
Ötvenezren is lehettek szom-
baton a budapesti Hõsök te-

rén annak a tüntetésnek a résztve-
või, amelyen a megszorító intéz-
kedések beszüntetésére szólítot-

ták fel az európai vezetõket és a
magyar kormányt a felvonulók. A
demonstráción húsznál több kül-
földi és hat magyar szakszervezet
képviseltette magát. 2. oldal 

új magyar szó
2011. április 11., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1146 ▲
1 amerikai dollár 2,8860 ▼
100 magyar forint 1,5556 ▲

A romákra mutogatnak
Alsórákoson 

Ostromállapot alakult ki a Brassó megyei
Alsórákoson a hét végén, ahol napok óta
feszült a viszony a helyi roma, magyar és
román közösség között. A konfliktus
kezelésére a csendõrség beavatkozására is
szükség volt.

PD-L: 2+1 jelölt

Az RMDSZ-szel kötött koalíciós szerzõdés
miatt visszafogottan ugyan, de „magyar
üzenetet” fogalmaztak meg a Demokrata-
Liberális Párt (PD-L) ma induló elnökvá-
lasztási kampányának fõ esélyesei hétvégi,
csíkszeredai látogatásuk alkalmával. 

Társadalom 7

Vezércikk 3

Kultúra 6
Író, kamera, szexualitás

Kolozsvárra látogatott Nádas Péter Kos-
suth-díjas író, Európa-szerte ismert magyar
alkotó. A Korunk Akadémia meghívottja-
ként részleteket olvasott fel az Egy család-
regény vége és a Párhuzamos történetek
címû regényekbõl, majd a helyszínen meg-
vásárolható mûveit dedikálta.

Aktuális 3

Maszk és délibáb
Magyarországon folyik a rajtaütésszerû
alkotmányozás. Egy olyan „végtermék”

fogja meghatározni a magyar
állampolgároknak az életét,
(...) amely délibábos múltba
révülésével gyanakvás, kez-
detleges jogszemléletével

aggodalom, nagyotmon-
dásaival köznevetség tár-
gyává tesz minket, ma-

gyarokat a világban.Ágoston Hugó

Útlezárással tiltakoztak a helyi kis kórház bezárása miatt. A Brassó megyei Feketehalomban lezárták a DN1-es jelzésû fõutat Fotó: codlea-info.ro

ÚMSZ

„Ezek az olcsó támadások
nemcsak a helyhatósági, de a

parlamenti választásokon is elle-
hetetleníthetik az együttmûkö-
dést. Természetes, hogy a sajtó
beszámoltasson bennünket azzal
kapcsolatban, hogy a közpénzek-
bõl hogyan sáfárkodtunk. Ez
magától értetõdõ téma kellene
hogy legyen, nem lejáratási kam-
pány része” – nyilatkozta a
Transindexnek Takács Csaba, a
Communitas Alapítvány elnöke
azokról a vádakról, amelyeket
Tõkés László EMNT-elnök fo-
galmazott meg az RMDSZ
pénzügyeivel kapcsolatban. 
Folytatása a 3. oldalon 

Takács-replika

Tõkésnek
Az Európai Bíróságnak (EB)
a romániai regisztrációs díj-

jal kapcsolatos, április 7-én nyil-
vánosságra hozott ítélete nem
általános érvényû, hiszen az íté-
let egy konkrét esetrõl, a Tatu-
esetrõl szól, és nem a jelenleg
érvényben levõ jogszabályt, ha-
nem a 2008-as sürgõsségi kor-
mányrendelet eredeti formáját
minõsíti – jelentette be a hét vé-
gén Borbély László környezet-
védelmi és erdészeti miniszter.
Mint ismeretes, az EB az euró-
pai uniós joggal ellentétesnek
találta azt a környezetszennye-
zési adót, amellyel Romániában
terhelik a gépjármûveket elsõ
nyilvántartásba vételkor. 
Folytatása a 3. oldalon 

Reform, életre-halálra
Etnikai felhangot is kapott a kistelepülések egészségügyi intézményeinek bezárása

Európai tüntetés Budapesten

A budapesti Hõsök terén 50 ezer szakszervezetis tüntetett

„Gyilkos reformmal” vádolja a parlamenti ellenzék Cseke Attila egészségügyi minisztert, 
a Szociáldemokrata Párt elnöke szerint az RMDSZ-es tárcavezetõ közvetve felelõs annak  a
két embernek a haláláért, akiket a felszámolás alatt álló kórházakba szállítottak a múlt héten,
és akik nem kaptak megfelelõ ellátást. A kritika szerint Cseke „kivételezett” a magyarok lak-
ta megyékkel, ahol nem szüntettek meg egyetlen kórházat sem. Emil Boc kormányfõ Csík-
szeredában támogatásáról biztosította a tárcavezetõt, a „kivételezett” Hargita megye egész-
ségügyi igazgatója lapunknak hangsúlyozta: õk elébe mentek a reformnak. 7. oldal 

„Regadó”: 

okafogyott ítélet

Fotó: MTI



Kovács Zsolt

Szabadlábra helyezték Rácz
Károly felfüggesztett kézdi-

vásárhelyi polgármestert. A
Brassói Feljebbviteli Bíróság
múlt pénteken döntött arról,
hogy nem hosszabbítja meg az
eredetileg 29 napos elõzetes
fogva tartást, és szombattól sza-
badlábon vizsgálja Rácz Ká-
rolyt, aki ellen csúszópénz elfo-
gadása miatt emeltek vádat.
Ioan Adam  védõügyvéd el-
mondta: az ügy elsõ bírósági
tárgyalása április 18-án lesz a
sepsiszentgyörgyi törvényszé-
ken. Hozzátette: meglátása sze-
rint védence ellen politikai eljá-
rás zajlik. Mint ismeretes, a
kézdivásárhelyi polgármestert
március 11-én vették õrizetbe,
miután egy helyi vállalkozó fel-
jelentette, mivel állítása szerint
kénytelen volt több ízben, ösz-
szesen 51 ezer lej csúszópénzt
fizetni, hogy zavartalanul eleget
tehessen az önkormányzattal
kötött sóderszállítási szerzõdé-
sének. Az Országos Korrupció-
ellenes Igazgatóság csaknem
egy hónapja szervezte meg a
tettenérést, amikor megjelöltek
10 ezer lejt, amit a helyi vállal-
kozó átadott a polgármester-
nek, akit ennek alapján le is tar-
tóztatták. A polgármestert fel-
függesztették tisztségébõl. Rácz
Károly ugyanakkor azt állítja,
nem csúszópénzt vett át a felje-
lentõjétõl, hanem kölcsönt kért
tõle. 
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Röviden

Készülõdnek Tusványosra 

Kalibáskõn gyûlt össze a hétvégén a
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diák-
tábor központi szervezõcsapata. A találko-
zó célja az volt, hogy a 25 tagú csapat rész-
letesen megbeszélje az idei, 22. Tusványos
szervezésének fontosabb kérdéseit. A hétvé-
ge során körvonalazódott a tábor fõ üzene-
te, a fellépõ együttesek névsora és a fõ
programpontok. A szabadegyetemre július
19-e és 24-e között kerül sor Tusnádfürdõn. 

Új pártot alapít DD

Dan Diaconescu Néppárt (PPDD) névvel
jegyezteti be ma a fõvárosi bíróságon Dan
Diaconescu új politikai alakulatát. Az OTV
tulajdonosának azért kellett ismét belevág-
nia a bejegyeztetési procedúrába, mert a
feljebbviteli bíróság április elsején elutasítot-
ta korábbi kezdeményezése, A Nép Pártja
nevû alakulat nyilvántartásba vételét.
„Nyolc százalékon voltunk a letiltás elõtt,
el tudják képzelni, hogy most mennyivel
többen vagyunk” – fogalmazott a tõle meg-
szokott „szerénységgel” Diaconescu, aki
szerint azért próbálják megakadályozni po-
litikai porondra lépését, mert félnek tõle.

Rendõrnõ lett Koszovó államfõje

Atifete Jahjaga személyében (képünkön Geor-
ge Bush volt amerikai elnökkel) elõször válasz-
tott nõt államfõnek a koszovói parlament.
A tisztség betöltéséhez elõírt legalább 35
éves kort éppen csak betöltõ Jahjaga fiatal

jogászként a rendõrségnél futott be karriert,
és az Egyesült Államokban kapott kikép-
zést. A politikai életben nincs tapasztalata.

Megemlékezés és tiltakozás

Egy évvel Lech Kaczynski lengyel elnök re-
pülõgépének lezuhanása után, szombaton
az áldozatok hozzátartozói megemlékezést
tartottak a szerencsétlenség nyugat-oroszor-
szági helyszínén. A Szmolenszk melletti
Szevernij katonai repülõtéren mintegy száz
rokon és családtag imádkozott a sûrû hó-
esésben. A lengyel külügyminisztéri-
um szombaton magyarázatot kért Moszk-
vától arra, miért cserélték ki a szmolenszki
hatóságok azt az emléktáblát, amely az egy
évvel ezelõtti tragédiára emlékeztetett. Var-
só fõleg azt kifogásolja, hogy az orosz fél
nem egyeztette vele az új tábla szövegét.

Légtérzárlatot kér az Arab Liga

Az Arab Liga kérni fogja az ENSZ Bizton-
sági Tanácsát, rendeljen el légtérzárlatot a
Gázai övezet fölött, hogy az izraeli légierõ
ne hatolhasson be oda – közölte tegnap
Amr Músza, a pánarab testület fõtitkára.
Palesztin kórházi források szerint összesen
19 palesztin vesztette életét és mintegy het-
venen sebesültek meg az erõszak újabb fel-
lobbanásában. Izrael véget vet a Gázai öve-
zet elleni támadásainak, ha a palesztin
fegyveresek is abbahagyják a zsidó állam
lövetését – közölte válaszként Ehud
Barak izraeli védelmi miniszter.

Lövöldözés egy brit búvárhajón

Egy tengerész meghalt, egy másik pedig
életveszélyesen megsebesült egy atommeg-
hajtású brit tengeralattjárón pénteken kitört
lövöldözésben. Egy harmadik katonát õri-
zetbe vettek az esettel összefüggésben. A
lövöldözés az Astute tengeralattjárón tör-
tént, amely jelenleg a dél-angliai
Southampton kikötõjében tartózkodik. 

MTI

Ötvenezren is lehettek szom-
baton a budapesti Hõsök te-

rén annak a tüntetésnek a részt-
vevõi, amelyen a megszorító in-
tézkedések beszüntetésére és a
társadalmi párbeszéd helyreállí-
tására szólították fel az európai
vezetõket és a magyar kormányt
a szakszervezetek képviselõi az
Európai Szakszervezetek Szövet-
sége (ETUC) és a magyar érdek-
képviseleti szövetségek nevé-
ben. Az európai gazdasági és
pénzügyminiszterek gödöllõi
csúcstalálkozójával egy idõben
megtartott demonstráción húsz-
nál több külföldi és hat magyar
szakszervezeti vezetõ szólalt fel.

Az Európai Unió tagállamainak
döntõ többségébõl érkeztek szak-
szervezeti tüntetõk, és – kivétele-
sen – mind a hat magyar szak-
szervezeti nagytömörülés képvi-
seltette magát. Az esemény felke-
rült az elmúlt évek legnagyobb
szabású tömegtüntetései közé. A
legnagyobb tömeget a magyar
szakszervezetek mozgósították.
A tüntetés hangulatában, szerve-
zettségében is európai volt,
amennyiben a szakszervezeti cso-
portok egymástól távolságot tart-
va, különbözõ effektusokkal, bé-
késen dudálva-sípolva-kerepelve-
skandálva vonultak végig a gyûlés
helyszínére vezetõ útvonalon.

Nyitóbeszédében John Monks,
az ETUC fõtitkára azt mondta: a

munkások nem fogják megfizetni
a válság költségeit. Kijelentette,
hogy munkahelyeket, növekedést
és a szociális ellátórendszerek
fenntartását követelik a gödöllõi
tanácskozáson résztvevõ európai
politikusoktól. A magyar érdek-
védelmi vezetõk pedig közölték:
azért jöttek, hogy tiltakozzanak a
budapesti kormány „munkaválla-
lókat nyomorító” intézkedései el-
len. „Nem kérünk az európai
megszorító intézkedésekbõl, de
nem kérünk a magyarokból sem”
– hangsúlyozták. A Budapesti
Rendõr-fõkapitányság a police.hu
honlapon közzétett közleményé-
ben arról tájékoztatott, hogy a
rendezvényen nem volt szükség
rendõri intézkedésre. 

Az európai vezetõket szólították meg. Két tüntetõ Angela Merkelt és Nicolas Sarkozyt jelképezõ álarccal Fotó:  MTI

Szabadlábon 

védekezhet 

Rácz Károly

Hírösszefoglaló

Az Európai Unió (EU) rövi-
desen kész katonákkal – eset-

legesen szárazföldi csapatokkal
– védelmet nyújtani a humanitá-
rius mûveleteknek a líbiai
Miszrátában. Errõl az EU kül-
és biztonságvédelmi fõképvise-
lõje tájékoztatta az ENSZ-fõtit-
kárt. Catherine Ashton levélben
fordult Ban Ki Mun ENSZ-fõtit-
kárhoz az EU ugyanis csak ak-
kor küldhet katonákat humani-
tárius segítség nyújtására, ha ezt
az ENSZ illetékes segélyirodája
kéri. A hétre várható, hogy az
iroda hivatalosan felkéri az EU-t
a líbiai lakosság érdekében nyúj-
tandó katonai szerepvállalásra.

Moammer el-Kadhafi líbiai
vezetõ hadseregének 25 harcko-
csiját lõtték ki a NATO harci gé-
pei a keleti Adzsdábíja felé veze-
tõ úton, valamint a nyugati
Miszráta közelében. Egybe-
hangzó források szerint legkeve-
sebb 11 lázadót és civilt öltek
meg szombat óta a Kadhafi-erõk
fegyverei a Miszráta elleni táma-
dásban, ahol a NATO több légi-
támadást is végrehajtott tegnap.

A líbiai hadsereg tegnap tá-
madást indított a felkelõk ellen
Adzsdábíja központjában. Hely-
színi beszámolók szerint a kor-
mányhadsereg tüzérsége erõtel-
jesen lövi a város központi ne-
gyedeit. A Kadhafihoz hû erõk
szombaton érték el a város pere-
mét. Adzsdábíja bevétele esetén
megnyílik számukra az út a fel-
kelõk legfõbb erõssége, Bengázi
városa felé. 

Az EU is kész a beavatkozásra

Kairó központjában százezren követelték pénte-
ken a megbuktatott Hoszni Mubarak elnök jogi fe-
lelõsségre vonását és a rendszerét jellemzõ korrup-
ció gyorsabb kiirtását a társadalomból. Az év eleji
forradalmat gyõzelemre vivõ tömegek egyre elé-
gedetlenebbek a hatalmat gyakorló katonaság las-
súságával. A szíriai biztonsági erõk tüzet nyitottak
tegnap az ország északnyugati részén fekvõ
Bánjászban tüntetõ tömegre, többen meghaltak

vagy megsebesültek. Huszonhat ember meghalt,
amikor a rendvédelmi erõk tüntetõkre lõttek pén-
teken a dél-szíriai Deraa városában. Két másik
embert a középnyugat-szíriai Homsz kormányzó-
ságban lõtt agyon a karhatalom. A rendõrség tüzet
nyitott több ezer tüntetõre szombaton a dél-jeme-
ni Taiz városában. Az emberek azért vonultak az
utcára, hogy megbélyegezzék az elõzõ napi sortü-
zet, amely négy demonstráló életét oltotta ki. 

Ismét tüntetnek Egyiptomban, forrongások az arab világban

Tüntettek Pesten
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Nemrég egyik politikusunk
egy másik politikusunkról
azt mondta: sosem viselt ál-
arcot. Az értékelés nagy elis-

merésnek tekinthetõ, noha
a „szakértõk”, beleértve
magukat a politikusokat

is, feltehetõen másképp
vélekednek az álarcvise-

lés kérdésérõl – ráadásul minden bizonnyal
nekik is igazuk van. Olykor a valóság is ál-
arcot ölt, úgyhogy végképp nem lehet már
megkülönböztetni a valót az álvalótól. (Hogy
a kaméleon virtuális világról most ne is be-
széljünk.) A valóság eme végletes és végzetes
elértéktelenedésének körülményei között, an-
nak mintegy visszahatásaként, egyre inkább
teret hódít az irracionális, torz világszemlélet,
a fogalomzavar, a hibás általánosítás, a felü-
letes ítélet. 
A múlt hét elkényeztetett példákkal mind-
ezekre nézve. 
Magyarországon folyik a rajtaütésszerû al-
kotmányozás, és a legenyhébb vád, amit fel
lehet hozni ellene, az, hogy elsietett és dilet-
táns, tehát felelõtlen munka. Egy olyan
„végtermék” fogja meghatározni szívbéli ha-
zánknak, a magyar állampolgároknak az
életét – ne essünk magunk is az elsietett ítélet
és felületes általánosítás hibájába: mérvadó,
tekintélyes filozófusokat, történészeket idé-
zünk! –, amelyben „a történelmi utalások fo-
galmilag tisztázatlanok és vitatható tartal-
múak”. És amely, tegyük hozzá immár pub-
licista indulattal, délibábos múltba révülésé-
vel gyanakvás, kezdetleges jogszemléletével
aggodalom, nagyotmondásaival köznevetség
tárgyává tesz minket, magyarokat a világ-
ban. (Közírói viszonyulást említettünk: kép-
zeljük el, mit szólna ehhez a pártállami
alaptörvényhez ma egy Arany János vagy
Ady Endre!) 
Itthon a valóság elterelése, az álproblémák
túllihegése jegyében két miniszterünk is tá-
madások, álságos bírálatok kereszttüzébe ke-
rült. Persze elõre tudni lehetett, hogy a ro-
mán „nemzeti velõ” szempontjából a két leg-
kényesebb tárca az egészségügy és a mûvelõ-
désügy, többek között az adottságok kataszt-
rofális állapota és a költségvetési támogatá-
sok gyalázatosan alacsony volta miatt, ezért
is volt példátlanul merész döntés az RMDSZ
részérõl e tárcák élére magyar politikusokat
javasolni, Kelemen Hunor és Cseke Attila ré-
szérõl elvállalni. Viszont a nehéz körülmé-
nyek között dolgozva óriási érdemeket szerez-
tek, megtették azokat a reformlépéseket, ame-
lyeket román miniszterek talán sohasem
mertek volna megtenni. Elismerés helyett
most populista ízû, a reális gondokkal küsz-
ködõ szerencsétlen, félrevezetett emberek ösz-
töneire, méltatlankodására utazó támadások
érik õket, olyan esetekbõl kiindulva, amelyek
hamis ok-okozati „következtetéseken” ala-
pulnak, vagy egyszerûen konstruált manõve-
rek. Nagy becsületére legyen mondva a kor-
mányfõnek, hogy egyértelmûen kiáll a legre-
formerebb minisztere mellett! 
Ilyen sodrásban kis híján elkerülte kommen-
tátori figyelmünket a hír, hogy egy ismert
csaló (család)nevet változtatva szépen kisétált
az országból. Szerényen felhívjuk ultraperfor-
mens bûnüldözõink figyelmét, hogy elõfordul-
hat, a szélhámos még egyszer nevet változtat. 
A maszk mögött gyakran egy másik
maszk van. 

