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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3778 ▲
1 amerikai dollár 3,3454 ▲
100 magyar forint 1,4723 ▲

Vezércikk 3

A kéthangú Pozsony

Nemzetközi jogi lépéseket tesz Magyaror-
szág, ha a Fico-kormány nem megfelelõen
módosítja a kettõs állampolgárságról szóló
törvényt – közölte Semjén Zsolt magyar
kormányfõhelyettes. A szlovák kormányfõ
ezt nem tartja jó kezdetnek a szlovák–ma-
gyar kapcsolatok szempontjából. 

Aktuális 2

Kultúra 8

Bizalom 
vagy bizalmatlanság
A Kárpát-medencében valamennyi kisebb-
ségi magyar közösség tapasztalata meg-
mutatta, hogy ahol egyéni vagy csoport-

érdekek mentén önmaguk
szétzilálásával kezdtek fog-
lalkozni, ott az mindig ku-
darchoz vezetett. A romá-
niai magyarság képes ezt
a kudarcot elkerülni, ön-
magába vetett bizalmát
nem tudja megingatni

semmiféle bizalmat-
lansági indítvány.Székedi Ferenc

ÚMSZ

Az elõre meghirdetett három
témára, közöttük a Marosvá-

sárhelyi Orvosi és Gyógyszerésze-
ti Egyetemen (MOGYE) felállí-
tott magyar karra tér ki az a bizal-
matlansági indítvány, amelyet teg-
nap nyújtott be az ellenzéki
Szociál-Liberális Szövetség (USL).
Bár az ellenzéki pártszövetség a
legújabb átállások után 217 hon-
atyával büszkélkedhet, a tizenöt
oldalas dokumentumot csak 116-
an írták alá, mert – Mircea Duºa
szociáldemokrata frakcióvezetõ
szerint – nem akarták „elhasznál-
ni” az összes ellenzéki honatya
aláírását, tudván, hogy egy ülés-
szakban egy honatya csak egy bi-
zalmatlansági indítványt kezde-
ményezhet. 3. oldal 

ÚMSZ

Visszaállhat a 2011 elõtti ösz-
szegre azoknak a nyugdíja,

akik 740 lejnél nagyobb járandó-
ságban részesülnek. Az elmúlt
csaknem másfél évben ugyanis a
hatóságok jogtalanul tartották
vissza a nyugdíjakból levont 5,5
százalékos egészségbiztosítási já-
rulékot. Az Alkotmánybíróság
idõközben kimondta, hogy nem
a nyugdíj összértékébõl, hanem
a 740 lejt meghaladó különbözet-
bõl kell számolni az egészség-
ügyi hozzájárulást. Az országos
nyugdíjpénztár leszögezte: az
Alkotmánybíróság döntése nem
visszamenõleges hatályú, így az
államnak nem kell visszaadnia
az eddig visszatartott járulékok
értékét. 7. oldal 

„Keresnek”

tizennégy aláírást

Enyhén nõnek

a nyugdíjak

Elhalasztott restitúciós törvény

Az egyre növekvõ ellenkezés hatására a
kormány tegnap elhalasztotta az államosí-
tott ingatlanok visszaszolgáltatásáról szó-
ló törvénytervezet elfogadását. 

Aktuális 3

„Kolozsvári jelenség” Pesten

Kolozsvár képzõmûvészeti életének 
színe-java mutatkozik be ma a budapesti
Mûcsarnokban. A tárlat címe Európai
utasok – Kolozsvári képzõmûvészet az ezred-
forduló után, és mától kezdõdõen július 1-
jéig látogatható. 

Az RMDSZ hosszú távon
azt szeretné elérni, hogy a

magyar nyelv hivatalos regioná-
lis nyelvvé váljon azon térségek-
ben, ahol számottevõ a magyar
közösség – ismertette tegnap a

Nyelvi Jogok címû kiadvány be-
mutató sajtótájékoztatóján Ko-
vács Péter, az RMDSZ fõtitkára.
A publikációt az RMDSZ és a
Nemzeti Kisebbségkutató Inté-
zet közösen adta ki. 7. oldal 

Roncstelep Csíkszeredában. A kiöregedett járgányokat idén is a kormányzati program keretén belül lehet értékesíteni Fotó: Horváth Szekeres István

Hivatalos nyelv lesz a magyar?

Autóvásárlás „féktelenül”  
Elkapkodták a roncsautó-értékjegyeket, példátlan mértékben nõ a hazai autópiac

Horváth István szociológus és Kovács Péter RMDSZ-fõtitkár

Legjobb esetben is csak várólistára kerülhet az a magánszemély, aki ma Székelyföldön a kor-
mányzati roncsautóprogram keretében szeretné értékesíteni kiöregedett járgányát. A kör-
nyezetvédelmi tárca által lebonyolított intézkedés iránt akkora volt az érdeklõdés, hogy már a
hivatalos programstart napján gyakorlatilag minden értékjegy elkelt. Habár ez segít levegõhöz
juttatni a hazai autópiacot, a statisztika szerint a kereskedõk nem panaszkodhatnak: míg az
EU-ban 14 éves rekordmélységbe jutott az új autók beíratása, Romániában az elsõ negyed-
évben közel 50 százalékkal több jármûvet vásároltak, mint egy évvel korábban. 6. oldal

Fotó: Sipos M. Zoltán
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Röviden

MOGYE: még nincs 
magyar rektorhelyettes

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem szenátusa megszavazta az
egyetem két román rektorhelyettesét; a ma-
gyar tagozat számára fenntartott rektorhe-
lyettesi posztot betöltetlenül hagyta.
Leonard Azamfirei rektor az MTI-nek el-
mondta: azért nem dönthettek a magyar
rektorhelyettes személyérõl, mert a magyar
tagozat egyetlen személyt jelölt a tisztségre,
a törvény pedig azt írja elõ, hogy a magyar
tagozatot képviselõ rektorhelyettest három
jelölt közül kell kiválasztani.

Újabb rongálás Vereckénél

Szigorú és gyors felelõsségre vonásra kérte
fel az ukrán hatóságokat a vereckei emlék-
mû újabb meggyalázása ügyében az Euró-
pai Ukrán Kongresszus, az Ukrán Orszá-
gos Önkormányzat és az Emberi Méltóság
Tanácsa. A három szervezet nevében teg-
nap Hartyányi Jaroszlava, az Európai Uk-
rán Kongresszus és az Ukrán Országos Ön-
kormányzat elnöke, Lomnici Zoltán, az
Emberi Méltóság Tanácsának elnöke és
Szunai Miklós, a tanács fõtitkára közös
nyilatkozatban ítélte el a vereckei honfogla-
lási emlékmû ismételt megrongálását.

Strasbourg mossa magát

Bronislaw Komorowski lengyel államfõ (ké-
pünkön) „vegyes érzelmekkel” fogadta az
Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB)
hétfõi ítéletét az 1940-ben elkövetett katinyi
mészárlás ügyében, mert szerinte a bíróság
azzal mentegetõzik, hogy Oroszország
nem adta ki a teljes dokumentációt. A
Szmolenszk melletti Katinyban 1940-ben és
másutt körülbelül 22 ezer lengyel hadifog-

lyot és civilt mészároltak le a szovjet bel-
ügyesek. Az EJEB 12 áldozat hozzátarto-
zóinak panaszát vizsgálta meg, és elma-
rasztalta Oroszországot amiatt, hogy „em-
berhez méltatlan módon” bánt a kivégzet-
tek családjaival, amikor az orosz ügyészség
titkosította a vizsgálati dokumentumokat,
és nem hozta nyilvánosságra az áldozatok
elhantolásának helyeit.

Megállapodtak a Dnyeszter mentérõl

Megállapodott egymással a formális tárgya-
lások felvételének alapelveirõl és a tárgyalá-
sok témáiról Moldova és a szakadár
Dnyeszter Menti Köztársaság képviselõi –
jelentette be szerdán Bécsben az Európai
Biztonsági és Együttmûködési Szervezet
(EBESZ). A Moldova és a Dnyeszteren túli
területek konfliktusának rendezésén mun-
kálkodó csoportban az érintett felek mellett
Oroszország, Ukrajna, az EBESZ, az Egye-
sült Államok és az Európai Unió vesz
részt. A Chiºinãu és az elszakadt területek
közötti hivatalos párbeszédet tavaly novem-
berben, hat év után újították fel.

A NATO „biztonságunk sarokköve”

Az Észak-Amerika és Európa közötti szo-
ros kötelékekre alapozott, kollektív védel-
met nyújtó NATO továbbra is „biztonsá-
gunk sarokköve”, és közös, létfontosságú
érdek fûzõdik az erõs és szilárd transzat-
lanti partnerség megõrzéséhez – hangsú-
lyozza a Visegrádi Négyek közös nyilatko-
zata, amelyet tegnap ismertettek Brüsszel-
ben, a NATO-országok külügy- és védelmi
miniszteri tanácskozásán. 

Gy. Z.

Nemzetközi jogi lépéseket
tesz Magyarország, ha a Fico-

kormány az elõzõ nap bejelentett
tervek szerint módosítja a kettõs
állampolgárságról szóló törvényt
– errõl beszélt Semjén Zsolt ma-
gyar nemzetpolitikáért felelõs
kormányfõhelyettes, és hasonló
értelmû közleményt bocsátott ki
kedden a budapesti külügymi-
nisztérium is. Semjén Zsolt úgy
fogalmazott: jogilag nem megen-
gedhetõ, hogy csak a magyarok-
tól veszik el az állampolgárságot.
Amennyiben a kettõs állampol-
gárságról szóló jogi rendelkezés
hátrányt jelent a magyarok szá-
mára, Budapest minden nemzet-
közi fórumon fellép majd Po-
zsony magatartásával szemben.

Robert Fico szlovák kormány-
fõ nem tartja jó kezdetnek a szlo-
vák–magyar kapcsolatok szem-
pontjából Semjén Zsolt kijelenté-
seit. A pozsonyi politikus kabinet-
je szerdai ülését követõen reagált
a magyar kormányfõhelyettes
szavaira. Szlovákia ugyanakkor
kész tárgyalni Magyarországgal a
bõs–nagymarosi vízlépcsõ ügyé-
ben, és üdvözli a magyar fél ilyen
irányú törekvéseit – adta hírül a
SITA szlovák hírügynökség a
szlovák külügyi tárca közlésére
hivatkozva tegnap.

„Szlovákia üdvözli Magyaror-
szág azon kezdeményezését,
amellyel fel kívánja újítani a há-
gai nemzetközi bíróság 1997-es
döntésének alkalmazásáról szó-
ló tárgyalásokat” – jelentette ki a
szlovák külügyi tárca szóvivõje,

Boris Gandel szerdán. Ezt meg-
elõzõen Szabó Marcel, Magyar-
országnak a határokkal osztott
természeti erõforrások fenntart-
ható használatáért felelõs mi-
niszteri biztosa hétfõn bejelen-
tette: a magyar kormány meg-
újítja a tárgyalásokat a dunai
vízlépcsõ jelenleg érvényben lé-
võ szerzõdésének felülvizsgála-
tára és egy új szerzõdés megal-
kotására.

A szlovák külügyi tárca szóvi-
võje rámutatott: a két fél már a
múltban megegyezett arról, hogy
a döntés alkalmazásáról nemzet-
közi szerzõdést köt egymással. A
külügyi tárca reményét fejezte ki,
hogy már a közeljövõben sikerül
megegyezésre jutnia a magyar fél-
lel a csaknem 15 éve hozott dön-
tés végrehajtásáról. 

ÚMSZ

Nyilatkozatban határolódott
el tegnap Tõkés László, az

Erdélyi Magyar Néppárt védnö-
ke a Jobbik antiszemitizmusától.
Ugyanakkor felszólította az
EMNP-t, hogy döntse el, kikkel
barátkozik. Az európai parla-
menti képviselõ nyilatkozatát az
váltotta ki, hogy Baráth Zsolt, a
Jobbik képviselõje a napokban
országgyûlési felszólalásában
felmelegítette a „tiszaeszlári vér-
vádat”.

Közleményében Tõkés László
emlékeztet arra, hogy az EMNP
pártpolitikai kapcsolatainak ki-
alakítása során a Jobbik képvise-
lõivel is találkozott, ezzel szem-
ben a Magyar Szocialista Párttal
nem kívánt kapcsolatba lépni. Az
EMNP védnöke érthetõnek ne-
vezi pártja tartózkodását az
MSZP-tõl, amelynek „legutóbbi
feljelentõ és lejárató cselekménye
a vallásügyi törvény tárgyában
már önmagában is indokolttá te-

szi az elhatárolódást”. A Jobbik
képviselõjének megnyilvánulá-
sáról azonban leszögezi: az er-
délyiek nem alkalmazhatnak
kettõs mércét. „Azt sem hagy-
hatjuk figyelmen kívül, hogy mi-
közben a magyarországi utód-
kommunisták külföldön saját
hazájuk ellen uszítanak, ezzel
egy idõben Baráth Zsolt, a Job-
bik képviselõje idehaza, a Ma-
gyar Országgyûlésben követ el
aligha leplezhetõ antiszemita
uszítást” – fogalmaz Tõkés. Sze-
rinte mindezeket figyelembe vé-
ve nem csupán a Jobbiknak
szükséges önvizsgálatot tartania
azzal kapcsolatban, hogy melyik
a nemzetpolitikailag elfogadha-
tó „jobbik” arca és oldala, ha-
nem az EMNP-nek is józan ér-
tékítélettel kell eldöntenie, hogy
kikkel barátkozik.

„Mindenesetre Erdélynek, er-
délyi magyarságunknak õrizked-
nie kell az – eszlári – vérgõzös
politikai rontás exportjától. A ha-
gyományos erdélyi toleranciától

teljességgel idegen bárminemû
antiszemitizmus” – szögezi le
nyilatkozatában Tõkés László. A
jobbikos Baráth Zsolt múlt ked-
den, napirend utáni felszólalásá-
ban a korabeli vádakat felidézve
azt mondta, a tiszaeszlári lányt
zsidók ölhették meg 1882-ben,
ám ezt szavai szerint az igazság-
szolgáltatás igyekezett elkendõz-
ni, így az döntéshozó bíró „külsõ
nyomásra kénytelen volt” fel-
mentõ ítélet hozni. A felszólalás-
ra reagálva Fónagy János állam-
titkár közölte: a tiszaeszlári vér-
vád felemlegetése évszázados se-
beket tép fel, és a képviselõnek,
aki ezt elmondta, továbbá azok-
nak, akik megtapsolták, számol-
niuk kell a magyar társadalom és
a világ ítéletével.

A tiszaeszlári vérvád, amellyel
130 évvel ezelõtt helyi zsidókat
egy keresztény lány, Solymosi
Eszter rituális meggyilkolásával
gyanúsítottak meg, a magyaror-
szági antiszemitizmus leggyako-
ribb hivatkozása. 

