad-
ságuk, mivel aki megnyeri, az szabadon távozhat, s a börtön-
be sem kell visszatérjen. A másik dolog egy állítólagos pénz-
összeg. A játék vérre megy, ugyanis csak egy maradhat. Mi-
után a rabok a szigetre kerülnek, megkezdődik a kegyetlen
öldöklés a túlélésért.

TV2, 22.20
Szakítani tudni kell

Quincy Watsont, a feltörekvő írót egyik nap váratlanul lapát-
ra teszi a menyasszonya. A férfi elhatározza, hogy további
gyötrődés helyett saját javára fordítja szerelmi bánatát, és
nekilát egy szakítási kézikönyv megírásának. Műve azonnal
bestsellerré válik, és a közvélemény csakhamar szakításra
szakosodott szakértőként tartja számon. De Quincy-nek fejé-
be száll a dicsőség.

RTL Klub, 22.25
A Fõnix útja

Hazarendelik a Mongóliában működő olajkutató expedíciót.
A teherszállító repülőgép, amely értük jön, rosszabb állapot-
ban van, mint ők maguk. A felszállást követően a pilóta,
Frank Towns kénytelen kényszerleszállást végrehajtani a
Góbi-sivatagban. A szerencsétlenség túlélői, néhány csaló-
dott, viharedzett férfi és a szép Kelly nem akarnak a homok-
tengerben elpusztulni.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Lego Ninjago, 
Star Wars 
- A klónok háborúja,
Pindúr pandúrok, 
Hasítsatok bele!
8.35 Reflektor
8.50 Reggeli
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.25 Második esély
(amerikai -mexikói-
kolumbiai sor.)
11.35 Top Shop
13.15 ASZTRO Show
14.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
15.15 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
16.15 Döglött akták 
(amerikai krimisor.)
17.20 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa 
(mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf
Ki viheti el a milliókat?
21.10 Fókusz
21.50 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.25 A Főnix útja 
(am. akcióf., 2004)
0.40 Tudorok 
(ír-kanadai- am. sor.)
1.50 Reflektor
2.05 Infománia
Multimédia magazin

10.30 Gyilkos számok (is-
métlés) 11.25 Columbo:
Az ínyenc gyilkos (krimi)
12.55 A dadus (sorozat)
13.55 A nagy házalakítás
14.55 Monk (sorozat)
16.40 CSI (sorozat) 17.35
Esküdt ellenségek (soro-
zat) 18.35 Gyilkos számok
(sorozat) 19.30 A nagy
házalakítás 20.30 Jóbará-
tok (sorozat) 21.25 Két pa-
si (ismétlés) 22.20 Éden
Hotel 2. 23.20 CSI: A hely-
színelők (sorozat) 0.15
Nikita (sorozat)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
14.10 Europa League ös-
szefoglaló 15.00 Prosport
óra 16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Örüljünk a focinak
18.00 Sport.ro Hírek
19.05 Örüljünk a focinak
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling WWE
PPV Wrestlemania XXIV
1.00 Sport.ro Hírek