Maszk és délibáb

Ágoston Hugó

M. Á. Zs.

Várhatóan hárman jelentik be
ma hivatalosan indulásukat a

Demokrata-Liberális Párt (PD-L)
elnöki tisztségéért folytatott ver-
senyben. A május 14-i tisztújítás
minden valószínûség szerint Emil
Boc jelenlegi pártelnök és Vasile
Blaga, az alakulat fõtitkára között
dõl majd el, a harmadik induló,
Theodor Paleologu volt mûvelõ-
désügyi miniszter saját bevallása
szerint is csak a „színfolt” tisztség-
re pályázik. Általános jelenség-
ként figyelhetõ meg, hogy az ala-
kulat képviselõi és miniszterei
Boc, a szenátorok pedig Blaga tá-
borát erõsítik. Eredetileg a Cris-
tian Preda, Monica Macovei és
Sever Voinescu „reformtrió” is je-

lezte, hogy valamelyikük megpá-
lyázná az elnöki tisztséget, de
nem tudták összegyûjteni az indu-
láshoz szükséges 35 aláírást és 10
területi szervezet támogatását. 

A tulajdonképpeni kampány
kezdetét megelõzõ hét végén Boc
és Blaga is részt vett a PD-L Har-
gita megyei tisztújításán, ahol a
hely szellemétõl áthatva fõleg
„magyar üzenetet” fogalmaztak
meg. A miniszterelnök-pártelnök
arról biztosította a székelyföldi
románokat, hogy nincs titkos
megállapodás a PD-L és az
RMDSZ között, „az együttmû-
ködés egyedüli alapja a kormány-
program és az alkotmány, ame-
lyet egyaránt tiszteletben kell tar-
tani Bukarestben, Csíkszeredá-
ban és Botoºani-ban”. Sokkal

szókimondóbb autonómiaellenes
üzenetet fogalmazott meg Vasile
Blaga, aki leszögezte, hogy alaku-
lata még elméleti szinten sem tud
egyetérteni azzal, hogy nemzeti-
ségi szempontokat vegyenek fi-
gyelembe a fejlesztési régiók újra-
rajzolásánál. A PD-L fõtitkára
ugyanakkor az ellenzék tudtára
adta, hogy bár belsõ megmérette-
tésre készül a párt jelenlegi elnö-
ke ellen, soha nem fogja „Emilt
kiadni Geoanának, Olgának
(Vasilescu), Crinuþnak (Antones-
cu) vagy másnak”. „A székelyföl-
di románok szavazatait könnyû-
szerrel meg tudjuk szerezni, miért
engednénk át õket másoknak?
Magunk között barátok vagyunk,
a többiek politikai ellenfeleink” –
fogalmazott Blaga. 

Román lapszemle

Fegyelmi eljárást indítottak két iaºi-i
rendõr ellen, miután azok egy helyi szó-
rakozóhelyen megtámadtak egy férfit,
majd személygépkocsival távoztak, amit
egy ittas sofõr vezetett. (Gândul) Nem-
rég 133 olyan épületet vettek lajstromba
Bukarestben, amelyek földrengés esetén
nagy veszélyt jelentenek. Ebbõl tizenhár-
mat kormánypénzekbõl, nyolcat pedig a
lakók hozzájárulásával erõsítettek meg.
(România liberã) Egy erdélyi gróf,
Kálnoky Tibor is hivatalos a brit trón
második számú várományosa, Vilmos
herceg esküvõjére. (Adevãrul)

Emil Boc pártelnök (balra) „valódi” kihívója Vasile Blaga fõtitkár lesz a PD-L május 14-i tisztújításán Fotó: Mediafax

PD-L: 2+1 jelölt
Indul a demokrata-liberálisok elnökválasztási kampánya

ÚMSZ

Székelyföld mint különálló
fejlesztési régió – ez a gondo-

lat állt a hétvégén Gyergyó-
remetén megrendezett gazdasági
konferencia középpontjában. Az
RMDSZ székelyföldi politikusait
Laczkó-Albert Elemér, a Hargita
megyei község polgármestere hív-
ta meg a mûhelybeszélgetésre an-
nak érdekében, hogy a három
érintett megye képviselõi és a ve-
zetõ politikusok közösen vitassák
meg Székelyföld egységes fejlesz-
tésének lehetséges módozatait. 

Kelemen Hunor szövetségi el-
nök az RMDSZ középtávú fej-
lesztéspolitikai elképzelését ismer-
tette, melynek fontos szempontja,
hogy a fejlesztési régiók kialakítá-
sánál a gazdasági hagyományokat
is figyelembe kell venni. Kelemen
Hunor kiemelte a fenntartható fej-
lõdés, a gazdasági versenyképes-
ség és a munkahelyteremtés fon-
tosságát Hargita megye és a gyer-
gyói régió számára. 

Borboly Csaba, Hargita megye
Tanácsának elnöke a megye fej-
lesztési terveit, stratégiáit mutatta
be. „Igyekszünk magunkra vállal-
ni azokat a feladatokat, amelyeket
a kormány struktúrái nem képe-
sek ellátni a gazdaságélénkítés te-
rületén, illetve szociális téren. A
megyei tanács fõ fejlesztési priori-

tásának a mezõgazdaságot és a tu-
rizmust tekinti, minden más fej-
lesztésnek ezt a két ágazatot kell
erõsítenie” – fejtette ki Borboly.

Tánczos Barna vidékfejlesztési
és mezõgazdasági államtitkár töb-
bek között arra hívta fel a jelenle-
võk figyelmét, hogy fontos felké-
szülten várni az Európai Unió
2014–2020-as tervezési idõszakát,
hogy Székelyföld minél jobban ki-
használhassa a kínálkozó lehetõ-
ségeket. Szabó Árpád Maros és
Demeter János Kovászna megyei
tanácsi alelnökök megyéjük jelen-
legi helyzetérõl és legfontosabb
fejlesztési terveirõl számoltak be.

A szemináriumon részt vettek
még Antal István Hargita megyei
parlamenti képviselõ és Gyerkó
László szenátor, Bende Sándor,
az RMDSZ Gyergyói területi
szervezetének elnöke, Petres Sán-
dor, a Hargita Megyei Tanács al-
elnöke, illetve a gyergyói térség
több polgármestere, Maros,
Kovászna és Hargita megye ön-
kormányzatainak képviselõi, va-
lamint Balogh György csíkszere-
dai magyar konzul.

Mint elhangzott, a gyergyó-
remetei találkozó volt az elsõ
azon konferenciák sorában, me-
lyeken – a szervezõk szerint –
elõkészítik Székelyföld külön
fejlesztési régióként való mûkö-
dését. 

Elõkészítik a különálló 

székelyföldi fejlesztési régiót
Folytatás az 1. oldalról

Borbély László környezetvédelmi
miniszter szerint az EB ítélete
nem a jogszabály törvényességé-
rõl szól, hanem az Európai Unió
Mûködési Szabályzatának 110-es
cikkelyét értelmezi, amely szerint
egy uniós tagállam nem szabhat
ki környezetszennyezési díjat a
gépkocsik elsõ regisztrációjára, ha
ez a díj elbátortalanítja az adott
tagország polgárait a más tagál-
lamokból behozott autók regiszt-
rálásától. „A regisztrációs díjról
szóló jelenlegi jogszabály szöve-
gét 2010 decemberében az Euró-
pai Bizottság szakembereinek vé-

leményét kikérve és figyelembe
véve véglegesítettük. A gépkocsi
származásától és a tulajdonos ál-
lampolgárságától függetlenül,
minden egyes gépkocsi-beíratás-
kor ki kell fizetni a regisztrációs
díjat” – hangsúlyozta Borbély.
Mint ismeretes, a kormány 2010
karácsonya elõtt átlagosan 45–50
százalékkal emelte meg a gépko-
csik regisztrációs adóját. A leg-
több adót a külföldön vásárolt
gépkocsik tulajdonosainak kell fi-
zetniük, 3200 köbcentiméteresnél
nagyobb hengerûrtartalmú, euro-
szabványoknak nem megfelelõ,
20 évesnél régebbi autót kívánnak
beíratni. 

„Regadó”: okafogyott ítélet

ÚMSZ

Szemenszedett hazugságnak,
alaptalan rágalomnak minõsí-

ti Olosz Gergely képviselõ a Kró-
nika pénteki közlését, amely sze-
rint a korrupcióellenes ügyészség
vizsgálatot folytat ellene csúszó-
pénz elfogadásának gyanújával.
Hétvégi közleményében a vállal-
kozó-politikus követeli, hogy vá-
laszát a napilap tegye közzé,
ugyanakkor kilátásba helyezte,
hogy becsületsértésért bepereli a
Krónikát. A lap „megbízható for-
rásokra” hivatkozva arról írt,
hogy Olosz Gergely évekkel ez-
elõtt az Országos Energiaszabá-
lyozó Hatóság elnökeként köz-
benjárt egy dél-romániai cég érde-
kében, hogy az megkaphassa az
elektromos energia forgalmazási
jogát. A kenõpénzt állítólag a ro-
mán cég egy Seychelles-szigeteki
számláról utalta át egy Bécsben
mûködõ tanácsadói cégnek, majd
onnan továbbították az energia-
szabályozó hatóság elnökéhez. A
képviselõ szerint nem létezik ilyen
eljárás, soha nem kért vagy kapott
csúszópénzt, ezzel sosem gyanú-
sították. Megjegyzi, hogy a Króni-
ka semmiféle bizonyítékkal nem
rendelkezik, nem hivatkozik hiva-
talos forrásra, illetõleg hatóságra.
Olosz – akit lapzártánkig nem
tudtunk elérni – ugyanakkor a Há-
romszék napilapnak elismerte: a
korrupcióellenes ügyészségen va-
lóban eljárás folyik ellene, ám
nem csúszópénz elfogadásával,
hanem befolyással való üzérke-
déssel gyanúsítják két magáncég
között. Az idézést február 25-én
kapta kézhez, jelentkezett is a ha-
tóságnál, részleteket azonban er-
rõl nem árult el. Mint mondta, is-
mertették vele a gyanút, de az
ügyet nevetségesnek tartja, hiszen
nem követett el semmit. 

Olosz pereli

a Krónikát

Folytatás az 1. oldalról

Az RMDSZ volt ügyvezetõ elnö-
ke szerint Tõkés és a most szerve-
zõdõ Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) „arra utazik, lerombolja
az RMDSZ hitelét, protesztszava-
zatokat erõltessen ki”. Hozzátet-
te: ez veszélyes játék lehet, mert
mi történik akkor, ha az RMDSZ
nem kerül be a parlamentbe, mi
lesz akkor, ha nem lesz, aki meg-
védje a történelmi magyar egyhá-
zakat, az iskolákat vagy a magyar
embereket a bármikor felkorbá-
csolható nacionalizmustól. Ta-
kács szerint Tõkés budapesti meg-
rendelésre konfrontálódik az

RMDSZ-szel, ahogy tette koráb-
ban bukaresti megrendelésre.
Hozzátette: az RMDSZ elszámo-
lásai megtalálhatók a pénzügyõr-
ség, számvevõszék, országos vá-
lasztási hivatal archívumaiban
vagy a hivatalos közlönyben, akit
érdekel, ott megtalálhatja. „Vol-
na-e lehetõség arra, hogy ugyan-
ezt megtekintse a Tõkés László
körüli alapítványok, intézmények
esetében is?” – tette fel a kérdést a
Communitas Alapítvány elnöke.
A hét végén Tõkés László ismétel-
ten elégedetlenségét fogalmazta
meg azzal kapcsolatban, hogy
nem kapott választ a támogatások
elköltését firtató kérdéseire. 

Takács-replika Tõkésnek
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Gy. Z.

Évtizedes hagyomány
szakad meg, amikor a

május 13-a és 15-e között
Rostockban megtartandó
pártkongresszuson Philip
Rösler átveszi a stafétabotot
Guido Westerwellétõl. Az
FDP eddigi elnöke a baden-
württembergi és rajna-pfalzi
tartományi választásokon el-
szenvedett katasztrofális ve-
reség miatt mondott le pártel-
nöki posztjáról – miközben
azonban külügyminiszteri
tárcáját megtartja. (A nem
csekély diplomáciai bonyo-
dalmakat is „megõrizve”:
Westerwelle élettársa ugyanis
szintén férfi, amit a világ szá-
mos országában még nehe-
zen tolerálnak.) 

Rösler az élre került

Rösler orvos, s mint ilyen,
az egészségügyi miniszter
posztját tölti be. Egy hónap
múlva pedig beülhet az al-
kancellári székbe is. Évtize-
dekig a külügyminisztert il-
lette ez a tisztség (1966 óta
Kurt Georg Kisinger nagyko-
alíciójában Willy Brandt,
Brandt kancellársága idején
Walter Scheel, Helmut
Schmidt, illetve Helmut Kohl

kormányában Hans-Dietrich
Genscher, Gerhard Schröde-
rében Joschka Fischer, az el-
sõ Merkel-kabinetben pedig
Frank-Walter Steinmeier töl-
tötte be.) Amúgy a hétközna-
pi életben az alkancellárnak
semmi hivatalos feladata
nincs, a vonatkozó törvény
szerint azonban üresedés
vagy akadályoztatás esetén
ellátja a kancellári teendõket.
Ez történt 1974-ben: Brandt
lemondását követõen május
7-tõl kilenc napig Walter
Scheel volt a megbízott kan-
cellár is. Érdekes módon vál-
tozik a közvélemény hangu-
lata Németországban (is). A
berlini kormány legnépsze-
rûbb tagjának Karl Theodor
zu Guttenberg bizonyult,
maga is arisztokrata szárma-
zású, rendkívül dekoratív fe-
lesége egyenesen Bismarck
dédunokája; közkedvelt volt
egészen addig, amíg ki nem
derül róla, hogy doktori disz-
szertációját az internetrõl –
legyünk méltányosak – ollóz-
ta össze. A népszerûségi lis-
tán Philip Rösler vette át a
helyét, mert bár a német
egészségügy ugyanúgy gon-
dokkal küszködik, ha nem is
olyan súlyosakkal, mint a vi-
lág legtöbb országában (ná-
lunk is), rokonszenves és sze-

rény személyisége mégis a
magasba emelte.

A német lapok úgy írnak
róla, hogy a háború utáni
Németország politikájának
legkülönlegesebb személyisé-
ge. A sajtó egyenesen csoda-
gyerekként emlegeti. Nagy
jövõ várhat tehát rá (bár nagy
a valószínûsége, hogy a kö-
vetkezõ választásokon a je-
lenlegi koalíció kikerül a ha-
talomból), jóllehet azt nyilat-
kozta a rádióban, hogy 45
éves korában véget kíván vet-
ni politikai pályafutásának.

Katonás gyermekkor

Gyilkos háború kellõs kö-
zepén, 1973 februárjában
született a Soc Trang nevû
dél-vietnami városkában, ti-
zenöt kilométernyire a Me-
kong folyó partjától. Szülei

nagy valószínûséggel közvet-
lenül a születése után meg-
haltak. Kik voltak, mi volt a
nevük, hol található a sírjuk
– senki sem tudja. Neki azon-
ban hihetetlen szerencséje
volt: valaki megtalálta, és be-
vitte a város szélén található
Kanh Hung katolikus árva-
házba. Kilenc hónapra rá a
kis lelencgyereket újabb sze-
rencse érte: a hamburgi
Rösler család örökbe fogad-
ta, és elnevezte Philipnek.
Ekkor kapta a születésnapját
is: egész hivatalosan a német
állampolgársági törvény elõ-
írásai alapján. Kora után úgy
becsülik, hogy február 24-e
lehetett. „Lehet akár február
25-e vagy 27-e is – a február
24-e azonban nem lehet vita
tárgya, mivel ez áll az irata-
imban, pecséttel igazolva” –
mesélte. Örökbefogadói – a

mama kórházi nõvér, a papa
a Bundeswehr helikopter-pi-
lótája, repülõoktató, a szoci-
áldemokrata párt tagja – fo-
lyamatosan költöznek: Ham-
burg, Bückeburg, Hannover
van a sorozatban. Házassá-
guk törést szenved. A kis
Philip négyesztendõs ekkor,
apja, Uwe veszi magához.
Rösler így emlékezik vissza:
„Soha nem bántam meg, és õ
sem!” Az iskola a kaszárnyá-
val szemközt található, „gye-
rekként a tiszti kaszinóban
étkeztem”. Otthon szigorú
katonai drill uralkodott, „ez
nem a Villa Kunterbunt volt”
(német mesevilág neve –
szerk. megj.).

