
Hírösszefoglaló

Elfogadta a Magyar Or-
szággyûlés Schmitt Pál köz-

társasági elnök lemondását teg-
nap. Az új államfõt harminc
napon belül kell megválaszta-
nia a parlamentnek. Schmitt
Pál megbízatásának megszûné-
sével – az új köztársasági elnök
hivatalba lépéséig – az államfõi
feladat- és hatásköröket Kövér
László, az Országgyûlés elnöke
tölti be, de a választott elnöké-
hez képest csökkentett hatás-
körben. Amíg Kövér László lát-
ja el az államfõi feladat- és ha-
tásköröket, a  parlament dönté-
se alapján a fideszes Lezsák
Sándor alelnök tölti be a házel-
nöki posztot. Az új államfõt
harminc napon belül kell meg-
választania a parlamentnek. A

Fidesz–KDNP kezdeményezé-
sére tegnap este ötpárti megbe-
szélést tartottak az államfõjelö-
léssel kapcsolatban. A magyar
köztársasági elnököt a buda-
pesti Országgyûlés öt évre vá-
lasztja. Államfõ lehet bármely
olyan személy, aki magyar ál-
lampolgár, és már elmúlt har-
mincöt éves.

Orbán Viktor kormányfõ
egyébként ezt megelõzõen azt
mondta újságíróknak: ha
Schmitt Pál harcolni akar az
igazáért, ezt a jogot senki nem
veheti el tõle.

A Semmelweis Egyetem
vasárnap lemondott rektora,
Tulassay Tivadar mellett pedig
rokonszenvtüntetést tartottak a
nap folyamán az egyetem hall-
gatói, oktatói és dolgozói.
Folytatása a 2. oldalon 

Utolsó útjára kísérték Fodor
Sándort. A gyerekek által

Csipike bácsiként, a felnõttek ál-
tal Fodor úrként ismert író, mû-
fordító koporsóját a kolozsvári
Szent Mihály-templomban rava-
talozták fel. Írótársak, az erdélyi

kulturális élet szereplõi és támo-
gatói, közéleti személyiségek,
politikusok búcsúztatták a gyá-
szoló család mellett a romániai
magyar irodalom kiemelkedõ
alakját,  akit a román és magyar
írószövetségek küldöttei, Kele-

men Hunor RMDSZ-elnök, kul-
turális és örökségvédelmi mi-
niszter, számos pálya- és munka-
társ búcsúztatott a Kismezõ ut-
cai temetõkertben, ahol kívánsá-
ga szerint örök nyugalomra he-
lyezték. 8. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3786 ▼
1 amerikai dollár 3,2800 ▼
100 magyar forint 1,4874 ▲

Vezércikk 3

Bõvülõ erdélyi légtér

A nyári idõszámítás kezdetével bõvült a
járatok száma az erdélyi repülõtereken:
Marosvásárhelyen hat, Kolozsváron pe-
dig tizenkét járattal több áll az utasok
rendelkezésére, de a változás nem csak
mennyiségi, hisz új utazási célpontok is
megjelentek a kínálatban.

Gazdaság 6

Aktuális 3

Utószó a Schmitt-
dolgozathoz
A plágiumot feltáró sajtónak értelem-
szerûen elégtétel az elnök lemondása, 

és az lehet az ellenzéknek is. A
Fidesz annak örülhet a leg-
inkább, hogy Schmitt eddig
államfõ volt, és tette a dolgát:

több vitatott jogszabály
mellett aláírta az „alap-
törvényt”, amelyet
Sólyom László soha

nem írt volna alá. 

ÚMSZ-összeállítás

Idén elsõ alkalommal rendel-
te el az oktatási minisztérium

az „Iskola másként” nevû egyhe-
tes országos programot. E szerint
tegnaptól kevésbé megszokott ke-
retek között zajlanak az oktatóte-
vékenységek a tanintézetekben:
az órák többsége helyett kirándu-
lásokat, versenyeket, koncerteket,
intézménylátogatásokat, sport- és
környezeti nevelõ akciókat szer-
veznek. „Az az elképzelés, hogy
egy hosszú téli hónap lezárása-
ként másként foglalkoztassák a
diákokat” – magyarázta lapunk-
nak Király András oktatási állam-
titkár. Folytatása a 7. oldalon 

Hírösszefoglaló

Európai uniós támogatással
folytatják 2014-tõl az észak-er-

délyi autópálya építését, az ameri-
kai Bechtel cég pedig addigra be-
fejezi a megkezdett Bors–Berety-
tyószéplak szakaszt – mondta
Alexandru Nazare szállításügyi
miniszter az Agerpresnek adott in-
terjúban. A tárca tervei szerint a
magyar határtól induló elsõ 66 ki-
lométeres szakaszból idén 17 kilo-
métert kellene átadnia a Bech-
telnek, a többit pedig jövõre.
„Azok a szakaszok, amelyeknek
az építésérõl az amerikai cég le-
mondott, részévé váltak a tran-
szeurópai közlekedési hálózatnak,
így az építést kohéziós alapokból
lehet finanszírozni” – magyarázta
Nazare. Folytatása a 6. oldalon A gyerekek Csipike bácsijának koporsóját a kolozsvári Szent Mihály-templomban ravatalozták fel

Iskola – másként

Felgyorsul 

a sztrádaépítés?

Évfordulós kórháztüntetés

Spontán tüntetésekkel emlékeztek a hét
végén a Fehér megyei Marosújvár lakói
kórházuk kereken egy évvel ezelõtti bezá-
rására. A helyiek azt fájlalják, hogy azóta
is Gyulafehérvárra kell utazniuk, ha szak-
orvosi kezelésre szorulnak.

Társadalom 7

MOGYE: enyhülés?

Bár nem szerepelt a magyar kar felállítása a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem (MOGYE) tegnapi szenátusi ülé-
sének napirendjén, Leonard Azamfirei ide-
iglenes rektor az Új Magyar Szó érdeklõdésé-
re leszögezte: „a törvényt mi teljes mérték-
ben követjük, annak minden részletét tiszte-
letben tartjuk és alkalmazzuk”. 

Schmitt Pál dicstelenül távozott a magyar államfõi tisztségbõl Fotó: MTI 

Schmitt Pál tust kapott
Lemondott tegnap a plágiumbotrányba keveredett magyar köztársasági elnök

Megtalálta „a szeretet

honát” Fodor Sándor 

Fotó: Bone Ewald/Krónika 

Szõcs Levente
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Röviden

Büntetés Oszama nõrokonainak

A pakisztáni igazságszolgáltatás 45 napos
elzárásra ítélte az al-Kaida terrorszervezet
néhai vezetõjének, Oszama bin Ladennek
három özvegyét és két lányát illegális ha-
tárátlépés miatt, és mert engedély nélkül
tartózkodtak az országban. A büntetés le-
töltése után a nõket hazatoloncolják: né-
gyen közülük szaúd-arábiai állampolgárok,
míg a legfiatalabb özvegy jemeni. Az öt
asszonynak pénzbüntetést is kell fizetnie.

Nyersolaj az Északi-tengerben

Nagy mennyiségû nyersolaj folyt az Észa-
ki-tenger vizébe az Elgin olaj- és gázkiter-
melõ platform szomszédságában, ahol
több mint egy hete gázkitörés történt. A
francia Total olajkonszern tulajdonában
lévõ platform az Északi-tenger brit felség-
vizein, a skót partoktól mintegy 240 kilo-
méterre található.

Timosenkót börtönön kívül kezelik

Viktor Psonka ukrán fõügyész engedélyt
adott rá, hogy a hétéves szabadságvesztés-
ét töltõ Julija Timosenko volt kormányfõt
a kacsanyivkai börtönön kívül gyógyke-
zeljék. Timosenko hátfájdalmaktól szen-
ved, és bár német orvosok – miután meg-
vizsgálták – felajánlották a segítségüket,
az ukrán hatóságok nem óhajtják igénybe
venni közremûködésüket.

Életfogytiglan és magánzárka

Magánzárkába került egy politikai felhí-
vás miatt az Izraelben terrorizmus vádjá-
val ötszörös életfogytiglanra ítélt palesztin

Marván Bargúti, a második intifáda veze-
tõje (képünkön). Bargúti a Fatah mozga-
lom ciszjordániai fõtitkára volt, és gyak-
ran említik úgy, mint Mahmúd Abbász
palesztin elnök lehetséges utódját.

