
Vezércikk 3

Kultúra 6

Toulouse után
Alapvetõ paradoxon: miközben a világ az
egyre nagyobb nyitottság, a szabad uta-
zás, a korlátmentes információáramlás, a
globális gazdasági és pénzügyi folyama-

tok érvényesülése felé tart,
egyre inkább meg kell küz-
denie olyan jelenségek tér-
hódításával, amelyek a
mélyebb rétegekben tovább-
ra is mindenekelõtt a gaz-
dasági és társadalmi egyen-
súlyvesztésbõl, a nehezen

csökkenõ egyenlõtlen-
ségekbõl fakadnak.

Székedi Ferenc

Utolsó szabad majális?
Nehezen készülõdnek a hazai önkormányzatok a pikniktörvény alkalmazására

Mai mellékletünk:

új magyar szó
2012. március 23–25., péntek–vasárnap

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3718 ▼
1 amerikai dollár 3,3210 ▲
100 magyar forint 1,4894 ▼

Közpénz a magyar napokra

„Pozitív fordulat következett be a kolozs-
vári önkormányzat szemléletmódjában a
Kolozsvári Magyar Napokkal szemben” –
nyilatkozta lapunknak tegnap Gergely
Balázs, a KMN fõszervezõje annak kap-
csán, hogy az önkormányzat szerdán úgy
döntött: 40 ezer lejjel támogatja a rendez-
vénysorozatot. Az elmúlt években nyúj-
tott összegeknek az idén kiutalt pénz a
tízszerese-hússzorosa. 

Társadalom 7
Annak ellenére, hogy az államfõ ezen a héten kihirdette a pikniktörvény néven is ismert
jogszabályt, a kirándulók még szabadon „garázdálkodhatnak” a zöldövezetekben: egyelõre
nem büntetnek a szemetelésért, flekkensütésért. A törvény szerint a helyi hatóságoknak kell
az elkövetkezendõkben kijelölniük és megfelelõen felszerelniük a piknikre alkalmas terüle-
tet, de az illetékesek még csak ismerkednek a jogszabály elõírásaival. Abos Gábor, a környe-
zetvédelmi ügynökség elnöke lapunknak elmondta: a törvény alkalmazásának ellenõrzése
nem lesz könnyû feladat, mert nincs elegendõ számú környzetvédelmi õr. 7. oldal 

Gy. Z.

A francia kommandósokkal
folytatott tûzharcot követõen

tegnap délelõtt meghalt az elmúlt
napokban elkövetett merényletek
feltételezett tettese, Mohamed
Merah, aki a rendõrök által kör-
bezárt toulouse-i lakóház egyik
elsõ emeleti lakásában 32 órán át
tartotta magát elbarikádozva. A
férfi fegyverrel a kezében kiugrott
az ablakon, s a ház elõtt halva ta-
láltak rá a rendõrök – közölte a
francia belügyminiszter.
Folytatása a 2. oldalon 

Toulouse: lelõtték 

az arab merénylõt 
ÚMSZ

Harmincnapos nemzetközi el-
fogatóparancsot adott ki teg-

nap a legfelsõbb bíróság a külföld-
re szökött Mihail Boldea képvise-
lõ ellen. A szervezett bûnözés és
terrorizmus elleni ügyészség
(DIICOT) szerda este kérte a leg-
felsõbb bíróságot, hagyja jóvá
Boldea letartóztatását. A DIICOT
fõügyésze, Codruþ Olaru tegnapi
tájékoztatása szerint az Országos
Szövetség Románia Haladásáért
(UNPR) képviselõje március 17-
én a törökországi Atatürkben re-
pülõre ült, de úticélját mindeddig
nem tudták kideríteni. Az ügyé-
szek idõközben kihallgatták a
képviselõ testvérét, Valentin Bol-
deát is. Folytatása a 3. oldalon 

Afrikába szökött

a csaló politikus Nem vettek részt a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógysze-

részeti Egyetem (MOGYE) ma-
gyar oktatói azon a közmeghall-
gatáson, amelyet tegnap szerve-

zett az intézmény a magyar kart
létrehozó kormányhatározatról.
Az oktatási minisztérium ma zár-
ja le a jogszabály közvitáját. 
3. oldal 

Egyoldalú vita a MOGYE-rõl

Hiába lépett érvénybe a pikniktörvény: még büntetlenül lehet felállítani a flekkensütõket a városkörnyéki zöldövezetekben

A játék öröméért játszanak

Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepli
a nagyváradi Oberon Csõszínház. Csatlós
Lóránt, az amatõr társulat alapítója és veze-
tõje elmondta: a társulat alapjául a Sziglige-
ti Társulat keretében 1998-ban létrejött
színitanoda szolgált, amely azonban nem
volt hosszú életû az anyagiak miatt.

A magyar oktatók nem vettek részt a közmeghallgatáson

Fotó: MTI/Egyed Ufó Zoltán

Fotó: Antal Erika

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka

áttérünk a nyári idõszámításra: hajnali 3-kor 

4 órára kell elõrevinni az óra mutatóit!
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Röviden

Franks nevet a 15 százalékon

Jeffrey Franks, a Nemzetközi Valutaalap
Romániában tárgyaló küldöttségének a ve-
zetõje nevetve reagált az újságírók kérdésé-
re, miszerint meglepõdött-e, amikor értesült
a kormány 15 százalékos béremelési tervei-
rõl. „Ha a költségvetés megengedi, mérsé-
kelt kiigazításokat eszközölhet a kormány,
emelhet a béreken vagy csökkentheti a
tébé-járulékokat. A 15 százalék azonban jó-
val magasabb, mint amirõl korábban tár-
gyaltunk. Eddig legfeljebb 4-5 százalékról
volt szó” – fejtette ki Franks. 

Magyar misét kértek a csángók

A csángó tanács küldöttsége rendszeres
magyar nyelvû misék engedélyezését kérte
tegnap Románia apostoli nunciusától - kö-
zölték az MTI-vel a küldöttség tagjai a Va-
tikán bukaresti külképviseletén tett látoga-
tás után. A Iaºi-i püspökséghez tartozó,
moldvai csángó falvakban románul miséz-
nek a katolikus papok, ez alól csak a ma-
gyarországi turisták számára rendezett al-
kalmi szertartások jelentenek kivételt. A
csángó tanács most azzal a kéréssel fordult
a Vatikán romániai képviselõjéhez: segít-
sen elérni, hogy rendszeresítsék a magyar
nyelvû szertartásokat és azokról ne tiltsák
ki a csángókat. 

Napirenden Tóásó Elõd ügye

A bolíviai külügyminiszter március végi
brüsszeli látogatásán napirendre veszik a
dél-amerikai országban fogva tartott Tó-
ásó Elõd ügyét – ígérte meg Gál Kinga
fideszes EP-képviselõnek adott válaszában
az Európai Külügyi Szolgálat képviselõ-
je. A magyar képviselõ az Európai Parla-
ment Emberi Jogi Albizottságnak legutóbbi
ülésén azt feszegette, hogy a szolgálat mi-
lyen további lépéseket készül tenni.

Kubába látogat a pápa

„Nem hiszem, hogy a pápa látogatását
a kubai kormány eszközként használja ki:
ellenkezõleg, a látogatás a demokrácia felé
vezetõ utat segíti” – hangoztatta a La
Stampa címû torinói napilapnak nyilatkozó
Tarcisio Bertone szentszéki államtitkár.
XVI. Benedek ma indul mexikói és kubai
pasztorációs útjára.

Václav Havel repülõtér Prágában

Václav Havel, a decemberben elhunyt volt
csehszlovák és cseh köztársasági elnök ne-
vét veszi fel a prágai Ruzyne repülõtér.
Dagmar Havlová, Václav Havel özvegye tá-
mogatja a kezdeményezést.

Csöndes megemlékezés Leuvenben

Belgium egyik leghíresebb egyetemi városá-
ban, a Brüsszelhez közeli Leuvenben
gyászszertartást tartottak tegnap az elõzõ
heti svájci buszszerencsétlenség áldozatai-
nak emlékére. Mások mellett megjelent II.
Albert belga király és felesége, Paola, vala-
mint Elio Di Rupo miniszterelnök.

Puccs történt Maliban

A lázadó katonák tegnap Maliban felosz-
latták az állami intézményeket, felfüggesz-
tették az alkotmányt, és véget vetettek „en-
nek a hozzá nem értõ rezsimnek”. Kijárási
tilalmat rendeltek el, elfoglalták az elnöki
palotát, az állami tv-t, a rádiót, és átvették
a hatalmat. Az intézkedést Amadou Sano-
go százados jelentette be az észak-afrikai
ország fõvárosában, Bamakóban.

Svájci népszavazás a bevándorlókról

A Svájci Néppárt összegyûjtötte a szüksége
százezer aláírást, a bevándorlási kvóták
csökkentésérõl szóló népszavazás kiírásá-
hoz. A párt így akarja kikényszeríteni,
hogy különbözõ kvótákat állapítsanak meg
az országban élõ és dolgozó külföldiekre.

Folytatás az 1. oldalról

Claude Guéant belügyminiszter
szerint a „különösen veszélyes”
férfi, aki egy nappal korábban
még azt ígérte, hogy délután,
majd pedig, hogy este önként
elõjön, a fürdõszobában bariká-
dozta el magát, s ellenállt a la-
kásba behatolóknak. A támadás-
ban, amely során mintegy há-
romszáz lövés dördült el, két
kommandós megsérült. Kívülrõl
robbanások hangját lehetett hal-
lani, majd ezt követte öt percen
át a lövések zaja. A kommandós
akció elindításáról tegnap reggel
született meg a politikai döntés.

Miután a tettes különösen ve-
szélyes személynek tûnt, a rend-
õrök videotechnikával térképez-
ték fel maguk elõtt a lakás külön-
bözõ helyiségeit, de sehol nem
láttak senkit. Utolsónak maradt a
fürdõszoba, és amikor oda is be-

juttatták a technikai eszközöket,
a merénylõ kitört a fürdõszobá-
ból, miközben lövéseket adott le
a rendõrökre. Ekkor olyan heves
tûzpárbaj alakult ki, hogy a kom-
mandósok utóbb azt állították,
még soha nem volt részük ilyen

erõszakos cselekményben. Az
elit alakulat tagjai fedezékbe vo-
nultak, és onnan lõttek vissza. Az
elsõ hírek még arról szóltak,
hogy mesterlövész lõtte le a me-
rénylõt, és ennek kell hogy le-
gyen némi valóságalapja, hiszen
az elsõ emeletrõl kiugorva ritkán
halnak meg. Az is lehet, hogy
Mohammed Merah lõtte fõbe
magát ugrás közben.  A francia
kormánynak eredetileg az volt a
szándéka, hogy élve fogják el az
összesen hét ember meggyilkolá-
sával gyanúsított 24 éves férfit.
Az akkor még ismeretlen me-
rénylõ március 11-én és 15-én a
francia hadsereg három katoná-
ját lõtte le Toulouse-ban és a kö-
zeli Montauban nevû települé-
sen, négy nappal késõbb pedig
két óvodás és egy kisiskolás gye-
reket, valamint egy fiatal rabbit
egy toulouse-i zsidó iskolánál. 

A magát az al-Kaida terror-
szervezet tagjának mondó, radi-
kális iszlamista nézeteket valló
Mohammed Merah a komman-
dósokkal folytatott tárgyalásai
során mind a három merénylet
elkövetését magára vállalta, s azt
állította, hogy egyedül hajtotta
végre. 

Bár kezdetben az összes francia párt felfüggesztet-
te az elnökválasztási kampányt, Nicolas Sarkozy a
tegnapi események nyomán máris levonta az ügy
politikai tanulságait: büntethetõvé akarja tenni a
terrorista web-oldalakat, a terroristák kiképzõtábo-
rainak látogatását, továbbá ideológiájuk terjeszté-
sét. Az elnökválasztáson ugyancsak induló szélsõ-
jobboldali Marine Le Pen szerdán a montaubani

kaszárnyaudvaron a meggyilkolt katonák kopor-
sói elõtt még visszafogottan viselkedett, az újság-
írók minden kérdését elutasította. Bõ tizenkét órá-
val késõbb, még a gyilkos lakásának megrohamo-
zása elõtt azonban már választási témává tette õ is
a terrorizmust, és annak a véleményének adott
hangot, hogy a merénylet – és az általa kiváltott
idegengyûlölet – az õ malmára hajtja a vizet.

Elnökválasztási kampánytémává vált a merénylet

ÚMSZ

Egy fontos gázvezeték miatt
van Romániának vitája Bulgá-

riával a Fekete-tenger kontinentá-
lis talapzatának felosztásával kap-
csolatban. A határvita tárgyát ál-
lítólag olyan területek képezik,
amelyek a Déli Áramlat, illetve a
Nabucco földgázvezeték megépí-
tése esetén stratégiai jelentõségû-
vé válnának. A Mediafax hírügy-
nökség a bukaresti Külügyminisz-
tériumtól szerzett értesüléseire hi-
vatkozva jelentette: már 1994 óta
folynak szakértõi tárgyalások a

két ország, Románia és Bulgária
között a vízi határokról, de mind-
máig nem vezettek eredményre.
A tét összesen háromszáz négy-
zetkilométernyi tenger alatti te-
rület hovatartozása, amelyen a
tervek szerint – a Romániát
egyébként elkerülõ – Déli Áram-
lat földgázvezeték is áthaladna.
Ezen keresztül Oroszország uk-
rán területek érintése nélkül ex-
portálhatna földgázt Bulgárián
keresztül Görögországba és
Olaszországba, valamint Szerbi-
án át Magyarországra, Szlovéni-
ába és Ausztriába. 

Gázvezeték a határvita oka

Hírösszefoglaló

Egynapos általános sztrájkot
tartottak tegnap Portugáliá-

ban. A súlyosan eladósodott or-
szágban a kormány takarékossági
programja ellen tiltakoztak, mivel
el akarják kerülni, hogy Görögor-
szág sorsára jussanak. Sajtójelen-
tések szerint a részvétel igen ma-
gas volt; a munkabeszüntetés kü-
lönösen a távolsági és a helyi köz-
lekedést, valamint a szemétszállí-
tást érintette. Nyugat-Európa leg-
szegényebb országában ez volt a
nyolcadik sztrájk a demokráciát
visszahozó 1974. évi „szegfûs for-
radalom” kirobbanása óta.

A portugál közvélemény mel-
lett az Európai Unió döntõ több-
sége is felháborodott, mivel az
EU jövõjérõl rendezett keddi
zártkörû vacsorára Guido
Westerwelle német külügymi-
niszter csak egyes kollégáit hívta

meg. Az észak-berlini Villa
Borsingban megrendezett infor-
mális találkozón a vendéglátón
kívül csupán a francia, az olasz, a
belga, a luxemburgi, a holland, az
osztrák, a dán, a lengyel, a portu-
gál és a spanyol külügyminiszter
vett részt.

Közben június végéig leállította
az európai uniós támogatási pén-
zek lehívását a cseh kormány,
hogy addigra megszüntesse a
nemzeti ellenõrzési rendszer hiá-
nyosságait – jelentette be a napok-
ban a regionális fejlesztési minisz-
térium. A tárca közleménye sze-
rint konkrétan az európai regio-
nális fejlesztési és a kohéziós
alapról van szó. Brüsszel már ko-
rábban figyelmeztette Csehorszá-
got: ha nem lép idõben, akkor
könnyen Magyarország sorsára
juthat, és az unió júliustól általá-
nosan felfüggesztheti a támogatá-
sok kifizetését. 

Sztájkolt egész Portugália
ÚMSZ

Erõs, gyors és mély reformpo-
litikát hajt végre a magyar kor-

mány, ezért nem lepõdik meg az
országot ért európai uniós kritiká-
kon – mondta Orbán Viktor mi-
niszterelnök tegnap Münchenben
a Bayerischer Rundfunknak, a bajor
közszolgálati rádió- és televízió-
nak adott nyilatkozatában. Orbán
egynapos látogatásra érkezett
Münchenbe. Eckart von Klaeden
német államminiszter (CDU) an-
nak a véleményének adott han-
got, hogy a sajtó tudatos félreérté-
sekkel akarja lejáratni a magyar
kormányt. A politikus a berlini
magyar nagykövetségen szerda
este kijelentette: „meggyõzõdé-
sem, hogy a sajtóban elõforduló
túlzásokkal és tudatos félreérté-

sekkel a kormány rossz hírét
akarják kelteni”. Mintegy szavait
igazolja az osztrák Kleine Zeitung,
amely honlapján még tegnap is az
Új Színház igazgatójának kineve-
zett, szélsõjobboldalinak minõsí-
tett Dörner György elleni buda-
pesti tüntetést tematizáló fotóga-
lériáról közöl induló anyagként,
jóllehet a demonstrációt tavaly
október 22-én rendezték meg. A
külföldi sajtó egyébként ugyan-
úgy találgat, miként a magyaror-
szági is az IMF-fel és az EU-val
folytatandó tárgyalások megkez-
désének idõpontjáról. Míg koráb-
ban a tavaszra, illetve a nyár elejé-
re jósolták, a legfrissebb londoni
gazdasági lapok és elemzõk úgy
tartják: a harmadik negyedév
elõtt nem várható megállapodás a
felek között. 