Születésnapi ajándék

„Már az óvodában is tisz-
tában voltam azzal, hogy

másképp nézek ki. Édes-
apám akkoriban megraga-
dott, és a tükör elé állított.
Nos, fiam, amint láthatod,
másmilyen vagy. És minden-
rõl felvilágosított.” Mosto-
haanyja manapság Chilében
él, csak néhány esztendeje
vették fel egymással ismét a
kapcsolatot. Rösler az orvo-
si egyetemen ismerkedett
meg Wiebkével, egy kecses,
szõke, boldog évfolyamtár-
sával. Elõbb Wiebke vetett
szemet rá, majd õ is viszo-
nozta a szerelmet. A lány
beszélt neki a katolikus val-
lásról is, és õ lett a kereszt-
anyja, amikor 2000-ben be-
lépett az egyházba. A két or-
vos 2002-ben házasodott ös-
sze. Amikor Rösler 2009-
ben letette a miniszteri es-
küt, ikerlányaik – Grietje és
Gesche – épp az elsõ szüle-
tésnapjukat ünnepelték. 

Miniszteri tisztsége miatt
az ikerlányok gyakorta nél-
külözni kénytelenek õt: ha
esténként nem tud haza-
menni, a hivatalában alszik
egy tábori ágyon – tisztessé-
ges lakbért fizet ezért. Imád-
ja a német zenét: iPodján
számtalan Udo Jürgens- és
Herbert Grönemeyer-szá-
mot tárol. (Grönemeyer írta
a 2006-ban Németország-
ban megrendezett labdarú-
gó-világbajnokság hivatalos
indulóját.) Röslernek van
egy különleges hobbija is:
hasbeszélõ. Keresett szem-
orvosként a Willi nevû baba
segítségét vette igénybe,
hogy így oldja kis betegei-
nek a félelmét. 

Hasbeszélõ lelencgyerekbõl alkancellár

Bogdán Tibor 

Nemcsak a romániai ha-
tóságok, de vezetõ ro-

mán politikusok, így Traian
Bãsescu államfõ, Teodor
Baconschi külügyminiszter
és Gigi Becali, az Új Nemze-
dék Pártjának elnöke romák-
kal szembeni „sztereotip
szóhasználatáért” és „diszk-
riminatív nyelvezetéért ma-
rasztalja el Romániát a wa-
shingtoni külügyminisztéri-
um, amely most hozta nyil-
vánosságra az emberi jogok
tiszteletben tartását felmérõ
jelentését.

Rasszizmus 
stadionokban…

A jelentés szerint Románi-
ában jelenleg 1,8-2,5 millió
roma etnikumú román ál-
lampolgár él, ami nagyjából
az ország lakosságának tíz
százalékával egyenlõ. Ennek
alapján akár bírálatként is ér-
telmezhetõ az a megállapí-
tás, miszerint ezzel szemben

a legutóbbi, 2002. évi nép-
számlálás csak 550 ezer ro-
ma etnikumú lakost tüntet
fel, de a 2008. évben kiadott
kormányjelentés is mindösz-
sze 1,2 millió romáról tud.

A washingtoni diplomácia
illetékesei „nagyfokú aggo-
dalmuknak” adnak hangot
amiatt, hogy a román rend-
õrség romaellenes erõszakos
akciói – ideértve a veréseket,
az üldöztetés egyéb fajtáit –
amolyan rutinná váltak.

Az amerikai külügyi illeté-
kesek figyelmét az sem kerül-
te el, hogy Gigi Becali lecigá-
nyozta a Rapid labdarúgó-
csapatának tulajdonosát, Ge-
orge Copost, egyben pedig
azt is kijelentette, hogy a bu-
karesti vasutascsapat játéko-
sai nélkül az országos válo-
gatott „fehérebb lenne”.
Ezért a diszkrimináció elleni
tanács megbírságolta, Becali
viszont fellebbezett. Az ügy-
ben végleges döntés mind-
máig nem született – róják fel
a jelentés szerzõi a romániai
igazságszolgáltatásnak. Wa-

shington mindennek kapcsán
arról is említést tesz, hogy ro-
mániai labdarúgó-mérkõzé-
seken sûrûn hangzanak el
rasszista bekiáltások.

Ugyancsak az igazságszol-
gáltatást éri bírálat azért is,
hogy nem tett lépéseket a
Romani Criss szervezet pa-
naszának kivizsgálása érde-
kében; a romaszervezet azért
fordult az ügyészséghez,
mert 2009 áprilisában a
Dinamo labdarúgócsapatá-
nak szurkolói a Rapid elleni
mérkõzésen romaellenes
rasszista jelmondatokat
skandáltak, és rasszista szö-
vegeket függesztettek ki a le-
látókon. 

A romaellenes megnyilat-
kozások sorában tesz emlí-
tést a jelentés a teniszsport
egykori csillagáról, Ilie
Nãstaséról is, aki a románi-
ai roma közösséget a több-
ségében magyarok lakta
Hargita megyében telepítet-
te volna le, megváltoztatva
így a térség etnikai összeté-
telét. Ezért a diszkriminá-
ció elleni tanács 600 lejes
bírságot rótt ki rá. 

…és politikusi 
körökben

De újságírók, kormány-
tisztség-viselõk is gyakran

tesznek a romák által diszkri-
minatívnak ítélt kijelentése-
ket. Konkrét példaként hoz-
zák fel a szerzõk Teodor
Baconschi nyilatkozatát, mi-
szerint „fiziológiai, termé-
szetben gyökerezõ, bûnözési
gondok akadnak a román kö-
zösségekben, mindenekelõtt
a roma etnikumú román ál-
lampolgárok közösségei-
ben”. Ennek kapcsán meg-
említik, hogy emiatt nem
kormányzati szervezetek a
bukaresti diplomácia vezetõ-
jének lemondását követelték,
sõt, panaszt emeltek az Or-
szágos Diszkriminációelle-
nes Tanácsnál is, amely meg-
rovásban részesítette a kül-
ügyi tárcavezetõt.

A dokumentum terjedel-
mes szövegrészben foglalko-
zik Traian Bãsescu romaelle-
nes megnyilvánulásaival.
Mindenekelõtt azt kifogásol-
ja, hogy az államfõ tévé- és
rádió-interjúiban nem tartot-
ta szerencsésnek azt, hogy a
cigány megnevezést Románi-
ában a roma névvel váltották
fel, mivel így Európában a
románokat gyakran összeté-
vesztik a romákkal. Egy má-
sik tévéinterjújában azt állí-
totta, hogy a roma közösség
tagjai koldulni küldik gyer-
mekeiket, miközben õk ma-
guk lopni indulnak. A romák

szerint a vándorlás a munká-
val egyenértékû – tette hozzá
az államfõ, aki szlovéniai hi-
vatalos látogatása alkalmával
is tett rasszista kijelentést: a
jelentés szerzõi ez esetben azt
a véleményét kifogásolják,
hogy a romák közül csak
igen kevesen akarnak dolgoz-
ni, legtöbben lopásból élnek.

Ott szerepelnek a doku-
mentumban a nemzeti liberá-
lis politikus, Ludovic Orban
romákat sértõ szavai, vala-
mint a romák Bukarestbõl,
Temesvárról, Resicáról és
más helységekbõl történt erõ-
szakos kitelepítése is. 

Romániai romasors

A szerzõk hivatkoznak
nem kormányzati szerveze-
teknek azon megállapításaira
is, miszerint a roma közössé-
gek számára nem biztosított
számos közszolgáltatás, a
munkához való egyenlõ esély
– tavaly például a romániai
romák 45 százalékának nem
volt állandó munkahelye. A
romákat kizárják a közigaz-
gatási és igazságszolgáltatási
rendszerekbõl, legalább öt
százalékuk születési bizo-
nyítvánnyal sem rendelkezik,
2-6 százalékának személy-
azonossági igazolványa
sincs. E közösség tagjai sze-

génységben élnek, a roma
családok átlagos havi jöve-
delme 657 lej. A roma gyer-
mekek nem részesülnek ok-
tatásban, egészségügyi ellá-
tásban. Jóllehet az oktatási
tárca rendeletben tiltotta meg
a roma származású iskolá-
sokkal és egyetemi hallgatók-
kal szembeni szegregációt,
számos jelzés érkezik arra
vonatkozóan, hogy a roma
gyermekeket legtöbbször a
leghátsó padba ültetik, a ta-
nárok nem foglalkoznak ve-
lük, társaik kicsúfolják õket.
Egyes helységekben, így
Albeni-ben, Corabiában,
Kudzsírban és Polovragi-ban
a hatóságok külön osztályok-
ba, sõt, iskolákba kényszerí-
tik a roma iskolásokat.

Az amerikai külügymi-
nisztérium bírálja a román
kormányt azért is, mert kép-
telen a romák társadalmi in-
tegrációját biztosító stratégia
kidolgozására, bár hivatalos
adatok szerint 2010 végén 88
erre irányuló projekt létezett.

A kevés pozitív példa kö-
zött említik a szerzõk nem
kormányzati szervezeteknek
azt az akcióját, amelynek so-
rán roma és nem roma isko-
lások, szülõk, pedagógusok
számára közös interkul-
turális rendezvényeket szer-
veztek. 

Hazai romasors, amerikai bírálat
Elsõsorban a romákkal szembeni 
magatartást bírálja az emberi jogok 
romániai tiszteletben tartását elem-
zõ jelentésében az amerikai külügy-
minisztérium.

Az elmúlt héten biztossá vált: Guido
Westerwelle utódaként Philip Rösler
lesz az FDP új vezetõje. Angela
Merkel kormányában koalíciós part-
nerként a német liberálisok adják 
az alkancellárt is. 

Philip Rösler miniszteri eskütétele közben. Valóban különbözik az átlagos némettõl...



Elképzelhetõ, hogy Raed Arafatnak, az
Egészségügyi Minisztérium államtitkár-he-
lyettesének igaza van: az éppen megszün-
tetett bãlceºti-i kórházban jelentkezõ páci-
ens akkor is meghalt volna, ha az intéz-
ményt nem zárják be két nappal korábban.
Az is lehetséges, hogy hibás döntés volt a
páciens családja részérõl elindulni a legkö-
zelebbi kórházba egy személygépkocsival.
Lehet, hogy az áldozatnak nagyobb lett
volna az életben maradási esélye, ha oda-
haza megvárja a mentõt (amelyik akkor
éppen egy másik beteget szállított).
Csakhogy a jogi szakirodalomból ismert
fogalom, a törvényi feltételezés szerint a
kórházban van a legnagyobb esélye a sike-
res sürgõsségi beavatkozásoknak, és a
szakszerû betegellátás feltételeit sokkal

könnyebben lehet biztosíta-
ni a kórházakban, mint
odahaza. Jogi értelemben
tehát nem a törvényi felté-
telezés szorul bizonyításra,
hanem az azzal ellenkezõ

állítás.
A kérdésnek azért
van jelentõsége, mert
a bãlceºti-i tragédia

szolgáltatja az alapját annak a politikai of-
fenzívának, amelyik az egészségügyi mi-
niszter és az egész kormány ellen irányul,
s amelyiknek központi gondolata az, hogy
a kórházátalakítások és -összevonások ele-
ve elhibázott döntései a végrehajtásnak,
mi több, nemzetbiztonsági kockázatot hor-
doznak magukban.
Ami ez utóbbi kérdést il-
leti, az egészségügyi szak-
emberek (beleértve volt
minisztereket is) vélemé-
nye megegyezik abban,
hogy a hazai kórházi há-
lózat túlméretezett volt, és karcsúsításra
szorult, annál is inkább, mert Európában
általános folyamat az, hogy az alapellátás-
ra, illetve a szakorvosi rendelésekre tegye
át az egészségügyi ellátás hangsúlyát, és
csak a súlyosabb, más módon nem kezel-
hetõ esetekben küldjék kórházba a betege-
ket. 
Ahhoz azonban, hogy a kórházak számát
csökkenteni lehessen, elõzetesen biztosíta-
ni kell a lakosság hozzáférését az egészség-
ügyi szolgáltatásokhoz azt követõen is,
hogy egyes intézményeket bezárnak vagy
átalakítanak. Másfelõl egy ilyen horderejû

döntés meghozatala elõtt a lehetõ legszéle-
sebb körû társadalmi konzultációra van
szükség, és semmiképp sem nélkülözhetõ
a helyhatóságok partnersége, támogató
részvétele. Ellenkezõ esetben számítani le-
het arra, hogy az intézkedéssel elégedetlen
lakosság és a helyi elöljárók minden lehe-

tõséget megragadnak arra,
hogy bírálják, illetve meg-
kérdõjelezzék a meghozott
intézkedéseket.
Az persze sejthetõ, hogy
teljes összhangot ebben a
kérdésben valamennyi ér-

dekelt fél között nem lehetett volna kiala-
kítani még a legkörültekintõbb párbeszéd
nyomán sem. Azt viszont, hogy a helyha-
tóságok, a közvélemény és a sajtó egy em-
berként szegüljön szembe a kórházak be-
zárásával, valószínûleg el lehetett volna
kerülni.
Megítélésem szerint az érdemi szakmai és
társadalmi párbeszéd hiánya, az intézke-
dés rajtaütésszerû megvalósítása szolgál-
tatja most a legerõsebb muníciót az olykor
nemtelen ellenzéki- és sajtótámadásokhoz.
Ilyen esetekben az utólagos kommunikáci-
ónak már csak korlátozott hatása lehet,

mert az emberek többsége elvesztette a bi-
zalmát a kormány döntéseinek ésszerûsé-
gében és jóhiszemûségében. Ide jutva, már
akkor sem hajlandók támogatni a kórhá-
zak átszervezésének a programját, ha az
egyébként szakmailag megalapozott lenne.
Mégis: úgy gondolom, hogy nem a szak-
tárca egyik helyettes államtitkára kellett
volna a legmagasabb rangú tisztségviselõ
legyen, aki a közvéleménynek megmagya-
rázza a minisztérium álláspontját. Ilyen
esetben legalább az egészségügyi minisz-
ternek, ha nem éppen a kormányfõnek lett
volna a feladata az, hogy közvetlenül a
tragédia bekövetkezte után érdemi választ
adjon olyan alapvetõ kérdésekre, hogy el-
hárította-e a kormány az egyes egészség-
ügyi intézmények megszüntetésével járó
kockázatot; van-e felelõse, és ha igen ak-
kor ki a bãlceºti-i esetnek; milyen intézke-
déseket hozott a kormány azért, hogy az
egészségügyi szolgáltatásokhoz való aka-
dálytalan hozzáférést az átszervezés után
is biztosítsa.
Ha pedig még ez sem történt meg, akkor
ebbõl az érintett kormánytagoknak – vagy
bár azok egyikének – le kell vonnia a meg-
felelõ következtetést. 

