
Háromszéken töltötte a hús-
véti ünnepeket Harry her-

ceg, az angol trónörökös kiseb-
bik fia. Házigazdája gróf Kál-
noky Tibor volt. Húsvéthétfõn

Harry meglátogatta édesapja,
Károly herceg zalánpataki háza-
it, majd barátaival a környezõ
dombokon terepmotorozott. 
2. oldal 

új magyar szó

Geszti-turné Erdélyben

Nagyszabású koncertsorozattal készül Szé-
kelyföldre Geszti Péter és együttese, a Grin-
go Sztár. A magyarországi celebet ez alka-
lommal Baricz Gergõ, a legutóbbi X-Faktor
harmadik helyezettje (képünkön) kíséri, a
borzonti fiú együttese lesz az elõzenekar. 

Vezércikk 3

Adóreform a Világbanktól

Hatékonyabb és befizetõbarátabb lesz a ha-
zai adórendszer, ha végbemegy a világban-
ki szakemberek segítségével kidolgozott
adóreform – mondta Bogdan Drãgoi pénz-
ügyminiszter. Az intézkedéscsomag része
lesz a pénzintézettel nyáron kötendõ egy-
milliárd eurós hitelmegállapodásnak.

Gazdaság 6

Aktuális 3

Húsvéti fagy
Készül a monumentális politikai öngól
is, közvetlenül az ortodox húsvét után,

amely máris az európai top-
listák favoritja: bizalmat-
lansági indítvány a
MOGYE ügyében, vagyis
nacionalista tiltakozás az

ellen, hogy a kormány
vette a bátorságot és
kikényszerítette egy ér-

vényes törvény alkal-
mazását.Ágoston Hugó

2012. április 11., 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 4,3696 ▲
1 amerikai dollár 3,3394 ▼
100 magyar forint 1,4756 ▲

Kultúra 8

Az USL nem alkuszik Bãsescuval

Teátrális mozdulattal tépte szét Victor Ponta
szociáldemokrata pártelnök a Szociál-Libe-
rális Szövetség (USL) hétvégi kongresszusán
azt a levelet, amelyben Traian Bãsescu ál-
lamfõ alkut ajánlott az ellenzéknek. Az
USL kongresszusi határozatot hozott arról,
hogy nem mûködik együtt az elnökkel.

Antal Erika

Az RMDSZ Maros megyei
szervezete ma délután ismét

napirendre tûzi a marosvásárhelyi
polgármesterjelölt személyének
kérdését. Mivel elfogadhatatlan-
nak tartják a korábban kiválasz-
tott Vass Levente feltételeit, nem
kizárt, hogy az ülésen Frunda
György szenátornak szavaznak
bizalmat. „Ha megbíznak, válla-
lom a megmérettetést” – mondta
lapunknak Frunda. Vass a múlt
héten ultimátumot intézett az
RMDSZ vezetõségéhez: egyez-
zen ki a magyar ellenpártokkal az
õ támogatásáról. Az ÚMSZ érdek-
lõdésére Vass elmondta, a választ-
mány még nem értesítette arról,
hogy más jelöltet indítanának.
Folytatása a 3. oldalon 

ÚMSZ

Az RMDSZ úgy módosítaná
a gyermekgondozási segély-

rõl (gyes) szóló törvényt, hogy a
szülõ két éven keresztül megkap-
hassa támogatásként az újszülött
világrajövetele elõtti két évben
szerzett jövedelmének 75 száza-
lékát. A javaslatot Horváth An-
na, a szövetség önkormányza-
tokért felelõs fõtitkárhelyettese és
Tonk Gabriella programfelelõs
ismertette az Erdélyi Magyar Ci-
vil Konzultáció programsorozat
keretében tartott kolozsvári ta-
nácskozáson. Horváth Annától
tegnap megtudtuk, a módosító
indítványt két hét múlva terjeszti
az illetékes szakbizottság elé Ke-
rekes Károly képviselõ. 
Folytatása a 7. oldalon 

Frunda váltja

Vass Leventét?

Módosulhat 

a gyes-törvény
Háromszéken húsvétolt Harry

Borbély utódja Korodi 
Másodszor lett környezetvédelmi miniszter a Hargita megyei parlamenti képviselõ

Korodi Attila új környezetvédelmi miniszter cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, miszerint feltételekhez kötötte a mandátum elvállalását

Székelyföldön töltötte a húsvéti ünnepeket Harry herceg Fotó: AFP/Mediafax

Letette tegnap este a hivatali esküt Korodi Attila, aki négy év után visszatér a környezetvédel-
mi és erdõgazdálkodási minisztérium élére. A Cotroceni-palotában tartott rendezvényen Tra-
ian Bãsescu államfõ arra kérte a tárcavezetõt, minél hamarabb nyilatkozzon a bányaprojektek
jövõjével kapcsolatban. Miközben az új tárcavezetõ a megkezdett munka folytatására kötelez-
te el magát, a képviselõház jogi bizottsága Borbély László mentelmi jogának megvonását java-
solta a plénumnak. A volt miniszter ismételten ártatlanságát hangoztatta, és leszögezte: az
ügyészek nem tudják bizonyítékokkal alátámasztani az ellene felhozott vádakat. 3. oldal 

Fotó: ÚMSZ/archív
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Röviden

Bãsescu elõszobáztatja 
a holland nagykövetet

Hónapok óta nem tudja átnyújtani megbí-
zólevelét a román államfõnek Matthijs van
Bonzel, Hollandia új bukaresti nagykövete.
Traian Bãsescu ugyanis nem hajlandó fo-
gadni a diplomatát – írta az Expatica
Netherlands holland napilap. A lap diplomá-
ciai forrásokra hivatkozva azt írja: az ál-
lamfõ „barátságtalan” viszonyulásának hát-
terében az áll, hogy Hága korábban megvé-
tózta Románia schengeni csatlakozását.

Módosult a referendumtörvény

Kihirdette az államfõ a módosított referen-
dumtörvényt. A jogszabály egyik újdonsága,
hogy a köztársasági elnök mandátumát csak
akkor lehet felfüggeszteni, ha ezt népszava-
záson a választókorú lakosság fele megsza-
vazza. A másik újdonság, hogy az államfõ a
parlament álláspontjától függetlenül is írhat
ki referendumot bármilyen kérdésben. 

Belga „feljelentõ honlap”

Hollandia után a belgiumi Antwerpenben
is létrehoztak olyan idegengyûlölõ honla-
pot, amely a bevándorlók „feljelentésére”
nyújt lehetõséget. A szélsõjobboldali irá-
nyultságú Vlaams Belang (Flamand Érdek)
nevû párt flandriai parlamenti frakcióveze-
tõje, Filip Dewinter azzal indokolta a lé-
pést, hogy a Belgiumban menedéket kérõk-
nek csak mintegy egynegyede kapja meg az
igényelt státust.

Floridában lelõttek egy magyar fiút

Lelõttek egy magyar tinédzsert Floridá-
ban. A 16 éves fiú bátyjával együtt kábító-
szert akart vásárolni Miamiban, amikor a
díler lelõtte.

Német pártok Grass védelmében

A német parlamenti pártok többsége politi-
kai oldalakon átívelõ egyetértésben eltúl-
zott reakciónak minõsítette Günter Grass

(képünkön) kitiltását a zsidó államból az iro-
dalmi Nobel-díjas német író Izraelt bíráló
verse miatt.

Gingrich szerint Romney az esélyes

Mitt Romney a legesélyesebb republikánus
elnökjelölt – idézte hétfõn az elõválasztási
küzdelemben legjobban álló politikus
egyik riválisát, Newt Gingrichet a The
Wall Street Journal. Gingrich vasárnap kije-
lentette, hogy kész Romney mögé állni, ha
a volt massachusettsi kormányzó a párt
augusztusi országos konvenciójára meg-
szerzi a jelöltség elnyeréséhez elegendõ
küldött támogatását.

Titanic-emléktúra szállt hajóra

Titanic-emlékútra indult tegnap a hajó sze-
rencsétlenségének századik évfordulóján
egy óceánjáró Southampton kikötõjébõl. A
rendhagyó utazáson 1300-an vesznek részt.
A túra, amelyet egy brit utazási iroda szer-
vez az MS Balmoral óceánjáró fedélzetén,
a Titanic elsõ és egyben utolsó útvonalát
követi majd. A tervek szerint a Balmoral
április 14-én éjszaka, a szerencsétlenség
századik évfordulójának pontos idõpontjá-
ban azon a helyen halad majd el, ahol a
Titanic 1912-ben jéghegynek ütközött. 

Kovács Zsolt

Háromszéken töltötte a hús-
véti ünnepeket Harry herceg,

az angol trónörökös kisebbik fia.
A brit királyi család tagja és négy
barátja pénteken menetrend sze-
rinti WizzAir járattal érkezett a
marosvásárhelyi repülõtérre,
ahonnan házigazdája, gróf
Kálnoky Tibor szállította a há-
romszéki Miklósváron lévõ birto-
kára. A háromszéki grófi család
hagyományos erdélyi húsvéti ét-
kekkel kínálta magas rangú ven-
dégét, aki a helyi beszámolók sze-
rint egyenesen el volt ragadtatva. 

Húsvéthétfõn Harry megláto-
gatta édesapja, Károly herceg
zalánpataki házait is, majd a ked-
vezõtlen idõjárási viszonyok, az
éjszaka leesett hó ellenére is a
környezõ dombokon terepmoto-
rozott ifjú barátaival. Gróf

Kálnoky Tibor a sajtónak el-
mondta, hogy a herceg motoros
kalandozásával fejtörést okozott a
testõreinek.

A herceg hétfõn találkozott
Nagy István baróti és Kasléder
József málnási polgármesterrel is
(Miklósvár, illetve Zalánpatak
közigazgatásilag hozzájuk tarto-
zik – a szerk. megj.). A két három-
széki elöljáró saját fõzésû szilva-
pálinkát ajándékozott Harrynek.
Nagy István reményei szerint a
magas rangú vendég személyesen
is hozzájárul a környék népszerû-
sítéséhez. Harry herceg és barátai
hétfõn este repültek vissza Buka-
restbõl Angliába.

Harry herceg, II. Erzsébet brit
uralkodó unokája a harmadik a
trónöröklés sorrendjében. A brit
királyi család erdélyi gyökerekkel
is rendelkezik: a királynõ ükany-
ja, Rhédey Klaudia a Maros me-

gyei Erdõszentgyörgyön született
1812-ben, és az ottani Rhédey-
kastélyban nevelkedett.

A brit trónörökös, Károly her-
ceg egyébként rendszeres vendég
Kovászna megyében. Néhány év-
vel ezelõtt a trónörökös három
házat vásárolt a megyében,
Zalánpatakon; a felújíttatott há-
zak megõrizték hagyományos jel-
legüket. A nehezen megközelít-
hetõ háromszéki településen
mindössze másfél száz ember él,
így látogatásaikor Károly herceg
– távol az udvar forgatagától – vi-
szonylag zavartalanul sétálgathat,
szekerezhet a környéken, vagy
megízlelheti a frissen fejt tej és a
székely házikenyér ízét. A brit
trónörökös interjúiban többször
is kifejtette, hogy Románia leg-
jobb exportterméke Erdély, ame-
lyet természetes formájában kell
megõrizni. 

Háromszéken
húsvétolt Harry

Gy. Z.

A világpolitikának, pontosab-
ban a három leginkább robba-

násveszélyes pontjának szentelték
a nagyhatalmak az ünnepi hétvé-
gét. Peking tegnap ismét hangot
adott abbéli reményének, hogy a
szíriai szembenálló felek azonna-
li tûzszünetet hirdetnek; a kínai
fõvárosban a török kormányfõ kí-
séretében tartózkodó Ahmet
Davutoglu a szíriai fejlemények
miatt megszakította útját, és ha-
zatért; Washington pedig arra
kérte Pekinget, hogy lépjen hat-
hatósan közbe a phenjani rakéta-
kísérletek ügyében.

Késtek a török bõröndök

A kínai külügyi szóvivõ aggo-
dalmát fejezte ki amiatt, hogy szí-
riai fegyveresek lövéseket adtak le
az országhatáron túli törökorszá-
gi menekülttáborra. Két szíriai
meghalt, közel húszan – köztük
két török állampolgár – megsebe-
sültek. Ankara hétfõn már közöl-
te: „pontos és kemény” hangon
figyelmeztette a szíriai nagykö-

vetség elsõ beosztottját, hogy Tö-
rökország megteszi a szükséges
lépéseket, ha a szíriai erõk ismét
átlépik az országhatárt. Ahmet
Davutoglu török külügyminiszter
az események hatására kijelentet-
te, hazatér. 

Recep Tayyip Erdogan (képün-
kön), akinek személyében 27 év
után elõször érkezett Kínába tö-
rök miniszterelnök, a muzulmá-
nok lakta Urumcsiból repült a
török légitársaság különgépével
a kínai fõvárosba, ahol késõbb
találkozott Ven Csia-pao kínai
kormányfõvel. Mivel azonban
érkezésekor a testõrök nem kap-
ták meg fegyvereiket, azt taná-
csolták a miniszterelnöknek,
hogy ne hagyja el a gépet.
Erdogan végül félórás várakozás
után szállt ki a repülõgépbõl; a
török delegáció a történtekért a
kínai felet hibáztatta.

Csak Irán enyhíthet 
a helyzetén

A kínai kormányfõ és vendége
véleményt cserélt a szíriai és az
iráni kérdésrõl, de a részletekrõl

egyelõre sem a kínai sajtó, sem a
török média nem közölt többet.
Annyi azonban bizonyos, hogy a
kínai–török megbeszélések már a
héten Isztambulban kezdõdõ tár-
gyalásokat készítették elõ. „Irán-
nak meg kell értenie, hogy a nuk-
leáris programjáról a héten Isz-
tambulban kezdõdõ tárgyalások
lehetõséget jelentenek számára,
hogy enyhítsen a ránehezedõ
nyomáson” – jelentette ki hétfõn
Washingtonban Jay Carney, a Fe-
hér Ház szóvivõje. Bonyolultsága
ellenére az iráni nukleáris prog-

ram körüli vita a konfliktus egyet-
len tényezõjére vezethetõ vissza:
arra, hogy Teherán nem hajlandó
feladni urándúsító létesítményeit,
amelyekre úgy tekint, mint mû-
szaki-tudományos függetlenségé-
nek bizonyítékaira. A nyugati ál-
láspont szerint Irán atomprog-
ramja titokban katonai ambíció-
kat szolgál.

Rakétaindítás a héten

Az Egyesült Államok sürgeti
Kínát: „az elkövetkezõ órákban
és napokban” gyakoroljon nyo-
mást Észak-Koreára, hogy lép-
jen vissza a mûholdfellövéstõl,
amelyet Washingtonban álcázott
rakétakísérletnek vélnek – jelen-
tette be hétfõn az amerikai kül-
ügyi szóvivõ, Victoria Nuland.
Dél-koreai hivatalos források
szerint Phenjan a hét második fe-
lére tervezett rakétaindítását kö-
vetõen újabb nukleáris kísérleti
robbantásra készül, ami Nuland
szerint „ugyanolyan rossz, ha
nem rosszabb” lépés lesz Észak-
Korea részérõl, mint a rakétafel-
lövés. 