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Az Este (ism.)
6.55 Ma Reggel
Közéleti műsor
10.10 A Silla királyság ék-
köve (dél-kor. sor.)
11.15 Poén Péntek
12.10 Kasszasiker 
(am. vígj. sor.)
13.00 Híradó
13.25 Rondó
13.55 Alpok-Duna-Adria
14.25 Magyar elsők
14.45 Marslakók 
(magyar sor.)
15.15 Négy szellem
16.10 Angyali érintés
(am. sor.)
17.00 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.45 MM
18.40 Everwood (am. sor.)
19.30 Maradj talpon!
(magyar műv. vet.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 Elcserélt lányok
(am. sor.)
22.30 Fábry 
(magyar szór. műsor)
23.50 Az Este
0.25 Örkény 100
0.55 Az ember 
melegségre vágyik 
(magyar tévéf., 1973)
2.15 Everwood (am. sor.)
(ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.10 A palota titkai 
(koreai drámasorozat)
10.20 Zoom
10.25 Találkozunk 
a TVR-ben
11.55 Túl a hírnéven
12.00 Baba mágia
12.30 Sztárgyár
12.45 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
16.50 Lottó 5 /40, Lottó
6/49
17.40 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
18.53 Hírek, 
időjárásjelentés
20.00 Híradó plusz 
– a nap válaszai
21.10 Zéro Zona 
(reality show)
22.40 A Román Televízió
dokumentumfilmjei: 
Wild Carpathia
23.50 Ahogy elő van írva
0.20 Baba mágia (ism.)
0.50 Népi hagyaték 
(ism.)
1.50 A Román Televízió
dokumentumfilmjei (ism.)
2.55 Közérdek 
(talk show)
3.20 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, 
Könyvbemutató
10.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) 
(ism.)
11.00 Corrina, Corrina
(amerikai film) 
(ism.)
13.00 ProTv hírek, sport
14.00 Kisvárosi gyilkos-
ságok 
(A Midsomer gyilkosságok) 
(angol krimisorozat)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă 
szórakoztató műsora
19.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Las fierbinţi 
(román vígjáték sorozat)
21.30 A halálraítélt 
(amerikai akcióthriller,
2007)
23.30 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
0.00 Szerelmes regény
(amerikai vígjáték, 2006)
1.30 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Kikezdesz 
a szőkékkel? 
– Dan Negru szórakoztató
műsora (ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
- talk show 
Simona Gherghe-vel
19.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
20.20 A „vénlegény” 
– második széria, 
verseny show
22.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Holtunkiglan 
(amerikai vígjáték, 1999)
3.00 Szinbád kalandjai
(kanadai kaland sor.)
3.45 Közvetlen hozzáférés
- talk show (ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Az anyós hatalmon
9.00 Teleshopping
9.30 Focus Monden
(ism.)
10.30 CSI: A helyszínelők
(ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyákról
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Művésznek szület-
tem – verseny show
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 CSI: A helyszínelők
(amerikai-kanadai krim-
isor.)
0.30 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)
1.30 Viceversa 
(reality show) (ism.)
2.30 Ízek, három szakács
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Ki ad többet? 
- John Hancock könyve
7.30 Licitvadászok 
- A Fender Stratocaster
8.00 Autókereskedők
úton - Lotus
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány 
- Az őrültség fizikája
10.00 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Önvédelmi fegyver
12.00 Megavilág - Texas
13.00 Autókereskedők 
- BMW 635csi
15.00 Újjáépítők
16.00 Ki ad többet? 
- John Hancock könyve
15.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés törvényei
- Western Pacific
18.00 A túlélés törvényei

- Dominikai Köztársaság
19.00 Autókereskedők 
- BMW 325i
21.30 Hogyan készült?
22.00 X-Machines 
- A szupergépek
23.00 Aranyláz 
a Bering-tengeren
0.00 Aranyláz Alaszkában
- A színfalak mögött
1.00 Autókereskedők

6.00 Hírek (ism.)
7.00 Teleshopping
8.00 Egészségpasztilla
8.10 Mestersége: író
8.25 A kortalan hős
(ausztrál f. dráma), 
2. rész (ism.)
10.00 Sztárgyár 
– verseny show
11.00 Vallomások
12.00 Biznisz óra
13.00 Késhegyen
14.00 Parlamenti pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina 
és a lányok 
(olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Info +
18.15 Mestersége: író
18.20 Sztárgyár 
– verseny show
18.50 The Lightkeepers
(amerikai vígjáték, 2009)
20.00 Sztárgyár 
– verseny show
20.30 Biznisz óra
21.30 Késhegyen
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
0.55 Mestersége: író
1.05 Robbanáésveszély
(ismétlés)
2.20 Sztárgyár 
– verseny show 
(ismétlés)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 EU információs magazin

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Mű-
velődési hírek, Hitvilág, Előhang, Komolyzenei vetélkedő
12.45 Sajtószemle 13.00 Híradás, Zenés üzenetek 14.00
Híradás, KultúrPresszó 15.00 Híradás, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság, Medicina, Művelődési hí-
rek 17.55 A nap hírei röviden