Fölösleges aggódnod, nem fogok konspirálni az új kormányzat
ellen. Nem vagyok gyerek, van némi tapasztalatom a közügye-
ket illetõen. És nem vagyok vak se, látom, hogy az államcsíny
sikerült, hogy a bûncselekményt végrehajtották, ebbe – tetszik,
nem tetszik – bele kell törõdni. Azt is fölösleges mondanod,
hogy a franciák többségét elégedettséggel tölti el az új rendszer,
és nem nagyon érdekli, hogy tiszteletben tartja-e a törvényessé-
get meg a szabadságjogokat. Ezzel már csak azért is tisztában
vagyok, mert jól ismerem a mi fásult, korrupt és enervált honfi-
társainkat, és tudom, nem esnek kétségbe, hogy szolgaságba ta-
szítják õket, viszont nagyon is fontos nekik, hogy garantálják
anyagi jólétüket. (…) Én azért vagyok kétségbeesve, (…) mert
az úgynevezett kimûvelt és tisztességes osztályok nem kénysze-
rûen beletörõdtek az elõbbiek uralmába, (…) hanem (…) még
örülnek is neki. Mert a franciákban annyira meggyöngült az er-
kölcsi érzék, hogy (...) immár nemcsak a paraszt, a polgár meg
a kereskedõ mond le készségesen a szabadságról, méltóságról
meg az ország becsületérõl, hanem az úgynevezett nemzeti elit
is. (1)
A nemzet jelenleg betegesen retteg a szocialistáktól, és csakis
arra vágyik, hogy újra jólétben élhessen. Ebben az állapotában
egyszerûen nem képes, és – bár nem szívesen mondom ki – ta-
lán nem is méltó a szabadságra. Hiába is próbálnánk visszaállí-
tani a demokratikus intézményeket, tehetetlenek vagyunk az
uralkodó eszmékkel meg a közhangulattal szemben. (2)

Alexis de Tocqueville levelezésébõl (1. bátyjának, 2. egyik barátjának).
Fordította Ádám Péter 

Bãlceºti-i tanulságok
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Furcsa jószág a nemzeti méltóság. A helyes mérték el-
találása ember- és mûveltségfüggõ, arányérzéket kíván
és nem utolsó sorban a józan mérlegelni tudás mûvé-
szete szükséges hozzá. Mondom mindezt abból a kö-
zönséges alkalomból, hogy Hargita, Kovászna és a
Maros megyei románok (avagy a hat székely székben
élõ nemzetféltõk) öszveszövetkeztek, hogy ismételten
felépítik magos Déva várát. De helyesebb, ha helyi fo-
galmakkal dolgozunk: János Zsigmond fejedelem
után õk másodszor is odatennék a székelyt, hogy tá-
madjon, majd (meg)bánja.
A három megyében élõ búsak a csíkszeredai ortho-
doxia központban szövetségre léptek egymással,
„mert nem tûrhetik azt a mocskolódást, gyalázatkép-
zést (= támadást), amit a székelység mível az ottlakó
románság nemzeti méltóságával”. Nem tudjuk ponto-
san, mit értenek ezen, de mióta Gáll Ernõ megalkot-
ta a sajátosság méltóságának fogalmát, azóta minden-
kinek van belõle a térségben, kisebb-nagyobb kóros
elfajulással. Amúgy látszik, hogy midõn az orthodox-
iával öltenek magukra vértet, megint a vasgárda fel-
élesztésére törnek – hiszen a román fasizmus volt az
egyetlen, amely az államvallást is bekapcsolta ideoló-
giájába. 
Hogy Románia hírneve nem a legrózsásabb, hogy or-
szágunk ma nem a legnemesebb ércként fénylik a vi-
lágpiaci mérleg serpenyõjében (költõi képzavar), az
tény. Különbözõ leminõsítések, negatív rangsorolások,
a külföldön munkát vállaló polgárok kétes renoméja,
hogy botrányok-gyilkosságok-leánykereskedelem-csalá-
sok típusú hírek kelnek szárnyra Romániáról – ez is
valós. A nemzeti méltóság ezzel nem sérül, hitem sze-
rint, hiszen, akinek nem inge, ne vegye magára. Az
igazak nem azonosítják magukat a salakkal. Az is a
nemzet tartozéka, mint az egyednél a szájszag, lábiz-
zadás. Csendben tudomásul vesszük, megmosdunk, vi-
gyázunk az étrendre, kölnit is használunk.
Busikáknak üzenem: a hon ramaty hírét nem a székely-
ség költi. Túl kevesek ahhoz, meg aztán idegen nyelve-
ket sem tudnak. A krónikus rossz közérzet forrása nem
a székelységben rejlik, hanem bennetek, akik egy ósdi
mentalitás foglyai vagytok. 
Ui. ha nem fõfoglalkozású nemzetféltõk vagytok, ha
nem a gyarmatosítók fensõbbségével, a tutival jõtök s

nagy civilizátorként viselkedtek, ha nem
akartok asszimilálni, kiszorítani, fõnökké
válni vérségi alapon, talán a méltóság is
megemelkedik. Az igazi rossz hírt a román
köznyilvánosság kelti, a kritikus és az ön-

kritikus. (Ezt már nem lehet visszaparan-
csolni a palackba sajtótörvénynyel.) 
A hírözönnel a világ keresztüldöfi a

legbizáncibb, leggárdistább vas-
páncélt is. 
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Az érdemi szakmai és
társadalmi párbeszéd 
hiánya szolgáltatja most
a legerõsebb muníciót.

Székely Ervin 

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A szerelem két ember szerzõdése egymás 
túlbecsülésére.” Emil Cioran

Tûnödés

Lemondó elit

„Mocskolván 
magukat szügyig”

A hétvége címe. A Gondolat lelkérõl,
Cristian Tudor Popescu, Gândul.

Magyarázat. A Gândul utolsó nyomtatás-
ban megjelent számában, a lap vezetõ pub-
licistája megindító gondolatokkal búcsúzik
az olvasótól. Az újság nem egészen hat
évet élt, a szakmai és sajtóerkölcsi mércét
nagyon magasra állítva. CTP bejelenti,
hogy a román írott sajtóban többé már
nem cikkezik, leírja a lap hõskorszakát,
véleményt mond azokról, akik eszköznek
tekintik a lapcsinálást különféle érdekeik
megvalósítására, s azokról, akik mindenfé-
le árukapcsolással (könyvek, lemezek stb.),
az olvasói olcsó ízlésnek tett kompromisz-
szumokkal próbálják „mehetõsebbé”
„marketingolni” termékeiket. Leginkább
egy erõs képe ragadott meg: „Hiányozni
fog a lapoldal, amely megöregszik, meg-
sárgul, még törékenyebbé válik, mint ami-
lyen voltaképpen, a kedves lény bõréhez
hasonlóan, akivel hosszú éveken át együtt
élünk.” Még egyszer, utoljára: „Szép volt,
lányok, fiúk!”

Severin dicsérete. Dinu Patriciu, igazi úri-
emberi gesztussal, megvédi Adrian Severint
az Adevãrulban. Nem üzlettársak, politikai-
ideológiai gondolkodásuk, hovatartozásuk
eltérõ. Persze, a korrupció vádja súlyos –
de magunk, bevalljuk, inkább azon sajnál-
kozunk, hogy a hazai cselekvõképes szelle-
mi elitnek nincs elég olyan képviselõje,
mint õk. Osztjuk Dinu Patriciu jó vélemé-
nyét Adrian Severinrõl! (Nem a bulvársajtó
alapján, természetesen, de munkásságának
ismeretében – amelynek sok mozzanatával
egyébként kritikusan nem értünk egyet.) 

Két helyzetkép. Mardale kezdi (az elsõ
oldalon), Mardale fejezi be (az utolsón) az
Academia Caþavencu karikatúra-parádéját.
Szellemes megállapítások: 1. „Hát ide ju-
tottunk, már nem is tudtok a másvilágra
küldeni beteget, ha nem vontok össze kór-
házakat?” 2. (24.) Mûvezetõ a munkások-
hoz: „Kész, kilábaltunk a válságból, abba-
hagyni a munkát, pihenhettek a követke-
zõig.” 

A nap álhíre. Miután a Gândul csak elektro-
nikus formában jelenik meg, a Cotidianul
fontolgatja, hogy visszatér az eredeti for-
mába, és csak papíron jelenik meg.

Sebestyén Mihály
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Zsigmond Júlia

Kolozsvárra látogatott
Nádas Péter Kossuth-dí-

jas író, az egyik legnépsze-
rûbb, Európa-szerte ismert
magyar alkotó. A Korunk
Akadémia meghívottjaként
válaszolt a házigazda Ko-
runk-fõszerkesztõ, Balázs
Imre József és a közönség
kérdéseire, részleteket olva-
sott fel az Egy családregény vé-
ge és a Párhuzamos történetek
címû regényekbõl, majd a
helyszínen megvásárolható
mûveit dedikálta.

A beszélgetés egyik fontos
témája volt az író mûveiben
megjelenõ szexualitás. Sokan
vádolják azzal, hogy nyersen
szókimondó szövegeket ír,
Nádas szerint viszont az he-
lyénvaló, ha mindenrõl, az
erotikáról is, a maga nyelvén
beszél. Hogy ki hogyan vi-
szonyul ehhez, az az egyes
szereplõket, illetve olvasókat
jellemzi. A szerelemrõl való
beszéd lehetõségét tovább
boncolgatva felvázolta, miért
nem nevezhetõk a romantika
idején szerelmes regények-
ként íródott alkotások szerel-
mes regényeknek: „ezek in-
kább társadalmi-szociális és
politikai kérdésekrõl szólnak,
nem pedig a szerelem problé-
máiról. Shakespeare legna-

gyobb szerelmi drámájáról is
elmondható: családi viszá-
lyokról, történelemrõl, kora-
beli szokásokról igen, de Ró-
meó és Júlia szerelmérõl alig
tudunk meg belõle valamit.”
A szerelem igazi problémái-
ról: megvetettségrõl, anya-
nyelvi határokról, eltérõ szo-
cializációról, kommunikáci-
ós görcsökrõl, a legbanáli-
sabb mozzanatokról folyta-
tott vitáról, arról, hogyan kell

a fogkrémet kinyomni a tu-
busból, nincs szó. „Ezekrõl
az irodalom hallgat, holott
másról sem kellene beszél-
nie” – jelentette ki az író.

Nádas Péter módszeresen
él a hallgatással mint mûvé-
szi eszközzel. „A hallgatás
nyelvét a legnehezebb meg-
találni” – vezette be a kérdést
Balázs Imre József, a Korunk
fõszerkesztõje. A sikeres pró-
bálkozás viszont tetten érhe-

tõ a Saját halál címû Nádas-
mûben is, amelynek alapjául
az 1993-ban három és fél
percre bekövetkezett klinikai
halála szolgált. Itt a beszédes
betûkkel telerótt oldalak kö-
zé be-beékelõdik egy vadkör-
tefa képe. A szerzõ, aki
1961–63-ban a Nõk Lapjának
fotóriportere volt, egy éven
át mindennap lefényképezte
a százhúsz éves fát, s az ösz-
szegyûlt több ezer fotóból

olyanokat válogatott ki,
amelyeken látszik a változás,
s amelyek bizonyítják: „az
idõ átmenet, s nincs is sem-
mi más a létezésben, csak át-
menet.” A képeknek techni-
kai szerepük is van: „a tekin-
tetnek fontos az üresség,
meg kell pihennie, ha a szö-
veg fárasztja.”

Nádas szerint az iroda-
lomnak nemcsak az olvasó,
de az író számára is izgal-
masnak kell lennie. A re-
gényíró bevallotta: unja a
prózaírás bekezdésekre le-
bontott kötött angolos sza-
bályait, a linearitást, a kon-
venciókat, ezért szívesen él a
költészet elemeivel. 

Az utóbbi idõben több
költeménnyel is elõhozako-
dott: április 4-én egy szabad-
ságról szóló elbeszélõ költe-
ménnyel tisztelgett Budapes-
ten a Széchenyi Irodalmi és
Mûvészeti Akadémia em-
lékestjén a névadó elõtt.
Drámaíróként már koráb-
ban bemutatkozott, a buda-
pesti Katona József Szín-
házban most a Szirének címû
drámája van mûsoron.

Írói szemléletmódját, vala-
mint létfelfogását a szerzõ
egy Gaál István filmrendezõ-
tõl kölcsönvett mondattal ös-
szegezte: „Tudnom kell, ho-
vá teszem le a kamerát.” 

Röviden

Markó-könyvbemutató 

Szászrégenben is bemutat-
ták a hétvégén Markó Béla
nemrég megjelent két köte-
tét: Az erdélyi macska és a Kié
itt a tér? címû könyvekrõl
Nagy Miklós Kund, a Nép-
újság fõszerkesztõje beszélt.
A kritikus rámutatott, e két
munka egyfajta naplónak is
tekinthetõ. Az elõbbi több-
nyire a diktatúra éveiben
született szépirodalmi íráso-
kat tartalmaz, a második-
ban az író-politikus az erdé-
lyi magyarság ’89-es fordu-
latot követõ létének, jogküz-
delmének dilemmáival, jö-
võképének alapvetõ kérdé-
seivel foglalkozik. 

Communitas: megvannak
az ösztöndíjasok

Közzétették a hétvégén a
Communitas Alapítvány
által meghirdetett pályázat
eredményeit, ezeket fiatal
erdélyi magyar alkotók, mû-
vészek támogatására szán-
ják. Az alapítvány alkotói
ösztöndíjbizottságához az
idén 251 (irodalom 29, zene
49, képzõmûvészet 96, szín-
ház 43, film 34) pályázat ér-
kezett be. A 41 nyertes pá-
lyázó egy éven át kaphatja
majd a havi 700 lej értékû
támogatást. Az ösztöndíjgá-
lára május 14-én, Marosvá-
sárhelyen, a színházmûvé-
szeti egyetem dísztermében
kerül sor.

Író, kamera és szexualitás
A Korunk Akadémia vendége volt Nádas Péter a kincses városban

Az erdélyi

népi építészet 

remekeirõl
Sipos M. Zoltán

Udvarhelyszék jellegze-
tes népi építészetével

foglalkozó könyvet mutattak
be a kolozsvári magyar fõ-
konzulátuson a hétvégén.
Furu Árpád építõmérnök, a
Transylvania Trust Alapít-
vány munkatársa Udvarhely-
szék népi építészete címû, a
Glória könyvkiadó gondozá-
sában megjelent legújabb kö-
tetét Szilágyi Mátyás ma-
gyarországi fõkonzul üdvöz-
lõ beszéde után Pozsony Fe-
renc, a Kriza János Néprajzi
Társaság elnöke, valamint
Balassa M. Iván magyaror-
szági etnográfus méltatta.
„A szerzõ munkássága gya-
korlatilag Kós Károly élet-
mûvének folytatása, a neves
erdélyi polihisztor munkáját
egészíti ki” – fogalmazott
Pozsony Ferenc, aki azt is el-
mondta: Furu Árpád nem-
csak az épületekkel foglalko-
zik, hanem figyelmet fordít
az udvarhelyszéki emberekre
is. A kötet mintegy százöt-
ven udvarhelyszéki telepü-
lést mutat be a jellegzetes né-
pi lakóházak részletes leírá-
sa és összehasonlítása révén.
Ugyanakkor az alapos kuta-
tómunka során a szerzõ a ré-
gióbeli településszerkezete-
ket is ismerteti. Furu Árpád
korábban Torockó és Kalo-
taszeg népi építészetét be-
mutató kötetet jelentetett
meg. 

Magánkézben
Emil Cioran
hagyatéka
ÚMSZ

Egy romániai üzletem-
ber vásárolta meg Emil

Cioran Párizsban árverésre
bocsátott hagyatékát: román
nyelven írt leveleket, kézira-
tokat, fényképeket. George
Brãiloiu 405 ezer eurót fize-
tett a száz éve született ro-
mán-francia filozófustól
származó értékes dokumen-
tumokért, amelyek megszer-
zésért a köztelevízió (TVR)
és a Központi Egyetemi
Könyvtár is versenybe szállt.
Mint ismert, a hazai mûvelõ-
dési minisztérium pénzhi-
ányra hivatkozva nem vett
részt a múlt csütörtökön tar-
tott liciten. Brãiloiu azt állít-
ja, a rádióból értesült az ár-
verésrõl és arról, hogy a ro-
mán állam nem tart igényt
Cioran hagyatékára. „Le-
döbbentett a hír, hogy az or-
szág elveszítheti ezeket az ér-
tékes dokumentumokat, és
úgy döntöttem, jelentkezem
a liciten. Az iratok a román
kulturális örökség részei, így
Romániában van a helyük”
– magyarázta az üzletember
a HotNews.ro hírportálnak.
Tájékoztatása szerint szerze-
ményét nem akarja megtar-
tani, vagy a Központi Egye-
temi Könyvtárnak, vagy a
nagyszebeni Astra Könyv-
tárnak adományozza azo-
kat. George Brãiloiu ezen a
héten dönt a megvásárolt
Cioran-hagyaték sorsáról. 

Gitárvirtuózok Székelyföldön
Baloga-Tamás Erika

Orosz, ukrán, moldáv,
szerb, német, spanyol,

francia, osztrák, angol és ha-
zai zenészek lépnek fel a ma
kezdõdõ, hat napot tartó
Terra Siculorum Nemzetközi
Klasszikusgitár-fesztiválon.
Bár a Harmonia Cordis
Egyesület szervezésében zaj-
ló igen rangos fesztivál fõbb
eseményeinek Székelyudvar-
hely ad otthont, de Csíksze-

redában és Sepsiszentgyör-
gyön is klasszikusgitár-estek-
re várják a rendezvény ideje
alatt a hangszer szerelmeseit.
Az immár negyedik alkalom-
mal jelentkezõ fesztivál új-
donsággal is szolgál, hisz
idén a világhírû gitárvirtuó-
zok fellépése elõtt, hazai és
külföldi tehetséges diákok
mutathatják be tudásukat.
„A fesztivál ideje alatt szá-
mos koncert, külföldi és bel-
földi tanárok által tartott

mesterkurzusok várják az ér-
deklõdõket, ugyanakkor egy
igen komoly, négy korcso-
portban meghirdetett ver-
senyre is sor kerül, melynek
fõdíja egy háromezer euró ér-
tékû gitár, a második és har-
madik helyezett pénzjuta-
lomban részesül” – nyilat-
kozta lapunknak Beke István
szervezõ.  Bár a rendezvény
kötségvetése közel negyven-
ezer euró, a koncertekre in-
gyenes a belépõ. „A fesztivál

költségeit fõként pályázati
pénzekbõl finanszírozzuk, de
a támogatók, partnerek is je-
lentõs összegekkel segítettek”
– mondta a szervezõ. A kon-
certeknek Székelyudvar-
helyen a polgármesteri hiva-
tal Szent István-terme ad ott-
hont, mindennap 19 órától.
Ma este Udvarhelyen a Duo
Joncol koncertezik, Csíksze-
redában a Szent Ágoston-
templomban pedig a Far-
kas–Barabás-páros. 