Szíriától Iránon át Phenjanig

Harry herceg élvezte a húsvéti népszokásokat. A királyfi állandó fejtörést okozott testõreinek Fotó: gandul.info

Ámokfutó 

családirtó
ÚMSZ

Az egész családját kiirtani
szándékozó ámokfutó sokkol-

ta a hét végén a magyar közvéle-
ményt. A 23 éves Horváth Csa-
nád Jutas azt vallotta, hogy gyil-
kos ösztön ébredt benne, család-
tagjai a halálos ellenségeivé vál-
tak, és ezért ölte meg õket. Az el-
sõ támadást 34 éves bátyja ellen
intézte szerda délután. Testvéré-
vel egy korábban vásárolt nyíl-
puskát akartak kipróbálni a ház
közelében lévõ egyik félkész in-
gatlanban, amikor a fivér egy kés-
sel hátulról megszúrta õt. Ezt kö-
vetõen dulakodtak, testvérét
többször is megvágta, aki életét
vesztette. Másnap este behívta a
87 éves nagypapát a könyvtárszo-
bába, ahol elõbb puszta kézzel,
majd rugós késsel megtámadta.
A 83 éves nagymamát pedig a há-
lószobában szúrta meg többször
is a disznóölõ késsel. Mindkét
nagyszülõ meghalt. A többi csa-
ládtaggal pénteken áramütéssel
akart végezni, de a házban áram-
szünet keletkezett. Ezt követõen
ment fel 36 éves nõvéréhez, akire
késsel támadt, de a nõ kiabálásá-
ra a szülõk a segítségére siettek.
Dulakodni kezdett a 60 éves apá-
val, aki egy bozótvágó késsel pró-
bált védekezni, végül fia ezzel és
egy másik késsel õt is megölte.
Ezt követõen támadt rá ugyan-
ezekkel az eszközökkel 63 éves
édesanyjára is, aki a támadás so-
rán életveszélyes sérüléseket
szenvedett. A nõvérének mind-
eközben sikerült barátját, az 56
éves rácalmási férfit értesítenie a
történtekrõl, és segítséget kért tõ-
le. A férfi elõször a rendõrségre
ment, majd rendõri segítség nél-
kül a kulcsi házhoz egy bottal a
kezében. Amikor az elkövetõ
meglátta õt, megtámadta a bozót-
vágóval, és súlyosan megsebesí-
tette. A rendõrség csak az újabb
értesítést követõen vonult ki. A
súlyos állapotban kórházba szál-
lított két sérült a körülményekhez
képest jól van. Az anya állapotát
stabilizálták. 



Húsvétkor Erdélyben helyen-
ként havazott, hideg szél
fújt, hajnalban fagyott.
Megültük mégis szépen az

ünnepet, lelki békessé-
günkre, a szokás eleven
közösségteremtõ és -meg-

tartó erejének tudatá-
ban. De az évezredes,

jelképekben oly gazdag húsvéton kívül is
voltak figyelemre érdemes napok Szelek ha-
vának elsõ hetében. Sorolni is nehéz: szak-
szervezeti akciónap, az autizmus tudatosítá-
sának világnapja és a gyermekkönyvek
nemzetközi napja, majd egészségügyi világ-
nap, Biztonságos anyaságért világnap, füst-
mentes világnap, roma világnap, az ember-
szeretet világnapja... Az emberiség egyete-
mes ünnepnapjai. Mindegyik tele tettekre
buzdító tartalommal, orvosolandó gondok-
kal. Milyen jó is lenne, ha ezek a világi al-
kalmak is életünk alkotó mozzanataivá vál-
nának, különösen hogy bizonyos „centrális-
sá” tömörített tereken már a Megváltó idé-
zése is megosztó, a politikai kereszténység
türelmetlenségét, rossz hagyományait fel-
élesztõ, a racionalitást és a kulturális sokfé-
leséget kirekesztõ törekvések része!
A múlt héten történt meg az a szinte hihe-
tetlen szégyen is, hogy a magyar törvényho-
zásban a legordasabb idõkre emlékeztetõ,
antiszemita, neonáci gyûlöletbeszéd han-
gozzék el – anélkül, hogy a provokációt til-
takozásával bárki félbeszakította volna. A
rendszerváltozás utáni elsõ magyar külügy-
miniszter szerint “nemcsak hazug, hamis
volt a felszólalás, nemcsak élõ és halott hon-
fitársaink jelentõs csoportját sértette, de a
legszebb magyar hagyományokat, a XIX.
század legnagyobb magyarjainak örökségét
is”. Ezek után a világ ismét megvetéssel te-
kint a mai magyar kormányzatra – amit
nem lehet megszokni, képtelenek vagyunk
tétlenül, említés nélkül hagyni! Ez a me-
rénylet fagyasztotta be igazán lelkünkben a
Húsvétot.
Romániában a hatalom és az ellenzék poli-
tikai pankrációjának újabb menetei lassan
már fel se rezzentik a közvéleményt – az ár-
kok kiásva, egymásnak már nem árthatnak
a felek, legfeljebb csak önmaguknak; mint
egy rossz focimeccsen, ahol használható lab-
dát csak az ellenféltõl lehet kapni. Az ál-
lamelnök cseleit már õ maga sem veszi be,
a táborok egymástól táplálkoznak ötletekkel
és emberekkel, és monumentális öngólokat
rúgnak-fejelnek.
Az ellenzék közös önünneplõ kongresszust
tartott, amelyhez hasonlót a három kor-
mánypárttal elképzelni ha nem is képtelen-
ség, de elég komikus lenne... 
Antonescuék a harsány harciasság, rituális
gesztusok, fenyegetések olyan arzenálját vo-
nultatták fel, hogy az ember borzadva gon-
dol arra, hogyan lesz ebbõl az ígért jogál-
lam és demokrácia. Készül a monumentális
politikai öngól is, közvetlenül az ortodox
húsvét után, amely máris az európai toplis-
ták favoritja: bizalmatlansági indítvány a
MOGYE ügyében, vagyis nacionalista til-
takozás az ellen, hogy a kormány vette a
bátorságot és kikényszerítette egy érvényes
törvény alkalmazását. 
Ennek ellenére, amint Kelemen Hunor is
kifejtette, van miért izgulni. Az indítványt
a parlament megszavazhatja. Romániában
vagyunk, ahol valami sikerülhet pusztán
azért is, „quia absurdum est”. 

Húsvéti fagy

Ágoston Hugó

Román lapszemle

A megszorítások miatt a fékezéssel is spó-
rolniuk kell a temesvári buszsofõröknek.
(Adevãrul) Hivatali összeférhetetlenség
miatt alkalmatlannak tartják mezõgazda-
sági miniszternek a hazai környezetvédõ
szervezetek Stelian Fuiát, aki hét évig dol-
gozott az egyik legnagyobb géntechnoló-
giára építõ termelõ, a Monsanto cég köte-
lékében. (Jurnalul Naþional) Eltûnhetnek
a piacról a hagyományos mobiltelefon-ké-
szülékek, helyüket átveszik az okostele-
fonok. (Jurnalul Naþional)

Cseke Péter Tamás, 
Moldován Árpád Zsolt

„Korodi Attila szakmailag jól
felkészült politikus, ezt a tárcát

már vezette, ismeri a programokat
és a problémákat, és a következõ
nyolc hónapban õ tudja a legjob-
ban ezt a mandátumot végigvin-
ni, kiteljesíteni” – nyilatkozta teg-
nap kora délután Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök a Szövetségi Ál-
landó Tanács (SZÁT) ülését köve-
tõen. A SZÁT ugyanis Korodit
nevesítette a tisztségébõl múlt
csütörtökön lemondott Borbély
László környezetvédelmi minisz-
ter utódjául. 

Korodi: folytatom
a megkezdett munkát

Elsõ nyilatkozatában Korodi
Attila is a kormányprogram to-
vábbvitelét, a tárcánál megkezdett
projektek folytatását ígérte. La-
punknak tegnap elmondta, nem
hasonlítaná össze az elõtte álló
nyolc hónapos megbízatását a
2007-es miniszteri mandátumá-
val. „A nyolc hónap nem lesz ele-
gendõ új projektek kezdeménye-
zéséhez, viszont ebben az idõ-
szakban fontos döntéseket kell
meghoznia a környezetvédelmi
minisztériumnak” – mondta a po-
litikus. Korodi többek között a
verespataki beruházás környezet-
védelmi engedélyére utalt, amirõl
– mint kérdésünkre fogalmazott –
nem kíván állást foglalni, amíg
nem tanulmányozza át az engedé-
lyeztetési folyamat során kibocsá-
tott újabb dokumentumokat. 

A miniszter ugyanakkor cáfolta
azokat a sajtóértesüléseket, mi-
szerint feltételekhez kötötte a
mandátum elvállalását. „Nem fel-
tételeket szabtam, csak voltak fon-
tos beszélgetéseim a megbízatá-

som átvételét megelõzõen. Nehéz
idõszak elõtt áll a minisztérium,
szeretném tisztességesen végezni
a munkámat” – magyarázta az
ÚMSZ-nek. 

Borbély: nem volt 
okom lemondani

A képviselõház jogi bizottsága
tegnap délután jóváhagyta Bor-
bély László képviselõ mentelmi
jogának megvonását. Erre azért
volt szükség, hogy elkezdõdhes-
sen a bûnvádi eljárás a volt kör-
nyezetvédelmi miniszter ellen. A
szakbizottságban heten igennel,
hárman nemmel szavaztak a
mentelmi jog megvonásáról szó-
ló jelentésrõl. Borbély László
mentelmi jogát azonban csak ak-
kor vonják meg, ha ezt a képvise-
lõház plénuma is megszavazza.
A döntés várható idõpontja ápri-

lis 24-e lesz, ezen a héten ugyan-
is csak szakbizottságokban dol-
goznak a honatyák, a jövõ héten
pedig egyetlen jogszabályról sem
tart végszavazást a képviselõház
plénuma.

A szakbizottság döntése után
Borbély László ártatlanságát han-
goztatta. Ismét leszögezte: annak
ellenére mondott le a miniszteri
tisztségérõl, hogy nem volt oka le-
mondásra. „Miután megtekintet-
tem az ellenem szóló bûnvádi
anyagot, megerõsödött bennem
az a meggyõzõdés, hogy nem volt
okom lemondani. A dossziéban
egyetlen olyan bizonyíték sincs,
ami alátámasztaná az ellenem fel-
hozott vádakat” – mondta a poli-
tikus. Hozzátette: ha csak egyszer
is beidéztek volna tanúként a
DNA-ra, megspórolhatták volna
azt, hogy 2010 augusztusától kez-
dõdõen 15 személyt két éven ke-

resztül folyamatosan lehallgassa-
nak, és 65-70 tanút beidézzenek. 

Kelemen: ártatlan Borbély

„Meggyõzõdésünk, hogy Bor-
bély László ártatlan, bízunk ab-
ban, hogy az igazságszolgáltatás
ezt minél hamarabb be is bizonyít-
ja. Sajnos, az ehhez hasonló ügyek
megoldása nagyon hosszasan zaj-
lik, példaként említhetem Nagy
Zsolt volt informatikai miniszter
esetét, aki több mint 6 éve várja az
ítélet kimondását, mindeközben
politikai karrierje derékba tört” –
hangsúlyozta a szövetségi elnök.
Mint ismeretes, Borbély László
múlt csütörtökön mondott le a
környezetvédelmi tárca vezetésé-
rõl, miután a korrupcióellenes
ügyészség befolyással való üzérke-
déssel gyanúsította meg, és mentel-
mi jogának felfüggesztését kérte. 

Borbély utódja Korodi 
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Teátrális mozdulattal tépte
szét Victor Ponta szociálde-

mokrata pártelnök a Szociál-
Liberális Szövetség (USL) hétvé-
gi kongresszusán azt a levelet,
amelyben Traian Bãsescu állam-
fõ alkut ajánlott az ellenzéknek.
Az USL szombaton kongresszu-
si határozatot hozott arról, hogy
nem mûködik együtt az elnökkel
és a kormány fõ erejét alkotó De-
mokrata Liberális Párttal (PDL),
sõt összefog leváltásukra a 2012-
es választási évben.

Az ellenzéki szövetséget alkotó
Szociáldemokrata Párt (PSD),
Nemzeti Liberális Párt (PNL) és
Konzervatív Párt (PC) azonos
helyszínen, a bukaresti Romexpo
kiállítási központ pavilonjaiban
rendezett szombaton külön-külön
rendkívüli kongresszust, majd a
három párt mintegy tízezer tagja
közös nagygyûlésen vett részt.

Traian Bãsescu a rendezvény
elõtt felajánlotta az ellenzéki
pártoknak, hogy lemond man-
dátuma hátralévõ két évérõl, ha
azok támogatják az általa java-
solt választójogi alkotmánymó-
dosítást, amely a háromszáz fõ-
re karcsúsított, egykamarás par-
lamentre és 4 éves elnöki man-
dátumra való áttérést célozza.
Az államfõ azzal érvelt, hogy ja-
vaslata elfogadása esetén a hely-

hatósági választásokkal egy
idõben lehetne az alkotmány-
módosításról népszavazást ren-
dezni, az elnökválasztást pedig
egyszerre lehetne megrendezni
a novemberi parlamenti válasz-
tásokkal. 

Az ellenzéki szövetség azzal az
indoklással utasította el az ajánla-
tot, hogy nem bíznak Bãses-
cuban, az alkotmánymódosítás-
ról pedig majd maguk gondos-
kodnak a választások után. 

Az USL pártjai azt is kong-
resszusi határozatba foglalták,
hogy közösen állítanak jelölteket
a helyhatósági választásokon, mi-
niszterelnök-jelöltjük pedig
Victor Ponta szociáldemokrata,
államfõ-jelöltjük Crin Antonescu
liberális pártelnök lesz. 

Mint ismeretes, június 10-én
önkormányzati, õsszel pedig par-
lamenti választásokat rendeznek.
Traian Bãsescu mandátuma csak
2014-ben jár le. Az utolsó, 2003-
as alkotmánymódosításkor ugya-
nis Románia áttért az ötéves el-
nöki mandátumra, ezért utoljára
2004-ben  rendeztek egyszerre
parlamenti és elnökválasztást
Romániában. 

A 2011 februárjában megala-
kult USL-re a közvélemény-kuta-
tások szerint a választópolgárok
csaknem fele adná voksát, míg a
kormányzó PDL népszerûsége
20 százalék körül mozog. 

Folytatás az 1. oldalról

„Rendszeretõ ember vagyok. Ha
a választmány azt kéri tõlem,
hogy lépjek vissza, mert van ná-
lam esélyesebb jelölt, akkor a
pártfegyelem azt kéri tõlem, hogy
ehhez alkalmazkodjam” – mond-
ta az ÚMSZ-nek Vass Levente,
hozzátéve: amikor megírta az
RMDSZ vezetõinek címzett ki-
áltványát, nem ultimátumot
adott, kérést fogalmazott meg. 

Mint ismeretes, az RMDSZ-tag
Vasst eredetileg az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt (EMNP) javasolta
közös jelöltnek. A szövetség Ma-
ros megyei szervezete elfogadta a
javaslatot, viszont a két alakulat
nem tudott megegyezni abban,
hogy milyen választási jel alatt in-
dítsa Vass Leventét.

„Szembe kell néznünk azzal,
hogy Marosvásárhelyen és Er-
dély-szerte a Magyar Polgári Párt
és a közelmúltban bejegyzett Er-
délyi Magyar Néppárt megosztja
a magyarságot” – fogalmazott a
Maros megyei RMDSZ abban a
közleményben, amelyet Vass nyílt
levelére válaszul adott ki. Emlé-
keztetnek, az elmúlt hónapokban
többször is tárgyalóasztalhoz ül-
tek, az MPP azonban elutasította,
hogy RMDSZ-tagot támogasson,
az EMNP pedig csak abban az
esetben lenne hajlandó részt venni
a közös kampányban, ha a szava-

zólapokon is megjelenítenék párt-
jelképét. Kelemen Atilla, az
RMDSZ Maros megyei szerveze-
tének elnöke az MTI-nek el-
mondta, azért tartják elfogadha-
tatlannak a választási koalíció
megkötését, mert a törvény nem
teszi lehetõvé, hogy az csak a pol-
gármester személyére vonatkoz-
zék. Koalíció esetén az önkor-
mányzati képviselõjelöltek listá-
ját is közösen kellene összeállíta-
niuk a pártoknak, ezt pedig az
RMDSZ nem tartja elfogadható-
nak. Kelemen Atilla elmondta,
várhatóan Frunda György szená-
tor lesz az RMDSZ marosvásár-
helyi polgármesterjelöltje. 