Lezuhant egy orosz utasszállító

Felszállás után nem sokkal lezuhant egy
utasszállító gép a szibériai Tyumen város
közelében. Harmincketten meghaltak, ti-
zenegyen azonban túlélték a katasztrófát.
A baleset közép-európai idõ szerint hajnali
3 óra 50 perckor történt. Az ATR-72 típusú
utasszállító nem sokkal a felszállás után zu-
hant le Tyumeny városa közelében, Moszk-
vától több mint kétezer kilométerrel keletre.
A repülõgép egy másik szibériai városba,
Szurgutba indult, és mielõtt lezuhant volna,
kényszerleszállást készült végrehajtani.

Phenjan folytatja az elõkészületeket

A nemzetközi figyelmeztetések ellenére
folytatódnak az elõkészületek Észak-Kore-
ában a rakétakísérletre. A mûholdfelvéte-
lek tanúsítják, hogy az indítóállvány körül
munkások sürögnek. Phenjanban egyéb-
ként április 11-re összehívták a kormány-
zó párt rendkívüli konferenciáját, amelyen
várhatóan megerõsítik Kim Dzsing-il örö-
kösének, Kim Dzsong-untnak pozícióját,
és feltételezések szerint a rakétaindítást is
erre az alkalomra idõzítik.

Csúcsnyeremény az amerikai lottón

Felfoghatatlanul nagy összeget, 640 millió
amerikai dollárt, azaz 141 milliárd 830
millió forintot kasszírozott az a nyertes nõ,
aki elvitte az amerikai történelem eddigi
legnagyobb lottó-fõnyereményét. A nyertes
Mega Millionsszelvényt Maryland állam
Baltimore megyéjében adták fel. 

Folytatás az 1. oldalról

Schmitt Pál tegnap délután napi-
rend elõtti felszólalásra kért enge-
délyt a Magyar Országgyûlésben
az elnöklõ Kövér Lászlótól. Hoz-
zászólását azzal fejezte be, hogy
lemond államfõi hivataláról, és
döntését azzal magyarázta, hogy
plágiumügye megosztja a nemze-
tet, noha államfõként épp a nem-
zet egységét kell kifejeznie.
Ugyanakkor etikátlannak és jog-
szerûtlennek minõsítette, hogy a
Semmelweis Egyetem szenátusa
visszavonta doktori címét, ugyan-
is szerinte ezt csak a bíróság tehet-
te volna meg.

Az elnök magyarázkodása

Schmitt Pál azt mondta: elnöki
munkáját az alaptörvény rendel-
kezései és legjobb tudása szerint,
alázattal végezte. „Isten akarata és
az önök bizalma nagy feladat elé
állított, amelynek maradéktalanul
eleget tettem” – fogalmazott.
Majd úgy folytatta: az alaptör-
vény szerint az államfõnek a nem-
zet egységét kell kifejeznie. „Ezen
rendelkezés számomra azt jelenti,
hogy ebben a helyzetben, amikor
személyes ügyem a szeretett nem-
zetemet inkább megosztja, mint-
sem egységesíti, kötelességemnek
érzem, hogy szolgálatomat befe-
jezzem, elnöki mandátumomról
lemondjak” – jelentette be.

Elõzõleg arról beszélt, hogy a
politika világában szinte „semmi
sem szent”, támadás okává vál-
hat „betegség, rokonság, ifjúkori
tett, szülõk bûne”, számtalan
olyan dolog, amelynek semmi kö-
ze a politikus alkalmasságához,
helytállásához. Felidézte, hogy
egy internetes portál januárban
azzal vádolta meg: húsz évvel ez-
elõtti kisdoktori dolgozatában
meg nem engedett módszert al-
kalmazva „túl sokat idézett” má-
sok mûveibõl anélkül, hogy az
eredeti szerzõket az elõírt módon
feltüntette volna. „Még meg sem
indult a tényfeltárás, még egy
kommünikét sem adhattam ki, az
itt ülõ képviselõk közül néhányan
máris megbélyegeztek, csalónak
kiáltottak ki, és lemondásomat
követelték. Rögtön felröppent a
hír, hogy az elnök csal, lop és ha-
zudik. Gondoskodtak arról is,
hogy ez a megalapozatlan vád
külföldre is kijusson” – mondta.

Schmitt Pál hozzáfûzte, hogy
fellebbez a Semmelweis Egyetem
szenátusának döntése miatt, ami-
ért a testület – távollétében, meg-
hallgatása nélkül – megvonta dok-
tori címét. Ennek magyarázata,
hogy címét – a Magyar Akk-
reditációs Bizottság javaslatára, a
nemzeti erõforrás miniszter kez-
deményezésére – csak bíróság
vonhatta volna vissza. „Az eljárás
etikátlan és jogszerûtlen volt” – je-
lentette ki, ezért fellebbez a döntés
ellen, és ha kell, bíróság elõtt bizo-
nyítja igazát. Felszólalását így zár-
ta: „Isten áldását kérem Magyar-
országra és az önök munkájára”.

A pártok egyetértenek

A lemondott államfõ szavaira
a parlamenti pártok frakciói rea-
gáltak. Az LMP szerint elisme-
réssel tartoznak a köztársasági
elnöknek lemondásáért, de a
kormánypárti képviselõk az er-
kölcs próbáján, a saját maguk ál-
tal oly sokat hangoztatott morál
vizsgáján elbuktak. Jávor Bene-
dek frakcióvezetõ azt mondta: ez
az ügy a Fidesz személyzeti poli-
tikájának és mûködésének látle-
lete. A Jobbik örül Schmitt Pál
döntésének, ugyanakkor a köz-
társasági elnök tisztsége iránti bi-

zalom helyreállítása érdekében
közvetlen államfõválasztást java-
sol – kommentálta Vona Gábor,
a Jobbik frakcióvezetõje.

Napok óta arra a mondatra
várt az egész ország, amit
Schmitt Pál most mondott ki az
Országgyûlésen – reagált az ál-
lamfõ lemondására Mesterházy
Attila. Az MSZP elnöke-frak-
cióvezetõje azonban egyúttal
sajnálatosnak nevezte, hogy a
köztársasági elnök „távozása
ugyanolyan lett, mint amilyen
az érkezése volt”. Végül megis-
mételte korábbi felvetését, hogy
a demokratikus pártok közösen
jelöljenek új köztársasági elnö-
köt, egyúttal ismét javaslatot tett
Sólyom László volt államfõ sze-
mélyére.

Harrach Péter, a KDNP frak-
cióvezetõje úgy fogalmazott: az
államfõ olyan erkölcsi nagyság-
ról tett tanúságot, amire nem
volt képes az az ellenzék, amely
méltatlanul viselkedett beszéde
alatt.

Schmitt Pál lemondása után
véget ér a Sándor-palota elõtti
ülõsztrájk, amelynek résztvevõi
a plágiumgyanúba keveredett
köztársasági elnök visszavonu-
lását követelték. Az ellenzéki
párt két szóvivõje, Csiba Kata-
lin és Heltai László közleménye
szerint a résztvevõk ma vissza-
térnek a helyszínre, és rendbe
teszik a zöld parkot.

Jogszerû doktortalanítás

Jogszerûen járt el a Semmel-
weis Egyetem, amikor vissza-
vonta Schmitt Pál köztársasági
elnök úgynevezett kisdoktori cí-
mét – erõsítette meg Balázs Er-
vin, a Magyar Felsõoktatási
Akkreditációs Bizottság (MAB)
elnöke. A MAB ugyanakkor ki-
fejtette, hogy a doktori (PhD)
képzés doktori iskolák keretében
folyik. A MAB a doktori iskolák
egészérõl, illetve oktató törzstag-
jaik megfelelõségérõl dönt, s
nem dönt egyedi doktori (PhD)
fokozatadási ügyekben.

A Magyar Orvosi Kamara
(MOK) elnöksége reméli, hogy
a nemzeti erõforrás miniszter
nem fogadja el a Semmelweis
Egyetem rektorának, Tulassay
Tivadarnak a lemondását, s ez-
zel megerõsíti az egyetem auto-
nómiáját. 

Schmitt Pál tust kapott
Lemondott a plágiumbotrányba keveredett magyar köztársasági elnök

Gy. Z.