Német támogatás Orbánnak

Kevés fénykép készült a terroristáról. Mohammed Merah imádta a gyors kocsikat, szeretett túraautózni

Lelõtték a merénylõt
A hatóságok élve szerették volna elfogni a hét gyilkossággal vádolt férfit 

Sztrájkoltak tegnap Portugáliában. Nem akarnak Görögország sorsára jutni



A hét emberéletet kioltó
toulouse-i merénylõt lelõt-
ték, de mindaz, ami a fran-

cia fõvárosban történt, jó-
val szélesebb összefüggéseket
is felvet. Az egyik kisebb
sugarú kör, maga Francia-

ország, pontosabban
a gyorsan közelgõ el-

nökválasztásokkal kapcsolatos politikai
helyzet. Hiszen a több mint harminc órás
ostrom alatt kiadott nyilatkozatokból már
jól lehetett látni: Sarkozy ellenjelöltjei arra
igyekeznek felhasználni a tragédiát, hogy
egyrészt az államgépezetben keressenek hi-
bákat (a szocialisták), vagy éppen Francia-
ország szerintük túl nagylelkû emigrációs
politikájának a megváltoztatására tegyenek
javaslatokat (a szélsõjobb). Az egykori bel-
ügyminiszter Sarkozy viszont célegyenesbe
érõ kampányában jó pontokat szerzett az-
zal, hogy meglehetõsen hamar a merénylõ
nyomára bukkantak, és ha nem is sikerült
élve elfogni, de annak a rettegésnek, amely-
ben a toulouse-i lakosság élt, véget vetettek. 
Az al-Kaida egyik csoportjához köthetõ
újabb tragédia, illetve a hasonlók megelõzé-
se rövidebb-hosszabb távon azonban újból
felveti a kérdést: Franciaország és általá-
ban a nyugati országok miként viselkedje-
nek a bevándorlókkal és leszármazottaik-
kal, akik jórészt már az illetõ országok ál-
lampolgárai? Természetesen a demokrati-
kus alapokon nyugvó nyugati társadal-
makban a lakosság nagy többsége a kollek-
tív bûnösségnek még a sugallását is elkerü-
li, az azonban valószínûsíthetõ, hogy meg-
erõsítik az ellenõrzéseket nem csupán a Pa-
kisztánba, Afganisztánba vagy egyes arab
országokba vezetõ légi utakon, hanem az
élet számos más területén is. 
Mint ahogyan az is szinte bizonyos: a hír-
szerzõ szolgálatok jóval szélesebb lakossági
csoportokat vonnak megfigyelésük alá,
nyilvánvalóan mindenekelõtt azokra össz-
pontosítva, akik a legkisebb feltételezések
alapján is kapcsolatba hozhatók akár ti-
zedrangú terrorista kapcsolatokkal. És az
is bizonyos: a megfigyelések nem korláto-
zódnak csupán a való világra, hanem a
virtuális világ számítógépes hálózataira is
valamiképpen kiterjesztik az erõteljesebb
felügyelet, nem is beszélve a nyíltan ag-
ressziót és erõszakot, fajgyûlöletet terjesztõ
honlapokra. 
Mindez alapvetõ paradoxon: miközben a
világ az egyre nagyobb nyitottság, a sza-
bad utazás, a korlátmentes információ-
áramlás, a globális gazdasági és pénzügyi
folyamatok érvényesülése, az egész emberi-
ség számára fontos kérdések tanulmányo-
zása és megoldása felé tart, egyre inkább
meg kell küzdenie olyan jelenségek térhó-
dításával, amelyek a mélyebb rétegekben
továbbra is mindenekelõtt a gazdasági és
társadalmi egyensúlyvesztésbõl, a nehe-
zen csökkenõ egyenlõtlenségekbõl fakad-
nak, és semmiképpen nem köthetõk a val-
lási vagy kulturális sokszínûséghez,
amelynek értékeit továbbra is megtartani
a huszonegyedik század közös ügye min-
den földrészen. Kétségtelenül olyan mér-
tékû kíhívás ez, amely józan és bölcs
szemléletet feltételez még a legszívs-
zorítóbb események között is…

Toulouse után

Székedi Ferenc

Román lapszemle

Öt kárpáti bölényt eresztenek szabadon
Neamþ megyében azzal a szándékkal,
hogy újranépesítsék az erdõket. A ható-
ságok 30 ezer eurós bírsággal sújtanák
azokat az orvvadászokat, akik kárt tesz-
nek a ritka állatokban. (România liberã) 
Konstancán, ahol amúgy is legdrágább a
távfûzés, 25 százalékkal nõttek a rezsi-
költségek. (Adevãrul) „Érzékenynek és
komplikáltnak” nevezte Nicolae Timofti
moldovai államfõ Románia és Moldova
Köztársaság egyesülésének kérdéskörét.
(Adevãrul) Hetenevöt éves Jenei Imre,
a BEK-gyõztes Steaua edzõje. (Eveni-
mentul zilei)

Antal Erika

A magyar oktatók bojkottja
miatt négy „külsõsnek” kellett

képviselnie a magyar álláspontot
azon a közmeghallgatáson, ame-
lyet tegnap szervezett a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem (MOGYE) a ma-
gyar kart létrehozó kormányhatá-
rozatról. Az eseménynek helyt
adó fogorvosi kar amfiteátrumá-
ban zömében az egyetem román
oktatói, egykori rektorai és a poli-
tikai pártok képviselõi jelentek
meg. Szabó Béla professzor, az
általános orvosi kar dékán-
helyettese lapunknak korábban
elmondta, nem látták értelmét a
vitának, arra várnak, hogy életbe
lépjen a kormányhatározat. Áb-
rám Zoltán egyetemi tanár is
megerõsítette ezt, akárcsak
Brassai Attila, aki szintén a kor-
mányhatározattól várja a problé-
ma megoldását. 

Mennyire kell 
románul tudni?

Elsõként Ádám Valérián, a Ro-
mániai Magyar Orvos- és Gyógy-
szerész Képzésért Egyesület elnö-
ke arra hívta fel a figyelmet, hogy
az alkotmány és a Románia által

is ratifikált nemzetközi egyezmé-
nyek szerint valamennyi nemzeti
kisebbség alapvetõ joga az anya-
nyelven való tanulás. Arra is ki-
tért, hogy azok, akik egyetemre
jelentkeznek, mind tudnak romá-
nul, hiszen a középiskolában
mindenki eléggé jól elsajátítja a
román nyelvet, amely érettségi
tantárgy is. Így nem állja meg a
helyét az a vád, miszerint a ma-
gyarul képzett orvosok nem tud-
nak majd a román beteggel kom-
munikálni. A jelenlévõk arra vol-
tak kíváncsiak, mit jelent az,
hogy eléggé megtanulnak romá-
nul a középiskolában, mit jelent
ez a romántudás? 

A felszólaló román politikusok
– köztük Cornel Briºcaru,
Alexandru Petru Frãtean, Ciprian
Dobre  – azt magyarázták, men-
nyire káros következményei lesz-
nek annak, ha létrejön a magyar

kar az egyetemen. Törvénytelen-
ségrõl, szegregációról, jogsértés-
rõl, diszkriminációról, a nemzeti
vagyon elorzásáról, a román
nyelv meggyalázásáról beszélt a
többi felszólaló is. 

Megzavart magyarok

Hollanda Dénes, a Sapientia
marosvásárhelyi karának volt dé-
kánja kifejtette, a magyarok ma-
gyarul akarnak tanulni, nem a ro-
mán diákok jogait sérteni. Kin-
cses Elõd ügyvéd pedig arra fi-
gyelmeztette a jelenlevõket, hogy
ha az egyetemi chartába belefog-
lalták volna a magyar vonal létre-
hozását, nem lett volna szükség a
politikum beavatkozására. Peti
András, RMDSZ-es marosvásár-
helyi önkormányzati képviselõ
szavait, miszerint bebizonyoso-
dott, hogy ez a közvita is politikai

síkon folyik, nevetéssel, hangos-
kodással, ironikus tapssal fogadta
a közönség, akiknek soraiból
Ciprian Dobre liberális honatya
folyton bekiabált, zavarta a ma-
gyar tanácsos beszédét. „Újabb
bizonyítékának lehettünk tanúi,
mennyire intoleráns a többségi
nemzet a kisebbségek jogos igé-
nyeinek megoldásában. Elõre
meghatározott döntés alapján hív-
ták össze a nyilvános közvitát, hi-
szen a szervezõk elárulták, hogy
nem értenek egyet a kormányha-
tározattal” – nyilatkozta lapunk-
nak az eseményt követõen Peti
András. Az RMDSZ-es politikus
úgy értékelte, hogy a vitán felszó-
laló román politikusok egyértel-
mûen kampánycélokra használ-
ják fel a MOGYE ügyét. 

Volt rektor, nincs rektor

A magyar és angol nyelvû kar
létrehozásáról szóló kormányha-
tározat közvitája ma jár le. Király
András oktatási államtitkár nem
tudott tegnap információkkal
szolgálni arról, hány javaslat ér-
kezett be a minisztériumhoz a
jogszabály módosítására. Bor-
bély László, az RMDSZ politikai
alelnöke lapunknak korábban azt
nyilatkozta, a kormány követke-
zõ ülésén, kedden fogadja el a
határozatot.

Idõközben a MOGYE jelenlegi
rektorának, Constantin Copo-
toiunak a mandátuma lejárt, az
intézménynek új rektora nincs.
Az oktatási tárcavezetõ tegnap
fõhitelutalványozónak nevezte ki
Leonard Azamfirei profeszszort,
aki a februári rektorválasztást
megnyerte ugyan, de a rektori jog-
köröket nem gyakorolhatja. „A
minisztérium fenntartja korábbi
álláspontját: a tisztújítás törvény-
telenül zajlott le a MOGYE-n.
Ezért a miniszter fõhitelutalvány-
ozót nevezett ki, aki az egyetem
folyó ügyeit intézi” – magyarázta
lapunknak Király András. Peti András RMDSZ-es helyi tanácsos felszólalását ironikus tapssal fogadta tegnap a román közönség

Írásos figyelmeztetésben részesítette Brassai Atti-
lát, az orvosi fakultás gyógyszertan tanszékének a
vezetõjét a MOGYE rektora. A professzor az Eu-
rópai Parlament kisebbségi frakcióközi munkacso-
portjának a meghívására tavaly elõadást tartott
Strasbourgban az egyetemen kialakult helyzetrõl.
A Constantin Copotoiu rektor által aláírt határozat
szerint Brassai Attila megsértette az egyetem etikai

kódexének azt a paragrafusát, amely elõírja a taná-
rok számára a MOGYE iránti lojalitás kötelezett-
ségét. Brassai Attila szerint ilyen körülmények kö-
zött nehéz elvárni, hogy az egyetem átalakításáról
hirdetett közvitán a magyar oktatók szabadon el-
mondják álláspontjukat. „Ha kifejtjük a vélemé-
nyünket, abban a pillanatban mehetünk az etikai
bizottság elé” – értelmezte a professzor.

Írásos figyelmeztetést kapott Brassai Attila professzor

Egyoldalú MOGYE-vita 
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Folytatása az 1. oldalról

A nagy kárt okozó csalással és
bûnszövetkezet létrehozásával
gyanúsított képviselõ mentelmi
jogát már kedden megvonta a
parlament. Az Országos Szövet-
ség Románia Haladásáért
(UNPR) politikusát szerda reg-
gelre kérette be a DIICOT ki-
hallgatásra, ám nem jelent meg
az ügyészségen.

Az ügyészek folyamatosan
megfigyelés alatt tartották Mi-
hail Boldeát, ám mivel március
17-én még védte a mentelmi jo-
ga, a vádhatóság március 17-én
nem tudta megakadályozni,
hogy elhagyja az országot. 

„Még sajtótájékoztatót is tart-
hatott volna a repülõtéren vagy
a határállomáson, mielõtt kilép
Romániából. Az ügyészek tehe-

tetlenek voltak: Boldeának
mentelmi joga volt” – magya-
rázta a România liberának egy
neve elhallgatását kérõ ügyész-
ségi forrás.

Ezt tegnap megerõsítette La-
ura Codruþa Kövesi legfõbb
ügyész is, aki hangsúlyozta: a
vádhatóság a törvény értelmé-
ben nem tartóztathatta fel a po-
litikust.

A DIICOT szerdán házkuta-
tást tartott a politikus lakásán és
vagyonát is lefoglalták.

Az ügy rendkívüli kellemetle-
nül érinti Mircea Toadert, a de-
mokrata-liberálisok alsóházi
frakcióvezetõjét is, ugyanis Bol-
dea az õ pártfogása alatt jutott
képviselõi mandátumhoz a na-
gyobbik kormánypárt színei-
ben, ahonnan aztán átigazolt az
UNPR-be. 

Gyorstalpaló EMNP-seknek
Sipos. M. Zoltán

Ma startol Nagyváradon és
Nagykárolyban az Erdélyi

Közszolgálati Szabadegyetem,
amelynek elsõdleges célja, hogy
szakmai felkészítést biztosítson
az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) helyhatósági választá-
sokon induló jelöltjeinek. „Ta-
valy, a néppárt megalapításakor
vetõdött fel az ötlet, hogy szük-
ség van egy fórumra, amely szak-
mai felkészítést biztosítana mind-
azoknak, akik szerepet vállalná-
nak az erdélyi magyar közélet-
ben. Most, elsõ körben közel ezer
jelöltünknek biztosítunk szakmai
felkészülési lehetõséget. Az elkö-
vetkezõ idõszakban, március-áp-
rilisban öt hétvége alatt húsz
ilyen elõadást tartunk önkor-
mányzati jelöltjeinknek. Minden

alkalommal egy-egy ötven fõs
csoportoknak tartanak elõadást a
párt politikusai, illetve kommuni-
kációs szakemberek, menedzse-
rek” – mondta el tegnapi sajtótá-
jékoztatóján Sándor Krisztina, az
EMNT ügyvezetõ elnöke. 

Toró T. Tibor, az EMNP elnö-
ke kifejtette: alakulata „a ver-
senyszellem és az együttmûkö-
dés szellemében” készül a hely-
hatósági választásokra. Mint el-
mondta, ország azon régióiban,
ahol a magyarság aránya és lét-
száma ezt lehetõvé teszi, az
egészséges versengés szellemé-
ben indítanak saját jelöltet. Az
interetnikus régiókban a néppárt
igyekszik az RMDSZ-el közösen
indítani jelölteket. Mint kifejtette,
Kolozsvár esetében még nem
döntöttek el, indítanak-e saját je-
lölteket. 

A szerzõ felvétele

Afrikába szökött Boldea
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Bogdán Tibor 

Vasárnaptól kezdve is-
mét egy órával keveseb-

bet alszunk. Ezért sovány vi-
gasz az, hogy cserében októ-
ber utolsó vasárnapján egy
órával többet nyújtózkodha-
tunk az ágyban: ekkor
ugyanis – akárcsak a Traian
Bãsescu államfõ által meg-
hirdetett „bérvisszaállítás”
esetében – csak visszakapjuk
azt, amit elvettek tõlünk.

Érvek, ellenérvek

Az érvényes nemzetközi
megállapodás értelmében a
nyári idõszámításra március
utolsó vasárnapján – idén te-
hát 25-én – kell átállni, a téli
idõszámításhoz pedig októ-
ber utolsó vasárnapján –
2012-ben október 28-án –
kell visszavinni egy órával
az idõmérõket. A nyári-téli
idõszámítás hívei szerint a
kettõs rendszernek igen sok
elõnye van, mindenekelõtt

az energia-fogyasztás csök-
kentése szempontjából. Az-
zal ugyanis, hogy az egy
órányi idõnyereséggel többet
dolgozhatunk természetes
megvilágításban, jelentõs
mennyiségû villamos ára-
mot takaríthatunk meg. Az
átállás hívei azzal is érvel-
nek, hogy a nyári idõszámí-
tásnak, – vagyis a korábbi
felkelésnek – köszönhetõen
több ideig élvezhetjük a nap-
fényt, ami kedvezõen hat ki
az egészségi állapotra is. 

Az ellenzõk szerint vi-
szont az átállás rendkívüli
módon megviseli a szerveze-
tet, megzavarja a biológiai
órát, amely nehezen alkal-
mazkodik az új „órarend-
hez”. Egészségügyi szakér-
tõk szerint ehhez átlagosan
legalább egy hónapra lenne
szükség. Sokak szerint az át-
állás szívzavarokat is okoz-
hat. Az Amerikai Munkavé-
delmi Intézet adatainak
megfelelõen a változást kö-
vetõ napokban-hetekben

megnövekszik a munkabal-
esetek száma, a közúti bal-
eseteké pedig 8 százalékkal
emelkedik, csökken az alkal-
mazottak teljesítõképessége.

Nem véletlen, hogy az
orosz illetékesek már tavaly
úgy döntöttek, lemondanak
a félévenkénti átállásról.
Orosz pszichológusok ada-
tai szerint ugyanis a rendsze-
res átállás több kárt okozott,
mint hasznot, így például
megnövekedett az öngyil-
kosok száma.

Rövid történelem

Sokan úgy gondolják,
hogy a kettõs – nyári és téli –
idõszámítás valamiféle új
keletû hóbort, az Európai
Unió újabb abszurd rendel-
kezése. Ez azonban távolról
sem igaz. A legenda szerint
a gondolat már a 18. század-
ban megszületett Benjamin
Franklin fejében. A neves tu-
dós, aki egyebek között a
petróleumlámpák hatékony-
ságának kérdésével is foglal-
kozott, egy nyári reggelen,
amikor a szokásosnál is ko-
rábban ébredt, meglepõdve
tapasztalta, hogy a petróle-
umlámpa fénye elhalványul
a felkelõ nap sugarai mellett.
Tapasztalata alapján hama-

rosan – stílusosan – napvilá-
got látott Gazdasági projekt
címû dolgozata, amelyben
arra biztatott mindenkit,
hogy a nyári hónapokban
keljen fel minél korábban,
ezzel petróleumot takarítva
meg. Magát a kettõs idõszá-
mítást azonban Új-Zéland-
ban „fedezte fel” George
Vernon Hudson rovartani
kutató, aki az „idõeltolás-
sal” több idõt szentelhetett a
rovarok szabad fényben tör-
ténõ tanulmányozásának,
ezért a nyári idõszámítás öt-
letét 1895-ben konkrét javas-
latként is felvetette, anélkül
azonban, hogy meghallga-
tásra talált volna. 

Az tény viszont, hogy
Franklin Benjamin tanácsát
1907-ben a brit építész,
William Willet fejlesztette
tovább, immár javaslat for-
májában. Ennek lényege az
volt, hogy áprilisban min-
den vasárnapot toldjanak
meg 20 perccel, a „nyeresé-
get” aztán szeptember va-
sárnapjai alkalmával lehet-
ne „ledolgozni”. Az ötletet
egy évvel késõbb Nagy-Bri-
tanniában megpróbálták
gyakorlatba ültetni, a kísér-
let azonban általános elége-
detlenséget váltott ki és ku-
darcba fulladt.

A nyári idõszámítást elsõ
ízben Németországban ve-
zették be 1916 áprilisában. A
példa ragadósnak bizonyult
és azt hamarosan követte
Nagy-Britannia (a korábbi
kudarc ellenére), Belgium,
Dánia, Franciaország, Olasz-
ország, Luxemburg, Hollan-
dia, Norvégia, Portugália,
Svédország, Törökország és
– Tasmánia is. Nem sokkal
késõbb, 1918-ban a kettõs
idõszámítást bevezették az
Egyesült Államokban is. 

Jelenleg a világ 70 országa
– közöttük Románia – alkal-
mazza a rendszert. Az átál-
lást ellenzõ jelentõsebb álla-
mok közé tartozik Japán és
Kína. 

