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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3791 ▼
1 amerikai dollár 3,3261 ▼
100 magyar forint 1,4690 ▲

Vezércikk 3

Orbán engedett az EU-nak

Lényegében elhá-
rultak az akadá-
lyok a Nemzetkö-
zi Valutaalappal
folytatandó tár-
gyalások megkez-
dése elõl – közölte
a José Manuel
Barroso európai
bizottsági elnökkel
tegnap Brüsszel-
ben folytatott nem
hivatalos megbe-
szélése után Or-
bán Viktor ma-
gyar kormányfõ.

Aktuális 2

Tiszta forrás? 
Ideje lenne valamiféle rendet rakni eb-
ben a zûrzavaros hírközlésben, legalább

olyan mértékben, hogy a
nézõ, a hallgató, az olva-
só egyértelmûen tudja ér-
zékelni, hogy mi a hivata-
los kormány- vagy állami
intézmény információ és
mi nem. Mindez semmi-
képpen nem jelenti a véle-
ménynyilvánítás korláto-

zását.Székedi Ferenc

Véget vet a kormány annak a
gyakorlatnak, hogy a románi-

ai lakcímmel rendelkezõ autótu-
lajdonosok más országokban be-
íratott gépkocsikkal korlátozások
nélkül közlekedjenek a hazai köz-
utakon. Ha a törvényjavaslatot el-
fogadja a parlament, az érintet-
teknek mindössze 90 napjuk ma-
rad arra, hogy a hazai rendszer-
ben regisztrálják autóikat. Az in-
tézkedés elsõsorban a déli határ-
menti autóbizniszt igyekszik
megfojtani, rendõrségi becslések
szerint ugyanis Romániában
mintegy 65 ezer jármû közlekedik
(rendszeresen) idegen számtáblá-
val, ezek harmada Bulgáriában
van bejegyezve. Ezzel egyidõben
a jogosítványok rendszere is szi-
gorodik. 6. oldal 

Sipos M. Zoltán

Az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) nem tartja elfogad-

hatónak az RMDSZ eddigi egyet-
len ajánlatát sem a közös listaállí-
tást illetõen – szögezte le tegnapi
rendkívüli sajtótájékoztatóján
Toró T. Tibor, az alakulat orszá-
gos elnöke. A Tõkés-párt vezetõje
figyelmeztette az EMNP Kolozs
megyei szervezetét, súlyos ellent-
mondásba kerülne az országos
vezetõséggel, amennyiben elfo-
gadná az RMDSZ-nek azt az
ajánlatát, amely lehetõséget biz-
tosítana a néppártos jelölteknek
arra, hogy a szövetség tanác-
soslistáján induljanak a június 10-
i helyhatósági választásokon.
Folytatása a 3. oldalon 

A „rendszám-

turizmus” vége

Toró intelmei a

kolozsváriaknak

„Szószegõ társaság az USL”

Szószegõ társaságnak nevezte tegnap a
lapunknak nyilatkozó Márton Árpád
képviselõ az ellenzéket amiatt, hogy
javaslatukra a szenátus sürgõsségi eljárással
készül megtárgyalni a tisztán egyéni
kerületes választási rendszer bevezetésérõl
szóló törvény tervezetét.

Aktuális 3

Kultúra 8
Elkezdõdött a Humorfeszt

Könczey Elemér grafikus óriáskarikatúra-
kiállításával kezdõdött meg tegnap délután
a kilencedik alkalommal megrendezett
Humorfesztivál Kolozsváron. Az idén öt-
naposra bõvült rendezvény könyv- és le-
mezbemutatóval is várja az érdeklõdõket a
versenyprogram mellett. 

Bocsárdi László, a sepsi-
szentgyörgyi Tamási Áron

Színház igazgatója kapta idén a
legjobb rendezõnek járó
UNITER-díjat. A román szín-

házi szakma Oscarjának számí-
tó gálán a 2011-es év kiemelke-
dõ színházi teljesítményeiért já-
ró elismeréseket adták át. 
8. oldal 

A vizitdíj bevezetésével az egészségügyi tárca azt szeretné elérni, hogy a betegek ne feküdjenek be „minden semmiségért” kórházba

Román Oscar Bocsárdinak

A díjat Sorin Oprescu fõpolgármester adta át Bocsárdi Lászlónak Fotó: uniter.ro

Ahány vizit, annyi díj
Ismét közvitára bocsátották az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvényt

Módosított formában újra közvitára bocsátotta az egészségügyi minisztérium az egészség-
ügyi hozzájárulásról szóló törvény tervezetét, melynek értelmében jövõre azoknak is fi-
zetniük kell az orvosi szolgáltatásokért, akiknek biztosításuk van. Kinizsi Zoltán, az
egészségügyi miniszter sajtótanácsosa lapunknak elmondta: a vizitdíj bevezetése hozzájá-
rulhat ahhoz, hogy a páciensek a jóval költségesebb kórházi helyett az alapellátást válasz-
szák, illetve lehetõvé teszi az orvosi ellátás jobb ellenõrzését. A nyugdíjasok többsége 
a vizitdíj ellenére sem kíván lemondani az orvosról. 7. oldal 
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Röviden

Munkaszüneti nap április 30.

Munkaszüneti nappá nyilvánította tegnap a
kormány április 30-át a közalkalmazottak
számára. A kiesõ munkanapot egy késõbbi
májusi szombaton kell majd ledolgozni. Az
intézkedést az indokolja, hogy május elseje
hivatalos munkaszüneti nap, és ha az elõtte
lévõ hétfõ is szabadnap lesz, a közalkalma-
zottak négynapos vakációra mehetnek.

Pénzügyi amnesztia közeleg

Már csak a képviselõháznak kell megsza-
vaznia a közalkalmazottak számára pénz-
ügyi amnesztiát lehetõvé tevõ törvényt, a
tervezetet ugyanis a szenátus hétfõ este el-
fogadta. Borbély László, az RMDSZ politi-
kai alelnöke emlékeztetett: a jogszabályt az
év elején terjesztették be a szövetség szená-
torai és képviselõi. A törvény mentesíti a
közalkalmazottakat az alól a kötelezettség
alól, amely a Számvevõszék szerint arra
kötelezné a helyi önkormányzatokban dol-
gozókat, hogy fizessék vissza azokat a pót-
lékokat, amelyeket a kollektív munkaszer-
zõdések alapján, törvényes úton kaptak. 

Negyedmillió moldovai „román”

A Moldovai Köztársaságban csaknem ne-
gyedmillióan kaptak román állampolgársá-
got az utóbbi húsz évben – derült ki a So-
ros Alapítvány tanulmányából, amelyet
tegnap ismertetett a Mediafax hírügynökség.
Mint korábban megírtuk, a kedvezményes
honosítási eljárás elindítása óta a magyar
hatóságok gyakorlatilag ugyanennyi hono-
sítási kérelmet iktattak. Az újdonsült ma-
gyar állampolgárok 70 százaléka erdélyi
magyar.

Csehi Árpád újrázna

Megszavazták Csehi Árpád jelölését megyei
tanácselnökké a Szatmár megyei RMDSZ
tegnapi küldöttgyûlésén. A megyei tanács a
hét elején tizenötezer eurót szavazott meg a
turisztikai látványosságokon elhelyezendõ
magyar nyelvû táblákra. A turisztikai mi-
nisztérium ugyanis korábban 250 román
nyelvû tájékoztató táblát helyezett ki az itte-
ni látnivalók népszerûsítésére. 

Felbomlott a cseh kormánykoalíció

A két nagyobbik cseh kormánypárt szerint
a koalíció felbomlott azzal, hogy a legki-
sebb partner, a Közügyek egyoldalúan fel-
mondta a koalíciós szerzõdést, így a tárgya-

lásoknak már nincs semmi értelmük – je-
lentette be Petr Necas cseh miniszterelnök
(képünkön) tegnap.

Besúgó volt az esperes

Az egykori román politikai rendõrséggel, a
Securitatéval való együttmûködése miatt le-
mondásra szólította fel Tõkés László a re-
formátus egyház egyik esperesét, Nagy
Sándort. A nagykárolyi esperes annak elle-
nére nem mondott le egyházi tisztségérõl,
hogy mind a Securitate Irattárait Átvilágító
Országos Tanács, mind az Egyházkerületi
Átvilágító Bizottság megállapította a ro-
mán politikai rendõrséggel való egykori
együttmûködését.

Timosenko éhségsztrájkba kezdett

Éhségsztrájkot kezdett börtönében tegnap
Julija Timosenko volt ukrán miniszterel-
nök, ellenzéki vezetõ tiltakozásul amiatt,
hogy a börtönõrök bántalmazták, amikor a
múlt héten erõszakkal kórházba vitték.

Gy. Z.

Nyilvánosan rendre intette és
az elnökválasztási kampányra

való koncentrálásra kérte tegnap
Nicolas Sarkozy francia államfõ
Alain Juppé külügyminisztert, aki
elõzõ este jelezte: a jobboldal je-
löltjének veresége esetén õ sze-
mély szerint mindent meg fog ten-
ni azért, hogy a kormánypárt ne
essen szét. „Most harcolni kell, és
én bizalommal tekintek a máso-
dik forduló elé. De nem Nicolas
Sarkozy jövõje az érdekes, és fõleg
nem az UMP-é, hanem az, hogy
mi lesz az országgal, hova aka-
runk eljutni mi, franciák” – jelen-
tette ki hétfõ este Juppé, aki sze-
rint a jobboldali táborban „erõs” a
remény Sarkozy május 6-i gyõzel-
mét illetõen, de veresége esetén is
„vagyunk néhányan, akik készen
állunk az UMP egyben tartására”
– mondta. Juppé második alka-
lommal beszélt az elnökválasztási
kampány alatt a jobboldal vezeté-
sére pályázók hatalmi harca miatt
a szétesés szélén álló jobbközép
kormánypárt jövõjérõl. A Le Figa-
ro ugyanakkor arról számolt be,
hogy Sarkozy továbbra is elszánt
a gyõzelemre. „Iszonyatosak le-
szünk. Minden ütés meg van en-
gedve” – fogalmazott az elnök
egyik tanácsadója. „Úgy kell tá-
madni François Hollande-ot,
ahogy õk támadtak engem”. 

ÚMSZ-összeállítás

Orbán Viktor magyar minisz-
terelnök közlése szerint lénye-

gében elhárultak az akadályok a
Nemzetközi Valutaalappal folyta-
tandó tárgyalások megkezdése
elõl. A José Manuel Barroso euró-
pai bizottsági elnökkel tegnap
Brüsszelben folytatott nem hivata-
los megbeszélése után Orbán azt
is bejelentette, hogy az uniós ja-
vaslattevõ-végrehajtó testület ma
vitatja meg hivatalosan a Magyar-
országgal kapcsolatos kérdéseket.

Magyar újságíróknak nyilat-
kozva Orbán Viktor hangsúlyoz-
ta, hogy a budapesti parlament-
nek a vállalt törvénymódosításo-
kat lehetõleg gyorsan és egészé-
ben végre kell hajtania, és szerin-
te „amint a jogszabályi változá-
sok megtörténtek, meg lehet kez-
deni a tárgyalásokat”. Azt viszont
nem tudta megmondani, hogy az
Európai Bizottság a maga részé-
rõl milyen álláspontot alakít ki
ma. Egy kérdésre adott válaszból
derült ki, hogy az is az uniós tes-
tület döntésétõl függ, Brüsszel be-
leegyezik-e a pénzügyi tárgyalá-
sok megkezdésébe úgy, hogy
adott esetben néhány fennmaradt
vita a luxemburgi székhelyû Eu-
rópai Bíróság elé kerül.

Szijjártó Péter, a miniszterel-
nök szóvivõje a sajtótájékoztató
után az újságíróknak kiosztott

közleményében arról tájékozta-
tott, hogy Orbán biztosította
Barrosót: a magyar igazságszol-
gáltatás függetlenségét semmi
sem veszélyezteti, a kormány
szándéka éppen a bíróságok füg-
getlenségének, hatékonyságának
és polgárbarát mûködésének
megerõsítése. „Mindazonáltal
gyorsan és egészében végrehajt-
juk a Velencei Bizottság által java-
solt azon lépéseket, amelyeket a
kormány elfogadott” – olvasható
az írásos nyilatkozatban.

A Magyar Nemzeti Bank ügyé-
ben Orbán azt jelezte Barrosó-
nak, hogy a kormány gyorsan és
egészében meghozza az eddig
megküldött megoldási javaslatok-
nak megfelelõ intézkedéseket, az
Európai Központi Bankkal pedig
folytatja a „biztató elõrehaladást
mutató” konzultációt az általa
felvetett, az Európai Bizottsággal
fennálló jogvitákban nem szerep-
lõ kérdésekrõl. Orbán a jegybanki
függetlenséggel kapcsolatban fel-
hívta az újságírók figyelmét arra,
hogy voltak olyan bizottsági ag-
gályok, amelyekkel a magyar kor-
mány nem értett egyet, de enge-
dett. „Két kérdés azonban fenn-
maradt, amelyben a magyar kor-
mány nem engedhet” – mondta a
miniszterelnök. Az egyik ilyen a
jegybankelnök esküje: „azt le kell
tennie a magyar alaptörvényre” –
szögezte le a kormányfõ. A másik
a jegybank vezetõjének a fizetése:
„ezt Magyarország szociális igaz-
ságossági kérdésnek tekinti” –
mondta. E két ügyben Orbán azt
valószínûsítette, hogy a vita Lu-
xemburgban rendezõdik majd.
Ugyanebbe az ügycsoportba so-
rolható az adatvédelmi hivatallal
és a bírák nyugdíjazásával kapcso-
latban fennmaradt két jogvita. 

Orbán engedett az EU-nak

Hírösszefoglaló

Egy izlandi bíróság bûnösnek
találta Geir Haarde volt izlan-

di miniszterelnököt egy vádpont-
ban az ügyészség által képviselt
négybõl az észak-európai ország
2008. évi pénzügyi összeomlása
ügyében, de nem szabott ki rá
büntetést. A különleges bíróság
szerint Haarde nem hozta meg a
szükséges intézkedéseket, így
nem tartott a válsággal foglalkozó
külön kormányüléseket sem.

A 61 éves Haarde, aki 2006-tól
2009-ig vezette a reykjavíki kor-
mányt, az elsõ miniszterelnök a
világon, aki ellen büntetõeljárás
indult a globális bankválság mi-
att. Március 5-én tett vallomásá-
ban azzal védekezett, hogy sem
õ, sem a pénzügyi illetékesek nem
voltak tisztában az izlandi ban-
kok bizonytalan helyzetével egé-
szen addig, amíg az összeomlás
be nem következett. Az ország
három legnagyobb bankja egy hét
leforgása alatt ment csõdbe. A
volt kormányfõ minden vádpont-
ban ártatlannak vallotta magát.
Ha bûnösnek találják, két évig ter-
jedõ szabadságvesztésre ítélhették
volna.

A 15 tagú különleges bíróságot
1905-ben hozták létre a kormány
tagjai elleni vádemelési (impeach-

ment) eljárások céljából, s a
Haarde elleni per volt az elsõ
ügye. A négy vádpont közül há-
romban a testület felmentette a
volt kormányfõt, és bár a negye-
dikben vétkesnek találta, úgy ha-
tározott, hogy nem szab ki rá
büntetést. A bíróság kötelezte az
államot, hogy a vádlott fizesse ki
ügyvédi költségeit.

Haarde bejelentette, hogy fel-
lebbezést nyújt be az ítélet ellen.

Azzal vádolta a bíróságot, hogy
politikai motiváció miatt döntött,
és az esküdtekre nyomás neheze-
dett, hogy legalább formálisan el-
marasztaló ítéletet hozzanak. Az
izlandiak körében felháborodást
és értetlenséget kelt, hogy a csõd-
be jutott bankok felelõsei közül
senkit sem állítottak bíróság elé,
noha történt néhány vádemelés,
és többtucatnyi vizsgálat folyik az
ügyben. 

Bûnös, de felmentették
a volt izlandi kormányfõt

Az Index értesülése szerint már ma bejelentik Bu-
dapesten, hogy Balog Zoltán váltja Réthelyi
Miklóst a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
(Nefmi) élén. A portál úgy tudja, hogy Balog
Zoltán miniszteri meghallgatása már a jövõ hé-
ten elkezdõdhet a parlamenti bizottságok elõtt,
kinevezése pedig május 15-én történhet meg. Ba-

log jelenleg a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium (KIM) társadalmi felzárkózásért fele-
lõs államtitkára. Kormánypárti képviselõk az In-
dexnek arról beszéltek: egyelõre csak Balog Zol-
tán kinevezése tekinthetõ biztosnak, a további
személycserékrõl szerintük még nem születtek
meg a végleges döntések.