Továbbra is heves harcok
folynak Szíriában, hiába írta

elõ az Annan-terv, hogy a kor-
mányerõk vonuljanak vissza a
laktanyákba. Az ENSZ volt fõtit-
kárának béketerve sokak szerint
nem is jelent valódi megoldást,
csak a szíriai polgárháború foly-
tatása másként. Azt viszont ked-
vezõ fejleményként értékeli a
Nyugat, hogy a szíriai ellenzék
egyre szervezettebb. Errõl is szó
volt a Szíria barátai nevû konfe-
rencián, Isztambulban.

„Mostanáig azt sem tudtuk,
hogy kinek segítsünk. Nem vol-
tak szervezettek az ellenzéki erõ-

feszítések” – értékelte a helyzetet
Hillary Clinton. Az Egyesült Ál-
lamok külügyminisztere arról is
beszélt, hogy Bassár al-Aszad
szír elnök rendszerének súlyos
következményekkel kell szembe-
néznie, ha erõi nem hagynak fel
a civilek elleni támadásokkal. A
nyugati országok úgy vélik: az
ENSZ Biztonsági Tanácsának
kell a döntõ szerepet játszania a
több mint egy éve tartó konflik-
tus lezárásában.

„Népemnek segítségre van
szüksége. Ütközõzónát kellene
létrehozni a civilek védelmére.
Szeretnénk, ha jobban támogat-
nák a Szabad Szíriai Hadsere-
get” – mondta Isztambulban a lí-

biai mintára szervezõdõ Szíriai
Nemzeti Tanács vezetõje,
Burhan Galiun. Ugyancsak líbiai
mintára történõ nyugati katonai
beavatkozásról azonban egyelõre
nincs szó. Nagy-Britannia vi-
szont jelezte: megkétszerezi a
szíriai ellenzéknek adott anyagi
segítséget, az Arab-öböl országai
pedig hajlandóak több millió
dollárral támogatni a dezertõ-
rökbõl verbuválódott Szabad
Szíriai Hadsereget. Elemzõk sze-
rint az Aszad-rezsim bukására
kevés az esély, így még jó ideig
folytatódhat Szíriában az öldök-
lés, amelyben becslések szerint
már mintegy tízezer ember vesz-
tette életét. 

Szíriai ellenzék, líbiai mintára

Burhan Galiun. Az ellenzéket szervezi

Egy mondat a lemondásról. Schmitt negyedórát magyarázkodott Fotó: MTI



Lemondott Schmitt Pál, és
ennek elsõ látásra mindenki
örül. Mindenekelõtt aligha-
nem maga a távozó elnök,

hiszen olyan hivatalt
kellett ellátnia, ahol
az ember ki van téve
a veszélynek, hogy
miközben az ország

érdekeiért harcol Dél-Koreában, a tudo-
mány alattomosan hátba támadja holmi
jóhiszemûen elkövetett plágiumért.
Volt, aki sietett leszögezni, hogy a „becsüle-
tében és emberségében meggyalázott” elnök
a lemondással azonmód kiköszörülte a be-
csületén esett csorbát. Ez azonban még ak-
kor is kérdéses lenne, ha Schmitt Pál mea-
kulpázna. A távozó elnök viszont kitart
amellett, hogy nem õ tévedett, hanem a tu-
domány (név? keresztnév?), mert nem hívta
fel idejében a figyelmét a lopásra. Más kér-
dés, hogy most, hogy felhívta, nem vesz róla
tudomást. Schmitt Pál a parlamentben, a
lemondásával egy idõben azt is bejelentette,
hogy „a nemzeti érdekek után önmagáért is
ki kell állnia”, vagyis „fellebbezéssel fog él-
ni” a Semmelweis Egyetem szenátusának
döntése ellen, és „igazát bírói úton bizonyít-
ja be”. Csakhogy milyen igazságot keres a
távozó köztársasági elnök? Hangoztatja,
hogy a doktori címét az egyetem szenátusa
nem, csak a bíróság vonhatta volna vissza.
Tegyük fel, hogy a bíróság neki ad igazat.
Változtat ez azon a tényen, hogy Schmitt
Pál a legjobb tudása szerint – ezt többször
hangsúlyozta az elmúlt hetekben az elnök –
olyan dolgozattal szerezte meg a doktori cí-
met, amely nem az õ szellemi terméke? Pert
lehet nyerni, attól a tények még maradnak.
Mennyire jól látja ezzel szemben az elnök,
hogy „plágiumügye miatt személye inkább
megosztja a nemzetet”! (A Schmitt Pált je-
lölõ Fidesz nem aggódik a megosztás miatt,
legalábbis Kövér László nyilatkozatából er-
re következtetni. A házelnök szerint „önma-
gában az méltatlan, hogy a parlamentben
tõle balra helyet foglaló képviselõk az Or-
szággyûlésben ülhetnek”.)
A plágiumot feltáró sajtónak értelemszerû-
en elégtétel az elnök lemondása, és az lehet
az államfõ távozását követelõ ellenzéknek
is. A Fidesz annak örülhet a leginkább,
hogy Schmitt Pál eddig államfõ volt, és tet-
te a dolgát: több vitatott jogszabály mellett
aláírta az „alaptörvényt”, amelyet Sólyom
László – akit szintén a Fidesz javaslatára
választottak korábban elnökké – soha nem
írt volna alá. Éppen ezért alighanem hiába
javasolja az újraválasztását az MSZP.
Mindent összevetve Schmitt Pál lemondá-
sa nagy dolog. Különösen térségünkben
az, ahol jószántából emberemlékezet óta
nem távozott államfõ a hatalomból. (Ná-
lunk csak ígérte…)
Érdemes néhány szóban kitérni a Jobbik re-
akciójára. A párt a köztársasági elnöki
tisztség iránti bizalom helyreállítása érdeké-
ben közvetlen államfõválasztást javasol.
Nem tudni, helyreállna-e ettõl az elnöki hi-
vatal becsülete, ám a romániai tapasztala-
tok alapján óvnánk az elhamarkodott lépé-
sektõl. Még akkor is, ha az ötlet egy adott
pillanatban népszerûnek bizonyulhat.

Utószó 
a Schmitt-dolgozathoz

Szõcs Levente

Román lapszemle

Egyetlen gyermeket sem kezeltek másfél
év alatt a bukaresti Marie Curie kórház
gyermek-szívsebészeti központjában, jól-
lehet az a legkorszerûbb berendezések-
kel rendelkezik. Az orvosi személyzet
ugyanis nem hajlandó a központban dol-
gozni, mivel annak igazgatója szigorúan
megtiltotta a hálapénz elfogadását. Így a
beteg kisgyermekeket külföldön kell mû-
teni (Adevãrul). Az Európai Emberjogi
Bírósághoz benyújtott peres ügyek tekin-
tetében Románia európai viszonylatban
a 4. helyen áll, több mint 12 300 dosszi-
éval – derül ki a Legfelsõbb Bírói Tanács
jelentésébõl (Curentul). 

Antal Erika

Bár nem szerepelt a magyar
kar felállítása a Marosvásárhe-

lyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem (MOGYE) tegnapi sze-
nátusi ülésének napirendjén, Leo-
nard Azamfirei ideiglenes rektor
az Új Magyar Szó érdeklõdésére le-
szögezte: „a törvényt mi teljes
mértékben követjük, annak min-
den részletét tiszteletben tartjuk és
alkalmazzuk”. A tegnapi szenátu-
si ülésen egyébként Constantin
Copotoiu leköszönõ rektor beszá-
molóját hallgatták meg. Míg
Azamfirei értelmezésében az ülé-
sen képviseltette magát a magyar
tagozat is, lapunk érdeklõdésére
Ábrám Zoltán egyetemi tanár, a
szenátus volt tagja leszögezte: a
magyar oktatók bojkottálták az
ülést. A véleménykülönbség ma-
gyarázata lehet, hogy hat magyar
oktató nem alkalmazkodott a ma-
gyar tanári kar korábbi testületi
döntéséhez, és „hagyta magát
megválasztatni” a magyar okta-
tóknak fenntartott helyekre a
hivatalosan el nem ismert egyete-
mi szenátusba. Cãtãlin Baba okta-
tásügyi miniszter is arról beszélt
korábban, hogy a MOGYE szená-
tusa elfogadta a magyar kar meg-
alakítását. Bukaresti sajtótájékoz-
tatóján a tárcavezetõ elmondta,
Leonard Azamfirei ideiglenes rek-
tor tudatta vele, hogy a testület jó-
váhagyta az új kar létrejöttét. 