Románia: 
eredeti módon

Romániában a nyári/téli
idõszámítást legelõször 80
évvel ezelõtt vezették be. Az
elsõ próbálkozásra 1932-ben
került sor, amikor is az órá-
kat május 22-én és október
2-án állították át. Ez azon-
ban nem bizonyult népsze-
rûnek, így nemsokára le is
mondtak róla. Ennek követ-
keztében 1941 és 1979 kö-
zött Romániában lemond-
tak a nyári és téli átállásról,

így mindvégig a téli idõszá-
mítás maradt érvényben,
még akkor is, amikor a het-
venes években a világ szá-
mos országa immár ismét
megkülönböztette a nyári és
téli idõszámítást. Ceauºescu
döntése nyomán ugyan a
nyolcvanas években Romá-
nia is felzárkózott a „kettõs
idõszámítású” országok-
hoz, ám – amint azt az or-
szág esetében már megszok-
hattuk – eredeti módon: az
átállást minden évben a vi-
lág többi országától eltérõ
idõpontban vezette be, már-
cius, illetve szeptember vé-
gén. Bármily hihetetlen is,
Románia esetében ebben
egy ideig az 1989 decemberi
rendszerváltás után sem kö-
vetkezett be változás, az eu-
rópai országokkal történõ
„idõharmonizációra” csu-
pán 1997-ben került sor. Az-
óta, az általános gyakorlat-
hoz híven, a nyári idõszámí-
tás március utolsó vasárnap-
jától október utolsó vasár-
napjáig, azaz hét hónapig
tart. Mostanában azonban
az országban is mind széle-
sebb körök vetik fel a kér-
dést: van-e bármilyen hasz-
na, értelme is az idõszámí-
tás nyári-téli rendszere to-
vábbi alkalmazásának. 

Egy órával kevesebbet alszunk

Gy. Z.

A 31 éves Joseph Ken-
nedy, aki jelenleg a Mas-

sachusetts állambeli Middle-
sex megye helyettes ügyésze,
a nyugállományba vonuló
Barney Frank demokrata
képviselõ helyét kívánja meg-
szerezni. Gyõzelme esetén
az Egyesült Államok legen-
dás és tragikus sorsú dinaszti-
ája kétévi szünet után vissza-
térhet az országos politika
színterére. Edward „Ted”
Kennedy szenátor ugyanis
két esztendeje elhunyt, és ez-
zel a Kennedyek – átmeneti-
leg – „kihaltak” az amerikai
politikai színtérrõl. A sort a
meggyilkolt késõbbi elnök,
JFK kezdte képviselõként
1946-ban.

Ismét jön egy Kennedy

„Hiszem, hogy az ország
jóléte azon az egyszerû gon-
dolaton alapszik, hogy min-
denki megérdemli a tisztessé-
ges bánásmódot a másik sze-
mély vagy a kormánya által.
Ez már nem így történik
Amerikában” – hangsúlyozta
Joseph Kennedy a kampánya
weboldalán megjelent
videoüzenetében.

„Massachusetts-szerte be-
szélgettem emberekkel, akik
úgy gondolják, Washington

már nem õket szolgálja” –
mondta a képviselõjelölt, aki
igazságos adószabályozást
ígért, amelyben a középosz-
tálynak nem kell majd finan-
szíroznia a szupergazdagok
adókedvezményeit. A Ken-
nedy-dinasztiának 2010 janu-
árjáig legalább egy tagja szol-
gált Washingtonban azóta,
hogy a késõbbi elnököt, JFK-
t 1946-ban megválasztották
szövetségi képviselõnek.

Aktív politikus III.
Joseph-en kívül jelenleg
nincs a leszármazottak kö-
zött, de hangjukat az évek
folyamán közülük sokan
hallatták, és a közvélemény
rendszerint adott is megszó-
lalásaikra/szavukra. Végle-
gesen és jogilag is amerikai
állampolgár lett Fidel Castro
unokája, Alina Salgado. A
most 32 éves nõ, akinek
édesanyja a 2008-ban vissza-
vonult kubai vezetõ emigrá-
cióban élõ egyik leánya, ép-
pen hat éve tette le Miami-
ban az állampolgársági es-
küt más emigránsokkal
együtt. A kubai–amerikai
kapcsolatokkal foglalkozó
egyik miami intézet vezetõje
a Castro-unoka lépésérõl
úgy véli, hogy a fiatal kubai-
ak nemzedékét képviseli,
azokét, akik nem hisznek a
forradalomban és kudarcot
vallott vezetõjében.

Nem Sztálin: 
Dzsugasvili

Sztálin egykori szovjet
pártfõtitkár unokája, Jev-
genyij Dzsugasvili azzal vá-
dolta meg az országos levél-
tárat, hogy meghamisította a
diktátor katinyi mészárlás-
ban játszott szerepével kap-
csolatos dokumentumokat.
A bíróság a keresetet 2010
szeptemberében elutasította.
A Sztálin eredeti grúz család-
nevét viselõ Dzsugasvili sze-
rint a levéltár hamis iratokat
tett közzé az 1940-ben elkö-
vetett katinyi mészárlásról,
amelyben 22 ezer lengyel
tisztet végeztek ki az orosz
hadsereg katonái. Az intéz-
mény tavaly április 28-án
hozta nyilvánosságra a doku-
mentumokat a honlapján, a
russarchives.ru-n. A Dimitrij
Medvegyev leköszönõ orosz
elnök utasítására közzétett
dokumentumok megjelené-
sét hatalmas nemzetközi ér-
deklõdés övezte.

A szimbolikus lépést külö-
nösen Lengyelországban fo-
gadták örömmel. Az unoka
azt szerette volna elérni,
hogy a bíróság nyilvánítsa a
Sztálin szerepére vonatkozó
dokumentumokat „a való-
sággal nem egyezõnek, és
Sztálin hírnevét veszélyezte-
tõnek”. Dzsugasvili emellett

azt követelte a levéltártól,
hogy távolítsa el az anyago-
kat a honlapjáról, illetve fi-
zessen neki 10 millió rubelt
erkölcsi kár okozása cí-
mén/miatt. A nyilvánosság-
ra hozott iratok között szere-
pelt egy Lavrentyij Berijától
származó feljegyzés, ame-
lyet Sztálin is aláírt. Az egy-
kori szovjet titkosrendõrség
(NKVD) vezetõje ugyanis
javaslatot tett a II. világhá-
ború kezdetén a Lengyelor-
szág elfoglalásakor foglyul
ejtett lengyel tisztek kivégzé-
sére. Dzsugasvili egyébként
már számtalan becsületsér-
tési pert elvesztett, amelyet
az orosz média ellen indí-
tott. Legutóbb az Eho

Moszkvi rádiót perelte be,
ahol elhangzott, hogy Sztá-
lin aláírt egy direktívát,
amelynek értelmében 12
éves kortól gyerekeket is ki
lehet végezni a nép ellensé-
geiként.

Szexis lányok 
Gorbacsov körül

Feltûnést keltett 2003-ban
egy fiatal orosz lány Európa
kifutóin. Divatházak egész
sorát foglalkoztatta a gondo-
lat, hogy meghívja a topmo-
delljei közé Mihail Gorba-
csov volt szovjet elnök uno-
káját, Kszenyija Virgan-
szkaja-Gorbacsovát, miután
szenzációt keltett megjelené-

se a híres Laura Biagiotti di-
vatház kilenc évvel ezelõtti
milánói bemutatóján. A ma-
gas, most 29 éves – elhunyt
nagymamájára, Raisza Gor-
bacsovára megszólalásig em-
lékeztetõ – Kszenyija bemu-
tatkozását manökenként a
közönség és a divatszakma
egyaránt lelkesen fogadta, az
egyik legnagyobb párizsi di-
vatház képviselõje pedig az
ITAR-TASZSZ tudósítójá-
nak kijelentette: „Kszenyija a
nõi szépség új ideáljaként je-
lenhet meg a modern divat
világában”.

A volt szovjet elnök a ki-
sebbik unokáját félti – a most
esküvõre készülõt. Anasztá-
zia Virgaszkajától (Anasztá-
ziának hívták a kivégzett cári
család legenda övezte fiatal
lánytagját is), akitõl koránt-
sem idegen a nyilvánosság,
és a fotósokat is megszokhat-
ta már: korábban jótékonysá-
gi esteken többször kifutóra
lépett nõvérével, Kszenyi-
ával, sztártervezõk ruháit vi-
selve. Most mégis kijelentet-
te: „Nem akarunk rongyot
rázni, meghitt ünneplésre vá-
gyunk”, és egyelõre szegény
PR-szakember võlegénye
kontrázott hozzá. Az igen-
csak szexis, most 23 éves
Anasztázia egyébként újság-
író, de még a menyasszonyi
ruháját sem világhírû divat-
tervezõnél rendelték meg.
Ráadásul nem szándékoznak
integetni majd a népnek sem
hatalmas hófehér limuzin-
ból, mert nem is rendeltek
ilyent, nem fogadtak võfélyt,
nem szórakoztatják majd
õket artisták és színészek, és
teljes titok övezi a nászút
helyszínét. 

Politikusunokák a közéletben
Ismét az amerikai politikai életbe készül a Kennedy família

egyik tagja. A klánalapító nevét viselõ Joseph Kennedy hi-

vatalosan is bejelentette, hogy harcba száll az amerikai

képviselõházi mandátumért. III. Joseph Kennedy, az 1968-

ban meggyilkolt demokrata párti elnökjelölt és volt igaz-

ságügyi miniszter, Robert Fitzgerald Kennedy unokája.

Romániában a nyári/téli idõszámítást
legelõször 80 évvel ezelõtt vezették
be. Az elsõ próbálkozásra 1932-ben
került sor, amikor is az órákat május
22-én és október 2-án állították át.

Gorbacsov unokája, Anasztázia a berlini filmfesztiválon 



Annak idején, a szocialista ántivilágban
márciusban osztották a nyereségrészese-
dést, másképpen prémiumot, amit manap-
ság bónusznak neveznek. Nota bene:
mindkettõ idegen szó. (Akkoriban – per-
sze – nem volt ez egyéb fából vaskariká-
nál: a zárszámadások rendszerint úgy ké-
szültek, hogy a vezérigazgató és a fõköny-
velõ öszeült, majd megszólalt a vezér:
„Induljunk ki abból, hogy…”)
Én ennek a szocialista vívmánynak – osz-
tályharc ide, munkásöntudat oda – feltétlen
híve voltam. Mindjárt el is mondom, mi-
ért. Családom ugyanis végigünnepelte a
márciust, no nem a prémium (bónusz) örö-
mére, hanem – a jóvoltából. Mire ugyanis
eljutottunk március idusáig, többnyire nya-
kára hágtunk a fizetésnek, így aztán külö-

nösen jól jött a rá egy héttel
esedékes pótlás. (Ez a dá-
tum sem volt véletlen: bár
nem volt piros betûs ün-
nep a magyar tanácsköz-

társaság kitörésének
évfordulója, azért hadd
kapjon valami kis
„ajándékot”, még ha
csak paraszolvenciát

is a szegény, de büszke nép.)
Szóval nálunk márciusban mindig nagy
volt a gaudium. Fura véletlen volt, ahogy
összejött. Az ünnepségek sorát mindjárt
1-jén édesapám kezdte, aki 1897-ben ezen
a napon látta meg a napvilágot. Másnap
hasonló évfordulóval következett a felesé-
gem. Így jött el március 8-a,
amely nap nálunk nem a
nõké, hanem a férfiaké
volt: hárman is Zoltánok
(vagy ahogy – édesapám-
mal kezdve, velem folytat-
va és nagyobbik fiammal
zárva a sort – mondani szoktam: I. Zol-
tán, II. Zoltán és III. Zoltán) fogadtuk a
köszöntéseket. A sors mindössze két nap
pihenõt engedélyezett, mivel 10-én a fele-
ségem következett: Ildikó. Még két hetet
sem szusszanhattunk: 20-a a kisebbik fiam
születésnapja. Aztán 25-én az anyósom
névnapja (ezt ünnepeltük meg a legkevés-
bé), és legvégül március 27-én én jöttem a
világra. Ráadásul az iménti fölsorolás
csak a szûk család tagjait tartalmazza, de
még két személyt feltétlenül ide kell ven-
nem, két legjobb barátomat: Tamást (név-
napja 7-én) és Attilát (14-én született). Ta-

más feleségét nõnap alkalmából is külön
köszöntöm. Õk az „egyenleget” is javít-
ják, mivel idõközben édesapám és a fele-
ségem más világba költözött.
Sok mindentõl függ, hogy egy család kit
vagy mit, kit és mit szokott megünnepelni.
És az is, hogyan. Édesapám rendszerint

megelégedett (kénytelen
volt) a szokásos „férfi-
ajándékokkal”. Felesé-
gem virágcsokrot kapott
mindkétszer márciusban,
születésnapjára – persze –
ajándékot is: többnyire

ruhadarabot választott magának. Ebben az
volt a meglepetés, hogy a minden hónap
másodikán járó fizetésemen felül is mindig
volt a zsebemben a számára pénz… A fiúk
a koruknak megfelelõ ajándékban részesül-
tek: játékokat, könyveket – és természete-
sen ruhanemût kaptak.
Én? Néha egy üveg márkásabb italt (amit
azonban nem volt szabad magamnak
meginnom, mert akkor „mit kapnak a
vendégek?” – örök vita tárgya volt ez a fe-
leségem és köztem; de ha félreteszem a
vendégeknek, akkor „mi benne számomra
az ajándék?” – dohogtam. Bár dohoghat-

nék még…) Néha meghívást kaptunk egy-
egy szállodába, ahol vasárnaponként a
svédasztalos ebéd mellé neves zenekarok
muzsikáltak. Hadd dicsekedjem: kereken
harminc esztendeje a Benkó Dixieland
Band köszöntött a Happy birthday-jel. Ma
már mellesleg úgy emlékszem, hogy rend-
szerint egy-egy köszöntõ szép szó volt a
leggyakoribb ajándék, és ennek örültem a
legjobban.
(Talán nem is baj, hogy most ezen a pon-
ton föl kell függesztenem az írást; köny-
nyen meglehet, hogy ennyi elég is a csalá-
di ünnepek taglalásából. Az történt
ugyanis, hogy a számítógépem megelégel-
te a munkát, és egyetlen program kivételé-
vel teljesen lefagyott. Hiába indítottam új-
ra többször is – ez az informatikusok álta-
lános, mindenre jó tanácsa, a gép nem
akart szót fogadni. Aláfeküdtem hát az
íróasztalomnak, és másfél órán keresztül
részesítettem gyógymasszázsban a kábel-
rengeteget, miközben bõszen pofoztam a
gépet, modemeket egyaránt, és láss cso-
dát: pittyegett kettõt-hármat, és mintha mi
sem történt volna, újra fölvette a szolgála-
tot. Ígérem, legközelebb a technika bosz-
szúságairól fogok értekezni.)

Skrabek meg volt gyõzõdve arról, hogy olvasni tud az emberek
gondolataiban. (...) A halálnak nincs neve, mert nincs rászorulva,
hogy elkereszteljék valahogy. Nem azért, mert rossz és gonosz,
hanem mert rendjén való. Kedves rokon, aki elõl átmegyünk az
utca túloldalára. Skrabek gyakran gondolt arra az öreg filozófia-
professzorra, aki Fiuméban, egy kalácsillatú kávéházban az erény-
ben csillogó üdvösségrõl tartott neki elõadást. Kapucínert ittak a
márványkönyöklõ mellett állva, s a professzor, mintha régi isme-
rõsök lennének, barátságosan megszólította Skrabeket, és lassú,
türelmes hangon elmagyarázta, hogy az erényben felragyogó leg-
fõbb jótétemény a halál megvetése, mert ez adja meg az embernek
az élet lágy nyugalmát.
– Nézze, barátom, a halálról valójában nem is tudunk, csak a szó-
beszéd alapján feltételezzük, hogy létezik – mondta halkan a pro-
fesszor, és hogy nyomatékot adjon a szavainak, a kiskanalával
megütögette a porceláncsészéje oldalát. – Bárhol ér véget az em-
ber élete, ott teljes, mert a haszon nem az élet hosszúságában, ha-
nem a tartalmában keresendõ. Ezt jól jegyezze meg!
– Ezek szerint az is lehet hosszú életû, aki keveset élt? – kérdezte
Skrabek.
– Úgy van! És fordítva is igaz – bólogatott a professzor, keserû
mosolyra húzva lilára színezõdött ajkait. – Tehát ne emlegessük a
halált, helyette mondjuk azt, hogy az idõ beteljesülése.
– Nem is tudja, milyen sokat segített – mondta Skrabek, mire az
öreg legyintett.
– De tudom. Semennyit.
A filozófiaprofesszor nem az volt, akinek mondta magát, hanem a
kegyvesztett Alfred von Tirpitz tengernagy.

Fahér Béla: Fültõl fülig
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A társadalomkutatóknak érdemes volna tanulmányoz-
ni: mivel magyarázható, hogy a Partium északi részé-
ben, Szatmár, Szilágy és Máramaros megyében, ahol
összesen negyedmillió magyar él, hosszú évek óta
nem voltak többségi-kisebbségi konfliktusok, jószeré-
vel még kisebb koccanások sem? Szerény véleményem
szerint nem kis részt azért, mert talán jobban megta-
nultuk, hogy az egymás mellett élésnek és az egymás-
rautaltságnak nincs alternatívája, s jobban betartjuk
azt az íratlan szabályt, hogy „ha te nem bántod az én
hõsömet, én se bántom a tiédet”. Nálunk nincsenek
Csibi Barnák és román megfelelõik, de ha a helyzet
úgy kívánja, könnyen lehetnek. Pláne a választás elõtt,
amikor a nemzeti érzelmek felcukkolását sokan a gyõ-
zelem fontos tényezõjének tekintik. 
Vagy ha a Jobbik jobban megveti lábát itt az észak-
nyugati végeken. Az elsõ lépést egy éve tette meg eh-
hez, amikor Szegedi Csanád EP-képviselõjük Maros-
vásárhely után Szatmárnémetiben is irodát nyitott.
Akkor több odaáti bakancsos sétafikált városunk utcá-
in, de látva, hogy a helybeliek nem tapsolnak nekik,
elég hamar leléptek. Morvai Krisztina a felavatott iro-
dában próbálta bûvölni a harminc-negyven kíváncsis-
kodót, de a szatmári magyarok nem hitték el neki,
hogy éppen a Jobbik tudja megoldani megoldatlan
gondjaikat, s éppen velük tárgyalnak a román hatósá-
gok, amikor a helyi magyarságnak erõs képviselete
van itt. Krisztina asszony már-már kidobta e jegyzet
íróját, hogy miért mondja az érdeklõdõknek: ne higy-
gyenek a beválthatatlan, populista ígéreteknek, még
akkor sem, ha nemzeti jelszavakkal tálalják nekik. 
A második lépést pár hete próbálta megtenni felénk
Vona Gábor társasága, egy Jobbik baráti kör létreho-
zásával, de a „barátok” most sem tolakodtak.
Talán a következõkben, a helyhatósági választások
elõtt, mert az Erdélyi Néppártnak az alacsony támo-
gatottság miatt nagy szüksége van a politikai kebel-
barátokra, függetlenül azok színétõl. Igaz, hogy
Toró T. Tibor elnök ezt nem ezekkel a szavakkal
mondta (a pesti köztévében), de a hangsúlyból ez
jött le. Az õ rangsorában a kormánypárt után a Job-
bik a második favorizált pártjuk a Duna-parton, még
akkor is, ha Vona elnök a nagy nyilvánosság elõtt,
vagyis a parlamentben kijelentette (ha még valaki

nem tudta volna!), hogy a Jobbik nem
demokratikus párt. Toró T. Tibort és

mentorát, Tõkés Lászlót látszólag
ez csöppet sem zavarja.
Ám a választók majd eldöntik: mit

érnek azok, akik úgy cserélik pártju-
kat, mint más a gatyáját! Csak félõ,
hogy ennek ára lesz, mert a bakan-
csos „nemzetõrök” felhozzák Er-
délyben a román szélsõségeseket.