Az EMNP Maros megyei
szervezete „a marosvásárhelyiek
arculcsapásának” tartja Vass Le-
vente visszaléptetését és „a vele
éles ellentétben álló Frunda
György szenátor rebesgetett in-
dítását”, ugyanakkor leszögezi,
nem áll szándékában saját pol-
gármesterjelöltet állítani. „Te-
kintettel viszont arra, hogy van
még olyan jelölt, aki független-
ként indulva joggal számíthat a
magyar választók szavazataira,
azt tartjuk a legjobb megoldás-
nak, ha április végéig elõválasz-
táson lehetõséget adunk a ma-
rosvásárhelyieknek arra, hogy
döntsenek, ki a legesélyesebb je-
lölt” – szögezi le az EMNP Ma-
ros megyei szervezete. 

Frunda váltja Vass Leventét?

Borbély László volt környezetvédelmi miniszter azzal a gondolattal távozik, hogy nem volt oka lemondásra Fotó: gandul.info

Nem alkusznak Bãsescuval
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Bogdán Tibor 

Nyilvánosságra hozta a
román kormány újabb

szándéklevelet a Nemzetközi
Valutaalap. A dokumentum
a testület februári romániai
látogatása nyomán létrejött
megállapodás jegyében ké-
szült.

Liberalizált 
energetikai piac

Régebbi vállalásaik megis-
métlése mellett a román ille-
tékesek újabb célkitûzéseket
jelöltek meg, mindenekelõtt
a veszteséges nagy állami
vállalatok privatizálása érde-
kében.

A Nemzetközi Valutaalap
romániai küldöttségének
megállapítása szerint az or-
szág eleget tett a korábban ki-
jelölt adócélkitûzéseinek és
strukturális feladatainak. A
bruttó nemzeti össztermék 3
százalékát túl nem lépõ költ-
ségvetési hiány elérésének te-
kintetében a valutaalap, a ta-
valyi adóbevételek szintjét fi-
gyelembe véve, derûlátó, de
leszögezi: a kiadásokat to-
vábbra is drasztikusan vissza
kell szorítani. Ennek megfe-
lelõen a költségvetésiek bére

valamint a nyugdíjak tovább-
ra is befagyasztva maradnak,
bár a kormányilletékesek a
közelmúltban szerény bér-
emelést ígértek.

A román kormány szán-
déklevelében megfogadja,
hogy számottevõen javítja az
ország rendelkezésére álló
uniós alapok lehívását. E cél-
ból júniusig több mint 300
személlyel bõvíti az alaplehí-
vással foglalkozó munkatársi
keretet.

A vállalások között fontos
helyet foglal el a romániai
energetikai piac liberalizálá-
sa. Ennek keretében a villa-
mos-energia tekintetében
mind az egyéni, mind pedig
az ipari fogyasztók számára
az év második felétõl kezdve
5 százalékkal emelik az
áramszolgáltatás díjszabását.
Az ipari fogyasztók esetében
2014 elejétõl megszûnik az
árszabályozás, a háztartások
esetében pedig a folyamatra a
2013 és 2017 között kerül sor.

A földgáz tekintetében a
kormánynak április végéig
kell tervezetet elõterjeszte-
nie az árszabályos fokozatos
felszámolásáról, valamint a
sérülékeny fogyasztók vé-
delmét szolgáló intézkedé-
sekrõl.

A romániai illetékesek be-
indítják a kétoldalú energeti-
kai megállapodások felül-
vizsgálatát, szükség esetén
érvénytelenítését. Az ilyen-
fajta egyezmények nyomán
például csupán a Hidroelec-
trica évente 175–220 millió
eurós potenciális jövedelem-
tõl esik el. 

Vasút: privatizáció, 
vonalbezárások

Úgyszintén fontos része a
kabinet szándéklevelének az
állami vállatok privatizáció-
ja, amely. Június végéig meg-
állapodást kell kötni a belga
Eurostation vasúti építkezési
céggel a bukaresti Északi Pá-
lyaudvar felújításáról, üzem-
be kell helyezni a bukaresti
vasúti körgyûrût, és tíz száza-
lékkal kell növelni a bérbe-
adásokból származó jövedel-
meket. A román államvas-
utaknak záros határidõn be-

lül magánosítania kell újabb
1600 kilométer vasútvona-
lat, a már privatizált 2400 ki-
lométeres szakasz mellett.
Azokat a vonalakat pedig,
amelyekre nem akadt vevõ,
be kell zárni, mindennek
nyomán a hazai vasúti társa-
ság ügykezelésében április
végére legtöbb 15 500 kilo-
méternyi vasútvonal marad-
hat. Az államvasutak utas-
szállító vállalatának idén 6
százalékkal kell gyarapíta-
nia bevételeit, ennek legfõbb
útját, a szándéklevél szerint
a társaság rendelkezésére ál-
ló valamennyi reklámelhe-
lyezésre szolgáló felület bér-
beadása jelentené.

A román fél vállalásának
megfelelõen az államvasutak
utas- illetve áruszállítási vál-
lalata április végére részletes
elemzést terjeszt az illetéke-
sek elé az alárendeltségébe
tartozó karbantartási vállala-
tok fúziójáról. Az áruszállítá-

si vállalat úgyszintén április
végéig tanácsadót jelöl ki a
többségi részvénycsomag el-
adása céljából – ezt a felada-
tot eredetileg február közepé-
re kellett volna teljesítenie. A
részvények áruba bocsátását
június közepéig kell nyilvá-
nosságra hozni, a privatizálás
végsõ határideje pedig októ-
ber vége.

Jövedelemnövelés, 
karcsúsítás

Komoly feladatoknak kell
eleget tennie a fõvárosi
Metrorex vállalatnak is. Júni-
us végig kapott határidõt ar-
ra, hogy kidolgozza a piaci
követelményeknek jobban
megfelelõ új mûködési prog-
ramját, egyben 16 metrósze-
relvény üzembe helyezésével
növelnie kell bevételeit. A ro-
mán kormány feladata az,
hogy a bukaresti metró üze-
meltetõjét beillessze a 2014-

2020 közötti idõszakra szóló
tevékenységi ágazatok sze-
rinti operacionális program
haszonélvezõi közé, meg-
könnyítve ezzel a metrótársa-
ság hozzájutását az európai
pénzalapokhoz. 

A Nemzetközi Valutaalap
elvárásai közé tartozik az is,
hogy a Tarom román légi-
társaság visszaszolgáltassa
a Boeing társaságnak az ál-
tala négy évvel ezelõtt bérbe
vett 737-800 jelzésû gépet.
Alternatívaként a valutaala-
piak felkínálták annak a le-
hetõségét, hogy a gép vis-
szaszolgáltatása helyett a
Tarom a piaci árszintnek
megfelelõ összegre csök-
kentse a bérleti díjat.

A Tarommal kapcsolatos
követelmény az is, hogy má-
jus végéig eladásra kínálják
fel a légitársaság legalább 20
százalékos részvénycsomag-
ját, magát az eladást pedig az
év közepéig lebonyolítsák.

A Román Posta esetében
legkevesebb 600 személyes
karcsúsítás szerepel az elvá-
rások között, az intézmény
alkalmazottainak száma áp-
rilis végén nem haladhatja
meg az 5700 fõt. A szándék-
levél szerint év közepére stra-
tégiai beruházó bevonzásá-
val emelik a Román Posta
alaptõkéjét. 

Jelenleg Románia rendel-
kezésére áll a Nemzetközi
Valutaalappal megkötött elõ-
vigyázatossági megállapo-
dásban szavatolt 3,6 milliárd
euró, amit az Európai Bizott-
sággal aláírt, hasonló típusú
egyezménybõl származó
2,45 milliárd euró, továbbá a
Világbank 400 millió eurós
hitelvonala egészít ki. 

Mit ígért a kormány az IMF-nek?

MTI/ÚMSZ

Több ismert cseh politi-
kus és vezetõ köztisztvise-

lõ szerezte meg diplomáját
kétes körülmények között, de
Csehországban még nem
volt példa arra, hogy egy
ilyen ügy miatt bárki is távo-
zott volna a közéletbõl – álla-
pította meg a cseh sajtó
Schmitt Pál plágiumügye
kapcsán.

Kétes diploma – 
aktív politikus

A magyar elnök lemondá-
sának „Csehországban nin-
csen párja. Több cseh politi-
kus, annak ellenére, hogy ké-
telyek merültek fel diploma-
munkájának minõségét ille-
tõen, továbbra is politikailag
aktív” – jegyezte meg az

iHned, a Hospodárské Noviny
címû gazdasági és politikai
napilap hírportálja. Az írás
szerint a „hagyományos kö-
vetelményeknek nem megfe-
lelõ munkák elsõsorban a
magánegyetemeken szület-
nek”, s miután néhány éve
ez a probléma a közvéle-
mény figyelmének homlok-
terébe került, több diploma-
munka „rejtélyes módon” el-
tûnt az egyetemek és fõisko-
lák archívumaiból. Példa-
ként a lap Stanislav Gross
volt szociáldemokrata mi-
niszterelnök munkáját emlí-
ti, amely a pilseni Nyugat-
csehországi Egyetem jogi ka-
rának levéltárából tûnt el.
Egy még 2009-ben elvégzett
tényfeltáró vizsgálat szerint a
pilseni jogi karon az utóbbi
évtizedben mintegy 500-an
jutottak vitatható diplomá-

hoz. A kar kétes ügyeit a
Lidové Noviny címû konzer-
vatív napilap hozta elsõsként
nyilvánosságra. Miután az
újság megírta, hogy az egyik
dékánhelyettes, Ivan To-
mazic 2006-ban megvédett
doktori disszertációjának
több tucatnyi oldala teljesen
megegyezik egy korábbi
munkával, az egyetem és a
téma a sajtó érdeklõdésének
a homlokterébe került.

Eltûnt diplomamunkák

Így derült ki aztán késõbb,
hogy számos végzõs diplo-
mamunkája hiányzik a
könyvtárból, mások az elõ-
írtnál jóval rövidebb munká-
kat adtak be, néhány százan
pedig az elõírtnál rövidebb
idõ alatt végezték el tanul-
mányaikat.

Egyebek között Pilsenben
szerzett jogi diplomát Jan
Ruml, a kormányzó Polgári
Demokrata Párt (ODS) ko-
rábbi belügyminisztere, a
már említett Stanislav Gross
volt kormányfõ, Marek
Benda ODS-képviselõ, aki a
parlament alkotmányjogi bi-
zottságának sok éven át az el-
nöke volt, vagy Ivana Rápko-

vá, az észak-csehországi
Chomutov város romaelle-
nes akcióiról elhíresült pol-
gármestere. Benda diploma-
munkája alig fele az elõírt
terjedelemnek, Rápková
munkája pedig hiányzik a
könyvtárból. Néhány tanár,
akinél állítólag vizsgázott,
azt állítja, hogy soha nem is
látta õt.

Pilseni jogi diplomája van
több prágai és pilseni rendõr-
parancsnoknak és befolyásos
köztisztviselõnek is. Ludek
Hosman, a pilseni rendõrség
parancsnoka beismerte: egy-
szerûen lemásolt egy korábbi
munkát, s annak alapján
megkapta a jogászdiplomát.
A legtöbb érintett azonban
tagad. A dékánhelyettes –
akinek a disszertációja a bot-
rányt kirobbantotta – azzal
érvelt, hogy egy másik
dékánhelyettessel, Milan
Kindllel való megegyezése
alapján idegen oldalakat má-
solt át a saját munkájába,
mert kíváncsiak voltak arra,
rájön-e erre valaki a vizsgáz-
tató bizottságból.

A többéves botrányok, vi-
ták, vizsgálatok eredménye,
hogy a Nyugat-csehországi
Egyetem jogi karát a bizo-

nyított visszaélések és rend-
ellenességek miatt a hatósá-
gok meg kívánják szüntetni.
A döntés egyelõre nem vég-
leges.

Másoló kabinetvezetõ

Legutóbb februárban a
cseh miniszterelnök kabinet-
vezetõjét vádolta meg plági-
ummal a prágai sajtó. Jana
Nagyová diplomamunkájá-
ban, amelyet a prágai Ko-
mensky magánegyetemen
végzett tanulmányai befejez-
tével 2011-ben készített, több
oldalt kitevõ hosszú idézetek
találhatóak a munkaügyi és
népjóléti minisztérium elem-
zéseibõl, anélkül, hogy a for-
rás meg lenne jelölve – írta a
Reflex címû cseh társadalom-
politikai hetilap és a Mladá
Fronta Dnes (MFD) címû na-
pilap. Mindkét kiadvány azt
állítja, hogy birtokában van
Nagyová diplomamunkája.
Az MFD a munka néhány vi-
tatott részét is nyilvánosságra
hozta.

Nagyová korábban a
munkaügyi és népjóléti mi-
nisztériumban dolgozott. A
tárca élén akkor Petr Necas
mostani kormányfõ állt. Mi-

után Necas miniszterelnök
lett, Nagyovát kabinetfõnö-
kévé nevezte ki. A prágai
sajtó szerint Nagyová egyike
azoknak, akik igen komoly
befolyással vannak a minisz-
terelnök döntéseire.
Nagyová a sajtó állításait
nem kommentálta.

Radek Mezulánek, aki az
egyetemen Nagyová konzu-
lense volt, nem kívánt nyilat-
kozni az ügyben. Az olmützi
Palacky Egyetem tanára,
Vladimír Polách a Mladá
Fronta Dnesnek azt mondta,
hogy a többoldalas idézetek
egy diplomamunkában elfo-
gadhatatlanok.

A Reflex úgy tudja: a
Komensky egyetemet már
hosszabb ideje bírálják, mivel
egyes diplomamunkák erede-
tisége kétséges.

A prágai sajtó szerint nem
kizárt, hogy más cseh egyete-
meken is hasonló visszaélé-
sek vannak, s a háttérben a
korrupció áll. Az oktatásügyi
tárca, hogy megnyugtassa a
kedélyeket, már korábban el-
rendelte az összes csehorszá-
gi egyetem és fõiskola átvizs-
gálását. Az eredmény egyelõ-
re nem ismeretes, illetve nem
nyilvános. 

Plágiumbotrány a cseh egyetemeken 

Jelenleg Románia rendelkezésére áll a
Nemzetközi Valutaalappal megkötött
elõvigyázatossági megállapodásban
szavatolt 3,6 milliárd euró, amit az
Európai Bizottsággal aláírt, hasonló tí-
pusú egyezménybõl származó 2,45
milliárd euró, továbbá a Világbank
400 millió eurós hitelvonala egészít ki.

Annak érdekében, hogy megnyug-
tassa hitelesség és eredetiség szem-
pontjából megkérdõjelezhetõ diplo-
mák által felszított kedélyeket, a prá-
gai oktatásügyi tárca,elrendelte az
öszszes csehországi egyetem és fõis-
kola átvizsgálását.