A magyar oktatók a hétvégén
úgy ítélték meg, kockázatos lenne
anélkül megtartani a magyar tago-
zat választásait, hogy elõzetesen
nem állapodtak meg a román ta-
gozat képviselõivel a charta alapel-
veirõl. Ábrám Zoltán, az orvosi
kar tanára, a korábbi szenátus tag-
ja elmondta, egyelõre csak a maj-
dani választások alapelveit rögzí-

tették. Ezek közül a professzor azt
tartotta a legfontosabbnak, hogy a
magyar nyelvû oktatás egyetemi
képviselõit csakis a magyar nyel-
ven oktató tanárok válasszák meg.
A román tagozat vezetõivel kezde-
ményezett tárgyalásokon a koráb-
bi szenátus magyar tagjai képvise-
lik a magyar tagozatot. 

A MOGYE magyar oktatói
sem az egyetem tegnap összeült
szenátusát, sem az általa kineve-
zett testületeket nem tekintik legi-

timeknek. Érvénytelennek tekintik
azt a határozatot is, amelyet az eti-
kai bizottság vizsgálata alapján
hozott Brassai Attila professzor el-
len az egyetem vezetése. Cãtãlin
Baba miniszter egy szerdán tartott
sajtótájékoztatón az egyetem mul-
tikulturális chartájának elfogadá-
sát jelölte meg a legsürgõsebb fel-
adatként. Hozzátette azonban,
hogy a magyar tagozatnak „ki kell
egészítenie” az egyetemen lezaj-
lott választásokat. 

MOGYE: enyhülés?
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M. Á. Zs.

A párt országos és helyi veze-
tõinek átigazolásával, vala-

mint belsõ leszámolásokkal „ké-
szül” a Demokrata Liberális Párt
(PDL) a soron következõ helyha-
tósági és parlamenti választások-
ra. A legnagyobb bonyodalmat
Cristian Preda európai parlamen-
ti képviselõ ügye váltotta ki a na-
gyobbik kormánypártban. Az ala-
kulatot számos alkalommal kriti-
záló politikustól tegnap azért von-
ták meg párttagságát, mert –
szembemenve a PDL bukaresti
szervezetének határozatával –
nem hajlandó támogatni Sorin
Prigoanã fõpolgármester-jelöltsé-
gét. Az érintett Elena Udrea „túl-
kapásnak” nevezte a döntést,
megelõlegezve, hogy nem hagyja
annyiban a dolgot. Emil Boc volt
kormányfõ, a PDL elnöke meg-
védte a párt központi vezetõségé-
nek döntését, hangsúlyozva:
Preda tévedett, amikor bejelentet-
te, hogy nem a helyi szervezet ál-
tal kiválasztott Prigoanãt, hanem
Nicuºor Dan független jelöltet tá-
mogatja. „Határozott és kategori-
kus döntést hoztunk: elfogadha-
tatlan, hogy választási kampány-
ban olyan hangadóink legyenek,
akik az ellenfelet támogatják” –
fogalmazott Boc. Az EP-
képviselõ politikai karrierjének
következõ állomása egyelõre is-
meretlen, Crin Antonescu liberá-

lis pártelnök leszögezte, Cristian
Predának nincs semmi keresniva-
lója a PNL-ben. 

Az utóbbi napok legnagyobb
érvágása Sorin Frunzãverde el-
nökhelyettes dezertálása volt, aki
tulajdonképpen a PDL teljes
Krassó-Szörény megyei szerveze-
tét magával vitte a Nemzeti Libe-
rális Pártba (PNL). Az ellenzéki
párt országos vezetõsége tegnap
egyhangúlag választotta alelnök-
évé Frunzãverdét, aki mindeköz-
ben Resicabányán bejelentette le-
mondását a Krassó-Szörény me-
gyei elnöki tisztségérõl. Helyét az
önkormányzat élén a megyei ta-
nács eddigi alelnöke, Ionesie
Ghiorghioni vette át tegnaptól. A
politikus korábban kijelentette,
hogy a párt 38 Krassó-Szörény
megyei polgármesterével együtt
távozik a PDL-bõl. Tegnap azon-
ban elismerte, az elöljárók egyelõ-
re nem követték példáját. „Gon-
dolkodási idõre van szükségük” –
magyarázta. A másik ellenzéki
alakulat, a Szociáldemokrata
Párt is a PDL rovására bõvítette
tegnap tagjainak számát. Darius
Vâlcov, a PDL megyei szerveze-
tének volt elnöke, Slatina volt
polgármestere Victor Ponta
PSD-elnökkel közösen jelentette
be, a június 10-i helyhatósági vá-
lasztásokon a Szociál-Liberális
Szövetség színeiben kíván „vi-
lágraszóló gyõzelmet aratni” az
Olt megyei városban. 

Totka László

Megerõsítette stratégiai part-
nerségét az Erdélyi Magyar

Nemzeti Tanács (EMNT) és az
Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) – jelentették be a Tõkés
László európai parlamenti képvi-
selõ nevével fémjelzett alakula-
tok képviselõi tegnapi nagyvára-
di sajtótájékoztatójukon. Tõkés
László elmondta: „a mozgalom
és a párt természetes szövetsé-
gét” erõsítették meg. A volt püs-
pök kifejtette: az Erdélyi Magyar
Néppárt „a verseny és az együtt-
mûködés természetes egyensú-
lyára törekvõ választási stratégia
szellemében kezdeményezett
párbeszédet” a többi erdélyi poli-
tikai alakulattal. „Ehhez képest
hideg zuhanyként ért bennünket
az RMDSZ, illetve Kelemen Hu-
nor szövetségi elnök legutóbbi
reakciója, miszerint nem tartja
megvalósíthatónak a verseny és
az együttmûködés összehangolá-
sát a júniusi romániai helyható-
sági választásokon” – mondta
Tõkés. Mint arról tegnapi lap-
számunkban hírt adtunk, Kele-
men Hunor RMDSZ-elnök va-
sárnap Marosvásárhelyen kije-
lentette: nem az RMDSZ dön-
tött újabb magyar pártok létre-
hozásáról Erdélyben, arra hivat-
kozva, hogy legyen verseny.
„Ezt az RMDSZ kénytelen elvi-
selni, de a verseny elõl nem futa-

modik meg, abban a reményben
áll elébe, hogy a megmérettetés
tisztességes lesz. Képzeljék el
azt a kapust, aki a futballpályán
együtt akar mûködni azzal, aki
gólt rúg neki: abból milyen ered-
mény lesz? Ha valaki versenyez-
ni akar, az versenyezni akar” –
érvelt Marosvásárhelyen tartott
sajtótájékoztatóján Kelemen Hu-
nor szövetségi elnök.

Ami a marosvásárhelyi pol-
gármesterválasztást illeti, Tõkés
László nehezményezte, hogy az
RMDSZ nem hajlandó választá-
si koalíció jelöltjeként indítani
Vass Levente egészségügyi mi-
nisztériumi tanácsost. „Ha elvész
Marosvásárhely, az súlyos csapás
lesz egész erdélyi magyarságunk-
ra nézve” – vélekedett Tõkés. Er-
rõl Kelemen egy nappal koráb-
ban azt nyilatkozta: „Marosvá-
sárhelynek olyan RMDSZ-es pol-
gármesterjelöltje lesz, aki hiteles
személyiség, hiteles programmal
áll az emberek elé, és képes ezt a
várost jobban vezetni, mint
ahogy most vezetik. Ha a magyar
és román emberek ennek a sze-
mélynek hitelt adnak, akkor meg-
választják.” A Cseke Attila volt
egészségügyi miniszter nagyvá-
radi jelölését firtató újságírói kér-
désre válaszolva Tõkés „ öncélú
lemondásával jó benyomást kel-
tõ” politikusnak nevezte Csekét,
bírálva ugyanakkor a Bihar me-
gyei RMDSZ-t. 

Lassacskán „elfogy” a PDL Tõkéssel fog össze Tõkés

Leonard Azamfirei ideiglenes rektor: kész vagyok betartani a törvényt Fotó: archív 

Cs. P. T.