Vagy Toróék ezt akarják? Sike Lajos
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Kereken harminc eszten-
deje a Benkó Dixieland
Band köszöntött a Happy
birthday-jel.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„A nyelv veszedelme a szellemi szabadságra.
Minden szó egy elõítélet.” 

Friedrich Nietzsche

Érdeklõdés hiányában a holnap elmarad

A halál megvetése

Jönnek 
a bakancsosok?

Gyulay Zoltán

A nap címe. Ki fizeti ki a „Boldea-számlát”?,
Sorin Roºca Stãnescu, Jurnalul Naþional

Magyarázat. „Amennyire botrányos, annyira
elképesztõ Mihail Boldea képviselõ esete. Elég
adat áll rendelkezésünkre, hogy átvilágítsunk
nem annyira egy esetet, mint inkább egy vele-
jéig korrupt pártot. A PDL-t.” SRS cikkébõl
megtudjuk, hogy a galaci politikus bûnözõ
mentora nem más, mint a híres szintén galaci
frakcióvezetõ, Mircea Toader. Ha hozzávesz-
szük a kolozsvári Apostut („edzõje” maga a
nagy Boc) meg a többieket (szegélyköveseket,
energetikusokat, fegyvercsempészeket, ingat-
lanszélhámosokat), kialakul bennünk a képe
annak a csapatnak, rétegnek, amely miatt az
ország ott van, ahol.

Még egy jó pont. Az általunk – magunk sem
tudjuk, miért – rokonszenvezett Silviu Prigoanã
bejelentette, hogy visszalép a fõpolgármester-je-
löltség szándékától. Nem érezte a támogatást
(nem is érezhette, mert nem nyilvánult meg),
ezért, mint mondta, átadja a helyét a párt „ne-
héz fiúinak”. Az elnök a bukaresti választási
bukásra Vasile Blagát szemelte ki, de a „bull-
dog” egyszer már megjárta. Lehet, hogy egy
„elméleti” ember jön, mint a Prigoanát valami
miatt keményen bíráló Cristian Preda?

Hoppá! A kis Paleologu, akirõl sohasem lehet
tudni, hogy viccel-e vagy komolyan beszél, ki-
jelentette, hogy Napóleonnak sem volt olyan
„grandiózus” aláírása, mint Traian Bãsescu-
nak. Persze a történelemben T. B. még Paleolo-
gu szerint sem ezért fog fennmaradni, hanem
az alkotmány módosítása miatt. (Ami egyelõre
sehol sincs.) Ami pedig a párhuzamot illeti,
már látjuk is lelki szemeinkkel a közeledõ Wa-
terloot, és hogy elnökünk Szent Ilonán végzi.

Másra kíváncsi. Ion Barbu karikatúráján (a
Caþavenciiben) mondja egyik a másiknak: „Én
néhány olyan sztenogramot olvasnék, hogy
Udreának mit ajánlott fel Bösze.” Valóban ér-
dekes lenne, és abban is biztosak lehetünk,
hogy ugyanolyan komolyan ajánlaná.

A nap álhíre. Parlamenti körökig eljutott,
hogy az ENSZ és az EU vezetõi Bãsescu el-
nök hogyléte felõl érdeklõdnek. Aggodalmuk
oka: megint eltelt egy hét anélkül, hogy ál-
lamfõnk valakinek is felajánlotta volna a mi-
niszterelnökséget.



Totka László

Fennállásának tizedik év-
fordulóját ünnepli a

nagyváradi Oberon Csõszín-
ház. Csatlós Lóránt színmû-
vész, az amatõr színjátszó
társulat alapítója és vezetõje
elmondta: a társulat alapjául
a Szigligeti Társulat kereté-
ben 1998-ban létrejött színi-
tanoda szolgált, amely azon-
ban nem volt hosszú életû az
anyagiak miatt. Ebbõl és ezt
követõen jött létre 2002-ben a
Partium Színpad (PSZ),
amely 2007 óta Oberon Csõ-
színház néven tevékenyke-
dik. A színjátszást kedvelõ
amatõr és profi színmûvé-
szek alkotta társulat szereplé-
sei rendszertelenek, ugyanis
a produkciók létrejöttét a ta-
gok szabadideje befolyásolja.
Felbukkanásszerûen állnak a
világot jelentõ deszkákra,
pontosabban – az állandó fel-
lépõhelyek hiányában – pad-
lózatokra. 

A produkciók kialakulását
személyiségfejlesztõ improvi-
zációs tréningek elõzik meg a
színmûvészeti fõiskolák nul-
ladik évének megfelelõ gya-
korlatokkal. Itt és így dõl el,
ki az, aki színpadra termett
tehetséggel bír, s ki az, aki
hosszabb távon is a csoport
kötelékeiben marad – mesél-

te a közösség vezetõje. A tár-
sulat egyik tagja, Bíró Árpád
tizenkettedikes tanuló elsõ
díjat nyert a marosvásárhelyi
DrámaPálya drámapályáza-
tán a jelenetek és egyfelvoná-
sosok kategóriában Morzsák
címû monodrámájával. Most
ezt a darabot próbálják,
amely a fiatalok problémáit
jeleníti meg némi iróniával.
A bemutató idõpontja május-
júniusban várható. 

A társulat „magja” jelen-
leg 6-7 személyt számlál, eh-
hez azonban bármikor csat-
lakozhatnak új tagok. Mivel

a színészek folyamatosan
cserélõdnek, a csapatdina-
mikák és tehetségek folya-
matosan változnak, így a
társulat több fellendülést és
úgynevezett „aranykort” is
megért már, mint ahogy ter-
mészetesen mélypontjai is
voltak – mondta Csatlós Ló-
ránt. „A csapatépítést gya-
korta újra kell kezdeni, de
ennek elõnye is van: mindig
valaki frissességet, lendületet
hoz a társulatba” – véli a
csoport vezetõje. 

Az Oberon Csõszínház
egyébként több olyan tehet-

séget is felnevelt már, akik
késõbb elvégezték a szín-
mûvészeti egyetemet, és
visszatértek a társulathoz,
vagy segítik azt munkájuk-
kal. Olyanok is akadtak,
akiknek nem voltak színhá-
zi ambícióik, de az Obe-
ronnál közösséghez tartoz-
tak, amely tapasztalatot, él-
ményt jelentett számukra.
„Sok szorongó, bezárkózott
embert tanított meg a szín-
ház közösségben élni, kom-
munikálni, felelõsséget vál-
lalni, odafigyelni” – véli
Csatlós Lóránt. 

A társulat elõadásainak jel-
lege igen változatos, nincs két
egyforma stílusú darab. A
hangsúly a kísérletezésen, ta-
nuláson van. A témaválasz-
tást is ahhoz kötik, ami ép-
pen foglalkoztatja a csapatot:
ha nem találnak megfelelõ
szöveget, írnak õk maguk.
Alkotási módszerük alapja
az improvizáció, a kreatív
ötleteléssel hozzák létre a ké-
sõbbi produkciókat. A cso-
port úgy véli: ez a módszer
garancia arra, hogy igazán
õszinte produkciók szülesse-
nek, akár a szerelem a téma,
akár az internet személyiség-
torzító hatása. Következõ da-
rabjuk egyébként éppen errõl
fog szólni: hogyan láttatja
magát az ember a világhálón
másnak, mit amilyen valójá-
ban, olyannak, amilyen sze-
retne lenni. „Abban áll az
erõnk, hogy minden szem-
pontból függetlenek va-
gyunk. Produkcióink lelkese-
désbõl születnek és élnek, és
abból a törekvésbõl, hogy
legjobb  tudásunk szerint ki-
fejezzünk valamit. Ehhez ké-
pest a közönségsiker némileg
másodlagos, hisz a tanulási
folyamatok belül és szá-
munkra zajlanak. Fontos a
siker is, de sokkal fontosabb a
játék” – vallja az Oberon
Csõszínház vezetõje. 
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A játék öröméért játszanak
Tízéves a nagyváradi Oberon Csõszínház amatõr társulat

Lelkesedés, kreativitás, csapatszellem – a tagok változnak, de az alapértékek ugyanazok tíz éve

HIRDETÉS

Sipos M. Zoltán

Megkezdõdött Kolozs-
váron a Fiatal Mûszaki-

ak Tudományos Ülésszaka.
A tizenhetedik alkalommal
megrendezett fórumon 155
erdélyi, felvidéki és magyar-
országi mûszaki-tudomá-
nyos szerzõ mutatja be dol-
gozatait, legfrissebb kutatá-
si eredményeit. Az Erdélyi
Múzeum-Egyesület véd-
nöksége alatt létrejött, mû-
szaki tudományos konfe-
rencia célkitûzései közt sze-
repel az erdélyi magyar mû-
szaki értelmiség szakmai
színvonalának növelése, a
mérnöki kutatómunka ösz-
tönzése, a magyar és a nem-
zetközi tudományos kap-
csolatok kiépítése – fejtette
ki  tegnap délelõtt, az ülés-

szak kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézet dísztermé-
ben tartott ünnepi megnyi-
tón Bitay Enikõ, az EME
Mûszaki Tudományok
Szakosztályának elnöke. A
szervezõk és a résztvevõk
egyaránt úgy gondolják,
hogy a Fiatal Mûszakiak
Tudományos Ülésszakának
a felsorolt célkitûzések mel-
lett a magyar mûszaki nyelv
megteremtése és mûvelése
is kitüntetett feladata. „Az
elmúlt húsz évben a magyar
mûszaki tudományok tal-
pra álltak, ám a magyar
mûszaki nyelvezet nagy hi-
ányosságokkal küzd. Ezt a
hiányosságot mihamarabb
át kell hidalni” – fogalma-
zott az ünnepi megnyitón
Szilágyi Mátyás, Magyaror-
szág kolozsvári fõkonzulja.

Péntek János nyelvész  a
megnyitón elmondta, hogy
széles körû, magyar nyelvû
mûszaki oktatás hiányában
a tizenhét éve mûködõ kon-
ferencia azoknak a román
nyelven tanuló magyar mû-
szakis diákoknak is kiváló
fórumot nyújt, akik egyete-
mi tanulmányaik alatt nem
tudják használni anyanyel-
vüket szakmai fejlõdésük-
ben.

A ma is tartó konferencia
alatt összesen 100 szaktudo-
mányos dolgozattal ismer-
kedhetnek meg a résztvevõk.
Tegnap az EME székházá-
ban, valamint a  Sapientia –
Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem Bocskay-házában
párhuzamosan összesen
nyolcvanöt tudományos elõ-
adás hangzott el. 

Tudósfórum Kolozsváron
ÚMSZ

A Hargita Megyei Kultu-
rális Központ akkreditált

fotótanfolyamot szervez
2012. április 13-ától. A 80
órás képzésre a teljesen kez-
dõk és a gyakorlottabb fotóz-
ni vágyók jelentkezhetnek, il-
letve azok is, akik hosszú ide-
je fotóznak, de tudásukat
szeretnék elmélyíteni. A je-
lentkezés feltétele, hogy a ta-
nulni vágyók rendelkezzenek
fényképezõgéppel. A képzés
5 hétvége alatt zajlik április-
ban és májusban, és magá-
ban foglal egy hétvégi kirán-
dulást is. Az oktatók szak-
avatott, nemzetközi elismeré-

sekkel díjazott, a fotózást
mûvészeti fokon gyakorló fo-
tográfusok: köztük Ádám
Gyula csíkszeredai fotográ-
fus, a Hargita Megyei Kultu-
rális Központ grafikusa és
Erdély Bálint Elõd széke-
lyudvarhelyi fotográfus, aki-
nek munkái megtekinthetõk
a www.exposed.ro honlapon.
Oktatni fog majd Molnár At-
tila, a kolozsvári Képzõmû-
vészeti és Formatervezési
Egyetem doktorandusza, az
Erdélyi Fotográfiai Múzeu-
mért Egyesület alapítója és
elnöke és Veres Nándor is,
aki az Udvarhelyi Híradó, a
Heti Válasz, a Magyar Demok-
rata, a Magyar Nemzet lapok

munkatársa. A képzés tantár-
gyai és témái: fotográfiatörté-
net, az erdélyi fotográfia tör-
ténete, fotótechnika, a foto-
gráfia teremtette mûfajok,
családi események fotózása,
mûtermi fotózás, modellek,
szabadtéri rendezvények, saj-
tótájékoztatók fotózása, a
legújabb digitális képfeldol-
gozási programok, HDR- és
panorámaképek készítése,
képelemzés. 

Érdeklõdni munkanapo-
kon lehet a HMKK székhe-
lyén, Csíkszereda, Temesvári
sugárút 4. szám, telefonon:
0266 315 891, 0746 244 235
vagy e-mailben: kultura@
ccenter.ro.

Fotótanfolyam Csíkban

Röviden

Gyergyóremetén is
fogható az ETV

A napokban mintegy ezerrel
bõvült azon magyar háztar-
tások száma, amelyekben
fogható az Erdélyi Magyar Te-
levízió – jelentette be
Szepessy Elõd. Aaz ETV
igazgatója elmondta, márci-
usban három új mûsorral
bõvítették a kínálatot: a Har-
gita Megyei Tanács által tá-
mogatott Székelyföld, az Ak-
tuális és a Hargita Magazin a
három székelyföldi megye
dinamikusan változó arcát
hivatott megjeleníteni. Az
ETV március 29-én, 18 órá-
tól egy Gyergyóremetét be-
mutató 30 perces összeállí-
tást tûz mûsorra. Jelenleg az
Erdélyi Magyar Televízió Er-
dély-szerte több mint 200
ezer magyar háztartásban
fogható.

Goldoni-vígjáték 
Nagyváradon

A Szatmárnémeti Északi
Színház Harag György Tár-
sulata bérletes elõadásként
mutatja be Nagyváradon
több alkalommal a Chioggiai
csetepaté címû Goldoni-
vígjátékot. A bemutatóra
ma, pénteken 19 órától kerül
sor a Szigligeti Színházban.
A további elõadások idõ-
pontjai: március 24-e 17 óra
(Papp Magda-bérlet), márci-
us 25-e, vasárnap 19 óra
(Halasi Gyula-bérlet). 

Bitay Enikõ szakosztályelnök (középen) szerint ösztönözni kell a mérnöki kutatómunkát A szerzõ felvétele
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ÚMSZ-összeállítás

„Ahhoz voltunk szokva,
hogy miénk az erdõ, a

mezõ, ezentúl ez másképp
lesz” – mondta lapunknak
tegnap Abos Gábor. Az Or-
szágos Környezetvédelmi
Ügynökség elnökét arról kér-
deztük, milyen hatással lesz a
romániai zöldövezetekre az
államfõ által ezen a héten ki-
hirdetett, pikniktörvénynek
is nevezett jogszabály. Abos
leszögezte: a törvény egyér-
telmûen fogalmaz, ételt és
italt csak a megjelölt területe-
ken lehet majd fogyasztani,
magánterületeken is csak a
tulajdonos engedélyével.

Nehéz az ellenõrzés

A jogszabályra az ügynök-
ség elnöke szerint azért volt
szükség, mivel több magánte-
rületen a kirándulók nagy
mennyiségû szemetet hagy-
tak, ezért pedig a tulajdonos-
nak kellett fizetni. A törvény
szerint ezentúl az önkor-
mányzatoknak jogában áll
kijelölni a piknikezésre alkal-
mas területeket. Abos hang-
súlyozta, a helyi tanácsok jo-
gáról és nem kötelességérõl
van szó.

A környezetvédelmi szak-
ember szerint a pikniktör-
vény alkalmazásának ellen-
õrzése nem lesz könnyû fel-
adat. Mint mondta, erre a
rendõrök, a környezetvédel-

mi õrség és a polgármesteri
hivatal által felhatalmazott
emberek jogosultak. „Ro-
mániában jelenleg körülbe-
lül 700 környezetvédelmi õr
van, ha õket leosztjuk, egy
ember sem jut majd telepü-
lésenként” – magyarázta. A
törvény értelmében a felha-
talmazottak jogosultak, de
nem kötelesek büntetni, így
lehet, hogy egyeseket meg-
büntetnek, másokat pedig
nem. „Akik tehát a szabad-
ban túrázni mennek és lesá-
toroznak egy tiltott helyen,
vagy megússzák bírság nél-
kül, vagy nem” – jelentette
ki. Hozzátette: ha az önkor-
mányzatok nem jelölnek ki
piknikezésre alkalmas terü-
letet, a városon élõknek nem
lesz hol majálisozniuk. „Ha
a törvényt betartják, odajut-
hatnak, mint egykor, zász-
lókkal felvonulva ünneplik a
munkásnapot” – mondta az
Országos Környezetvédelmi
Ügynökség elnöke.

Még nem büntetnek

Imre Lenke, a Kolozs Me-
gyei Környezetvédelmi Õr-
ség igazgatója megkeresé-
sünkre elmondta, még nem
tud a törvény tartalmáról,
mivel még nem jelent meg a
Hivatalos Közlönyben. Elkép-
zelése szerint idén „még csak
felvezetnék” a jogszabályt, a
helyhatóságok jövõre teljesí-
tenék az elõírt követelménye-

ket, és csak 2013-tól kezdõd-
ne az alkalmazás. „A rend-
õrök még nem büntethetnek,
egyelõre csak figyelmeztet-
nek” – magyarázta. Egy már
érvényben lévõ törvény értel-
mében azonban már ötszáz-
tól ötezer lejig terjedõ bünte-
tést róhatnak ki azokra, akik
a szemetet nem viszik a meg-
felelõ helyre. 

Változó az alkalmazás

„A város egy évvel meg-
elõzte a törvényt” – nyilat-
kozta az ÚMSZ-nak Aurel
Trif, a marosvásárhelyi ön-
kormányzat sajtófelelõse.
Hozzátette: már két olyan
helyet is kialakítottak a kör-

nyéken, ahol civilizált körül-
mények között lehet pikni-
kezni. A továbbiakban még
szeretnének több ilyen helyet
létrehozni. Az egyik grille-
zésre kialakított helyen, a
Somostetõn akár több száz
személy is tud civilizált kö-
rülmények között húst sütni.
A tûzhelyek mellett asztalok,
padok és vezetékes vízzel el-
látott mosogatási lehetõség is
van, a szemétnek hulladéktá-
rozókat helyeztek el. 