EMKE-ünnep Kolozsváron
ÚMSZ

A kulturális autonómia
lesz a garancia a közmû-

velõdési egyesületek mûkö-
désének fenntartására – je-
lentette ki Kelemen Hunor
kulturális miniszter Kolozs-
váron, az Erdélyi Magyar
Közmûvelõdési Egyesület
újjáalakulásának 20. évfor-
dulója alkalmából tartott
szombati ünnepi közgyûlé-
sén. A politikus elsõsorban
az EMKE 20 éves tevékeny-
ségének a fontosságát mél-
tatta, kiemelve, hogy az
egyesület már a ’90-es évek
elejétõl elkezdte a romániai
magyar társadalom meg-
szervezését, felkarolva a ci-
vil- és szakmai szervezetek,
illetve az alapítványok meg-
alakulását, célirányos mun-
káját pedig az elmúlt 20 esz-

tendõben töretlenül folytat-
ta. A rendezvényen tartott
szakmai fórum keretében az
RMDSZ elnöke a mûvelõ-
dési tárca közmûvelõdéssel
kapcsolatos stratégiájáról
számolt be. Kelemen Hunor
elmondta, másfél évvel ez-
elõtt szemléletváltás történt
az általa vezetett minisztéri-
umban. Kijelentette: legfõbb
célja az egyensúlyteremtés,
hiszen amikor átvette a kul-
turális tárcát, teljes arányta-
lanságot talált, ami a nemze-
ti közösségek kulturális érté-
keinek megõrzését illeti. 

Tájékoztatása szerint
2009-ben és az azt megelõzõ
tíz évben a minisztérium
költségvetésének 0,9 száza-
lékát fordította a magyar
kulturális épített örökség fel-
újítására. A tavaly ez az
arány 20 százalékra emelke-

dett, Erdély-szerte elkezdõd-
tek a magyar érdekeltségû
mûemlékek felújításai. Szin-
tén aránytalanságot talált a
Nemzeti Kulturális Alapon
keresztül lebonyolított pá-

lyázati rendszerben, az elbí-
ráló szaktestületekben egy-
általán nem voltak jelen a
nemzeti kisebbségek képvi-
selõi, de mára ez a helyzet
is megváltozott. Beszámo-
lója szerint tavaly elindítot-
ták a kulturális folyóiratok
normatív támogatását,
melyet idén is folytatnak,
ugyanakkor ismét elindítják
a közkönyvtárak állományá-
nak bõvítését célzó prog-
ramot, illetve a könyvtári ál-
lományok digitalizálását.
„Azonban mindazt, amit
felsoroltam, hosszútávon
fenn is kell tartani. Ezt pedig
csakis a kulturális autonó-
mia keretein belül tudjuk
megvalósítani, ez a jogsza-
bály lesz a garancia az intéz-
ményi rendszer mûködésére
és fenntartására” – ismertet-
te Kelemen Hunor. 

Nádas Péter regényíró nagyszámú hallgatóság elõtt olvasott fel Kolozsváron A szerzõ felvétele

Kelemen Hunor Fotó: Tofán Levente



Hivatalos nyelv 
a magyar

A háromszéki önkormány-
zat hamarosan hivatalos le-
velezésében is bevezeti az
anyanyelvhasználatot. A tel-
jes hivatalos ügyintézést
érintõ döntést Tamás Sándor
Kovászna megyei tanácsel-
nök jelentette be hétvégén a
Magyar nyelvhasználat Há-
romszéken címû konferenci-
án. A politikus úgy véli, a
változás ugyan többletmun-
kát és -költséget jelent az
ügyintézõk és a hivatal szá-
mára, de megéri odafigyelni
ezekre a részletekre, mert így
nem fordulhat elõ az, hogy
két magyar ajkú ember hiva-
talos dolgait egymás között
románul intézi. 

Áprilisi tél

Hideg esõs idõ várható a hét
közepéig, a hétvégi lehûlést
viharos erejû szél kísérte. Az
ország több megyéjében áp-
rilisi havazás is nehezítette a
közlekedést: a Hargitán ösz-
szefüggõ hótakaró alakult ki.
Kovászna megyében az erõs
szél fákat csavart ki a föld-
bõl, Bodok közelében ke-
resztbe fordult az úton egy
teherautó, és leszakadt az
utánfutója a szélviharban.
Országszerte rövidebb ideig
áramkimaradást, áraminga-
dozást okozott a rendkívüli
idõjárás, helyenként az inter-
netes összeköttetés is meg-
szakadt, ezért bankkártyával
nehézkesen lehetett az el-
múlt napokban fizetni.
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ÚMSZ-összeállítás

Útlezárással tiltakoztak
a helyi kis kórház bezá-

rása miatt a Brassó megyei
Feketehalom lakói a hét vé-
gén: szombaton száz ember
zárta le a városon áthaladó,
Brassót Nagyszebennel ösz-
szekötõ, DN1-es jelzésû fõ-
utat. A forgalom rendõri irá-
nyítás mellett, egyetlen sá-
von haladt, a mintegy százas
tömeget csak a kemény
csendõri közbelépés tudta
rábírni arra, hogy lemond-
jon a tiltakozásnak errõl a
módjáról. 

Arafat a mentõ-
szolgálatot okolja 

„Nem akarunk több értel-
metlen halált!” „Gyilko-
sok!” – kiabálták a tiltakozás
felháborodott résztvevõi,
akik két hete folyamatosan
tüntetnek a sokak által fon-
tosnak tartott helyi egészség-
ügyi intézményért. Bár az
összesen 67 kis kórház bezá-
rását, illetve idõsek otthoná-
vá való átszervezését április
elesejei hatállyal rendelte el
a Cseke Attila miniszter ve-
zette egészségügyi tárca, az
érintettek tíz nappal a határ-
idõ lejárta után sem nyugod-
tak bele a döntésbe. A vitát
tovább gerjesztette a tény,
hogy a Konstanca megyei
Bãneasán szívinfarktusban,
a Vâlcea megyei Bãlceºti-en
pedig agyvérzésben halt
meg egy beteg, miután

mindkét településen felszá-
molták a helyi kórházat, a
mentõszolgálat pedig nem
tudta idõben ellátni a bete-
geket.  

Az esetek politikai vitát is
gerjesztettek, a parlamenti el-
lenzék „gyilkos reformnak”
minõsítette a Cseke Attila
tárcavezetõ által kezdemé-
nyezett átszervezést, és az
említett ügyek kivizsgálását
sürgette Victor Ponta, a Szo-
ciáldemokrata Párt elnöke.
Raed Arafat egészségügyi ál-
lamtitkár-helyettes a hét vé-
gén sajtótájékoztatón reagált
a vádakra, és elmondta:
mindkét haláleset olyan
egészségkárosodás után kö-
vetkezett be, amelynek szak-
szerû ellátására a felszámolt
helyi kis kórházakban amúgy
sem lett volna mód.

„A bãneasai és a bãlceºti-i
eset sem azt jelzi, hogy a
kórházátszervezés elhibá-
zott lépés lenne, hanem azt,
hogy nem mûködik hatéko-
nyan a hazai mentõszolgá-
lat. A bãneasai beteghez 45
perc késéssel érkezett ki  a
mentõ, ez megengedhetet-
len” – nyilatkozta az állam-
titkár-helyettes, aki vissza-
utasította a vádat, hogy köz-
vetlen összefüggés lenne az
intézmények átszervezése és
a tragikus esetek között. 

Boc kitart 
Cseke mellett

Emil Boc miniszterelnök
hét végi, csíkszeredai láto-

gatásán nyilatkozott a
Cseke Attilát érintõ vádak-
ról. A kormányfõ utalt a
Raed Arafat által közzétett
szakvéleményre, és hangsú-
lyozta: nincs arra vonatkozó
bizonyíték, hogy a minisz-
ter felelõs lenne a halálesete-
ket illetõen. „Továbbra is tá-
mogatjuk Cseke Attilát és
azt a reformot, amelyet õ
képvisel” – szögezte le Boc
Csíkszeredában. 

Az egészségügyi miniszter
sajtónyilatkozatban reagált
az õt érintõ vádakra, és
hangsúlyozta: a szaktárca
idõben jelezte az átszervezés
pontos menetrendjét az érin-
tett intézmények vezetõinek,
ezért a betegeket érintõ vala-
mennyi kellemetlenség a
kórházak menedzsmentjét
terheli. 

Etnikailag 
védett kórházak?

Nem csak a betegek szállí-
tásakor kialakult torlódások
és a két haláleset miatt érte
kritika az RMDSZ-es tárca-
vezetõt, hanem amiatt is,
hogy a vádak szerint Cseke
Attila „etnikai alapon” dön-
tötte volna el, melyek legye-
nek azok a kórházak, ame-
lyek a jövõben idõsek ottho-
naként mûködnek tovább.
Hargita megyében például
egyetlen intézmény átszer-
vezésére sem került sor; en-
nek kapcsán Tar Gyöngyi, a
megyei Egészségügyi Igaz-
gatóság vezetõje lapunk kér-

désére elmondta: azért van
„kivételezett” helyzetben
Hargita megye, mert elébe
ment a reformoknak, a helyi
vezetés önként rendezte a
kis kórházak ügyét hóna-
pokkal azelõtt, hogy a tulaj-
donképpeni kórházreform
megkezdõdött volna. 

„Önként, dalolva”

„Hargita megyében jelen-
leg négy kórház mûködik,
egymástól 50-60 kilométer-
re, és egy országos érdekelt-
ségû pszichiátriai intézet
Gyergyótölgyesen” – nyilat-
kozta az intézményvezetõ,
aki azt is hangsúlyozta: az
ország egyik leggyérebben
lakott megyéjét, 328 ezer la-
kost lát el ez a négy intéz-
mény. „Ezek a kórházak
egyenként 80 ezer ember el-
látását biztosítják, ha az
ágyszámot vesszük alapul,
akkor 5,6 kórházi ágy jut
ezer lakosra. Ez az uniós át-
lag, amely alá nem mehe-
tünk” – figyelmeztetett a
szakember, aki hozzátette:

néhány kis kórházat (mint
például a gyergyóditróit, a
szentegyházit vagy a paraj-
dit) a megmaradó (csíksze-
redai, székelyudvarhelyi,
gyergyószentmiklósi és ma-
roshévízi) kórházakkal von-
ták össze. 

A balánbányai és a
gyimesközéploki kórházak
sorsáról maguk a helyi ön-
kormányzatok döntöttek.
Gyimesközéplokon például
azzal érveltek a helyi döntés-
hozók a bezárás mellett,
hogy nem tudnak elég pénzt
a fejlesztésre fordítani, és így
nem tudják biztosítani a be-
tegek számára az elvárt szín-
vonalat. Ráadásul a pálya-
kezdõ orvosok sem szerzõd-
tek ide, így szakmai utánpót-
lás sem volt. „Hargita me-
gye most azért vált negatív
példává, mert önként, saját
érdekeit figyelembe véve
megtette azt, amit más me-
gyék miniszteri rendelet
mellett sem hajlandók vég-
hezvinni” – vélekedett a la-
punknak nyilatkozó Tar
Gyöngyi. 

Szatmári minta

Példaértékûnek nevezte Cseke Attila a Szatmár megyei
egészségügyi reformot, amelynek eredményeként az
egészségügyi miniszter szerint egyre több orvos vállal
munkát a térségben. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya a hét-
végén tartotta közgyûlését Szatmárnémetiben. A ren-
dezvényen felszólaló tárcavezetõ lapunknak nyilatkoz-
va sajnálatosnak nevezte, hogy az egészségügyi rend-
szer racionalizálását nem támogatja a szatmárihoz ha-
sonló összefogás az egész országban. (Sike Lajos)

Kórházreform életre-halálra

ÚMSZ

Ostromállapot alakult ki
a hét végén a Brassó me-

gyei Alsórákoson, ahol na-
pok óta feszült a viszony a
helyi roma, magyar és román
közösség között. „Csak a he-
lyi csendõrség gyors közbelé-
pésének köszönhetõ, hogy
nem tört ki verekedés” – is-
mertette lapunkkal a történ-
teket Kovács Attila, a Brassó
megyei RMDSZ elnöke. Tá-
jékoztatása szerint az
RMDSZ sürgette a rendõr-
ség és a csendõrség közbelé-
pését, és a válsághelyzet ke-
zelésérõl a prefektúra mun-
katársival is egyeztettek.

Majdnem polgárháború

A csendõrök egész hétvé-
gén járõröztek, szombatról
vasárnapra virradóan is Al-
sórákoson tartózkodtak. Ko-
vács Attila úgy tudja, hogy a
konfliktussorozatot egy helyi
15–20 fõs szervezett bûnban-
da garázdálkodása robban-
totta ki. A banda tagjai több
alsórákosi házba betörtek, a
hétvégén pedig három em-
bert – köztük a helyi polgár-
mester fiát – megtámadtak,
egyikük kórházi ápolásra
szorult. Barát István refor-
mátus lelkész falugyûlést hí-
vott össze az egyre súlyosabb
agresszió megfékezése érde-

kében, a rendbontók azon-
ban õ házába is betörtek. 

Az alsórákosi romák több-
sége a község Borbáth-telep
nevû részén él. A rendezett
és látszólag békés telep lakói
arra panaszkodnak, hogy tel-
jes elszigeteltségben élnek,
munkához nem jutnak, a
konfliktusok miatt pedig még
a település központjába se
merészkednek be. Az alsórá-
kosiak viszont állítják: min-
dent, ami mozdítható, ellop-
nak a Borbáth-telep lakói,
semmi és senki nincs bizton-
ságban a településen. A helyi
rendõrség elismerte, hogy te-
hetetlen: Adrian Petre Bãlã-
ceanu parancsnok elmondta,
három rendõr teljesít szolgá-
latot a helyszínen, és a lakos-
ság együttmûködésére lenne
szükség ahhoz, hogy hatéko-
nyabb legyen a rendvédelem. 

Lincshangulat

A településen folyamatos a
készültség. Pénteken este
Gáspár Tamás polgármester
háza elõtt szólalt meg egy au-
tóriasztó, a házban lévõk a
jelzésre kirohantak, ekkor
négy ember megtámadta
õket.  A verekedés után né-
hány óra alatt lincshangulat
alakult ki a faluban, amely-
nek lakosai villákkal, és bun-
kókkal felszerelkezve indul-
tak el a romatelep felé. A

rendõrök és csendõrök gyors
közbelépésének köszönhetõ,
hogy sikerült megakadályoz-
ni az önbíráskodást.  A bor-
báthiak felkészülve várták a
tömeget, és a rendfenntartó-
kat: kövekkel védekeztek. 

„Azért támadtak rám, mert
elterjedt rólam az az alapta-
lan hír, hogy bántalmaztam
egy roma asszonyt” – mond-
ta lapunknak a polgármester.
Gáspár Tamás úgy tudja, a
négy támadót 29 napos elõze-
tes letartóztatásba helyezték,
de fellebbeztek a döntés ellen.
Az elöljáró abban reményke-
dik, hogy a bíróság visszauta-

sítja a tettesek szabadlábra
helyezési kérelmét, mert ha
hazamennek, „tovább szít-
ják” az ellenségeskedést.
Gáspár arról is beszámolt: a
múlt csütörtökön rendkívüli
tanácsülésen elfogadták,
hogy õrzõ-védõ céggel kös-
sön a település szerzõdést, a
jövõben öt kutyás járõr fel-
ügyeli a rendet. Alsórákos ve-
zetése 18 és 60 év közötti ön-
kéntesek jelentkezését is vár-
ja, a tervek szerint belõlük
szervezik a rendõrparancs-
nok által is szorgalmazott
polgárõrséget. Az önkor-
mányzat elrendelte, este

nyolc óra után tilos alkoholt
árusítani Alsórákoson, a lótu-
lajdonosoknak pedig köteles-
ségük az agrárreferenstõl iga-
zolást kérni arról, hogy el
tudják tartani  állataikat. Gás-
pár Tamás úgy véli, így meg-
akadályozható, hogy  a ro-
mák lovas szekerekkel járja-
nak terményt lopni. 

Nem romaügy

„Tulajdonképpen nem is a
romákkal van baj. A romá-
nok, a magyarok és a romák
is egyetértenek abban, hogy
olyan konfliktus alakult ki,

amit közösen meg kell olda-
ni” – hangsúlyozta a lapunk-
nak nyilatkozó Kovács Atti-
la, aki úgy tudja, a pro-
vokatõr banda több tagja
nem is helyi lakos, az elköve-
tõk „beékelõdtek” az itt élõ
közösségek közé. „Az lenne
a megoldás, ha hatékony len-
ne az igazságszolgáltatás.
Ebben az ügyben a kõhalmi
bíróság jár majd el, és remé-
lem, a tettesek nem kerülnek
azonnal szabadlábra” – tette
hozzá az RMDSZ Brassó
megyei szervezetének elnö-
ke. „Visszatérõ probléma az
alsórákosi konfliktussorozat,
amelynek az elmélyüléséhez
fokozottan hozzájárult a ha-
tóságok eljárása, szakszerût-
lensége” – nyilatkozta az 

Haller: az önbíráskodás 
elfogadhatatlan

Haller István, az Országos
Diszkriminációellenes Ta-
nács tagja az ÚMSZ kérdésé-
re elmondta: a helyi rend-
õrök hosszú idõn át sokszor
minden alaposabb indok nél-
kül fordultak a romák ellen,
zaklatták õket, ezért a rend-
fenntartók és a helyiek ellen
fordultak. A jogvédõ emlé-
keztetett: az önbíráskodás el-
fogadhatatlan, és az állam-
nak megvannak a megfelelõ
eszközei a közbiztonság
fenntartásához. 

A romákra mutogatnak Alsórákoson

Az alsórákosi romák többsége a Brassó megyei község Borbáth-telep nevû részén él Fotó: Krónika



Sipos M. Zoltán

Idén a 16 éves György Bo-
tond poénjain derült a közön-

ség és a zsûri a nyolcadik alka-
lommal megrendezett Erdélyi
Humorfesztiválon, így a gyer-
gyóalfalui középiskolás diáknak
nyújtotta át az RMDSZ fõdíját
Kelemen Hunor kulturális mi-
niszter szombaton este, a kolozs-
vári Florin Piersic moziban
megrendezett gálamûsoron. 