Sikerült tegnap meggyõzniük
a koalíciós pártok vezetõinek

a miniszterelnököt arról, hogy
utaljon ki a kormányfõi tartalék-
alapból pénzeket a vidéki telepü-
lések kormánypárti polgármeste-
reinek különbözõ beruházások-
ra. Koalíciós források szerint
Mihai Rãzvan Ungureanu a kér-
nél kisebb összegeket utalt ki.
Dan Suciu kormányszóvivõ teg-
nap elmondta: a pénzt kizárólag
az európai uniós alapokhoz
szükséges önrész finanszírozásá-
ra, illetve az adósságaik törlesz-
tésére költhetik a polgármeste-
rek. Mint korábban beszámol-
tunk róla, a koalíciós pártok ve-
zetõi hetek óta gyõzködik a mi-
niszterelnököt arról, hogy segítse
pénzzel a kormányzó alakula-
tokhoz tartozó polgármestere-
ket. Mihai Rãzvan Ungureanu
nem engedett a politikusok köve-
teléseinek, egy héttel ezelõtt pe-
dig kikérte magának a politikai
nyomásgyakorlást, és kiviharzott
a koalíció vezetõinek ülésérõl.
Utóbb a kormánypárti politiku-
sok cáfolták, hogy konfliktusba
kerültek volna a miniszterelnök-
kel. Fekete Szabó András, az
RMDSZ szenátusi frakcióveze-
tõje azonban az ÚMSZ-nek ak-
kor megerõsítette: valóban vol-
tak viták a kormányfõvel amiatt,
hogy nem hajlandó kiutalni a
kért összegeket. „Négy-öt hete
kérjük a kormányfõt, hogy bizto-
sítsa a már megkezdett projektek
finanszírozását. Itt a tavasz, foly-
tatni kéne az iskolák, óvodák fel-
újítását, az utak korszerûsítését
és más hasonló beruházásokat”
– mondta a szenátor.

Tájékoztatása szerint a min-
iszterelnök végül egy hét hala-
dékot kért a koalíció vezetõitõl
kéréseik teljesítésére. 

Mégis utal pénzt

a miniszterelnök
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Bogdán Tibor 

A román törvényhozás
fórumában amolyan di-

vattá, vagy még inkább:
rossz szokássá lett a
pártváltás. A  „vándorlások”
nyomán jelentõsen átalakult
a parlament képe, módosul-
tak az erõviszonyok.

„Döntetlen” 
a szenátusban

A változás a szenátusban
a legszembeszökõbb, ahol a
hatalom és az ellenzék töké-
letes egyensúlyba került egy-
mással: mindkét oldal egy-
aránt 66 mandátummal ren-
delkezik. 

A kormányoldal részérõl a
Demokrata Liberális Pártnak
44, a pártvándorokból létre-
jött Országos Szövetség Ro-
mánia Haladásáért nevû
(UNPR) tömörülésnek 14,
az RMDSZ-nek pedig 8 sze-
nátora van. Az ellenzéki Szo-

ciáldemokrata Párt ugyanak-
kor 41, a Nemzeti Liberális
Párt és a Konzervatív Párt
koalíciója 25 szavazatra szá-
míthat a szenátusban. 

De számításba kell venni
azt a körülményt is, hogy a
Demokrata Liberális Párt
szenátorát, Radu F. Alexan-
drut beválasztották az Or-
szágos Audiovizuális Ta-
nácsba, így meg kell válnia
parlamenti mandátumától,
igaz, ehhez három hónap áll
a rendelkezésére. Hasonló
szituációba került az ellen-
zék is: Gheorghe Marcu szo-
ciáldemokrata szenátor is tá-
vozik a szenátusból, miután
az Értékpapírokat Felügyelõ
Országos Bizottság tagja lett.

Emellett további két man-
dátum vár gazdára: a de-
mokrata liberális Mircea
Cintezã az orvosi kamará-
ban betöltött funkciója miatt
adta vissza megbízatását,
Teodor Meleºcanunak pedig
a Külsõ Hírszerzõ Szolgálat

élére történt kinevezése mi-
att kellett felhagynia szená-
tusi munkájával. A számbeli
egyenlõség ellenére a kor-
mánypárt van nehezebb
helyzetben. Ahhoz, hogy
megszavaztassa törvényter-
vezeteit, honatyáinak száz-
százalékos jelenlétére van
szüksége, a többséghez szük-
séges 67 voks megszerzésé-
hez továbbá el kell nyernie a
szociáldemokratáktól kizárt
független Mircea Geoanã tá-
mogatását is. Így voltakép-
pen õ lett a mérleg nyelve.

A jelenlét szavatolása ne-
héz lesz, hiszen a hatalom
három szenátorát, Markó
Béla kormányfõhelyettest,
Cristian Diaconescu külügy-
minisztert és Gabriel Berca
belügyi tárcavezetõt kabinet-
beli elfoglaltságai is lekötik.

Ha pedig a demokrata li-
berálisok soraiban beindult
„elvándorlás” nyomán akár
egyetlen újabb szenátor átáll
az ellenzék oldalára, akkor
az ellenzék kerül többségbe
a felsõházban. 

Csökkenõ elõny 
a képviselõházban

A képviselõházban a hata-
lom szilárdabban tartja ma-

gát, de elõnye itt is csökkent.
Itt a Demokrata Liberális
Párt 116, az RMDSZ 20, az
Országos Szövetség Romá-
nia Haladásáért 14, a rend-
szerint a hatalom oldalán
szavazó nem magyar kisebb-
ségek frakciója pedig 17 kép-
viselõvel rendelkezik, a kor-
mánypártok tehát 167 szava-
zatot összesíthetnek. A má-
sik oldalon a szociáldemok-
raták 89, a nemzeti liberáli-
sok és a konzervatívok 58
mandátumot tudhatnak ma-
gukénak, ami összesen 147
voksot jelent. 

Az alsóház 9 független
képviselõje közül 4 rendsze-
rint a hatalom, 2 az ellenzék
oldalán szavaz, 3 pedig álta-
lában semleges álláspontra
helyezkedik. A kvórum,
egyben pedig a törvények el-
fogadásához szükséges sza-
vazatok száma a képviselõ-
házban jelenleg 163.

A képviselõházban 10
hely betöltetlen. Az
RMDSZ és a nem magyar
kisebbségek képviselõje,
Pálfi Zoltán és Liana Du-
mitrescu elhunyt, a szintén
az RMDSZ színeit képviselõ
Lakatos Péter a Számvevõ-
szék tagja lett, a demokrata
liberálisok honatyája, Teo

Trandafir és Adrian Iftimie
lemondott, akárcsak az
UNPR képviselõje, Vasile
Soporan. A demokrata libe-
rális Albu Gheorghe az Ér-
tékpapírokat Felügyelõ Or-
szágos Bizottságban, az
UNPR egyik képviselõje,
Marian Sârbu a Magán-
nyugdíjrendszert Felügyelõ
Bizottság Tanácsának elnö-
keként, másik honatyája,
Doru Frunzulicã a Biztosí-
tásokat Felügyelõ Bizottság-
ban folytatja, a nemzeti libe-
rális Virgil Pop pedig végle-
ges bírósági ítélet nyomán
kényszerült búcsút venni a
parlamenttõl. A többrend-
béli korrupció vádjával elõ-
zetes letartóztatásban levõ
UNPR-képviselõ Mihail
Boldea helyét hivatalosan
még nem nyilvánították
megüresedettnek. 

A törvény szava

Ellenzéki és kormánypárti
politikusok, de a civil társa-
dalom köreiben is régóta vi-
ta tárgya a gyakori pártvál-
tás. Ezt a jelenlegi törvény-
kezés csak részben tiltja. A
korlátozás a megyei és helyi
tanácstagokra és az alpol-
gármesterekre vonatkozik,

akik párttagságuk elveszíté-
sével elveszítik mandátumu-
kat is. A tanácselnökökre és
polgármesterekre a tiltás
nem érvényes. A törvény a
pártváltást teljesen szabaddá
teszi a honatyák számára,
mivel a megválasztott képvi-
selõ és szenátor „a nép szol-
gálatában” áll, az alkot-
mány értelmében pedig
„bármely imperatív mandá-
tum semmis”. Ez konkrétan
azt jelenti, hogy a honatyá-
nak sem a választó, sem
pártja nem írhatja elõ azt,
hogy miként szavazzon.