Értesülések szerint ma kezdõdik a magyar minisztercsere

Folyosói figyelmeztetés. Orbán (balról) Barroso szavaira figyel 

A felmentett kormányfõ (jobbról). Izlandot érte elõször a válság

Ütésváltásra

készül Sarkozy

Fotó: Európai Unió



Legalább négy román televí-
zió mûsora abból áll, hogy
politikusokat ültetnek le

körbe-karikába, négy-
szögbe, hatszögbe, vagy
bármilyen más mértani
alakzat mentén, és csicser-

gõ vagy támadó
hangvételû lányok-

asszonyok, netán okoskodó férfiak mû-
sorvezetésére nyomják a szöveget. A tele-
víziós csatornáknak, gazdasági szem-
pontból, ez a legolcsóbb mûsor, hiszen
nem jár semmiféle költséges terep- vagy
utómunkával, csupán az operatõröknek
kell arra vigyázni, nehogy a kamerák
mögött álomra hajtsák a fejüket, a rende-
zõknek pedig arra, hogy idejében sugdos-
sák az éppen elakadó tévés álszemélyisé-
gek fülébe, hogy a tulajdonosok nézeteivel
összhangban mit is kérdezzenek. 
Einstein-szellemû legyen az a nézõ, aki az
ilyen beszélgetéseken el tud igazodni, hi-
szen az elharsogott vagy elmotyogott sza-
vakban keveredik minden: törvényterve-
zet, kormányközlemény, magánvélemény,
politikai kudarc és óhaj, médiaidézet és
még hosszasan lehetne folytatni a sort,
csupán egyvalami hiányzik. A pontos és
megbízható információ, amelyhez állító-
lag a román állampolgárnak joga van. 
És ha még hozzászámítjuk mindehhez a
más televíziós csatornák beszélgetõ mûso-
rait, azt a tényt, hogy az elhangzott cse-
vegéseket éjjel-nappal többször megismét-
lik, mindehhez pedig hozzáadjuk a ren-
geteg központi és helyi rádiómûsort, a
nyomtatott újságokról és a világhálós
hírközlésrõl nem is beszélve, akkor egyet-
len pillanatra sem kell csodálkoznunk,
hogy bármiféle olyan hírtöredék, amely
nyugdíjakat, fizetéseket vagy bármiféle
lehetséges pénzbeli osztalékot érint, olyan
reakciókat indít el az állandóan csodát
váró romániai társadalomban, amely
majd mindig kisebb-nagyobb tömegeket
lendít mozgásba, azzal az egyáltalán
nem titkolt hátsó gondolattal, hogy „Jaj
Istenem, nehogy lemaradjak valamirõl!”. 
Az utóbbi napokban országszerte a nyug-
díjasokat sikerült megszédíteni és törvény-
székekre, bíróságokra vezérelni az egészség-
ügyi illetékek rendszerére vonatkozó alkot-
mánybírósági döntéssel, néhány héttel ez-
elõtt Marosvásárhelyre indult el a megye
majd minden részérõl egy olyan ember-
áradat, amely azt hallotta, hogy az egyko-
ri szovjet hadifoglyok leszármazottai
euróban hatalmas kárpótlást kapnak, mi-
vel a második világháború utáni fogolytá-
borokban végzett munka ellenértékét
Moszkva most fizette meg Bukarestnek.
Szóval ideje lenne valamiféle rendet rakni
ebben a zûrzavaros hírközlésben, legalább
olyan mértékben, hogy a nézõ, a hallgató,
az olvasó egyértelmûen tudja érzékelni,
hogy mi a hivatalos kormány- vagy álla-
mi intézményi információ és mi nem.
Mindez semmiképpen nem jelenti a véle-
ménynyilvánítás korlátozását, de legalább
csökkentené a tévedéseknek azt a nem
annyira víg-, mint inkább szomorújáté-
kát, amikor életkortól függetlenül emberek
százait-ezreit indítják el az ábrándok út-
ján. Ne feledjük: az információhoz való
jog a források tisztaságára is vonatkozik! 

Tiszta forrás? 

Székedi Ferenc

Román lapszemle

Kormányzati támogatásból a narancssár-
ga különbözõ árnyalataira (a PDL színei-
re) festettek jó néhány ortodox templomot
Dâmboviþa megyében. A helyiek szerint a
homlokzat kipofozása a hatalmon levõ
párt „adománya”. (Adevãrul) Az ország-
utak rémei lettek a tehetõs és befolyásos
szülõk gyermekei. Az elkényeztetett utó-
dok az utóbbi idõben egyre több súlyos
közúti balesetet okoznak. (Adevãrul) La-
kóhelyén, Marosszentgyörgyön díszpol-
gárrá avatták Raed Arafatot, a SMURD
rohammentõ szolgálat megalapítóját, volt
egészségügyi államtitkárt. (Adevãrul)

Folytatása az 1. oldalról

„Eddig csak azt hallottam az
RMDSZ-tõl, hogy a lakat le van
verve, a kulcs el van hajítva, és
mindenki számára nyitva áll a lis-
ta. Ezt egyszerûen elfogadhatat-
lannak tartom. A remény hal meg
utoljára, így én még reményke-
dem abban, hogy a hátralévõ két
napban a megyei szervezeteknek
sikerül dûlõre vinniük az ügyet, és
reményeim szerint hárompárti lis-
ta készül Kolozsváron a helyható-
sági mandátumokért” – fogalma-
zott Toró. Mint korábban írtuk,
az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács (EMNT) szervezésében tar-
tott nyílt tárgyaláson a három ma-
gyar alakulat kolozsvári vezetõi

hajlandóságot mutattak a meg-
egyezésre. Lapunk információi
szerint azóta többször egyeztettek
telefonon, és várhatóan ma asztal-
hoz ülnek a fennmaradó nézetel-
térések egyeztetése céljából. Az
EMNP-elnök tegnapi állásfogla-
lása nehéz helyzetbe hozza Ger-
gely Balázst, a párt közép-erdélyi
régióelnökét és kolozsvári polgár-
mesterjelöltjét. 

Annak apropóján, hogy a de-
mokrata liberálisok kolozsvári
polgármesterjelöltje Emil Boc volt
kormányfõ lesz, Toró újságírói
kérdésre leszögezte: a kolozsvári
magyar közösség érdekeit szem
elõtt tartva az EMNP adott eset-
ben akár a román pártokkal is haj-
landó egyezséget kötni. 

Toró T. Tibor kifejtette, a párt
mindenhol, ahol csak teheti, saját
listát indít, olyan helyeken is, mint
Sepsiszentgyörgy vagy Gyergyó-
szentmiklós, ahol a jelenlegi
RMDSZ-es, illetve MPP-s város-
vezetõt támogatják. „Minden te-
lepülés esetében a magyar közös-
ség érdekeit szem elõtt tartva dön-
tünk arról, hogy milyen színben
induló városvezetõt támogatunk,
de hangsúlyozom a helyi megmé-
rettetés fontosságát” – mondta
Toró T. Tibor. 

EMNP-s vádak

A tegnapi sajtótájékoztatónak
az adta a rendkívüli jellegét, hogy
az EMNP zilahi szervezetének

két képviselõje elmondta, a helyi
RMDSZ vezetõsége burkoltan és
nyíltan is megfenyegette az
EMNP listavezetõit. „Naivan
nyilvánosságra hoztuk a listáin-
kon szereplõ neveket, és döbben-
ten tapasztaltuk, hogy az
RMDSZ megyei, illetve helyi
szervezetének vezetõsége, Seres
Dénes megyei RMDSZ-elnök
személyesen is megfenyegette és
megzsarolta jelöltjeinket, így pró-
bálva rábírni õket arra, hogy lép-
jenek vissza. Ezt elfogadhatatlan-
nak és felháborítónak tartjuk” –
jelentette ki a sajtótájékoztatón
Tunyogi Tímea, az EMNP zilahi
polgármesterjelöltje. „A sajtón és
egyéb rendelkezésünkre álló csa-
tornákon keresztül is felkérem
Kelemen Hunor elnök urat – aki-
nek a megválasztásához annak
idején nagy reményeket fûztünk –
arra, hogy teremtsen rendet az
RMDSZ-ben, az efféle félelem-
keltõ akcióknak nincs helyük a
politikai életben” – mondta Toró.

RMDSZ-es cáfolat

Lapunk megkeresésére Seres
Dénes, az RMDSZ Szilágy me-
gyei elnöke, parlamenti képviselõ
határozottan elutasította a váda-
kat. „Szemenszedett hazugság a
néppárt állítása, mi nem félemlí-
tettünk meg senkit. A listáinkat
két hete lezártuk, jó képességû je-
löltjeink vannak, jobbak, mint
azok az emberek, akiket az
EMNP fel tudott sorakoztatni.
Ellenben tiltakozunk az ellen a
gyakorlat ellen, hogy a néppárto-
sok folyamatosan járják falvain-
kat és a listánkról lecsúszott, ki-
maradt RMDSZ-es magyar em-
bereket megpróbálják átcsábítani
a néppártba” – válaszolt Seres
Dénes. 

Toró T. Tibor intelmei 
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Cseke Péter Tamás

Szószegõ társaságnak nevezte
tegnap a lapunknak nyilatko-

zó Márton Árpád képviselõ az
ellenzéket amiatt, hogy javasla-
tukra a szenátus sürgõsségi eljá-
rással készül megtárgyalni a tisz-
tán egyéni kerületes választási
rendszer bevezetésérõl szóló tör-
vény tervezetét. Errõl hétfõn este
született döntés a felsõházban.
Az RMDSZ-es politikus felhá-
borodását az váltotta ki, hogy
korábban az új választási tör-
vényt kidolgozó parlamenti bi-
zottság az arányos képviseletet
biztosító vegyes rendszer beveze-

tése mellett döntött. Ezt a testü-
let szociáldemokrata és liberális
tagjai is megszavazták. Márton
Árpád azt fontolgatja: javasolja
majd az RMDSZ-nek, hogy ne
vegyenek részt többé a választá-
si bizottság munkájában. A po-
litikus szerint a Szociál-
Liberális Szövetség (USL) naci-
onalista és szélsõbaloldali néze-
teket vall. Véleményét azzal tá-
masztotta alá, hogy az USL az
új marosvásárhelyi egyetemi
kar miatt támadja bizalmatlan-
sági indítványában a kormányt,
illetve egyik képviselõje a múlt
hét végén halállal fenyegette
meg a miniszterelnököt. 

Cs. P. T.

Újabb demokrata liberális poli-
tikusok léptek át tegnap az el-

lenzék soraiba. Florentin Gust
képviselõ bejelentette, átiratkozik
a Szociáldemokrata Pártba (PSD),
és pénteken megszavazza az ellen-
zék bizalmatlansági indítványát.
A honatya bevallása szerint a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetem (MOGYE) új ma-
gyar karának létrehozása miatt
hagyja cserben a nagyobbik kor-
mánypártot. „Elegem van az
RMDSZ zsarolásából. Mindig is
azt mondtam, hogy túl sokat enge-
dünk az RMDSZ-nek” – mondta
a politikus a HotNews.ro-nak. Flo-
rentin Gust politikai karrierje so-
rán nem elõször cserélt pártot.
Négy éve a PSD jelöltjeként került
be a parlamentbe, 2011-ben a
Konzervatív Pártba (PC) iratko-
zott át, idén márciusban pedig a
PDL-be iratkozott be. Távozott
tegnap a nagyobbik kormánypárt-

ból Marin Anton környezetvédel-
mi államtitkár, az alakulat
Giurgiu megyei szervezetének el-
nöke és megyei tanácselnökjelölt-
je is. A politikus közölte, lemond
az államtitkári tisztségérõl is, azt
azonban nem árulta el, melyik
pártba iratkozik a jövõben. Petru
Filip nagyváradi szenátor, a város
korábbi polgármestere hétfõn este
jelentette be, hogy otthagyja a de-
mokrata liberálisokat, és a PSD-
be iratkozik be. A PDL alelnöke,
Elena Udrea a párt folyamatos fo-
gyatkozását kommentálva kedden
kijelentette: a párt „dezertõrjelölt-
jeinek” még három nap áll a ren-
delkezésükre átülni az ellenzék
soraiba. Szerinte a bizalmatlansá-
gi indítvány után az USL többé
nem fogad be egyetlen kormány-
párti honatyát sem.  A parlament
pénteken szavaz a kezdemé-
nyezésrõl. Az USL-nek 231 sza-
vazatra van szüksége a kabinet
megbuktatásához, s mára már
221 szavazatra számíthat. 

„Szószegõ társaság az USL” Meddig fogy még a PDL?

Kovács Zsolt

Háromszéken csak körülmé-
nyesen tudják biztosítani a vá-

lasztási körzetek õrzését. György
Ervin Kovászna megyei prefektus
tegnapi sajtótájékoztatóján kifej-
tette: nehézségeik voltak a 205 vá-
lasztókörzet õrzésének megszer-
vezésével, hiszen minden hely-
ségbe két biztonsági embert kell
állítani, vagyis Háromszéken 410
személyt kell bevonni. A kor-
mánybiztos szerint erre a célra a
csendõrség, rendõrség és
katasztrófaelhárítás személyzetét
vették számba, de a helyi rendõr-
séget sehol nem lehet belevonni,

mert az a helyi tanács alárendelt-
ségébe tartozik, és el szeretnék
kerülni, hogy az önkormányzati
vezetõkre vetüljön a befolyásolás
gyanúja. György Ervin szerint
városokon még lenne elég bel-
ügyminisztériumi személyzet, de
falvakon hiány van belõlük, mivel
ott nincsenek csendõrök és ka-
tasztrófavédõk és – a vidéki rend-
õrõrsök felszámolása után – hely-
béli rendõrök se. „A leépítések
miatt nem volt egyszerû feladat
legalább két emberrel lefödni az
összes körzetet, még a hajtási és
az útlevélosztály munkatársait is
be kellett vonni” – mondta a kor-
mánymegbízott. 

Kevés a rendõr Háromszéken?

Tunyogi Tímea, Toró T. Tibor és Rácz Lóránd. Ahol csak tehetik, saját listát indítanak a választásokon Fotó: Sipos M. Zoltán

Nem szavaztak Borbély László mentelmi jogáról

Döntésképtelenség miatt nem szavazott tegnap a képviselõház
Borbély László képviselõ mentelmi jogának felfüggesztésérõl. Az
alsóház plenáris ülésén a névsorolvasáskor még megvolt a döntés-
képességhez szükséges minimális, 164 fõs létszám, az elsõ napiren-
di pont megszavazásakor azonban csak 134 törvényhozó voksolt,
emiatt felfüggesztették az ülést. Victor Ponta, a Szociál-Liberális
Szövetség társelnöke bejelentette: az egyre fogyatkozó kormányol-
dal már nem képes egyedül megszavazni a törvényeket, ám jövõ
héttõl az ellenzék visszatér a parlamentbe és – egyebek mellett –
megszavazza Borbély László mentelmi jogának felfüggesztését is.
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Bogdán Tibor

A bizalmatlansági indít-
vány kapcsán még Ro-

mániában is furcsának
mondható politikai helyzet
alakult ki. Hivatalos nyilat-
kozataik szintjén ugyan a
szociáldemokraták váltig bi-
zonygatják, hogy mindent
megtesznek a bizalmatlansá-
gi indítvány megszavaztatá-
sáért, köreikbõl kiszivárgó
információ szerint azonban a
politikai alakulat több vezetõ
politikusa is kockázatosnak
tartaná a kormány meneszté-
sét. A jelenlegi helyzetben
ugyanis nem szívesen vállal-
nák el a kormányzás népsze-
rûtlen feladatát, ami válasz-
tási esélyeik csökkenéséhez
vezethetne. Mindennek kö-
vetkeztében a bizalmatlansá-
gi indítvány lehetséges sikere
megosztotta az ellenzéki ko-
alíciót, Victor Ponta szociál-

demokrata pártelnökhöz kö-
zelálló körök egyenesen úgy
tartják, hogy a bizalmatlan-
sági indítvány benyújtásával
koalíciós partnerük, a Nem-
zeti Liberális Párt csapdát ál-
lított fel számukra. A szövet-
séges pártok megállapodása
szerint ugyanis a kormányfõi
tisztséget Victor Ponta tölte-
né be. A párton belül egyesek
politikai öngyilkosságnak
minõsítik a kormányzás át-
vételét választási évben.