A Nemzetközi Valutalalap washingtoni székháza. A rossz nyelvek szerint innen kormányozzák Romániát



„Pedig már minden olyan jól mûködött.
Kormányzati felelõsségvállalással a parla-
ment nélkül is simán tudtunk törvénykez-
ni. Egyetlen kézbe összpontosítottuk az
erõforrásokat. És akkor jött ez az Arafat a
SMURD-jával. Megzavarta a népeket. Er-
re betojt az Alkotmánybíróság, és elme-
szelte az összevont választásokat. Vérsze-
met kaptak a senkiháziak. Folytatódtak a
tüntetések. Boc feláldozásával idõt nyer-
tünk, amire nagy szükségünk volt. Mire
azonban egyenesbe jöttek volna a dolgok,
kiütött ez a botrány a MOGYE-val. Úgy
hiányzott, mint üveges tótnak a hanyatt-
esés. A magyarok bekeményítettek. Mu-
száj volt engedni. Meg is lett az eredmé-
nye. Minden fronton visszaestünk. És vé-
gül ez a Frunzãverde úgy betett nekünk,

mint a szentkúti búcsú. El-
indult a lavina. S a tetejé-
be ez a Borbély is. Nem
ijedt meg. Nem egyezke-
dett. Inkább lemondott.
Gerinces ember, ki hitte

volna, hogy még van-
nak ilyenek köztünk...”
Bár a fenti feljegyzést
a képzeletem szülte,

szinte biztosra veszem, hogy ez az elmél-
kedés végigfutott néhány vezetõ politikus
agyán. Mi lehet az oka annak, hogy egy
igen erõsnek tetszõ hatalmi konstrukció
három hónap alatt az összeomlás elõtti ál-
lapotba juthatott? Hogyan lehetséges,
hogy az 1989 utáni példátlan hatalomkon-
centráció, a hatalmi ágak
szétválasztása elvének tel-
jes eltörlése sem tudja – a
jelek szerint – megmente-
ni Traian Bãsescut, aki
végsõ megoldásként le-
mondását is felajánlotta
az alkotmánymódosítá-
sért cserébe?
Megítélésem szerint – anélkül, hogy érde-
meiket elvitatnám – nem Arafatnál,
Frunzãverdenél vagy Borbélynál kell ke-
resni a magyarázatot. A ’89 elõtti és a je-
lenlegi berendezkedés között a leglényege-
sebb különbség a többpártrendszer és a
mandátumhoz kötött hatalomgyakorlás.
Ennek a garanciája az az alkotmány, ame-
lyet az államfõ mindenképp módosítani
akar. Ha megfigyeljük, ez az alkotmányos
rendelkezés kényszeríti rá a hatalmat arra,
hogy kitegye magát a népítéletnek, ame-

lyet ugyan bizonyos határok között lehet
manipulálni, de olyan mérvû csalást, mint
amilyen az 1946-os volt, a mai hazai és
nemzetközi körülmények között már nem
lehet megismételni. Másfelõl pedig a több-
pártrendszer, illetve a parlamenti politikai
erõviszonyok viszonylagos egyensúlya

tudta meggátolni a jogál-
lamiság törvényes felszá-
molását, ami például egy
kétharmados többség bir-
tokában nem ütközött
volna alkotmányos aka-
dályba.
Voltaképp e két tényezõ

együttes hatásán múlott az, hogy ma min-
den jel arra mutat, 2012 a fordulat éve
lesz. Nagyon úgy néz ki, hogy minél ké-
sõbb kerül sor a választásokra, az ellenzék
gyõzelme annál nagyobb arányú lesz.
Kérdés, hogy a magabiztosságát és egysé-
gét szombaton oly imponálóan fitogtató
Szociál Liberális Szövetség miként fog vi-
szonyulni a jogállamisághoz. Valóban
helyre akarják-e állítani az igazságszolgál-
tatás (beleértve az alkotmánybíróság) füg-
getlenségét, hajlandóak-e kivonni a függet-
len állami intézményeket a politikai befo-

lyás alól, tiszteletben akarják-e tartani a
sajtószabadságot, véget vetnek-e a köz-
igazgatás átpolitizálásának, vagy egysze-
rûen kicserélik a közintézményekben az
apparatcsikokat? Hihetünk-e Crin Anto-
nescunak, amikor azt mondja, hogy a po-
litikusok kivonulnak a közigazgatás kö-
zépsõ és alsó szintjeirõl (a miniszterek és
az államtitkárok kivételével nem lesznek
politikusok a központi intézményekben),
és teret engednek a szakembereknek? Ha
jóhiszemûek vagyunk, akkor nem illik ké-
telkednünk az ellenzék politikai vállalásai-
ban. A hazai politikai tapasztalatok birto-
kában azonban sokkal megnyugtatóbb
lenne, ha nemcsak a szociálliberális veze-
tõk szép szavai jelentenék erre a garanci-
át, hanem egyebek mellett a politikai pa-
letta viszonylagos egyensúlya. Az ellenzék
földcsuszamlás-szerû gyõzelme esetén
(netán kétharmados többség birtokában)
az antidemokratikus reflexek sokkal erõ-
sebbek lehetnek, a túlkapásokra sokkal
erõsebb a késztetés. Ebbõl a megközelítés-
bõl nézve, jó lenne, ha az impériumváltás
minél hamarabb menne végbe, még mie-
lõtt az erõviszonyok végletesen el nem to-
lódnak a jelenlegi ellenzék javára.

Amikor apám tudta nélkül elhagyom a házat, nem csak pénzt
viszek el dolgozószobájából. Van itt egy régi, apró arany ön-
gyújtó (megtetszett a formája, meg a súlya is), aztán egy éles
pengéjû, szarvasnyúzásra is alkalmas zsebkés. Jó a fogása, ren-
desen ki van egyensúlyozva, a pengéje húszcentis. És persze el-
veszem a fiókból az erõs fényû zseblámpát is. Kell egy sötét
szemüveg is, hogy a koromat leplezze. Fekete Bluesky nap-
szemüveg. Csekély habozás után elálltam attól, hogy magam-
mal vigyem apám nagy becsben tartott Rolex Oyster óráját.
Nagyon tetszett benne a mechanizmus szépsége, viszont nem
akarom, hogy egy ilyen felesleges luxuscikkel feltûnést keltsek.
Ami a hasznosságot illeti, elég nekem az én plasztik Casio kar-
órám stopperrel, ébresztõvel. Sõt, biztosan sokkal használha-
tóbb is, mint a Rolex. 
Azonkívül van itt egy fénykép, ketten vagyunk rajta a nõvé-
remmel. Ez is a fiók mélyén lapult. Valahol egy tengerparton
vettek le bennünket, boldogan nevetünk rajta. Ahogy a nõvé-
rem oldalt fordítja a fejét, nevetõ arcát árnyék vágja ketté kö-
zépen. Tankönyvben láttam egyszer ilyet, görög színházi
maszk volt, kétféle arccal. Fény és árnyék. Remény és kétség-
beesés. Derû és szomorúság. Bizalom és magány. Én meg egé-
szen mesterkéletlenül nézek a kamera felé. A parton rajtunk
kívül senki sincsen. Fürdõruha rajtunk, a nõvéremé egyrészes,
piros virágokkal, én meg valami szörnyû kék, buggyos úszó-
nadrágban vagyok. Lábunkat fehér fodros hullámok mossák.
(...) Én úgy hároméves lehettem, a nõvérem kilenc. 

Murakami Haruki: Kafka a tengerparton. Fordította: Erdõs György

Változás elõtt
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Harry brit herceg, akinek nem sok kilátása van arra,
hogy az angol trónra kerüljön a közeljövõben, annál
több arra, hogy egy Harley-Davidson nyergébe pat-
tanva ellátogasson bérces kishazánkba. Marosvásárhe-
lyen szállt le (városunk alig palástolható kebeldagadá-
sára) egy fapados járattal, amelynek nevében benne
van a visszér, majd elhajtott egy faluba, hol atyjának,
jó Károlyunknak birtoka van: neve Viszkri vagy amit
akartok. Mi persze mindent akarunk, a Big Bent lán-
costul, meg parlamenti demokráciát, angol gyepet és
hidegvért, de nem így azok az olvasók, akik az inter-
net révén értesültek a rangrejtett magánlátogatásról.
Harry nyugtalan fajta, kissé pajkos, és szereti a mas-
karákat, ám ezúttal teljesen comme il faut volt,
Miklósvárra (a vadregényes Háromszékre) utazott to-
vább, ahol bátyjának egyik esküvõi meghívottja várta,
gróf K. T., egykori német gyógyszergyári alkalma-
zott, és elragadó vásárhelyi származású neje. 
Nem is ez a szembeszökõ, hanem a kommentárok, a
szívbõl, gyomorból jövõ füzemények, amelyek az ún.
egyszerû emberekbõl bugyogva föl rákerülnek a világ-
hálóra, az álnév bíborában pompázva. A legritkább
esetben sem veszik közömbösen tudomásul a látoga-
tás tényét, azt, hogy egy igazi királyfi, a román királyi
család távoli rokonsága, lábával érintette a Székelyföl-
det. Van, aki kétszáz (!) felkiáltójellel üdvözli az ideté-
vedõ vadmotorost. Van, aki ugyannyi felkiáltójellel
gyûlölködik. Semmi komoly oka nincs, Harryvel nem
akaszhatott tengelyt egy sörszagú korcsmában az East
Enden, Londonban. Csak belé van gyúrva a királyt
taszító bugrisság, aminek semmi köze a republikánus
érzelmekhez és rációhoz. Az effélék nagyapja rombol-
ta szét a kastélyokat, fosztotta ki a polgárházakat, bar-
molta szét az ország kulturális hagyatékát a negyve-
nes évek második felében és az ötvenes években. Kü-
lön kategóriát képez a „nagyon is jól emlékezõ” mé-
diafogyasztó, aki emlékszik minden botrányra, raga-
csos pletykára és magasfokú erkölcsiségtõl elvakulva
fröcsög, fröcsköl, bemázol mindent, ami Harryre vo-
natkozik vagy egykori szépséges anyjára, Dianára.
Ennek aztán beszélhetsz, hittel hirdeti, hogy a koro-
nás fõk olyanok, mint a Habsburgok: semmit sem ta-
nultak, semmit sem felejtettek.
Legvégül pedig talán az a legnépesebb csoport, mely

nehezményezi, miért látogatott oly furcsa
helyre, mint Erdély, miért épp
Miklósvárra, Háromszékre? Miért nem
látogat valamelyik nevezetes kolostor-
hoz, miért motorozik Zalánpatakán, és
nem az Elena elvtársnõ által megálmo-

dott Champs-Élysée-n, a Szocializ-
mus Gyõzedelme sugárútján?
Hiába, a hercegek már csak ilyen
felelõtlenek...

Sebestyén Mihály
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Úgy néz ki, hogy minél
késõbb kerül sor a válasz-
tásokra, az ellenzék 
gyõzelme annál nagyobb
arányú lesz.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Négyéves koromban azt mondtam anyámnak,
hogyha felnövök, rockzenész akarok lenni. 

Azt mondta, a kettõ együtt nem megy.” 
Steven Tyler

Húsvét után

Óra, kép

Hercegi 
látogatás

Székely Ervin

A nap címe. Szenzációs lemondás összetépve,
szemétkosárban, Sorin Roºca Stãnescu,
Jurnalul naþional

Magyarázat. Traian Bãsescu cselei egyre átlát-
szóbbak, a legutóbbi alkalmat adott Victor
Pontának, hogy színpadiasan eltépje az állam-
fõ levelét sokezer ember elõtt. SRS elõzmény
nélkülinek nevezi, hogy egy elnök népszerûségi
mutatója egy számjegyû legyen. Különben az
is csak Bãsescunak juthatott eszébe, hogy az el-
nöki mandátumot alku tárgyává tegye, csen-
cseljen vele, mint valami farmernadrágokkal.

Három ász. A Fin.ro gazdasági portál vasárnap
közzétett három nevet, azokét, akik frissen ér-
keztek Victor Ponta leendõ miniszterelnök csa-
patába. Gazdasági szakemberek: Daniel Dãia-
nu és Liviu Voinea, kommunikációs guru
Bogdan Teodorescu. Akik tudják, milyen tekin-
télyes professzorokról van szó, azok vagy na-
gyon örülnek, vagy mélyen elgondolkoznak. 

Politikusi bölcsesség. „Ha a miénk lett volna
Elena Udrea pénze, harminc évig maradtunk
volna hatalmon.” (Radu Mazãre)

Derüljünk a locsolókkal. Méltán népszerûek
húsvét táján az eredeti locsolóversek. Lazítás-
képpen a politika és a feltámadás kalandjai
után, íme – szokásunktól eltérõen magyar forrá-
sokból – néhány humoros csepp. „Falu végén
templom, Locsoljak-e? Nem t’om. Falu végén
megint templom, Locsoljak-e? Megint nem
t’om.”, „Belvárosban jártam, Nagy tömeget lát-
tam. Nem akart oszolni, Szabad-e locsolni?”;
„Botom földig lekonyul, Nem vagyok már mai
nyúl. Káposztám javát megettem, Locsolkodjon
más helyettem!”, „Van egy kicsi locsolóm, Köl-
ni nincsen benne, Ha én most elõvenném,
Nagy röhögés lenne.”, „Tele van a hajad kosz-
szal, meglocsollak Domestosszal!”, „Biciklivel
érkeztem, 40 métert fékeztem. Józsi vagyok,
szép és laza, Locsoljak vagy húzzak haza?”;
„Én kis kertész legény vagyok, Magam után
szagot hagyok.” „Egy gondolat bánt engemet:
Elfeledtem a versemet.” És egy saját: „Most én
jól megöntözöm, S maga az enyém lesz. Meg
ne tudja senki se, Csak az RMDSZ.” 

A nap álhíre. Traian Bãsescu kiterjesztette ja-
vaslatát: az ellenzék bármilyen barátságos ak-
ciójára kész beadni a lemondását.



Sz. Zs.

Az Országos Adóhatóság
(ANAF) mélyreható és

átfogó reformját fogja végre-
hajtani Románia a Világ-
bankkal való együttmûkö-
désben – nyilatkozta a
Mediafaxnak Bogdan Drãgoi
pénzügyminiszter, aki össze-
hasonlításképpen elmondta:
a román intézkedéscsomag
hatása sokkal nagyobb lesz,
mint az ezen a területen je-
lenleg a régió éllovasának
számító Bulgáriában. A tár-
cavezetõ elmondása szerint a
nemzetközi pénzintézet
szakértõi csoportja felméri az
adók és illetékek begyûjtésé-
nek helyzetét, aminek alap-
ján javaslatot dolgoznak ki az
átfedések és a bürokrácia
visszaszorítására. 

Az átalakítás végsõ célja
az adóhivatalok számának
„optimalizálása” – ennek ér-
dekében a hatóság jelenlegi
mûködési struktúráját és a
számítógépes rendszereket
egyaránt megreformálnák.
Ez utóbbiban javítanának az
információgyûjtési eljárá-
son, a hivatalokat „felvértez-
nék” új hardverekkel és
szoftverekkel, de az elektro-
nikus megjelenítés külalakjá-
ra, a dizájnra is hangsúlyt

fektetnének. A pénzügymi-
niszter kifejtette: külön fi-
gyelmet szentelnek majd az
adófizetõkkel való kapcsolat-
tartás javítására is – habár a
program fontos célként te-
kint arra is, hogy a befizetõk
és a hatóságok közötti sze-
mélyes találkozást minél in-
kább csökkentse. Az átalakí-
tás során rugalmasabbá vál-

na az adók begyûjtése is, ezt
a bankszférával való szoro-
sabb együttmûködés révén
érnek el.

„Terveink szerint már a
2012–2015-ös idõszakban le-
zárulhat a reformok elsõ kö-
re: az eljárások egyszerûsíté-
se és a szolgáltatások minõ-
ségi javítása” – fogalmazott
Drãgoi, emlékeztetve, hogy

már megkezdték a számító-
gépes rendszer kiépítését,
amelynek segítségével a ható-
ságok idejekorán kiszûrhetik
az adócsalás szempontjából
gyanús eseteket.

A pénzügyminiszter sietett
leszögezni: az átalakítás nem
azonnal, hanem középtávon
fogja éreztetni hatását. A re-
form másik fontos hozadéka
lenne ugyanakkor, hogy az
adófizetési eljárás mentesül-
ne a mindenkori kormányok
szeszélyeitõl. A kabinet re-
ményei szerint az adófizetõk-
kel való kapcsolat javítása az
államkasszába befolyó össze-
gek növekedéséhez vezetne,
amelyet aztán befektetési tá-
mogatások formájában újra
visszajuttatnának a gazdaság
vérkeringésébe.