A szervezõk – az RMDSZ
ügyvezetõ elnökségének prog-
ramirodája és a Szomszédnéni
Produkciós Iroda – úgy értéke-
lik, hogy az elmúlt évek során a
tehetséges erdélyi amatõr humo-
ristákat megszólító és felsora-
koztató verseny márkává nõtte
ki magát, ugyanakkor a közön-
ség részérõl is pozitív visszajelzé-
sek érkeznek, ami azt mutatja:
szükség van erre a rendezvényre. 

„Az utóbbi években egyre
többen jelentkeznek és nevez-
nek be az elõválogatóra, vi-
szont ez azzal jár, hogy egyre
kevesebb kidolgozott és jól át-
gondolt elõadással találkozunk.
A most fõdíjat nyert legfiata-
labb versenyzõ, György Botond
nagy ígéret, viszont négy-öt év
múlva fog érett humoristává fej-
lõdni. 

A Humorfesztivál mára már-
ka, ami azzal jár, hogy egyre
kevesebb energiabefektetéssel
tudunk egyre jobb fesztiválokat
szervezni. Idéntõl már kiter-
jesztettük a fesztivált Marosvá-
sárhelyre is, reméljük ebben a
városban is akkora sikere lesz
majd a rendezvénynek, mint
Kolozsváron” – mondta el la-
punknak tegnap Bálint Ferenc,
a fesztivál egyik szervezõje, a
Szomszédnéni Produkciós Iro-
da humoristája. 

Idén Kolozsváron nagy érdek-
lõdésre tett szert a rendezvény:
mind döntõben – a hetek verse-
nyén –, mind pedig a gálán nagy-
számú közönség rekeszizmait
mozgatták meg az amatõr és a
hivatásos humoristák. Idén
mintegy harmincan voltak jelen
az elõválogatáson, a döntõben
két nagyváradi, egy csíkszeredai,
egy nagyváradi és három szat-
márnémeti versenyzõ igyekezett
megnevettetni a közönséget. Pén-
teken, a hetek versenyét követõ-
en a kolozsváriak Õsz Ferenc,
Holovácskó Zsolt és Balla Leven-
te poénjain szórakozhattak, illet-
ve felléptek az erdélyi humor
nagyágyúi, a marosvásárhelyi
Gruppenhecc társulat tagjai is.
Szombaton, a fesztivál gáláján az
érdeklõdõk Kõhalmi Zoltán,
Janklovics Péter és a Szomszéd-
néni Produkciós Iroda elõadása-
it nevethették végig.

Igazi vadnyugati hagyományok feltá-
masztására vállalkozott az Amerikai
Egyesült Államok (USA) két államában
egy televíziós társaság. Montanában és
Idahóban a társaság mûholdas program-
csomagjára elõfizetõk lõfegyvert kapnak
ajándékba (mindkét államban legális a
fegyvertartás). A szokatlan „árukapcso-
lásnak” köszönhetõen azonnal meg is ug-
rottak az eladásaik. A kezdeményezés
azonban kifogásolható, hiszen pont az
USA küzd a legjobban a tévé által is in-
dukált illetve fenntartott kezelhetetlen erõ-
szakkal, amely épp azért tud nagyon rom-
boló lenni, mert sok a magánkézben lévõ
tûzfegyver. Viszont sajnos: a pisztoly nem
fogja megvédeni a tévézõket a „butító do-
bozból” rájuk törõ téveszméktõl és erkölcsi
fertõtõl. Egyelõre még nyitott kérdés, hogy
a konkurens cég etikai kéziszótárt, vagy
rohamkarabélyt fog mellékelni a program-
csomagjához.

(prier)

Kettõs tükör
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Szavazógép

ÚMSZ

Jelentõs átalakításokat készít
elõ a YouTube videomegosz-

tón a tulajdonos Google, hogy a
portálon kialakított csatornák-
kal a televíziók vetélytársává te-
gye a népszerû oldalt. (Mint is-
meretes, a portál korábban egy
opcionálisan választható, tévé-
képernyõre optimalizált kezelõ-
felülettel próbálta megfogni a
tévén netezõ felhasználókat.) A
The Wall Street Journal informá-
ciói szerint a 100 millió dollárt
felemésztõ átalakítások után a

videomegosztó kezdõlapja kü-
lönbözõ területekre – egyebek
közt a sportra és a mûvészetek-
re – összpontosító csatornákkal
várja majd a felhasználókat. 

A hírek szerint a YouTube át-
tervezésében a legfontosabb
szempont az, hogy a nézõk már
ne csak az évek óta szinte válto-
zatlan oldalt használják.

A lap úgy tudja, hozzávetõleg
húsz ilyen csatorna több órányi
új mûsorral, más csatornák a
honlapon már fent lévõ tartal-
makkal csábítja az oldal látoga-
tóit. Az átalakított YouTube-ra

az év végéig kell várniuk a fel-
használóknak, a honlap üze-
meltetõi külsõ segítséget is
igénybe vesznek a kezdeménye-
zés alkalmazásához. 

A YouTube a világ harmadik
leglátogatottabb internetes ol-
dala, a honlap azonban még
nagyobb forgalmat akar magáé-
nak tudni, hogy részesedjen a
70 milliárd dolláros amerikai
televíziós reklámpiacból. „Azt
szeretnénk, ha az emberek
ugyanúgy néznék a lapot, mint
a tévét” – mondták a weboldal
vezetõi. 

„Tévégyilkos” lesz a YouTube?

A tizenhat éves gyergyóalfalui György Botond nyerte a nyolcadik Erdélyi Humorfesztivál fõdíját 

Maszol.ro: 
nem lesz EMNT–RMDSZ-találkozó

Lapunk internetes olvasóinak többsége úgy
véli, soha nem lesz EMNT–RMDSZ-
találkozó. A maszol.ro szavazógépén feltett
legutóbbi kérdésünkre (Ön szerint mikor vár-
ható EMNT–RMDSZ-találkozó?) válaszoló
olvasók hatvan százaléka úgy véli, hogy az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az
RMDSZ soha nem fog találkozót szervez-
ni. A válaszadók negyven százaléka sze-
rint azonban a két politikai alakulat talál-
kozójára még idén sor kerül.

E heti kérdésünk: Ön szerint meddig tart Ro-
mániában a gazdasági válság?

1. 2011 végéig.
2. 2012 végéig.
3. 2013 végéig.
3. Beláthatatlan ideig.
4. Románia már kilábalt válságból.

HIRDETÉS

Fotó: Transindex

RTV: ki nyeri

meg a csatát?
ÚMSZ

A Realitatea Media igazga-
tótanácsa legutóbbi ülésén

úgy döntött: azt javasolja majd a
Realitatea Tv hírtelevíziót mûköd-
tetõ tröszt április végén ülésezõ
részvényesi közgyûlésének, bont-
sák fel a menedzseri szerzõdést az
Asesoft céggel. A döntés elõzmé-
nye, hogy az utóbbi napokban
nyílt színen zajló háború alakult
ki a Realitatea Media fõrészvé-
nyése, Sorin Ovidiu Vîntu és az
Asesoft tulajdonosa, Sebastian
Ghiþã között. Utóbbi tavaly vette
bérbe Vîntu cégét, és – állítása
szerint – húszmillió eurót is be-
fektetett már azzal a reménnyel,
hogy nyereségessé teszi a televí-
ziót. A Realitatea TV tulajdonosi
köre és a médiaintézmény irá-
nyításért felelõs Ghiþã között
már az év elsõ hónapjaiban el-
mérgesedett a viszony. A konf-
liktus akkor élezõdött ki, amikor
a Realitatea Tv új vezetõsé-
ge egyik napról a másikra letil-
totta a televízió két sztárújság-
írójának mûsorát. Vîntu cenzúra
alkalmazásával és hozzá nem ér-
téssel vádolta meg Ghiþát. Ezt
követõen a háborúskodás elfa-
jult, Vîntu testõrei megszállták a
televízió szerkesztõségét, és kü-
lönbözõ nyomásgyakorlási esz-
közökkel megpróbálták átvenni
a televízió feletti irányítást.
Sebastian Ghiþã 20 millió euró
kártérítést követel, ha felbontják
a szerzõdést. „Mi azt javasoljuk
a részvényeseknek, hogy ne a
szerzõdést bontsák fel, hanem az
igazgatótanácsot cseréljék le” –
mondta az Asesoft tulajdonosa,
aki egyébként feljelentette
Vîntut az ügyészségen, azt állít-
va, hogy halálosan megfenyeget-
te õt és családját. Az ügyészség
vizsgálatot indított az ügyben. 

MÉDIAPARTNEREK

Humorfeszt-márka



Ma Leó, Szaniszló és Gló-
ria napja van.
A Leó görög eredetû férfi-
név, a Leon rövidülése. Je-
lentése: oroszlán. 
A Szaniszló a szláv Stanis-
lav férfinévbõl származik,
jelentése: állhatatosság,
szilárdság és dicsõség.
A Glória latin eredetû nõi
név, jelentése: dicsõség.
Holnap a Gyula, Baldvin
és Sába nevûek ünepelnek.

Évforduló
• 1241 – A muhi csata elsõ
napja. A tatárjárás legneve-
zetesebb összecsapása: a
tatárok döntõ vereséget
mértek IV. Béla seregére.
• 1848 – Pozsonyban V.
Ferdinánd király szentesíti
a március 21-i törvénycik-
keket, feloszlatja az utolsó
rendi országgyûlést. Az
áprilisi törvények kimond-
ják a Magyar Királyság
függetlenségét, az évenkén-
ti országgyûlést Pesten, a
felelõs „ministerium” felál-
lítását, a jobbágyrendszer
megszüntetését, az egyesí-
tést („uniót”) Erdéllyel, de
elismerik a Pragmatica sanc-
tio érvényességét.
• 1896 – Hajós Alfréd ver-
senyúszó megszerzi az elsõ
magyar olimpiai aranyér-
met.

Vicc
Egy fiatal pár autóban uta-
zik. A férfi az egyik kezé-

vel átkarolja a nõ vállát. A
rendõr megállítja õket:
– Uram, két kézzel fogja!
– Rendben van, de akkor el
kell engednem a kormányt.

Recept
Kapros-túrós rétes 
Hozzávalók: 25 dkg grizes
liszt, 1 tojás, 0,1 dl ecet, 5 g
só, 1 dl víz, 5 dkg zsír, 10
dkg vaj. A töltelékhez: 40
dkg tehéntúró, 2 dl tejföl, 3
tojás, reszelt citromhéj, vaní-
liás cukor, 8 dkg cukor, 2
dkg búzadara, 1 csokor ka-
por, 6 dkg vaj.
Elkészítése: A vizet meglan-
gyosítjuk, megsózzuk, és el-
keverjük benne az ecetet. A
lisztet összegyúrjuk a tojással
és a zsírral, majd annyit keve-
rünk hozzá a vízbõl, hogy kö-
zepes keménységû legyen.
Kidolgozzuk, megkenjük ol-
vasztott zsírral, egy tállal le-
borítjuk, és állni hagyjuk. Be-
lisztezett terítõn a tésztát kör-
be-körbe járva papírvékony-
ságúra kihúzzuk. Megkenjük
olvasztott vajjal és a töltelék-
kel, majd a terítõ segítségével
feltekerjük. Sütõlemezre
tesszük, vajat és tejfölt ke-
nünk rá, és megsütjük. A töl-
telékhez a tojásfehérjét a cu-
kor felével habbá verjük. A
maradék cukrot kikeverjük a
tojássárgájával, vaníliás cu-
korral, citromhéjjal és a vaj-
jal. Belekeverjük a túrót, a fel-
aprított kaprot, és végül bele-
forgatjuk a tojáshabot. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Fáradhatatlanul dolgozik,
igyekszik újabb és újabb ismere-
teket szerezni, hogy tájékozott le-
gyen. A kihívások elõl nem me-
nekül, sõt, élvezi azokat.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Maradéktalanul elvégzi az önre
bízott feladatokat. Remekül és él-
vezettel kommunikál emberek-
kel. Szereti az új dolgokat és az
utazást.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Magabiztos és vidám. Ez a sze-
szélyes tavaszi hónap romantikát
hoz életébe. Boldogságának sem-
mi nem szab határt. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Indulatos kifakadások várhatók.
Nehezen fogadja el, hogy akad
olyan ember a környezetében,
akinek az okoz örömöt, ha ke-
resztbe tehet önnek.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Vidám hangulata jót tesz min-
denkinek, akivel ma találkozik.
Fontos ügyekben ne döntsön,
mert ma kevés önben a felelõsség-
érzet.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A munkahelyén pozícióharc dúl.
Ha rosszul helyezkedik, eleshet a
jól fizetõ feladatoktól. Vállaljon
új munkát, bátran harcoljon
több pénzért.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ez a hét annyi mozgalmasságot
és új kihívást hoz, hogy a hét vé-
gére már kicsit soknak is fogja
érezni. Ossza be jól az energiáját
és az idejét.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Új tárlatok nyílhatnak a mun-
kájában. Ehhez hozzájárulhat
egy szakmai tanfolyam. Elisme-
résre méltó dolog látni, miként
fejlõdnek a képességei.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Egy új lehetõség túl szépnek tû-
nik ahhoz, hogy igaz legyen, pe-
dig igazából arról van szó, hogy
végre jutalmat kap a kemény
munkájáért. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A váratlan helyzetektõl nem riad
meg, azonnal feltalálja magát.
Kiegyensúlyozott, jókedvû a mai
napon. Feladatait kreatívan,
maximálisan végzi el.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A Vízöntõ elszántan küzd élet-
céljai megvalósításáért. Kedveli
az értékes dolgokat, a szép ruhá-
kat, melyeket kitûnõ ízléssel vá-
logat meg. Este romantikus sze-
relem várja.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Feladataira koncentrál, így azo-
kat remekül oldja meg. Felszaba-
dultan viselkedik, barátai köré-
ben népszerû, szereti, ha közép-
pontban lehet. 
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6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 A történelem út-
vesztői (ism.)
11.30 Anya, az állatorvos
(német sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Csellengők (ism.)
15.40 Dunáról fúj a szél
15.45 Beavatás (ism.)
16.00 Clipperton, 
a rejtelmes sziget
16.30 Délvidéki várak és
kastélyok
17.00 Képes krónika
17.30 Múlt idő ‘90
18.00 25. szélességi fok
Délre (francia sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Térkép
Integrációs magazin
20.40 Kikötő - Friss
Kulturális magazin
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.10 Váltó
21.20 Közbeszéd
22.00 A kaméliás hölgy
(francia rom. dráma,
1997)
0.00 Dunasport
0.05 Lugosi Béla, 
a bukott vámpír
1.15 Kikötő 
- Friss (ism.)
1.25 Labdarúgó-mérkőzés

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Szeretném, ha sze-
retnél (amerikai-német
vígjáték) 13.05 Az elve-
szett Jézus-videó nyomá-
ban (német film) 14.55 A
mamut (am. akciófilm)
16.40 Fagypont - Jégkor-
szak Miamiban (am.-kan.
film) 18.35 Cápaember
(am. horror) 20.25 Mata-
dor (am.-német-ír vígjáték)
22.10 Balhé (kan.-ang.
vígjáték) 0.05 A gyilkos
tó legendája (dél-kor. ak-
ciófilm)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Menyet anyának 5 – reali-
ty show 12.30 Hírek
13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping
15.15 Titkos szerelem
(sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Menyet anyának 5
– reality show 20.30 Sze-
relem és büntetés (török
sorozat) 22.30 Ellenállás-
teszt 23.30 Ez Románia!
(ismétlés) 0.30 Intim be-
szélgetések (erot. f.)

7.00 Napraforgó 9.00 A
magyar költészet napja,
ism. 16.00 Délutáni Híradó
16.15 Piactér ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Délutáni Híradó
17.40 Izelítő 18.50 Egész-
séges percek 18.00 Reg-
geli terefere 18.30 Híradó
19.00 Erdélyi Kávéház
19.30 Esti Híradó 20.00
Lakatos Iván: A magányos
cédrus, dokf. 20.45 Zene
21.00 Erdélyi Kávéház
21.30 Híradó 22.00 Átjáró
23.30 Híradó

8.30 Őrült szerelem
(sorozat) 10.00 Csak a
szerelem (román sorozat)
12.45 Szerelem és tisztes-
ség (sorozat) 14.15 Clase
406 (sorozat) 15.30 Es-
meralda (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Az
igéret (sorozat) 18.30 Bel-
la Calamidades (sorozat)
19.30 Teresa (mexikói
sorozat) 20.30 Szerelem
és tisztesség (román soro-
zat) 21.30 Elisa nyomában
(sorozat) 22.30 Éjszakai
történetek

FILM+ACASÃ
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m1, 22.40
Elveszett paradicsom

Sebők Zoltán agysebész édesapja 75. születésnapját ünnep-
li kolozsvári rokonuk, a kedves, cserfes Mira társaságában,
amikor eljön hozzá balatoni házukba a fia teljesen elgyötör-
ten. Letartóztatását várja, mert tiltott abortuszt hajtott vég-
re szerelmén, a műtét nem sikerült, s a szerencsétlen nő be-
lehalt a gyermekáldás elkerülésébe. Mira természetesen
nem tud minderről.