CSÜTÖRTÖK
2012. április 5.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.30 Stahl konyhája
10.35 Babapercek
10.40 Teleshop
11.45 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
13.20 Ami sok, az sokk
(am. vígj., 1989)
15.10 La Pola 
(kolumbiai drámasor.)
16.15 Csoda Manhattan-
ben (am.-mex. rom. sor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
A TV2 magazinja
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.20 Szakítani tudni kell
(am. rom. vígj., 2004)
Közben: Kenósorsolás
0.00 Aktív
A TV2 magazinja
0.30 Tények Este Hírműsor
1.05 EZO.TV
1.40 Szakítani tudni kell
(am. rom. vígj., 2004)
(ism.)
3.05 Segíts magadon!
(ism.)
3.30 Vers éjfélkor 
- magyar versek



Ma Izidor és Kerény nap-
ja van.
Az Izidor görög eredetû
férfinév. Jelentése: Ízisz
ajándéka.  
A Kerény régi magyar sze-
mélynév, a latin Quirinus
névbõl származik, jelen-
tése:lándzsás. Mars isten
nevének állandó jelzõje
volt.
Holnap a Vince és Julian-
na nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1784 – Kõrösi Csoma
Sándor keresztelésének
dátuma. Pontos születési
idõpontját nem ismerjük.
• 1968 – A Magyar Televí-
zió bemutatta az elsõ szí-
nes filmet, A koppányi aga
testamentumát. 
• 1985 – Magyar állami
ünnepségen elõször jelen-
nek meg a történelmi zász-
lók.

Vicc
– Ki az abszolút öreg?
– Az, akinek ha beiratko-

zik az esti iskolába, nem kell
történelmet tanulnia.

Recept
Szézámmagos háromszög
Hozzávalók: 80 dkg liszt, 1
evõkanál só, 1,5 dl étolaj, 5
dkg élesztõ, 5 dl tej, 3 tojás
sárgája, 25 dkg vaj, pici só, 1
tojás a kenéshez.
Elkészítés: Az élesztõt a
lisztbe morzsoljuk, hozzá-
adjuk az étolajat, a sót, és a
tejjel jól összedolgozzuk.
Ha jól meggyúrtuk, 3 egyen-
lõ cipóra osztjuk, és letakar-
juk. A vajat 3 tojás sárgájá-
val és a pici sóval habosra
keverjük, majd 3-felé oszt-
juk. A cipót téglalap alakúra
nyújtjuk, majd megkenjük a
krém egyharmadával. Felte-
kerjük, mint a beiglit, és az
így kapott hengert három-
szögekre vágjuk. Tetejüket
megkenjük az 1 felvert to-
jással, megszórjuk szezám-
maggal, és sütõpapírral ki-
bélelt tepsiben, elõmelegí-
tett sütõben aranybarnára
sütjük. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Váratlan baráti látogatásra szá-
míthat. Ez felborítja napját, de
végül is örülni fog, hogy így tör-
tént. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ma ne nagyon vásárolgasson,
vagy szorítkozzon a legszüksége-
sebb dolgokra. Ha a párjától vár-
na el többet, akkor a legjobb mód-
szer, ha ráhagyja a beszerzést. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ma végre jó híreket kaphat a fõ-
nökeitõl. Eloszlanak a sötét felle-
gek, melyek a jövõje egén tornyo-
sulni látszottak. Persze a jobb
sors nagyobb erõfeszítéseket köve-
telhet öntõl. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ez a nap valahogy nem az öné.
Mintha semmi nem akarna
összejönni, amit tervezett. Az
anyagi gondok is a szokottnál
jobban nyomják a vállát.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Szívességet kérhet öntõl egy isme-
rõse. Még ha netán nehezére esik
is, ne tagadja meg tõle a segítsé-
get. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ma hajlamos lehet arra, hogy az
érzelmei, az indulatai alapján
döntsön. Ezért talán kissé elkap-
kod, elhamarkodik egy lépést.