Az adórendszer átalakítása
része annak a megállapodás-
nak, amelyet Románia a nyár
folyamán készül megkötni a
Világbankkal. A pénzintézet
évi 0,25 százalékos kamat
mellett egymilliárd euró érté-
kû hitelvonalat bocsátana
Bukarest rendelkezésére,
amelyet az ország biztonsági
védõhálóként abban az eset-
ben hívhatna le az elkövetke-
zõ három év leforgása alatt,
ha zavar keletkezne a nem-
zetközi pénzpiacokon.
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MTI

A verespataki aranybá-
nya-beruházás engedé-

lyezési folyamatának leállí-
tását kérték a kormánytól a
beruházást ellenzõ civil
szervezetek arra a bírósági
határozatra hivatkozva,
amely szerintük érvénytele-
níti a beruházó területren-
dezési terveit – közölte
Eugen David, az Alburnus
Maior Egyesület elnöke az
MTI-vel. Ennek szögesen
ellentmondva, a beruházást
tervezõ Gabriel Resources
kanadai vállalat viszont azt
állítja, hogy az engedélye-
zési eljárás folytatódhat. 

A civil szervezetek múlt
hét végén nyílt levélben
kérték Mihai Rãzvan
Ungureanu miniszterelnö-
köt, hogy vegye figyelembe
a Fehér Megyei Ítélõtáblá-
nak azon friss döntését,
amely a civil szervezetek
szerint jogerõsen érvényte-
leníti a beruházó számára
kibocsátott önkormányzati
területrendezési terveket.

Marius Liviu Harosa, a
civil szervezetek érdekeit
védõ ügyvéd az MTI-nek
nyilatkozva felidézte, hogy
a beruházó az elsõ ilyen te-
rületrendezési tervek jóvá-
hagyását 2002-ben kapta
meg a verespataki helyi ta-
nácstól. A projekt ellenzõi

jogi úton megtámadták az
önkormányzati határoza-
tot, 2008 elején pedig a Fe-
hér Megyei Ítélõtábla jog-
erõsen érvénytelennek nyil-
vánította ezeket a terveket.
A civil szervezetek azzal ér-
veltek a bíróságon – magya-
rázta az ügyvéd –, hogy
olyan önkormányzati kép-
viselõk szavaztak 2002-ben,
akik közvetlen alkalmazot-
tai voltak a beruházónak,
így érdekbeli összeférhetet-
lenség esete állt fenn.

A Gabriel Resources sze-
rint azonban a legutóbbi bí-
rósági határozatnak nincs
semmi köze az engedélye-
zési folyamathoz. Ugyanis
az ítélet egyrészt „csak az
önkormányzatban lebonyo-
lított szavazás procedúrájá-
ra” vonatkozik, másrészt az
úgynevezett övezeti terület-
rendezési tervet semmisíti
meg, a beruházó pedig ren-
delkezik 2002 óta ilyen ér-
vényes dokumentummal –
állítja a beruházó.

Dan Suciu, a román kor-
mány szóvivõje az ügyben
a Bloomberg portálnak azt
nyilatkozta, hogy a kabinet
nem kapott semmilyen ér-
tesítést a bíróságtól Veres-
patak ügyében. Jelenleg a
kabinet tárcaközi szakértõi
bizottsága vizsgálja a beru-
házás környezeti hatásta-
nulmányát. 

Nincs területrendezési 
terve az RMGC-nek?Világbanki adóreform

A bürokráciát csökkentve növelnék a kölségvetés bevételét 

„Szeszélyektõl” független adórendszert ígért Bogdan Drãgoi  



Folytatás az 1. oldalról

Horváth Anna elmondta:
szükség van a családok életé-
ben bekövetkezett gyermek-
vállalás miatti életszínvonal-
csökkenés kompenzálására,
ugyanakkor a gyermek fejlõ-
dése és kötõdésének kialaku-
lásának szempontjából fon-
tos, hogy mindkét szülõ részt
vegyen a nevelésében és gon-
dozásában. Hangsúlyozta, az
anyák számára lehetõséget
kell biztosítani a munkaerõ-
piacon való részvételre, illet-
ve a gyermeknevelésbõl szár-
mazó „hátrányok” csökken-
tésére, mindemellett figye-
lembe kell venni az anya
egészségügyi állapotát és ter-
helését. További fontos szem-
pont a non-diszkrimináció –
összegzett a fõtitkárhelyettes.
Tájékoztatása szerint az
RMDSZ a gyes-t szabályozó
111/2010-es sürgõsségi kor-
mányrendeletet módosítását
szeretné elérni. A rendeletet
jóváhagyó törvény április 2-
án ment át a szenátuson, két
hét múlva kerül a képviselõ-
ház szakbizottsága elé.

Módosítási javaslatok

Jelenleg egy évi gyermek-
gondozási szabadság esetén
a szülõ az utolsó évi jövedel-
mének 75 százalékát igényel-
heti az államtól támogatás-

ként, de az összeg nem lehet
nagyobb 3400 lejnél. Ha a
szülõ úgy dönt, hogy két éves
gyermekgondozási szabad-
ságra megy, akkor havonta
legfennebb 1200 lejt kaphat.
E lehetõségek mellé szeretne
az RMDSZ egy harmadik
opciót bevezetni: két éves
gyermekgondozási szabad-
ság esetén a szülõ kaphassa
meg az utolsó két év jövedel-
mébõl számolt átlag 75 szá-
zalékát. A javaslat szerint két
egymás utáni szülés vagy
ikerszülés esetén az eredeti
gyes összege megnõ 30 szá-
zalékkal. Az RMDSZ szerint
a munkába való visszaállást
serkentõ „sztimulens” alkal-
mazása nem diszkriminálja
azokat sem, akik a két éves
gyermekgondozási szabadsá-
got választják. 

A szövetség olyan formá-
ban tenné lehetõvé az apák
számára a gyermekgondozá-
si szabadságot, hogy ez ne
okozzon fennakadást sem a
családokban, sem a munkál-
tatók körében.

Mit szeretnének 
a szülõk?

Tonk Gabriella elmondta:
az RMDSZ által tervezett
módosító indítványok az
Életfa Egyesület által szerve-
zett beszélgetéseken elhang-
zott javaslatok alapján szü-

lettek. A konzultációba be-
kapcsolódott a Gyulafehér-
vári CARITAS és a Csíki
Anyák Egyesülete is. Tibol-
di Beáta, az egyesület veze-
tõje szerint a legnagyobb
problémát a négygyerekes
szülõk helyzete jelenti, akik
negyedik gyerekük után csak
négy hónap fizetetlen sza-
badságot tölthetnek a kicsi-
vel. „Ez egy érvágás, három
másik gyerek mellett” – han-

goztatta a Csíki Anyák
Egyesület elnöke.

Az Életfa Családsegítõ
Egyesület mintegy ötezer
családdal áll kapcsolatban,
õket kérdezték a kisgyerekes
családok valós igényeirõl. A
megfogalmazott kérdéseket
eljuttatták Horváth Anna fõ-
titkárhelyetteshez. „Remél-
tük hogy lesz egy integrál-
tabb törvénycsomag, ahol fi-
gyelembe veszik a kéréseket,

ezek közül néhányat sikerült
a gyesrõl szóló törvényterve-
zetbe is bevezetni” – nyilat-
kozta lapunknak Deme Ilo-
na, az Életfa Egyesület veze-
tõje. Elmondta: lehetõség
van arra, hogy a megfogal-
mazott kéréseket a további-
akban is elõterjesszék kap-
csolódó törvénytervezetek
esetén. Az egyesület vezetõje
szerint az is érdekli a kisma-
mákat, hogy milyen családtá-

mogatási politikák mûköd-
nek a nyugati országokban,
illetve mennyi esély van arra,
hogy javaslataik Romániá-
ban is meghonosodjanak. 

Kéréseik közt szerepelt a
fõállású anyaság bevezetése,
a részmunkaidõ-rugalmas
munkaprogram. Javasolták,
hogy a munkaadó számára
adómentesítsék vagy adó-
kedvezményben részesítsék a
részmunkaidõben dolgozó
szülõk munkabérét, és így
ösztönözzék a kisgyerekes
szülõk munkaerõ-piaci elhe-
lyezkedését.

Azt szeretnék, ha a kisgye-
rekes családok esetében
mind az apa, mind az anya
jogosult legyen fizetetlen sza-
badságra gyerekük betegsége
vagy egyéb sürgõs,  hosz-
szabb otthonlétet követelõ
családi probléma esetén.

Javasolták azt is, hogy a
munkaadók kötelesek legye-
nek fizetetlen szabadságot
biztosítani ilyen igények ese-
tén anélkül, hogy bármilyen
hátrány érje az igénylõt. To-
vábbá kérik, hogy igényelhe-
tõ legyen a gyerek születése
utáni idõszakban körülbelül
egy hónapos szabadság vagy
távmunka az apa számára.
nagycsaládosok, azaz kettõ-
nél több gyermek esetén
adózási, utazási kedvez-
ményt és tandíjmentességet
is javasoltak. 
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Módosulhat a gyes-törvény

Az RMDSZ javaslata szerint a szülõ két éves jövedelmi átlagának 75 százalékát kapná két évig

Csíkszentimre község 

nyílt árverést szervez kikiáltással 2012. április 24-én  
10 órától a hivatal székhelyén, 
Csíkszentimre 588. szám alatt, 

91 köbméter lábon álló fenyőfa (műfa) értékesítésére.

Előválogatás időpontja: 2012. április 23., 10 óra.
Az árverési ügycsomó beszerezhető a hivatal 
közbeszerzési osztályán.

További felvilágosítást a 0266/347098 
és a 0742897572-es telefonszámokon kaphatnak.

Kovács Zsolt

Nyilvános felhívásban
kéri a sepsiszentgyörgyi

Pro Adopt Egyesület, hogy
június 2-a legyen a romániai
örökbefogadás napja. A sep-
siszentgyörgyi egyesület el-
nöke, Kovács István el-
mondta: az emléknappal
szeretnék népszerûsíteni az
örökbefogadást, és ráirányí-
tani a közvélemény figyel-
mét az árva és szüleik által
elhagyott gyerekek, az intéz-
ményben nevelkedõ kiskorú-
ak problémájára. Tapaszta-
latok szerint ugyanis Romá-
niában más európai orszá-
gokkal ellentétben nagy az

elõítélet az örökbefogadás-
sal szemben. A Pro Adopt
Egyesület felhívásához már
több hasonló jellegû civil
szervezet és magánszemély
is csatlakozott, és az Orszá-
gos Örökbefogadási Ható-
ság is támogatja, hogy júni-
us 2-a legyen a romániai
örökbefogadás napja. Ápri-
lis 7-én egyébként új örökbe-
fogadási törvény lépett élet-
be, amely egyszerûbbé teszi
az adoptálási eljárást a ro-
mániaiak számára. Az új
rendelet értelmében auto-
matikusan örökbe adhatóvá
válik minden olyan kiskorú,
aki iránt sem a biológiai szü-
lõk, sem a rokonok nem ér-

deklõdnek egy éven keresz-
tül. Az ismeretlen szülõk
gyermekeit 30 nappal a szü-
letési anyakönyvi kivonat ki-
állítása után örökbe lehet fo-
gadni. Az új törvény részle-
gesen feloldja a külföldi
örökbefogadások moratóriu-
mát, de valójában csak a
külföldön dolgozó ro-
mán vendégmunkásoknak,
illetve a külföldi rokonság-
nak teszi lehetõvé, hogy el-
hagyott gyerekeket vigyenek
ki az országból. Vérszerinti
rokonok vagy olyan külföldi
családok kérhetik az adoptá-
lást, amelyekben legalább a
házastársak egyike román
állampolgár. 

Gyereknap után „árvanap”?



ÚMSZ

Kiforrottabb, színvonala-
sabb tehetségpalettát állí-

tanak az erdélyi színpadokra
a Médiabefutó 2012 produkci-
ói – értékelte Bodor László,
az RMDSZ ifjúságért és
programokért felelõs fõtitkár-
helyettese az eddig lejárt he-
lyi szakaszokat a vetélkedõ
szervezõinek tegnapi, Sepsi-
szentgyörgyön megtartott
sajtótájékoztatóján.

Tischler Ferenc, az
RMDSZ háromszéki ügyve-
zetõ elnöke szerint a rendez-
vény kiváló alkalom arra,
hogy a háromszéki fiatal te-
hetségek bizonyítsanak az itt-
honi közönség elõtt.

Bodor László azt is el-
mondta, a Transindex és az
RMDSZ közös szervezésé-
ben zajló Médiabefutó helyi
szakaszaira idáig több mint
száz produkció nevezett be, a

zene, tánc, valamint színpadi
jelenet kategóriákban fellé-
põk közül a zsûri, olykor na-
gyon nehéz döntésekkel, 25
produkciót engedett tovább a
marosvásárhelyi, a nagyvára-
di, a szatmári és kolozsvári
szakaszokról, amelyek a kö-
zönség szavazatainak kö-
szönhetõen még négy fellé-
põvel egészülnek ki a május
6-i, kolozsvári regionális
döntõre. A Médiabefutó to-
vábbi helyi szakaszaira Sep-
siszentgyörgy után Székely-
udvarhelyen április 20-án,
Csíkszeredában 21-én, illetve
Gyergyószentmiklóson 22-
én kerül sor. A helyi szaka-
szokat a székelyföldi regioná-
lis döntõ követi május 4-én
Székelyudvarhelyen.

DJ remix verseny is zajlik,
melyhez az érdeklõdõk a
honlapról tölthetik le a Role
és a Katapult együttes egy-
egy dalának sávjait. 
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Horváth Szekeres István

Nagyszabású koncertso-
rozattal készül Székely-

földre Geszti Péter és együt-
tese, a Gringo Sztár. A ma-
gyarországi celebet ez alka-
lommal Baricz Gergõ, a leg-
utóbbi X-Faktor harmadik
helyezettje kíséri, a borzonti
fiú együttese lesz az
elõzenekar. A turné egyik fõ-
szervezõje, a Székelyföldi Ré-
gió Magazin igazgatója, Luk-
ács László elmondta: Baricz
Gergõ ez alkalommal nem
az X-Faktorból ismert reper-
toárral lép majd fel, hanem
saját szerzeményeit is hall-
hatja a közönség, a koncert
során pedig több meglepetés-
sel is szolgálnak.

„Annak, hogy Erdélyben
lesz a turné, kimondottan
örülök, de ami a legfonto-
sabb számomra, hogy végre
felállhatok a színpadra saját
zenekarral” – mondta Ba-
ricz. Szerinte sokkal többet
lehet így adni a közönség-
nek, ez valóban élõvé teszi
majd a produkciót. Beszá-
molt arról is az ÚMSZ-nek,
hogy korábban is volt már
néhány együttese, két ze-
nészt is azok közül, akikkel
most együtt gyakorol, egy-
kori társainak sorából tobor-
zott. Az együttes tagjai, a gi-
táros Kovácsovics Dávid ki-

vételével, mind erdélyiek.
Geszti Péter és a Gringo
Sztár elõször koncertezik Er-
délyben, Baricz Gergõ szá-
mára pedig ez lesz az elsõ al-
kalom, hogy velük zenélhet.
A közös fellépésre nagy erõ-
bedobással készülnek: már
egy hete mindennap próbál-
nak. Sokan figyelnek rá már
most is, csak külföldrõl több
mint 40 ezren követik õt a
videomegosztó portálokon,
és a visszajelzések 70 száza-
léka pozitív – fûzte hozzá az
X-Faktor sztárja.