Paradox módon viszont a
demokrata liberálisok közül
nem mindenki bánná, ha
megbukna a kormány. Szá-
mításaik szerint a közvéle-
mény-kutatásokban igen jól
álló – esetenként vezetõ –
Mihai Rãzvan Ungureanu
ekkor amolyan mártírrá lép-
ne elõ, így az új párt létreho-
zásával kapcsolatos politikai
elképzelése nagyobb népsze-
rûségnek örvendene a válasz-

tók körében, ennek nyomán
pedig kissé emelhetné a fõ
kormánypárt népszerûségét
is. Traian Bãsescu államfõ
pedig ebben az esetben a szo-
ciáldemokraták elnökét ne-
vezné ki miniszterelnöknek,
így a jelenlegi ellenzéki pár-
tokból összeálló kormány-
nak kellene meghoznia az el-
kerülhetetlen megszorító in-
tézkedéseket, ami természet-
szerûen népszerûségük visz-
szaeséséhez vezetne. 

A bizalmatlansági indít-
vány kimenetelének tekinte-
tében tehát a felek szemmel
láthatóan szerepet cseréltek.

Háromlépcsõs 
liberális elképzelés

A Nemzeti Liberális Párt
ezzel szemben szinte min-
dent egyetlen lapra, a kor-
mány bukására, majd ennek
nyomán az elõrehozott ál-
lamfõ-választások kiprovo-
kálására tesz fel. Nemzeti li-
berális forrásoknak megfele-
lõen Crin Antonescu pártel-
nök kétlépcsõs „cselekvési
programot” dolgozott ki. Az
elsõ szakaszban biztosítanák
a bizalmatlansági indítvány
sikeréhez szükséges szavazat-
szám megszerzését. Ezt min-
denekelõtt további demokra-

ta liberálisok átállításával kí-
vánják elérni. A liberálisok
vezetõje arra számít, hogy a
sorozatos átállások egyre na-
gyobb zavart okoznak a fõ
kormánypártban, amely, a
sorain úrrá levõ káosz nyo-
mán, még a helyhatósági vá-
lasztások elõtt felbomlik.

A második lépést a kor-
mányzás átvétele, a parla-
menti és elõrehozott elnök-
választások egyidejû meg-
szervezése és lebonyolítása
jelentené. Crin Antonescu je-
lentõs mértékben számít
Traian Bãsescu államfõ tiszt-
ségébõl történõ felfüggeszté-
sére, az elnöki székbe pedig,
az ellenzéki koalíciós megál-
lapodás értelmében, õ jelöl-
tetné magát. 

Számításai szerint a parla-
menti és államfõ-választások
egybevonásával a Szociál-
Liberális Szövetség három le-
gyet üthetne egy csapásra.
Egyrészt megadhatná a ke-
gyelemdöfést Traian Bãsescu
elnöknek, másrészt eleve
meghiúsíthatná Mihai Rãz-
van Ungureanu politikai pro-
jektjét, harmadrészt pedig
gyakorlatilag kiüthetné a po-
litikai küzdõtérrõl a Demok-
rata Liberális Pártot, amely
esetleg még a parlamenti be-
jutási küszöböt sem érné el.

A nemzeti liberálisok pártel-
nöke alig titkolja, hogy nem
bízik szociáldemokrata part-
nerében, és attól tart, hogy
Victor Pontáék cserbenhagy-
ják tömörülését a helyhatósá-
gi választásokat követõen.

Parlamenti aritmetika

A legutóbbi „pártvándor-
lások” nyomán egyébként a
Demokrata Liberális Párt-
ból, az RMDSZ-bõl, az Or-
szágos Szövetség Románia
Haladásáért nevû tömörü-
lésbõl, illetve a nem magyar
kisebbségek képviselõházi
csoportjából álló kormány-
párti koalíció a jelenlegi
helyzetben 166 képviselõre
számíthat az alsóházban, az
ellenzék 151 képviselõjével
szemben. A szenátusban az
ellenzék immár többséggel
rendelkezik: 69 mandátu-
mot mondhat magáénak,
miközben a kormánypárti
oldal mindössze 63 szená-
torral rendelkezik. A tör-
vényhozás két házának ese-
tében tehát a hatalom 229
honatyát „állíthat csatasor-
ba”, az ellenzék 220 voksot
érhet el, de ezen kívül szá-
míthat az Országos Szövet-
ség Románia Haladásáért
tömörülés szenátora, Cezar

Mãgureanu beígért szavaza-
tára is.

A képviselõházban még 9
független honatya létezik, az,
hogy õk végül is kinek az ol-
dalára állnak majd a bizal-
matlansági indítvány szava-
zásánál, döntõ módon a
szembenálló felekkel zajló
tárgyalásaik végkimenetelé-
tõl függ. Az ellenzéki szövet-
ség folyamatos erõsödése és a
kormányoldal sorozatos
veszteségei nyomán Pontáék
és Antonescuék joggal szá-
míthatnak arra, hogy a füg-
getleneket meggondolkoztat-
ja az erõviszonyok alakulásá-
nak trendje.

Ellenzéki források szerint
egyébként a szociáldemokra-
ták és a nemzeti liberálisok
jelenleg a demokrata liberáli-
sok 4 honatyájával folytatnak
elõrehaladott megbeszélése-
ket, esetleges átállásukról.
Ugyanakkor a demokrata li-
berálisok szenátora, Marian
Rasaliu „gondolkodási idõt”
kért annak eldöntésére, hogy
csatlakozik-e, avagy sem az
ellenzékiekhez. Mindeköz-
ben a demokrata liberálisok
köreiben tovább élezõdnek
az ellentétek, Emil Boc párt-
elnök például a narancsvörös
honatyák „dezertálásában”
Vasile Blaga kezét látja. 

Szerepcsere a parlamentben

Gy. Z.

A holland kormány a vál-
ságtanácskozáson döntött

lemondásáról. A tárgyalást
azt követõen hívták össze,
hogy a múlt hét végén ered-
ménytelenül fejezõdtek be az
egyeztetések a kisebbségben
lévõ kormánypártok és az ed-
digi külsõ támogatójuk, a
szélsõjobboldali Szabadság-
párt között a költségvetési
megtakarításokról. A rendkí-
vüli kormányülés befejeztével
csak annyit közöltek, hogy
Mark Rutte miniszterelnök
délután találkozik Beatrix ki-
rálynõvel. A kormány lemon-
dását minden bizonynyal elõ-
rehozott választások követik
Hollandiában. Romániai
szempontból új választások
kiírása és új – lehetõleg stabil
– kormány mielõbbi beiktatá-
sa abban kelthet reményeket,
hogy végre megváltozik Há-
ga hozzáállása a schengeni
bõvítéshez, bár az új kor-
mány megalakítása a helyzet
ismeretében nyilvánvalóan
hosszan elhúzódhat.

Hajlik a szigorra

Az érintett pártok összesen
16 milliárd eurónyi további

megtakarítást próbáltak meg
elérni, hogy az államháztar-
tási hiányt az uniós küszöb
alatt tarthassák. A liberá-
lis–kereszténydemokrata ko-
alíció eltökélt abban, hogy jö-
võre a deficit ne lépje túl a
bruttó hazai termékhez vi-
szonyított 3 százalékos uniós
küszöbértéket. Rutte jelezte
azt is, hogy mindenképpen
szeretné elfogadtatni a parla-
menttel a takarékossági in-
tézkedéseket. Ehhez most
már elsõsorban az ellenzék
vezetõ ereje, a szociáldemok-
rata Munkapárt (PvdA) tá-
mogatását kellene megnyer-
nie – utóbbi korábban már át-
segítette nehéz helyzeteken
uniós ügyekben, és most is
értésre adta: hajlik a szigor
támogatására. A PvdA mel-
lett elõrehozott választásokat
sürgetnek az ellenzékiek kö-
zül a Zöldek és a szintén erõs
Szocialista Párt is. 

Belga hatás 
Hollandiára?

A Szabadságpártot vezetõ
Geert Wilders az egyezteté-
sek eredménytelennek nyil-
vánítása után új választások
kiírása mellett foglalt állást.
Úgy vélte, minél elõbb tart-

ják meg az elõrehozott vok-
solást, annál jobb, mert párt-
ja – amely a legutóbbi válasz-
tásokon a harmadik legnép-
szerûbb erõnek bizonyult –
már nem támogatja a kor-
mányt. Az euroszkeptikus
nézeteket valló politikus már
a hat héttel ezelõtt megkez-
dett tárgyalások legelején je-
lezte, hogy nem kíván bele-
menni további nagyarányú
kiadáscsökkenésbe, különö-
sen nem az Európai Unió
nyomására.

Ha a jövõ évi deficit csök-
kentésérõl nem sikerül meg-
állapodni, az ország kedvezõ
(AAA) hitelminõsítési beso-
rolása is negatív irányban
változhat. Hollandia eddig
egyik vezetõ szószólója volt
az euróövezeten, illetve az
Európai Unión belüli pénz-
ügyi szigornak – könnyen
megeshet, hogy ezen a hoz-
záállásán is változtatásra
kényszerül. Az új választá-
sok legnagyobb veszélye,
hogy hosszú ideig tartó bel-
politikai bizonytalanság ve-
heti kezdetét. A tavalyelõtti
elõzõ választás után, a szoros
eredmény miatt, csak több
mint fél év elteltével sikerült
kormányt összeállítani, és a
koalíció még így is kisebbség-

ben maradt. (Bizonyos fokig
ehhez tartozik, hogy az EU
magjának számító Benelux-
országok közül az egy éven
túli kormány nélküli rekor-
dot megdöntõ Belgium egye-
nesen a széteséssel fenyege-
tett, és a fekete felhõ volta-
képp még ma sem múlt el fe-
lõle.) Hollandiában az elmúlt
tíz évben négyszer tartottak
általános választásokat, és
egyetlen kormány sem tudott
négy évig megmaradni.

Sorra változnak 
a kormányok

Egy esetleges kormányvál-
tás Franciaországban (meg-
van rá minden esély) és Hol-
landiában növeli a kockáza-
tot, hogy Európa visszatán-
col a költségvetési konszoli-
dációtól, de az IMF addig
nem ad hitelt az európai or-
szágoknak, amíg meg nem

bizonyosodik: a kormányok
elkötelezettek a politikai vál-
tozások mellett – mondta
David Lipton, a Nemzetközi
Valutaalap igazgatóhelyette-
se a CBNC-nek. A hétvégén
megtartott G20-as csúcstalál-
kozón ugyanis a világ legbe-
folyásosabb országait tömö-
rítõ csoport pénzügyminisz-
terei összesen 430 milliárd
dollárt ígértek az IMF-nek,
de a végsõ jóváhagyást a
szervezet döntéshozatalának
reformjához kötötték. Ebbõl
a pénzbõl csak azok a régi
vagy új kormányok kaphat-
nak támogatást, amelyek el-
kötelezik magukat a gazdasá-
gi növekedést és a munka-
helyteremtést elõsegítõ válto-
zások mellett.

Ennek azonban ára
van. Az IMF reformpolitiká-
ja mellett elkötelezett kormá-
nyok közül eddig a román,
az ír, a portugál, a görög, az

olasz, a spanyol, a szlovén és
a szlovák vezetés mondhatott
búcsút a hatalomnak – muta-
tott rá Andrew Sullivan, a
Piper Jaffray cég elemzõje,
aki szerint az IMF példája a
szigorúság elleni politikai til-
takozó hullámot indíthat el.
(Tegyük hozzá, hogy hason-
ló esélyekkel számolhat Petr
Necas csehországi kabinetje
is; mint ismeretes, Prága nem
írta alá a financiális szerzõ-
dést az EU-val.) Nem osztja
a washingtoni véleményt az
Európai Központi Bank el-
nöke, Mario Draghi, az EKB
ugyanis nem akar nyomást
gyakorolni az európai kor-
mányokra, hogy hozzák meg
a szükséges reformintézkedé-
seket – magyarázza Megan
Green, a Roubini Global
Economics közgazdásza.
Szerinte az EKB csak akkor
fog beavatkozni, ha tovább
nõ a piaci nyomás. 

Hágai kormányválság – Bukaresti remények?

Sikeres lehet a Mihai-Rãzvan
Ungureanu kormánya ellen benyúj-
tott ellenzéki bizalmatlansági indít-
vány. Furcsamód azonban a Szociál-
Liberális Szövetségbe tömörült ellen-
zéki pártok nem mindegyike örven-
dene feltétlenül a kabinet bukásának.

Nem bírta a nyomást a holland kormány és lemondott,
mivel a kisebbségi kabinet nem tudott megállapodni az or-
szágot érintõ megszorításokról. Mark Rutte holland mi-
niszterelnök és kabinetje visszaadta a királynõnek megbí-
zatását, miután nem tudott megállapodást elérni a költség-
vetés csökkentésérõl – jelentette be hétfõn késõ este a kor-
mány szóvivõi hivatala.

Elbúcsúzott a holland miniszterelnök, Mark Rutte. A szélsõjobbon múlott a mandátuma



Egy bukaresti örmény írótól hallottam a
legigazabb jereváni rádiós viccet.
Megkérdezik a jereváni rádiótól:
„– Igaz, hogy Romániában…”
„–…IGAZ!!”
Mert Romániában minden megtörténhet!
Minden, ami máshol soha.
Az is, hogy az ellenzék azért nyújtson be
bizalmatlansági indítványt a kormány ellen,
mert az a rendelkezésére álló eszközökkel
igyekszik érvényt szerezni a törvénynek.
A bizarr bizalmatlansági indítványt szer-
dán terjesztette be Mihai Rãzvan
Ungureanu kormánya ellen, egyebek mel-
lett és elsõsorban a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetemen kormány-
rendelettel alapított magyar kar miatt. Az
ellenzék érvrendszere hamiskás és hamis,

ugyanis az autonómia nevé-
ben indít frontális támadást
a kisebbségi jogoknak ér-
vényt szerezõ kormányha-
tározat ellen. „A kormány
alkotmányellenesen és tör-

vénytelenül etnikai alapon
hozott létre egy egyete-
mi kart, azzal az egye-
düli céllal, hogy még

egy ideig hatalmon maradjon a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség támogatásá-
val. A mi célunk ennek az inkompetens,
zsarolható kormánynak a leváltása” – je-
lentette ki Victor Ponta, a Szociáldemokra-
ta Párt vezetõje. A Nemzeti Liberális Pár-
tot is tömörítõ Unió társelnöke, Crin
Antonescu pedig helyeslõ-
en bólogat, ügyet sem vet-
ve arra, hogy négy éve a
jelenlegi fõkormánypárt
vádolta azzal a PNL-t,
hogy minden kisebbségi
követelésre rábólint, azzal
az egyedüli céllal, hogy még egy ideig ha-
talmon maradjon a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség támogatásával.
Természetesen akkor Emil Bocnak, a De-
mokrata Liberális Párt elnökének és ma
Crin Antonescunak, a Nemzeti Liberális
Párt elnökének igaza volt, igaza van. Ro-
mániában a kisebbségi kérdésben tanúsított
engedékenység a többségi politikai alakula-
tok önös és azonnali érdekeit, nem pedig
az ország, lakóinak hosszú távú érdekeit
szolgálják. Románia érdeke lenne végre
megérteni, hogy a törvényt be kell tartani,
nem pedig ki kell cselezni!