Pedig kivételesen jobb lehet az
eszére hallgatnia. 
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ma elfogulatlanabbul és tisztáb-
ban látja szerelmi életének kérdé-
seit. Ragadja meg az alkalmat és
a párjával és nyíltabban beszél-
het. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ma is a kapcsolatépítésrõl, a te-
remtésrõl szólhat a napja. Ne fe-
ledje, hogy amit mutat magáról,
annak vélik a többiek. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ma mindenkit elbájolhat: a nyil-
vánosság házán áthaladó Vé-
nusz segíti önt abban, hogy a leg-
elõnyösebb arcát mutassa. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Kicsit úrhatnám, és változtatni
akar a sorsán. Ez rendjén is van,
és ma valahogy szerencsésebben
is áll hozzá. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Pénzügyi terveit illetõen türel-
mesnek kell lennie. Nem olyan
rossz a helyzet, de nagyobb ener-
giákra lesz szüksége, mint egyéb-
ként. Tervezzen óvatosabban!
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Viharos éjszakája lehetett: hogy
szerelem, párnacsata, házastársi
vita zajlott, vagy csak nyugtalan
álmok gyötörték, az attól is függ,
hogy mennyire friss, avagy kisi-
mult a kapcsolata. 
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Intelligens az, akinek a fejé-
ben két ellentétes gondolat
van, mégis helyesen él és ítél.
Az egymásnak ellentmondó
gondolatok nem okoznak tra-
gédiát. A baj mindig ott kez-
dõdik, amikor az ember nem
tud állást foglalni. Szépen ne-
vezi ezt a magyar nyelv: állás-
foglalás. Meg kell tudnod áll-
ni, kell tudnod dönteni, és kell
tudnod hinni abban, amit
döntöttél. Ehhez a lélek leg-

belsõ sugallata ad tanácsot, és
aki megfontoltan dönt, az sok-
kal inkább érez, mint gondolko-
dik. Ítélkezni a gondolatok fe-
lett nem egyszerû dolog, hiszen
úgy kell döntenem a gondolatok
között, hogy közben ne gondol-
jak egy harmadik gondolatra.
A bizonytalan ember nem azért
szenved, mert nem tudja, hogy
merre induljon, hanem azért,
mert nem tudja magát elköte-
lezni semmi mellett. 

Gondolatjel Visky István rovata

www.marosvasarhelyiradio.ro



Labdarúgás

V. Ny. R.

A Bukaresti Törvény-
szék elsõ fokú ítélete

minden vád alól felmentette
a hazai labdarúgás fõszerep-
lõit, a játékos-átigazolási
botrányban „nyolcakként”
ismert Mihai Stoicát, Geor-
ge Copost, Jean Pãduranut,
Gicã Popescut, Gheorghe
Neþoiut, Cristian Borceát,
Ioan Becalit és Victor
Becalit. A tegnapi ítélethir-
detésen egyikük sem jelent
meg, Victor Becali volt játé-
kosügynök bevallása szerint
a tévébõl tudta meg a dön-
tést. Pedig mindegyikük el-
len igen súlyos vádakat sora-
koztatott fel az Országos
Korrupcióellenes Igazgató-
ság (DNA). Az ügyészek
többek között adócsalás és
pénzmosás miatt javasoltak
tíz, tizenöt vagy akár húsz
éves börtönbüntetést, szerin-
tük az államot több mint
másfélmillió lejjel, a sport-
klubokat pedig több mint tíz-
millió dollárral károsították
meg az offshore cégeken ke-
resztül intézett átigazolások-
kal, illetve az eladott labda-
rúgókért kapott pénzössze-

gek hamis bevallásával. A
vádirat szerint Copos a Ra-
pid volt elnöke és tulajdono-
saként, Stoica a Galaci Oþe--
lul volt igazgatójaként, Pã-
dureanu a Besztercei Gloria
elnökekét, Neþoiu a Dinamo
részvényeseként, Gicã Po-
pescu a Becali sport vállalat
alkalmazottjaként, Borcea a
Dinamo ügyveztõ-elnöke-
ként, míg a Becali-fivérek

játékosügynökként követett
el csalást.

Ámítás vagy hiba?

Victor Becali szerint a
DNA már a kezdetektõl téve-
désben volt, míg a sajtóban
megszólaltak közül többen is
azt gyanítják, hogy ez az
egész ügy egy színjáték volt,
az ügyészek csak a közvéle-
ményt akarták megnyugtatni
a per elindításával, de valójá-
ban nem állították össze ala-
posan a vádiratot. Cãtãlin
Tolontan, a Gazeta Sporturilor

sportnapilap fõszerkesztõje,
akinek 2008-ban megjelent
oknyomozóriportja indította
el gyakorlatilag az egész bûn-
vádi nyomozást már koráb-
ban is figyelmeztetett arra,
hogy egy ilyen horderejû ügy-
ben nagyon alaposnak kell
lennie a DNA-nak. Szerinte
az igazgatóság most bajban
vannak, a hitelességük kérdõ-
jelezõdött meg – magyarázta
lapunk érdeklõdésére. A tör-
vényszék döntését nem akar-
ta kommentálni. „Én mint új-
ságíró megtettem a kötelessé-
gem, s legalább az államnak