„Magyarul fogok énekelni,
kivéve két számot: egy
Leonard Cohen- és egy Chris

Isaac-feldolgozást” – vála-
szolta kérdésünkre.  A turnén
hallható számokról nem
árult el  részleteket, csak any-
nyit, hogy „gitározgatós, bar-
iczgergõs” dalokkal lepi
majd meg a nagyérdemût. A
turné elsõ állomása Csíksze-
reda lesz április 22-én, 23-án
Marosvásárhelyen, 24-én
Gyergyószentmiklóson, 25-
én Székelyudvarhelyen tom-
bolhatnak Geszti Péter és
Baricz Gergõ zenéjére a ra-
jongók. Geszti és a Gringo
Sztár 27-én Sepsiszentgyör-
gyön is fellép, megnyitva a
városnapok könnyûzenei
koncertsorozatát. 
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Kolozsváron hat továbbjutó 
Tizenhárman versenyeztek a kolozsvári Médiabefutó he-
lyi szakaszán. 12 dal mellett egy szólónéptánc verseny-
zett, Melles Endre a táncos egy napját megformáló,
Existáncia címû produkciója a vetélkedõ egyik legegyér-
telmûbb továbbjutója volt. A négy zenekar közül a hat-
tagú zsûri a funkos-swinges Funkorporationt, a sámán-
rockot játszó Karrát és a dzsesszes, ezúttal instrumentá-
lis dallal fellépõ Kalapos Bandet juttatta tovább a május
6-i regionális döntõbe. Mellettük a Hangokba zárva címû
slágert elõadó, remek orgánummal rendelkezõ  Szabó
Zoltán, illetve az Alicia Keys slágerével, a Fallin’-nal a
zsûrit és a közönséget egyaránt elbûvölõ Szász Andrea
képviselheti Kolozsvárt a regionális döntõben.

ÚMSZKULTÚRA

Baricz Gergõ, az X-faktor sztárja és Lukács László turnészervezõ
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Geszti Erdélyben
Baricz Gergõ „melegít be” a Gringo Sztár elõtt

Médiabefutó 2012 –
kiforrottabb tehetségekkel

T. K. I.

Ma van a magyar költé-
szet napja. A magyar

nyelvterületeken 1964 óta Jó-
zsef Attila születésnapján,
április 11-én ünneplik a ma-
gyar líra napját, ebbõl az al-
kalomból Erdélyben is iro-
dalmi elõadóesteket, könyv-
bemutatókat, költõtalálkozó-
kat szerveznek. Csíkszeredá-
ban például szavalóversenyt
tartanak a József Attila Álta-
lános Iskola dísztermében,
amelyre Áprily Lajos, Ady
Endre, Arany János, Hervay
Gizella, Illyés Gyula, Jékely
Zoltán, József Attila, Juhász
Gyula, Karinthy Fri-
gyes, Lászlóffy Aladár, Ne-
mes Nagy Ágnes, Szabó Lõ-
rinc, Székely János alkotásai-
val lehet benevezni. A nyerte-
sekkel a 19 órától kezdõdõ
gálán ismerkedhetnek meg a
nézõk, majd Orbán Ferenc és
a Role zenekar koncertje ko-
ronázza meg a napot a Csíki
Játékszín színpadán. A szat-
márnémeti magyarok a szín-
ház Ács Alajosról elnevezett
stúdiótermében Dsida-esttel
ünneplik meg a költészet
napját, Bogdán Zsolt, Ko-
vács Éva és Csutak Réka
színmûvészek közremûködé-
sével. Kolozsváron szomba-
ton este 8-tól „Látja Isten,
hogy állok a napon” címmel
Pilinszky-estet tart Hobo
(Földes László) a János Zsig-
mond Unitárius Kollégium
imatermében. 

Versek és 
költõk ünnepe



10.00 Magyar Tamás:
Gyöngyök és pitykék
10.30 Kárpát Expressz
16.00 Híradó 16.15 Met-
szet 16.35 Kárpát Expres-
sz 17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.55 Könyv-
ajánló 17.57 Életképek
18.00 Néptánc 18.30 Hír-
adó 19.00 Hitélet 20.00
Székelyföld Magazin
21.30 Hitélet 21.30 Hír-
adó 22.00 Himnusz nyolc
versszakban 22.30 Híradó
23.00 Verspercek

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A sztárkivetett (am.
romantikus vígjáték)
12.45 Kutyakomédia (am.
vígjáték) 14.25 Kamuzsa-
ru (am. vígjáték) 16.15
Nincs kettő négy nélkül
(olasz vígjáték) 18.20 Gör-
dülő kung-fu (hongkongi
vígjáték) 20.20 Gyilkos
hőség (am. horror) 22.00
Tisztítótűz (am. akciófilm)
23.45 A hazafi (amerikai
akciófilm) 1.25 Messze
fuss, soká maradj! (francia
thriller)

9.15 Titkok a múltból
(sorozat) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 A vég-
zet hatalma (sorozat)
14.30 Esmeralda (sorozat)
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
sors ereje (sorozat) 22.00
Éjszakai történetek 22.30
Elátkozott szerelem (soro-
zat) 23.30 Hét bűn (soro-
zat) 0.30 Igaz történetek
(ismétlés)

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás 15.00 Híradás KultúrPresszó, Könyv- és
lemeztéka 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Hír-
adás 17.15 Gazdasági magazin, Összhang 17.55 A nap hí-
rei röviden

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém - reality show
14.45 Teleshopping 15.15
Egy lépés a boldogságig
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 Véletlen anya
(ismétlés) 22.30 Cancan
TV 0.30 Kanal-D Hírek
(ismétlés) 

7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Versus (ism.)
10.30 Globál (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Zöld övezet 
(ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
12.05 Stopper (ism.)
12.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
13.00 Déli híradó
13.35 Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
15.06 A szent három nap
(dok. f.) (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Panaszkönyv 
(ism.)
17.05 Ősök tere (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.20 Retrográd
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta (ism.)
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Ikon
0.05 Rájátszás (ism.)
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7.00 Unser Bildschirm
7.30 Híradó
7.35 Srpski Ekran
8.05 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.00 Kapcsoljuk az Or-
szágházat
Parlamenti közvetítés
17.10 1 könyv
18.10 Vers
18.20 Kisváros (magyar
sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Múzeumtúra - Fran-
cia módra
21.00 Kultikon
Szolgáltató magazin
21.55 Hírek
22.00 Dunasport
22.05 Kaland (magyar
rom. dráma, 2011)
23.30 Vers
23.35 Márai naplói
0.35 Új régi hang (doku-
mentumf.)
1.30 Vers
1.40 Beszélő emlékházak
(ism. sor.)
2.15 Térkép (ism.)
Integrációs magazin
2.40 Chaplin szereti a zenét
3.10 Arcélek
3.30 Család-barát (ism.)
Szolgáltató magazin

VIASAT3, 11.00
A múzsa csókja

Mit tehet egy hollywoodi forgatókönyvíró, ha néhány sike-
res mű után nem jut semmi eszébe? A jószerencsében csak
a naivok bíznak. Steven Phillipsnek már több vígjátékát
megfilmesítették, de most annyira nincs ihlete, hogy még
az állása is veszélybe kerül. A stúdió nem akar többé vele
dolgozni. Egy barátja és kollégája azonban elárulja neki a
siker titkát.

DUNA Tv, 22.05
Kaland

Dr. Kádár Péter professzor minden tekintetben sikeres. Kar-
rierje szárnyal, fiatal felesége, Anna pedig irigylésre méltó-
an gyönyörű. Tökéletes élete épp azon a napon hullik darab-
jaira, amikor kinevezik a legnevesebb klinika vezetőjévé. A
professzor nem is sejti, hogy amíg őt ünneplik, addig hűsé-
gesnek hitt kollégája, fogadott fia Zoltán doktor, szökésre
készül Annával.

TVR1, 22.45
Kis Moszkva

1967-ben egy fiatal orosz katonatisztet, Jurát feleségével
együtt egy kis lengyel városba helyeznek. Vera a feleség, be-
leszeret egy lengyel tisztbe és gyereket vár tőle. Férje hiába
érti meg az akkori viszonyok között házasságról szó sem le-
het. Jura felettesei gondoskodnak róla, hogy ne élhessenek
együtt. Lánya csak felnőtt korban, az orosz csapatok kivonu-
lása után tudja meg, mi is történt valójában.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Ma Reggel
10.00 Múlt-kor
10.25 József Attila:
A Dunánál
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 Főtér
13.40 Kodály Zoltán: Ma-
gyar Népzene
14.55 1100 év Európa kö-
zepén
15.25 Magyar válogatott
16.20 Família Kft. (sor.)
16.45 MacGyver (sor.)
17.35 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
18.00 A Nyereg Klub (sor.)
18.25 Lizzie McGuire
(sor.)
18.50 Robbie, a fóka 
(német sor.)
19.35 Esti mese
20.5 Veszélyes szerelem
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Rocca parancsnok
(ol. sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Tudorok (sor.)
0.15 Angyali érintés 
(am. sor.)

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Hasítsatok bele!,
Star Wars 
- A klónok háborúja,
Pindúr pandúrok, 
Lego Ninjago
8.35 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.25 Második esély
(am.-mex.-kol. 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 
(am. 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 sor.)
Közben: RTL-hírek
22.25 Legyen Ön is Milli-
omos!
23.40 Házon kívül
0.10 XXI. század
0.45 Reflektor
1.05 Ments meg! 
(amerikai sor.)

7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.35 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.00 EZO.TV
13.35 Winnetou és a fél-
vér Apanatschi (NSZK-
olasz-jug. western, 1966)
15.20 La Pola 
(kolumbiai drámasor.)
16.20 Csoda
Manhattanben 
(am.-mex. rom. sor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
A TV2 magazinja
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House 
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
23.20 Született feleségek
(am. vígj. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Én is szép vagyok
0.50 Aktív (ism.)
1.20 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.30 Doktor House (ism.)
3.20 Született feleségek
(ism.)
4.10 Babavilág (ism.)
4.35 Vers éjfélkor

11.00 A múzsa csókja
(am. vígjáték) 12.55 A da-
dus (sorozat) 13.55 A
nagy házalakítás (ism.)
14.55 Monk (ism.) 16.40
CSI: A helyszínelők (soro-
zat) 17.30 Esküdt ellensé-
gek (am. sorozat) 18.30
Gyilkos számok (sorozat)
19.30 A nagy házalakítás
20.30 Jóbarátok (ism.)
21.25 Két pasi (ism.)
22.20 Éden Hotel 2.
23.20 CSI: A helyszínelők
(am.-kan. krimisorozat)
(ism.)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.10 Pontos sportidő
15.00 Prosport óra
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
17.00 Europa League
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek 19.00 Pontos sport-
idő 19.05 Információk
20.00 A fény harcosai
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling WWE
PPV 0.00 Sport.ro Hírek

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
11.05 Magyarország, 
szeretlek!
12.15 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Hrvatska kronika
13.55 Ecranul nostru
14.25 Magyar elsők
14.45 Marslakók 
(magyar sor.) (ism.)
15.15 Gasztroangyal
16.10 Angyali érintés
(amerikai sor.)
17.00 Veszélyes szerelem
(amerikai sor.)
17.45 MM
A megoldások magazinja
18.40 Everwood 
(am. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 Kasszasiker 
(am. vígj. sor.)
22.25 Becsengetünk és el-
futunk - A foci háza táján...
23.25 Az Este
0.00 KorTárs
0.30 Mellbevágó
1.25 Szellem a palack-
ból...
1.55 Everwood (am. sor.)
(ism.)
2.40 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.10 Titkok a palotában
(s)
10.20 Ragadozók
10.25 Az ember és az idő
11.50 Zoom
12.00 Zarándok 
(ism.)
12.30 Sztárgyár 
– verseny show
12.45 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
14.00 Híradó, sport
14.45 Teleshopping
15.30 Emberek, mint mi
16.00 Együttélés
16.50 VI Pál 
(olasz életrajzi film,
2008), 2. rész
17.40 A palota legendái:
Gyebaek
(koreai drámasor.)
18.53 Híradó, időjárásje-
lentés
20.00 Híradó plusz 
– a nap válaszai
21.10 Dinók szigete 
(amerikai horror, 2008)
22.45 Kis Moszkva 
(lengyel filmdráma, 2008)
0.50 VI Pál 
(olasz életrajzi film,
2008), 2. rész (ism.)
1.45 La vie en rose 
(ism.)
2.25 100%-ban garantált
(ism.)
3.20 Híradó, időjárásje-
lentés (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Sport
10.00 A Názáreti Jézus
(olasz-angol filmdráma,
1977), 2. Rész (ism.)
11.00 Lois és Clark 
(amerikai sor.) (ism.)
12.00 Lois és Clark 
(amerikai sor.) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport
13.45 A szerelemhez idő
kell (amerikai romantikus
vígjáték, 1988)
15.45 A Názáreti Jézus
(olasz-angol filmdráma,
1977), 3. Rész
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Román Komédia
Társaság
21.30 Román focikupa
23.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
0.30 Pro Motor 
- sport magazin 
(ism.)
1.30 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
3.00 Román focikupa
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony 
a fiamnak
Mirela Boureanu Vaida
műsora
11.10 Teleshopping
11.30 Csillagháló 
– új szezon (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 Kikezdesz 
a szőkékkel? 
– Dan Negru szórakoztató
műsora
22.15 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
23.00 Egy bűnös show –
Dan Capatos műsora
1.00 Office 
(amerikai sorozat)
1.30 Aladdin csodái 
(francia-olasz-amerikai
fantasy, 1961)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 A skorpió
megszelidítése (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Titkos szerelmek
(ism.)
10.30 CSI: A helyszínelők
(ism.)
11.30 Teleshpping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
12.30 Művésznek szület-
tem – verseny show
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 (ism.)
18.00 Hírek 
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(sor.)
20.30 Kötekedők 
krónikája – új szezon
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 CSI: A helyszínelők
(amerikai-kanadai krim-
isor.)
0.30 Művésznek születtem
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Kötekedők krónikája
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Ki ad többet? 
- Dinófogak
7.30 Licitvadászok 
- Céllövölde
8.00 Autókereskedők 
- Porsche 944
9.00 Hogyan készült?
10.00 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Nézők javasolták
12.00 Megavilág 
- Spanyolország
13.00 Autókereskedők
úton 
- Lotus
15.00 Újjáépítők
16.00 Ki ad többet? 
- Iwo Jima kard
16.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés törvényei
- Rajongókkal a vadonban
18.00 A túlélés 
törvényei 
- Alabama
19.00 Autókereskedők 
- Mercedes Cosworth
21.30 Hogyan készült?
22.00 A túlélés 
törvényei 
- Kilauea-hegy
23.00 Titkok 
a fekete dobozból 
- A Boeing 737-es rejtélye
0.00 Autókereskedők 
- Suzuki SJ410
1.00 Autókereskedők
2.00 Miami alvilág
3.00 A túlélés 
törvényei

8.00 Egészségpasztilla
(ism.)
8.10 Rebecca, 
az első feleség 
(olasz filmdráma, 2008)
(ism.)
9.50 Mestersége: író
10.00 Sztárgyár
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Biznisz óra (ism.)
13.00 Késhegyen (ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina 
és a lányok 
(olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Info+
18.20 Sztárgyár 
– verseny show
18.45 Rebecca, 
az első feleség 
(olasz filmdráma, 2008),
2. Rész
20.30 Biznisz óra
21.30 Késhegyen
22.30 Híradó, 
időjárásjelentés
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
0.55 Légy formában
1.30 Caterina és a lányok
(olasz sorozat) (ism.)
2.20 Sztárgyár 
(ism.)
2.45 Biznisz óra 
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
adventista műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show

SZERDA
2012. április 11.