Hogy a román politikus az erdélyi magyar-
ságnak akkor barátja, ha ez hatalmon ma-
radását szolgálja, hogy néha elfogadóan
nyilatkozik a kisebbségi jogokról, ám való-
jában farzsebében a cinkelt nacionalista
kártyalapot matatja ujjaival, azért van,
mert valahányan Ceauºescu ballonkabátjá-

ból bújtak ki, mint hajdan
a nagy orosz írók vala-
mennyien Gogol köpe-
nyegébõl. Ceauºescu bal-
lonkabátjából, akárcsak
az eredeti demokráciát tá-
koló új emberek csoport-

ja, a mai romániai társadalom: többségiek
és kisebbségiek egyaránt.
S hogy milyen villámgyorsan változik – is-
métlem az azonnali és önös érdek függvé-
nyében – a többségi politikus magyarság
iránti szimpátia indexe, azt bizonyítja Crin
Antonescu megbocsátónak szánt szép üze-
nete. Kormányon maradhatna a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség akkor is, ha
az Ungureanu-kabinet elbukik – húzta el a
mézesmadzagot az RMDSZ orra elõtt a
Szociálliberális Unió társelnöke. Aztán
ecsetelte: ha a bizalmatlansági indítványt
elfogadja a törvényhozás, az USL az egyet-

len politikai erõ, amely össze tudja hozni
(például RMDSZ-támogatással) a parla-
menti többséget. A liberális politikus megle-
begtette, hogy egy ilyen politikai konstruk-
cióban az RMDSZ is részt vehetne. „Õszig
semmi sincs kizárva. Mi arra törekszünk,
hogy az õszi parlamenti választásokon ab-
szolút többséget szerezzünk, és azt követõ-
en USL-kormány alakuljon” – mondta
Crin Antonescu ezzel a nacionalista szim-
patizánsoknak is jelezte, az RMDSZ csak
addig kell, amíg szükség van rá.
De ezt maga az RMDSZ is tudja, s ha nem
tudná, akkor sem szavazhatna meg egy olyan
bizalmatlansági indítványt, amelyet a kisebb-
ségi jogok csorbításáért, a ceauºescui nacio-
nalizmus szellemében fogalmaztak meg. 
A bizarr bizalmatlansági indítvány sikeré-
nek esélye valamivel kisebb, mint a kudar-
cának a valószínûsége. Az ellenzéki kép-
viselõknek is nagyobb érdekük fûzõdik
ahhoz, hogy õk maguk novemberig a par-
lament széksoraiban üljenek, mint hogy
néhány hónappal hamarabb bukjon meg
a hatalom. Hogy emiatt egyetlen hon-
atyának se fájduljon meg a feje, akár még
Algocalmin tablettát is bevethetnek… a
fehér urnába. 

Az ilyen gondolkodás belsõ erõt és önbizalmat ad nekünk. Ne-
kem megadta életem értelmét. Nem számít, mennyire nehéz
vagy bonyolult valami, ha magunkévá tesszük ezt a mentális
hozzáállást, megszerezzük belsõ békénket is.
Újra hangsúlyoznom kell, hogy mindnyájan egyformák va-
gyunk! Lehet, miként önök közül néhányan úgy gondolják, a
Dalai Láma valaki más. Hibás feltételezés. Én is ugyanolyan em-
beri lény vagyok, mint önök. Ugyanaz az erõ lakozik bennünk.
A spirituális fejlõdésnek vallásos hiten kell alapulnia. Beszéljünk
egy kicsit a világi erkölcsökrõl. Úgy gondolom, a módszerek,
melyekkel önzetlenségünket növeljük, képességeink, melyekkel
másokról gondoskodunk és fejlesztjük magatartásunkat, mely
szerint személyes gondjaink kevésbé fontosak másokéinál,
mindegyik fõ vallás sajátja. Bár különbözhetnek filozófiai néze-
teikben és szertartásaikban, alapvetõ üzeneteik lényegében egy-
formák. Mindegyik a szeretet, a könyörületesség és a megbocsá-
tás szószólója. Még azok is elismerik és méltányolják ezeket az
alapvetõ emberi értékeket, akik nem hisznek egy vallásban sem.
Minthogy egész létünk és jólétünk mások együttmûködésé-
tõl és hozzájárulásától függ, megfelelõ módon kell viszo-
nyulnunk hozzájuk. 
Hajlamosak vagyunk arra, hogy megfeledkezzünk errõl a
tényrõl. Mai modern, globális gazdaságunkban a nemzetha-
tárok nem számítanak olyan lényegesnek. Nemcsak különfé-
le országok függnek egymástól, hanem egész kontinensek is.
Nem elhanyagolható méretekben kölcsönösen egymásra va-
gyunk utalva. (...)

A Dalai Láma: Nyitott szívvel
Fordította: Frigyik László

Ceauºescu ballonkabátja
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Nem én tettem fel, de attól még lehet jó kérdés: mi
ad lehetõleg pontos képet arról, ha egy fejlõdõ gaz-
daság – mondjuk a glóbusz keleti részén – magá-
hoz emeli minõségben a hadifejlesztéseket is?
Egyik általánosan elfogadott eljárás ilyen esetben
az illetõ ország haditengerészeti egységeinek a
számbavétele. Igen, de ez azt a csapdát rejti, hogy
mialatt megállapítjuk hány torpedórombolója, cir-
kálója és miegymása van mondjuk Kínának (és
gyorsan a szívünkre ütünk, hogy újrainduljon),
nem vesszük figyelembe a modern harcképességbe-
li különbségeket. 
Lehet, például hogy a hajók fele harmincvalahány
éves, elavult radar, rakéta, önvédelmi eszközökkel
szerelt matuzsálem. Mindezek mellett azonban
tény, hogy az illetõ állam belsõ feszültségei már
nem csak szociálisak, hanem a fegyveres testületet
is feszegetik az agyondajkált szárazföldi, légierõ és
a tengerészet közti szakadási vonalak mentén, s a
harcosok civódása mindig jó jel: addig is nem hó-
dítanak. 
Továbbra is hiszem, hogy a Nyugatnak nem kell
kétségbeesnie a régi-új kínai hordozó miatt, de
úgy érzem, árnyalni kell a hitem: görcsölni nem
szükség, de figyelni már igen. Mert mi történik,
ha a néphadsereg döntnökei nem húsz év alatt
akarnak kinevelni egy, a hajóra alkalmazható re-
pülõt és légi legénységet, hanem tíz évben gondol-
kodnak, és így a Varjagot nem repülõkkel, hanem
drónokkal (UAV), értsd harci robotokkal akarják
telerakni. Nevezett nagybárka nem éri el az ameri-
kai Nimitz-osztály méreteit, de meghaladja a fran-
cia Charles de Gaulle osztályét, s mintegy 41 légi
jármûvet (rögzített és/vagy forgószárnyasokat) in-
díthat. 
Elképzelhetõ, hogy amennyiben a kínai úszóvárost
pilóta nélküli harci gépekkel rakják teli, a hordo-
zott egységek száma hirtelen akár duplájára ugrik,
arról nem is beszélve, hogy Pekingnek kimondot-
tan jól jönne a spórlás: egy F18-as körülbelül 56
millió dollár, egy hazai fejlesztésû drón pedig nem
éri el a kétmillió rugót. 
Miért figyelemreméltó az esetleges kínai szándék?
Az amerikai és nyugati hordozók az illetõ flották
legdrágább, mindenáron védendõ egységei, s míg a
felszíni vagy tengeralatti kísérõhajó pusztulhat, a
monstrum nem, ezzel ellentétben egy, éles helyzet-

ben akár több napon keresztül állandó
sûrû drónköddel védett hordozó ön-
maga a mindenes fenyegetés. Meg-

történhet: Kína kevesebb pénzbõl
rövid idõ alatt generációkat fejlõ-

dik a hagyományos hordozóhaszná-
lattal szemben, hajója hatósugara,

harckészültsége és alkalmazási
sokrétûsége megugrik, s a meny-
nyiség – értékcsökkenés nélkül

– a minõség örökébe lép.Ady András
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Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Életünket vak erõk, s nem a tudat 
és a megfontolás alakítják.” 

Pléh Csaba

Tálalás kérdése

Alapértékek

Drónanyahajó

A kisebbségi jogok csor-
bításáért, a ceauºescui
nacionalizmus szellemé-
ben fogalmazták meg.

Ambrus Attila

A nap címe. A PDL a mészárlás szakaszában,
Cornel Nistorescu, Cotidianul

Magyarázat. Nem telik el nap, hogy ne állna
át újabb kormánypárti honatya az ellenzék ol-
dalára. Szinte csodálkozunk, az USL miért
nem bízza az idõre az egészet: a PDL lassan
elfogy, mint a gyertya, ahogyan a költõ mon-
daná. Persze tudjuk, a bizalmatlansági indít-
vány sorsa a tét, de azzal kapcsolatban meg
azt nem értjük, miért ragaszkodik az ellenzék
ahhoz, hogy Traian Bãsescu megbízza Victor
Pontát a kormány vezetésével... (Mert a for-
mális ok, hogy Romániának ismét ugyanúgy
Viktor miniszterelnöke legyen, mint Magyar-
országnak, ahogyan Ciorbea idején volt, a ha-
zai politika érettségét tekintve kizárható.)
Nistorescu kissé másképpen közelíti meg a té-
mát: az egész cirkusz arra jó alkalom a számá-
ra, hogy felidézze a nagyobbik kormánypárt
hibáit. És hogy felfedezze, mekkora öncsapdá-
ba kész belesétálni az ellenzék: „A bizalmat-
lansági indítvány sikere az ellenzéket bonyo-
lultabb helyzetbe hozhatná, mint elsõ látásra
tûnik. (...) Felelõsségeket vállalna át, és hagy-
ná, hogy a PDL eltûnjön a ködben teljesítmé-
nyeivel együtt.” Nistorescu gyenge bagázsnak
tartja az ellenzéket is. És akkor? „Az
Ungureanu kormány megbuktatásának egyet-
len elõnye abból eredne, hogy a titkosszolgá-
latok kapnának egyet az orrukra. Legalább
részben tisztább lenne a helyi és a parlamenti
választások megszervezése. A Traian Bãsescu
megfigyelõ hálózata által leigázott Románia
megszabadulna az immár õrült nyomástól. Az
elnök alattvalói kénytelenek visszahúzódni, át-
adva helyüket a civil társadalomnak és a politi-
kai szférának, hogy valamivel tisztább válasz-
tásokat szervezzen.” Ez bizony nem ártana. 

Bátrak vagyunk. A Cotidianul azt is tudni vé-
li, hogy Ludovic Orbannak kifelé áll a szeke-
re rúdja a Nemzeti Liberális Pártból, mégpe-
dig az Evenimentul Zileinek adott interjúja mi-
att, amelyben azt jósolja, hogy az USL ellen-
zéki szövetség rögtön a parlamenti választá-
sok után fel fog bomlani. Meglátjuk, vélemé-
nyünk szerint is ez fog történni – és minket
még nincs is ahonnan kirúgni. 

A nap álhíre. Állítólag a kormánypártból va-
ló dezertálások mögött maga Traian Bãsescu
áll, aki így akar megszabadulni a kormány
magyar minisztereitõl.
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Véget vet a kormány an-
nak a gyakorlatnak, hogy

a romániai lakcímmel ren-
delkezõ autótulajdonosok
más országokban beíratott
gépkocsikkal különösebb
korlátozások nélkül közle-
kedjenek a hazai közutakon.
A kabinet tegnapi ülésén tör-
vénytervezetet fogadott el ar-
ról, hogy a külföldi számtáb-
lával rendelkezõ gépkocsikat
a vásárlástól számított leg-
több 90 napon belül románi-
ai nyilvántartásba kell venni.
Az intézkedés azt követõen
lép majd érvénybe, hogy a
parlament is áldását adja rá.
Aki autóját manapság kül-
földön regisztráltatja, legin-
kább a kedvezõbb autóadó és
-biztosítási feltételek miatt te-
szi ezt, és azért, hogy elkerül-
je az átíratással járó néha ku-
sza, hosszadalmas és fárad-
ságos romániai ügyintézést.
A „rendszámturizmus” külö-
nösen jól virágzik Bulgáriá-
ban: a román rendõrparancs-
nokság becslései szerint a Ro-
mániában idegen számtáblá-
val közlekedõ 65 ezer autó
egyharmadát a szomszédos
ország területén jegyezték be. 

Bulgária a célpont

A DailyBusiness.ro informá-
ciói szerint hetente több tízen
kizárólag e céllal lépik át a

bolgár–román határt, ahol
idõközben külön erre szako-
sodott cégek létesültek. Becs-
lések szerint a határ menti
Rusze városban erre speciali-
zálódott román cégek száma
a százat is meghaladta. A
portálnak nyilatkozó keres-
kedõk elmondása szerint au-
tónként 400-500 eurót nyer-
nek, cserébe a kliens nem-
csak számtáblát kap, de biz-
tos „átmenõt” a technikai
vizsgán, illetve olcsóbb casco
biztosítást. A hazai autópiac
szereplõi biztosra veszik,
hogy a mostani törvénykez-
deményezés elsõsorban a
bolgár autóbiznisz „felrob-

bantására” irányul. A kon-
stancai autó-nyilvántartási
hivatal vezetõje, Romeo
Tecãu nem is tagadja az in-
formációt. Elmondása sze-
rint nem kerülte el a hatósá-
gok figyelmét, hogy az utób-
bi idõben igencsak megsza-
porodott a határmenti öve-
zetben az idegen rendszám-
mal való forgalom, ezért
megerõsítették az ellenõrzé-
seket. A szúrópróbák alkal-
mával elsõsorban azokat a
jármûveket igyekeznek ki-
szûrni, amelyek az érvényes
papírok ellenére technikai
szempontból nem felelnek
meg a követelményeknek.

Veszélyes biznisz

Az olcsó autóregisztráció
nemcsak a közlekedésbizton-
ság szempontjából rejt koc-
kázatokat, de az újdonsült
tulajdonosnak amiatt is résen
kell lennie, hogy autója „pa-
píron” gyakorlatilag nem is
sajátja. Ezt maguk a bolgár
közvetítõk is elismerik. „A
probléma abban rejlik, hogy
a jármû hivatalosan a beíra-
tást intézõ személy vagy vál-
lalkozás tulajdonában van,
amely rendelkezhet afölött,
például fedezetként használ-
hatja egy kölcsönhöz, ennek
minden következményével

együtt” – magyarázza az
egyik kereskedõ.

Jön a „jogsireform”

A törvényjavaslat szerint a
regisztrációs határidõt be
nem tartók 560-tól 1420 lejig
terjedõ pénzbüntetésre szá-
míthatnak a közeljövõben, és
az illetõ rendszámtáblákat is
elkobozzák. A kilátásba he-
lyezett ellenõrzések további
szigorításokat is jelentenek
az érintett autótulajdonosok
számára: a közeljövõben ve-
zetéskor nemcsak az autó pa-
pírjait, de a lakcímmel ellá-
tott személyi igazolványukat
is kötelesek lesznek maguk-
kal hordani. Az intézkedés a
fordító és közjegyzõi irodák
forgalmát is fellendítheti,
ugyanis az idegen dokumen-
tumok mellé ezentúl a hitele-
sített román fordítást is fel
kell mutatni.

A parlamenti szavazásra
bocsátott intézkedéscsomag
ugyanakkor a jogosítvá-
nyokra is kitér: jövõ évtõl a
motoros robogók, úgyneve-
zett mopedek vezetésére is
vizsgát kell tenni. A C és D
kategóriás jármûvezetõi en-
gedélyek ezentúl csak öt évig
lesznek érvényesek, a jogo-
sítványok határidejének le-
járta után pedig minden so-
fõrt kötelezni fognak az
egészségügyi vizsgálatok el-
végzésére. 

HIRDETÉS
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A Nabucco-projekt kap-
csán több szinten felme-

rült bizonytalanságokat ne-
héz lenne figyelmen kívül
hagyni –  reagált a Mol Or-
bán Viktor miniszterelnök
hétfõi bejelentésére, amely
szerint a társaság kivonul a
Nabucco nemzetközi gázve-
zeték-építési beruházásból.
„Nem vagyok szakértõje a té-
mának, de azt látom, hogy
még a magyar társaság, a
Mol is elhagyja a teljes pro-
jektet” – fogalmazott a kor-
mányfõ Brüsszelben, az Eu-
rópai Politikai Központ
elemzõintézet rendezvé-
nyén. Hozzátette ugyanak-
kor, hogy a Nabucco Ma-
gyarország számára is fontos
projekt, mert összefüggésben
áll azzal a törekvéssel, hogy
az ország megszüntesse egy-
oldalú függõségét az energia-
ellátás biztosítását illetõen. A
Mol szerint a projekt eseté-
ben mind a finanszírozási
háttér, mind pedig a gáz for-
rása bizonytalan. Másrészt a
projekt vezetése a mai napig
nem tudott olyan forrást ta-
lálni és biztosítani, amely
elegendõ gázzal látná el a
vezetéket. Továbbra is elkö-
telezettek vagyunk Kelet-
Közép-Európa energiaellá-
tásának diverzifikációját ille-
tõen, de független vállalat-
ként felelõsséggel tartozunk
részvényeseink iránt” – kö-
zölte a Mol. 