Tõkés elhatárolódott a Jobbiktól

Helyzetkép a Duna elterelése után. A fõmeder átkerült Bõshöz: innen indul a nyílegyenes felvízcsatorna

Esedékes a 
kormánykeringõ
Hírösszefoglaló

Két miniszter távozik, két ál-
lamtitkár miniszterré lép elõ, a

frakcióvezetõ pedig államtitkár
lesz Budapesten – értesült az
Origo.hu. A portál szerint a két hé-
ten belül esedékes magyar kor-
mányátalakítás során a legna-
gyobb minisztérium teljesen át-
alakulhat, Orbán Viktor várható-
an felforgatja saját környezetét is,
a Fidesz új ökle pedig Rogán An-
tal lehet. A Miniszterelnökséget
vezetõ Varga Mihály, a Fidesz al-
elnöke a portál szerint a Nemzet-
közi Valutaalappal (IMF) folyta-
tott tárgyalásokért felelõs Fellegi
Tamás helyét veszi át. Varga Mi-
hály helyét a Miniszterelnökségen
a portál információi szerint Lázár
János, a Fidesz frakcióvezetõje
veszi át, bár Lázár egy másik lap-
nak azt nyilatkozta: „tudomásom
szerint nem tervezek változást.”
A hivatalnál további két államtit-
kár is munkába áll: Szijjártó Pé-
ter, a kormányfõ eddig államtitká-
ri rangban, de miniszterelnöki
biztosként dolgozó szóvivõje ki-
lép a miniszterelnöki szócsõ sze-
repébõl, és nemzetközi kapcsola-
tokért felelõs államtitkár lesz, és
államtitkári rangot kap a Minisz-
terelnökségen eddig tanácsadó-
ként foglalkoztatott Gyõri Tibor
is, a Mahir egykori vezérigazgató-
ja. Varga Mihály mellett még egy
államtitkár léphet elõ miniszterré:
a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium (KIM) társadalmi
felzárkózásért felelõs államtitkár-
ságát vezetõ Balog Zoltán a nyug-
díjba vonuló Réthelyi Miklóst
váltja a Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztérium (Nefmi) élén. Balog
szabad kezet kért a miniszterel-
nöktõl a rendrakásra; az Origo.hu
forrásai az esetleges államtitkár-
cserék közül a leggyorsabbnak és
legbiztosabbnak Szõcs Géza (ké-
pünkön) leváltását jelezték. 

A kéthangú Pozsony
Szlovákia tárgyalna, de csak saját feltételei szerint

Solymosi Eszter. 
A vérvád 130 esztendõs



A szociális-liberális szövet-
ség tegnap délután benyúj-
totta elsõ bizalmatlansági
indítványát az
Ungureanu-kormány el-
len. Arra azonban már
aligha lesz ideje, hogy
utolérje azt a rekordot,

amelyet a Boc-kor-
mányok megdöntésére

irányuló hasonló parlamenti kezdeménye-
zések jelentettek. Emil Bocot és kabinetjét
végül nem rendítette meg semmiféle bizal-
matlansági indítvány, és nagyon csekély a
valószínûsége annak is, hogy Victor Pontá-
ék rövid távon valamiféle kormányválságot
tudnának elõidézni. Ennek az indítvány-
nak azonban számunkra, romániai ma-
gyarok számára van egy nagyon fontos ta-
nulsága. A kifogásolt kormányintézkedések
között ott szerepel ugyanis az a rendelet,
amely a tanügyi törvény betûjének és szel-
lemének megfelelõen a Marosvásárhelyi
Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egye-
tem keretében létrehozza a magyar tagoza-
tot, és amelyért az RMDSZ nagyon kemé-
nyen kiállt nem csupán az ellenzékkel, ha-
nem koalíciós társával szemben is, latba
vetve a politikai küzdelem számos eszközét. 
A romániai valóság azonban azt mutatja:
nem elegendõ csupán eredményeket elérni,
hanem a politikai színtéren úgy kell be-
rendezkedni, hogy ezeket bármilyen körül-
mények között meg lehessen tartani. A
magyar tagozatnak, a magyar intézmé-
nyeknek, az óvodától az  egyetemekig tar-
tó magyar nyelvû tanulásnak ugyanis
függetlennek kell lennie bármiféle hazai
politikai változásoktól, kormányátalakí-
tásoktól, miniszterektõl vagy miniszterel-
nököktõl. A magyarság jogait úgy kell
kodifikálni, hogy azok visszafordíthatatla-
nok legyenek. És Romániában ez az egyik
legnehezebb küzdelem. 
Hogy akár a magyar oktatási intézmények,
akár a magyar nyelvhasználat, akár a visz-
szaszolgáltatások és kárpótlások, akár más
gazdasági-társadalmi kérdések tekintetében
egy pillanatra se lehessen visszafordítani a
kemény küzdelmek nyomán már elindult,
demokratikus, európai mércével is mérhetõ
folyamatokat. Sportnyelven szólva, a nem-
zetiségi önazonosság megõrzésének, a társa-
dalmi esélyegyenlõség megteremtésének, a
minden román állampolgárra egyaránt vo-
natkozó jogok érvényesítésének a küzdelme
olyan labdarúgópályán folyik, amelyen tel-
jesen világos, hogy ki az ellenfél. 
Ennek a sok-sok bajnokságon átívelõ mér-
kõzéssorozatnak a gyõzelmi esélyeit csak
csökkenteni lehet, ha úgy gondoljuk, hogy
közben, az ellenfél támadásaival mit sem
törõdve, a saját térfelünkön is végezhetünk
hazai magyar edzéseket. Ennek egyelõre
nincs itt sem a helye, sem az ideje. A Kár-
pát-medencében valamennyi kisebbségi ma-
gyar közösség tapasztalata megmutatta, és
nem is egyszer, hogy ahol különbözõ egyéni
vagy csoportérdekek mentén önmaguk szét-
zilálásával kezdtek foglalkozni, ott az min-
dig kudarchoz vezetett. A romániai ma-
gyarság képes ezt a kudarcot elkerülni, ön-
magába vetett bizalmát nem tudja megin-
gatni semmiféle bizalmatlansági indítvány.

Bizalom 
vagy bizalmatlanság

Román lapszemle

A japán Ogaki Kioricu Bank megvásárol-
ta azt az új technikát, amivel ügyfelei
bankkártya helyett a tenyerüket használ-
hatják azonosítóként. A módszert sokkal
biztonságosabbnak tartják, mint a bank-
kártyát. A biometrikus szkenner a vérerek
alapján azonosítja a tulajdonost, ezután
kell beírni a pinkódot, amit a születési dá-
tummal kell megerõsíteni. (Adevãrul) 
Történelmi pillanatot ünnepelt vasárnap
El Salvador, ugyanis három éve ez volt
az elsõ nap, amikor nem történt erõsza-
kos gyilkosság Közép-Amerika e legki-
sebb államában. (Jurnalul Naþional) 

Folytatás az 1. oldalról

Az USL bizalmatlansági indítvá-
nya három témát sorakoztat fel:
az ország ásványi kincseinek ki-
árusítása, a közpénzek választási
célokra való felhasználása és az
egyetemi autonómia megsértése.
„A kormány alkotmányellenesen
és törvénytelenül etnikai alapon
hozott létre egy egyetemi kart, az-
zal az egyedüli céllal, hogy még
egy ideig hatalmon maradjon az
RMDSZ támogatásával. A mi cé-
lunk ennek az inkompetens, zsa-
rolható kormánynak a leváltása”
– fogalmazott Victor Ponta szoci-
áldemokrata pártelnök. Tájékoz-
tatása szerint a bizalmatlansági
indítványban amiatt is bírálják az
Ungureanu-kormányt, hogy a ka-
binet „átgondolt stratégia nélkül,
gyors ütemben kiárusítja a rábí-
zott állami vagyont, legyen szó
akár ásványi kincsekrõl, akár a
legfontosabb energetikai vállala-
tokról”. Az USL úgy véli továb-
bá, hogy az Ungureanu-kabinet
politikai alapon osztogat közpén-
zeket a kormánykoalícióhoz tar-
tozó pártok helyi vezetõinek, ami-
vel támogatásukat vásárolja meg
a választások elõtt

Újabb három dezertõr

Az ellenzék esélyeit javította,
hogy tegnap három kormánypárti
honatya is jelezte kilépését a De-
mokrata Liberális Pártból (PDL).
Kettõ közülük – Gheorghe Hogea
és Valentin Rusu – tegnap reggel a
parlament plénumában jelentette
be átigazolását a Nemzeti Liberá-
lis Pártba (PNL). Mindkét hon-
atya Sorin Frunzãverde bizalmi

embere, aki – mint korábban írtuk
– március végén hagyta ott a PDL
elnökhelyettesi tisztségét és iga-
zolt át a Crin Antonescu vezette
PNL-be. A politikust több Krassó-
Szörény megyei polgármester, il-
letve egy szenátor, Iosif Secãºan is
követte a liberálisokhoz. A har-
madik dezertõr neve egyelõre
nem ismert, csupán annyit tudni
róla, hogy a PDL-bõl a Szociálde-
mokrata Pártba kíván átülni.

„Össze kell gyûjtenünk 231 sza-
vazatot, és jelenleg 217 szavazat-
tal rendelkezünk. Ez nem lesz
elég az indítvány sikeréhez” –
mondta a politikus, aki azonban
nem zárta ki, hogy akad majd 14
olyan kormánypárti honatya, aki
szavazáskor az ellenzék oldalára

áll. „Így bebizonyíthatják, hogy
maradt még bennük egy cseppnyi
jóérzés” – tette hozzá Ponta.

A kormánypártok képviselõi és
szenátorai jelezték, részt vesznek
majd a vitán, de nem adják le sza-
vazatukat.

Kivonult az ellenzék

Kivonultak tegnap a képviselõ-
ház ülésérõl az ellenzéki hon-
atyák, mert kudarcba fulladt a
Roberta Anastase demokrata libe-
rális házelnök leváltására tett kí-
sérletük. Az USL képviselõi azért
szakították félbe több hete tartó
parlamenti sztrájkjukat, hogy
megpróbálják elmozdítani tisztsé-
gébõl a házelnököt, az Anastase

leváltására vonatkozó javaslatuk
azonban nem került be az ülés na-
pirendi pontjai közé. Válaszul az
ellenzék bejelentette, folytatja a
parlament munkálatainak bojkot-
tálását. A Demokrata Liberális
Párt (PDL) frakcióvezetõje,
Mircea Toader szerint az USL ja-
vaslatát azért nem lehetett szava-
zásra bocsátani, mert nem szere-
pelt a házbizottság által elõzete-
sen jóváhagyott napirendi pontok
között. Érvelésével egyetértett
Márton Árpád, az RMDSZ frak-
cióvezetõ-helyettese is. Roberta
Anastase eltávolítását már a múlt
évtõl követeli az ellenzék. A ház-
elnököt csalással, elsõsorban sza-
vazatszámlálással való visszaélé-
sekkel vádolják. 

„Keresnek” 14 aláírást 
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Az egyre növekvõ ellenkezés
láttán a kormány tegnap elha-

lasztotta az államosított ingatla-
nok visszaszolgáltatásáról szóló
törvénytervezet elfogadását. Mint
korábban írtuk, a pénzügyminisz-
térium által kidolgozott és közvi-
tára bocsátott törvénytervezet be-
szüntetné a természetbeni vissza-
szolgáltatást, az állam által fize-
tendõ kárpótlást pedig az államo-
sított ingatlan piaci értékének 15
százalékára korlátozná.

Az RMDSZ közölte koalíciós
partnereivel, hogy számára elfo-
gadhatatlan a visszaszolgáltatás
leállítása, a törvénytervezetet –
ebben a formában – nem támo-
gatja. A szövetség ragaszkodik
ahhoz, hogy a létezõ ingatlano-
kat természetben szolgáltassák
vissza. A nem létezõ ingatlanok
esetében kész egyeztetni arról,
hogy mekkora mértékû legyen a
kárpótlás. 

A kabinet tervezetével nem ért
egyet Mark Gitenstein amerikai
nagykövet sem, aki aggodalmát
fejezte ki a restitúció korlátozása
miatt, és elõrebocsátotta: a közel-
jövõben magyarázatot kér a ro-
mán féltõl.  A természetbeni visz-
szaszolgáltatást berekesztõ és a
15 százalékos kárpótlást beveze-
tõ jogszabály által leginkább érin-
tett római katolikus egyház püs-
pöki konferenciája tegnap közle-
ményben tiltakozott az Ungu-
reanu-kormány tervezett lépése
ellen. Potyó Ferenc, a Gyulafe-

hérvári Római Katolikus Érsek-
ség általános helynöke lapunk-
nak elmondta, Ioan Robu buka-
resti érsek kezdeményezését õk is
támogatják. „Mi is minden fóru-
mon tiltakozunk az ellen, hogy a
kommunizmus idején államosí-
tott és még létezõ ingatlanok ér-
tékének csak 15 százalékát térítse
meg az állam” – nyilatkozta
Potyó, hozzátéve, a közhittel el-
lentétben, egyáltalán nem a meg-
gazdagodásról van szó. 

„Az õseink által ránk hagyott,
nehéz munka árán létrehozott ka-
ritatív intézményeket, iskolákat
most mi kell fenntartsuk, és nem
engedhetjük meg, hogy azok ide-
gen kezekben legyenek. Ha most
nem foglalunk állást, hálátlanság-
ról tennénk tanúbizonyságot” –
fogalmazott az ÚMSZ-nek Potyó
Ferenc. Elmondta, a gyulafehér-
vári érsekség épületeinek nagy ré-
szét az elmúlt években szerencsé-
re visszakapta, néhány viszont
függõben van, intézetlenül maradt
mind a mai napig. „Az egyik leg-
kényesebb ügy a Batthyány Ignác
püspök által alapított Batthyane-
um könyvtár sorsa, amit a ro-
mán állam 1949-ben a római ka-
tolikus egyháztól elkobozott.
Európai unszolásra 1998-ban
Bukarest a 13. számú kormány-
rendelettel a könyvtárat és az
épületét visszaadta ugyan, a köz-
ben érsekségi rangra emelt gyu-
lafehérvári katolikus püspökség-
nek, a rendeletet viszont mind-
máig nem hajtották végre” – ma-
gyarázta lapunknak Potyó. 

Sipos M. Zoltán

„Kicsit késõn kaptam meg a
meghívót, már van progra-

mom arra az idõpontra. Ameny-
nyiben nem tudok elmenni az ese-
ményre, akkor valaki más fog he-
lyettem leülni tárgyalni, de min-
denképpen képviseltetjük magun-
kat” – mondta el lapunknak Máté
András, az RMDSZ Kolozs me-
gyei elnöke az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács által holnapra
meghirdetett kerekasztal-beszélge-
tés kapcsán. Mint arról már beszá-
moltunk, a Bocskai-házba  terve-
zett kerekasztal célja megvitatni,
van-e még lehetõség a kincses vá-
rosban arra, hogy a három magyar
párt közös polgármesterjelöltet ál-
lítson. „Egy biztos, nem szabad a

választópolgárokat félretájékoztat-
ni: már nincsen arra törvényes ke-
ret, hogy választási szövetség kere-
tében közös polgármesterjelöltet
indítsunk. A szövetség bejelentési
határideje április 16-án lejárt. De
úgy gondolom, Eckstein-Kovács
Péter személye hiteles, és minden
kolozsvári magyar szavazópolgár
támogatását élvezi. Mivel Eckstein
korábban is RMDSZ színeiben
politizált, úgy gondolom, termé-
szetes, hogy ezúttal is a szövetség
színeiben induljon” – mondta el
lapunknak Máté. Korábban az
EMNP polgármesterjelöltje, Ger-
gely Balázs kijelentette, ha a Nép-
párt számára is elfogadható sze-
mélyt állít valamelyik magyar párt
a tisztségre, akkor õ kész visszalép-
ni és támogatni a közös jelöltet. 

Utolsó esély Kolozsváron

a közös polgármesterjelöltre?