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ



10.00 Verspercek: kor-
társ erdélyi költők versei
10.30 Kárpát Expressz
16.00 Híradó 16.15 Hit-
élet 16.35 Kárpát Expres-
sz 17.00 Népzene 17.30
Híradó 17.40 Izelítő
14.45 Kalendárium 17.50
Egészséges percek 18.00
Néptánc 18.30 Híradó
19.00 Hargita magazin
19.30 Híradó 20.00 Táj-
kép 20.30 Hargita Maga-
zin 21.00 Híradó 21.30
Néptánc 22.00 Vékás Pé-
ter: A Divaldok

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Bazi nagy gringó lag-
zi (kol.-amerikai vígjáték)
13.15 A vihar rabjai (am.
thriller) 15.00 Könyörte-
len hajsza (am. akciófilm)
16.35 Yamakasi 2. (fran-
cia-angol-sp. akciófilm)
18.20 Nomád (francia-ka-
zah kalandfilm) 20.20 Az-
ték Rex - Az őslény legen-
dája (amerikai akciófilm)
22.00 Úszó erőd (ameri-
kai-francia akciófilm) 0.00
A megmentő (amerikai
akciófilm)

9.15 Titkok a múltból
(sorozat) 11.00 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 A vég-
zet hatalma (sorozat)
14.30 Esmeralda (sorozat)
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)

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Műve-
lődési 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 hírek
17.55 A nap hírei röviden

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém 14.45 Tele-
shopping 15.15 Egy lépés
a boldogságig (sor.)
16.45 Célpontban – szóra-
koztató magazin 18.45 A
nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 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 (ism.)

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.)
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7.00 Horvát krónika
7.35 Ecranul nostru
8.00 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.00 Világ-nézet (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
11.55 Pannon expressz
(ism.)
12.25 Térkép (ism.)
13.02 Híradó - Déli
13.20 Kívánságkosár
15.10 Hagyaték (ism.)
15.40 Határtalanul ma-
gyar (ism.)
16.10 Határtalanul ma-
gyar (ism.)
16.35 Hazajáró (ism.)
17.10 Magyar történelmi
arcképcsarnok
17.20 Kalandozó magya-
rok Kínában
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 A kőszívű ember fi-
ai (magyar filmdráma, 1.
rész, 1964)
23.30 Haydn-est
0.25 Magyar építész
Sanghajban (dok. f.)

TV2, 22.20
Amerikai pite 2.

A második részben újra együtt a díszes társaság, immáron
túl a középiskolán és túl a férfivá avató élményeken. Ám a
tapasztalatokból sosem elég, így a pitével bensőséges vi-
szonyt ápoló Jim, a lovagias Oz, a titkon még mindig
Vickyért epekedő Kevin, a hormonálisan túlvezérelt Stifler
és a Stifler mamájára specializálódó Finch úgy dönt: a nyári
vakáció idejére házat bérelnek a tengerparton.

RTL Klub, 22.25
Daredevil, a fenegyerek

Az igazság néha vak, ám a bűnösnek nincs menekvés. Matt
Murdock gyerekkorában maradandó sérülést szerez egy bal-
esetben. A megvakult Matt többi érzéke hihetetlenül élessé
válik a baleset következtében, de ezt nem árulja el környeze-
tének. Matt felnőttként sikeres ügyvédként szerez magának
hírnevet. Amit nappal nem sikerül a tárgyalóteremben meg-
oldani, azokkal a veszélyekkel éjszaka próbál dacolni.

m1, 0.00
Feltépett szerb sebek

Alex és Peter között már évek óta nincs kapcsolat, ám egy
nap kiderül, hogy Szerbiában élő apjuk halálos beteg, és
csak egy csontvelő-átültetés segíthet rajta. Alex a háború-
ban szerzett CIA-kapcsolatán keresztül rálel Chicagóban élő
testvérére, aki annak idején az anyjával együtt menekült a
háború elől az Egyesült Államokba.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Ma Reggel
10.00 Múlt-kor
10.25 Zenelánc - Porció
ének
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 Homokzene mesék
13.40 Főtér
14.50 1100 év Európa kö-
zepén
15.25 Magyar retro
16.20 Família Kft. (sor.)
16.45 MacGyver (sor.)
17.35 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 Mellbevágó (dok. f.)
0.55 Házaspárbaj 
(olasz sor.)

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 sor.)
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 sor.)
22.25 Daredevil, 
a fenegyerek 
(am. kalandf., 2003)
0.30 Tudorok 
(ír-kanadai- am. sor.)
1.40 Reflektor
1.55 Infománia
Multimédia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.35 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.45 Teleshop
11.50 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
13.25 A jamaikai kalóz
(amerikai kalandf., 1976)
15.20 La Pola 
(kolumbiai drámasor.)
16.20 Csoda
Manhattanben 
(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 Amerikai pite 2.
(amerikai vígjáték, 2001)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív
A TV2 magazinja
0.50 Tények Este Hírműsor
1.25 EZO.TV
2.00 Amerikai pite 2.
(amerikai vígjáték, 2001)
(ism.)
3.40 Segíts magadon!
(ism.)
4.05 Vers éjfélkor 

10.30 Gyilkos számok
(ismétlés) 11.25
Columbo: Gyilkosság tele-
fonhívásra (krimi) 12.55
A dadus (sorozat) 13.55
A nagy házalakítás 14.55
Monk (sor.) 16.40 CSI
(sor.) 17.30 Esküdt ellen-
ségek (sor.) 18.30 Gyil-
kos számok (sor.) 19.30 A
nagy házalakítás 20.30
Jóbarátok (sor.) 21.25
Két pasi (ism.) 22.20
Éden Hotel 2. 23.20 CSI:
A helyszínelők (sor.) 0.20
Nikita (sor.)

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 Pro-
sport óra 16.00 Sport.ro
Hírek 16.30 Örüljünk a fo-
cinak 18.00 Sport.ro Hí-
rek 19.05 Örüljünk a foci-
nak 20.00 Europa League
öszszefoglaló 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling 1.00 Hírek

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Az Este (ism.)
6.55 Ma Reggel
10.05 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
11.10 Növények és embe-
rek (dokumentumf.)
12.10 Kasszasiker 
(am. sor.)
13.00 Híradó
13.25 Slovenski Utrinki
13.55 Kvartett
14.25 Magyar elsők
14.45 Marslakók 
(magyar sor.)
15.15 Négy szellem
16.15 Angyali érintés
(am. sor.)
17.00 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.40 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 DTK (talk show) 
D. Tóth Kriszta show
23.25 Az Este
0.00 Feltépett szerb se-
bek (am. akcióf., 2009)
1.40 Everwood (am. sor.)
(ism.)
2.25 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.10 A palota titkai 
(koreai drámasorozat)
10.20 Ragadozók
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 VI Pál 
(olasz életrajzi film,
2008), 3. rész
17.40 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
18.53 Hírek, időjárásje-
lentés
20.00 Híradó plusz 
– a nap válaszai
21.10 Zéro Zona 
(reality show)
22.40 A Román Televízió
dokumentumfilmjei
0.00 Ahogy elő van írva
0.30 Baba mágia
(ism.)
1.00 VI Pál 
(olasz életrajzi film,
2008), 3. rész (ism.)
1.55 A Román Televízió
dokumentumfilmjei 
(ism.)
3.20 Hírek (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, 
Könyvbemutató
10.00 A Názáreti Jézus
(olasz-angol filmdráma,
1977), 3. Rész (ism.)
11.00 A szerelemhez 
idő kell 
(amerikai romantikus víg-
játék, 1988) (ism.)
13.00 ProTv hírek, 
sport
13.45 Kisvárosi 
gyilkosságok 
(A Midsomer gyilkossá-
gok) (angol krimisorozat)
15.45 A Názáreti Jézus
(olasz-angol filmdráma,
1977), 4. Rész
17.00 ProTv hírek, 
sport
17.45 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă szórakoz-
tató műsora
19.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Las fierbinţi 
(román vígjáték sorozat)
21.30 Román kupa 
(live)
23.30 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
0.00 A király felesége
(holland-luxemburgi-belga
kalandfilm, 2003)
2.00 ProTv hírek, 
sport (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 Különleges ügyosztály
(Esküdt ellenségek: 
Meggyalázott áldozatok)
(amerikai krimisorozat)
2.00 Az Ambersonok 
ragyogása 
(am. filmdráma, 2002)

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.)
12.30 Művésznek szület-
tem – verseny show
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
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Művésznek 
születtem – verseny show
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 CSI: A helyszínelők
(am.-kan. krimisor.)
0.30 Művésznek szület-
tem – verseny show
1.00 Hírek (ism.)
2.00 A skorpió
megszelidítése (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Ki ad többet? 
- Hőlégballon / 
Gyapjasmamut-agyar
7.30 Licitvadászok 
- A Vadnyugat
8.00 Autókereskedők 
- Audi Quattro
9.00 Hogyan készült?
10.00 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Robbanó lökhárítók
12.00 Megavilág 
- Svájc
13.00 Autókereskedők
úton 
- Fiat 500
14.00 Autókereskedők 
- újratöltve 
- Jeep CJ7
15.00 Újjáépítők
16.00 Ki ad többet? 
- Szerelemmérő
15.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés 
törvényei 
- Újra a kulisszák mögött
18.00 A túlélés 
törvényei 
- Északi-sarkkör
19.00 Autókereskedők 
- Porsche 928
21.30 Hogyan készült?
22.00 X-Machines 
- A szupergépek
23.00 Aranyláz 
a Bering-tengeren
0.00 Aranyláz Alaszkában
- Roham után
1.00 Autókereskedők

6.00 Hírek (ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 Rebecca, 
az első feleség 
(olasz filmdráma, 2008),
2. Rész (ism.)
9.50 Mestersége: író
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 +
18.20 Sztárgyár 
– verseny show
18.50 Folytassa 
Don Quijote! 
(német vígjáték, 2008)
20.30 Biznisz óra
21.30 Késhegyen
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
0.55 Románia ízvilága
1.30 Caterina és a lányok
(ism.)
2.20 Sztárgyár 
– verseny show 
(ism.)
2.45 Biznisz óra (ism.)
3.40 Késhegyen (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI 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

CSÜTÖRTÖK
2012. április 12.

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

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Leó és Szatmár napja
van.
A Leó görög eredetû fér-
finév, a Leon rövidülése. Je-
lentése: oroszlán.
A Szatmár régi magyar
személynév, talán a török
sat- szóból ered, aminek a
jelentése: elad, kereskedik. 
Holnap a Gyula, Csaba és
Szilárd nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1241 – A muhi csata el-
sõ napja.
• 1848 – Pozsonyban V.
Ferdinánd király szentesí-
ti a március 21-i törvény-
cikkeket, feloszlatja az utol-
só rendi országgyûlést. Az
áprilisi törvények kimond-
ják a Magyar Királyság
függetlenségét, az évenkén-
ti országgyûlést Pesten, a
felelõs „ministerium” és
nemzetõrség felállítását, a
jobbágyrendszer megszün-
tetését, az egyesítést („uni-
ót”) Erdéllyel, de elismerik
a Pragmatica sanctio érvé-
nyességét.
• 1896 – Hajós Alfréd
versenyúszó megszerzi az

elsõ magyar olimpiai arany-
érmet.

Vicc
– Mi a hosszú élet titka?
– ???
– A folyamatos lélegzés!

Recept
Currys saláta
Hozzávalók: 4 tojás, fél fejes
saláta, 2 zöldpaprika, 2 pa-
radicsom, 15 dkg csiperke-
gomba, fél csomó zöldhagy-
ma, 4 dkg dióbél, 1 dl tejföl,
1 dl joghurt, mustár, porcu-
kor, curry, só.
Elkészítés: A csiperkegom-
bát megtisztítjuk, és vékony-
ra felszeleteljük. A tojást ke-
ményre fõzzük, majd cikkek-
re vágjuk. A salátát darabok-
ra tépdessük. A zöldpaprikát
csíkokra, a paradicsomot ka-
rikákra vágjuk. A mártáshoz
a tejfölt kikeverjük a joghurt-
tal, majd mustárral, porcu-
korral, curryval, sóval ízesít-
jük. Összekeverjük a saláta
hozzávalóit, leöntjük a már-
tással. A tetejét keménytojás-
cikkekkel, dióval és zöld-
hagymakarikákkal díszítjük.

2012. április 11., szerda   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)
Pénzügyei jól alakulhatnak,
csak meg kéne látnia végre a kí-
nálkozó lehetõségeket. És persze
élni is kell velük. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)
A mostani helyzetét nem látja
még rózsásnak, de hamarosan
változnak az idõk. Új lehetõsé-
gek bukkannak fel.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)
Úgy érezheti, öné a világ, sike-
rült elérnie mindent, amit az
utóbbi idõben célul tûzött ki
magának. A jókedve, derûje
másképp láttatja önt.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)
Vigyázzon a jó hírére. Az utób-
bi idõben támadások érhették,
de ezeket csak annyira kell ko-
molyan vennie, amennyirõl va-
lóban szólnak. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)
Figyeljen jobban oda a munká-
jára. Ön akár a csúcson is érez-
heti magát, de ez nem ok arra,
hogy lazítson, hogy ne figyelje a
külvilág visszajelzéseit. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)
Mostanában talán túlzott érzé-
kenységgel reagálhat bizonyos
dolgokra. A lelki reakciói pedig

akár testi tüneteket is produkál-
hatnak. 
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)
A pénznek nagy jelentõsége lesz
az életében: a mai napon akár
még valami nyereségre is szá-
míthat. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)
Egy új kapcsolat lehetõsége me-
rül fel az életében: csak annyira
kösse le magát, amennyire ké-
pesnek tartja magát. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)
Ma nagyon sok pozitív hatás
éri, amitõl igazán kivirul, nap-
sütésessé válik a kedve. Azért
még ne hanyagolja el a köteles-
ségeit. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)
Kedve támadhat kipróbálni va-
lami szokatlan tevékenységet.
Ne féljen az újtól, mert nagyon
is jól sülhet el, amit tesz. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)
A humorérzékére ma különösen
nagy szüksége lehet. Szerencsére
önnél ebben aztán nincs hiány.
Legyen kíméletes!
HALAK (II. 20.–III. 20.)
Jó lenne, ha a mások igényeire
is éppúgy oda tudna figyelni,
mint a sajátjáéra. Ön a megér-
zések nagymestere, így ez aligha
jelenthet nehézséget önnek. 
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Ha egy nõre szép ruhát adsz,
akkor ösztönösen megpróbál
felemelkedni a ruhája szépsé-
géhez és eleganciájához. Külö-
nös jellemvonása ez a nõi lélek-
nek, hogy fogékony a szépre, de
oly módon, hogy elkezd haso-
nulni hozzá. A nõ ösztönösen
hajlik a megszépülésre, fel-
emelkedésre. Ezért van az,
hogy egy nõ soha nem szakítja
el és koszolja össze a ruháját. A
férfiakkal másként áll a hely-

zet, mert egy férfit a legkevésbé
sem érdekli, hogy milyen ruha
van rajta. Azért van ez, mert egy
férfi mindig magából eredezteti a
jót és a helyeset, nem hallgat
senkire és semmire. Ezért a férfi
nehezen nevelhetõ, és kár rá túl
szép vagy értékes ruhát adni.
Ami egy férfihez illik, a tiszta ru-
ha. Az a férfi is, aki összekoszol-
ja és az is, aki tisztán õrzi meg a
ruháját, többet elárul magáról,
mintsem gondolná.

Gondolatjel Visky István rovata

www.marosvasarhelyiradio.ro



Labdarúgás 

Turós-Jakab László

A kolozsvári „diákok”
piatra neamþ-i döntetlen-

je mellett négy-négy hazai, il-
letve vendégsiker született – s
több bombameglepetés is – a
labdarúgó Liga-1 25. fordu-
lójában.  