A kolozsvári polgármesteri
hivatal azonban még nem
tett lépéseket az ügyben. A
sajtóiroda szerint tárgyalások
folynak arról, hogy milyen
területeket nevezzenek ki
piknikre alkalmasnak. Nagy-

váradon, az önkormányzati
sajtóosztályon nem tudtak
információkat nyújtani a pik-
niktörvény helyi alkalmazá-
sáról. 

Sepsiszentgyörgyön a vá-
roskörnyéki kirándulóhelye-
ket nehéz úgy kialakítani,
hogy megfeleljenek a pik-
niktörvény elõírásainak –
mondta el az ÚMSZ-nek
Czimbalmos-Kozma Csaba.
A városmenedzser szerint
gondot jelent az, hogy a
népszerû kirándulóhelyeken
– Sugásfürdõ felé, az Olt fo-
lyó partján, illetve az
Elõpatak felé vezetõ út men-
tén – nehéz az erdõtõl és fo-
lyóvíztõl a jogszabály elõ-
írásának megfelelõ távolság-
ra kijelölni a tûzhelyeket.
Ennek ellenére igyekeznek
padokat elhelyezni és tûzhe-
lyeket kialakítani, ahová le-
het. Czimbalmos-Kozma
Csaba szerint félõ, hogy a
piknikezõk többsége nem
tartja majd be az új szabá-
lyokat, és továbbra is az er-
dõbe, árnyékos helyekre ki-
rándulnak. 

Idén május 1-jén még szabadon lehet „garázdálkodni” a szabadban, a hatóságok nem büntetnek

Sipos M. Zoltán

„Pozitív fordulat követke-
zett be a kolozsvári ön-

kormányzat szemléletmódjá-
ban a Kolozsvári Magyar Na-
pokkal szemben” – nyilatkoz-
ta lapunknak tegnap Gergely
Balázs, a KMN fõszervezõje
annak kapcsán, hogy az ön-
kormányzat szerdán úgy
döntött: 40 ezer lejjel támo-
gatja a rendezvénysorozatot.
Az elmúlt években kiutalt
összegeknek az idén nyújtott
pénz a tízszerese-hússzorosa.
A rendezvényt a civil szerve-
zetekre szánt keretbõl támo-
gatják, mivel a román taná-
csosok presztízsveszteségnek

tartották volna azt, ha a hiva-
talos városnapoknak elkülö-
nített keretbõl részesül a ma-
gyar rendezvénysorozat. Feb-
ruárban a városi tanács még
úgy határozott, hogy a Ko-
lozsvári Magyar Napokat
nem emeli a városi rendezvé-
nyek rangjára. A szociálde-
mokrata tanácsosok akkor
azzal magyarázták döntésü-
ket, hogy a magyar napok et-
nikai és kulturális rendez-
vény, míg a határozatterve-
zetben szereplõ események a
város valamennyi lakójához
egyaránt szólnak. A támoga-
tás ellenére a rendezvény to-
vábbra sem számít a  kincses
város hivatalos rendezvényé-

nek. Kérdésünkre Gergely
Balázs kifejtette, még nem al-
kalmas az idõ arra, hogy fel-
mérjék, mire is lesz elég ez az
összeg, de a Kincses Kolozs-
vár Alapítvánnyal közösen
megtalálják a módot arra,
hogy hatékonyan használják
fel a pénzt. Csoma Botond
RMDSZ-es városi tanácsos
lapunknak kifejtette, a helyi
tanács meglepõ gyorsasággal
szavazta meg ezt az összeget.
„Úgy gondolom, hogy a ko-
rábbi eset kompenzálásaként
ment ilyen gyorsan ez a dön-
tés” – vélte a városi tanácsos.
Mint elmondta, a megszava-
zott összeg körülbelül két
együttes meghívását fedezi. 

Kovács Zsolt 

Háromévnyi pereskedés
után a sepsiszentgyörgyi

önkormányzat tegnap végle-
ges bírósági végzés alapján
birtokba vette a Mûvész mo-
zi épületét. Az Országos
Mozivállalat (RADEF) 2009
áprilisában adta át a város-
nak az épületet, de minded-
dig nem vehették át az ingat-
lant. A moziban diszkót mû-
ködtetõ Gheorghe Iliescu
idõhúzásként perek sokasá-
gát indította az önkormány-
zat ellen, miközben házbért
sem fizetett az új tulajdonos-
nak. A vállalkozó többször

etnikai diszkriminációnak
próbálta beállítani az ellene
zajló eljárást. Megvádolta a
helyszínen lévõ Antal Árpád
polgármestert, hogy azért la-
koltatja ki, mert el akarja ûz-
ni a románokat a városból.
„Mit fog majd szólni, ami-
kor a brassói románok elker-
getik a városból a magyaro-
kat?” – fenyegetõzött. Ügy-
védje, Lucian Bãtrânu sze-
rint jogszerûtlen a kilakolta-
tás, mivel az ILG Discret cég
a bérleti szerzõdését átadta
Gheorghe Iliescunak, és er-
rõl egy dokumentumot is
mutatott. Sztakics Éva alpol-
gármester ezt megcáfolta

mondván, az épület soha
nem volt az ILG Discret cég
tulajdonában, így a bérleti
szerzõdését nem is adhatta
át senkinek. „Mi a törvényt
alkalmaztuk, ha a bérlõt
nem Iliescunak, hanem Ár-
pádnak hívnák, ugyanígy
jártunk volna el. A mi érde-
künk, hogy az épületet visz-
szaszerezzük a városnak, és
visszahelyezzük a kulturális
körforgásba” – mondta a
polgármester. Az önkor-
mányzat a mozi épületébe
helyezné az Andrei Mure-
ºanu színházi társulat szék-
házát, és a filmvetítéseket is
újraindítaná. 

Az utolsó „szabad” majális?

Fotó: archív

Kétszázötven település jut tisztább vízhez
A közeljövõben 254 település lakói fognak tisztább vízhez
jutni a Környezetvédelmi Alapból finanszírozott vízprog-
ram révén – nyilatkozta tegnap, a víz napján Borbély Lász-
ló környezetvédelmi miniszter Besztercén. A látogatás al-
kalmával a tárcavezetõ aláírta a Környezetvédelmi Alapból
finanszírozott vízhálózati és csatornázási munkálatok szer-
zõdéseit. Eszerint Apanagyfalu és Szászlekence települé-
sek 10,3 millió lejt kapnak víz- és csatornahálózat kiépíté-
sére. Az országos vízinfrastruktúra korszerûsítésével kap-
csolatosan a környezetvédelmi miniszter elmondta: ahhoz,
hogy Románia víz- és szennyvíz-infrastruktúrája megfelel-
jen az Európai Unió elvárásainak, 2018-ig körülbelül 18,5
milliárd euró értékû beruházásokra lesz szükség.

Közpénz a magyar napoknak

Visszakapta moziját Sepsi



9.05 Befutó
10.05 Felfedező
10.30 BBC Click
11.05 Ikon (ism.)
11.30 Ősök tere (ism.)
12.05 Tíz perc
12.30 Stopper (ism.)
13.00 Déli híradó
13.40 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Panaszkönyv (ism.)
14.30 GyógyHír
15.05 Garázs
15.30 Ingatlanpiac
16.00 Híradó
16.30 Európai híradó
(ism.)
17.05 Ázsia
17.30 Globál (ism.)
18.00 Híradó
18.30 BBC Reporters
(ism.)
A BBC riportműsora
19.05 BBC Hard Talk (ism.)
19.30 Célpont (ism.)
20.00 Híradó
20.30 Retrográd (ism.)
21.05 Civil kaszinó (ism.)
22.00 Híradó
22.30 Riasztás (ism.)
23.05 Vetítő (ism.)
Válogatás magyar doku-
mentumfilmekből
23.06 Zsolnayék kapcsos
könyve (dokumentumf.)
0.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
0.30 Felfedező (ism.)
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7.30 Isten kezében
8.05 A nagy fejedelem
(magyar tévéjáték, 1997)
9.10 Családi krónikák
9.45 Duna anzix
10.05 Daktari 
(am. kaland sor.)
11.00 Zarándokutakon
11.30 Világ-nézet
12.30 Munka-Társ
13.02 Híradó - Déli
13.15 Lyukasóra
13.40 Mindennapi hősök
14.10 Heuréka! Megtalál-
tam!
14.40 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
15.05 Önök kérték! 
(ism.)
16.00 Pannon expressz
16.30 Talpalatnyi zöld
17.00 Családi 
összeesküvés 
(am. krimi, 1976)
19.00 Híradó
19.30 Hogy volt!?
20.30 Carl Sternheim: 
A bugyogó 
(magyar színházi felv.)
23.00 Törzsasztal
23.55 Dunasport
0.10 László Attila és bará-
tai (koncertf.)
2.25 Tengerek világa
2.45 Szerelmes földrajz
(ism.)
3.20 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
3.45 Jelfák

TV2, 20.35
Elvált nõk klubja

1969-ben egyszerre diplomázik le négy lány Xintia, Elise,
Brenda és Annie. Négy elválaszthatatlan jóbarát, akik örök
segítséget és barátságot fogadnak egymásnak. Az évek mú-
lásával azonban messze kerülnek egymástól, s egy szomorú
tragédia, Xintia öngyilkossága hozza ismét őket össze. Kide-
rül, hogy nagy szükségük van egymásra.

m1, 21.10
Oltári nõ

Ike Graham az a fajta újságíró, aki mindig az utolsó percben
írja meg a leadandó cikket. Egy nap, éppen sztori híján kés-
lekedik, amikor egy bárban egy részeg idegen mesél neki
Maggie Carpenterről, aki mindig elmenekül az oltár elől. Ike,
aki egyébként sincs túl jó véleménynyel a nőkről, gúnyos
hangú cikket ír az ismeretlen Maggie-ről anélkül, hogy utá-
namenne a hírek valódiságának.

RTL Klub, 0.40
Láthatatlan

A fényes jövő előtt álló, jómódú Nick magára haragítja diák-
társát, a kezelhetetlen Annie Newtont, aki bandájával félholt-
ra ütlegeli. Nick élet és halál közt találja magát, ebből a látha-
tatlan állapotból kénytelen végignézni, ahogy édesanyja,
Diane és a rendőrség kétségbeesetten keresik, s közben nem
is sejti, hogy már csak néhány óra választja el a haláltól.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.00 Az Ótestamentum
8.40 A dicsekvő varga
(mesef.)
9.30 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban
9.55 Sam, a tűzoltó
10.05 Zorro legendája
10.55 Sandokan
11.15 Felfedező úton a Ro-
binson család (sor.)
11.40 A Nyereg Klub
(sor.)
12.05 Lizzie McGuire
(sor.)
12.30 Kerékpártúra
13.01 Marslakók (sor.)
15.15 Magyarország tör-
ténete
15.45 Születésnapi piknik
Békés Italával
16.35 A dunai hajós 
(magyar kalandf., 1974)
18.30 Valami új!
19.25 Mi micsoda
19.50 Esti mese
20.10 Melissa és Joey
(sor.)
20.30 Retró kabaré
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Forma-1 Maláj
nagydíj időmérő edzés
(ism.)
22.55 Gasztroangyal
23.45 Munkaügyek -
IrReality Show 
(magyar sor.)
0.40 Telesport - Bp. Hon-
véd - Kecskeméti TE

8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, 
Kisvakond, 
Yakari, 
Tom és Jerry új kalandjai,
Hupikék törpikék, 
Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szaki, 
Garfield
11.05 Hasítsatok bele!
(kan.-japán anim. sor.)
11.30 Asztro Show
12.25 Házon kívül
12.55 Autómánia
13.30 Amerika legkemé-
nyebb melói 
(am. dok. sor.)
14.30 Lost - Eltűntek 
(am. kaland sor.)
15.30 Eltűntnek 
nyilvánítva 
(am.-kan. akció sor.)
16.30 Hetedik érzék 
(am.-kan. sor.)
17.30 A gyereknepper
(am. vígj., 1993)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 Csillag Születik 
- A válogatás
22.05 Die Hard 3. 
- Az élet mindig drága
(am. akcióf., 1995)
Utána: RTL-hírek
0.40 Láthatatlan 
(am. krimi, 2007)
2.45 Fókusz Plusz 
(ism.)

7.25 Tv2 matiné
414-es küldetés, Bajkeve-
rő majom, Fifi virágoskert-
je, Roary, a versenyautó
11.00 Egyik kutya, másik
nem!
11.25 Babavilág
11.55 9 hónap
12.25 Tűsarok 
(magazinműsor)
12.55 Bajnokok Ligája
magazin
13.25 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
14.25 TopSpeed
14.55 Autóguru
15.25 Xena 
(am. kaland sor.)
16.25 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.25 Hawaii Five-0 
(am. sor.)
18.25 Sas kabaré
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Aktív Extra
A TV2 tudományos és is-
meretterjesztő magazinja
20.35 Elvált nők klubja
(am. vígj., 1996)
22.30 Torta 
(angol krimi, 2004)
Közben: Kenósorsolás
0.30 Merlin: Titkok köny-
ve (kan. fantasy, 2009)
2.20 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
3.20 Kalandjárat 
(ism.)
3.45 Teleshop

9.05 Halottnak a csók
(sorozat) 9.55 Columbo
legveszélyesebb éjszakája
(krimi) 13.35 Szívek szál-
lodája (sorozat) 14.30 Egy
kapcsolat szabályai
(sorozat) 15.00 Szex és
New York light (sorozat)
15.55 Éden Hotel 2 (ism.)
18.00 A salemi boszor-
kányper (minisorozat)
19.55 Első a szerelem
(ang. vígj.) 22.00 Az ördög
ügyvédje (am. thriller)
0.55 Minden héten háború
(am. film) 

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Sport.ro Hírek
10.05 ProMotor 11.00
Pontos sportidő 13.00
Sport.ro Hírek 14.00
Örüljünk a focinak! 15.00
Sport.ro Hírek 15.05 Fo-
gadás a félelemmel
16.00 Mitica ligája
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Mitica ligája
20.00 Fogadás a félelem-
mel 21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling SMACK,
Showtime 23.00 1000
halálos történet

7.45 Titkok a múltból (me-
xikói sorozat) 10.45 El-
árult lélek (mexikói
sorozat) 12.15 Eva Luna
(sorozat) 14.30
Esmeralda (mexikói
sorozat) 15.30 Érzéki öle-
lések (mexikói sorozat)
16.30 Mesés hölgyek
17.30 A lángoló ég alatt
(am-kol. sorozat) 19.30 El-
árult lélek (sor.) 20.30
Eva Luna (sorozat) 22.00
Lola (am. sorozat) 23.30
Hét bűn (sorozat) 0.30
Igaz történetek (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Apósok akcióban
(am. akció-vígjáték)
13.10 Csoda New York-
ban (am. családi film)
15.20 Költözés (am.
vígjáték) 17.00 Anyámon
a tanárom (am. vígjáték,
2007) 18.40 Dr. Dolittle
3. (am. vígjáték, 2006)
20.25 Harry Potter és az
azkabani fogoly (angol-
am. kalandfilm, 2004)
23.00 Largo Winch - Az
örökös (francia-belga ka-
landfilm, 2008)

8.15 Nevessünk! 8.30 El-
ső szerelem (török vígjá-
ték) 10.30 Csapd le
csimpánz 3. (amerikai
családi vígjáték) 12.30
Kanal-D Hírek 13.30 Vé-
letlen anya 15.00
Cancan TV 16.45 Min-
den nap hiányzik (román
film) 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
19.45 Ez Románia!
20.30 Esküvő meglepe-
tésekkel 22.30 Gyilkos
hajsza (amerikai-kanadai
akciófilm, 2004)

8.00 Tiefbrunner László:
A kutakról 8.30 Zene
8.45 Ízelítő ism. 9.00
Néptánc 9.30 Hitélet ism.
10.00 Népzene 10.15
Néptánc 16.00 Hitélet
16.30 Piactér, ism. 17.30
Hargita Magazin ism.
18.30 Híradó 19.00 Erdé-
lyi Kávéház 19.30 Híradó
20.00 Piactér ism. 20.30
Híradó 21.00 Kultúrcsepp
ism. 21.30 Híradó 22.00
Többszemközt ism. 22.30
Híradó 23.30 Tájkép
(ism.)

TV2
6.25 Az Este (ism.)
7.00 Magyar gazda
7.25 Esély (ism.)
7.55 Anno
8.25 Mozdulj!
8.55 Híradó
9.00 Sporthírek
9.10 Boxutca 
- Forma-1 magazin
9.40 Forma-1 Maláj Nagy-
díj időmérő edzés (élő)
11.25 Delta
11.55 Angi jelenti
12.25 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Zöld Tea
14.05 Alvás és memória
(dokumentumf.)
14.20 Családom és egyéb
emberfajták (am. sor.)
14.50 Kém a jégen - Hogy
filmezzünk jegesmedvét
(természetf.)
15.45 Sárkányok háború-
ja (am.-cseh fant. kalandf.,
2000)
17.35 A Szövetség
18.35 Gasztroangyal
19.30 SzerencseSzombat
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Oltári nő 
(am. rom. vígj., 1999)
23.05 Szeretettel Holly-
woodból
23.35 Demjén koncert
2011
0.30 Lora (magyar rom.
dráma, 2006)

6.15 Teleshopping
6.55 Románia hímnusza
7.00 Rajzfilm klub
7.55 Zoom
8.10 Az ember és az idő
9.30 Zarándok
10.00 Kölcsöngyerek
visszajár (amerikai vígjá-
ték, 1995)
11.30 Közelebb hozzád
12.00 Pro Patria
12.30 Az én Európám
13.00 Játszmák és érde-
kek
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.30 Egyszer az életben
(ism.)
15.30 Egyszer az életben
(ism.)
16.30 Találkozunk a TVR-
ben – talk show (live)
18.00 Tévéenciklópédia
18.53 Hírek, időjárásje-
lentés
20.00 Híradó interjú
20.25 Distractis Show
(szórakoztató magazin)
21.25 Sztárgyár – 
verseny show
Sz.: Elijah Wood, Chris
Klein
23.25 Professzionisták
(talk show)
0.25 Day Zero 
(amerikai filmdráma,
2007)
2.05 Az én Európám
(ism.)
2.35 Zarándok (ism.)