Victor Ponta és Crin Antonescu ismét kormánybuktató bizalmatlansági indítvánnyal próbálkoznak 

Elhalasztott restitúciós törvény

Az MPP bemutatta háromszéki jelöltjeit
A háromszéki városok többségében jelenleg polgármesterként vagy
alpolgármesterként tisztségben lévõ embereit indítja a választáso-
kon a Magyar Polgári Párt. „Sepsiszentgyörgyön nem volt nehéz a
választás, a négy éve alpolgármesterként dolgozó Bálint Józsefnek
van tapasztalata, tudja, mire van szüksége a városnak és a közösség-
nek” – mutatta be a megyeszékhelyi polgármesterjelöltet Kulcsár
Terza József, az MPP Kovászna megyei elnöke. „Sepsiszentgyörgy
gazdag város, sok szegény emberrel” – vázolta fel a helyzetet Bálint
József, aki elmondta: nem kis feladatra vállalkozik, hiszen Sepsi-
szentgyörgy valóban máshogy néz ki, mint négy évvel ezelõtt, de
ebben olyan része van az MPP-nek is, mint azoknak, akik az ered-
ményeket maguknak akarják kisajátítani. Az MPP Baróton és
Kézdivásárhelyen Nagy István, illetve Rácz Károly jelenlegi polgár-
mestereket, Kovásznán pedig Bárdi Imre biológiatanárt, megyei ta-
nácstagot indítja a június 10-i választásokon. (Kovács Zsolt)

Fotó: archív 

Székedi Ferenc
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A fõ kormánypárt, a De-
mokrata Liberális Párt

(PDL)tisztségviselõi között
már nem számítanak ritka
kivételnek a törvényszegõ
hivatalnokok, akik közül
többen pártjukban is vezetõ
funkciókat töltenek be. Az
Országos Korrupcióellenes
Igazgatóság vizsgálatainak
eredménye egyértelmûvé
tette, hogy a narancsvörös
hatalom képviselõi – fõleg
most, mandátumuk vége fe-
lé járva és megérezve a so-
ron következõ választások
várható elveszítését – igye-
keznek legalább anyagilag
bebiztosítani magukat.

Ioan Oltean 
mindenütt?

A narancsvörös korrupció
országszerte általánossá vált
– így Erdélyben is megszapo-
rodtak a hatalom képviselõi-
nek bûncselekedetei. A tette-
seknek minderre egyetlen

„mentségük” az lehet, hogy
a húsosfazék mellé kerülve,
nekik van a legnagyobb lehe-
tõségük a korrupcióra.

A PDL Fehér megyei
szervezetének alelnökét,
egyben az Országos Munka-
erõ-foglalkoztatási Ügynök-
ség államtitkárát, Silviu
Briant tavaly októberben tar-
tóztatták le, csúszópénz elfo-
gadása miatt: a korrupció el-
leni ügyészek 80 ezer lej át-
vételekor érték tetten. A
pénzt Brassó megyei beosz-
tottjai kínálták fel neki, tiszt-
ségeik megõrzése érdeké-
ben. Brian „jelmondata”
ugyanis így hangzott: aki el-
lenzi a csúszópénzt – az le-
mondhat.

A vizsgálat során kihallgat-
ták a PDL fõtitkárát, Ioan
Olteant is, felmerült ugyanis
annak gyanúja, hogy a Brian
által „beszedett” összegek
egy része a pártkasszába ke-
rült. A korrupt tisztségviselõ
egyébként a párt színeit kép-
viselõ gyulafehérvári és aradi
polgármester, Mircea Hava

és Gheorghe Falcã embere-
ként került felelõs állásába.
Ioan Oltean neve felmerült a
Tulajdon-visszaszolgáltatási
Országos Hatóság alelnöke,
a tavaly augusztusban letar-
tóztatott Remus Virgil Baciu
bûnvádi dossziéjában is;
Baciu jobbkeze volt a testü-
let elnökének, Crinuþa Du-
mitreannak, Beszterce egy-
kori szépségkirálynõjének,
aki Oltean tanítványának
számított. Baciu hatalmi
visszaélés miatt került rács
mögé: az intézménye által
visszaszolgáltatott javak ér-
tékének 15 százalékát köve-
telte csúszópénzként. A
„partnerek” közel 2 millió
lejhez jutottak csupán négy
személytõl, akiknek az ösz-
szeg fejében ügyük megsür-
getését ígérték. Baciu letar-
tóztatása után Dumitrean le-
mondott – ám addig jelentõs
vagyonra tett szert: egyebek
között 83 ezer hektárnyi
földterületre, két lakásra Bu-
karest központjában és egy
BMW gépkocsira.

A demokrata liberálisok
Beszterce-Naszód megyei
pártszervezetének elsõ alel-
nöke, Ioan Andreica, az ide-
genforgalmi tárca volt ál-
lamtitkára ugyancsak Ol-
tean embere, és szintén ha-

talmi visszaélés miatt indult
ellene kivizsgálás, miután
közeli híveit elõnyben része-
sítette az uniós alapok elosz-
tásánál. A dossziéban szere-
pel a megyei tanács elnöke
és alelnöke, az ugyancsak
PDL-tag Liviu Rusu és Luca
Iancu. A gyanúsítottak állí-
tólag 1,8 millió euró csúszó-
pénzhez jutottak. Rusu ellen
az Országos Feddhetetlensé-
gi Ügynökség is vizsgálódik:
elhallgatta azt, hogy két gaz-
dasági társaság vezetõségi
tagja.

Nagy halak, kis halak

A PDL Máramaros me-
gyei szervezete, egyben a
megyei tanács elnökét meg-
vesztegethetõséggel vádol-
ják. Mircea Man csúszópénz
fejében egy nagyváradi cég-
gel nyeretett meg 22 millió
eurós útfelújításra kiírt ver-
senytárgyalást. A dossziéban
a hatalmi visszaélés vádja is
szerepel, miután Man politi-
kai befolyását latba vetve be-
osztottját neveztette ki a Sza-
mos-Tisza vízügyi igazgató-
ság igazgatói székébe. Arad
polgármestere, Gheorghe
Falcã ellen már 2007-ben be-
indult a vizsgálat megveszte-
gethetõség, közérdeket sú-

lyosan sértõ hatalmi vissza-
élés jogcímén. Az államfõ
komája 90 négyzetméteres,
9. emeleti tömbházlakásáért
242 négyzetméteres villát ka-
pott cserében két üzletem-
bertõl, akit a piaci árnál há-
romszor olcsóbban juttatott
52 ezer négyzetméteres aradi
közterülethez. Az „üzlettel”
a városatya 111 ezer eurót
nyert. Az ügyben már 9 tár-
gyalási határidõt halasztot-
tak el. Idén március végén
házkutatást tartottak Falca
lakásán, ahol a kétes hírû te-
mesvári üzletemberrel,
Georgicã Cornuval megkö-
tött számos szerzõdést talál-
tak. A városatyánál jóval ki-
sebb halnak számító Corne-
lia Corescut, a Temes me-
gyei Területi Munkaügyi
Felügyelõség fõnökét, tavaly
novemberben állították bíró-
ság elé, 10 ezer lejes csúszó-
pénz elfogadása miatt. Az
összeget a megvesztegetõ cé-
gének „szelídebb ellenõrzé-
sére” tett ígéretének fejében
kapta – és ez a fejébe került:
a temesvári bíróság 3 és fél
év letöltendõ börtönbünte-
tésre ítélte. Nyolc év letölten-
dõ szabadságvesztést mond-
tak ki a Brassó Megyei Fo-
gyasztóvédõ Hivatal vezetõ-
jére. Ionel Spãtaru 300 ezer

lejt követelt egy gazdasági
társulat tulajdonosától – cse-
rében visszavonatta volna az
egység öt hónapra szóló be-
zárását kimondott ítéletet.

Az élen: Boc megyéje

A legutóbbi korrupciós
botrányok tekintetében alig-
hanem Kolozs megye vezet
Erdélyben – de talán orszá-
gos szinten is. Itt Emil Boc
volt kormányfõ, a PDL elnö-
ke emberei szegték meg több-
szörösen is a törvényt. A me-
gyei tanács elnökét, Radu
Bicát öt év letöltendõ börtön-
büntetésre ítélték, amiért 20
ezer euróért bizalmas infor-
mációkat árult el egy helybe-
li üzletembernek az Arena
Stadion karbantartására kiírt
versenytárgyalásról. Nem
sokkal késõbb a kincses város
polgármesterét, Sorin Apos-
tut vették õrizetbe, aki 94
ezer euróhoz jutott, miután
az általa vezetett polgármes-
teri hivatal a városatya érdek-
szférájába tartozó több üzlet-
emberrel kötött törvénytelen
szerzõdéseket. 

Mind Bica, mind Apostu
Boc közeli emberének szá-
mít, a pártelnök nevezte ki
õket a párt megyei, illetve vá-
rosi szervezete élére. 

Terjed a narancsvörös korrupció

Gy. Z.

Ugrásszerûen megnõtt az
elsõsorban az interneten,

másrészt a voltaképp erre
szakosodott, fantázianevek-
kel rendelkezõ üzletekben
forgalmazott, újszerû, erede-
tileg egyéb célra kifejlesztett
vegyületek forgalma. Ható-
ság és forgalmazó állandó
macska-egér harcot vív egy-
mással, mivel a célközönség
a feszített tempóban tanuló,
hétvégén pedig kieresztõ fia-
talság, amelynek alsó korha-
tára mind lejjebb van, s ma
már a 14 éven alulikat, a kis-
korúakat is érinti.

Hatóságok állandó 
lépéshátrányban

Az uniós és nemzeti drog-
stratégiák már nem a konkrét
szereket, hanem az alapve-
gyületeket tartalmazó, úgy-
nevezett C listája elsõsorban
az internetes kereskedelmet
szorítja vissza. Aki engedély
nélkül végez tevékenységet
ezekkel a szerekkel, a legtöbb
tagországban börtönbünte-
tést kockáztat. A tiltás meg-
nyithat ugyan kiskapukat is,
de a szakemberek minden-
képpen idõt nyernek a leg-
újabb anyagok „leleplezésé-
ben”.

A jogszabályok megnehe-
zítik a kereskedéseket, ezáltal
kevesebb fiatal válik áldozat-
tá. Ezeket a szereket ugyanis
valamely kábítószernek mi-
nõsülõ, szigorúan ellenõrzött
anyag kémiai szerkezetének
módosításával hozzák létre;
a lényeg az, hogy a hatásuk
hasonló legyen az eredeti ká-
bítószeréhez, valamint legáli-
san lehessen forgalmazni, fõ-
ként a világhálón. A hatósá-
gok eddig lépéshátrányban
voltak, abban a pillanatban,
hogy egy szer felkerült a tiltó-
listára, azonnal megjelent
egy másik, kémiailag ugyan-
abba a családba tartozó szer,
amely így legális lett, illetve
maradt.

Könnyen 
megy a rászoktatás

A drogambulanciák pszi-
chiáterei szerint a mostani
szerek kevésbé biztonságo-
sak, mivel nem ismeretesek
a hatásaik és a mellékhatása-
ik. Magyarországon tavaly
tiltólistára került például a
Kati néven ismert mefedron,
s ezután terjedt el az MDPV.
Az MDPV (C16H21NO3)
pszichoaktív drog, amelynek
hatása leginkább a kokainé-
ra és az amfetaminéra ha-
sonlít – írja az egyik web-

shop, amely a mai napig el-
érhetõ. A port orrba szívják
fel, vagy szájon át fogyaszt-
ják, 10-20 milligrammos
adagokban. Állítólag akár 6
órán keresztül is hatásos, vé-
gig lehet vele egy egész bulit
szórakozni. Az egyik ilyen
webshop mindenkit arra
buzdít, hogy vásároljon
megbízható forrásból, azaz
tõlük; a minõséget és a
mennyiséget száz százalék-
ban ellenõrizték, a kiszolgá-
lás pedig gyors és korrekt.

Ráadásul egy gramm ára
nem is megfizethetetlen.

A GBL-t az iparban hasz-
nálják, elsõsorban oldószer-
ként, tisztítószerként, festé-
kek, és ragasztók feloldására.
Ez a szer kapta a Gina bece-
nevet, a szer a központi ideg-
rendszerre hat. Maró hatása
miatt folyadékba keverik, de
nem alkoholba. Ára viszony-
lag szintén alacsonynak
mondható, de hozzátartozik,
hogy a forgalomból, vagyis a
megrendelések mennyiségé-
bõl bizonyos következtetése-
ket levonva a webshopok
idõvel és idõnként emelni
szoktak. A „rászoktatás” pe-
dig viszonylag hamar, épp a
lazítást szolgáló bulikon el-
kezdõdik: vagy egy asztal
alatt kézbe nyomott „kóstold
meg, nem fogod megbánni”,
vagy az italba orvul bele-

csempészett tabletták útján
nagyon is könnyû.

Ismét 
„támad” az ecstasy

A szakember véleménye
szerint ezeknek a szereknek
az igazi veszélye abban rejlik,
hogy megváltoztatnak. A
szerencsésebbek egy átbuli-
zott éjszaka után az ágynak
esnek, és másnapra kiheve-
rik, de vannak olyanok, akik
a kórházban kötnek ki. Ha új
anyag jelenik meg, bõvül a
jegyzék is. Amennyiben a
belföldi vagy külföldi forga-
lomban új pszichoaktív
anyag jelenik meg, a hatósá-
gok a kockázatértékelés so-
rán egyebek mellett azt vizs-
gálják, hogy a kérdéses
anyag kiválthat-e függõségi
állapotot, hatással van-e a

központi idegrendszerre, lét-
rehozhat-e hallucinációkat
vagy ítélõképességi, magatar-
tásbeli, esetleg felfogóképes-
ségi zavarokat. Elgondolkod-
tató egy fiatalember történe-
te, aki bárhol élhet, és nem-
csak az Európai Unión belül.
Saját elmondása szerint egy
évig rendszeresen, havonta
több alkalommal is használta
az ecstasy nevû tablettát,
nem volt olyan elektronikus
parti, ahol ne került volna elõ
az õ vagy valamelyik társa
zsebébõl. Az interneten sze-
rezte be, egy-két nap alatt
meg is érkezett, majd meg-
kezdõdött a pörgés. Volt ha-
tása, órákig tartó eszméletlen
ütemet érzett a szívében,
többször mondta is a have-
roknak, hogy mindjárt szét-
robban, annyira érzi a zenét.
Az egyik alkalommal há-
rom-négy tablettát is bevett,
jól idõzítve, hogy egész éjjel
kitartson az adag. Aztán fá-
radtan, lerobbanva indult ha-
za, nem is nagyon emléke-
zett semmire, csak a másnap
volt borzalmas: kiszáradt a
szája, amelyet elõzõ este tel-
jesen szétrágott, iszonyúan
szomjas volt és gyenge, nem
beszélve a depresszióról,
amely sokszor környékezte.
Napokig ki sem mozdult a la-
kásból, egyszerûen bezárkó-
zott. Valahogy, szakemberek
segítségével sikerült a szerrõl
leszoknia. Mostanában nem
használ semmit, a bulikban
egy-két pohár sörrel is elvan.
Arra figyelmeztet, hogy
Nyugat-Európában ismét el-
terjedõben van az ecstasy.
Örök körforgás. 

Az Európai Unióban terjednek a partidrogok

A narancsvörös korrupció ország-

szerte általánossá vált – így Erdély-

ben is megszaporodtak a hatalom

képviselõinek bûncselekedetei.

Hol van már a „hagyományos” kábítószerek ideje, a heroiné

vagy a kokainé, de még a marihuánáé is: leáldozott mind-

annyiuknak. Az Európai Unióban ma már a drogellenes

mozgalom azok ellen a szintetikus szerek ellen irányul, ame-

lyek egyik napról a másikra jelennek meg a piacon, és kü-

lönbözõ „álnevek” mögött rejtõzve jutnak el fogyasztóikhoz.