kifizettek visszamenõleg egy-
millió lejt. Sportklubokat ká-
rosítottak meg, de Románia
szerint ez törvényes, a bíróság
azt mondta, hogy törvényes ”
– nyilatkozta a fõszerkesztõ,
aki nem akarta megjósolni,
hogy a Bukaresti Ítélõtábla
változtat-e majd az elsõ fokú
ítéleten. A DNA ugyanis már
tegnap benyújtotta a fellebbe-
zését, ám többen kételkednek
abban, hogy annak más lesz
az eredménye.

Izgalom nélkül

Az ártatlannak nyilvání-
tott „nyolcak” nem izgulnak
a DNA fellebbezése miatt.
„Szerintem ez az ügy még
évekig el fog húzódni, de
minden szinten ártatlannak
nyilvánítanak majd minket”
– jelentette ki magabiztosan
Ioan Becali. Szerinte a sajtó-
ban megjelent pénzösszegek
valótlanok, az ügyészek pe-
dig csak be akarták bizonyí-
tani, hogy dolgoznak és
„megérdemelnek egy fizetés-
emelést.”

Az elsõ fokú ítélet követ-
keztében amúgy feloldották
a „nyolcak” javainak zárolá-
sát, és a Dinamo, a Rapid,
valamint a Gloria futball-
klubjai bankszámláinak zá-
rolása is megszûnt. Ha az íté-
let nem változik, a perköltsé-
geket a román államnak kell
kifizetnie. 
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Röviden
Görögverõ trikolórok

Románia férfi vízilabda-vá-
logatottjának sikerült 10-9-
re legyõznie Görögország
legjobbjait az edmontoni
olimpiai selejtezõ második
csoportmérkõzésén. Kovács
István szövetségi kapitány
legénységének nem volt
egyszerû feladata, mivel há-
rom alapember is korán ki-
pontozódott, a csata végig
fej-fej melletti, szoros küz-
delmet hozott. Az A-cso-
port másik mérkõzésén a
macedónok 9-6-ra legyõz-
ték a hollandokat. A triko-
lórok tegnapi lapzártánk
után játszottak a macedó-
nok ellen, míg ma Hollan-
dia lesz az ellenfelük Kana-
dában. Az edmontoni tor-
náról a legjobb négy alaku-
lat kvalifikál a londoni
olimpiára.

Visszavágók 
a BL-elõdöntõért

A Real Madrid fél lábbal
már a labdarúgó-Bajnokok
Ligája elõdöntõjében érez-
heti magát, hiszen azt a
ciprusi APOEL-t fogadja a
negyeddöntõ ma esti visz-
szavágójában, amelyiket az
elsõ meccsen, idegenben
vert 3-0-ra. A játéknap an-
gol szereplõje, a Chelsea is
favoritként lép majd pályára
Londonban, hiszen múlt
héten 1-0-ra verte a
Benficát Lisszabonban. A
tegnapi mérkõzéseket lap-
zártánk után játszották.

Váradon rendezik 
az EHF-kupa döntõjét

Immár hivatalossá vált,
hogy a Zilah nõi kézilabda-
csapata Nagyváradon játsz-
sza az EHF-kupa döntõjét.
Gheorghe Tadici tanítvá-
nyai a hétvégén harcolták
ki a továbbjutást, de sport-
csarnokuk nem felel meg az
európai szakszövetség elvá-
rásainak, ezért kell a „ide-
gen” pályán fogadniuk el-
lenfelüket a döntõben. A
Zilah várhatóan a Lada To-
gliatti ellen játssza majd a
döntõt, az oroszok ugyanis
ötgólos elõnyt harcoltak ki
a KIF Vejen elleni elsõ
meccsen. 