A pártváltás megváltoztat-
ja a parlamenti erõviszonyo-
kat, a testület összetételét,
így figyelmen kívül hagyja a
választói akaratot, a válasz-
tó szavazata súlytalanná vá-
lik, ami súlyos demokrácia-
deficithez vezet. Ez annál
inkább is igaz, mert Romá-
niában a honatyák rendsze-
rint nem politikai meggyõ-
zõdésbõl, hanem egyéni ér-
dekeket követve változtat-
nak pártot. 

Így 2010 óta például a vá-
lasztásokon egyetlen alka-
lommal meg nem mérette-
tett UNPR 31 honatyát von-
zott át más parlamenti pár-
toktól. 

Parlament: képlékeny erõviszonyok

Gy. Z.

A Nobel-békedíjas Aung
Szan Szú Kji, akit nem-

rég még szigorú házi õrizet-
ben tartottak, s látogatói
csak a szó szoros értelmében
úszva tudták õt fölkeresni,
kijelentette: a magas részvé-
teli arány mellett lezajlott
szavazás „új korszak kezde-
tét” jelzi. Ez a „nép gyõzel-
me, a népé, amely elhatároz-
ta, hogy többé nem hagyhat-
ják ki az ország politikai fo-
lyamataiból” – mondta. Az
ellenzéki vezetõ felszólította
híveit: „figyeljenek arra,
hogy a nép gyõzelme méltó-
ságteljes legyen”. Vunna
Maung Lvin mianmari kül-
ügyminiszter „szabadnak és
tisztességesnek” értékelte a
választásokat. 

A 44. mandátum 

A választásokon 45 képvi-
selõi helyre lehetett pályázni:
37 alsóházira (az összesen
440-bõl), hat felsõházira (az
összesen 224-bõl) és két regi-
onális kamaraira. Az NLD
által megpályázott 44. man-
dátum sorsa még nem dõlt el

akkor, amikor Szú Kji közle-
ményt adott ki, azt azonban
már tudni lehetett, hogy õ
maga is képviselõ lett,
Kavmu körzetben. Végleges
eredmény néhány napon be-
lül várható. A siker azonban
pusztán szimbolikus jelentõ-
ségû, mert az NLD gyõzel-
mével együtt is elenyészõ ki-
sebbségben marad a kétka-
marás törvényhozásban és a
regionális parlamentekben,
ahol az összesen 1160 képvi-
selõi hely nagy részét a kato-
naság és a hozzá közel álló
párt emberei foglalják el.
Mianmarban az 1988-ban
bekövetkezett katonai hata-
lomátvétel után – a katonai
junta a következõ évben,
1989-ben nevezte át az orszá-
got Burmáról Mianmarra –
elõször 2010 õszén tartottak
parlamenti választásokat. A
tavaly márciusban megala-
kult – hivatalosan polgári, de
döntõen továbbra is a hadse-
reg tisztjeibõl álló – kormány
számos fontos reformot lép-
tetett életbe, valamelyest ki-
terjesztette a politikai sza-
badságjogokat. A nemzetkö-
zi közösség ezért némileg
enyhített a délkelet-ázsiai or-

szág elleni szankciókon. So-
kan azonban túlságosan po-
zitívan értékelik a tavaly elin-
dult folyamatokat, Szú Csí
ezért arra hívta fel a figyel-
met, hogy „a mostani de-
mokratizálódási folyamat
egyelõre sajnos nem vissza-
fordíthatatlan” – írja a Reu-
ters. Szú Csí éles kritikával il-
lette a jelenlegi Mianmarban
uralkodó politikai rendszert,
bírálta a sajtó- és szólássza-
badság korlátozását. 

Kína hoppon maradt

Az áprilisi választások ke-
mény próba elé állították a
mianmari kormányt. Szú Csí
pártja 1990-ben egyszer már
megnyerte a demokratikus
választásokat, ám a katonai
vezetés akkor nem engedte,
hogy átvegye a hatalmat.
Most viszont Ázsia legújabb
demokratikus átmenete fi-
gyelhetõ meg Mianmarban

az elmúlt hónapokban, a
kontinens legelnyomóbb dik-
tatúrájának új, polgári–kato-
nai vegyes kormányzata
ugyanis reformok egész sorát
vezette be 2010 õsze óta. A
mianmari ellenzék és a
szkeptikus külföldi megfigye-
lõk ugyanakkor arra figyel-
meztetnek, hogy hasonló –
utóbb eredménytelennek bi-
zonyuló, sõt az elnyomást
csak tovább növelõ – enyhü-
lési folyamatok már koráb-
ban is mutatkoztak, a jelenle-
gi reformok pedig nem visz-
szafordíthatatlanok.

A 2010-ben megrendezett
választások után a megfigye-
lõk az új államfõben, Thein
Szeinben a régi rendszer báb-
ját látták, akit az országot
négy évtizede kormányzó ka-
tonai junta irányít. Thein
Szein azonban még szeptem-
berben bejelentette, hogy az
Irrawaddy folyón épülõ
Myitsone-gát építését felfüg-

gesztették. A 3,6 millió dollá-
ros (790 millió forintos) kínai
támogatással, az ország észa-
ki részén készülõ vízi erõmû
a második lett volna az or-
szág folyóira tervezett nyolc
erõmû sorában. A beruházás
megszakítása kétségtelenül
merész döntés volt, Kína
ugyanis amellett, hogy
Mianmar legközelebbi szö-
vetségese és szomszédja, egy-
ben legnagyobb befektetõje is.
Az elmúlt húsz évben a régió
legszegényebb országává „le-
csúszó” Mianmar szinte telje-
sen kiszolgáltatottá vált Kíná-
nak, amely így gyakorlatilag
szabad hozzáférést kapott a
nemzet természeti erõforrása-
ihoz. Részben az ebbõl faka-
dó félelmek és aggodalmak
miatt is döntött a kormány a
Mytsone-gát megvalósításá-
nak felfüggesztésérõl. A kínai
fél ugyanis bár hasznos befek-
tetõ, de jelenlétét általános
harag övezi Mianmarban.

Kölcsönös 
bizalomépítés

Kínával szembekerülni
persze nem feltétlenül jó
dolog, de ebben az esetben
úgy tûnik, a mianmari veze-
tés hajlandó megfizetni en-
nek az árát a hazai közvéle-
mény figyelme és a Nyugat
nyomása miatt. Szu Kji, aki
2010 decemberében szaba-
dult másfél évtizedes házi
õrizetébõl, azt mondta: meg
van gyõzõdve arról, hogy
Thein Szein valóban de-
mokratikus kormányzati
rendszer kialakítására tö-
rekszik. A kérdés már csak
az, hogy ebben milyen
messzire akar elmenni. Mi-
után hosszú története van a
felek kölcsönös bizalmat-
lanságának, kezdetben a bi-
zalomépítés a legjobb, ami-
re számíthatnak.

Szu Kji a politikai foglyok
mielõbbi szabadon bocsátá-
sa és a nemzeti megbékélés-
rõl való párbeszéd kialakítá-
sát akarja elérni, amiért cse-
rébe a kormány azt várja tõ-
le, hogy meggyõzze a nyu-
gati hatalmakat az ország
elleni szankciók feloldásá-
ról. Ezen együttmûködés-
hez azonban alapvetõ, az al-
kotmányt is érintõ változá-
sokra van szükség, mivel hi-
vatalosan egyik fél sem is-
meri el a másikat. Szu Kji
pártja szerint érvénytelen a
távozó junta által 2008-ban
hozott alkotmány, amire
Thein Szein azt válaszolta:
nem zárható ki, hogy az al-
kotmányt demokratikus
úton módosítsák. A folya-
mat elkezdõdött. 

Tisztességes választások Mianmarban

A törvény a pártváltást teljesen sza-
baddá teszi a honatyák számára, mi-
vel a jogszabálynak megfelelõen a
megválasztott képviselõ és szenátor
„a nép szolgálatában” áll.

A mianmari ellenzék vezére a „nép
gyõzelmeként” értékelte tegnap,
hogy pártja, a Nemzeti Liga a De-
mokráciáért (NLD) a vasárnapi idõ-
közi parlamenti választáson legalább
43 képviselõi helyet megszerzett ab-
ból a 44-bõl, amelyre jelöltet állított.
Aung Szan Szú Kji óva intette híveit
a rendbontástól.