„Ecstasy-parti". Kábítószer bõ választékban



Ugyebár megtanultuk, hogy a pénznek
nincs szaga, és szép lassan azt is tudomá-
sul vehetjük, hogy a terrorizmusnak nincs
vallása. A világ ezen tájain még akkor is
hajlamosak vagyunk a terrorizmust az isz-
lámmal társítani, ha különben tudatosan
küzdünk minden elõítélet és sztereotípia el-
len. Persze, most is általánosítok, de vall-
juk be õszintén, egy-egy nagyszakállú
imámról nem az Ezeregyéjszaka hõsei, in-
kább a Fekete Szeptember vagy az al-
Kaida harcosai jutnak eszünkbe. 
A norvég tömeggyilkos Anders Behring
Breivik hétfõ óta zajló nyilvános tárgyalása
elég kézzelfogható bizonyítékkal szolgál ar-
ra, hogy a terrorista nem feltétlenül barna
hajú, kreol bõrû, hosszú szakállas férfi, aki
keffiját hord és Koránt mormol. A szõke,

kék szemû Breivik tavaly jú-
liusban hetvenhét em-

bert, zömében fiatalokat
mészárolt le mindenféle
lelkiismeretfurdalás nél-
kül, ugyanazzal a hivatás-

tudattal, mint keffijás
eszmetársai. Nyolc em-
berrel végzett, amikor
pokolgépet robbantott

Oslo kormányzati negyedében, majd rend-
õregyenruhába öltözve Utöya szigetére
ment, ahol hatvankilenc fiatalt ölt meg a
Norvég Munkáspárt ifjúsági táborának
résztvevõi közül. Most is csak azt sajnálja,
hogy nem ölt meg elég embert, és bármikor
újra megtenné, mert õ világforradalmár, aki
az iszlámellenes harcban
hazáját, népét védi. 
Tettére lehet akár más szót
is találni, de bárminek ne-
vezzük is, elõre megterve-
zett terrormerénylet volt, õ
pedig ugyanolyan „dzsihádista”, mint akik
az ikertornyoknak vezették a repülõgépeket
szeptember 11-én, vagy nap mint nap ártat-
lanokat küldenek a másvilágra Izrael, Af-
ganisztán vagy Irak utcáin. Semmi különb-
ség, csak az, hogy õ a másik oldalon áll,
így az õ harca antidzsihád. 
A tárgyalóterembe naponta náci karlendítés-
sel belépõ norvég mészáros kedden egy órán
át ismertette nézeteit, s a bíróság megenged-
te neki, mert csupán ezzel a feltétellel volt
hajlandó vallomást tenni. Sokan elõre retteg-
tek a beszédtõl, szerették volna megakadá-
lyozni, mert attól tartottak, hogy a világsajtó
figyelmét zavaros és veszélyes nézeteinek

népszerûsítésére használja ki. Nem tévedtek,
az egyórás beszéd vegytiszta korteskedés
volt a nácizmus, az iszlámellenesség és min-
denféle multikulturális együttélés ellen. 
Breivik áldozatai elsõsorban norvégok vol-
tak, vagyis nem a bevándorolt muzulmáno-
kat, hanem azokat gyilkolta, akik, mint

mondta, egyáltalán nem
voltak ártatlanok, hiszen
„aktívan dolgoztak, hogy
fenntartsák a multikul-
turális értékeket”. Az
okozott szenvedésért nem

õ, hanem a kulturális marxisták és liberáli-
sok a felelõsek, akik a harmadik világ be-
vándorlóinak menedéket adnak Norvégiá-
ban. Világforradalmat vizionált, amely már
elkezdõdött, és amelynek nem õ az egye-
düli harcosa. Szavai igazolásaképpen emlé-
keztetett a tavaly felszámolt németországi
neonáci szervezetre, az utóbbi idõben elkö-
vetett európai szélsõjobboldali merényle-
tekre. És bár egy õrült handabandájának
tûnik, sajnos valahol igaza van. 
Európa tehetetlen a szélsõjobboldal erõsö-
désével szemben. Az északi országokban
kormányok kapnak külsõ támogatást szél-
sõjobb pártoktól, amelyek bevándorló és

külföldi vendégmunkás ellenes honlapokat
üzemeltetnek, Nyugat-Európában és Nagy-
Britanniában szemmel láthatóan virágoz-
nak a Le Pen-féle pártok, Kelet-Közép-Eu-
rópában gárdisták masíroznak, kik Vasgár-
da, kik Árpád-sávos zászlók alatt. Õk in-
kább csak a szavakig jutnak el, de olyan
szavakig, amelyek a gyûlölet lángját táplál-
ják, a gyûlölet szikráját jelentik az olyan
beteg elméknek, mint Breivik. 
Európai normáink szerint a gyûlöletbeszéd
akkor büntethetõ, ha konkrétan bizonyít-
ható annak hatása, vagyis ha egy rendez-
vényen egy gyújtó hangú szónoklat után
meglincselik az elsõ arra járó zsidót-
cigányt-arabot-feketét-stb.-t. Pedig Breivi-
kek mindenhol vannak, az antidzsihád
nem népszerûtlen már e finnyás öreg kon-
tinensen. Nem tudjuk, melyik szónok, új-
ságíró vagy esetleg tanár, lelkész szavai
gyújtották lángra a norvég mészáros lel-
két, mint ahogy azt sem, melyik muszlim
hitszónok faragott öngyilkos merénylõt
sok békés arab fiatalból. De egyet tudunk:
egyikük sem született terroristának, mind-
egyiket gyûlöletbeszéd tolta erre az útra. A
gyûlöletbeszéd pedig megfékezhetõ, csak
tényleg akarni kellene. 

Továbbá: a 120 gramm ezüst vámja az 1902-es nemzetközi meg-
állapodás alapján grammonként tíz fillér, vagyis 120 gramm 12
korona, továbbá a combcsontja lócsonttal helyettesíttetett. Ezt be
nem jelentett csontszállítmányként bíráljuk el. Ezzel, barátocs-
kám, maga az osztrák állati csontkereskedelmet támadja hátba.
Mert miféle célból hord magában lócsontot? Hogy járni tudjon?
Beírjuk tehát a jegyzõkönyvbe, hogy a lócsontot megélhetési cé-
lokra használja. Csak ismerje be szépen, kedves uram!
A megélhetési cél nagyon szép dolog, csakhogy ezúttal nem fog
kifizetõdni magának! Nagyon magas vámtarifánk van az ilyen
eltitkolt állati csontok Ausztriába való behozatalának be nem je-
lentése esetére. 24 koronát fizet.
Aztán az áll itt, hogy három bordáját platinadrótokkal pótolták.
Ember! Maga platinát akar bevinni Ausztriába? Tudja, mi vár
ezért magára? Háromszázszoros büntetés! Ha az a három dró-
tocska 20 gramm súlyú, akkor a büntetés 1605 koronát tesz ki.
Ez már büntetendõ könnyelmûség a maga részérõl.
Hanem mit látok itt? Itt az áll, hogy a veséjének egy része, még-
pedig a bal veséjének egy része sertésvesével pótoltatott. Kedves
uram! Sertések behozatala Ausztriába tilos. Ez a tilalom a serté-
sek egyes részeire is vonatkozik, s ezért, ha Csehországba akar
menni, akkor a vesének Németországban kell maradnia.
Minthogy ebbe nem egyeztem bele, immár tizedik éve bolyon-
gok Szászországban, azt várva, hogy az agrárok, magam is agrár
vagyok, megengedjék sertések Ausztriába való bevitelét. Akkor
majd visszatérek hazámba.

Jaroslav Hašek: Császári és királyi vámhivatal
Fordította Tóth Tibor 

Antidzsihád
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A parasztivadéknak még vannak emlékei a hagyo-
mány által diktált szabályokról, de az értelem, az
üzenet lényege, már nem mindig fejthetõ meg. Most
éppen amíg kirángatom a garázsból a fûnyírót, jut
eszembe a bölcsesség, hogy május elõtt nem kaszá-
lunk. Miért, nem tudom. Még bõven van vissza az
áprilisból, nem is nõtt nagyon meg a fû ebben az
aszályos tavaszban, inkább foltokban dús, s tele van a
télen elfagyott sárga szálakkal. Rendesebb lesz a kül-
sõ körlet, ha végigtologatom a fûnyírót a porta elõtt.
Hasonlóképpen gondolkodhat a városvezetés, mert
az út túloldalára fölvonulnak a közmunkások, moto-
ros kaszákkal és fûnyírókkal, s ugyanazt mûvelik,
mint én. Békésen dolgozunk az utca két oldalán, az
õsök tempós kaszálásával csak annyi a hasonlóság,
hogy a frissen vágott sarjú illata betölti a levegõt. Fû-
szag, mondja az utánam következõ generáció. Elég
egyhangú tevékenység húzni-tolni a négy keréken gu-
ruló elektromos fûnyírót, de nagyon kellemes idõtöl-
tés, mint a legtöbb mezõgazdasági munka, csak visz-
szanéz az ember, s látszik, nyomot hagyott a világ-
ban, elválik a rendezett a rendetlentõl, van értelme
cselekedni. 
És mélységesen szolidáris vagyok éppen a legalul
lévõkkel itt szemben. Nekem a tavaszi vakáció itt-
honi feladatokra fordítható pihenõnapja, a túlolda-
lon munkaidõ a munkabérért. Nekem belsõ köte-
lesség, ugyan elõírja a helyi rendelet, hogy meddig
és miképpen vagyok köteles az ingatlan elõtti terü-
letet rendben tartani, de nem ez szabályoz, hanem
a szomszédokkal figyeljük egymást, nehogy már
neki rendezettebb legyen a környezete! A túloldali-
aknak a politika teremtett munkahelyet, az enyé-
met meg eddig békén hagyta. Hátrányos helyzetû,
alacsonyan iskolázott emberek tolják a pufogó gé-
peket, gereblyéznek, sepernek, szerencsésnek is
érezhetik magukat, mert össze kell gyûjteniük va-
lahány hónap foglalkoztatottságot, hogy a jövõ év-
ben a segélyre jogosultak legyenek. A társadalom
többsége így érzi igazságosnak, dolgozzon meg
mindenki a segélyért, tegyen meg mindent a saját
boldogulásáért. Sok különbség nincsen közöttünk,
én is a feladathoz öltöztem, az utcán áthajtó autós
akár egy társaságnak tekinthet bennünket. Félórán-

ként, meglepetésszerûen jön a mun-
kafelügyelõ biciklin, a közmunká-
sokat ellenõrizni kell. Olyankor ki-
csit serényebben mozgunk, meg-
elõzendõ, hogy a fölénk rendelt

hatalom – a mi érdekünkben –
kénytelen legyen erõsebb hangot
használni, fenyegetõzni, esetleg
kilátásba helyezni, hogy vissza-
zuhanhatunk a munkanélküliek

reménytelen táborába. Krebsz János
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Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Vannak olyan századok, amikor 
a közvélemény a legrosszabb vélemény.” 

Nicolas Chamfort

Paranoia

Lócsont

Elsõ 
kaszálás

A gyûlöletbeszéd megfé-
kezhetõ, csak tényleg
akarni kellene. 

Gál Mária

A nap címe. Victor Ponta elismeri, hogy az
ellenzék bizalmatlansági indítványa nem fog-
ja megdönteni Ungureanut, Evenimentul Zilei

Magyarázat. Voltaképpen az ellenzéki vezér
tévéinterjúban elhangzott kijelentését ismerte-
ti a lap. Mindenesetre nyugodtak lehetünk, a
kormány nem bukik meg, lehet nyugodtan
készülni a szavazásra a választásokon, és biz-
tatóan alakul a MOGYE sorsa is. Az interjú
azonban más „viktoriánus” kijelentések miatt
is érdekes. Elsõsorban Ponta, valahányszor
alkalma adódik, hevesen kitámadja
Ungureanu miniszterelnököt, megérezve,
hogy a hatalom legnagyobb ütõkártyáját és a
PDL meg Bãsescu elnök legnagyobb remény-
ségét jelenti az egyre kevésbé komornak tet-
szõ közeljövõben. Másodsorban kiderült,
hogy az ellenzéknek nem a teljes tagsága, ha-
nem csak a minimálisan szükséges 116 ter-
jeszti be a bizalmatlansági indítványt, hogy
ebben az idényben – esetleg a helyhatósági
választások után – lehetõsége legyen még
egyet beterjeszteni. 

Szabad az orgazda. A Gazeta Sporturilor sze-
rint Gigi Becali felmentése a megvesztegetés
ügyében megnyitja a lehetõséget, hogy a töb-
bi klubtulajdonos is éljen ezzel a módszerrel.
Becali állítólag a pénzt (a bõrönddel Kolozs-
várra szállított 1,7 milliót) is visszakapja;
nem csodálkoznánk, ha a DNA szerzetesei-
nek ajándékozná (ajándékozni csak szabad!),
vegyenek rá lehallgatókészülékeket a magyar
miniszterek harmadik unokatestvéreinek le-
hallgatására. 

A szent és a profán. Ion Barbu természete-
sen nem hagyhatta ki, hogy Elena Udrea a
politika szent szörnyetegének nevezte Traian
Bãsescut. Caþavencii-beli karikatúráján a szõ-
keség egy pópának bevallja: „Traian csak az
ünnepek alkalmával szent szörnyeteg, egyéb-
ként, mint minden ember, profán, világi ször-
nyeteg.

A nap álhíre. Traian Bãsescu gratulált Gigi
Becalinak felmentése alkalmából, s azt üzen-
te, ideje feleleveníteni a régi szép idõket, ami-
kor egy-egy bajnoki Steaua-gyõzelem után
hajnalig ittak, majd hazahajtottak. Amikor
Gigi európai parlamenti képviselõ a Valiza
(Bõrönd) sorsáról kérdezte, az elnök sejtelme-
sen azt mondta, annyi sok lesz.



Horváth Szekeres István, 
Kovács Zsolt

Túljelentkezés alakult ki a
magánszemélyek számá-

ra meghirdetett roncsprog-
ramra a székelyföldi megyék-
ben: alig tíz nappal az intéz-
kedés hivatalos indulása után
már elfogytak a kiutalt érték-
jegyek. Pózna Dávid, a sepsi-
szentgyörgyi Ariadne Impex
ócskavastelep ügyvezetõje la-
punknak elmondta, a kör-
nyezetvédelmi minisztérium
idén országos szinten csupán
fele annyi értékjegyet osztott
ki, mint tavaly, ezért merült
ki ilyen hamar a rendelkezés-
re álló keret.

Csak várólistával

„Már a program hivatalos
elindítása elõtt 250 jelentke-
zõ volt nálunk. Cégünk a
Hargita megyének elõirány-
zott 400 értékjegybõl 200-at
kapott, így már az elsõ na-
pon kénytelenek voltunk
mintegy 50 kérést átprog-
ramálni, azaz várólistára ten-
ni” – magyarázta az ÚMSZ
megkeresésére Bíró József, a
csíkszeredai Remat fémhul-
ladék-begyûjtõ vállalkozás
vezérigazgatója. Tõle meg-
tudtuk: Hargita megye össze-
sen 400 értékjegyet kapott,
amelyet a Remat három
munkapontja – a székelyud-

varhelyi, gyergyószentmik-
lósi és csíkszeredai – illetve
további három cég között
osztottak szét. Hozzátette,
abban reménykednek, hogy
a minisztérium eleget tesz
elõzetes ígéretének és a meg-
növekedett igények függvé-
nyében bõvíti az intézkedés-
re fordítandó pénzkeretet.

A sepsiszentgyörgyi ócs-
kavastelep 90 értékjegye két
nap alatt kelt el, a vállalko-
zás vezetõje jövõ héten ké-
szül Bukarestben elszámolni
az elsõ rend értékjeggyel –
Bíróhoz hasonlóan õ is ab-
ban reménykedik, hogy sike-
rül kiegészítést kapnia. Mint
mondta, már készülnek a
program második hullámá-
ra, ugyanis április 23-án in-
dul a jogi személyeket célzó
„roncstalanítás”, amely
iránt máris tucatnyi cég ér-
deklõdik a régióból.

Mindenkinek megéri

Pózna Dávid elmondása
szerint a program lebonyo-
lítása egyre rutinosabban
zajlik: alkalmazottai az el-
múlt évek során nagy ta-
pasztalatot szereztek ezen a
területen, de az ügyfelek is
felkészültebbek. Meggyõzõ-
dése szerint az érdeklõdési
áradat elsõsorban azzal ma-
gyarázható, hogy a kor-
mány jövõ évig elhalasztot-

ta az autók átírási illetéké-
nek bevezetését, ezért az
emberek még idén meg sze-
retnének szabadulni régi
jármûveiktõl. Ugyanakkor
sokan jó lehetõséget látnak
az értékjegyekkel való „cse-
rekereskedésben” is, hisz a
hivatalosan 3800 lej értékû
utalványok – Sepsiszent-
györgyön legalábbis – 2000
lej körüli áron cserélnek
gazdát. Pózna Dávid sze-
rint az új autót vásárlóknak
még ezen az áron is megéri
értékjegyeket vásárolni, hi-
szen három utalvány bevál-
tásával legalább 6000 lejes
kedvezménnyel juthatnak
új jármûhöz.