5.00 20 év után 
– talk show 
(ism.)
6.00 Happy Hour
–szórakoztató magazin
(ism.)
7.00 Pro Tv-hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Mi történik doktor
úr?
10.45 Fogadás az élettel
(román sorozat) 
(ism.)
12.00 Fogadás az élettel
(román sorozat) 
(ism.)
13.00 Pro Tv-hírek, 
sport
13.05 A hős legendája
(amerikai akció sorozat)
14.00 Csodacsuka 
(amerikai családi vígj.,
2002)
16.00 A románok 
tehetségesek 
– verseny show
19.00 Pro Tv-hírek, 
sport
20.30 Tökéletes katona:
A visszatérés 
(amerikai akciófilm, 1999)
22.15 Az ördög ügyvédje
(amerikai thriller, 1997)
1.15 Tökéletes katona: 
A visszatérés 
(amerikai akciófilm, 1999)
(ism.)
2.30 Az ördög ügyvédje
(amerikai thriller, 1997)
(ism.)

4.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- talk show Simona
Gherghe-vel (ism.)
5.45 Lale 
(török sor.) (ism.)
7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
10.00 Gyagyások serege
(amerikai vígjáték, 1997)
12.00 Herkules 
(ameriki sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
17.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 Valhonnan 
ismerlek – verseny show
23.30 Visszatérés 
a Paradicsomba 
(amerikai romantikus drá-
ma, 1998)
1.30 Nukleáris kapcsoló
(amerikai-francia akcióf.,
2000)
3.00 Híradó, időjárásje-
lentés (ism.)

5.30 Senki sem tökéletes
(ism.)
6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 Médium 
(amerikai krimi sorozat)
9.00 Ízek, három szakács
9.30 Apák és kicsik 
(vígjáték sorozat)
10.00 Teleshopping
10.30 Mosoly négy keré-
ken
11.00 Stílustitkok
11.30 Sport, diéta és egy
sztár
12.00 Zöld arc
13.00 Fintescu hídja
14.00 Bombajárat 
(amerikai akcióthriller,
2000) (ism.)
16.15 Anyacsere 
- reality show (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán (ism.)
20.30 Veszélyes kölykök
(amerikai filmdráma,
1995)
23.30 Mondenii 
(ism.)
0.00 Szerelem a végzeten
(amerikai vígjáték, 2001)
2.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
3.00 Fintescu hídja 
(ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők 
- Mercedes Cosworth
9.00 X-Machines 
- A szupergépek
10.00 A mérnök 
szemével
11.00 Ki ad többet? 
- Iwo Jima kard
13.00 Licitvadászok 
- A gengszter whiskey-je
14.00 Egyszemélyes 
hadsereg
15.00 Édesvízi szörnyek 
- Japán szörnyek
16.00 Túlélnéd? 
- Erdőtűz
17.00 Autókereskedők 
- újratöltve 
- Alfa Romeo Spider
18.00 Egyszer egy ilyet
vezetni!
19.00 Újjáépítők 
– Muzeális érték
21.00 Stan Lee 
bemutatja: 
szupermenek 
a valóságban
22.00 Japán újjáépítése 
- Szupervonat
23.00 Ki ad többet? 
- Azok a nyolcvanas évek!,
Elátkozott szekrény
0.00 Viharvadászok 
- Éjszakai üldözés
1.00 A borzalom
pillanatai
2.00 Akiből 
tengeralattjáró 
parancsnok lesz

6.00 Hírek (ism.)
7.00 Teleshopping
8.00 Cap compas
8.30 Szentek és mester-
ségek
9.00 Balkáni szokások
(ism.)
10.00 Sztárgyár – ver-
seny show
11.00 UEFA Champions
League Magazin
11.30 EURO 2012 Magazin
12.00 Minden pénzt megér
13.00 Románia ízvilága
13.30 Városi kaland
14.30 Labdarúgás
15.30 Zéro Zona (reality
show)
17.00 Román útlevél
18.35 Răzushow
19.30 Topping (life-style
magazin)
20.00 Sztárgyár 
– verseny show
20.30 Lehet, hogy nem
tudtad
20.45 Tuti terv (kanadai-
amerikai akció-vígjáték,
2003)
22.20 Egészségpasztilla
22.30 Hírek, időjárásje-
lentés
23.30 Sztárgyár – ver-
seny show
0.00 Gitárok ideje
1.00 Tuti terv (kanadai-
amerikai akció-vígjáték,
2003) (ism.)
2.35 Minden pénzt megér
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, műsorism., sport
8.15 Hangoló
9.15 Cifra palota
9.55 Hírek, műsorims.
15.05 Slágerlista
16.00 Hírek, műsorism.
16.10 Láthatár
16.40 Térerő
17.30 Sorsok az operaszínpadon
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó
15.10 Hétvégi magazin

8.00 Jó reggelt, Erdély!/Híradás, Telefontársasjáték, Film-
ajánló, Világjárók
10.05 Térerő
14.00 Híradás, Aranyszalagtár, Alternatívzene
16.00 Híradó/Ötórai tea: Megy a magnó, Súrlott grádics, A
hét zeneműve, Versműsor, Gramofon

SZOMBAT
2012. március 24.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



8.15 Roşcovanul (román
kalandf., 1976) (ismétlés)
10.15 Esküvő meglepeté-
sekkel 12.30 Hírek 13.30
Találd meg a családomat
(ismétlés) 15.00 Cancan
Tv (ismétlés) 16.45 Ellen-
állásteszt (ismétlés) 17.45
Ez Románia! 18.45 A nap
híre 19.00 Hírek 19.45 D-
Paparazzi 20.30 Szemek
az árnyékból (ismétlés)
22.00 Hét év otthon –
reality show 23.30 A sze-
relem fáj (török roman-
tikus dráma)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Ingatlanpiac (ism.)
9.30 Európai híradó
(ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
11.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
12.05 Civil kaszinó
13.00 Déli híradó
13.40 Közvetlen ajánlat
14.05 Sportré
14.30 Ősök tere (ism.)
15.05 Tíz perc (ism.)
15.30 Visszajátszás
(ism.)
16.00 Híradó
16.30 Befutó London (ism.)
Az utánpótlás magazinja
17.05 Garázs (ism.)
17.30 GyógyHír
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág
19.05 Bruttó (ism.)
19.30 Keresztmetszet
20.00 Híradó
20.30 Napról napra
Belpolitikai összefoglaló
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Versus
23.05 Vetítő
Válogatás magyar doku-
mentumfilmekből
23.06 Hun volt, hun nem
volt (magyar dokumen-
tumfilm)
0.05 Kontraszt (ism.)
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7.00 Gazdakör 
(ism.)
7.25 Fejezetek a magyar
művelődés történetéből
7.50 Tizenhat város tizen-
hat lánya (ism.)
9.00 Rosszcsont kalandjai
(am. sor.)
9.55 Magyar elsők
10.15 Másfélmillió lépés
Magyarországon
11.00 Élő egyház
11.30 Isten kezében
12.00 Önkéntesek
12.30 Beavatás
13.02 Híradó
13.15 Élő népzene
13.45 Akadálytalanul
14.10 Csellengők
14.40 Határtalanul ma-
gyar
15.10 Arcélek
15.40 Hazajáró
16.10 Magyar elsők
16.25 A miniszterelnök
(magyar vígj., 1978)
17.35 A harapós férj 
(magyar vígj., 1937)
19.00 Híradó
19.30 Heti Hírmondó
20.00 Önök kérték!
21.00 Amadeus 
(am. filmdráma, 1984)
0.00 Klubszoba
0.55 Dunasport
1.10 A szél 
a maga útját járja 
(olasz-francia filmdráma,
2005)

RTL Klub, 21.00
Fantasztikus négyes

Reed Richards álma, hogy megfejti az ember genetikai kód-
ját. Ehhez elfogadja riválisa, a mágnás Victor von Doom se-
gítségét, hogy űrexpedíciót vezessen egy kozmikus vihar kö-
zepébe. Az expedíció tagja még Reed barátja, Ben Grimm
asztronauta, Sue Storm, Doom kutatási igazgatója, valamint
a nő öccse, Johnny Storm pilóta. Kiderül, hogy a számítások-
ba hiba csúszott.

TV2, 21.05
Állj, vagy jövök!

Logan kiváló tolvaj, egyébként meg rettentő nagy balek: sze-
rez egy húszmilliót érő gyémántot, ám rendőrök veszik kö-
rül, és nincs kiút. Logan egy építkezésre menekül, ahol el-
dugja zsákmányát, és megadja magát: tudja, hogy vissza fog
térni. Viszsza is tér, de míg ő a börtönbüntetését töltötte, az
építkezés befejeződött, és a gyémánt fölött most a kerületi
rendőrség terpeszkedik.

TVR1, 21.25
Moliere

1644, Párizs... A később Moliére néven ismertté vált, 22
éves Jean-Baptiste Poquelin kiváló vándorkomikus, ám a ne-
ki kedves tragikus szerepeket a közönség nem díjazza, sőt
hitelezői börtönbe vettetik. Egy bizonyos Monsieur Jourdain
azonban segítségére siet, azzal a feltétellel, hogy segít szín-
re vinni saját darabját, mellyel a szépséges, ám veszélyes
özvegyet, Célimene-t kívánja elcsábítani.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.00 Az Ótestamentum
8.40 Frakk, a macskák ré-
me
8.50 Sam, a tűzoltó
9.00 Zorro legendája
9.45 Sandokan
10.10 Kunkori és a Kan-
dúrvarázsló
11.15 Csipkerózsika
12.30 A tánc legendája
13.05 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
13.40 A sokszínű vallás
13.50 Unitárius magazin
14.20 Református ifjúsági
műsor
14.25 Az utódok 
reménysége
14.50 Római 
katolikus szentmise
15.55 Az Árpád-kor 
templomai
16.05 Magyarország tör-
ténete
16.30 Demjén koncert
17.20 Az aranyrózsa bar-
langja (kalandf., 2. rész)
18.50 Szeretettel Holly-
woodból
19.20 Mi micsoda
19.45 Esti mese
20.10 Szerelmem, Afrika
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Forma-1 Maláj
Nagydíj Futam (ism.)
23.50 Buborékok 
(magyar tévéf.)
1.20 Telesport

8.00 Kölyökklub
Björn mackó kalandjai,
Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szaki,
Kisvakond, 
Yakari, 
Dini, a kis dinoszaurusz,
Tom és Jerry új kalandjai,
Hupikék törpikék
11.00 Trendmánia
11.35 Teleshop
12.25 Törzsutas
12.55 Havazin
13.25 Tuti gimi (am. sor.)
14.20 Gossip Girl 
- A pletykafészek 
(am. sor.)
16.10 Tru Calling 
- Az őrangyal 
(am. akció sor.)
Közben: 16.00 Hatoslottó-
sorsolás
17.10 Piedone 
Egyiptomban 
(olasz akció-vígj., 1979)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Cobra 11 
(német akció sorozat)
21.00 Fantasztikus
négyes 
(am.-német-kan. sci-fi
kalandf., 2005)
23.05 Heti hetes
Vidám, aktuális talk-show
Utána: RTL-hírek
0.25 Portré
1.05 Álomcsapda 
(am.-kan.-auszt. thriller,
2003)

7.45 Tv2 matiné
414-es küldetés, 
Bajkeverő majom, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó
11.35 Stahl konyhája
12.05 Kalandjárat (ism.)
12.35 Borkultusz 
(magyar kult. mag.) (ism.)
13.05 Talpig nő 
(magazinműsor)
13.35 Több mint TestŐr
14.05 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(am. sor.)
15.05 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
16.05 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.05 Másodállás
17.35 Elvált nők klubja
(am. vígj., 1996) 
(ism.)
19.30 Tények
20.00 Napló
21.05 Állj, vagy jövök!
(am.-német vígj., 1999)
22.55 Frizbi 
- Hajdú Péterrel 
(talk show)
Közben: Kenósorsolás
23.55 Elit egység 
(kan. akció sor.)
0.55 Nagy ember, 
kis szerelem 
(török-görög-magyar film-
dráma, 2001)
2.55 EZO.TV

10.10 A nagy házalakítás
12.05 Trendközelben
12.35 Első a szerelem (an-
gol romantikus vígjáték)
14.30 Szex és New York
light (sorozat) 15.35 Éden
Hotel 2. 17.45 Csapás a
múltból (am. vígjáték,
1999) 19.55 Négy esküvő
21.00 CSI: Miami helyszí-
nelők (am. krimisorozat)
21.55 Nikita (s) 22.50
Bilko főtörzs (am. vígjáték,
1996) 0.45 Az ördög ügy-
védje (amerikai thriller,
1997)

9.00 Tiki taka 9.30
Sport.ro Hírek 10.00
Sport.ro Hírek 10.05 Pro
Motor 11.00 Pontos
sportidő 13.00 Sport.ro
Hírek 14.00 Ploiesti har-
cosok 15.00 Sport.ro Hí-
rek 16.00 Mitica ligája
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Mitica ligája
20.00 Wipeout 21.00
Sport.ro Hírek 22.00 A
KO szabályai 23.00
Estate of panic, Premier
0.00 Sport.ro Hírek 0.10
Pontos sportidő   

7.45 A lángoló ég alatt
(sorozat) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 Eva
Luna (sorozat) 14.30
Esmeralda (mex. sorozat)
15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Mesés
hölgyek 17.30 A lángoló
ég alatt (mexikói sorozat)
19.30 Elárult lélek (mexi-
kói sorozat) 20.30 Eva
Luna (am.- mex. sorozat)
21.30 A telenovellák vilá-
ga 22.30 Lola (am.-mex.
sorozat) 23.30 Hét bűn
(brazil sorozat)   

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Dr. Dolittle 3. (am.
vígjáték) 12.55 Sárkány-
szív (am. akciófilm) 14.55
Harry Potter és az azka-
bani fogoly (angol-am.
kalandfilm) 17.30 Az ör-
dög jobb és bal keze (olasz
akció-vígjáték) 19.45 Az
ördög jobb és bal keze 2.
(olasz akció-vígjáték)
22.00 Huligánok - Green
Street Hooligans (ameri-
kai-angol filmdráma) 0.05
Inferno (amerikai akció-
film)

8.00 Zene 8.45 Ízelítő
9.00 Lakatos Iván: Üvegvi-
lágom 9.30 Metszet 10.00
Néptánc 10.30 Hitélet
16.00 Piactér 16.30 Szé-
kelyföld Magazin, ism.
17.00 Hitélet 17.30 Erdélyi
Kávéház 18.00 Több-
szemközt 18.30 Híradó
19.00 Kultúrcsepp 19.30
Híradó 20.00 Tájkép
20.30 Híradó 21.00 Erdé-
lyi Kávéház 21.30 Híradó
22.00 Metszet 22.30 Hír-
adó 23.30 Székelyföld Ma-
gazin 0.00 Piactér (ism.)

TV2
7.20 Katolikus krónika
7.45 A sokszínű vallás
8.00 Unitárius magazin
8.25 Református ifjúsági
műsor
8.30 Az utódok reménysé-
ge
9.00 Római katolikus
szentmise
10.00 Híradó
10.15 Sporthírek
10.30 Forma-1 Maláj
Nagydíj futam (élő)
13.25 Hírek
13.30 Szellem a palackból...
14.00 Anno
14.30 Azurexpress (ma-
gyar vígj., 1938)
15.45 Út Londonba
16.15 Telesport - Sport 7
16.50 Telesport (élő) -
OTP Bank Liga
Győri ETO FC - MVM Paks
Bajnoki labdarúgó-mérkő-
zés
19.00 Rex Rómában
(krimisor.)
19.50 A Lényeg
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Magyarország, sze-
retlek!
22.25 Munkaügyek 
- IrReality Show 
(magyar sor.)
23.25 Biutiful 
(sp.-mex. dráma, 2009)
2.00 Az isteni Diego 
(arg.-sp. játékf., 2007)

5.25 A falu élete
6.15 Teleshopping
6.55 Románia hímnusza
7.00 Disney Klub
7.55 Zoom
8.10 A hit világa (live)
10.00 Dana kertjében
10.35 A falu élete
11.50 Mezőgazdasági per-
cek
12.00 A falu élete 
- kultúrális magazin
13.00 Sajtó és hatalom
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.30 Tízenkét asztal
15.00 Népi hagyaték 
- szórakoztató műsor
16.00 Dănutz S.R.L. 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
18.00 Joker, Lottó 5 /40,
Lottó 6/49 és Noroc sor-
solás
18.53 Hírek,
időjárásjelentés
20.00 Híradó riportok
20.25 A nép és a tévé
21.25 Moliere 
(francia vígj., 2007)
23.30 100%-ban garan-
tált
0.30 A harcos 
(angol-indiai filmdráma,
2001)
2.00 Day Zero 
(amerikai filmdráma)
(ism.)
3.30 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

6.00 A hős legendája
(amerikai akció sorozat)
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
10.00 20 év után 
– talk show
11.00 Csodacsuka 
(amerikai családi vígj.,
2002) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.05 Apropó-Tv 
– szórakoztató magazin
14.00 MasterChef 
(kulináris vrseny show)
(ism.)
16.00 Hullázó kedélyek
(amerikai thriller, 1996)
18.00 Románia szeretlek!
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, sport, 
időjárásjelentés
20.30 A Nap könnyei
(amerikai akcióthriller,
2003)
Sz.: Bruce Willis, 
Monica Bellucci, 
Johnny Messner
22.45 A mandzsúriai 
jelölt 
(am. filmdráma, 2004)
1.15 Apropó-Tv 
– szórakoztató magazin
(ism.)
2.00 A Nap könnyei 
(amerikai akcióthriller,
2003) (ism.)