A rendszámturizmus vége
Nabucco:

magyar kétely



Antal Erika, Kovács Zsolt

Jövõre megszûnhet az in-
gyenes ellátás az egész-

ségügyben a szaktárca által
közvitára bocsátott törvény-
tervezet értelmében. Így
azoknak is hozzájárulást kel-
lene fizetniük az orvosi szol-
gáltatásokért, akiknek egész-
ségügyi biztosításuk van. A
módosítás beépíti az egész-
ségügyi reform törvényébe
az anyagi hozzájárulás, azaz
a vizitdíj elvi lehetõségét. Az
egészségügyi hozzájárulás
azt a pénzösszeget jelenti,
amelyet a beteg akkor fizet,
amikor egészségügyi szolgál-
tatást vesz igénybe. „A vizit-
díj bevezetése hozzájárul ah-
hoz, hogy a páciensek a jóval
költségesebb kórházi helyett
az alapellátást válasszák, il-
letve jobb ellenõrzést tesz le-
hetõvé az egészségügyi rend-
szerben a ténylegesen nyúj-
tott vagy csak jogtalanul el-
számolt orvosi ellátás felett”
– nyilatkozta lapunknak teg-
nap Kinizsi Zoltán, az egész-
ségügyi miniszter sajtótaná-
csosa. A befizetés módozata-
it és az ingyenes szolgáltatá-
sok alapcsomagját keretszer-
zõdés határozza majd meg.
Ez rögzíti, hogy melyek azok
a szolgáltatások, amelyekre a
páciens további hozzájárulás
befizetése nélkül jogosult.

A szerzõdést az egészség-
ügyi szolgáltatók (kórházak,

családorvosok, stb.) az
egészségbiztosító pénztárral
és a szaktárcával évente köt-
nék meg. „2013 január elseje
elõtt semmiképpen nem le-
het bevezetni a vizitdíjrend-
szert, mert a parlament által
már elfogadott jogszabályba
bekerült egy olyan kitétel,
amely az egészségügyi hoz-
zájárulás éves felsõ határát
nem egységesen, hanem a
biztosított jövedelme függvé-
nyében határozza meg” –
magyarázta a sajtótanácsos.
Mint ismertette: nehézségbe
ütközik a törvény alkalma-
zása azon személyek eseté-
ben, akiknek két-három
munkahelyük van. A vizitdíj
éves összege a jogszabály
szerint nem haladhatja meg
az egyhavi átlagjövedelmet,
ezért az éves határ és a hoz-
zájárulási kötelezettség mér-
tékének megállapítását a
kormány hatáskörébe kelle-
ne utalni, hogy ezt az éves
adóbevalláshoz vagy más,
konkrét jövedelemigazoló
módszerhez kössék – mond-
ta Kinizsi. 

Tíz lej egy 
szakorvosi rendelésért

A minisztérium álláspont-
ja szerint az egészségügy
egyik gondja az, hogy a páci-
ensek olyan panaszokkal is a
kórházakhoz fordulnak,
amelyeket a háziorvos vagy a

szakorvos is tudna kezelni. A
tervezet értelmében 5 lejt kell
fizetni egy háziorvosi rende-
lésért, 10 lejt egy szakorvosi
rendelésért, 15 lejt egy ottho-
ni beteglátogatásért és napi
50 lejt a többnapos kórházi
ellátásért.

András-Nagy Róber, a sep-
siszentgyörgyi Fogolyán
Kristóf kórház menedzsere
lapunknak kifejtette: szüksé-
gesnek tartja az egészségügyi
alapcsomagok meghatározá-
sát, valamint azt, hogy a be-
tegek az ellátásért hozzájáru-
lást fizessenek, szerinte

ugyanis ez részlegesen meg-
oldaná a finanszírozási kér-
déseket. Lucia ªereº, a Ko-
vászna megyei Családorvo-
sok Egyesületének elnöke el-
mondta, a vizitdíj – mivel
nem olyan nagy összeg –
nem állítja majd meg az alap-
talanul orvosi ellátást igény-
lõk rohamát.

Ellentmond a 
hippokratészi eskünek?

Szalkay Márta Maros me-
gyében két kisebb településen
is rendel. Az orvos elmondta:

betegeinek többsége kiskere-
setû, munkanélküli vagy kis-
nyugdíjas, akinek még a leg-
olcsóbb gyógyszerre is alig
telik. Ha vizitdíjat is kér tõ-
lük, akkor nem fognak orvos-
hoz menni, ami azt jelenti,
hogy a vidéken romlani fog
az általános egészségi álla-
pot. Kozák Mária marosvá-
sárhelyi orvos úgy vélekedik:
a vizitdíj bevezetésével vár-
hatóan megcsappan majd a
várakozóban ülõk száma.
„Aki eddig orvosi rendelõbe
jött, nem azért tette, mert
nem akadt jobb dolga” – ma-

gyarázta az orvos. Szerinte
nem jogos az, hogy így akar-
ják lemorzsolni azokat, akik
„minden kis semmiséggel”
megkeresik õket, mivel a há-
ziorvosnak az is dolga lenne,
hogy ezekkel a gondokkal is
foglalkozzon, meghallgasson
egy-egy idõs, magányos em-
bert. 

Nem mondanak le 
az orvosról

„A vizitdíj bevezetése azt
fogja magával hozni, hogy a
nyugdíjasok jelentõs része
meggondolja, hányszor kere-
si fel vagy hívja házhoz az or-
vosát” – mondta lapunknak
Sebestyén Károly nyugdíjas,
aki bántónak tartja, hogy a
nyugdíjából levont egészség-
biztosítási illeték mellett még
konzultációs díjat is kell fi-
zetnie. „Ahányszor szüksé-
gem volt rá, annyiszor men-
tem orvoshoz, és ezután is
így lesz, ugyanis nem tehe-
tem meg, hogy a gyógyszere-
imet ne írassam fel. Tudom,
hogy ez is egy többletkiadás,
de életfontosságú számom-
ra” – magyarázta Török Fe-
renc nyugdíjas, aki krónikus
szívelégtelenséggel, érrend-
szeri betegséggel és magas
vérnyomással küzd, ezért ál-
landó gyógyszeres kezelés-
ben részesül, havonta leg-
alább egyszer felkeresi házi-
orvosát. 
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Nem lesz olcsó az ágyat nyomni. Jövõre egy napi kórházi ellátásért ötven lejt kérnek el a betegektõl

Ahány vizit, annyi díj 2013-tól
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Kovács Zsolt

Bocsárdi László kapta
idén a legjobb rendezõ-

nek járó UNITER-díjat. Az
idén huszadik alkalommal
rendezték meg Bukarestben
a Román Színházi Szövetség
(UNITER) díjkiosztó gálá-
ját, melyen átadták a 2011-es
év kiemelkedõ színházi telje-
sítményeiért járó elismerése-
ket. A legjobb rendezés kate-
góriában Bocsárdi László a
Craiovai Marin Sorescu
Nemzeti Színházban színre
vitt Caligula címû elõadásért
vehette át a rangos elismerést
a romániai színházi szakma
„Oscar-gálájának” számító
ünnepi rendezvényen, ame-
lyen Jacqueline Bisset angol
színésznõ nyújtotta át a dí-
jat. A hétfõrõl keddre virra-
dóan tartott ünnepi gálán
Bocsárdi két állandó munka-

társát is díjazták: Dobre-
Kóthay Judit díszlet- és jel-
meztervezõ életmûdíjat,
Könczei Árpád zeneszerzõ

pedig színházi zenéért járó
különdíjat vehetett át. A pá-
lyakezdõk között debütdíjra
jelölték Balogh Attilát is, a

sepsiszentgyörgyi Tamási
Áron Színházban színre vitt
Trakhiszi nõk címû elõadá-
sért. Kató Emõkét és
Bodolai Balázst, a kolozsvári
magyar színház színészeit
szintén felterjesztette a díja-
zandók szûk körû jelöltlistá-
jára a legjobb nõi, valamint a
legjobb férfi mellékszereplõ
kategóriában.

Bocsárdi Lászlónak ez volt
az ötödik UNITER-jelölése a
legjobb rendezés kategóriá-
ban: 2004-ben Shakespeare
Othello, a velencei mór, 2007-
ben Moliére Don Juan, 2008-
ban Gombrowicz Yvonne,
burgundi hercegnõ, 2010-ben
pedig Shakespeare A velencei
kalmár címû darabjának szín-
padra állításáért kapott már
UNITER-jelölést. Az idei je-
lölõ zsûri tagjai Monica
Andronescu, Ion Cocora és
Ion Parhon színházkritiku-

sok voltak; a nyerteseket ki-
választó zsûri pedig a követ-
kezõ színházi szakemberek-
bõl állt: Puiu Antemir dísz-
lettervezõ, Jean Cazaban
színházkritikus, Mircea
Morariu színházkritikus,
Rodica Negrea színésznõ és
Ludmila Patlanjoglu szín-
házkritikus. 

Az UNITER zsûrije az
idén a legjobb elõadásnak
járó díjat a Nagyszebeni
Radu Stanca Színház A fiatal-
ság utolsó napja címû produk-
ciójának ítélte, amely
Tadeusz Konwicki lengyel
író és filmrendezõ Szerelmi
krónika címû regényének
színpadi adaptációja. Az elõ-
adást az orosz Jurij Kor-
donszkij állította színpadra,
aki Magyarországon koráb-
ban az Apátlanul (Platonov) cí-
mû elõadást rendezte meg az
Örkény Színházban. 
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Fotótábor
Backamadarason

Megkezdõdött a 25.
HMKK (Hargita Magyei
Kulturális Központ)-fotótá-
bor, melynek házigazdái a
backamadarasi polgármes-
teri hivatal és a Backama-
darasért Egyesület. Az ápri-
lis 29-éig tartó táborban ki-
lenc fotográfus vesz részt
különbözõ vidékekrõl. A tá-
bor mûvészeti vezetõje Bá-
lint Zsigmond marosvásár-
helyi fotográfus. A tábor ke-
retében könyvbemutatót is
tartanak holnap, csütörtö-
kön 20 órától a Backama-
darasi Mûvelõdési Házban.
Ádám Gyula Arcpoétika és
Székelyföldi vízikerekek nyomá-
ban címû könyvét és Bálint
Zsigmond Lélekõrzõ falvaim,
illetve Dacolva sorssal, idõvel
címû fotóalbumát ismerteti
Ferencz Angéla, a Hargita
Megyei Kulturális Központ
igazgatója. A fotótábor
anyagából kiállítást tervez-
nek a szervezõk, melyet
szintén holnap nyitnak meg
a backamadarasi Arató-ün-
nepségen és a II. Hagyomá-
nyos Helyi Termékek Kiállí-
tásán és Vásárán.

Marosvásárhelyen 
a Liliomfi 

Szigligeti Ede Liliomfi címû
vígjátékát mutatja be a
nagyváradi Szigligeti Szín-
ház április 28-án, szomba-
ton 19 órától a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színházban.
Az elõadást Keresztes Atti-
la, a szatmárnémeti Harag
György Társulat mûvészeti
igazgatója rendezte. A nagy-
váradi születésû szerzõ
1849-ben, elmondások sze-
rint mindössze két délután
írta meg a Liliomfit, keletke-
zési körülményei okán
„ostromállapotbeli elmeszü-
leménynek” is nevezik. A
Liliomfi lényegében a szí-
nész és a társadalom viszo-
nyát ábrázolja.

Röviden

Fleischer Hilda 

Május negyedikéig te-
kinthetõ meg a Bukaresti

Magyar Kulturális Központ-
ban (BMKK) az a szobrásza-
ti kiállítás, amely két fiatal
székelyudvarhelyi mûvész
munkáit mutatja be. Berze
Imre és Lakatos László Di-
verbium címet viselõ kiállítá-
sát Kovács Árpád mûvészet-
történész és Fazekas Márta,
az MKI mûvészeti titkára is
méltatta. 

„A Bukaresti Magyar Kul-
turális Központ mindig is
fontos feladatának tekintette
azt, hogy a romániai magyar
mûvészek munkáit megis-
mertesse a román fõváros kö-
zönségével” – hangsúlyozta
Fazekas Márta. A kulturális
központ mûvészeti titkára el-
mondta, amint azt a kiállítás
címe, a Diverbium megneve-
zés is jelzi – ami egyébként a

régi drámában azon párbe-
szédeket jelenti, amelyeket
nem kísér zene –, a két külön
teremben helyet kapó kiállí-
tás is párbeszédet folytat egy-
mással, az alkotások sajátos
kommunikációs világot hoz-
nak létre egymás között.
„Bár elsõ ránézésre lehet,
hogy egy-egy alkotás elõtt ér-
tetlenül állunk, az üzenet
mégis világos, az embernek
csak ki kell nyitnia az elmé-
jét, hogy megértse azt. Ahogy
Rodin is mondta, a szépség
mindenütt ott van, nem a
mûvészen múlik, hogy nem
látjuk” – tette hozzá. 

Kovács Árpád mûvészet-
történész elmondta, bár
mindkét mûvész otthonosan
mozog a legkülönfélébb
anyagok használatában, leg-
inkább mégis a fához, a
bronzhoz, illetve a kõhöz
nyúlnak szívesen plasztikáik
megalkotása során. Míg

Berze Imre az õsi hagyaték
és az archaikus formavilág
minimalista módjának jó is-
merõjeként munkáihoz gyak-
ran az ácstechnológiából ih-
letõdik, érzékletesen adva
vissza tömeg és tér viszonyát,
addig Lakatos Lászlót a fa és
a fém viszonya foglalkoztatja
leginkább. „Az anyag adja
neki az ihletet és a formát,
szobrai tele vannak szimbó-
lumokkal, nyelvi utalások-
kal, amelyek gyakran asszo-
ciálnak a magyar identitásra”
– magyarázta Kovács Árpád,
aki szerint bár mindkét mû-
vész kisvárosból származik,
munkáik a nagyvilágban bár-
hol megállják a helyüket.
„Nemcsak azért, mert tehet-
ségesek, hanem mert alázat-
tal nyúlnak az anyagokhoz, s
nemcsak a mûfaj lehetõségeit
mutatják meg, hanem annak
törvényszerûségeit is” – fûzte
hozzá. 
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Életének 84. évében New
Yorkban meghalt Joe

Murányi dzsesszzenész, a
Louis Armstrong All Stars
utolsó klarinétosa. Joe Mu-
rányi az Egyesült Államok-
ban született, mindenkivel
játszott, aki számít a klasszi-
kus dzsesszben, karrierje
csúcspontjaként 1967 és
1971 között a Louis Armst-
rong All Stars utolsó klariné-
tosa volt. A kilencvenes
évektõl gyakran járt Magyar-
országon, játszott szinte az
összes magyar tradicionális
dzsesszzenekarral. Szerepelt
a többi között a Benkó Dixi-
eland Band, a Bohém Ragti-
me Jazz Band, a Jazz Steps,
a Joe Laux Jazz Band és a
Storyville Jazz Band magyar
kiadású albumain is. Ma-
gyarországi tevékenységének
nyomait egyebek mellett te-
levíziós szereplések, CD-k és

a bánki Louis Armstrong
Jazzfesztivál õrzi. Utoljára
2009-ben járt Magyarorszá-
gon, a Louis Armstrong
Jazzfesztiválon, a Bánki-tó-
nál, mivel a következõ évben
rákot diagnosztizáltak nála
és kórházba került. Joe Mu-
rányi hagyatéka rengeteg
könyv, lemez és kézirat, a
többi között a készülõben lé-
võ Armstrong-könyv gépelt
és kéziratos jegyzetei.

Szülei Magyarországról –
édesapja Mezõkövesdrõl,
édesanyja egy Gyõr melletti
kis faluból – települtek ki az
Egyesült Államokba. Joe
Ohióban született és gyerek-
kora nagy részét is ott töltöt-
te, majd az 1940-es években
került családjával együtt
New Yorkba. Louis Armst-
ronggal öt éven keresztül ze-
nélt. Joe Murányi 2012. ja-
nuár 14-én töltötte be 84.
életévét és április 20-án
hunyt el. 

Elhunyt Joe Murányi

ÚMSZKULTÚRA

Bocsárdi László a Caligula címû elõadásért kapott UNITER-díjat

ÚMSZ

Könczey Elemér grafi-
kus óriáskarikatúra-kiál-

lításának megnyitójával kez-
dõdött meg tegnap délután a
kilencedik alkalommal meg-
rendezett Humorfesztivál a
kolozsvári Bulgakov  kávé-
zóban. A fesztivál idén ötna-
posra bõvült: Tóth Szabolcs
és Felméri Péter közös
könyvbemutatóján vehetnek
részt az érdeklõdõk csütörtö-
kön 19 órától, szintén a Bul-
gakovban. Pénteken a Diák-
mûvelõdési Házban 18 órá-
tól az Open Stage Lájkoda-
lom lemezbemutatójával kez-
dõdik a show – Kozma Atti-
la és Lung László Zsolt paró-
diaegyüttese új albumát mu-
tatja be Kolozsváron. Az õ
nevükhöz fûzõdik a
Székelylend album, amelyrõl
az Aranka, szeretlek címû dalt
hatmillióan nézték meg a
Youtube-on. A humoristák
versenyének díjkiosztójára

szombaton 19 órától kerül
sor a Kolozsvári Magyar
Operában. A humoristák –
Bödõcs Tibor, Mogács Dáni-
el és a Szomszédnéni Pro-
dukciós Iroda – Marosvásár-

helyen is fellépnek vasárnap
19 órától a Nemzeti Színház
színpadán. A pénteki Hu-
morfeszt programra napije-
gyet (15 lej), és a szombati
gálára (25 lej) belépõt a Ma-

gyar Opera jegypénztáránál
lehet vásárolni. A vasárnapi,
marosvásárhelyi gálára (25
lej) a Nemzeti Színház jegy-
pénztáránál és a G. Caféban
lehet belépõt venni. 