DUNA Tv, 0.05
Lugosi Béla, a bukott vámpír

Drakula legendás alakítója, Lugosi Béla súlyos drogfüggőként
olyan szegényen halt meg, hogy temetését Frank Sinatra fi-
zette. Pedig az első filmek után több levelet kapott női rajon-
góitól, mint Clark Gable, az akkori ügyeletes amerikai férfi
sztár, és neve olyan biztos sikert jelentett az álomgyárban,
hogy mellékszereplőként is a plakátok tetejére került.

Antena 1, 1.00
Szupertitkos küldetés

Strong kapitány nagyon fontos feladatot kap: egy titkos kül-
deményt kell eljuttatnia Kazahsztánba, egyenesen az angol
nagykövet kezeibe. Strong kapitány, mint a királynő külön-
leges megbízottja az életével felel azért, hogy a csomag el-
jusson a címzetthez. Ám a lázadók, akik a vidék olajlelőhe-
lyeit birtokolják, mindent megadnának azért, hogy a titokza-
tos csomagot megkaparinthassák.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 A hangszerkészítés
mesterei
10.25 Ismeretlen Buda-
pest
10.45 Domovina
11.15 Nemzet és védelem
11.40 Körzeti magazin
12.30 “...hol élsz Te?”
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Kodály Zoltán
15.00 Élő hagyomány
15.25 Kőbe zárt karátok
16.15 Afrika 
gyöngyszeme 
(port. kaland sor.)
17.05 Úri házak titkai
(francia sor.)
17.55 Bűvölet (olasz sor.)
18.20 Magyar pop
19.20 Átjáró
19.45 Esti mese
20.10 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Mindentudás 
Egyeteme
22.25 Montalbano fel-
ügyelő (olasz krimisor.)
23.25 Záróra
0.15 Űrhajós pilóták
1.40 India 
- Álmok útján (sor.)
2.25 A királyi ház titkai
(sor.)

7.00 Trendmánia (ism.)
7.25 Fókusz - Közszolgála-
ti magazin (ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.15 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
16.15 NekedValó 
(2010) - Talk-show
17.15 Mindörökké 
szerelem (sor.)
18.25 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
Összefoglaló 
(2010) (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.25 Vészhelyzet 
(amerikai sorozat)
23.20 A Grace klinika
(am. drámasorozat)
Utána. RTL-híradó
0.25 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
0.55 Róma 
(angol-am. sor.)
2.00 A hatalom hálójában
(krimisor.)

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli 
magazinműsora
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.55 Babapercek
11.05 Teleshop
12.55 Árva angyal (ism.)
13.45 Illegális kivándorló
(am. vígj., 1987)
15.20 EZO.TV
16.25 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.25 Edina és Joshi 
(talk show)
17.30 Marina 
(me.-am. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Árva angyal 
(mexikói sor.)
19.30 Tények
20.00 Aktív 
- TV2 magazinja
20.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
21.30 Bajnokok Ligája
(élő)
Kommentátor: 
Hajdú B. István
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív
0.25 A médium 
(amerikai krimisor.)
1.25 Tények Este
2.00 EZO.TV
2.30 A kanyaron túl 
(magyar játékf., 2001)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Panaszkönyv (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
16.00 Híradó
16.30 BBC Reporters
(ism.)
A BBC riportműsora
17.05 Pálya
17.30 Paletta
18.00 Híradó 
- Friss információk
18.30 Zöld övezet
19.05 Vonalban - Interak-
tív politikai show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Riasztás - A rendkí-
vüli események műsora
0.05 Rájátszás

9.00 Egy kórház magán-
élete (sorozat) 10.00 A na-
rancsvidék (sorozat)
10.50 Bújj, bújj, szőke!
(New York-i bújócska) (am.
vígj.) 12.55 Amerika csil-
lagai 14.55 A médium (so-
rozat) 16.50 CSI (ism.)
17.45 Gyilkos számok (so-
rozat) 18.35 A dadus (so-
rozat) 19.10 Gordon
Ramsay 20.05 Christine
kalandjai (sor.) 20.30 Két
pasi (sorozat) 21.25 Gyil-
kos számok (sorozat)
22.25 Éden Hotel

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.00
Sport.ro Hírek (live)
13.10 Favágók 14.10
Pontos sportidő (live)
15.10 Külön kiadás 16.00
Sport.ro Hírek (live)
16.30 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Informá-
ciók (live) 21.00 Sport.ro
Hírek (live) 22.00
Trickshot Világkupa,
Showtime 23.00 Wrest-
ling RAW 1.00 Sport.ro
Hírek

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Kékfény (ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró (ism.)
14.30 Srpski Ekran
15.00 Unser Bildschirm
15.30 Mindentudás Egye-
teme 2.0
16.25 Tudástár 2011
16.55 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.25 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai sor.)
19.15 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.20 Alkotmány utca
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Önök kérték! 
Kívánságműsor
22.05 Az Este
22.40 Elveszett paradi-
csom (magyar f.)
Laborc György Péter
0.15 Szellem a palack-
ból... (ism.)
0.45 Hírek
0.50 Sporthírek
0.55 Prizma
1.10 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sorozat)
10.00 Düsseldorf, 
jövünk! (ism.)
11.50 Kalandok 
az élő világból
12.00 TVR 55
12.40 A királyi 
ház titkai 
(dél-koreai sor.) 
(ism.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Pro Patria (ism.)
15.15 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
Magyar nyelvű műsor
17.00 A megfelelő pár
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Négyszem közt
(live)
21.30 UEFA studió (live)
21.40 Sahtior Donetk-FC
Barcelona labdarúgó 
mérkőzés (live)
23.50 UEFA Champions
League összefoglaló (live)
0.40 A megfelelő pár
(ism.)
1.40 Négyszem közt
(ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Előre a múltba
(amerikai vígjáték, 1986)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(am. sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
14.00 Eladó az igazság
(amerikai krimi, 1995)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Bobby Z élete 
és halála 
(amerikai akciófilm,
2006)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.,
2008)
1.00 Bobby Z élete 
és halála 
(amerikai akciófilm,
2006) (ism.)
2.30 Pro Tv hírek 
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.00 Szindbád 
kalandjai 
(kanadai kaland sor.)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Liga 1: 
FC Dinamo-Unirea Urziceni
labdarúgó mérkőzés 
(live)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorghe 
műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Nyerj 60 
másodperc alatt 
– szórakoztató műsor
21.50 Vad nárcisz 
(román dráma sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Szupertitkos 
küldetés 
(amerikai akcióf., 2000)

7.00 Hűtlenség (am. f.
dráma, 2004) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Jugaru tréfái
10.00 A Vijelie család ka-
landjai
11.15 Egy másik élet
(reality show)
12.30 Teleshopping
13.00 Timon és Pumbaa
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 NCIS (amerikai kri-
misorozat)
16.00 A cseresznye a tor-
tán
17.00 Lököttek (sor.)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Előnyben az anyós
– reality show
21.30
22.00 Idősek és nyugtala-
nok
22.15 Lököttek (vígjáték
sor.)
23.00 Mondenii
23.30 NCIS (amerikai
krimisor.)
0.30 Szerelmi mámor
(erot. f.)
2.30 Hírek,
Időjárásjelentés (ism.)
3.30 Teo Live (talk show)
(ism.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Lancia Delta Integrale
9.00 Halálos fogás 
- Sarki kutatás
10.00 Piszkos 
munkák 
- Szemétkezelő
11.00 Szétépítők 
- Felvillanyozva
12.00 Amcsi motorok 
- OCC Trike motor
13.00 Autókereskedők 
- and Rover Discovery
14.00 Állítólag... 
- Egyetlen lövéssel
15.00 Piszkos munkák 
- Koponyatisztító
16.00 Hogyan 
készült?
17.00 Amcsi motorok 
- OCC Trike motor
18.00 A túlélés 
törvényei 
– Alaszkai-hegység
20.00 Állítólag...
- Piszkos legendák
21.00 Szétépítők
21.30 Hogyan készült?
22.30 Titkok a fekete 
dobozból 
- Pilótahibák
23.30 Szeptember 11: 
A katasztrófa után
0.30 Mike Brewer: 
Célkeresztben 
- Út a frontra
1.30 Trükkös tesók 
– Álomjármű
2.30 Szétépítők

6.00 Biznisz óra (ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra
13.30 Jamie konyhája
14.00 Miért ABC
14.35 Együtt Európában
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
17.00 Hírek, Sport
17.30 Vallomások 
– szórakoztató magazin
18.30 Elegem van! 
(amerikai vígjátéksorozat)
19.00 Biznisz óra
20.00 Qian király 
(kínai kaland sorozat)
20.50 Adio
21.00 Késhegyen 
– informatív műsor
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Túlélők 
a nagyvárosi dzsungelben
23.35 Starhunter 
(kanadai sci-fi sor.)
0.35 Qian király 
(kínai kaland sor.) 
(ism.)
1.35 Győztesek
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni
váltás, Csendestárs 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás 17.15 Művelődési hírek, Jelenlét 17.55 A
nap hírei röviden

KEDD
2011. április 12.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ

m2
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Röviden
Begu kikapott 
a döntõben

A döntõben kapott ki
Irina-Camelia Begu a spa-
nyolországi Marbellában
rendezett 220 ezer dollár
díjazású tenisztornán. A
világranglista 138. helyén
álló 20 éves sportoló a
selejtezõkbõl érkezett, s a
fehérorosz Viktoria Aza-
renka gyõzte le a tegnapi
fináléban 6-3, 6-2-re.

Bute Romániában 
védi meg a címét

Lucian Bute most elõször
hazai pályán, Bukarestben
védheti meg az IBF nagy-
középsúlyú övét. Immár
hivatalossá vált, hogy a
profi világbajnok ökölvívó
július 9-én lép majd a köte-
lek közé, s a címmeccset
várhatóan a sportcsarnok-
ban rendezik meg.

Pesten ülésezett 
a Fair Play-bizottság

Kamuti Jenõ elnökletével
Budapesten ülésezett a
Nemzetközi Fair Play Bi-
zottság, s megbeszélésük
eredményeként szeretnének
szorosabb kapcsolatot ki-
alakítani az UNESCO-val,
az ENSZ nevelésügyi szer-
vezetével. Arról is döntöt-
tek, hogy a Magyar Olim-
piai Bizottsággal közösen
tudományos ülést szervez-
nek jövõre a tiszta sport és
a tisztességes versenyzés ér-
dekében.

Medgyesre került a kupa
Az északiak nyerték Románia idei All Star Game-jét Nagyszebenben

Kosárlabda

V. Ny. R.

A Medgyesi Gaz Metan
férfi-kosárlabdacsapata

nyerte meg az idei Román
Kupát, miután a marosvá-
sárhelyi négyes döntõ finálé-
jában 71-61-re legyõzte a
Steauát. A Szeben megyei
együttes már tavaly is szere-
pelt a döntõben, ám akkor
kikapott a Temesvári Elbá-
tól, most viszont megszerez-
te története elsõ serlegét. No-
ha a találkozó elsõ percek-
ben meglépett bukaresti el-
lenfelétõl, a találkozó tarto-
gatott izgalmakat, hiszen a
fõvárosiak nemcsak ledol-
gozták hátrányukat, de a fél-
idõben 37-33-ra vezettek. A
harmadik negyed ennek
megfelelõen fej fej melletti,
szoros csatát hozott, de az

utolsó játékrészben a
medgyesiek javára billent a
mérleg nyelve.

A bronzmeccset a Ploieºti-
i CSU nyerte 91-78-ra, a há-
zigazda Marosvásárhely el-
len. Elõbbiek 75-60-ra kaptak
ki a Steauától az elõdöntõ-
ben, míg utóbbiakat 100-88-
ra verte a Gaz Metan a dön-
tõbe jutásért.

A Szeben megyeiek nem
csupán a kupasikernek örül-

hettek hétvégén, a megye-
székhely ugyanis igazi ko-
sárlabda-gálának volt a há-
zigazdája: a Nagyszebeni
Atlassib CSU fennállása
negyvenedik évfordulóját
ünnepelte, s eközben a vá-
ros otthont adott a férfiak
idei All Star Game-jének. A
hazai bajnokság legjobbjait
felvonultató mérkõzésen az
idén visszavágtak az „észa-
kiak”, s a tavalyi vereség

után most 121-118-ra le-
gyõzték a Dél csapatát. A
mérkõzés legjobbjának a ko-
lozsváriak klasszisát, Mihai
Silvãºant választották, míg
csapattársa, Zoran Krstano-
vic a hárompontos dobó-
versenyt nyerte meg. A zsá-
kolásban a Rovinari ameri-
kai légiósa, Louis Darby jr.
gyõzött, aki két csapattár-
sán ugorva keresztül küldte
a labdát a kosárba.

Az All Star Game csapa-
tai: Észak-csapata: Mihai
Silvãºan, Zoran Krstanovic,
Kyndall Dykes (mindegyi-
kük a Kolozsvári U-Mobi-
telcótól), JuJuan Cooley,
Jason Forte, Andrei
Cãpuºan (Marosvásárhelyi
BC), Titus Nicoarã, Ionuþ
Drãguºin (Medgyesi Gaz
Metan), Octavian Popa
Caoltã, LeVar Seals (Nagy-
szebeni Atlassib), Dragoº
Andrei (Temesvár), Tyronn
Mitchell (Nagyváradi CSM),
Leroy Dawson (Iaºi) és
Clevin Hannah (Csíkszere-
da). Edzõk: Marcel Þenter
(Kolozsvár) és Cristian
Achim (Nagyvárad). Dél-
csapata: Hristo Nikolov,
Andrei Mandache, Virgil
Stãnescu, Virgil Cãruþaºu,
Josh Jackson (Steaua),
Cãtãlin Burlacu, Adrian Tu-
dor, Szíjártó Levente
(Ploieºti), Miljan Medvedj
(Otopeni), Kenneth Simms
(Craiova), Adonte Gennie
(Piteºti), Louis Darby jr.
(Rovinari), Octavian Boian
(Brassó) és Mario Bennett
(Bukaresti CSM). Edzõk:
Vladimir Arnautovici (Plo-
ieºti) és Tudor Costescu
(Piteºti).

A hazai kosárlabdázás
öregfiúi is pályára léptek a
gálán, és a szebeniek alakula-
ta 45-44-re legyõzte az or-
szág egykori klasszisaiból ál-
ló válogatottat. 

Kirúgták Louis van Gaalt
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Menesztették Louis van
Gaalt, a Bayern Mün-

chen futballcsapatának hol-
land vezetõedzõjét, miután
a bajnokság hétvégi forduló-
jában csak 1-1-es döntetlent
ért el a Nürnberg otthoná-
ban. Az 59 éves tréner még
2009 nyarán érkezett a bajo-
rokhoz, ahol rögtön bajnoki
címet és Német Kupát
nyert, a Bajnokok Ligájában
pedig a döntõig jutott. Csak-
hogy utána meggyengült a
csapat, ráadásul a klubveze-
téssel is megromlott a viszo-
nya. Eredetileg csak a mos-
tani szezon végén távozott
volna a kispadról, ám a hét-
végi remivel betelt a pohár a
klubvezetésnél. A Bayern
ugyanis visszacsúszott a ta-
bella negyedik helyére, és
ezzel veszélybe került a
2011–2012-es Bajnokok Li-
gája-indulás. A nagy múltú
német alakulat irányításával
ideiglenesen a két eddigi se-
gédedzõt, Andries Jonkert
és Hermann Gerlandot bíz-
ták meg. A Bundesliga 29.
fordulójának többi eredmé-
nye: Frankfurt–Werder Bre-
men 1-1, Freiburg–Hoffen-
heim 3-2, HSV–Dortmund
1-1, Hannover–Mainz 2-0,
Schalke–Wolfsburg 1-0,
Stuggart–Kaiserslautern 2-

4, Mönchengladback–Köln
5-1. A Leverkusen–St. Pa-
uli-mérkõzés lapzártánk
után fejezõdött be. Az állás:
1. Dortmund 66 pont, 2.
Leverkusen 58, 3. Hannover
53, 4. Bayern 52, 5. Mainz
45. 

Az angol Premier League
hétvégi fordulójában a pa-
pírforma érvényesült: a
Chelsea és a Manchester
United is begyûjtötte a gyõ-
zelemért járó három pontot.
Elõbb 1-0-ra verte a vendég
Wigant, míg utóbbi a
Fulham ellen nyert 2-0-ra.
A 32. forduló többi eredmé-
nye: Wolverhampton –Ever-
ton 0-3, Blackburn–Bir-
mingham 1-1, Bolton–
WHU 3-0, Sunderland–
WBA 2-3, Tottenham–Sto-
ke 3-2, Blackpool–Arsenal
1-3. Az Aston Villa–New-
castle-találkozó lapzártánk
után fejezõdött be, míg a Li-
verpool–Manchester City-
meccset ma este rendezik. A
tabellát 69 ponttal magabiz-

tosan vezeti a Manchester
United, mögötte Arsenal,
Chelsea, Manchester City a
sorrend.

Spanyolországban is a
vártnak megfelelõen alakul-
tak az eredmények: a Barce-
lona 3-1-re verte a vendég
Almeriát, míg a Real Mad-
rid Bilbaoban nyert 3-0-ra
az Athletic ellen. A Sevilla
2-2-es döntetlent ért el
Mallorcánt. A Primera
División 31. fordulójának
tegnapi mérkõzései lapzár-
tánk után fejezõdtek be, míg
ma a Zaragoza–Getafe-
meccset rendezik. A tabella
élén a helyzet változatlan:
Barcelona 84 ponttal áll az
elsõ helyen a 76 pontos Real
Madrid elõtt. 