4.00 Visszatérés 
a Paradicsomba 
(amerikai romantikus drá-
ma, 1998) (ism.)
5.45 Lale 
(török sorozat) (ism.)
7.00 Híradó, Sport 
(live)
9.45 Sztárom a párom
(angol-amerikai romanti-
kus vígjáték, 1999)
12.00 Mester vagy!
12.30 Tréfás történetek
13.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
13.30 Gabi Firea Show
(szórakoztató magazin)
16.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
16.15 Valhonnan ismerlek
– verseny show 
(ism.)
19.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 A fenébe is 
– szórakoztató műsor
21.40 James Bond: 
Halj meg máskor 
(angol-amerikai akciófilm,
2002)
0.45 Sztárom a párom 
(angol-amerikai romanti-
kus vígjáték, 1999) 
(ism.)
2.45 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)

6.00 Ismerkedj, álmodj,
szeress! 
– life style magazin 
(ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 Ízek, három szakács
8.30 Apák és kicsik
9.30 Ház, építés, design
10.00 Teleshopping
10.30 Fején a nagyvilág
11.00 Levintza bemutatja
11.30 Ismerkedj, álmodj,
szeress!
12.30 Fintescu hídja 
– magazinműsor
13.30 A mágia színe 
(angol kalandfilm, 2008),
1. rész
15.45 Kötekedők króniká-
ja– szórakoztató magazin
(ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Anyacsere 
– reality show
22.00 Művésznek 
születtem 
- verseny show 
(ism.)
0.30 Hírek (ism.)
1.30 A mágia színe 
(angol kalandfilm, 2008)
(ism.)
3.30 Fintescu hídja 
– magazinműsor (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Sivatagi autókirá-
lyok
10.00 Amcsi motorok 
- Családban marad
11.00 Amerikai hotrodok 
- 40-es Ford
12.00 Amerikai hotrodok 
- Újraélesztés
13.00 Autókereskedők 
- Jaguar XJS
15.00 Óriás költöztetők 
- Hosszú rakomány
16.00 Dynamo 
- varázslat a világ körül
17.00 X-Machines 
- A szupergépek
18.00 Ki ad többet? 
- Jim Morrison verse
19.00 A rábeszélők
20.00 Hogyan csinálják?
Pilkington üveg, 
acél, 
cipzár, 
plazmatévé
21.00 Autókereskedők 
- Bel Air
22.00 Autókereskedők 
- újratöltve 
- Jeep CJ7
23.00 Újjáépítők 
- Chip és a Coronet
1.00 Egyedül 
a rengetegben 
- Vörös kód
2.00 Mike Brewer: 
Célkeresztben 
- A frontvonalon

7.00 Teleshopping
8.00 Topping (ism.)
8.30 Románia ízvilága
9.00 Román útlevél 
(ism.)
10.00 Sztárgyár 
– verseny show
11.00 IT zon@
11.30 Környezeti info
12.00 Női siker
12.30 Bortestvérek
13.00 Jamie forradalma
13.35 Robbanásveszély
15.00 Sztárgyár
17.00 Balkáni szokások
18.00 Csavargó halász
18.35 Distractis 
(szórakoztató magazin)
19.30 Nagy lábon
20.00 Sztárgyár 
– verseny show
20.30 Lehet, hogy nem
tudtad
20.40 A divat világa
20.45 Balhé 
(francia-amerikai-kanadai-
angol akció-vígjáték,
2003)
22.30 Hírek, 
időjárásjelentés
23.30 Sztárgyár
0.00 AG Weinberger ze-
nei műsora
1.00 Balhé 
(francia-amerikai-kanadai-
angol akció-vígjáték,
2003) (ism.)
2.40 Sztárgyár 
– verseny show 
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Hírek
14.10 Dalposta
15.30 Vidékről vidékre
16.00 Hírek
16.05 Vidékről vidékre
16.30 Aranyhangok
17.00 Operett
17.25 Rádióistentisztelet evangélikus műsor
17.55 Hírek, adászárás

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei
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DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor

10.00 Híradás, Ultrarövid ráadás
11.00 Híradás, Gyermekműsor
12.00 Híradás
12.05 Igehirdetés, Délkör
13.00 Híradás
13.05 Szól a nóta
14.00 Itthon, Erdélyben – faluműsor
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válogattuk
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8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Sárkányszív (am. f.)
13.05 Csavargó kutya 3.
(amerikai film) 14.45 Pad-
lógáz 2. (vígjáték) 16.25
DOA: Élve vagy halva
(am.-ném.-ang. vígjáték)
17.55 Egy zseni, két ha-
ver, egy balek (olasz-fr.-
NSZK vígjáték) 20.15 Mr.
Milliárd (am. vígjáték)
22.00 Zombik városa -
Nincs menekvés (am.
vígjáték) 23.45 Fido -
Hasznos a zombi a háznál
(kan. vígjáték)

FILM+

7.00 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
7.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
8.00 Híradó
9.05 Kontraszt (ism.)
10.05 Napról napra (ism.)
Belpolitikai összefoglaló
10.30 BBC Hard Talk
(ism.)
11.00 Híradó
11.30 Európai híradó
(ism.)
12.05 Ingatlanpiac (ism.)
12.30 Bruttó (ism.)
13.00 Déli híradó
13.45 Közvetlen ajánlat
14.05 Ázsia (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
Ahonnan az autózás indul!
15.05 Civil kaszinó (ism.)
16.00 Híradó (ism.)
16.30 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
17.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág (ism.)
19.20 Stopper
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.00 Híradó
23.30 BBC Reporters
(ism.)
A BBC riportműsora

10.00 Átjáró 10.30 Kár-
pát Expressz 16.00 Híradó
16.15 Kultúrcsepp 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Ze-
ne 17.30 Híradó 17.50
Egészséges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Néptánc 18.30
Híradó 19.00 Piactér
19.30 Híradó 20.00 A jazz
születésétől napjainkig
21.00 Híradó 21.30 Piac-
tér 22.00 Kende Péter: Ci-
gányok 22.30 Híradó
23.00 Marosvásárhely fe-
kete márciusa

ETV

9.15 A lángoló ég alatt
(sorozat) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 Eva
Luna (sorozat) 13.15 A te-
lenovellák világa 14.30
Mesés hölgyek (sorozat)
15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Igaz tör-
ténetek 17.30 Titkok a
múltból (sorozat) 19.30
Elárult lélek (mexikói
sorozat) 20.30 A végzet
hatalma (sorozat) 22.00
Éjszakai történetek
22.30 Elátkozott szere-
lem (akció sorozat)

7.30 A szív utjai (török
sorozat) 8.45 Pilótafele-
ségek 10.00 Kedves ba-
rátnőm – szórakoztató
műsor 12.30 Hírek 13.15
Légy az enyém 15.15 Egy
lépéssel a boldogságtól
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 20.00 A szív-
nek parancsolni nem le-
het (sor.) 22.30 Cancan
TV 0.30 Hírek 1.30 A
szívnek parancsolni nem
lehet (sorozat) 3.00 Can-
can TV
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6.40 Híradó
7.00 Élő egyház (ism.)
7.30 Híradó
7.35 Isten kezében (ism.)
8.00 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
Szolgáltató magazin
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.05 Klubszoba (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
11.55 Heti Hírmondó
(ism.)
12.25 Térkép (ism.)
13.02 Híradó
13.30 Napirend előtt
14.00 Parlamenti közvetí-
tés
17.10 Magyar történelmi
arcképcsarnok
17.25 Korea, Kína és Ja-
pán kultúrájának története
18.20 Kisváros (s)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Hagyaték
21.00 Kultikon
21.50 Híradó
22.05 Puskás Ferenc -
Egy legenda életre kel
(portréf.)
22.50 Tosko - Az utolsó
prímás (dokumentumf.)
23.45 Sportaréna
0.40 Beethoven: 
D-dúr hegedűverseny

VIASAT3, 11.00
Bilko fõtörzs

Újonc érkezett Bilko főtörzs szakaszába. A fegyelemhez és
komolysághoz szokott katona döbbenten tapasztalja, hogy
társai, parancsnokukkal az élen, a legkisebb szúnyogra is fo-
gadást kötnek, s a körlet Las Vegas legextrémebb kaszinójá-
val vetekszik. Egy nap azonban veszélybe kerül gondtalan
életük, a Pentagon ellenőröket küld a bázisra, Thorn őrnagy
személyében.

TVR2, 18.20
Két szélhámos és egy fél

Gina és Lello jól dolgozó páros, kreatívak, szorgalmasak. Az
élet bármely területén megbecsült emberek lennének ennyi
munkával, de nem azok. Ennek oka, hogy csalásból, bűnözés-
ből élnek. Történetünkben egy gépkocsilopás kapcsán gye-
rekrablásba keverednek, ugyanis mint előttük már jó pár film
szereplői, ők sem veszik észre a hátsó ülésen alvó kisfiút.

m2, 0.00
Az isteni Diego

Diego Armando Maradonát 2004. április 17-én súlyos szív-
roham következtében a Buenos Aires-i svájci-argentin klini-
kára vitték. Megszállott focirajongók, argentinok ezrei ag-
gódtak érte. Sokan közülük többszáz kilométert tettek meg
azért, hogy imádott bálványuk közelében lehessenek és se-
gítséget nyújtsanak Maradonának, aki oly sok örömet szer-
zett nekik.

DUNA TV

ACASÃ

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
10.00 A rejtélyes XX. szá-
zad
10.25 Lássuk Indonéziát!
10.35 MacGyver (sor.)
11.25 Az aranyrózsa 
barlangja 
(kalandf., 1. rész)
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.30 Főtér
14.55 Biciklis magazin
15.20 Magyar rock
16.15 Família Kft. (sor.)
16.40 MacGyver (sor.)
17.30 Felfedező úton a
Robinson család 
(kaland sor.)
18.00 A Nyereg Klub
(sor.)
18.25 Lizzie McGuire 
(am. sor.)
18.45 Anya, 
az állatorvos (sor.)
19.35 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.15 Angyali érintés
(am. sor.)
0.00 Az isteni Diego 
(arg.-sp. f., 2007)
1.35 Stingers 
(krimisor.)
2.25 Drága doktor úr
(vígj. sor.)

7.05 Jó reggelt, skacok!
8.35 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
10.20 Második esély
(amerikai-mex.-kol.
sorozat)
11.25 Top Shop
13.05 Asztro Show
14.10 Trükkös halál 
(kan.-am. akció sor.)
15.10 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
16.10 Döglött akták 
(amerikai krimisor.)
17.20 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa 
(mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 1 perc és nyersz!
Ügyességi vetélkedő
21.05 Fókusz
Utána: ValóVilág Klikk
21.45 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.20 Dr. Csont 
(am. krimisor.)
23.20 Showder Klub
Vidám show-műsor
0.30 PokerStars.net 
- Big Game
1.25 Reflektor
1.40 Grimm 
(amerikai-cseh-angol fan-
tasztikus kalandf., 2005)

7.00 Aktív Extra (ism.)
A TV2 tudományos és is-
meretterjesztő magazinja
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
10.40 Stahl konyhája
(ism.)
11.00 Teleshop
10.55 Babapercek
12.05 EZO.TV
13.40 Vadak ura 3.:
Braxus szeme 
(amerikai kalandf., 1996)
15.10 La Pola
(kol. drámasorozat)
16.15 Csoda Manhattan-
ben (am.-mex. rom. sor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
A TV2 magazinja
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 NCIS 
(am. krimisor.)
23.20 NCIS: Los Angeles
(am. krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
0.50 Tények Este Hírmű-
sor
1.25 EZO.TV
2.00 NCIS (ism.)
2.50 NCIS : Los Angeles
(ism.)

9.05 Gyilkos sorok (sor.)
10.05 Gyilkos számok (is-
métlés) 11.00 Bilko fő-
törzs (am. vígj.) 12.55 A
dadus (sorozat) 13.55
Amerikai mesterszakács
14.55 Monk (sorozat)
16.40 CSI (ism.) 17.35 Es-
küdt ellenségek (sorozat)
18.35 Gyilkos számok
(sorozat) 19.30 Amerikai
mesterszakács 20.30 Jó-
barátok (sorozat) 21.25
Két pasi (sorozat) 22.20
Éden Hotel 2. 23.20 Ket-
tős ügynök (sorozat)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Sport.ro Hírek
14.10 Pontos sportidő
15.00 Prosport óra 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Pon-
tos sportidő 19.05 Infor-
mációk 20.00 A KO kirá-
lyai 21.00 Sport.ro Hírek
22.00 LK: Moroşanu - So-
ra 23.00 Sport.ro Hírek
23.10 Wrestling WWE
Superstars

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 A Lényeg
6.55 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.05 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
11.10 Rex Rómában (sor.)
12.00 Most a Buday!
12.30 Napirend előtt
13.01 Híradó
13.25 Roma Magazin
13.55 Domovina
14.25 Hungaria, Európa
rejtett kincse
14.45 Marslakók (ism.)
15.15 A Szövetség
16.10 Angyali érintés
(am. sor.)
17.00 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.40 MM
18.40 Everwood
(am. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.10 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 Kékfény
21.40 Hacktion
(magyar akció sor.)
23.35 Az Este
0.10 Aranymetszés
1.10 Múlt-kor
1.40 Zöld Tea Öko-
magazin
2.05 Everwood (am. sor.)
(ism.)
2.50 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia nap mint
nap
10.10 A palota titkai 
(koreai drámasor.)
11.25 Túl a hírnéven
11.30 Sajtó és hatalom
12.25 Sztárgyár
12.45 A palota legendái:
Gyebaek
(koreai drámasor.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Teleshopping
15.30 Magyar adás az
egyesen
16.50 Brúnó és Benny
(ausztrál ifjúsági sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.40 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
18.53 Hírek, 
időjárásjelentés
20.00 Prim Plan 
(talk show)
20.50 Sztárgyár
21.00 VIII. Henrik 
(angol-am. minisor.)
22.10 Az ember és az idő
23.30 Visszajátszás
0.50 Éjszakai beszélgeté-
sek
1.50 Brúnó és Benny
(ausztrál ifjúsági sorozat)
(ism.)
2.40 Dana kertjében
(ism.)
3.05 Sztárgyár (ism.)

7.00 Pro Tv hírek, 
sport
10.00 Hullázó kedélyek
(amerikai thriller) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport
13.30 Apropo TV 
(ism.)
14.30 Román Komédia
Társaság (ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
(szórakoztató magazin)
19.00 Pro Tv hírek,
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Fogadás az élettel
(román sorozat)
21.30 Fogadás az élettel
(román sorozat)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 Spartacus: 
Vér és homok 
(amerikai filmsorozat)
0.00 Las fierbinţi 
(román vígjáték sorozat)
(ism.)
1.00 Románia szeretlek!
(ism.)
2.00 Pro Tv-hírek, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.10 Teleshopping
11.30 Mókás történetek
(ism.)
12.00 Különleges 
ügyosztály 
(Esküdt ellenségek: 
Meggyalázott áldozatok) 
(amerikai krimisorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés (live)
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Követségi 
hadszíntér 
(amerikai akciófilm,
1999)
22.15 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Követségi hadszíntér
(ism.)
3.00 Szindbád kalandjai
(kanadai sorozat)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Ismerkedj, álmodj,
szeress! (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 Médium
(amerikai sorozat)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyák-
ról
16.00 A cseresznye 
a tortán – reality show
17.00 Lököttek 
(román sor.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Mondenii 
(szórakoztató műsor)
21.45 Idősek és nyugtala-
nok
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 Menedék 
(am.-angol-német-sp. kri-
mi, 2005)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők 
- VW Type 25
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány:
Az őrültség fizikája
- Invázió
10.30 Hogyan csinálják?
Sílesiklópálya a sivatag-
ban
11.00 Állítólag... 
- MacGyver mítoszok
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
Föld alatti világ / 
Fegyvermesterek
16.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés törvényei
- Moab sivatag
18.00 A túlélés törvényei
- Baja sivatag
19.00 Autókereskedők
21.30 Hogyan készült?
22.00 Keith Barry trükkjei
23.00 Dynamo
- varázslat a világ körül

0.00 Egy idióta külföldön
1.00 Autókereskedők
2.00 Chris Ryan bemutatja:
Rendőrségi elit alakulatok
3.00 A túlélés törvényei 
- Sivatagi szélsőségek

8.10 Robbanásveszély
9.30 Csavargó halász
10.00 Sztárgyár
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Biznisz óra
13.00 Városi kaland
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina és a lá-
nyok (olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Info+
18.20 Két szélhámos és
egy fél (olasz romantikus
vígjáték, 2007)
18.35 Nagy lábon
19.00 Oroszlánok arénája
20.00 Sztárgyár 
– verseny show
20.30 Biznisz óra
21.30 Késhegyen
22.30 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
0.55 Ma a holnapról
(ism.)
1.30 Caterina és a lányok
(olasz sorozat) (ism.)
2.20 Sztárgyár 
– verseny show 
(ism.)
2.45 Biznisz óra 
(ism.)
3.40 Késhegyen 
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, sport
8.10 Hangoló
9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Slágeróra
16.00 Hírek
16.15 Hétköznapok igazsága
17.00 Nap-óra
17.30 Zene, zene, zenelánc
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár
15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Kulturális mozaik

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság
12.00 Híradás
12.10 Művelődési hírek
12.35 Kispad - sportműsor
13.05 Zenés üzenetek.
14.00 Híradás, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás, Figyelő
17.55 A nap hírei röviden

HÉTFŐ
2012. március 26.
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Ma Emõke és Emese napja
van. 
Az Emõke nõi név régi ma-
gyar személynévbõl szár-
mazik, az emõ szó 19. szá-
zadi felújítása -ke kicsi-
nyítõképzõvel. Jelentése:
szopó, csecsemõ.
Az Emese régi magyar nõi
név, jelentése: anyácska,
szoptató.
Szombaton Gábor és Kari-
na napja lesz.
Vasárnap az Irének és Íri-
szek ünnepelnek.

Évforduló
• 1950 – Megalakul a Mete-
orológiai Világszervezet.
• Meteorológiai világnap
1960 óta.
Szombat, március 24.
• A tuberkulózis (tbc) világ-
napja.
• A kereszténységben az
örömhír ünnepe.
Vasárnap, március 25.
• 421 – Velence alapítása.
• 1821 – Görögország füg-
getlenné válik az Oszmán
Birodalomtól. 

Vicc
Miután a szemorvos alapo-
san megvizsgálta a pácienst:
– Ne haragudjon, de hogy ta-
lált be a rendelõbe? 

Recept
Spenótos-túrós 
palacsintatekercsek
Hozzávalók: 12 db sós pala-
csinta, 60 dkg friss spenótle-
vél, 25 dkg túró, 12,5 dkg tej-
föl, csipet reszelt szerecsen-
dió, 1 gerezd fokhagyma, 2
ek zsemlemorzsa, só, bors,
olívaolaj, 5 dkg vaj.
Elkészítése: Kevés olívaola-
jon a fokhagymával és evõ-
kanálnyi vajjal megpároljuk
az spenótleveleket. Sóval,
borssal és szerecsendióval
fûszerezzük. Miután kihûlt,
hozzáadjuk a túrót, tejfölt,
zsemlemorzsát. Összedol-
gozzuk. A palacsintákat
megtöltjük a krémmel, felte-
kerjük. Mindegyiket négy
részre vágjuk. Hõálló tálat
kivajazunk, és beleállítgat-
juk a palacsintatekercseket.
Forró sütõben megsütjük. 