Elkezdõdött a Humorfeszt

Román Oscar Bocsárdinak

Az anyagtól a gondolatig

Kovács Zsolt

A negyvenes-ötvenes
évek tucatnyi világsláge-

rét énekelte el a sepsiszent-
györgyi színház színpadán a
magyar színház két nagyasz-
szonya, Hernádi Judit és Ud-
varos Dorottya. A Szent
György Napok keretében az
Orlai Produkciós Iroda vitte
színre a Bandy lányok címû
darabot, amelyben az And-
rews Sisters – a 40-es, 50-es
évek legendás amerikai nõi
énektriója – dalai hangzanak
el Parti Nagy Lajos fordításá-
ban. A trió két tagjának törté-
netét, akik több évtizednyi
szünet után a visszatérésre
készülnek, Ascher Tamás ál-
lította színpadra. Az elõadás
elõtti sepsiszentgyörgyi sajtó-
tájékoztatón Udvaros Do-
rottya és Hernádi Judit el-
mondta: évekig vártak arra,
hogy együtt játszhassanak,
de mindig elkerülték egy-
mást, ezért „összeszervezõd-
tek”, és ötletükkel megkeres-
ték Orlai Tibor producert. A

történet szerint a két nõ, An-
géla és Sophie külföldön élõ
barátnõjükre, Icára várnak a
Choo-Choo nevû bárban. A
trió harmadik tagja azonban
késik, ezért õk elkezdik pró-
bálni dalaikat. A két díva elõ-
adása hatalmas sikert aratott.

Ugyancsak a Szent György
Napok keretében, gyerekek-
kel zsúfolt színházteremben
lépett fel két alkalommal is
az Alma együttes. Szólt a dal
Bogyó és Babóca közös ka-
landozásáról, Mimi kislány
már sokadszorra mászott fel
a fára a Brumi mackó után és
pottyant a fenekére, a sárga
lábú cinege pedig egyre gyor-
sabban szállt rá a ház tetejére
és egyre sürgetõbben kerget-
ték le róla a gyerekek, aztán
mindannyian beszálltak a
helikofferbe és felrepültek
Sepsiszentgyörgy fölé, a vé-
gén pedig együtt köszöntöt-
ték fel azokat, akik éppen az-
nap ünnepelték szülinap-
jukat. Természetesen a Ma
van a szülinapom címû dal
csendült fel. 

Dívák és helikoffer

Könczey Elemér, Tóth Szabolcs és Bálint Ferenc már tegnap megnevettették a közönséget Fotó: Sipos M. Zoltán
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Erdély is képviselteti magát a
22. Mediawave Nemzetközi

Film és Zenei Fesztiválon április
26–30. között a komáromi Mo-
nostori Erõdben mind filmekkel,
mind zenével, de egyéb különle-
gességekkel is. A négynaposra
szûkült, de színes programcso-
magot ajánló kulturális majális
három fõ pillérre épít: film, zene
és egyéb mûvészeti programok,
melyek a népi hagyományokhoz
és a fenntartható fejlõdés gondo-
latához fûzõdnek.

A filmek nemzetközi versenyé-
re 1068 filmmel neveztek be, 74-
et választottak ki, ezek közül 5 já-
tékfilm, 17 kisjáték-, 20 animáci-
ós, 19 kísérleti és 13 dokumen-
tumfilm. A nagy- és kisjátékfil-
meket Jirí Menzel cseh rendezõ,
Stefan Kitanov, a Szófiai Nem-
zetközi Filmfesztivál igazgatója
és Durst György producer értéke-
li. Az animációs, kísérleti és do-
kumentumfilmeket elbíráló zsûri
tagjai Ohad Itach izraeli rendezõ,
Ladik Katalin költõ, színész, per-
former és Radu Igazság romániai
fényképész és filmes. A filmvász-
non négy film szerepel majd, me-
lyeknek gyártási helye Románia,
és hat készült Magyarországon,
de közel 80 országból érkeztek al-
kotások. Azok a filmek részesül-
tek elõnyben, amelyek – bár mû-
vészi értékük jelentõs – kiszorul-
tak a média- és moziforgalmazás
köreibõl. A Panoráma blokk ke-
retében 27 munkát tekinthetnek
meg az érdeklõdõk, mindezek
mellett a filmmustrán korai BBS-

és kortárs Inforg Stúdió-alkotáso-
kat, valamint a fesztivál 10 és 20
évvel ezelõtti filmjeibõl készült
válogatásokat, magyar stúdiók-
ban gyártott díjnyertes kisfilme-
ket mutatnak be. A vetítésekhez
szervesen kapcsolódva filmszak-
mai konferenciára is sor kerül.
Ezt Durst György vezeti, jelen
lesz Varga Balázs és Báron
György filmesztéta, Muhi And-
rás, László Sára és Gerõ Marcell
producer, valamint Havas Ágnes
a Magyar Nemzeti Filmalap ve-
zetõje. „A kicsi szép! fantázianév-
re keresztelt filmes fórum célkitû-
zése, hogy a nemzetközileg sike-
res kisjátékfilmek jelenleg nem lé-

tezõ támogatási rendszerét kiépít-
sék, esetleg egy, a Balázs Béla
Stúdióhoz hasonló, nyitott mû-
hely létrehozását kezdeményez-
zék” – írja a Filmtekercs.hu.
Ami a fesztivál zenei oldalát ille-
ti, a dzsessz, a blues és az etno
mûfajoké lesz a fõszerep. Április
27-én a tavalyi fesztivál alatt el-
hunyt Szabados György dzsessz-
zongoristára emlékeznek a kon-
certekkel is. A Mediawave egyik
különlegessége a Cafés and
Citizenry The Roma Origins el-
nevezésû mûvészeti integrációs
projektje lesz, amelynek kereté-
ben magyar, román, és olasz mu-
zsikusok együtt kutatják fel és ér-

telmezik újra a kávéházi muzsika
roma gyökereit. Az etno zenei vi-
lágból egészen egzotikus formáci-
ók is érkeznek: a belsõ-dél-kínai
Travellers, a belga Follia!.

A zenei elõadásokat olyan társ-
mûvészeti események színesítik,
mint Mc Zeek elõadása, mely a
napjainkban új mûfajnak számító
slampoetry jegyében született,
valamint kortárs képzõmûvészek
és táncosok bemutatói. A hétfõi
zárónapon a Mérai Lakodalom
és Menyegzõ magyarországi, er-
délyi, felvidéki muzsikusai és tán-
cosai nyújtanak autentikus nép-
zenei élményt a háttérben cifra
szoba díszlettel. 

Vagy politikus, vagy újságíró

Az újságírók politikai szerepvállalásával
kapcsolatban a Magyar Újságírók Romá-
niai Egyesületének (MÚRE) becsületbíró-
sága és igazgatótanácsa megerõsítette ko-
rábbi ajánlását és szabályzatát, miszerint
nem javasolt politikai tisztség betöltése
mellett újságíróként is tevékenykedni. Le-
gyen szó mandátum betöltésérõl vagy je-
löltség vállalásáról a közigazgatásban, pár-
tok országos vagy helyi kampánystábjá-
ban, de akár más politikai szervezetekben
való szerepvállalásról, a MÚRE „a romá-
niai magyar újságírói szakma hitelének és
tekintélyének megõrzéséért ajánlja tagsá-
gának, a hazai írott és elektronikus médiá-
ban dolgozó valamennyi újságírónak,
hogy politikai szerepvállalása idejére füg-
gessze fel újságírói tevékenységét.” Ha
mégis közölni szeretne, azt politikai tiszt-
ségének megjelölésével és kizárólag a véle-
ményrovatban tegye.

Antena–RCS-vita: mossa kezeit a CNA

Tízezer fölé rúg azon betelefonálók száma,
akik az Antena 1 és 3 csatornák mûholdas
sugárzásának megszûnése miatt háborog-
nak, az Országos Audiovizuális Tanács
(CNA) viszont tehetetlen. Tegnapi ülésén
napirendre tûzte az ügy tárgyalását az RCS-
RDS és az Antena Group  képviselõinek je-
lenlétében, ám miután mindkét fél érveit
meghallgatta, kijelentette: nem avatkozhat
bele e pusztán anyagi kérdésekrõl szóló vitá-
ba, a fogyasztóvédelemhez fordul. A szol-
gáltató vállalat továbbra is azzal magyaráz-
za mûsorrácsa „antennátlanítását”, hogy a
követelt 7 millió eurót képtelen kifizetni – az
április 20-i határidõt pedig a tévétársaság
szabta meg. Sorin Alexandrescu, az Antena
Group vezérigazgatója az ülésen egy táblá-
zatot mutatott fel, amellyel azt kívánta bizo-
nyítani, hogy nem kérnek több pénzt, mint
bármely más tévéadó.
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Röviden

Kies hazánk érdemtelenül sokat használt mé-
diaorgánumai újabban az „árulás” szótól
visszhangzanak. Hetek óta szinte nincs olyan
nap, hogy a Demokrata Liberális Pártnak
(PDL) csúfolt ideológiai képtelenséget ne
hagyná ott egynéhány ingyenélõ (értsd: politi-
kus), és húzódna meg a szocialisták vagy libe-
rálisok árnyékában. Nos, ne asszociáljunk
most süllyedõ hajóra meg menekülõ patká-
nyokra, hanem inkább gondoljunk „merészet
és nagyot”: mi lészen, ha a Kopasz Kapitá-
nyunk hajója mégsem fut zátonyra. Akkor a
hazai médiának könnyû dolga lesz, hiszen
majd csak visszafele kell lejátszani azokat a
híreket, melyek az illetõ „urak és hölgyek”
balkánias távozásairól regéltek. A politikusok
ugyanis nem gyávaságból vagy érdekbõl tá-
voznak a PDL-tõl, hanem egyszerûen Mi-
chael Jackson, az elõrelépve hátrahaladó
„Moonwalker” nyomaiba szeretnének lépni,
csakhogy nem tudnak úgy táncolni, ahogy ne-
kik fütyülnek.

(prier)
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Ezúttal a MegaUploadot övezõ bot-
rány újabb, groteszknek is mondha-
tó fejezete ürügyén ragadunk virtuá-
lis tollat a célból, hogy elsirassuk az
internet- és a szólásszabadságot.
Mint ismeretes, a MegaUpload ala-
pítója, Kim Schmitz (felvett nevén:
Kim Dotcom) ellen még a tavaly el-
járás indult: Kimet több társával
együtt õrizetbe vették, és eljárást kez-
deményeztek ellene szerzõi jogok
megsértése miatt.
A legújabb fejlemény az, hogy az

USA illetékes szövetségi bírója,
Liam O’Grady szerint a Schmitz el-
len nyomozó hatóságok nagyon sok
formai hibát vétettek, és emiatt két-
séges, hogy az Államokban kezde-

ményezhetõ-e vagy sem Kim és
„bûntársai” ellen valamiféle per. 
Dotcom szerint õ tulajdonképpen
„szélsõséges hollywoodi jogvédõ szer-
vezetek” törvényekbe burkolt kapzsi-
ságának áldozata. 
Manapság a legelvetemültebb tévéke-
rülõ is beláthatja azt, hogy multimé-
diás tájékozottság nélkül könnyedén
elveszíthetjük a világunkban zajló
történésekkel a kapcsolatot. A baj vi-
szont az, hogy ezekért a multimédiás
tartalmakért fizetnünk kellene. És itt
lépnek színre az úgynevezett „netes
kalózok”, akik legtöbbször ingyen a
rendelkezésünkre bocsátják ezeket az
értékes, nehezen hozzáférhetõ multi-
médiás tartalmakat, és ezeket legá-

lisnak álcázottan, kódolt formában
tölthetjük le a világhálóról. Kelet-eu-
rópai átlagdolgozók számára amúgy
hozzáférhetetlenek lennének ezek a
tartalmak, melyek értelmes haszná-
latával planétánk bármely sarkában
lépést tarthatunk a legújabb tudo-
mányos elméletekkel, megkaphatjuk
a legújabb fejlemények részletes elem-
zéseit, melyek segítenek bennünket
abban, hogy megismerjük és így tel-
jesebben éljük világunkat, és ne csak
a bulvárosított média egyoldalú
szemlélete jusson el hozzánk.
Dotcom olyan szervert mûködtetett,
mely megengedte a tudás, az értesü-
lések szabad áramlását, elméletileg
lehetõvé téve azt, hogy bárki bármit

megtudhasson a világunkban zajló
események sokaságáról.
Hollywood nem amiatt a pár ezer

ember miatt szegényedik le, akik fil-
meket vagy zenéket cserélnek a ne-
ten. Kim valószínûleg nem a szerzõi
jogok védõinek áldozata. Inkább ar-
ról van szó, hogy valakik gátolni
akarják a vélemények és értesülések
szabad, globális áramlását. Hogy
kik is ezek az emberek, szervezetek,
nem tudjuk. Viszont ha nem derül
ki hamarosan, nemcsak Kimnek, de
nekünk, mindannyiunknak, az ér-
deklõdõ és a társadalom iránt elkö-
telezett embereknek... nos, lõttek...

Péter Árpád

Médiagnózis

Kalózok a webszabadságért

Hétvégi „médiahullám”

ÚMSZ

A Time százas listája szerint
2011 a technológia éve volt,

többen is szerepelnek a világ leg-
befolyásosabb emberei között
olyanok, akik az internet kap-
csán váltak ismertté. Bár a kö-
zönségszavazás lezárása elõtt ke-
véssel az Anonymous hackerc-
soport hirtelen az élre ugrott
óránként 14 ezer voksot szerez-
ve, a második forduló után – mi-
kor is a magazin által felkért
szakemberek véleményét is fi-
gyelembe véve összesítették az
eredményeket –, a végsõ listán a

negyedik helyre kerültek. Elsõ
helyen Marc Andreessen áll, aki
a világ elsõ népszerû webes bön-
gészõjének társalapítója volt, há-
rom éve pedig kockázatitõke-
befektetõ társaságot mûködtet –
olyan cégekkel kockáztatva a be-
fektetést, mint a Facebook, a
Skype vagy a Twitter. A máso-
dik helyre Sheryl Sandberg ke-
rült, a Facebook operatív igazga-
tója, aki jelentõs mértékben hoz-
zájárult a közösségi hálózat sike-
réhez, „mondhatni, õ kapcsolta
be a Facebooknál a pénzgépeze-
tet” –  írja a Social Times. A
technika világában legbefolyáso-

sabbak közé tartozik Tim Cook
is, bár még alig van egy éve,
hogy a rekordokat döntögetõ
Apple vezérigazgatója lett, de ki-
magasló sikereket ért el, nagy
volt a kereslet az iPhone 4S-re és
az új iPad-re is.

Csak utánuk következik a kö-
zönségszavazáson magát elsõ
helyre manõverezõ Anonymous.
A hackerek megtámadták a brit
belügyminisztérium internetes
honlapját, feltörték a Vatikán hi-
vatalos weboldalát, lecsaptak
olyan nagyvállalatok szájtjára is,
mint a PayPal és a Sony, sõt a
magyar alaptörvényt is átírták. 