Mint ismeretes, a szaktárca
idén összesen 114 millió lejt
irányzott elõ a programra –
ez mintegy 30 ezer új autó vá-
sárlására elegendõ – szemben
a tavalyi 228 millió lejjel. Egy
régi autóért cserében idén is
3800 lejes értékjegyhez lehet
jutni, egy új autó árába pedig
3 jegyet számítanak bele. Az
értékjegyeket a lakosság szá-
ma alapján osztották szét a
megyék között. Háromszé-
ken tavaly 665 magánsze-
mély és 45 cég adta le régi au-
tóját a roncsprogram kereté-
ben – Pózna Dávid számítása
szerint idén is legalább ekko-
ra lenne az igény. Hargita me-
gyében tavaly 2000 autót

szedtek alkatrészeire, az elõ-
zõ évben ennél is többet, Bíró
József úgy látja, a régióban
akár 800 értékjegy is elkelne.

Kedvezõ hátszél

Az ÚMSZ-nek nyilatkozó
erdélyi autókereskedõk már
korábban elmondták: remé-
nyeket fûznek a roncsautó-
program idei indulásához, de
a jelek szerint már az intézke-
dés indulása elõtt kedvezõ
hátszelet kapott a hazai autó-
piac. Az Európai Autógyár-
tók Szövetsége legfrissebb
adatai szerint a romániai új
autók piacának sikerült az
idei elsõ félévben 44,3 száza-

lékos növekedést elérnie 2011
hasonló idõszakához viszo-
nyítva – ez az unión belül a
legmeredekebb bõvülésnek
számít, és még meglepõbb
annak fényében, hogy a szek-
tor átlagban 7,7 százalékot
esett vissza EU-szinten. A
márciusi adatok ráadásul ki-
mutatták, hogy Európában
14 éve nem látott mélységbe
zuhant a jármû-regisztráció.
A beíratásokat adminisztráló
országos igazgatóság statisz-
tikája szerint tavalyhoz képest
idén márciusban több mint
31 százalékkal több fogyott
az új Daciákból – a legnép-
szerûbb hazai márka –, de a
Ford, Volkswagen, Skoda és
Renault-k iránt is nagyobb ér-
deklõdés mutatkozott.

A pozitív trend nemcsak
az új jármûvek szektorára ér-
vényes. Mezei Attila, a hasz-
nált autókat forgalmazó csík-
szeredai Car-Cosmetic Kft.
adminisztrátora is felfigyelt
arra, hogy a tavalyi gyenge
eladások után idén tavasszal
mintha megbolydult volna a
használt autók iránti kereslet.
A forgalomnövekedést õ a
környezetvédelmi illeték mi-
att indított perek jelenlegi ál-
lásának tulajdonítja, szerinte
ugyanis minden jel arra utal,
hogy a felperesek szinte 100
százalékos eséllyel nyerésre
állnak, ami felhajtotta az üz-
letmenetet is. 

HIRDETÉS
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„Féktelen” autóvásárlási kedv

A roncsautóprogramban elérhetõ értékjegyeket néhány óra alatt elkapkodták



Sipos M. Zoltán

Az RMDSZ hosszú tá-
von, azaz húsz éven belül

azt szeretné elérni, hogy a
magyar nyelv hivatalos regio-
nális nyelvvé váljon azon tér-
ségekben, ahol számottevõ a
magyar közösség. A megva-
lósításhoz az alkotmány mó-
dosítása, a román politiku-
sok és a közösség hozzájáru-
lása is szükséges – ismertette
tegnap a Nyelvi Jogok címû ki-
adványt bemutató sajtótájé-
koztatóján Kovács Péter, az
RMDSZ fõtitkára. Hozzátet-
te: a kiadvány is igazolja a
sokak által bírált kis lépések
politikájának sikerét, ugyanis
az elmúlt 22 évben a nulláról
64-re bõvült a nyelvi jogok
száma. „Már bebizonyítot-
tuk, hogy amikor egy kisebb-
ségi jogot érvényesítünk,
nem veszünk el másoktól
semmit, a többségnek nem
lesz kevesebb joga azáltal,
hogy mi élhetünk nyelvi jo-
gainkkal” – emelte ki a fõtit-
kár. 

A publikációt az RMDSZ
és a Nemzeti Kisebbségkuta-
tó Intézet közösen adta ki az-
zal a céllal, hogy összefoglal-
ja mindazokat a jogokat,
amelyekkel az erdélyi ma-
gyarok élhetnek a különbözõ

hivatalokkal való kapcsolat-
tartásban. Horváth István, a
Nemzeti Kisebbségkutató
Intézet elnöke a bemutatón
elmondta, az általuk végzett
kutatások azt mutatják, hogy
a magyar nyelv használata a
közintézményekben ott biz-
tosított, ahol a magyarság
aránya 60 százalék fölött
van. „A törvény éppen ott
nem fejti ki a hatását, ahol a
legnagyobb szükség lenne
rá” – hangsúlyozta a szocio-
lógus. Azokon a települése-

ken, ahol a magyarság ará-
nya 20 és 40 százalék között
van, az intézményes lehetõ-
ségek jóval korlátozottabbak.
A szórványban a nyelvi jo-
gok érvényesítése átlag 60
százalékkal alacsonyabb,
mint a tömbmagyarságban
élõk esetében. „Ha valakinek
kezében van a kiadvány,
amely értelmezi számára a
törvényt, magabiztosabban
tudja követelni a nyelvi joga-
it a közhivatalokban“ – ma-
gyarázta Horváth. 

Az RMDSZ április 25-e és
május 15-e között népszerû-
sítõ körutat tervez 300 ön-
kéntes bevonásával Kolozs,
Szatmár, Szilágy, Hargita,
Kovászna, Maros és Bihar
megyékben. „A hét megyé-
ben 14 tájékoztató fórumot
tartunk majd, és 2000 pél-
dányt osztunk szét a most
megjelent kiadványból” –
mondta Kovács Péter. A
megjelent kiadvány hét nagy
témakörben nyújt jogérvé-
nyesítési útmutatót. 
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Kétnyelvû felirat Sepsiszentgyörgyön. Székelyföldön nem ütközik akadályokba a nyelvi jogok érvényesítése

Regionális hivatalos
nyelv lesz a magyar?

ÚMSZ

Enyhén emelkednek a
740 lejt meghaladó nyug-

díjak, miután egy alkot-
mánybírósági döntés szerint
az elmúlt csaknem másfél év-
ben a hatóságok jogtalanul
tartották vissza a járandósá-
gokra kivetett egészségbizto-
sítási járulékot. Az alkot-
mánybíróság közzétette hon-
lapján indoklását egy koráb-
bi, március 13-án meghozott
határozatának, amelyben ki-
mondta, hogy a hatóságok
jogtalanul tartották vissza az
egészségbiztosítási járulékot
azon nyugdíjasok esetében,
akiknek járandósága megha-
ladta az átlagnak számító
740 lejt. 

A múlt év elején ugyanis a
szenátorok elfogadták azt a
sürgõsségi kormányrendele-
tet, amely elõírta, hogy a 740
lejnél nagyobb nyugdíjjal
rendelkezõknek egészség-
ügyi biztosítást kell fizetniük.
A törvénytervezet bõvítette
az egészségügyi hozzájáru-
lást fizetõk körét, a 740 lejnél
nagyobb nyugdíjasokkal és a
forradalmárokkal. A rendelet
szerint azért volt szükség az
adózók körének bõvítésére,
mert így egyensúlyozzák ki
az egységes egészségügyi ala-
pot. A jogszabályt az egész-
ségügyi szakbizottság és több
ellenzéki képviselõ is bírálta
a szavazás elõtt. Tavalytól így
a nyugdíjasoknak 5,5 száza-
lékot vontak le a járulékuk
teljes összegébõl, és nem a
740 lej minimális adózandó
nyugdíjérték, valamint a

nyugdíj közötti különbözetre
számolták az egészségügyi
hozzájárulást. 

Az Alkotmánybíróság
döntése szerint azonban ez a
számítási mód hátrányosan
megkülönböztette a 740 lej
feletti nyugdíjjal rendelkezõ-
ket azokkal szemben, akik ez
összeg alatti járandósággal
rendelkeznek. Április elejé-
tõl országszerte több átlag-
nyugdíjjal rendelkezõ sze-
mély panaszt tett a bíróságo-
kon, ahol visszaigényelték a
járulékukból elvett 5,5 száza-
lékok.  A feljelentések szá-
mát tekintve Argeº megye
volt az élen, ahol több mint 8
ezer nyugdíjas kereste meg
panaszával a bíróságot.

Az Országos Nyugdíj-
pénztár közleményt adott ki,
amelyben leszögezte: az Al-
kotmánybíróság döntése
nem visszamenõleges hatá-
lyú, így az államnak nem kell
visszaadnia az eddig vissza-
tartott járulék értékét. A
nyugdíjpénztár a döntést
csak azután fogja alkalmaz-
ni, miután ez megjelent a Hi-
vatalos Közlönyben.

Az alkotmánybírósági
döntés így azt jelenti, hogy
az átlagon felüli nyugdíjjal
rendelkezõ személyek járan-
dósága enyhén nõni fog. Így
például 1000 lej nyugdíjjal
rendelkezõ személytõl eddig
55 lej járulékot tartottak vis-
sza, az új számítási módszer
szerint viszont már csak 14,3
lejt vonnak majd le. Románi-
ában 5,364 millió nyugdíjast
tartanak nyilván, az átlag-
nyugdíj értéke 722 lej. 

Enyhe nyugdíjnövekedés



Antal Erika

Simó Enikõ sepsiszent-
györgyi képzõmûvész al-

kotásaiból nyílt kiállítás ked-
den este Marosvásárhelyen a
Bernády Házban. A falakon
látható textilmunkák, akva-
rellek, vegyes technikával ké-
szült kompozíciók az utóbbi
öt-hat évben készültek, azt
követõen, hogy alkotójuk a
brassói Arlechino bábszín-
háznál eltöltött 32 év után
nyugdíjba vonult. 

„A változatosság elszóra-
koztat, leköt. Azt hiszem, ez
teljes joggal elmondható

Simó Enikõ marosvásárhelyi
egyéni kiállításáról. Jó ide
betérni, jó itt elidõzni” – mél-
tatta a kiállítót Sebestyén Mi-
hály író, történész, a tárlat
sokszínûségére utalva, arra a
kísérletezõ kedvre, nyitott-
ságra, amely Simõ Enikõ
mûvészetét jellemzi. „A mû-
vésznõ sok mûfajú, kísérlete-
zõ alkat. Ötletgazdag és van
bátorsága engedni a képzelet-
nek, utánaeredni a fény kihí-
vásainak. Új eljárásokat pró-
bál ki, technikákat von ural-
ma alá, átlép, tudatosan meg-
szeg mûfaji határokat, beso-
rolásokat, tartományhatáro-

kat. Tehetsége, szeme, fantá-
ziája, keze a laissez passer” –
hangzott el a méltatásban.

A mûvész lapunknak el-
mondta, kísérletezõ kedve
ellenére néha kimondottan
vágyik a textilmunkákra jel-
lemzõ lassú, megfontolt,
meditatív alkotásra. Erre
bábszínházi tervezõként
nem volt ideje, nyugdíjazá-
sát követõen vetette bele ma-
gát abba a fajta mûvészi
munkába, amit az iskolá-
ban, majd az egyetemen ta-
nult. Faliszõnyegeket szõ,
alkotótáborokban akvarelle-
ket fest, kísérletezõ kedvé-
ben vegyes technikájú kom-
pozíciókat készít.

Simó Enikõ Mátisfalváról
származik, Marosvásárhe-
lyen végezte a képzõmûvé-
szeti középiskolát, majd Ko-
lozsváron diplomázott a
képzõmûvészeti fõiskolán.
Másfél évet gyárban dolgo-
zott, majd több mint három
évtizedet bábszínházban,
ami meghatározta életét és
mûvészetét is. A bábszínhá-
zi díszlettervezõnek fokozot-
tan kell figyelnie a gyermeki
fantáziára, arra az  ízlésfor-
máló fórumra, amellyel a
kisgyerek elõször találkozik.
Gyorsan kell váltania, min-
den darabnál elölrõl kell
kezdenie a tervezést, alko-
tást, engednie kell a teret ér-
vényesülni, illeszkednie
olyan külsõ kényszerekhez,
mint a rendezõ, a színész
vagy a közízlés, de soha nem
engedhetõ meg a rutin. 
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T. Koós Imola

Kolozsvár képzõmûvé-
szeti életének színe-java

mutatkozik be ma a buda-
pesti Mûcsarnokban. A he-
lyi idõ szerint délután hatkor
kezdõdõ tárlatmegnyitón
Szõcs Géza, a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztériumának
kultúráért felelõs államtitká-
ra köszönti majd azt a több
mint harminc mûvészt és ti-
zenhét csoportot, társulást
vagy intézményt, amely fel-
keltette a magyarországi és
nemzetközi szakma érdeklõ-
dését a „kolozsvári jelenség”
és az itt folyó, kiemelkedõen
termékeny alkotói munka
iránt. A tárlat címe Európai
utasok – Kolozsvári képzõmûvé-
szet az ezredforduló után, és
mától kezdõdõen július 1-jé-
ig látogatható.  

„Kolozsvár kortárs mûvé-
szete évek óta rendkívüli
nemzetközi érdeklõdésnek
örvend. A 2000-es évek kö-
zepén megjelenõ, az új figu-
ratív festészetre vonatkozó
– egyébként azóta is vitatott
– Kolozsvári iskola elneve-
zés vagy a nemrég létesült
mûtermeknek és független
kulturális intézményeknek
otthont adó Ecsetgyár ha-
mar közismertté vált Euró-
pa-szerte. A kolozsvári mû-
vészek közül jó néhányan

olyan rangos nemzetközi
helyszíneken állítottak ki,
mint például az amszterda-
mi Stedelijk Múzeum, a
New York-i MOMA, a zü-
richi Kunsthaus vagy a
Neuer Berliner Kunstve-
rein. Nemzetközi viszony-
latban is meghatározó kiad-
ványokban írtak a munkáik-
ról, rangos galériákkal mû-
ködtek együtt. A helyi mû-
vészeti intézmények szá-

mottevõ nemzetközi kap-
csolathálózattal rendelkez-
nek és folyamatosan látnak
vendégül neves külföldi
szakembereket” – olvasható
a Mûcsarnok honlapján. A
meghívottak között olyan
alkotók szerepelnek, mint
Marius Bercea, Berszán
Zsolt, Betuker István, Csiki
Csaba, László István,
Victor Man & Papp Anna-
Bella, Miklós Szilárd, Mik-

lósi Dénes, Szabó Péter, Ve-
res Szabolcs.

Az Európai utasok címet vi-
selõ kiállítás ugyanakkor jó
alkalom arra, hogy a jórészt
magánjellegû, független mû-
vészeti intézmények is be-
mutatkozzanak, amelyek lét-
rehozták és fenntartják a
„kolozsvári jelenséget”: az
AltArt kulturális folyóirat; az
Ecsetgyár, a GroundFloor
Group; az IDEA art + socie-

ty; a Kolozsvári Mûvészeti
és Design Egyetem, a Tran-
zit Ház és mások. 

A kolozsvári kortárs mû-
vészet nemzetközi beágya-
zottságát már az is jól jelzi,
hogy a mûvek számottevõ
részét nyugat-európai gyûjte-
ményekbõl kölcsönözték a
kiállítás idejére: párizsi, sváj-
ci és olaszországi magán-
gyûjtemények, az  Yvon
Lambert Gallery,  a münche-
ni Galerie Rüdiger Schöttle,
a koppenhágai Larm Galle-
ry,a rotterdami Melle Hend-
rikse is Budapestre küldött
egy-egy darabot az erdélyi
mûvészek munkáiból.