2012. március 23–25., péntek–vasárnap   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Szeretné azonnal látni beérni
munkája gyümölcsét: ám ez az
idõ még várat magára. Ne le-
gyen türelmetlen, az idõ önnek
dolgozik. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Végre rátalált igazi önmagára.
Tele van energiával, és a „röpü-
lése”, az erõ, amit érez, mágnes-
ként vonzza magához az ellenke-
zõ nembelieket. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Végre pontot tehet egy olyan
kapcsolat végére, ami önnek több
terhet jelentett, mint amennyit el
kívánt hordozni. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Nehéz napra számíthat, és saj-
nos nem is elsõsorban a munka-
helyén. Legyen határozott, de
mérlegeljen is! 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Talán ma valóra válhat egy régi
álma. Támaszkodjon külföldi
kapcsolataira! Tõlük többet vár-
hat, mint bárkitõl itthon. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Próbáljon meg kikapcsolódni. A
természet segít elterelni a kínzó
gondolatokról elméjét. Van amin
nem érdemes rágódnia. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Munkahelyén, úgy tûnik, meg-
akadtak a dolgok. Ha úgy látja,
hogy semmi esélye arra, hogy to-
vább lépjen, fejlõdjön, akkor ide-
je kicsit körülnéznie máshol. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Érzelmi téren végre nyugalomra
lelhet. Ezt persze úgy is értékelhe-
ti, hogy napjai egyre egyhangúb-
bá váltak. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Az élete harmóniája azon múlik,
hogy mennyire tudja összhangba
hozni a vágyait és az élete folyá-
sát. Úgy tûnik, önnek ez most
nagyon megy. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Több a szabad ideje, mint eled-
dig bármikor, mégsem elégedett a
helyzetével. Használja az idejét
arra, amit igazán kedvvel csinál-
na.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Gyorsan és jól is dolgozik, a siker
szinte mindennapos látogatója.
Ám mégsem kellene elbíznia ma-
gát! Elégedetlen természete foly-
ton újabb kihívásokra sarkallja. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ma a szokásosnál is bizonytala-
nabbul érezheti magát. Nehéz
leckéket ad fel a sorsa. Nem lehet
mindent szabályszerûen végezni. 

Horoszkóp
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Nem mondhatod el magadról,
hogy ember vagy addig, amíg
nem találsz valamit, amiért
meg is tudnál halni. Az embert
az különbözteti meg minden
mástól ezen a világon, hogy
tud hinni. A hit teljessége pedig
az önfeladást jelenti, amikor
az, amiben hisz, fontosabbá
válik, mint tulajdon léte. Ezért
csak emberbõl válhat hõs és
vértanú. A halál elfogadása

erõsebb, mint a legerõsebb és leg-
alapvetõbb ösztönei az ember-
nek. És éppen ez az, ahol az em-
ber emberré válik. Ösztönök sze-
rint élni egyszerû dolog, hiszen
minden azt teszi, ami él. De em-
berként élni azt jelenti, hogy hi-
szek valamiben, ami fontosabb,
mint én magam. Ezért aztán az
igazi emberség csak a fontos és
nehéz döntések pillanataiban
mutatkozik meg. 

Gondolatjel Visky István rovata

www.marosvasarhelyiradio.ro



Labdarúgás

T. J. L. 

Szerdán egy-egy hazai,
illetve vendégsiker mel-

lett két döntetlen is született a
labdarúgó-Liga-1 22. fordu-
lója keretében.  

A CFR 1907 edzõje, Jorge
Costa nélkül kezdett Buka-
restben: a liga fegyelmi bi-
zottsága ugyanis egy fordu-
lós eltiltással és 360 lej pénz-
büntetéssel sújtotta a szak-
embert, aki a játékvezetõ
több döntése ellen tiltakozott
a Pandurii elleni mérkõzé-
sen. Az addig százszázalékos
tavaszi teljesítményt nyújtó
Sportul Studenþesc az 55.
percben kilenc mezõnyjáté-
kossal maradt, miután Lung
hasba rúgta Kapetanoszt, és
második sárga lapja színt cse-
rélt. A kolozsváriak a 78.
percben váltották gólra az
emberelõnyt, a labda Hora-
Bastos-Kapetanosz „útvona-
lon” jutott a hálóba. Három
nagy kolozsvári helyzet után,
a hosszabbítás elsõ percében
Andrei Lungu zörgette meg
„vasutasok” hálóját, 1-1.    

Ploieºti-en futballdráma ál-
dozata volt a Petrolul, s en-
nek következtében Valeriu

Rãchitã edzõ és Alexandru
Crângaºu klubelnök is le-
mondott. A tunéziai Junesz
Hamza triplája és Rocha gól-
ja után a Petrolul 3-1-re veze-
tett a Concordia elleni meccs
85. percében, a végeredmény
azonban 3-4 lett. Dos Santos
a rendes játékidõ végéig
egyenlített a chiajnaiaknak, s
a hosszabbításban Viorel Di-
nu a gyõzelmet is kicsikarta. 

Kolozsváron sikeres volt
Claudiu Niculescu bemutat-

kozása a kispadon: az U 3-1-
re nyert az Astra ellen. Fatai
szemfüles góljával ugyan a
ploieºti-iek szereztek veze-
tést, de Cojocnean már szü-
netig egyenlített. A 75. perc-
ben Grozav háttal a kapunak
ollózva, szépségdíjas góllal
juttatta vezetéshez a fehér-fe-
ketéket, s tíz perccel késõbb
Adrian Cristea büntetõbõl ál-
lította be a végeredményt.       

Galacon 1-1-re végzõdött
az Oþelul és a Dinamo rang-

adója. A galaci Iorga (24.
perc) góljára Marius Niculae
szûk három percen belül
büntetõbõl válaszolt, majd
Kovács István a 41. percben
kiállította a Dinamo gól-
szerzõjét. A hazai nyomás
dacára a vendégek kerültek
közelebb a gyõzelemhez, de
Cãtãlin Munteanu mellélõt-
te a második tizenegyest. A
játékvezetõ tegnap elismer-
te, hogy hibázott a kiállítás-
nál, de vehemensen tagad-

ta, hogy szándékosan bírás-
kodott volna a Dinamo el-
len. Utóbbi több vezetõségi
tagja is azzal vádolja Ková-
csot, hogy Pászkány Árpád,
a Kolozsvári CFR 1907 tu-
lajdonosa „parancsára bí-
ráskodott”, s miután ez nyil-
vánosan is elhangzott, a síp-
mester nem tartja kizártnak,
hogy perelni fog. 

A Rapid–Ceahlãul-, Vas-
lui–Brassó és Marosvásár-
hely–Steaua-találkozók lap-
zárta után fejezõdtek be. 

A 23. forduló mûsora: ma:
CS Mioveni–Pandurii Târgu
Jiu (õsszel: 1-5) – 19 óra, Digi
Sport; szombaton: Concordia
Chiajna–Kolozsvári U (1-1) -
19.30 óra, Digi Sport; vasár-
nap: Nagyszebeni Voinþa–
Sportul Studenþesc (2-2) – 15
óra, Digi Sport; Astra Plo-
ieºti–Marosvásárhelyi FCM
(2-2) – 17 óra, GSP Tv és An-
tena 1. Brassói FC–Rapid (1-
1) – 19 óra, Digi Sport; Dina-
mo–FC Vaslui (1-3) – 21.30
óra, Digi Sport; hétfõn: Ceah-
lãul Piatra Neamþ–Petrolul
Ploieºti (1-0) – 19 óra, Digi
Sport; Kolozsvári CFR
1907–Galaci Oþelul (4-0) –
19 óra, Dolce Sport; Steaua–
Medgyesi Gaz Metan (0-3) -
21.30 óra, Digi Sport.
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Röviden
Malajziai Nagydíj

A 13. Malajziai Nagydíjjal
folytatódik a Forma–1 2012-
es idénye. A sepangi verseny
vasárnp 11 órakor rajtol, a
magyar m1, a Digi Sport és a
német RTL közvetít élõben. 

Fordított a Videoton   

A bajnoki címvédõ, tavaly
döntõs Videoton kétgólos
hátrányból fordítva nyert 3-
2-re a másodosztályú MTK
vendégeként a labdarúgó-
Magyar Kupa elõdöntõs
párharcának elsõ mérkõzé-
sén. A továbbra is minden
fronton veretlen Debrecen
hazai pályán 2-1-re verte az
Újpestet.

Eljárás a Veszprém ellen

Az Európai Kézilabda-szö-
vetség (EHF) eljárást indí-
tott az MKB Veszprém el-
len. Erre azért került sor,
mert a magyar bajnok szur-
kolói több mérkõzés elõtt is
elénekelték a nemzeti him-
nuszt, ezt pedig az EHF
szabályzata tiltja a klubren-
dezvényeken. Az ügyben az
EHF illetékes bírósága jár
el, s a klub már elküldte
írásban a védekezését. A le-
hetséges büntetés több mil-
lió forintig terjedhet.

Czink a 64 között

Czink Melinda sikerrel vette
a miami tenisztorna 4,7 mil-
lió dollár összdíjazású
WTA-versenyének elsõ for-
dulóját: a magyar játékos 6-
1, 6-2-re gyõzte le az olasz
Alberta Briantit. 

Pellengéren Kovács István 

A szakma szerint Kovács István a kiállításnál is, illetve a második tizenegyesnél is hibázott 

Kosárlabda 

Turós-Jakab László

A hölgyeknek sietõsebb
volt a 2011–12-es ko-

sárlabdaidényben: a hét vé-
gén az alapszakasz utolsó
fordulójának mérkõzéseit
rendezik meg, és akkor már
csak három elhalasztott
mérkõzés marad hátra. A
hétközi 29. forduló utolsó
találkozóin érvényesült a
papírforma, a bajnoki cím-
védõ ICIM UVG 76-48-ra
verte Aradon a CST Ale-
xandriát, a Nova Vita pedig
57-52-re Marosvásárhelyen
a Temesvári BCM Danziót.
Tegnap este a CSM Târ-
goviºte–Kolozsvári U elma-
radt mérkõzést is pótolták:
a hazaiak xx-xx-ra nyertek. 

A záróforduló az utolsó
kérdést is megválaszolja: a
CST Alexandria–Nova Vi-
ta-mérkõzés gyõztese zárja

a negyedik helyen az alap-
szakaszt, a Târgoviºte, az
Arad és a Gyulafehérvár
nyomában. Szintén szom-
baton Kolozsvári U–Gyula-
fehérvári CSU, Szatmárné-
meti CSM–SCM U Cra-
iova-, Bball 6 Sepsi BC–
Brassói Olimpia-, Aradi
ICIM UVG–Buk. Rapid- és
Buk. CSM Sportul Studen-
þesc–Buk. Olimpia-találko-
zókat rendeznek, míg a
BCM Danzio vasárnap fo-
gadja Temesváron a Poli
Naþional Iaºi-t. 

Annál érdekesebb a hajrá
a férfibajnokságban, ahol az
alapszakasz utolsó három
fordulójában nem kevesebb,
mint 9 sorsdöntõ mérkõzés
eredménye határozza meg a
rájátszás nyolc csapatának
sorrendjét. 

A Digi Sport szombaton
(17 órától) Marosvásárhely-
rõl közvetíti élõben a Maros
KK–CSU Ploieºti-rangadót,

a 43 pontosok kétesélyes
összecsapását. A bajnoki
címvédõ Kolozsvári U-Mo-
bitelco BT-re Craiován vár
nehéz meccs, a Nagyváradi
CSM-re pedig a Hargita
Gyöngye KK csíkszeredai
otthonában. A bukaresti
csapatok találkozóján a CS
Municipal „idegenben”
nagy favorit az idegenlégió-
sok nélkül maradt Dinamó-
val szemben.  

Vasárnap, 18 órai kezdet-
tel, két meccsrõl is élõben
számol be a Digi Sport: a leg-
jobb nyolc közé jutásért
sorsdöntõ fontosságú össze-
csapáson az Energia
Rovinari a BCM U Piteºti-et
fogadja, majd a Nagyszebe-
ni CSU Atlassib a Temesvá-
ri BC-t. A CSS Giurgiu biz-
tosra veheti iaºi-i sikerét a
nyeretlen Poli ellen. 

Lapzárta után pótolták a
22. fordulóbeli Energia–Te-
mesvár-találkozót. 

Parázs hajrá a palánk alatt 
Kézilabda

T. J. L. 

Az utóbbi évek sikercsa-
pata, a többszörös baj-

nok és most is címvédõ
Konstancai HCM lesz ma es-
te a Székelyudvarhelyi KC
vendége a férfi kézilabda-
Nemzeti Liga 21. fordulójá-
ban. A tengerpartiak pont-
veszteség nélkül vezetik a ta-
bellát, és már hûthetik a
pezsgõt az újabb elsõségért.
Ezzel szemben Vlad Caba ta-
nítványai 23 pontnál tartnak,
amivel a negyedik helyet fog-
lalják el a táblázaton, három
hosszal a tegnap Bukarestben
gyõztes (28-27 a CSM-vel)
Bucovina Suceava nyomá-
ban. A 21. forduló három fel-
vonásban zajlik le, pénteken
még Szatmárnémeti CSM–
Krassószörény HC-mérkõ-
zést rendeznek. A további
menetrend: szombaton:
Energia Târgu Jiu–Tordai
Potaissa és Temesvári Poli–
Dinamo Cãlãraºi; vasárnap:
CSM Ploieºti–Buk. Steaua
CSA és Kolozsvári U-Tran-
silvania–Buk. CS Municipal.
A nõi bajnokság szünetel,
miután a válogatott Eb-selej-
tezõkön érdekelt. A trikolór-
ok tegnap este Zajecarban
csaptak össze a szerbekkel,
akiket szombaton 18 óratól
Szörényváron (Drobeta Tur-
nu Severin) fogadnak. A 2.
selejtezõcsoport eddigi ered-
ményei: Szerbia–Görögor-
szág 36-20, Románia–Portu-
gália 35-24, Görögország–
Románia 18-38, Portugá-
lia–Szerbia 21-32, Görögor-
szág–Portugália 18-30. 

Udvarhelyen 

a bajnok 

Hírösszefoglaló  

A Málaga elleni botlást
követõen a Villarreal ott-

honában sem tudott nyerni a
Real Madrid a spanyol labda-
rúgó-Primera Divisiónban: a
29. forduló szerda esti mérkõ-
zése 1-1-gyel zárult. Cristiano
Ronaldo (61. perc) gólja után
Senna (80.) egyenlített a ki-
esés elkerüléséért küzdõ
Villarrealnak, s a királyi gár-
da edzõ és két játékos nélkül
fejezte be a meccset, miután
Mourinhót a lelátóra küldte,
Sergio Ramost és Özilt pedig
kiállította a sípmester. Szerda
esti eredmények: Atlético
Madrid– Athletic Bilbao 2-1,
Real Sociedad–Levante 1-3,
Sporting Gijón–Real Mallor-
ca 2-3, Valencia–Zaragoza 1-
2. A Real Madrid (72 pont)
elõnye tovább csökkent a Bar-
celonával (66) szemben, a Va-
lencia 47, a Levante 44, a
Málaga 41, az Osasuna pedig
40 pontnál tart. Az Arsenal 1-
0-ra gyõzött az Everton ott-
honában az angol Premier
League 29. fordulójának
szerda esti mérkõzésén. Az
„ágyúsok” a megszerzett há-
rom pont mellett annak is
örülhetnek, hogy a Totten-
ham hazai pályán csak ikszelt
a Stoke Cityvel (1-1), a Liver-
pool pedig kikapott a Queens
Park Rangers otthonában (2-
3). A rangadón a Manchester
City az utolsó 12 percben for-
dított a Chelsea ellen, és vé-
gül 2-1-re nyert. A Cityt már
csak egy hossz választja el a
70 pontos Manchester Uni-
tedtõl, míg az Arsenal 55, a
Tottenham 54, a Chelsea 49,
a Newcastel United pedig 47
pontot gyûjtött. A Napoli ju-
tott az Olasz Kupa fináléjá-
ba, miután az elõdöntõ visz-
szavágóján 2–0-ra legyõzte a
Sienát, így 3–2-es összesítés-
sel továbblépett. A vezetést
már a tizedik percben meg-
szerezte a hazai csapat, miu-
tán Simone Vergassola a saját
kapujába talált be. Fél óra el-
teltével pedig már a Napoli
továbbjutásra is állt Edinson
Cavani találatának köszönhe-
tõen. A Napoli a döntõben a
Milant búcsúztató Juven-
tusszal csap össze. A Német
Kupa elõdöntõjében a Ba-
yern tizenegyes-párbajban bi-
zonyult jobbnak a Borussia
Mönchengladbach vendége-
ként (2-4), így a május 12-i
döntõben a müncheni csapat
lesz a Borussia Dortmund el-
lenfele. Két harmadosztályú
együttes jutott a Francia Ku-
pa elõdöntõjébe, az Ajaccio a
Montpellier (1-0), a Quevilly
pedig az Olympique Mar-
seille (3-2 hosszabbítás után)
legyõzésével jutott a legjobb
négy közé. Az Olympique
Lyon 3-1-re nyert a PSG ott-
honában. A párizsiak a 19.
percben megszerezték a veze-
tést Nené révén, a Lyon
Källström, López és Gomis
találataival fordított. Két mér-
kõzést rendeztek a Liberta-
dores-kupában szerda este, és
mindkét összecsapáson brazil
gyõzelem született: a Corin-
thians a Cruz Azult verte
Danilo góljával (1-0), míg a
Vasco da Gama Juninho
Pernambucano és
Alecsandro találatával nyert
2-0-ra a Libertad ellen. 

Botladozó Real

Labdarúgás 

ÚMSZ

A Crisana.ro portál sze-
rint futballszurkolók

bántalmazták Kiss Sándort,
a Bihar Megyei Tanács alel-
nökét és annak fiát egy lab-
darúgó-mérkõzés végén,
amelyet a Bihar megyei baj-
nokság keretében rendeztek
meg. Az incidens a múlt hét
végén történt a Bihar megyei
Keményfok településen,
ahol a helyi csapat a Kiss
Sándor által finanszírozott

Pályi Kinder Junior együt-
tessel játszott. A vendégek
gyõzelmével véget ért talál-
kozó után tíz feldühödött
helyi szurkoló bántalmazta
az önkormányzati vezetõt,
valamint a pályi csapat há-
rom cserejátékosát. Kiss Er-
vin, a politikus fia tán a leg-
több ütést kapta, de kemé-
nyen ellátták két román juni-
or, Andrei Cãtanã és Ionuþ
Tãtar baját is. A hírportál
szerint rendõröknek nyoma
sem volt a pálya környékén,
bár korábban már elõfordult
hasonló incidens. Kiss Sán-

dor az RMDSZ Bihar me-
gyei szervezetének az elnöke
is. Az Új Magyar Szó tegnap
nem tudta elérni a politi-
kust; a Bihar megyei rendõr-
ség mára ígért tájékoztatást
az ügyben.

A Bihar Megyei Labdarú-
gó-szövetség fegyelmi bi-
zottsága egyébként már
kedden tárgyalta az ügyet, s
a játékvezetõk és a megfi-
gyelõ mellett a három sér-
tett felet is kihallgatta. Dön-
tés azonban nem született,
azt március 27-ére ígérték
az illetékesek. 

Megverték a tanácselnököt 