Aung Szan Szú Kji, a mianmari ellenzék házi õrizetbõl szabaduló vezetõje az ünneplõk körében 



A napokban Hargitafürdõn jártam, ahol
az útról gyalogosan nem tanácsos túl
messzire merészkedni, hiszen helyenként
még mindig derékig ér az olvadozó hó. A
sípályák közül csupán a Csipike mûkö-
dött, még mindig tucatnyian síztek, avagy
síeltek rajta, ahogyan határon innen és ha-
táron túl kétféle igével szokás mondani
ezt a remek téli testmozgást. Arra gondol-
kodtam: lám csak, az alkotásnak és a hal-
hatatlanságnak az is a szerves része, ami-
kor egy író olyan mesehõst teremt, aki
egész egyszerûen elhagyja a könyv lapjait
és önálló életre kel. Fodor Sándor
Csipikéje ma már nemzedékek számára
hús-vér személyiség, és senki nem csodál-
kozik rajta, ha nem csupán óvodák, nap-
közik, bábszínházak megnevezésén hagyja

ott a kézjegyét, hanem bár-
hol és bármikor megje-
lenik, ha csipetnyi humor-
ra és nagy-nagy igazságér-

zetre van szükség a titok-
zatos és sejtelmes, nagyha-
talmú Réz urakkal való
küzdelemben. 
Amikor a múlt héten

többtucatnyian felhív-

tak, hogy Fodor Sándor Kolozsváron
nyolcvanöt éves korában befejezte földi
életútját, és amikor elolvastam a világhá-
lón majdhogynem azonnal megjelenõ
tényszerû sajtóközleményeket vagy az
õszinte, szívbõl-lélekbõl jövõ szavakat, ak-
kor elgondoltam, hogy hányszor és hány
színhelyen is találkoztam
én az íróval, a publicistá-
val, az utolérhetetlenül
mesélõ elõadóval. Persze
leggyakrabban Csíkszere-
dában, hiszen következe-
tesen hazajárt szülõváro-
sába, még akkor is, amikor közel negyven-
öt esztendõvel ezelõtti, székelyföldi
megyésítési csatározásokban megcsipkedte
a saját városát és ezt a lokálpatrioták nem
nézték jó szemmel. De hát itthon volt õ
sok-sok írásában, és amikor a rendszervál-
tás után Kolozsvárról megírt cikksorozatot
indított a Hargita Népe napilapban, akkor
sem véletlenül adta azt a felcímet, hogy
Levelek hazulról – haza. Mindezen túl a kör-
nyék és lakói megjelentek sok-sok novellá-
jában vagy kisregényeiben, és akadt, aki
éppen szavainak elolvasása nyomán fedez-
te fel – a saját tõszomszédját. 

Fodor Sándor ugyanis olyannyira ismerte
saját népét, amelybõl vétetett, hogy iro-
dalmi munkásságában, közírói tevékeny-
ségében a szó lehetõ legnemesebb értel-
mében legtöbbször földközelben maradt,
és a kisemberek szempontjai számítottak
számára a legfontosabbaknak. A szélsõsé-

geket, a nemzeti türel-
metlenséget megvetõ,
mindig a túlélés hétköz-
napi útjait elõtérbe helye-
zõ bölcsesség vezette a
tollát akkor is, amikor
éppen a bukaresti rádió

magyar adásában elhangzó jegyzeteit írta,
vagy amikor a romániai magyar értelmi-
ség számára mindmáig hiányzó A Hétben
jelentette meg az idõszerû történésekkel
kapcsolatos meglátásait, netán a Keresztény
Szóban vázolt fel jóval szélesebb összefüg-
géseket, úgy érvelve-magyarázva, hogy a
maga igazságában bízva se bántsa meg a
másként gondolkodókat.
Soha nem kérdeztem meg, soha nem is
beszéltem róla, de egész magatartásában,
ahogyan Fodor úrként járt-kelt, ahogyan a
szakállát alakította, ahogyan derûsen, vi-
dáman nézett az emberre, ahogyan egyik

cigarettáját a másik után gyújtotta és félig
el sem szíva, már nyomta is el, de minde-
nekelõtt, ahogyan szikáran, tényszerûen
írt, volt abban valami hemingwayes, vala-
mi áttûnés abból az amerikai íróból, aki
életében és halála után nemzedékek bálvá-
nya volt és maradt.
Persze, sokat lehetne még írni Fodor Sán-
dorról és mindenekelõtt erdélyiségérõl.
Mert tagadhatatlan: nem csupán úgy álta-
lában magyar, hanem mindenekelõtt erdé-
lyi magyar íróként írta be nevét az iroda-
lomba és közírásba. A székelység, az erdé-
lyi magyarság mellett megbecsült minden
népet, akinek a sorsa összefonódott Erdély
földjén, õ maga pedig mindenhol, még az
ellenpéldáktól is megújuló hittel-bizalom-
mal az emberség, az emberi szellem, az
emberség összekötõ kapcsolatait kereste.
Fodor Sándor és Csipike immár összefor-
rott és elválaszthatatlan. De úgy érzem,
ugyanígy marad meg Fodor Sándor mind-
azok számára, akik bárhol és bármikor,
akár egyetlenegyszer is találkoztak vele,
akik olvasták-hallgatták írásait, és akik-
nek most az életükbõl szakított ki egy pó-
tolhatatlan darabot a könyörtelen és kér-
lelhetetlen Idõ. 

Galileai Jézus nevéhez valószínûleg a világtörténelem legna-
gyobb kudarcából fakadó legfényesebb siker fûzõdik. Inkább
hit, mintsem történeti hitelesség kérdése, hogy ez a siker a szó
szoros értelmében csak posztumusz volt, de aközött, hogy esz-
méi élete során mennyire süket fülekre találtak, s hogy azt kö-
vetõen milyen széles körben terjedtek el, és milyen tartós nép-
szerûséget vívtak ki maguknak, rendkívül éles az ellentét.
Az ellentét egyik ironikus vonása, hogy eszméi a katolikus és
a protestáns egyház szigorú és merev intézményes keretei közt
maradtak fenn. Gondolatait rövid nyilvános fellépése idején
olyan alapvetõen felforgatónak tekintették, amilyenek valójá-
ban voltak is, csekély számú hûséges követõje pedig annyira
megriadt azok radikalizmusától, hogy letartóztatásakor tilta-
kozásukat úgy sodorta el a szélvihar, mint a száraz falevelet.
Pályafutása kezdetén az egyház politikai intézményei nem sok
figyelmet fordítottak rá, mert sokkal jobban tartottak barátja és
rokona, Keresztelõ János radikalizmusától. Miután azonban
Heródes hathatós közremûködése révén Jánostól megszaba-
dultak (az eset az ifjú Salome csábos tánca kapcsán híresült
el), a hatóságok kezdték egyre komolyabban venni azt a másik
vándorprédikátort, aki a jeruzsálemi nagytemplomnál szétcsa-
pott a pénzváltók között, és aki hol elnézõ szánakozással, hol
maró gúnnyal felelt egyházi tisztségeket halmozó embertársai
kérdéseire. Mondott õ persze sok más egyebet is, fõleg Isten és
felebarátaink szeretetétõl, de a hatalmasokat jobban érdekelték
a kánonra vonatkozó nézetei.