„A történelem és az emlé-
kezet mechanizmusaihoz,
az átmeneti korszak kétértel-
mûségeihez vagy az ideoló-
gia változásaihoz éppen úgy
reflektáltan viszonyulnak az
alkotások, mint ahogy a mû-
vészettörténethez vagy a fes-
tészeti hagyományokhoz. A
kolozsvári kortárs mûvészet
két markáns trendje, a figu-
ratív festészet, valamint a
kritikai és lírai konceptuális
tendenciák egymást kiegé-
szítõ módon jelennek meg a
Mûcsarnokban” – írja a tár-
latismertetõ. A kiállítás kü-
lönleges installációjának ré-
sze egy aktív pihenõtér is,
amely információk sokasá-
gával várja a látogatókat. 
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A majtényi obeliszkhez
hív a tárogató

Április 28-án a kuruc sza-
badságharcot lezáró esemé-
nyeket idézik fel a szatmá-
riak a majtényi vasútállo-
másnál levõ obeliszknél,
amelyet az 1711-es szatmári
béke emlékére emeltek.
Akárcsak eddig, most is a
határ mindkét oldaláról vár-
nak vendégeket, köztük
néptáncosokat és kuruc nó-
tákat éneklõ zenészeket, tá-
rogatósokat – mondta
Muzsnay Árpád, az EMKE
partiumi alelnöke, a rendez-
vény fõszervezõje. 

Diverbium 
– kiállításmegnyitó
és koncert Bukarestben

Berze Imre és Lakatos
László közös kiállítása nyí-
lik meg ma 18 órától a Bu-
karesti Magyar Kulturális
Intézetben, Diverbium cím-
mel. A két képzõmûvész
tárlatát Kovács Árpád mû-
vészettörténész nyitja meg,
és május 4-ig látogatható. A
megnyitót követõen, 19 órá-
tól az Árkosi Kulturális
Központ által támogatott fi-
atal tehetségek koncertjét
hallgathatják meg az érdek-
lõdõk. Mûsoron: J. S.
Bach, N. Paganini, H.
Wieniawski, G. Enes-
cu és Bartók Béla. Elõad-
ják: Aron Cavassi, hegedû
és Viorela Ciucur egyetemi
tanárnõ, zongora.

Röviden

ÚMSZKULTÚRA

Az egyik kiállított munka, László István: „Eltörölve” (Plan B Galéria, Kolozsvár/Berlin)

A meditatív alkotás termékei
Kovács Zsolt

Az 1956-os forradalom
és szabadságharc há-

romszéki résztvevõinek állít
emléket Sepsiszentgyörgy
jelenleg épülõ új parkja.
Sztakics Éva alpolgármester
lapunk érdeklõdésére el-
mondta: a Kónya Ádám Vá-
rosi Mûvelõdési Ház és a
szomszédságában lévõ
Plugor Sándor Mûvészeti
Líceum közti teret parkosít-
ják. Egy sárgarózsa-lugast
alakítanak ki benne, amely
az 56-os forradalom jelképe,
de ugyanitt helyezik el Var-

gha Mihály szobrászmûvész
56-os emlékmûvét, illetve az
iskola névadójának, Plugor
Sándor grafikusnak a szob-
rát is. Az emlékpark sétá-
nyát kõtömbök szegélyezik
majd, amelyek azt a tizen-
két erdélyi települést jelké-
pezik, ahol 56-os forradal-
márokat ítéltek el. Az em-
lékpark pavilonjára felvésik
azoknak a háromszékiek-
nek nevét, akiket meghur-
coltak vagy elítéltek a forra-
dalmi eseményeket követõ-
en. Az emlékparkot a sepsi-
szentgyörgyi önkormányzat
saját költségvetésébõl építte-

ti. Az 1,1 millió lejes költ-
ségvetésû munkálatokat egy
bukaresti szakcég várhatóan
júniusig végzi el, mondta
Sztakics Éva. Az alpolgár-
mester szerint a parkosítás
mellett az iskola sportpályá-
ja is új, mûanyag borítást
kap. Az 56-os emlékpark a
tervek szerint nappal lesz lá-
togatható, éjszakára bezár-
ják azt, ugyanakkor az új té-
ren a mûvészeti líceum di-
ákjainak is lehetõséget biz-
tosítanak, hogy kiállító felü-
letként használják, de kü-
lönbözõ rendezvényeket is
be tud majd fogadni. 

Sárga rózsás park 56-nak

„Kolozsvári jelenség” Pesten
A kincses város mûvészeit bemutató tárlat nyílik a magyar fõvárosban

Az emlékpark látványterve. Remények szerint nyáron már „valódi” sétálók népesítik be a létesítménytSimó Enikõ most ért vissza fiatalkori technikáihoz A szerzõ felvétele



Zs. J.

Tíz évvel ezelõtt született meg
az iWiW, s bár azóta a

Facebook sok szempontból lekö-
rözte, mégis nagy büszkesége a
magyar internettörténetnek,
hogy az amerikai közösségi por-
tál megjelenése elõtt két évvel az
iWiW már létezett. 

2002. április 14-én Várady
Zsolt webfejlesztõ egy domain
és dizájn nélküli közösségi oldalt
indított el, amelyen alig egy hét
múlva megjelentek olyan embe-
rek, akiket nem ismert közvetle-
nül. A premier után egy hónap-
pal már egyértelmû volt, hogy
sokakat meghódít ez a kapcso-
latfelvétel és kapcsolattartás új
lehetõségeit kínáló honlap. Az
év végére 16 ezren, két évvel ké-
sõbb 100 ezren iWiW-eztek. A
negyedik évfordulót egymilliós
táborral ünnepelhette a közössé-
gi portál. A következõ évben
megduplázódott a regisztráltak
száma. 2010-tõl pedig több mint
4 500 000-en vannak fent a hon-
lapon, ami szinte teljesen lefedi
a magyar internetezõ közönsé-
get. „A kezdetekben az iWiW
sokak számára egyet jelentett az
internettel. Sokan azért iratkoz-
tak be a helyi könyvtárba, hogy
hetente egyszer felmehessenek
az iWiW-re” – mondta Kovács
Gergely, az iWiW vezetõje sajtó-
közleményében. Hozzátette:
„minden magyar embernek van-
nak iWiW-es történetei nagy ta-
lálkozásokról, vagy sikerélmé-
nyei az iWiW apróról.”

A 2004 óta a Magyar Telekom-
hoz tartozó iWiW ma is az egyik
legkedveltebb oldal. Jelenleg az

ötödik leglátogatottabb hazai
weblap a Gemius felmérése sze-
rint. Havonta 2,6 millió ember
lép fel rá. Az Onlinemarketing.
blog.hu információi szerint jelen-
leg naponta 400-500 ezer ember
használja, bár a látogatók száma
egyre csökken. 

2010 októberében történt,
hogy napokra lebontva a
Facebook magyar látogatóinak
száma meghaladta az iWiW ma-
gyar látogatóinak számát. Szem-
betûnõ különbség az is, hogy
már az akkori felmérések szerint
míg a Facebookon egy átlagos
látogatás során a magyar látoga-
tók 23,20 percet, addig az iWiW-
en kevesebb mint fele annyit,

10,40 percet töltöttek el. Arra
kérdésre, hogy miért vehette át
az iWiW helyét a Facebook,
Várady Zsolt azt felelte az
Origo.hu-nak adott interjúban,
hogy „Zuckerbergék biztosan
bátrabbak, rugalmasabbak,
ügyesebbek és talán szerencsé-
sebbek is voltak. Amerikában
könnyebb lehetett pénzügyi be-
fektetõt találniuk, a hazai lehetõ-
ségek ennél jóval szûkebbek.”
Azt is megfogalmazta ugyanak-
kor, hogy sejtése szerint idõvel a
Facebooknak is az lesz a sorsa,
hogy megunják a felhasználók.
Talán azért, mert túl aktív fel-
használást igényel, befogadha-
tatlan információözönnel áraszt-

ja el az embert, aki rájön, hogy a
lájkgomb jelentõsége is csak illú-
zió, vagy csak egyszerûen el kez-
denek valami másra vágyni a fel-
használók – találgatja, és hozzá-
teszi: „Nagyon nehéz újat csi-
nálni a közösségi oldalak terén,
az alapötlet továbbra is csupán
az, hogy az emberek bejelölik
egymást barátoknak, az összes
többi funkció csak varázslat.”

A jubileum alkalmából az
iWiW létrehozott egy aloldalat,
amely a születésnapi tortára kat-
tintva érhetõ el. Itt tíz napon ke-
resztül, április 24-ig összeváloga-
tott cikkek, filmelõzetesek és slá-
gerek segítenek felidézni, mi is
történt az elmúlt tíz évben. 

Hibamustra

Tisztelt Szerkesztõség! (...) Bántanak az egy-
re sûrûbb helyesírási hibák a lapban. (...) A
2012. április 2-i, hétfõi lapszámukban több
helyesírási hibát találtam: a 3. oldalon, a Ke-
lemen: gólt rúgni… c. cikknek nincs vége, a
folytatást hiába kerestem. (...) 4. oldal, Száz
éves volna a Hold-utazás atyja c. cikkben há-
rom helyen megnyitja a zárójelet és nem
zárja be, késõbb azt zárja be, amit ki sem
nyitott. Mellesleg az ezt követõ mondat nem
teljes, hiányzik belõle valami. „Az Egyesült
Államok Nemzetbiztonsági Hivatala 1945…
stb.’’ 8. oldal, a Ma temetik Fodor Sándort c.
hírben „fotéri templom” szerepel, fõtéri he-
lyett. Nem olvastam tovább az újságot, a
többi hibát keressék meg Önök! Gyermek-
korom óta olvasom ezt a lapot és az elõdjeit
is. Szeretem. Sajnos nem ez az elsõ alkalom,
hogy durva hibákat találok az Önök lapjá-
ban, ami az enyém is, de ez nem méltó kö-
zös nem hétköznapi kultúránkhoz. Szomorú
vagyok. 

Dr. Bárányi Ferenc, Temesvár
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Postafiók

Több napja folyik, a lehetõ legnagyobb média-
nyilvánosság mellett, Anders Behring Breivik
norvég tömeggyilkos ámokfutó pere. A magát
„militáns kereszténynek”, „templomos lovag-
nak” nevezõ fiatalember látszólag semmiféle lel-
kifurdalást nem érez, mikor áldozatairól kérde-
zik, és remekül kihasználja a sajtót arra, hogy
szétkürtölje a világban az intoleranciát, nemzet-
idealizmust és rasszizmust ötvözõ nézeteit. Ha
végig ügyesen fog játszani (mert játszik, az két-
ségtelen), akkor az ideológiáival rokonszenvezõk
akár mártírként is tekinthetnek majd rá. A saj-
tó itt akarva-akaratlan cinkos, hiszen ahhoz,
hogy etikus legyen a hozzáállása, Breivik nézõ-
pontját is ismertetnie kellene... Félõ viszont,
hogy az õ nyilatkozataiban sokkal többen fog-
nak magukra ismerni, mint a mindenkori Igaz-
ságszolgáltatás sötét századokkal terhelt szen-
tenciáiban. Az Ember soha nem bízott igazán a
Bírákban, és... joggal...

(prier)

Kettõs tükör 

Szavazógép

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 
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Cím:........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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A hirdetés szövege (max. 80 szó)
..............................................................................................................
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Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 030032, Bucureºti, Lipscani nr.29–31, O.P. 15, C.P. 40

* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

✁

Tulajdonost váltott európa legré-
gebbi, ép kéziratos könyvecskéje: a
british library megvásárolta az
angliai jezsuitáktól Szent Cuthbert
imakönyvét – adja hírül a BBC
news. A közel 1300 esztendõs, 7.
században íródott szent szövegeket
tartalmazó volumen alig tenyér-
nyi, ám értéke  közel 11 millió
euró. a naponta változó multimé-
diás interfészek, exponenciálisan
fejlõdõ  kapacitású komputerek ko-
rában talán idejétmúltnak tûnhet
a kéziratokkal való foglalatosság,
nem beszélve arról, hogy nemsoká-
ra hozzáférhetõ lesz a könyvecske

digitalizált változata is. 
A mai hipermédia, interaktív
multimédia korában mi lehet va-
jon a varázsa az „elsõ médiumok-
nak”, az elsõ információmegõr-
zést, adatátvitelt, kommunikációt
könnyítõ materiális eszközöknek?
A kézirat és annak egy továbbfej-
lesztett változata, a könyv elõször
tette lehetõvé, hogy évszázadok tu-
dása rendszerezetten, könnyedén
visszakereshetõen álljon az embe-
rek rendelkezésére. Akkor születtek
ezek a kicsi könyvecskék, mikor
már nem lehetett kívülrõl megta-
nulni, fejbõl tudni a világban való

eligazodáshoz szükséges informá-
cióhalmazt, és a gyarló embernek
hirtelen szüksége lett arra, hogy
emlékeinek egy részét a koponyá-
ján kívül tárolja. Lassan oda jut a
világ civilizált része, hogy gyak-
rabban kattint, mint ahányszor
megszólal vagy levegõt vesz. Nem
kell ahhoz akadémikusnak lenni,
hogy lássuk: a televízió, a hasznos
meg haszontalan információktól
hemzsegõ világháló gyökereiben
változtatta meg a legtöbb felhasz-
náló/nézõ életét. Veszít a tekinté-
lyébõl az információhordozó pa-
pír, és lassan még a legeldugottabb

tanyákat is elfoglalja a digitális
eszközök halmaza. 
Szent Cuthbert angliai remete való-
színûleg kincsként ügyelhetett erre
a könyvecskére, és szellemi, nem pe-
dig anyagi természetûként kezelhet-
te. A ma átlagpolgára funkcionális
analfabéta, és lassan már bulvár-
magazint sem vásárol, annyira ir-
tózik a betûtõl.
Nemcsak régisége miatt ily értékes
ez a könyv, hanem azért is, mert a
verejtékkel megszerzett tudás és a
szellemi kiteljesülés felé mutató élet
relikviája. 

Péter Árpád

Médiagnózis

Régi könyv, új idõk
Nem volt még idén piknik

Nem voltak még idén piknikezni az Új Ma-
gyar Szó internetes olvasói – derült ki a Ma-
szol.ro szavazógépén feltett legutóbbi kérdé-
sünkre (Volt-e már piknikezni idén?) adott vá-
laszokból. A válaszadók felének szándéká-
ban áll ebben az évben kimenni a zöldbe,
másik fele azonban arra szavazott, hogy
idén nem is fog piknikezni. 

E heti kérdésünk:
Hol tölti a május elsejét?

1. Barátokkal, a családdal a szabadban.
2. Otthon.
3. Dolgozom.

Az iWiW-tõl a Facebookig

ÚMSZ

Nemcsak hogy elõször turné-
zik a sajátos stílusú alternatív

popegyüttes Erdélyben, de itt mu-
tatja be elõször legújabb albumát,
a Sztárzsenit. Április 24. és 29. kö-
zött öt városban lép fel Maszkura
és a Tücsökraj az Erdély FM meghí-
vására: kedden a nagyváradi Ré-
gi Malomban koncerteznek, szer-
dán a kolozsvári Bulgakovban,
pénteken a csíkszeredai Magtár-
ban, szombaton pedig a sepsi-
szentgyörgyi Szent György-na-
pok keretében muzsikálnak, ahol
ingyen hallgathatók. A többi kon-

certre a belépti díj elõvételben he-
lyenként 10, máshol 20 lejbe ke-
rül, helyszínen 5 lejjel drágább.
Sepsiszentgyörgy kivételével vi-
szont mindenhol tartanak kon-
cert utáni bulit, ahol a zenét
György Levente (Brody), az Er-
dély FM zenei szerkesztõje és B.
Szabó Zsolt, a Metrognóm címû
mûsor szerkesztõje keveri – közli
honlapján az Erdély FM.