Time: negyedik az Anonymous

Pénteken a tavalyi fesztivál alatt elhunyt Szabados György dzsesszzongoristára emlékeznek



10.00 Mester József: A
kenyér 10.30 Kárpát Exp-
ressz 16.00 Híradó 16.15
Hitélet 16.35 Kárpát Exp-
ressz 17.00 Népzene
17.30 Híradó 17.40 Izelítő
14.45 Kalendárium 17.50
Egészséges percek 18.00
Néptánc 18.30 Híradó
19.00 Hargita magazin
19.30 Híradó 20.00 Táj-
kép 20.30 Hargita Maga-
zin 21.00 Híradó 21.30
Néptánc 22.00 Kormos Il-
dikó: Méregkeverők
22.30 Híradó

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Született bankrablók
(am. vígjáték) 12.55 Jane
Austen magánélete (angol-
amerikai-ír életrajzi dráma)
15.10 A sziget (amerikai
akciófilm) 17.45 Vakrepü-
lés (német-amerikai vígjá-
ték) 20.00 Fantomas visz-
szatér (fr.-olasz vígjáték)
22.00 Ocean’s Twelve -
Eggyel nő a tét (amerikai-
ausztrál vígjáték) 0.20
Ballistic: Robbanásig fel-
töltve (amerikai-német ak-
ciófilm)

9.00 Titkok a múltból
(sorozat) 10.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.00 A vég-
zet hatalma (sorozat)
14.15 Esmeralda (sorozat)
15.30 Predesztináltak
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Titkok a múlt-
ból (sorozat) 19.30 Elárult
lélek (sorozat) 20.30 A
végzet hatalma (mexikói
sorozat) 22.00 Éjszakai
történetek 22.30 Elátko-
zott szerelem (amerikai
sorozat) 23.30 Hét bűn
(brazil sorozat)

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

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém 14.45 Tele-
shopping 15.15 Egy lépés
a boldogságig (sorozat)
16.45 Célpontban – szóra-
koztató magazin 18.45 A
nap híre 19.00 Kanal-D Hí-
rek 20.00 Akarsz milli-
omos lenni? 21.00 Találd
meg a családomat 22.30
Cancan Tv 0.30 Hírek
1.30 Találd meg a családo-
mat (ismétlés)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
10.30 Retrográd (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Iskolapélda (ism.)
12.05 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
12.30 Ősök tere (ism.)
13.00 Déli híradó
13.45 Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Versus (ism.)
15.30 Sportré (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Ázsia (ism.)
17.05 BBC Click
A BBC informatikai maga-
zinja
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
A vidék magazinja
19.20 Globál
19.45 Tíz perc
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Versus (ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)
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7.00 Horvát krónika
7.35 Ecranul nostru
8.05 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.00 Világ-nézet (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Pannon expressz
(ism.)
12.25 Térkép (ism.)
13.02 Híradó - Déli
13.20 Kívánságkosár
15.15 Hagyaték (ism.)
15.40 Határtalanul ma-
gyar (ism.)
16.10 Lyukasóra (ism.)
16.40 Hazajáró (ism.)
17.10 Magyar elsők
17.30 Magyarok a vulkán
peremén
18.00 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Múzeumtúra
21.00 Egri csillagok
(magyar történelmi
kaladf., 1. rész, 1968)
22.05 Hírek
22.10 Dunasport
22.20 Kultikon
23.15 Orgonasztorik I.
(koncertf.)
1.25 Koncertek az A38
hajón
2.40 Térkép (ism.)

TV2, 22.20
Kismocsok

Joe egy vérbeli balek. Már a neve is csak szerencsétlensé-
get hozott a fejére, amin egyébként egy koponyájával össze-
nőtt női parókát kénytelen hordani. A csóringert még gye-
rekkorában ottfelejtették a szülei a Grand Canyon-nál, a fiú
azóta is őket keresi. Kalandos útját flúgosok és bombázók
szegélyezik, barátokat és ellenségeket egyaránt szerez, mi-
közben folyton hihetetlen helyzetekbe keveredik.

RTL Klub, 22.25
Tûz a mélyben

Jack Taggart nyomozó két FBI-ügynök és egy nyomozó halá-
lának ügyében nyomoz, akiket azon a bányászvidéken öltek
meg, ahová több ezer tonna, ismeretlen eredetű toxikus mér-
gező anyagot szállítottak. Hamar rájön, hogy a háttérben a
helyi kiskirály, Orin Hanner piszkos üzelmei állnak, aki rette-
gésben tartja a környéket és nem riad vissza Taggart meg-
gyilkolásától sem.

m1, 0.00
88 perc

Egy nap miközben Dr Jack Gramm, a hires pszichiáter és
igazságügyi szakértő egyetemi előadását tartja hallgatói-
nak, halálos fenyegetést kap telefonon: már csak 88 perce
van hátra az életéből! Minden erejét és tudását latba kell
vetnie, hogy megmeneküljön, és leszűkítse a lehetséges
gyanúsítottak körét. Ki lehet a fenyegetés mögött?

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Ma Reggel
10.05 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban
10.25 A bűvös körhinta
11.40 Felfedező úton 
a Robinson család 
(sor.)
11.05 A Nyereg Klub
(sor.)
12.30 Lizzie McGuire
(sor.)
11.55 Az irodalom nyelve
12.00 Magyar retro
13.01 Híradó délben
13.25 Mesélő cégtáblák
13.50 Híres magyar
könyvtárak
14.35 1100 év
15.10 Retro - Slágerek
16.00 Família Kft. (sor.)
16.30 MacGyver (sor.)
17.20 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
17.50 A Nyereg Klub
(sor.)
18.15 Lizzie McGuire 
(sor.)
18.40 Robbie, a fóka
(sor.)
19.25 Esti mese
20.00 Capri - Az álmok
szigete (sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Angyali érintés
(am. sor.)
22.20 Maradj talpon!
22.15 Hogy volt!?
0.40 Vidám elefántkór
(magyar vígj., 1971)

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Lego Ninjago, 
A tini nindzsa teknőcök
újabb kalandjai, 
Boci és Pipi, 
Beyblade
8.35 Reflektor
8.50 Reggeli
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
10.25 Második esély
(amerikai -mexikói-
kolumbiai sor.)
11.35 Top Shop
13.15 ASZTRO Show
14.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
15.15 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
16.15 Döglött akták 
(amerikai krimisor.)
17.20 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa 
(mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf
Ki viheti el a milliókat?
21.10 Fókusz
21.50 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.25 Tűz a mélyben
(amerikai akciófilm, 1997)
0.35 Tudorok 
(ír-kan.- am. sor.)
1.45 Reflektor
2.00 Infománia
Multimédia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.20 Stahl konyhája
10.25 Babapercek
10.30 Teleshop
11.35 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
13.10 Moliere 
(francia vígjáték, 2007)
15.20 Marina 
(mex.-am. sor.)
16.20 Rex felügyelő
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 Csoda
Manhattanben 
(am.-mex. rom. sor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.20 Kismocsok 
(amerikai vígjáték, 2001)
Közben: Kenósorsolás
0.10 Aktív
0.40 Tények Este Hírmű-
sor
1.15 EZO.TV
1.50 Kismocsok 
(amerikai vígjáték, 2001)
(ism.)
3.15 Segíts magadon! 

10.05 Gyilkos számok (is-
métlés) 10.55 Columbo:
Nyugodjék békében (krimi)
12.55 A dadus (sorozat)
13.55 A nagy házalakítás
14.55 Shark - Törvényszé-
ki ragadozó (sorozat)
16.40 CSI (sorozat) 17.35
Esküdt ellenségek (soro-
zat) 18.35 Gyilkos számok
(sorozat) 19.30 A nagy
házalakítás 20.30 Jóbará-
tok (sorozat) 21.25 Két pa-
si (ismétlés) 22.20 Éden
Hotel 2. 23.20 CSI: A hely-
színelők (sorozat)

9.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.30 Te-
nisz: BRD Năstase Ţiriac
Trophy 2012 (live) 13.00
Sport.ro Hírek 13.10
Europa League 14.00
Sport.ro Hírek 14.10
Europa League 15.00
Prosport óra 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 LK
Halálos csapások 20.00
Információk 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Europa League

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Az Este (ism.)
6.55 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.15 A Silla királyság ék-
köve (dél-kor. sor.)
11.15 Retró kabaré
12.15 Kasszasiker 
(am. sor.)
13.00 Híradó
13.25 Slovenski Utrinki
13.55 Alpok-Duna-Adria
14.30 Marslakók 
(magyar sor.)
15.00 Négy szellem
15.55 Angyali érintés
(am. sor.)
16.45 Capri - Az álmok
szigete (olasz sor.)
17.40 MM
18.40 Everwood 
(am. sor.)
19.30 Maradj talpon!
(magyar műv. vet.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 Elcserélt lányok
(am. sor.)
22.30 DTK (talk show)
D. Tóth Kriszta show
23.25 Az Este
0.00 88 perc 
(német-am. thriller, 2007)
1.50 Everwood 
(am. sor.) (ism.)
2.35 MM (ism.)

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

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
10.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) 
(ism.)
11.00 NYC: 
Tornado Terror 
(kanadai akcióf., 2008)
(ism.)
13.00 ProTv hírek, sport
13.45 Kisvárosi 
gyilkosságok 
(A Midsomer gyilkosságok)
(angol krimisorozat)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport
17.45 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă szórakoz-
tató műsora
19.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Las fierbinţi 
(román vígjáték sorozat)
21.30 Csali 
(kanadai-amerikai akció-
vígjáték, 2000)
23.30 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
0.15 Europa League össze-
foglaló
0.45 A bagoly kiáltása
(angol-német-francia-
kanadai filmdráma, 2009)
2.45 ProTv hírek, sport
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Kikezdesz 
a szőkékkel?
– Dan Negru szórakoztató

műsora (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
- talk show 
Simona Gherghevel
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 A „vénlegény” 
– második széria, 
verseny show
22.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Shaka Zulu
- Az erőd 
(olasz-német-amerikai
filmdráma, 2001)
3.00 Szinbád kalandjai
(kanadai kaland sorozat)
3.45 Közvetlen hozzáférés
(ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Ház, építés, design
8.30 Mosoly 
négy keréken
9.00 Teleshopping
9.30 Focus Monden (ism.)
10.30 CSI: A helyszínelők
(ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
12.30 Művésznek 
születtem
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent 
az anyákról
16.00 A cseresznye
a tortán
17.00 Lököttek (sor.)
18.00 Hírek
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye
a tortán
20.30 Művésznek 
születtem 
– verseny show
22.15 Lököttek (sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 CSI: A helyszínelők
(am.-kan. krimisor.)
0.30 Művésznek szület-
tem – verseny show
1.00 Hírek (ism.)
2.00 A skorpió
megszelidítése (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Ki ad többet? 
- Jövendőmondó mérleg
7.30 Licitvadászok
8.00 Autókereskedők 
- Bond Bug
9.00 Hogyan készült?
10.00 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Ragasztószalag
12.00 Megavilág 
- Argentina
13.00 Autókereskedők 

- Mini 1000 City, Bogárhá-
túból Beach Buggy
15.00 Újjáépítők 
- Szerencsecsillag
16.00 Ki ad többet? 
- Happy Days flipper /
Szégyenfal
16.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés törvényei
- Izlandi tűz és jég
18.00 A túlélés törvényei
- A túlélés művészete
19.00 Autókereskedők
úton - Mercedes
21.30 Hogyan készült?
22.00 Mérnöki műtárgyak
- A londoni olimpia vízi
stadionja
23.00 Aranyláz 
a Bering-tengeren
0.00 Autókereskedők 
- újratöltve

6.00 Hírek (ism.)
7.00 Teleshopping
8.00 Egészségpasztilla
(ism.)
8.15 Az ember és a gép
(amerikai filmdráma,
1987), 2. Rész (ism.)
10.00 Sztárgyár 
– verseny show
11.00 Vallomások
12.00 Biznisz óra 
– informatív műsor 
(ism.)
13.00 Késhegyen
14.00 Parlamenti pártok
fóruma
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
18.40 Anasztázia 
(amerikai-osztrák romanti-
kus dráma, 1986)
21.30 Biznisz óra 
– informatív műsor
22.30 Hírek
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
0.55 Mestersége: író
1.05 Robbanásveszély
2.20 Sztárgyár 
(ism.)
2.45 Biznisz óra 
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

CSÜTÖRTÖK
2012. április 26.

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Márk és Ervin napja
van.
A Márk a Márkus név rövi-
dülése, de lehet a Mark át-
vétele is, ez pedig a Mar-
quard és a Markus rövidü-
lése. A Marquard jelenté-
se: a határvidéknek és a ter-
mészetnek a védõje.
Az Ervin germán eredetû
férfinév, jelentése had(se-
reg)+barát. A név elsõ ele-
me utalhat még becsületre,
örökségre, vadkanra.
Holnap a Marcell és a Ti-
hamér nevûek ünnpelnek.

Évforduló
• 1719 – Angliában megje-
lenik Daniel Defoe Robin-
son Crusoe c. regénye.
• 1989 – Megkezdõdik a
szovjet csapatok részleges
kivonása Magyarországról.

Vicc
A rendõr felesége elküldi a
férjét a boltba:
– Hozzál margarint, és ha
van tojás, akkor hozz tízet!
Hazajön a rendõr tíz mar-

garinnal:
– Volt tojás!

Recept
Céklaleves
Hozzávalók: 40 dkg céklasa-
láta, 5 dl erõleves (1 leveskoc-
kából), 2 tojássárgája, 1 dl
tejföl, petrezselyemzöld, 10
dkg márványsajt, 5 dkg vaj, 4
szelet szendvicskenyér.
Elkészítése: A céklasalátát
leszûrjük. A petrezselymet
apróra vágjuk. A húslevest
felforraljuk, és 2-3 percig fõz-
zük benne a céklasalátát. A
tûzrõl levéve botmixerrel pé-
pesítjük. Sóval, borssal ízesít-
jük. A tojássárgákat elkever-
jük a tejföllel, rámerjük a for-
ró levest, és elkeverjük. A vis-
szamaradt céklasalátalével
pikánsra ízesítjük. A petre-
zselyemzölddel díszítjük, és
márványsajtos pirítóst kíná-
lunk mellé. Ehhez a már-
ványsajtot villával összetör-
jük vagy lereszeljük, és a vaj-
jal simára eldolgozzuk, az át-
lósan félbevágott, megpirított
kenyérszeletekre kenjük. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Nagyon jó napra számíthat.
Munkájában is lelkes és energi-
kus, ami inspirálja az ön körül
lévõket, és jó benyomást tesz a fõ-
nökére is.  
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Egy találkozás talán örökre meg-
változtatja az életét. A döntést
persze önnek kell meghoznia. Az
út, ami az elhatározásáig vezet,
fontosabb lehet, mint a döntés
maga.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az Ikrek szerelemre és kalandra
vágynak a mai napon. Valakit
az útjába hoz a sors, aki csodála-
ta tárgyává válik. Az érzés szinte
vibrálóvá teszi ön körül a teret. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Munka után nézzen körül egy
ruhaüzletben. Az utóbbi idõben
ön mindenkit elhalmozott, saját
magáról viszont megfeledkezett. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Üzleteléshez, pénzügyi manõve-
rekhez kiváló lehet ez a nap.
Több lehetõség is kínálkozik, le-
gyen körültekintõ a választáskor. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A hirtelen változások azért veszé-
lyesek, mert az utóbbi idõben
hajlamos arra, hogy a figyelme
elkalandozzon. Ha társaságba
megy, lehetõleg ne látszódjon az
arcán, mit is gondol.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ma sokat tehet azért, hogy a
munkahelyén megalapozza to-
vábbi szerencséjét. Egy kedves
mondat, amit a fõnökének
mond, talán még a fizetésén is
meglátszódhat. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Vannak emberek, akiknek életük
a haragkeltés és a manipuláció.
Legyen óvatos, gondolja meg jól,
hogy kinek fedi fel a titkait. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A szerelemben felhõs napok kö-
vetkeznek: de termékenyítõ lehet
az esõ, ezt ne feledje. Sok min-
dent meg kell beszélniük, és eh-
hez bizony a vitatkozás elenged-
hetetlen. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Jó hírt kaphat, ami alapvetõen
meghatározza az elkövetkezõ
napjait. Valamiképp a múlt, a
múltbeli események is különös je-
lentõséget kaphatnak életében. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ne keseredjen el, ha valami ki-
zökkenti életét a megszokott ke-
rékvágásából. Azért van ez, mert
most már ideje van a változás-
nak. Soha semmi sem maradhat
úgy, ahogy régen volt. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ha becsapták, azért nem kell
önmagát hibáztatnia. Azért az
emberekben való bizalmát nem
szabad feladnia néhány hazug
miatt. 