Mindhárom szombati
mérkõzés totógyilkos ered-
ménnyel zárult. A kiesés el-
kerüléséért küzdõ Voinþa 3-
0-ra verte Nagyszebenben a
bajnoki álmokat dédelgetõ
FC Vasluit, de a címért haj-
tó élboly másik két tagja is
hazai vereséget szenvedett.
A Dinamót a Petrol tréfálta
meg (1-3), s a bukta után
Liviu Ciobotariu lemondott
– tegnap már utódja is be-
mutatkozott az olasz Dario
Bonetti személyében. Régi-
új edzõ van Kolozsváron is,
ahol Ioan Andone ült le a
Jorge Costa menesztésével
megüresedett kispadra. A
CFR 1907 a klub újkori tör-
ténetének legsúlyosabb ve-
reségét könyvelte el a Ra-
piddal szemben, 0-5. 

Gyõzelemmel mutatko-
zott be a kispadon Mircea
Rednic és Mihai Stoichiþã is:
az Astra a „pandúrokat”

gyõzte le (2-0), a Steaua
pedig a Sportul Studenþescet
(4-1). További eredmények:
Marosvásárhelyi FCM–
Medgyesi Gaz Metan 1-0,
Piatra Neamþ–Kolozsvári U

1-1, Brassói FC–Concordia
Chiajna 2-3, CS–Galaci
Oþelul 1-2.  

A 25.  forduló 30 hálórez-
dülése fele-fele arányban

oszlik meg, a rapidos ªtefan
Grigorie a bajnokság 500.
gólját lõtte Kolozsváron. Ti-
zenkilenc találatával tovább-
ra is Wesley Lopes (Vaslui)
vezeti a góllövõlistát, Ma-
rius Niculae (Dinamo, 18),
Rusescu (Steaua, 11), Dãn-
ciulescu (Dinamo, 10 ),
Opriþa (Petrol, 10), Kape-
tanosz (CFR 1907, 8) és

Herea (Rapid, 8) elõtt. Négy
játékost állítottak ki, a
medgyesi Avramot, a vaslui-
i Milanovot, Piccolót (CFR
1907) és Popescu kapust
(Mioveni). 

A 26. forduló mûsora pén-
teken a  Ceahlãul–Brassó
(õsszel: 1-1) mérkõzéssel in-
dul, a GSP Tv 17 órai kezdet-
tel sugároz élõben. A továb-

bi menetrend: pénteken: Pet-
rol–CFR 1907 (1-1) – 20.30
óra, Digi Tv; szombaton:
Pandurii–Marosvásárhely
(3-3) – 17 óra, Digi Tv,
Oþelul–Steaua (1-2) – 20 óra,
Digi Tv; vasárnap: Vaslui–
Mioveni (5-0) – 19 óra, Digi
Tv, Rapid–Nagyszeben (1-0)
– 21.30 óra, Digi Tv; hétfõn:
Sportul Studenþesc–Astra
(2-2) – 16 óra, Dolce Tv, Ko-
lozsvári U–Gaz Metan (5-2)
– 19 óra, Digi Tv, Concor-
dia–Dinamo (0-2) – 21.30
óra, Digi Tv. 
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Röviden
Liga-2, 20. forduló

A labdarúgó Liga-2 máso-
dik (nyugati) csoportjában
vezetõ együttesek közül
csak az egyik tudott nyerni:
az FC Argeº elleni 3-0-al a
Besztercei Gloria elhúzott
a Politól, amely 0-0-ra mér-
kõzött Temesváron a Gyu-
lafehérvárral. További ered-
mények: Bukarest Juven-
tus–Déva 1-0, R. Vâlcea–
Luceafãrul 0-1, FC Olt–
Gaz Metan Severin 0-0,
ALRO Slatina–UTA 3-0,
Nagyváradi Bihar FC–Má-
ramaros FC 5-0, Tordai
Arieºul– Chindia Târgo-
viºte 0-3 (játék nélkül). Az
elsõ (keleti) csoportban:
Brãila– Nãvodari 1-3,
Dunãrea–Brãneºti 3-0 (j.
n.), Farul–Botoºani 0-1,
Tulcea–Otopeni 1-1,
Mangalia–Iaºi 1-4, Dinamo
II–Astra II Giurgiu 1-2,
Buzãu–Konstancai Viitorul
1-1, Snagov–Bákó 2-4.

Liga-3, 20. forduló

A 20. forduló mérkõzéseivel
folytatódott a labdarúgó
Liga-3 tavaszi idénye. Az
ötödik csoportban: ªcolar
FC–Facsád 1-0, Belényes–
Érmihályfalva 5-0, Temes-
vári Poli II–Resicabánya 5-
1, Aradi Gloria CTP–Piski
1-1, Temesgyarmat–Kis-
becskerek 1-3, Karánsebes–
Petrozsény 3-1, Temesrékás
–Borossebes 4-1, Vajdahu-
nyad–Öthalom 2-0. A hato-
dik csoportban: Tatrang–
Zalatna 5-1, Sãnãtatea–
Szászrégen 2-0, Kolozsvári
U II–Besztercei Gloria II 3-
1, Aranyosgyéres–Dés 0-0,
Zilah–Kv. CFR II 4-1, Ma-
rosvásárhelyi MFC II–Nyá-
rádtõ 0-1, Jád–Brassói Co-
rona 0-0, Szatmárnémeti
Olimpia–Tordai FCM 2-0.

Olimpián a magyarok 

Nagy-Britannia (az idei
olimpia házigazdája),
Franciaország (a világbaj-
nok), Dánia (Európa baj-
noka), Dél-Korea (Ázsia
bajnoka), Tunézia (Afrika
bajnoka) és Argentína (az
Amerikák bajnoka) után
Spanyolország, Szerbia,
Svédország, Magyaror-
szág, Horvátország és Iz-
land jutott ki a pótselejte-
zõkbõl a nyári olimpia férfi
kézilabda-tornájára. A két
hatos csoport sorsolását
május 30-án ejtik meg. 

Eb-n a trikolórok

Románia nõi labdarúgó-
válogatottja elsõ helyen
zárta a Hollandiában ren-
dezett Eb-selejtezõcsoport
küzdelmeit miután utolsó
összecsapásán 1-1-re mér-
kõzött a házigazdákkal.
Az Európa-bajnokság dön-
tõ turnéját július 2-a és 14-
e között a törökországi
Antalyában rendezik meg.
A románok mellett biztos
résztvevõ Törökország,
Portugália, Svédország,
Spanyolország, Szerbia és
Anglia – ezekhez csatlako-
zik majd a legjobb csoport-
második is. 

Kilencven perc kínlódás. A kolozsvári CFR (meggyszínû mez) megalázó vereséget kapott a Rapidtól

Oktatták a „vasutasokat”
F

ot
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A táblázaton  
1. CFR 1907 2515 6 4 45-22 51
2. Dinamo 2513 7 5 39-20 46
3. Steaua 2513 7 5 33-18 46
4. Rapid 2513 6 6 39-22 45
5. Vaslui 2513 4 8 39-24 43
6. Oţelul 2512 6 7 25-19 42
7. Kv. U 25 912 4 34-25 38
8. Pandurii 25 9 9 7 35-27 36
9. Astra 25 8 8 9 24-26 32
10. Ceahlăul 25 7 9 9 23-33 30
11. Brassó 25 8 51225-27 29
12. Gaz Metan25 7 711 30-36 28
13. Szeben 25 7 711 17-27 28
14. Vásárhely 25 6 91022-29 27
15. Chiajna 25 7 612 23-41 27
16. Petrolul 25 6 71227-34 25
17. Sportul 25 5101026-40 25
18. Mioveni 25 2 617 15-51 12

BL: döntõben Görbiczék
Kézilabda 

T. J. L. 

Amint azt a két edzõ, a
gyõri Karl-Erik Böhn és

a vâlceai Radu Voina is elõre
látta, a védelmek közti kü-
lönbség döntötte el, ki lesz a
nõi kézilabda Bajnokok Li-
gája magyar-román elõdön-
tõs párharcának gyõztese: az
idegenbeli 31-35-öt követõen
a Gyõri Audi ETO KC 31-
23-ra nyerte a Veszprém Aré-
nában megrendezett viszsza-
vágót és a fináléba jutott. Bár
az Oltchim mestere a Dentz-
Reibel francia bírópáros rész-
rehajló ténykedésének szám-
lájára írta a fájó kudarcot,
mindent elmond a revansról
az, hogy Görbicz Anita egy-

maga annyi gólt (12) dobott
mint a négy legeredménye-
sebb vâlceai kézilabdázó ös-
szesen. 

A május elsõ és második
hétvégéjén sorra kerülõ BL-
döntõben a Buducsnoszt
Podgorica lesz a gyõri csapat
ellenfele, a montenegrói baj-
nok kettõs gyõzelemmel (22-
20, 23-13) búcsúztatta a cím-
védõ norvég Larvikot.

A KEK-ben a Ferencváros
a dán Viborg HK ellenében
védheti meg címét, míg az
EHF Kupában az orosz La-
da Togljatti a Zilahi HC el-
lenfele. A Fradi otthon, a
szilágysági alakulat pedig
idegenben kezd május elsõ
hétvégéjén, utóbbi Nagyvá-
radon szándékszik megren-
dezni a visszavágót. 

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

A spanyol labdarúgó
Primera División 31.

fordulójában a Barcelona
Messi-duplával nyert 4-1-re
Zaragozában, s mert idõköz-
ben a Real Madridban 0-0-ra
mérkõzött a Valenciával, elõ-
nye négy pontra csökkent.
Eredmények: Getafe–Gijón
2-0, Rayo Vallecano–Osas-
una 6-0, Espanyol–Real So-
ciedad 2-2,  Betis–Villarreal
3-1, Levante–Atlético Mad-
rid 2-0,  Mallorca–Granada
0-0, Athletic Bilbao–Sevilla
1-0, Málaga–Racing San-
tander 3-0. A Real Madrid
79, a Barcelona 75, a Málaga
50, a Valencia 49, a Levante
48, az Osasuna pedig 43 pon-
tot gyûjtött.  

Az angol Premier League
32. fordulójában: Swansea
City–Newcastle United 0-2,
Sunderland–Tottenham 0-0,
Bolton Wanderers–Fulham
0-3, Chelsea–Wigan Athletic
2-1, Liverpool–Aston Villa 1-
1, Norwich City–Everton 2-
2, West Bromwich Albion–
Blackburn Rovers 3-0, Stoke
City–Wolverhampton 2-1, 
Manchester United–Queens
Park Rangers 2-0, Arsenal–
Manchester City 1-0.

Tegnap már a 33. forduló
keretében játszottak: Ever-
ton–Sunderland 4-0, New-
castle–Bolton 2-0, Totten-
ham–Norwich 1-2, Aston
Villa–Stoke City 1-1, Ful-
ham–Chelsea 1-1.  

Az MU (79 pont) vezet a
ManCity (71), az Arsenal
(61), a Tottenham (59), a
Newcastle (59) és a Chelsea
(57) elõtt.   

Az olasz Serie A 31. fordu-
lójában az AC Milan a San
Sirón botlott (1-2 a Fioren-
tinával) és elvesztette vezetõ
pozícióját. További eredmé-
nyek: Cesena–Bologna 0-0,
Atalanta–Siena 1-2, Cagliari
–Internazionale 2-2, Chie-
vo–Catania 3-2, Novara–Ge-
noa 1-1, Udinese–Párma 3-1,
Lecce–AS Róma 4-2, Pa-
lermo–Juventus 0-2, Lazio–
SSC Napoli 3-1.

A Juventus (65 pont) az
AC Milan (64) elé ugrott, a
két bajnokesélyest a Lazio
(54), az Udinese (51) és a
Napoli (48) követi.  

A német Bundesliga 29.
fordulójában: 1. FC Köln–
Werder Bremen 1-1, Bayern
München–Augsburg 2-1,
Kaiserslautern–Hoffenheim
1-2, SC Freiburg–Nürnberg
2-2, VfB Stuttgart–FSV
Mainz 4-1, VfL Wolfsburg–
Borussia Dortmund 1-3,
Mönchengladbach–Hertha
Berlin SC 0-0, Schalke
04–Hannover 96 3-0, Ham-
burger SV–Bayer Leverku-
sen 1-1.

Továbbra is a Dortmund
(66) vezet a Bayern (63), a
Schalke (57), a Mönchen-
gladbach (52) és a Stuttgart
(43) elõtt.   

A francia Ligue 1 31. for-
dulójában: Ajaccio–Saint-
Étienne 1-1, Dijon FCO–
Nancy 0-2, Évian Thonon

Gaillard–Rennes 1-3, Mont-
pellier–Sochaux 2-1, Brest–
OSC Lille 3-1, Valenciennes–
Toulouse 2-0, Ol. Lyon–
Auxerre 2-1, OGC Nice–Lo-
rient 2-0, Caen– Bordeaux 1-
0, Paris Saint-Germain–Ol.
Marseille 2-1.

A ma esti, Marseille–
Montpellier elmaradt mérkõ-
zést megelõzõen utóbbi vezet
63 ponttal a PSG (63), az
OSC Lille (56), az Olym-
pique Lyon (53) és a Tou-
louse (50) elõtt.    

Ukrajnában ismét a címvé-
dõ Sahtar Donyeck áll a ta-
bella élén, miután 2-0-ra ver-
te a korábbi listavezetõ Dina-
mót. A kijevi csapat közel
egyéves bajnoki veretlenségét
sirathatja. A Sahtar elõtt
2011. május 21-én az
Illicsivec gyõzte le a fõvárosi-
akat, most a Sahtar és a
Dinamo is 67 pontnál tart,
67-15-ös, illetve 51-11-es gól-
arány mellett. 

Skóciában 43. bajnoki cí-
mét pipálta ki a Celtic, amely
18 ponttal gyûjtött többet az
örök vetélytárs Glasgow
Rangersnél, és 26-tal elõzte
meg a Motherwellt. Kiesett
az újonc Dunfermline
Athletic.  

Horvátországban is eldõlt
a bajnoki cím sorsa: bár öt
forduló még hátravan, a
Dinamo Zágráb elõnye be-
hozhatatlanná vált az üldözõ
Hajduk Splittel számára. A
Dinamo zsinórban a hetedik
bajnoki címnél tart, s az or-
szág 1991-es függetlenné vá-
lása óta immár a 14-nél. 

Londonért pólóztak
Vízilabda 

ÚMSZ

Montenegró, Spanyolor-
szág és Görögország

mellett Románia férfi vízilab-
da-válogatottja is kijutott az
idei olimpiára. A kanadai
Edmontonban megrendezett
kvalifikációs tornán Kovács
István tanítványai 10-9-re ki-
kaptak a németeketõl és 14-8-
ra a montenegróiaktól, de le-
gyõzték a görögöket (10-9), a
macedónokat (9-6) és a hol-
landokat (7-5), majd csoport-
másodikként a brazilokat is,
19-8. Ezt követõen a trikolór-
ok kikaptak ugyan a spanyo-
loktól (6-11) és a görögöktõl
(10-14) is, de ennek ellenére
ünnepelhették a 16 évvel ez-

elõtti bravúr megismétlését.
Az edmontoni „finálét”
Montenegró nyerte 12-9-re
Spanyolországgal. 

Korábban biztosította he-
lyét az ötkarikás pólótornán
Nagy-Britannia (házigazda),
Olaszország (világbajnok),
Szerbia (a tavalyi Világliga-
gyõztes), Horvátország (tava-
lyi vb-harmadik), Magyaror-
szág (a tavalyi vb negyedikje),
az Egyesült Államok (a 2011-
es Pánamerikai Játékok gyõz-
tese), Ausztrália (Óceánia
képviseletében) és Kazahsz-
tán (Ázsia képviseletében). 

A magyarok zsinórban
három (és összesen kilenc)
olimpiai bajnoki cím büszke
tulajdonosaiként vágnak ne-
ki a londoni megmérettetés-
nek. 

Olvad a Real Madrid elõnye, 
botladozik az AC Milan