London 2012: 
már csak egy hely kiadó

Mexikó és Honduras hétfõi
kvalifikációjával már csak
egy kiadó hely maradt a
londoni nyári olimpia férfi
futballtornáján, amelynek
sorsáról április 23-án,
Coventryben dönt egy mér-
kõzésen Szenegál és Omán.
Európát a rendezõ Nagy-
Britannia, továbbá Spanyol-
ország, Svájc és Fehérorosz-
ország képviseli majd, biz-
tos résztvevõ még Brazília,
Uruguay, Gabon, Marokkó,
Egyiptom, Dél-Korea, Ja-
pán, az Egyesült Arab
Emírségek, Új-Zéland, és a
hétfõn kvalifikált Honduras
és Mexikó. A címvédõ Ar-
gentína nem jutott ki, a bri-
tek pedig 1960 óta most elõ-
ször vesznek ismét részt öt-
karikás labdarúgó-tornán.

Az „átigazolási-dosszié” vádlotjai meggyõzték a bírót az ártatlanságukról

Felmentették a „nyolcakat”
Ismét elhalasztották az ítélethirdetést az
ominózus „bõrönd-ügyben”, a legfelsõbb bí-
róság tegnap április 17-re napolta el a dön-
tést. A per, amelyben George Becalit, a
Steaua tulajdonosát megvesztegetéssel és
hamisítással vádolják, még 2008-ban kezdõ-
dött, miután a bukaresti futballklub finanszí-
rozója pénzjutalmat ajánlott fel a Kolozsvá-

ri Universitatea labdarúgóinak a Kolozsvári
CFR elleni sikerét. Az „egyetemisták” ak-
kor kikaptak, így a tulajdonképpeni díjazás
meg sem történt, de az Országos Korrupció-
ellenes Igazgatóság (DNA) négy év letölten-
dõ börtönbüntetést kért Becalinak. A
Steaua-tulajdonos szerint tette nem számít
megvesztegetésnek, így felmentésre vár.

Újabb halasztás „bõrönd-ügyben”

Finisben az alapszakasz
Kosárlabda 

T. J. L.

Rendkívül izgalmasnak
ígérkezik a férfi kosár-

labda-bajnokság ma esti,
30. fordulója, az alapsza-
kaszzárás, amely véglegesí-
ti a sorrendet a nyolc csapa-
tos rájátszásra.

A záróforduló kulcsmér-
kõzését Vásárhelyen vívja a
Maros KK és a listavezetõ
Temesvári BC. A vendégek
csak siker esetén nyerhetik
meg az alapszakaszt, de ak-
kor a vásárhelyiek nem lép-
hetnek elõrébb a hetedik
helyrõl. 

A temesváriak veresége
esetén a Medgyesi Gaz
Metan végezhet a tabella
élén, feltéve, hogy ma le-
gyõzi az idegenben már 9
gyõzelemnél tartó piteºti-i
gárdát. A papírforma
medgyesi sikert ígér, de ak-
kor a négy, egyformán 46
pontot szerzett csapat már
csak a harmadik helyért
küzdhet. Közülük kettõ ép-
pen egymás ellen játszik: a
bajnoki ezüstérmes CSU
Ploieºti-en fogadja a Buka-

resti CSM-t. A nagyváradi-
ak biztosan két ponttal tér-
nek haza a bukaresti, Dina-
móval esedékes összecsa-
pásról, s valószínûleg a baj-
nok Kolozsvári U-
Mobitelco BT is nyer a rá-
játszásról immár biztosan
lemaradó Nagyszebeni
CSU Atlassib otthonában.

A Energia Rovinari nyol-
cadik helyét sem fenyegeti
veszély, hiszen a Gorj me-
gyeiek nagy favoritok a nye-
retlen Iaºi-i Poli otthoná-
ban. Az élvonalban való
bennmaradásért folytatott
küzdelemben érdekelt Csík-
szeredai Hargita Gyöngye
KK azt a CSS Giurgiut fo-
gadja, amelyik jövõre is biz-
tosan az élvonalban szere-
pelhet. A Craiova szabadna-
pos, 37 ponttal zárt és nem
veszítheti el a bennmaradást
jelentõ 11. pozícióját.

A Román Kosárlabda-
szövetség versenybizottsá-
gának döntése értelmében
az alapszakasz zárófor-
dulójának mérkõzéseit
egyidõben rendezik, még-
pedig 18 órától. A Digi
Sport Marosvásárhelyrõl
sugároz élõben. 