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Minden gyilkosság bûn és el-
nyeri büntetését. Minél több
ember életét oltja ki valaki, an-
nál kisebb az esélye arra, hogy
valaha is megbüntessék. Ez a
történelem egyik legszörnyûbb
tanítása. Aki ezreket mészárol-
tat le a gyõzelem nevében, az
hõs és ünnepelt ember. Ezt az
ellentmondásosságot az ellen-
ség elpusztításának szükséges-

ségével próbálja megoldani az
ember. Aki pusztít, az soha nem
lehet gyõztes. Aki védekezik, nem
biztos, hogy áldozat, és gyõzni
veszítve is lehet. Minden attól
függ, hogy miképpen küzdöm
meg a harcaimat. Az a nép emel-
kedett fel és fejlõdött tartósan, aki
úgy tudott gyõzni, hogy elkerülte
a háborút. Tanulj meg pusztítás
és áldozatok nélkül gyõzni. 

Gondolatjel Visky István rovata

www.marosvasarhelyiradio.ro



Sznúker 

Turós-Jakab László

A sheffieldi Crucible
Színházban folytatódtak

az idei sznúker világbajnok-
ság elsõ fordulójának küz-
delmei. Az észak-ír Mark
Allen után egy másik favorit,
a 2005. évi világbajnok,
Shaun Murphy is elbúcsú-
zott: az angolt a walesi
Jamie Jones gyõzte le 10-8-
ra. A világrangsorban 36. Jo-
nes pályafutása legjobb ered-
ményét érte el és következõ
ellenfele biztosan angol lesz,
Stephen Lee vagy Andrew
Higginson.   

A walesieknek jól ment
hétfõn, hiszen Matthew
Stevens is a legjobb 16 kõzé
jutott: 10-3 a hongkongi
Marco Fu-val. Várható bú-
csúja ellenére nagy tapsot és
klasszis versenytársai elisme-
rését kapta a tini Luca Brecel.
A márciusban 17. születés-
napját ünnepelt belgának
olykor sikerült megszoron-
gatnia a skót Stephen Magui-
re-t, aki végül 10-5-re nyert.
Brecel a vb-k történetének
legfiatalabb résztvevõje lett. 

Tegnap a háromszoros vi-
lágbajnok angol Ronnie
O’Sullivan 10-4-gyel húzta
be a honfitársa, Peter Ebdon
elleni meccset, miután „fél-
idõben” 7-2-re vezetett. To-
vábbi három párban „félidõ-
ig” jutottak: Judd Trump
(angol)– Dominic Dale (wa-

lesi) 5-4, Ting Csün-huj
(kínai)–Ryan Day (walesi) 4-
5, Graeme Dott (skót)–Joe
Perry (angol) 1-8. Lapzárta
után 4-5-rõl folytatódott a
Stephen Lee–Andrew Hig-
ginson találkozó és megkez-
dõdött egy másik angol
„testvérharc”, Mark Selby és
Barry Hawkins összecsapá-
sa is.   

Az elsõ sznúker világbaj-
nokságot 1927-ben rendez-
ték és az angol Joe Davis
nyerte, aki 6 fontot kapott
sikeréért. A modern éra kez-
detének 1969. számít, azóta

43 kiírásban avattak bajno-
kot. A sorozat 1977-ben
költözott a Crucible-be, s az-
óta is ott játszanak. A skót
Stephen Hendry – aki most
is ott van Sheffieldben – hét-
szer nyert világbajnokságot,
utoljára 1999-ben. Az angol
Steve Davis hat, a skót John
Higgins négy, az angol
Ronnie O’Sullivan három, a
walesi Mark Williams pedig
két elsõséggel büszkélked-
het, s a jelenlegi állás szerint
még mindannyian javíthat-
nak. Címvédõ Higgins, aki
a legjobb 16 között éppen

Hendryvel találkozik.
Az idei vb díjalapja 1,111

millió font, ebbõl 250 ezer
jár majd a gyõztesnek és fele
annyi a döntõsnek. Aki fel-
került a 32-es fõtáblára, az
máris 12 ezret kasszírozott.
Az élõ tévéközvetítés során
elért legmagasabb breake-et
tízezer fonttal honorálják, a
nem tévést pedig csak ezer-
rel. A második és harmadik
fordulóban 13, az elõdõn-
tõben 17, a fináléban pedig
18 gyõztes csatáig játszanak,
azaz legtöbb 25, 33 és 35
frame-et. 
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Röviden
Kassai sípol Madridban 

Kassai Viktor vezeti a Real
Madrid–Bayern München
labdarúgó Bajnokok Ligája
elõdöntõ ma esti visszavágó-
ját. Az UEFA választása a
36 esztendõs magyar bíróra
esett. Kassai a tavalyi BL-
döntõ és a 2008-as pekingi
olimpiai finálé játékvezetõje
volt, de mûködött már közre
vb-elõdöntõben is, és helyet
kapott az idei Eb-n szereplõ
bírók között is. A Bayern-
Real elõdöntõ elsõ, múlt
keddi, müncheni mérkõzé-
sén a hazaiak 2-1-re nyertek.
Ma este is a TVR 1 közvetít
élõben, 21.40 órai kezdettel. 

Remizett a Málaga

A Málaga 1-1-et játszott az
Osasuna otthonában a spa-
nyol labdarúgó Primera
División 34. fordulójának
hétfõ esti zárómérkõzésén.
A hazai csapat Nino fejes-
góljával szerzett vezetést,
majd Cazorla 20 méteres
bombagóllal egyenlített. Az
Osasuna nyolcadik, a Mál-
aga negyedik a tabellán.

Olimpiai selejtezõt 
rendezhetnek

Magyarország rendezheti
meg a 2014-es téli olimpiai
jégkorong torna egyik selej-
tezõ csoportját, miután a
magyar válogatott a harma-
dik helyen végzett a divízió
I-es világbajnokságon és így
a világranglista 19. helyére
lépett elõ.

Jól megy a walesieknek

Az angol Jamie Jones a volt világbajnok honfitárs Shaun Murphyt lepte meg 

Tenisz

Hírösszefoglaló

A Bukarestben zajló, 450
ezer eurós, salakpályás

férfi tenisztornán a magyar
Balázs Attila sikerrel vette
tegnap az elsõ akadályt: 6-7
(7), 7-6 (2), 6-4 a szlovák Lu-
kas Lackóval. Balázs az
olasz Potito Staracével mér-
kõzik a nyolcaddöntõben.

A három román közül
csak egy tudott nyerni: Ma-
rius Copil (képünkön) 6-3, 6-
2-re verte a német Tobias
Kamkét. További eredmé-
nyek: Jurgen Zopp (észt)–
Victor Crivoi 6-3, 6-3, Dudi
Sela (izraeli)–Adrian Ungur
7-6 (2), 6-2, Daniel Brands
(német)–Ivan Dodig (horvát,
8.) 7-6 (4), 6-2, Andreas
Seppi (olasz, 6.)–Guillaume
Rufin (francia) 1-6, 7-6 (5), 6-
4, Fabio Fognini (olasz)–
Joao Souza (brazil) 7-5, 7-6
(5), Cedrik-Marcel Stebe
(német) –Erik Chvojka (ka-
nadai) 6-3, 6-3.    

Victor Hãnescu a 2,072
millió eurós barcelonai tor-
nát választotta ahol tegnap a
portugál Rui Machadót
gyõzte le 6-3, 7-6 (5) arány-
ban. További érdekesebb
eredmények: Andy Murray
(skót)–Szergej Sztahovszkij
(ukrán) 6-3, 6-2, Bernard
Tomic (ausztrál, 15.)–Ernests
Gulbis (lett) 6-3, 6-4, Igor
Andrejev (orosz)–Diego Jun-
queira (argentin) 6-2, 6-3,

Steve Darcis (belga)–Andrej
Golubjev (kazah) 4-5, 7-6 (2),
7-6 (5). 

A hölgyek Stuttgartban és
Fezben teniszeznek ezen a
héten. A német városban a
magyar Arn Gréta az ukrán
Kateryna Bondarenkóval ta-
lálkozott és 7-5, 6-3-ra nyert
ellene.  

Marokkóban Simona Ha-
lep (5.) marokkói ellenfele
Fatima El Allami 1-6 után
feladta, míg a magyar Czink
Melinda kikapott a cseh Pet-
ra Cetkovskától (3.), 4-6, 2-6.
További eredmények: Kiki
Bertens (holland)–Urszula
Radvanska (lengyel) 6-4, 7-5,
Szvetlana Kuznyecova
(orosz, 2.)–Eleni Daniilidu
(görög) 6-1, 7-5, Angelique
Kerber (német)–Roberta Vin-
ci (olasz) 6-2, 6-3, Marion
Bartoli (francia, 7.)–Iveta
Benesova (szlovák) 6-3, 6-2,
Samantha Stosur (ausztrál,
5.)–Suaj Peng (kínai) 6-2, 6-
2, Alize Cornet (francia)–
Anna Csakvetadze (orosz) 6-
3, 6-4. 

Balázs és Copil is nyert

Kosárlabda

T. J. L. 

Bár a férfi kosárlabda-
bajnokság utolsó ne-

gyeddöntõjének utolsó talál-
kozóján a Temesvári BC 78-
64 arányban bizonyult jobb-
nak a CS Municipalnál – és
ezzel 3-2-re nyerte a ráját-
szás-párharcot –,  lapzárta-
kor még nem lehetett tudni,
hogy a Bega-menti alakulat
vagy a bukaresti játszik az
elõdöntõben. A fõvárosi csa-
pat megóvta a mindent el-
döntõ ötödik összecsapás
eredményét arra hivatkozva,
hogy Branko Csuicsnak

(képünkön) nem volt játékjo-
ga. A temesváriak szerb játé-
kosát ugyanis technikai fault-
tal sújtották a negyedik mér-
kõzés során, és a fõvárosban
megrendezett meccset 76-77-
re elvesztõ bukarestiek azt ál-
lítják, hogy a bánátiak nem
fizették be idejében az érte já-
ró pénzbírságot. A temesvári
klubvezetés nevében Adrian
Vermeºan csapatmenedzser
azzal védekezik, hogy õk ide-
jében leadták a 200 lejt a szö-
vetségi alkalmazottaknak
számító játékvezetõknek. 

A Román Kosárlabda-szö-
vetség versenybizottsága ma
foglal hivatalosan állást a
CSM óvása ügyében – Car-
men Tocalã elnök ugyanis
csak a tegnap este érkezett
vissza Romániába. Ameny-
nyiben a bukarestiek 20-0-s
zöld asztali döntés nyomán
jutnak a legjobb négy közé,
úgy elõdöntõbeli ellenfelük, a
címvédõ Kolozsvári U-Mo-
bitelco BT hazai pályán kezd-
het. Az óvás elutasítása eseté-
ben a temesváriak szombaton
és vasárnap is hazai közönsé-
gük elõtt játszanak a bajno-
kokkal. A másik ágon, szin-
tén szombaton és vasárnap,
Medgyesen játszik a Gaz
Metan és a CSU Asesoft
Ploieºti. 

A nõi bajnokságban ma
folytatódik a rájátszás máso-
dik szakasza. Az elõdöntõ-
ben Marosvásárhelyi Nova
Vita– CSM Târgoviºte (az el-
sõ találkozón 50-72) és Szat-
márnémeti CSM–Aradi
ICIM UVG (54-61) mérkõ-
zéseket rendeznek, az 5-8.
helyekért pedig SCM U
Craiova– Gyulafehérvári
CSU (63-98) és Temesvári
BCM Danzio–CST Ale-
xandria (78-68) meccseket. A
sorozatok két gyõztes csatáig
tartanak, az esetleges harma-
dik találkozókat a mai vendé-
gek otthonában rendezik
meg. A 9-12. helyekért Buka-
restben játszanak: ma és hol-
nap CSM Sportul Studen-
þesc–Kolozsvári U, csütörtö-
kön és pénteken pedig Ra-
pid–Brassói Olimpia menet-
rend szerint. 

Rájátszás:

óvott a CSM 

Labdarúgás

ÚMSZ

Tíz gól született a lab-
darúgó Liga-1 27. for-

dulójának három hétfõ esti
mérkõzésén, s a vendégek
csak egy pontot szereztek.
A Kolozsvári U Brassóban
remizett (1-1), ahol szinte
az egész második félidõt
emberhátrányban volt
kénytelen lejátszani – a 47.
percben Galamaznak mu-
tatták fel az idény századik
piros lapját. A 19. percben
Mateiu bomba-góllal szer-
zett vezetést a kolozsváriak
egykori mestere, Ionuþ
Badea edzette házigazdák-
nak, Pele az 55. percben
mentett pontot a fekete-
fehérekenek. 

Medgyesen Frãsinescu és
Lazar (11 m) góljaival veze-
tett szünetben a házigazda
Gaz Metan, de az 54. perc-
ben már 2-2 állt az ered-
ményjelzõn,  miután a „pan-
dúroktól” Lemnaru és Ibeh
(11 m) volt eredményes. A
67. percben Vitinho is bekö-
szönt és végül ezzel a góllal
szerezték meg a medgyesiek
idei elsõ bajnoki gyõzelmü-
ket, 3-2.  

A forduló esti zárómér-
kõzésén a Marosvásárhelyi
FCM 2-1-re verte a szintén a
kiesés elkerüléséért hajtó
Sportul Studenþescet, de a
második hazai gólt nagy les-

helyzet elõzte meg. Ioan
Ovidiu Sabãu tanítványai kö-
zül Ilyés (9.) és Astafei (63.)
volt eredményes, a bukaresti
csapatból pedig Nistor (79.). 

A négy hazai- és három
vendégsiker mellett összesen
31 gól született, a megoszlás
16-15. Négy hazai és három
vendégjátékos jutott a kiállí-
tás sorsára és a házigazdák
„nyerték” a sárga lapok
különversenyét is, 31-30.  

Wesley Lopes, a FC Vaslui
brazil gólzsákja immár 22 ta-
lálatnál tart, Marius Niculae
(Dinamo, 18 gól), Rusescu
(Steaua, 11), Dãnciulescu
(Dinamo, 11), Opriþa (Pet-
rol, 10), Herea (Rapid, 10),
Kapetanosz (CFR 1907, 8),
Deac (Rapid, 8) és Fatai
(Astra, 8) követi az eredmé-
nyességi listán. A sportszerû-
ségi rangsor végletei a ko-
lozsvári csapatok, a CFR
1907 játékosai 96 sárga lapot
kaptak, az U labdarúgói pe-
dig csak 60-at.    

A bajnoki címért folyó iz-
galmas versenyfutásban to-
vábbra is öt csapat érdekelt, s
kettõ közülük (a Rapid és a
Steaua) már vasárnap ösz-
szecsap. A tizedik helytõl le-
fele egyetlen csapat sem le-
het biztos a bentmaradás-
ban, a Mioveni viszont már
csak a minimális pontszám-
ért hajthat – õsszel a máso-
dik vonalban folytathatja. 

A 28. forduló mûsora:
Concordia Chiajna–Nagy-

szebeni Voinþa (õsszel: 0-1) –
18 óra, Digi Sport 1; Brassói
FC–Dinamo (0-0) – 20.20
óra, Antena 1 / GSP Tv;
szombaton: Sportul Studen-
þesc–Medgyesi Gaz Metan
(1-3) – 15 óra, Dolce Sport;
Kolozsvári U–Pandurii Târ-
gu Jiu (0-1) – 17 óra, Digi
Sport 1; FC Vaslui–Astra
Ploieºti (0-1) – 19 óra, Digi
Sport 1; Ceahlãul Piatra Ne-
amþ–Kolozsvári CFR 1907
(1-2) – 21.30 óra, Digi Sport 1;
vasárnap: Galaci Oþelul–Ma-
rosvásárhelyi FCM (2-1) – 19
óra, Digi Sport 1; Rapid–Ste-
aua (0-0) – 21.30 óra, Digi
Sport 1; hétfõn: Petrolul
Ploieºti–CS Mioveni (0-0) –
19 óra, Digi Sport 1. 

Liga 1: öt bajnokesélyes

A táblázaton  
1. Dinamo 27 15 7 5 45-23 52
2. CFR 1907 27 15 7 5 48-27 52
3. Rapid 27 15 6 6 44-23 51
4. Vaslui 27 15 4 8 43-24 49
5. Steaua 27 14 7 6 35-20 49
6. Oţelul 27 12 6 9 27-24 42
7. Kv. U 27 1012 5 38-26 42
8. Pandurii 27 10 9 8 39-30 39
9. Astra 27 10 8 9 31-27 38
10. Ceahlăul 27 8 910 26-36 33
11. Gaz Metan27 8 712 33-41 31
12. Brassó 27 8 613 26-29 30
13. Vásárhely27 7 9 11 24-32 30
14. Chiajna 27 8 613 28-46 30
15. Szeben 27 7 812 18-31 29
16. Petrolul 27 6 912 29-36 27
17. Sportul 27 51012 27-46 25
18. Mioveni 27 2 619 16-56 12