A második félidõben rú-
gott gólokkal 2-0-ra nyert
az Internazionale csapata a
vendég Chievo ellen az
olasz Serie A hétvégi, 32.
fordulójában. Kikapott vi-
szont az Udinese, ráadásul
hazai pályán szenvedett 2-

1-es vereséget a Róma el-
len. A tegnapi eredmények:
Juventus–Genova 3-2, Ba-
ri–Catania 1-1, Bologna-
–Nápoly 0-2, Cagliari–
Brescia 1-1, Lazio–Parma
2-0, Palermo–Cesena 2-2,
Sampdoria–Lecce 1-2. A
F i o r e n t i n a – M i l a n -
találkozó lapzártánk után
fejezõdött be.

Megbotlott a listavezetõ
Lille a francia Ligue 1 hét-
végi 30. fordulójában: 1-0-ra
kikapott Monacóban. Üldö-
zõi közül ezt nem tudta ki-
használni a Rennes, amelyik
szintén kikapott szombaton.
Az eredmények: Brest–Ren-
nes 2-0, Auxerre–St. Éti-
enne 2-2, Bordeaux–Arles-
Avignon 0-0, Caen–PSG 1-
2, Lorent–Sochaux 1-1,
Valenciennes–Nancy 1-1. A
Marseille–Toulouse-, a
Montpellier–Nizza- és a
Lyon–Lens-mérkõzések lap-
zártánk után fejezõdtek be.
A Lille 58 ponttal áll a tabel-
la élén. 

Észak Dél ellen. Az északiak (sötét mez) a tavalyi vereség után 121-118-ra gyõztek

Siófokon botlott a Fradi
Labdarúgás

ÚMSZ

Csupán egy 1-1-es dön-
tetlent tudott kiharcolni

a Ferencváros labdarúgócsa-
pata a magyar élvonalbeli
bajnokság hétvégi 22. fordu-
lójában. A fõvárosi zöld-fe-
hérek Siófokon léptek pályá-
ra, de a találkozó elején fel
sem tûnt, hogy a vendégek a
tabella élmezõnyéhez tartoz-
nak, míg házigazdáik csak a
kiesés ellen küzdenek. Az el-
sõ félidõben egyértelmûen a
Siófok uralta a játékot, s a 16.
percben Herczeg révén a ve-
zetést is megszerezte. A má-
sodik játékrészben Schembri
révén egyenlített a Fradi, de a
többi gólhelyzetét már nem
tudta kihasználni. Az egy

pont azonban elegendõ lett
ahhoz, hogy a tabella máso-
dik helyén maradjanak, mi-
vel a Paks 3-2-re kikapott a
vendég Kaposvártól, a Zala-
egerszeget pedig a listavezetõ
Székesfehérvári Videoton is-
kolázta le 3-0-ra.

Megtört viszont a jég a
Honvédnál, amelyik október
óta most elõször tudott újra
nyerni. A kispestiek a vendég
Szombathelyi Haladást ver-
ték 3-1-re. A többi eredmény:
Gyõr–Szolnok 4-2, Kecske-
mét–Pápa 2-3, Vasas–MTK
1-1. Az Újpest–Debrecen-
mérkõzés lapzártánk után fe-
jezõdött be, ám annak ered-
ményétõl függetlenül az 50
pontnál tartó Videoton ma-
gabiztosan vezeti az összetet-
tet a Ferencváros (38 pont) és
a Paks (37) elõtt. 

Labdarúgás

ÚMSZ

Értékes pontokat veszí-
tett hétvégén a feljutá-

sért harcoló Nagyváradi Bi-
har FC másodosztályú fut-
ballcsapata, mivel csak 1-1-
es döntetlent ért el a vendég
Râmnicu Vâlcea-i CSM el-
len. A 21. forduló többi
eredménye: Nagyszebeni
Voinþa–Gyulafehérvár 1-0,
Torda–Aradi UTA 3-0, Cra-
iovai Gaz Metan–Piteºti-i

Argeº 3-0, Déva–Iaºi 2-3,
Ploieºti-i Petrolul–Slatina 2-
0, Aradi ACU–Szilágy-
somlyó 3-0. A Mioveni–
Lupény-mérkõzés elmaradt.
A Liga II. második csoport-
jának élmezõnye így még
jobban összetömörült, a Pet-
rolul, a Szeben és a Bihar
FC is 40 ponttal áll az elsõ
három helyen a Mioveni (35
pont) és a Iaºi (33) elõtt. Az
elsõ szériát a Piatra Neamþ-i
Ceahlãul vezeti (50 pont), a
Nãvodari (47) és a Chiajna
(43) elõtt. 

Remizett a Bihar FC

A Lisszaboni Benfica és a Portói FC is
magabiztosan gyõzött a labdarúgó-Euró-
pa Liga negyeddöntõjének elsõ mérkõzé-
sén. Mindkét portugál alakulat hazai pá-
lyán szerepelt csütörtökön, de félig már
bebiztosították a továbbjutást. A Benfica
a Dzsudzsák Balázzsal felálló holland
Eindhoveni PSV-t verte 4-1-re, míg a
Porto a Moszkvai Szpartakot iskolázta le

5-1-re. A Villarreal sem bízta a véletlenre
a továbbjutást: a spanyolok 5-1-re nyertek
hazai pályán a Twente ellen. A Kijevi
Dinamo 1-1-re végzett a vendég Braga el-
len, ám a játék képéhez hozzátartozik,
hogy az ukrán alakulat Sevcsenko kiállítá-
sával emberhátrányban zárta a találkozót,
ráadásul még öngólt is jegyeztek. A visz-
szavágókat most csütörtökön rendezik

Portugál dominancia az EL-ben

A Medgyesi
Gaz Metan
megnyerte törté-
nelme elsõ Ro-
mán Kupáját,
Észak „váloga-
tottja” pedig
visszavágott a
délieknek az All
Star Game-en. 

Fotó: Mediafax
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Röviden
Megvédte bajnoki címét a Nagyvárad

A Nagyváradi CSM férfi vízilabdacsapata a
rájátszás második tornáján sem talált legyõ-
zõre, s ezzel sorozatban ötödik országos baj-
nokságát nyerte meg . A címvédõ Bihar me-
gyeiek elõbb a Dinamót verték 15-9-re, majd
az aradiak iskolázták le 25-5-re, míg tegnap
a Steauát „úsztatták” el 13-8-ra. Az izvo-
rani-i olimpiai központban rendezett torna
bukaresti rangadóján a Steaua 6-5-re legyõz-
te a Dinamót, míg az Aradot elõbbi 15-2-re,
utóbbi pedig 13-5-re verte. Az összetettben
már száz pontot gyûjtöttek, s ezzel hét tor-
nával a szezon vége elõtt behozhatatlan az
elõnyük a második helyen álló Steaua (80
pont) elõtt. A Dinamo 70 ponttal a harma-
dik, míg az Aradi AMEFA 36 pontnál tart.
A következõ tornát április utolsó hétvégéjén
rendezik, Nagyváradon.

Kvalifikáltak a juniorok

Kvalifikált az Európa-bajnokságra Románia
94-es születésûekbõl álló junior vízilabda-vá-
logatottja, miután megnyerték a litvániai se-
lejtezõtornát. Az U17-es csapat egyedül a tö-
rököktõl kapott ki 7-5-re, de a macedónokat
24-1-re, a házigazdákat 26-6-ra, a szlovéne-
ket 12-11-re, míg briteket tegnap 18-6-ra ver-
te, így az A csoport elsõ helyén zárt. A kon-
tinensviadalt a horvátországi Rijekában ren-
dezik szeptember 11–18-án.

Vettel nyert Malajziában

Sebastian Vettel (Red Bull) nyerte meg a
Forma–1-es autós gyorsasági világbajnokság
tegnapi Malajziai Nagydíját. A címvédõ né-
met pilóta mögött a brit Jenson Button
(McLaren) lett a második és a német Nick
Heidfeld (Renault) a harmadik. A 24 eszten-
dõs Vettel idei második, pályafutását tekint-
ve pedig 12. futamgyõzelmét aratta, s ezzel
toronymagasan vezeti az összetettet. A hét-
szeres világbajnok német Michael Schuma-
cher (Mercedes) is megszerezte idei elsõ
pontjait, miután a kilencedik helyen intették
le Sepangban. A Malajziai Nagydíj pont-
szerzõi: 1. Vettel, 2. Button, 3. Heidfeld, 4.
Mark Webber (ausztrál, Red Bull), 5. Felipe
Massa (brazil, Ferrari), 6. Fernando Alonso
(spanyol, Ferrari), 7. Lewis Hamilton (brit,
McLaren), 8. Kobajasi Kamui (japán,
Sauber), 9. Schumacher, 10. Paul di Resta
(brit, Force India).

Eb-t rendezhet Magyarország

Magyarország és Horvátország közösen ren-
dezheti meg a 2014-es nõi kézilabda-
Európa-bajnokságot – döntötte el a konti-
nentális szövetség hétvégén. A két ország
közös pályázata a török kandidálással szem-
ben nyert az EHF végrehajtó bizottságának
bécsi ülésén, a mérkõzéseket Budapesten,
Debrecenben, Gyõrben, Veszprémben, illet-
ve Zágrábban, Eszéken és Varasdon vívják
majd. A testület korábban visszautasította a
szlovákok jelentkezését, mivel csak két hely-
szín felelt meg az elõírásoknak. A 2014. de-
cember 7. és 21. között esedékes torna jelen-
tõségét növeli, hogy annak aranyérmese ki-
jut a 2016-os riói olimpiára. 

Sikerre számítanak a súlyemelõk

Optimistán várják a ma kezdõdõ súlyeme-
lõ Európa-bajnokságot a magyarországi
sportolók. Noha bevallásuk szerint elsõ-
sorban a novemberi vb-re koncentrálnak,
dobogós helyekre számítanak az oroszor-
szági seregszemlén. A kazanyi tornán
Krutzler Eszter, Nagy Nikoletta, Baranyai
János és Gyurkovics Ferenc képviseli a
magyar színeket.

Taroltak a kenyaiak

A nõknél és a férfiaknál egyaránt kettõs ke-
nyai gyõzelemmel ért véget a tegnapi pári-
zsi maraton. A férfiaknál Benjamin Kiptoo
lett az elsõ, honfitársa Bernard Kipyego pe-
dig második, míg a nõknél Priscah Jeptoo
nyert Agnes Kiprop elõtt.

Aranyérmek Berlinbõl
Kóczi Flavius, Sandra Izbaºa és Berki Krisztián Európa-bajnok lett

Torna

V. Ny. R.

„Azt mondtam magamnak,
hogy csak akkor gyõzhetek

ha nyugodt maradok, még akkor
is, amikor láttam, hogy az elõt-
tem lévõk milyen magas pont-
számokat értek el” – nyilatkozta
Kóczi Flavius, miután talajon
aranyérmes lett szombaton a
berlini tornász-Európa-bajnok-
ságon. A resicabányai születésû
sportoló egyéni összetettben
már pénteken szerzett egy ezüst-
érmet – a szerdöntõt a német
Philipp Boy nyerte –, s szerinte
ez is segített neki a koncentrálás-
ban. „Minden célomat teljesítet-
tem” – jelentette ki az Ager-
presnek. Tegnap ugrásban negye-
dik lett, a két francia, Thomas
Bouhail és Samir Ait Said, vala-
mint az orosz Anton Golot-
szucskov mögött.

A romániai tornászsikerekhez
Sandra Izbaºa is hozzájárul ug-

rásban, majd talajon szerzett
aranyérmével. Adrian Stoica, a
sportág szövetségi elnöke szerint
ez elõbbi próbában elért sikere
különösen örömteli, mivel hazai
sportoló már hat éve nem tudott
ebben a számban gyõzni. „Öt év
után ez volt az elsõ döntõm ug-
rásban. Ez az eredmény pedig
biztató a jövõre nézve, de a vi-
lágbajnokságon és az olimpián
még jobb ugrásra lesz szüksé-
gem” – mondta az ötkarikás baj-
nok Izbaºa, aki tegnap a vártnak
megfelelõen megszerezte az ara-
nyat talajon. Ebben a számban
egy ezüstérmet is begyûjtött a
román válogatott, mégpedig Di-
ana Chelaru révén, s hogy teljes
legyen az éremgyûjtemény,
Amelia Racea egyéni összetett-
ben lett harmadik.

Magyarország sem maradt
aranyérem nélkül, hiszen Berki
Krisztián ezúttal is gyõzött
lólengésben. Ezen a szeren egy
negyedik helyet is szereztek a ma-
gyarok, Hidvégi Vid révén. Sandra Izbaºa ugrásban, majd talajon szerezte meg az elsõ helyet

Három aranyérem, egy ezüst és egy
bronzérem a romániaiak mérlege 
a berlini tornász-Európa-bajnokságon.
Magyarországról ismét Berki Krisztián
volt a legjobb.

Adósságok hálójában a Liga 1
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Kinek nagyobb az állam-
adóssága? Ez a legújabb té-

ma az élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokságban. A vitát Gigi Becali, a
Steaua tulajdonosa indította el,
kijelentve, hogy tartozásai miatt
a Temesvári FC nem fogja meg-
kapni a Liga 1-es licencet a kö-
vetkezõ szezonra. A Béga-parti-
ak azonban teljes nyugalommal
reagáltak, Marian Iancu szerint a
klubjánál minden rendben van,
de a bukarestiek higgyenek csak
amit akarnak. Daniel Stanciu, a
Temesvári FC sportmenedzsere
sem akar belekeveredni a bot-
rányba, de visszavágott azzal,
hogy tudomása szerint a Steaua

az az egyesület, amely több mint
tízmillió eurós adósságot halmo-
zott fel. A vitába Adrian
Mititelu, a Craiovai Univer-
sitatea tulajdonosa is beszállt, de
szerinte a Temesvárnak most
nincs mitõl félnie, biztosan meg-
kapja a licencet. „Vannak klu-
bok, amelyeknek valóban lehet-
nének problémái, vannak olyan
Liga 1-es egyesületek, amelyek
ténylegesen megszegik a Liga 1-
es indulás feltételeit” – nyilatkoz-
ta. Az, hogy ez a vita kihatott-e a
fõvárosi piros-kékek teljesítmé-
nyére csak lapzártánk után de-
rült ki, hiszen a Steaua tegnap es-
te vendégeskedett a Ploieºti-i
Astra otthonában.

A Liga 1. huszadik fordulója
azonban már szombaton elkez-
dõdött, s a Vaslui újabb értékes

három pontot szerzett a Dinamo
elleni 2-0-ás gyõzelmével. A
Galaci Oþelul sem hibázott, ma-
gabiztos 3-0-s sikert jegyzett a
szebb napokat is megélt Urziceni
otthonában. A Brassó 1-0-ra ki-
kapott a vendég Besztercétõl, míg
a Kolozsvári Universitatea 2-2
arányú döntetlennel zárt hazai
pályán a Medgyes ellen. Tegnap
a Tg. Jiu-i Pandurii 4-2-re legyõz-
te a Brãneºti-et, míg  a lapzár-
tánkkor befejezõdött Sportul
Studenþesc-Temesvár-találkozó
2-3-al végzãdött. A Marosvásár-
hely–Kolozsvári CFR- (18 óra) és
a Rapid–Craiova-mérkõzések (20
óra) mára maradtak, s mivel a
bukaresti vasutasok az elmúlt for-
dulóban 1-0-ra legyõzték a CFR-
t, egy újabb sikerrel megléphet-
nek a Dinamótól. 

A Vaslui (sárga mez) újabb értékes három pontot szerzett a Dinamo elleni 2-0-ás gyõzelmével

Ismét bajnok 

az Oltchim
Kézilabda

ÚMSZ

Sorozatban az ötödik, törté-
nelme során pedig a tizen-

hetedik román bajnoki címet
ünnepelte a Râmnicu Vâlcea-i
Oltchim élvonalbeli nõi kézilab-
dacsapata tegnap, miután 32-21-
re gyõzött Zilahon. Noha az
idei szezonból még három for-
duló hátravan, összesen 45
pontja van, így matematikailag
már behozhatatlan az elõnye a
tabellán jelenleg második Ko-
lozsvári U-Jolidonnal (38 pont)
szemben. Hétvégén az is kide-
rült, hogy Petre Berbecaru veszi
át a klub irányítását, az Oltchim
pedig továbbra is támogatni fog-
ja a csapatot. A hétvégi, 23. for-
duló többi eredménye: Konstan-
ca 32-28, Bukaresti CSM–Déva
34-29, Brãila–Resicabánya 33-
29, Galac–Craiova 36-18, Ro-
man–Brassó 30-24, Buzãu–Ko-
lozsvár 39-29. A férfi élvonalbe-
li bajnokságban a 28. fordulót
rendezték, s az élmezõnyben to-
vábbra is rendkívül szoros az ál-
lás. A Székelyudvarhelyi HC
ugyanis simán gyõzött 38-28-ra
Nagyváradon, akárcsak a
Konstancai HCM, amely hazai
pályán verte 30-28-ra a Temes-
vári Polit. A többi eredmény:
Suceava–Brassó 28-24, Krassó-
szörény–Bákó 31-29, Tg. Jiu–
Kolozsvár 28-34, Steaua–Nagy-
bánya 31-24. A tabella élén
Konstanca (31 pont), Udvar-
hely (30 pont), Krassószörény
(29 pont). Hétvégén rendezték a
nõi Bajnokok Ligája elõdöntõi-
nek elsõ mérkõzéseit is: Itxako–
Gyõr 26-21, Larvik–Buducnost
25-20. Fotó: Mediafax
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