Labdarúgás 

Turós-Jakab László

Két hazai siker mellett
egy küzdelmes vaslui-i

remivel zárult hétfõn a labda-
rúgó Liga-1 24. fordulója.

A kiesés elkerüléséért küz-
dõ Concordia 2-0-ra verte
Chiajnán a Ceahlãult, a gó-
lokat Adrian Popa és Alex
Dos Santos szerezte a 72., il-
letve 75. percben. 

Kolozsváron Ilyés Róbert
szemfüles találatával veze-
tett szünetben a FCM, a
marosvásárhelyiek azon-
ban hármat kasszíroztak a
második játékrészben.
Grozav (49. perc) után
Pacurar (54. perc) vágta há-
lóba az Albut kapusról ki-
pattant Cristea-büntetõt, a
hajrában pedig a frissen be-
állt Tony kerekítette 3-1-re
a végeredményt. Claudiu
Niculescuval a kispadon az
U négy forduló óta veret-
len, s ha így folytatja nagy
örömet szerezhet Florian
Walter csapatulajdonosnak
azzal, hogy kijut az európai
kupaporondra.

A zárómérkõzés színvona-
las és izgalmas volt, minõségi
futballal, annak ellenére,
hogy a házigazda Vaslui FC
a 16. perctõl emberhátrány-
ban volt a Kolozsvári CFR-
rel szemben. Hugo Luz jogos
kiállításakor már 1-0-ra ve-
zettek a Szamos-partiak, mi-
után Ronny váltotta gólra
Sougou tökéletes beadását.
Legalább olyan szép volt
Wesley egyenlítõ találata, a
brazil gólzsák a Milanov-
Temwanjera útvonalon érke-
zõ labdát bombázta védhe-
tetlenül a hálóba, 1-1 a 22.
percben. A hazai nyomásra
veszélyes kontrákkal vála-
szolt a Costa-legénység, de
sem a kolozsvári Betonak,
sem pedig Borjannak nem le-
hetett gólt lõni. A hajrában
Marius Constantin szabály-
talankodott a tizenhatoson
belül Horával szemben, de
Alexandru Tudor sípja néma
maradt, s így a kolozsváriak
nagyon értékes három pont-
ról maradtak le. A végered-
mény 1-1 lett, a CFR tehát is-
mét öt hosszal vezet az üldö-
zõ Dinamo, s nyolccal a
Vaslui-Steaua duó elõtt.

Adrian Porumboiu ezúttal
is csapata elleni összeeskü-
vésrõl beszélt, a Vaslui mecé-
nása kimondta, hogy Marius
Constantin „a kolozsváriak-
nak játszott”. Az elmaradt ti-
zenegyessel kapcsolatban
azonban õ is úgy vélekedett,
hogy Tudor hibázott.

A 24. forduló mindössze
15 találatából alig 3 jutott a
vendégeknek, csak a Steaua,
a Vásárhely és a CFR lõtt
gólt idegenben. Nem csoda,
hogy egyetlen vendégsiker
sem született, a látogatók be
kellett érjék öt döntetlennel.
Tizenkilenc találatával to-
vábbra is Wesley Lopes
(Vaslui) vezeti a góllövõlistát,
kettõvel többször köszönt be
mint Marius Niculae (Dina-
mo). Rusescu (Steaua) és
Dãnciulescu (Dinamo) 10-
10, Opriþa (Petrol) 9, Kape-
tanosz (CFR 1907) pedig 8
gólt lõtt. Ezúttal egyetlen já-
tékost állítottak ki, a vaslui-i
Hugo Luzt. Az 54 sárgalap
testvériesen oszlott meg. A
tabella élén CFR (51 pont),
Dinamo (46), Vaslui (43),
Steaua (43), Rapid (42) és
Galac (39) a sorrend. 

Liga-1: maradt a különbség

A Bukaresti Törvényszék futószala-
gon mentette fel tegnap a „nyolca-
kat”, azaz a labdarúgó-átigazolási
botrányban többek között adócsalás-
sal és pénzmosással megvádolt Mihai
Stoicát, George Copost, Jean
Pãduranut, Gicã Popescut, Gheorghe
Neþoiut, Cristian Borceát, Ioan
Becalit és Victor Becalit. A DNA
megfellebbezte az elsõ fokú ítéletet.