Körútját az együttes Marosvá-
sárhelyen zárja a Jazz&Blues
Clubban.  Maszkura, akinek há-
rom szólóraplemeze jelent meg,
vásárhelyi születésû. 2007 óta ze-
nél a Tücsökrajjal, a négy

dzsesszzenésszel, elsõ közös le-
mezük 2009-ben készült el. Ez a
legújabb a sorban a harmadik, az
eddigieknél komolyabb, érzelme-
sebb, de mûfajilag továbbra is
sokszínû. Felcsendülnek a swing,
latin, hiphop, funk, csárdás, ma-
gyar nóta dallamai, sõt a címadó
dalon a román mulatós, a manele
ihletése érezhetõ. Összesen tíz új
dal szerepel a lemezen. Magyarul
énekelnek, sajátos nyelvezettel és
tartalommal. A zene sokszínûsé-
ge, a hangszerek sokfélesége és a
20-as évek gengszteres zenekar-
képe egyedi hangulatot és hang-
zást kölcsönöz muzsikájuknak. 

Erdélybe jön a Sztárzseni

Az iWiW megálmodója és megalkotója, Várady Zsolt kezében: cérnaszál-kapcsolatok tûfejek között Fotó: origo.hu



9.30 Hargita magazin
10.00 Aktuális 10.30 Kár-
pát Expressz 16.00 Híradó
16.15 Tájkép 16.35 Kár-
pát Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Híradó 17.50 Egész-
séges percek 18.00
Mundika 18.30 Híradó
19.00 Kultúrcsepp 19.30
Híradó 20.00 Többszem-
közt 20.30 Lakatos Iván:
Egy csepp üveg 21.00 Hír-
adó 21.30 Kultúrcsepp
22.00 Többszemközt
22.30 Híradó 23.00 Nap-
raforgó (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Armageddon 3 -
Földindulás (amerikai-
kanadai akciófilm) 12.50
Cápa csali (amerikai-dél-
kor. animációs film) 14.20
Tiszta szerencse (am.
akció-vígjáték) 16.05 Se-
gíts, mumus! (am. vígjá-
ték) 18.10 Ki a Télapó?
(am. vígjáték) 19.55 Ovi-
zsaru (am. akció-vígjáték,
1990) 22.00 Riválisok
(am. akciófilm, 1989)
23.55 Blackjack (am.-kan.
akciófilm, 1998)

9.15 Titkok a múltból
(ismétlés) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 A vég-
zet hatalma (sorozat)
14.30 Esmeralda (sorozat)
15.30 Predesztináltak
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Titkok a múlt-
ból (mexikói sorozat)
19.30 Elárult lélek (soro-
zat) 20.30 A végzet hatal-
ma (sorozat) 22.00 Lola
(amerikai sorozat) 23.30
Hét bűn (brazil sorozat)
0.30 Igaz történetek (is-
métlés)

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda
13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.15 Élő muzsika 17.55
A nap hírei röviden

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm
12.30 Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.15 Egy lépés a
boldogságig (sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 20.00 A sors ellen
(török sorozat) 22.15 D-
Paparazzi (ismétlés)
23.00 Ennivaló a csaj
(amerikai romantikus víg-
játék, 1998) 1.00 Julia
(francia-amerikai-belga-
mexikói krimi) 3.00 Kanal-
D Hírek (ismétlés)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 Ikon (ism.)
10.30 Ázsia (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
12.05 Panaszkönyv (ism.)
12.30 Sportré (ism.)
13.00 Déli híradó
13.45 Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Felfedező
17.05 BBC Reporters
A BBC riportműsora
17.30 BBC Hard Talk
18.00 Híradó
18.30 Európai híradó (ism.)
19.15 Bruttó
19.45 Tíz perc (ism.)
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.00 Híradó
23.30 Riasztás (ism.)
0.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat
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7.30 Híradó
7.35 P’amende
8.00 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.05 Hogy volt!? (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
11.55 Csellengők (ism.)
12.25 Térkép (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Vannak vidékek
(ism.)
15.40 Szerelmes földrajz
(ism.)
16.10 Munka-Társ (ism.)
16.40 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
17.10 Magyar elsők
17.30 Hetedhét (doku-
mentumf.)
18.00 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Kulisszatitkok
21.00 Abigél (magyar
rom. kalandf., 4. rész)
22.20 Hírek
22.25 Dunasport
22.30 Kultikon
23.25 Napok, évek, száza-
dok
0.20 Koncertek az A38
hajón
1.25 Térkép (ism.)

VIASAT3, 22.20
Az elszánt diplomata

Észak-Kenyában meggyilkolják Tessa Quayle politikai akti-
vistát. A nyomok szenvedélyből fakadó, erős felindultság-
ban elkövetett bűntényre utalnak. Az asszony férje, a szelíd
természetű Justin, a Brit Kormány-megbízotti Hivatal mun-
katársa életében először cselekvésre szánja el magát. Lelki-
ismeret-furdalástól űzve, és a felesége hűtlenségéről szóló
pletykáktól megrendülten beleveti magát a nyomozásba.

Antena 1, 22.20
G. I. Jane

Ridley Scott olyan hősnőről forgatott drámaian feszült, per-
gő akciófilmet, aki az elképesztő katonai szigor és a fizikai
megterhelések ellenére is képes kitartani elhatározása mel-
lett, hogy a férfiakkal egyanrangú katona váljon belőle. A
katonai költségvetési bizottság elnöke arra kényszeríti a ha-
ditengerészet leendő parancsnokát, hogy a katonai szolgá-
latnál vezesse be a nők egyenjogúságát.

Pro Tv, 0.15
X-akták: A film

Öt esztendei vizsgálat után a kormány lezártnak tekinti az X-
aktákat. Egy dallasi eset kapcsán azonban Mulder ügynök
ismét gyanút fog. A városban ugyanis felrobbant és porig
égett az egyik épület. A romok között pedig emberi maradvá-
nyokat találtak. Muldernek a fülébe jut, hogy talán nem is
igazi áldozatok ők, már halottak voltak, amikor a robbanás
történt.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Ma Reggel
10.00 Múlt-kor
10.25 Compact Disco:
Sound of Our Hearts
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
14.50 1100 év Európa kö-
zepén
15.20 Magyar bulizene
16.15 Família Kft. (sor.)
16.40 MacGyver (sor.)
17.30 Compact Disco:
Sound of Our Hearts
17.35 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
18.00 A Nyereg Klub
(sor.)
18.30 Lizzie McGuire
(sor.)
18.50 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 Örök Éva (dok. f.)
1.30 Házaspárbaj (sor.)

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Beyblade, 
Star Wars 
- A klónok háborúja, 
Boci és Pipi, 
Lego Ninjago
8.35 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli - Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.25 Második esély
(sor.)
11.35 Top Shop
13.15 Asztro Show
14.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
15.15 Sarokba szorítva
(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.)
22.25 CSI: Miami helyszí-
nelők (am. krimisor.)
23.25 Gyilkos elmék 
(am.-kan. krimisor.)
1.35 Reflektor
1.50 Törzsutas (ism.)
2.15 Kemény zsaruk 
(am. sor.)

6.25 Teleshop
7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
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
13.25 A láthatatlan em-
ber (am. sor.)
15.20 La Pola 
(kolumbiai drámasor.)
16.20 Csoda
Manhattanben 
(am.-mex. rom. sor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(amerikai-mex. sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
A TV2 magazinja
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Megasztár 6. (ma-
gyar szór. műsor), Döntő
Közben: Kenósorsolás
1.05 Grimm (am. sor.)
2.05 Tények Este Hírmű-
sor
2.40 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
3.40 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin

9.20 Gyilkos sorok
(ismétlés) 10.10 Gyilkos
számok (ismétlés) 11.10
Columbo: Ölni már nincs
idő (krimi) 12.55 A dadus
(sorozat) 13.55 A nagy
házalakítás (ismétlés)
14.55 Monk (ism.) 16.40
CSI (sorozat) 17.35 Esküdt
ellenségek (sorozat) 18.35
Gyilkos számok (sorozat)
19.30 A nagy házalakítás
20.30 Jóbarátok (s) 21.25
Két pasi (s) 22.20 Az el-
szánt diplomata (ném.-ang.
f.) 0.55 CSI (ism.)

9.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 13.00
Sport.ro Hírek 13.10 Pon-
tos sportidő 14.00
Sport.ro Hírek 14.10 Foga-
dás a félelemmel 15.00
Prosport óra 16.00 Euro-
pa League 17.00 Pontos
sportidő 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.00 Infor-
mációk 20.15 LK Super-
stars: Ghiţă vs Ciobanu
21.00 Sport.ro Hírek
21.15 Halálos csapások
23.00 Wrestling RAW
1.00 Hírek   

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve (s)
11.10 Fábry (magyar szór.
műsor, 2011) (ism.)
12.30 Tetőtől talpig
13.01 Híradó délben
13.25 P’amende Roma
kultúra
13.55 Esély
14.25 Magyar elsők
14.45 Marslakók 
(magyar sor.) (ism.)
15.15 Elcserélt lányok
(am. sor.) (ism.)
16.00 Angyali érintés
(am. sor.)
16.50 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.35 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 Retró kabaré
22.40 Mindenből egy van
(magyar sor.)
23.35 Az Este
0.10 Négy szellem
1.10 Melissa és Joey 
(am. vígj. sor.)
1.35 Waczak Szálló 
(angol vígj. sor.)
2.10 Everwood (am. sor.)
2.55 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.10 A palota legendái:
Jumong herceg 
(drámasor.)
10.20 A divat világa
10.25 Dănutz S.R.L.
(ism.)
11.20 Túl a hírnéven
11.30 Dănutz S.R.L. 
(ism.)
12.30 Sztárgyár
12.45 A palota legendái:
Gyebaek 
(dél-koreai drámasorozat)
14.00 Hírek
14.45 e-Fórum
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Románia parla-
mentje
16.50 La vie en rose 
(life-style magazin)
17.40 A palota legendái:
Gyebaek 
(dél-koreai drámasorozat)
18.53 Hírek,
Időjárásjelentés
20.00 Híradó plusz 
– a nap válaszai
21.00 Egyszer az életben
– szórakoztató magazin-
műsor (live)
23.10 Kísértetharcosok
(amerikai thriller, 2001)
0.45 Distractis Show
(ism.)
1.40 Danutz SRL 
(ism.)
3.26 Hírek (ism.)

4.00 Hazárd megye 
lordjai: A kezdet 
(amerikai akció-vígjáték,
2007) (ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
11.00 Kisvárosi 
gyilkosságok 
(A Midsomer gyilkosságok)
(angol krimisor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.45 Sorsvonat 
(amerikai filmdráma,
2007)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă szórakoz-
tató műsora
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 A románok 
tehetségesek 
– verseny show
0.15 X-akták: 
A film 
(kan.-am. fant. film, 1998)
2.30 Sorsvonat 
(amerikai filmdráma,
2007) (ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
(live)
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
(live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 A „vénlegény” 
– verseny show (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 Liga 1: Steaua -
Sporting Club Vaslui lab-
darúgó mérkőzés
22.20 G. I. Jane
(amerikai akciófilm, 1997)
Sz.: Demi Moore, Viggo
Mortensen
1.00 Az éjszaka urai
(amerikai thriller, 2007)
3.15 Közvetlen hozzáférés
- talk show Simona
Gherghe-vel 
(ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Levintza bemutatja
(ism.)
8.30 Stílustitkok (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Focus Monden 
(ism.)
10.30 CSI: A helyszínelők
(ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Sport, diéta és egy
sztár
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek talákozása
(sor.)
15.00 Mindent az anyák-
ról
16.00 Árvíz: 
Egy tomboló folyó 
(Dühöngő folyó) (amerikai
katasztrófa film, 1997)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 A fegyveres férfi
(kanadai akciófilm, 1996)
22.30 Filmcápák 
hálójában 
(amerikai dráma, 1994)
0.30 Hírek (ism.)
1.30 Senki nem tökéletes
(ism.)
2.00 A fegyveres férfi
(kanadai akciófilm, 1996)
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Ki ad többet? 
- Függetlenségi Nyilatko-
zat
7.30 Licitvadászok 
- A gengszter whiskey-je
8.00 Autókereskedők 
- Jensen Interceptor
9.00 Hogyan készült?
10.00 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Szökés a börtönből
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők 
- Audi Quattro
15.00 Újjáépítők 
- Muzeális érték
16.00 Ki ad többet? 
- Johnny Cash gitárja 
/ Szőnyeg
16.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés 
törvényei
18.00 A túlélés 
törvényei 
- Globális túlélési 
útmutató
19.00 Autókereskedők
21.30 Hogyan készült?
22.00 Gyomorforgatók
23.00 A titkosszolgálat
titkai
0.00 A túlélés 
törvényei 
- Alaszkai-hegység
1.00 Autókereskedők 
- VW Type 25
2.00 Ross Kemp 
- Gengszterbandák 
nyomában

6.00 Hírek (ism.)
7.00 Teleshopping
8.05 Figyelem, énekelünk!
(ism.)
9.30 Arománok
10.00 Sztárgyár
11.00 Vallomások
12.10 Tiltott szerelem
(am. rom. dráma, 1998)
(ism.)
13.45 Pazvante chioru
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina és a lá-
nyok (olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Info +
18.20 Sztárgyár 
– verseny show
18.55 Tiltott szerelem
(am. rom. dráma, 1998),
2. rész
20.30 Európa természeti
kincsei
21.30 Balkáni szokások
22.30 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Egyeseknek 
ez tetszik
1.05 Robanásveszély
(ism.)
2.20 Sztárgyár
– verseny show 

(ism.)
2.45 Tiltott szerelem
(am. romantikus dráma,
1998), 2. Rész (ism.)

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

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

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben 
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Ma Emma és Kocsárd
napja van.
Az Emma nõi név ger-
mán eredetû, az Ermin,
Irmin germán isten nevé-
bõl származik, más felte-
vések szerint a germán
hermion néptörzs nevébõl
ered. Irmin a háború ger-
mán istene vagy a zivatar
démona. Nevének jelenté-
se egyes források szerint:
nagyság.
A Kocsárd régi magyar
személynévbõl származó
férfinév. Eredeti jelentése
feltehetõen a kocsord nö-
vény nevével függhet ösz-
sze.
Holnap a Tivadar és Kon-
rád nevûek ünnepelnek.

Évforduló
•1943 – Dr. Albert Hof-
mann svájci kémikus elõ-
ször vesz be LSD-t.
• 1971 – Föld körüli pá-
lyára áll az elsõ ûrállo-
más, a szovjet Szaljut–1.
• 1997 – Az elsõ közös
orosz–amerikai ûrséta a
Mir ûrállomásról.

Vicc
Az agresszív kismalac bicik-
lizik. Épp arra sétál a kis-
nyúl, amikor a malac egy jó-
korát borul a bringával.
– Jaj, kismalac, nem ütötted
meg magad?
– Kuss! Nem mindegy, hogy
szállok le?

Recept
Tízperces rétes
Hozzávalók: 25 dkg tészta
(tekert, csavart vagy csiga-
tészta), 5 dl tej, 2 dl tejföl, 2
dl kefir, 15 dkg kristálycu-
kor, 2 evõkanál vaníliás cu-
kor, 1 csipet só, 3 db tojás,
10 dkg mazsola, meggy
vagy befõtt (ami van).
Elkészítése: A tejbe beáz-
tatjuk kicsit a tésztát, a töb-
bi hozzávalót összekever-
jük. A 30x22 cm-es tepsit ki-
kenjük vajjal, belisztezzük,
és beleöntjük a tésztás tejet,
erre ráborítjuk a keveréket.
Beleszórjuk a mazsolát és
egy marék (kb. 20 db) kima-
gozott meggyet is. Közepe-
sen meleg sütõben kb. 45
perc alatt megsül.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Jók a kilátásai arra, hogy üzleti
és pénzügyeit intézze. A jegyén
áthaladó Hold és Merkúr az
Uránusszal együtt nemcsak ötle-
tessé, de nagyon éleselméjûvé is
teszik. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Könnyen manipuláció áldozata
lehet, ha nem figyel az árulkodó
jelekre. Pedig aki meg akarja ve-
zetni magát, lépten-nyomon
hagy árulkodó jeleket. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ma úgy van vele, hogy bármire
képes, annyi az energiája. Len-
dületessége a barátaira is átra-
gad. Igaz, ami foglalkoztatja, az
a hobbijával kapcsolatos.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Valamilyen fontos döntést kell
ma meghoznia, ami a magánéle-
tével is kapcsolatban van. Csak
akkor vihet végbe változtatáso-
kat, ha átéli, amit elhatároz. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ön igazán nagylelkû fajta, de
most még önmagán is túltesz: le-
mond valamirõl valaki más ja-
vára. A lemondás annál is szebb,
mivel az a valami igen sokat je-
lentett önnek is. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A tavaszodó idõ igen jó hatással

van a kedvére is. Igaz, az energi-
áival azért érdemes lenne kissé
mértékletesebben bánnia. 
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A tavaszodó idõ igen jó hatással
van a kedvére is. Igaz, az energi-
áival azért érdemes lenne kissé
mértékletesebben bánnia. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Kedvezõ lehetõségek várják, csak
ne rohanjon el mellettük. A lehe-
tõség karnyújtásnyira van. Az
örömöt legjobban akkor élheti át,
ha meg is osztja másokkal. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Egy ellensége sokat tehet ma
azért, hogy kellemetlenül érezze
magát. Még azt is megkísérelhe-
ti, hogy tönkretegye önt. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Több eredményt érhetne el a mai
napon. A feladatok, amiket ki-
tûz maga elé, külön-külön még
megoldhatók, ám egyszerre biz-
tosan nem boldogul mindennel. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ne dühítse magát a munkahelyi
pletykák miatt. És fõleg ne törõd-
jön az alacsonyrendû áskálódók-
kal. Ha visszavág, csak magát is
lealázza. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A mai nap ideális lehet a rendte-
remtésre: nemcsak maga körül,
hanem a lelkében is. Persze a ket-
tõ nagyon is összefüggésben áll. 
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Az ötletek olyanok, mint a gyé-
mántok. Egyrészt azért, mert
ritkaságok. Nem mindennap
jut az ember eszébe egy jó ötlet.
Másodsorban keresni kell mind
a kettõt. A jó ötlet után is kutat-
ni, ásni kell, a gondolkozás
mély bányajárataiba kell alá-
szállni annak, aki rá akar talál-
ni egy ötletre. Gondolkozás nél-
kül várni egy jó ötlet megszüle-
tését igen ostoba dolog. Kell az-

tán szerencse is az ötlethez, akár-
csak a gyémántok megtalálásá-
hoz. Végül pedig abban a tekin-
tetben is hasonlítanak, hogy
akárcsak a gyémánt esetében, a jó
ötletnél is több idõbe és energiába
kerül a tökéletesre csiszolása, mint
a megtalálása. Mert akár csak a
gyémántnál, a kicsiszolt, átgon-
dolt és tökéletesre alakított ötlet ér
csak kincseket, minden más csu-
pán egy elszalasztott lehetõség. 

Gondolatjel Visky István rovata

www.marosvasarhelyiradio.ro
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„Etnikai zaklatás” miatt
bírságolt meg tegnap az

Országos Diszkriminációel-
lenes Tanács három magyar
nemzetiségû ifjúsági váloga-
tott jégkorongozót, akik ta-
valy decemberben egyik ro-
mán társukat bántalmazták
az öltözõben.

Az U16-os román jégko-
rong válogatott tagjai között
szóváltás történt tavaly a de-
cember 1-jei edzésen, majd
az öltözõben a magyar fiata-
lok törülközõkkel támadtak
román csapattársukra. A
konfliktus már tavaly sajtó-
nyilvánosságot kapott, miu-
tán kiderült, hogy a bántal-
mazott édesapja feljelentést
tett a Román Jégkorong
Szövetségnél. A román mé-
dia etnikai konfliktusként
kezelte az ügyet.

A Román Olimpiai Bi-
zottság eljárást indított, és
meghatározatlan idõre fel-
függesztette a válogatottból
a három sportolót. Idõköz-
ben a diszkriminációelle-
nes tanács is hivatalból el-
járást indított, amely most
zárult le. 

Asztalos Csaba, a diszkri-
minációellenes tanács elnö-
ke az MTI-nek szerdán el-
mondta: fejenként 200 lejre
bírságolták meg a három
magyar fiatalt, akik esetében
a legenyhébb szankciót al-
kalmazták tekintettel arra,
hogy kiskorúakról van szó.

„Igaz, hogy a román gyerek
is provokálta a magyar csa-
pattársait, akiket »bozgor-
nak« nevezett, de akkor sem
fogadható el a magyar fiata-
lok reakciója” – mondta a
tanács elnöke.

Asztalos szerint a jégko-
rong szövetség is felelõs a
történtek miatt, hiszen nem
tett semmit azért, hogy meg-
elõzze ezt a konfliktust, és
utólag sem lépett, hogy fel-
dolgozza azt. Emiatt a ta-
nács 2 ezer lejre bírságolta a
szakszövetséget. Asztalos

azzal sem ért egyet, hogy a
román szövetség – amelynek
Tánczos Barna az elnöke –
éppen december 1-jén, Ro-
mánia nemzeti ünnepén tar-
tott edzést. A tanács elnöke
kételyeit fejezte ki, hogy
március 15-én, a magyarság
nemzeti ünnepe alkalmából
is edzettek volna.

Mifelénk a jégkorongot
többnyire székelyföldi ma-
gyarok ûzik, ezért a külön-
bözõ korosztályú román vá-
logatottak tagjainak többsé-
ge magyar nemzetiségû. A

hoki idõnként román-ma-
gyar etnikai konfliktusként
értelmezve kerül a román
sajtó figyelmébe. 

Legutóbb az keltett hatal-
mas felháborodást a román
nyelvû médiában, hogy a
Csíkszeredában szintén ta-
valy decemberben megren-
dezett Románia-Magyaror-
szág barátságos hoki mérkõ-
zés elõtt a román válogatott
magyar nemzetiségû tagjai
állítólag elénekelték a ma-
gyar himnuszt a magyar vá-
logatott tagjaival együtt. 
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Röviden
Érik a CSM-bravúr

Bukarestben zárult tegnap a
nõi kosárlabda-bajnokság rá-
játszásának elsõ fordulója: a
Rapid 78-66-ra nyert a
Nagyvárad ellen és a Brassói
Olimpiával játszik a 9-12.
helyekért. A 13-16. helye-
kért: Bukaresti Olimpia–
Bball 6 Sepsi BC 93-39. 
A férfiak rájátszásában a CS
Municipal 92-80-ra verte Bu-
karestben és Temesvárt és 2-
1-re vezet a három gyõzele-
mig tartó sorozatban. A má-
sik három párban lapzárta
után fejezõdtek be a harma-
dik találkozók. A Hargita
Gyöngye KK kikapott Iaºi-
ban a Politól (89-95), a bent-
maradás a hét végén dõl el,
Csíkszeredában.    

Külföldi sípmesterek

A hétvégi Steaua–Vaslui-
rangadóval kezdõdõen ösz-
szesen hét labdarúgó Liga-
1-es mérkõzésen külföldi já-
tékvezetõk fújják a sípot,
penzumuk a Steaua, a
Dinamo és a Vaslui költség-
vetését terheli.  

Sikeres bemutatkozás 

Gyõzelemmel kezdte szerep-
lését a magyar nõi vízilabda-
válogatott a trieszti (Olaszor-
szág) olimpiai kvalifikációs
tornán: Merész András
együttese 13-12-re nyert az
oroszok legjobbjai ellen.
Ugyanabban az A csoport-
ban a spanyolok 10-9-re
nyertek az eindhoveni Eb-
aranyérmes olaszok ellen. 
A B csoportban: Hollan-
dia–Kazahsztán 15-7, Gö-
rögország–Kanada 10-2, Gö-
rögország–Kazahsztán 16-8. 

„Etnikai zaklatásért”
bírságolt ifihokisok

Az U16-os válogatott három játékosát fejenkét kétszáz lejre bírságolta a diszkriminációellenes tanács

Teremlabdarúgás 

Turós-Jakab László 

A Dévai Dava–Maros-
vásárhelyi City’us mér-

kõzéssel (3-10) zárult a te-
remlabdarúgó Liga-1 2011-
12-es idényének alapszaka-
sza. A 17. fordulóból elha-
lasztott mérkõzés eredménye
nyomán a címvédõ és kupa-
gyõztes vásárhelyiek meg-
nyerték az alapszakaszt,
mert bár a Sepsiszentgyörgyi
Spicommal azonos pont-
számmal  végeztek, az egy-
más elleni eredmények nekik
kedveztek (7-5 és 3-4). Az
alapszakasz végeredménye:
1. City’us 45 pont (167-51),
2. Spicom 45 (90-40), 3.
Galaci United 26 (76-57), 4.
Székelyudvarhely SK 24
(103-80), 5. Foksányi CSM
2007 22 (81-84), 6. Kézdivá-
sárhelyi SE 17 (49-70), 7. Ko-
lozsvári CFF Clujana 16 (94-
104), 8. Dévai Dava 10 (50-
91), 9. Brassó-Keresztvári In-
ter 4 (56-189). Az oda-visz-
sza alapon megrendezésre
kerülõ rájátszás elsõ forduló-
jának párosítása: Dava–Ci-
ty’us, CFF Clujana–Spicom,
KSE–United, CSM 2007–
Székelyudvarhely SK. Az el-
sõ KSE–United mérkõzést
április 26-án rendezik, a töb-
bi három pár április 29-én lép
pályára. A visszavágók terve-
zett idõpontja május 6. A pa-
pírforma beigazolódásával
City’us–Székelyudvarhely és
Spicom–United elõdöntõk
alakulhatnak ki, s több mint
valószínû, hogy a bajnoki
cím sorsa felõl is a bajnokság
két legerõsebb együttesének,
a City’usnak és a Spicomnak
az összecsapásai döntenek. 

City’us-Spicom

döntõ?

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Óriási csatában aratott
megérdemelt gyõzelmet

a Bayern a Real Madrid
fölött a Bajnokok Ligája elõ-
döntõjének elsõ, müncheni
mérkõzésen (2-1). A két csa-
pat korábban 18-szor találko-
zott egymással a BL-ben, il-
letve a BEK-ben, s eddig a
Bayern 10, a Real 6 sikert
könyvelhetett el. A németek
saját közönségük elõtt még
veretlenek voltak a Reallal

szemben: 9 meccsbõl nyolcat
nyertek és csak egyszer, még
2004-ben ikszeltek. A Real
eddigi kupameccsein mind-
össze egyszer tudott Német-
országban nyerni: 15 vereség
és nyolc döntetlen mellett
még 2000-2001-ben Leverku-
senben 3-1-re. Ribéry a 16.
percben szerzett vezetést a
bajoroknak, Özil pedig az 53.
percben lõtte be a királyi gár-
da egyenlítõ gólját. S miután
Mario Gomez sorra hagyta
ki helyzeteit, a spanyolok pe-
dig már el is könyvelték az
értékes remit, a müncheni

gólzsák a 90. percben mégis
megzörgette Casillas hálóját.
Gomez idénybeli 12. BL-
góljával a Bayern megérde-
melten nyert, de Özil talála-
tával a Real is elérte azt a mi-
nimumot, amiért München-
be utazott. A visszavágót jö-
võ hét szerdán rendezik.

Kevéssel a müncheni mér-
kõzés kezdõ sípszava elõtt,
ismeretlen tettesek hatoltak
be a Real öltözõjébe, ahon-
nan hat pár focicsukát és há-
rom feliratos mezt vittek el.
A cipõk fele és az egyik mez
Cristiano Ronaldoé volt. 

A Real és a Bayern-átok

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

A spanyol fölény jegyé-
ben rendezik ma a labda-

rúgó Európa Liga elõdöntõ-
jének elsõ mérkõzéseit: az
Atlético Madrid a Valenciát
fogadja, az Athletic Bilbao
pedig a portugál Sporting
Lisszabon otthonában lép
pályára, egyformán 22.05
órától.

A nyolcaddöntõben a
Manchester Cityt búcsúztató
Sporting 2005 után másod-
szor kerülhet a második szá-
mú európai kupasorozat fi-
náléjába, amennyiben sikerül
túljutnia az EL meglepetés-
csapatán, az Athletic Bilba-
ón, amely eddigi menetelése
során kiejtette többek között
a Manchester Unitedet és a
Schalke 04-et is. A baszk gár-
da története során szintén
második döntõjére hajt,

1977-ben – az akkor még
UEFA Kupának hívott soro-
zatban – elbukott.

Az elsõ mérkõzésen a
Sporting mellett szól, hogy
ebben az idényben az EL-
ben mind a hét hazai meccsét
megnyerte. Ugyanakkor a
Spanyol Kupa döntõjében is
érdekelt rivális Manchester-
ben és Gelsenkirchenben is
nyerni tudott, méghozzá 3-2-
re, illetve 4-2-re, azaz idegen-
ben is a támadófutballt játsz-

va. A másik párharcban az
EL 2010-es gyõztese, az
Atlético Madrid a Valenciát
fogadja. Elõbbinek már csak
azért is fontos a továbbjutás,
mert jelenleg nyolcadik a
spanyol bajnokságban, azaz
korántsem biztos, hogy a kö-
vetkezõ szezonban is indul-
hat nemzetközi kupasorozat-
ban, erre az Európa Liga
esetleges megnyerése kínál
lehetõség. A visszavágókat
jövõ csütörtökön rendezik. 

Hegymászás 

ÚMSZ 

Újabb kísérlet indult a
Himalája egyik még

érintetlen csúcsának, a Tsart-
sénak a meghódítására, ezút-
tal Ticu Lãcãtuºu neves ro-
mán hegymászó (képünkön)
próbálja meg elérni a 6346
méter magas ormot.

Lãcãtuºu az elsõ román-
ként ért fel korábban a 8848
méteres Mount Everestre, a
világ legmagasabb hegy-
csúcsára, és meghódította
már mind a hét kontinens
legmagasabb pontját. Expe-
díciója pénteken vette kez-
detét, a tervek szerint társai-
val május 18-án ér a Tsartse
csúcsára.

A Tsarste a Mukut Himal
hegytömbben magasodik
Nepálban, közel a kínai ha-
tárhoz, Tibet területéhez.
Lãcãtuºu csapatával elõször
egy 6100 méteres csúcsot
akar megmászni az Anna-
purna közelében a felkészü-
lés részeként.

Bár nem a legmagasabb, a
nyolcezres hegycsúcsoknak
még csak a nyomába sem
ér, a Tsartsét eddig senki
nem mászta meg, noha
francia, német, japán és
amerikai expedíciók is in-

dultak már meghódítására.
A hegymászókat rendsze-
rint kockázatos idõjárási vi-
szonyok hátráltatják a
Tsartse leigázásában.

Lãcãtuºu német társakkal
már korábban – 2006-ban –
is próbálkozott, de nem járt
sikerrel. Elsõként megmá-
szott viszont akkor egy kö-
zeli csúcsot, a 6403 méteres
oromnak az Európa-csúcs
nevet adta.

A román hegymászó most
abból az alkalomból indult
útnak, hogy megünnepelje
elsõ nyolcezres sikerének év-
fordulóját: 1992 nyarán õ
volt az elsõ román, aki
nyolcezer méter fölé ért, a
8047 méteres Broad Peaket
mászta meg. 

Román zászló a Tsartstén? 

Cristiano Ronaldo

A Sporting az „armada” ellen