Louis Baldwin: Jézus és a hatalmasok
Fordította Dobrás Zsófia

Fodor Úr
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Romániában a rajta nem kapott tolvaj tisztességes
kereskedõnek minõsül. Így tartja legalábbis a bölcs
román népi mondás, amelynek igaza nap mint nap
bebizonyosodik. Sõt, ki is bõvül azzal a kiegészítés-
sel, miszerint a rajtakapott enyveskezût sem szólhat-
ja meg senki a végsõ bírósági ítéletig. Mert jogál-
lamban tiszteletben kell tartani az ártatlanság vélel-
mének demokratikus elvét. 
Ilyen tekintetben Románia igazán demokratikus jogál-
lamnak mondható, ha arra gondolunk, hogy az or-
szág parlamentjében bûnvádi dossziékban vádlottként
szereplõ politikusok is megõrizhetik honatyai minõsé-
güket, azaz törvényszegõként is törvénykezhetnek.
Ennek a gondolatmenetnek a jegyében járhattak el
a Gorj megye idegenforgalmi látványosságait „Fe-
dezd fel újra Gorj megyét!” jelmondat jegyében
népszerûsítõ jelvény megtervezõi is, amikor úgy
gondolták: akár tájakat is el lehet büntetlenül lop-
ni. Így kerülhetett rá arra a bizonyos jelvényre jel-
legzetes Gorj megyei tájegységként a bajorországi
Wetterstein-hegység, amely korántsem Románia
déli felében, hanem az Alpok északi vonulatában
húzódik. 
A jelvény különbözõ romániai idegenforgalmi kiállí-
tások alkalmával bejárta fél Európát, mígnem aztán
egy bukaresti turisztikai vásáron fedezték fel – no
nem Gorj megyét, hanem a tényt, miszerint a szemet
gyönyörködtetõ havas bérceknek annyi közük van
Gorj megyéhez, mint Romániának Németországhoz
(na jó, lehet, hogy azért ennél mégis picivel több). A
magyar mondás szerint aki hazudik, az lop is, ami
fordítva is igaz: aki lop, az hazudozásra is kénysze-
rül. A „lopott tájjal” kérkedõ jelvényt bõkezûen osz-
togató Gorj megyei tanács illetékesei is cáfolták,
hogy a fotót az internetrõl koppintották volna le – ez-
zel ugyanis elismerték volna, hogy tudnak a hamisí-
tásról. Csakhogy szemfüles román újságírók rábuk-
kantak a fotóra a világhálón.  Illetékesék azonban
agyafúrt kérdés formájában erre is megtalálták a vá-
laszt: miért lenne kizárható az, hogy éppen a német-
országiak reklámozták saját magukat Romániától el-
csent tájjal?  Legalább ennyire eredeti a 200 ezer
eurós projektet megnyerõ cég ügyintézõjének állítá-
sa is, miszerint a lopás kizárt, mivel a jelvényen lát-
ható kép illusztráció: nem a Gorj megyei tájat, ha-
nem az ottani domborzati viszonyokat és tájeleme-

ket kívánja szemléltetni. Márpedig
hegycsúcs, hó, fenyõ és fû egyaránt
található a bajor és az oltyán tája-
kon is.  Különben is a hagyo-
mány kötelez: idegenforgalmi mi-

niszterként Udrea asszony is az
internetrõl csaklizta el az ország
turisztikai brandjévé elõléptetett

stilizált falevelet.Bogdán Tibor
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Mindenekelõtt erdélyi
magyar íróként írta be
nevét az irodalomba és
közírásba.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Érdekes, a feleségem mindent tud,
csak azt nem, hogy miért jött hozzám.” 

Danny DeVito

Pedigré

Másik prédikátor

Gorj 
megyei Alpok

Székedi Ferenc

A nap címe. Valószínû forgatókönyv: a PDL
eltûnése és az USL szétszakadása, Ziare.com

Magyarázat. A papír-újságokban nem jelen-
hetett meg a drámai hír, amely csak még job-
ban alátámasztja a fenti címet, a „valószínû
forgatókönyvet”: kirúgták Cristian Predát. A
PDL veresége katasztrofálisnak ígérkezik.
Frunzãverde elsõ alelnöknek, mint várható
volt, követõi lesznek. Mihaela Popa alelnök is
kilépéssel fenyegetõzik, addig is kilépett az
Állandó Bizottságból. Cezar Preda naponta
odamond Emil Boc pártelnöknek. (Érdekes,
neki ettõl nem lesz baja...) Cristian Predát
Udrea és Blaga nyírta ki, persze õt keveseb-
ben fogják követni (egyelõre Monica Macovei
és Toader Paleologu vette védelmébe). Az
összeomlás (a szót akkor használtuk, amikor
még kevesen) korábban kezdõdött, de most
láncreakció-szerûen felgyorsult. Traian Bãses-
cu? Ki is az? Egyszerûen azt sem tudni, hogy
õ vette le a kezét a pártról, vagy a párt vette
le róla a kezét... Vérszagra gyûl a kéjes vád...

Ez már generációs. Fiatalok vezetik a politi-
kusok népszerûségi listáját, a különbség ele-
nyészõ, ismerteti az Adevãrul az IMAS felmé-
résének adatait. Ponta 26, Ungureanu 25,
Antonescu 24,5 százalékpont. (Nagyon keve-
set kerekítettünk.) A sajtó ebben is megosz-
tott és zavarban van. A szavazóktól eltérõen
például Antonescut gyengének tartja, holott
senki sem tagadhatja, hogy akármilyen álom-
szuszék, a liberális pártot vaskézzel vezeti, és
soha nem látott támogatottságra vitte fel. A
baj éppen az, hogy a váltásban nem vesz
részt elég fiatal – vagy mégis? Jön vagy nem
jön a fészbuk-nemzedék a román politiká-
ban? 

Vátesz. Silviu Prigoanã nem csak azt érte el,
hogy – noha esélyeit rontja pártjának lesújtó
megítélése – végre kihívója lesz Sorin
Oprescu fõpolgármesternek (ezzel megment-
ve Elena Udreát egy kapitális leégéstõl), ha-
nem elérte azt is, hogy kiváló jósnak bizo-
nyult. Megmondta (Cotidianul), hogy „jövõ
héten” Cristian Predát kirúgják a pártból, s
ez már hétfõn megtörtént. 

A nap álhíre. Tekintélyének utolsó morzsájá-
val (vagy inkább cseppjével) Traian Bãsescu
megkérte Silviu Prigoanát, hogy róla ne jó-
soljon semmit. 



Antal Erika

A nyári idõszámítás kez-
detével bõvült a járatok

száma az erdélyi repülõtere-
ken: Marosvásárhelyen hat,
Kolozsváron pedig tizenkét
járattal több áll az utasok
rendelkezésére, de a válto-
zás nemcsak mennyiségi,
hisz új utazási célpontok is
megjelentek a kínálatban.

A marosvásárhelyi Tran-
silvania repülõtérrõl induló
járatok száma heti 15-rõl
21-re emelkedett. Így Dort-
mundba például a heti kettõ
helyett háromszor indul re-
pülõgép, Londonba négy-
szer az eddigi kettõ helyett,
Madridba két járat megy,
míg Barcelonába hetente
három alkalommal lehet in-
nen repülni. A tervek sze-
rint április 28-tól a Cimber
Air is visszatér, és charterjá-
ratot indít Koppenhágába.

A légitársaságok kolozs-
vári indulásaik számát is
növelték: a Tarom hetente
öttel több járatot bocsát a
Bukarest Otopeni-be tartó
utasok rendelkezésére, míg
a WizzAir kettõvel több re-
pülõgépet indít London és
Forli célállomásokra. A Ko-
lozsvári Nemzetközi Repü-
lõtérrõl emellett Dortmund,
Beauvais, Madrid, Barcelo-
na, Valencia és Zaragoza fe-
lé is eggyel több gépmadár

emelkedik a magasba. Új-
donság, hogy az erdélyi uta-
zóközönség immár Palma
de Mallorcára is repülhet
Kolozsvárról.

Az érintett megyék elöljá-
rói tisztában vannak azzal,
hogy a bõvülõ reptéri forga-
lom pozitívan hat az egész
régió fejlõdésére. Maros és
Kolozs megye tanácsa kö-
zött azonban nem csitultak
a súrlódások a légikikötõket
illetõen. A Marosvásárhely
melleti vidrátszegi repülõtér
vezetõsége a minap sajtótá-
jékoztatón fejezte ki sajná-
latát a két önkormányzat
között kialakult viszállyal
kapcsolatban. „A marosvá-
sárhelyi reptér nem használ

túlságosan alacsony díjakat,
inkább a Kolozsváron alkal-
mazott illetékek túlságosan
magasak a többi romániai
reptérhez viszonyítva” – fej-
tette ki ªtefan-Petru
Runcan vezérigazgató, aki
bízik abban, hogy a küszö-
bön álló vizsgálatok a vá-
sárhelyi légitársaságot iga-
zolják majd. 

Mint ismeretes, a reptéri
illetékek ügyében Kolozs
Megye Tanácsa kivizsgálást
kért az Európai Bizottság-
tól, illetve pert indított a
Maros megyei önkormány-
zat ellen. Kolozs megyében
ugyanis úgy vélik, hogy a
Maros megyei testület a
megengedettnél jóval na-

gyobb támogatást nyújt a
vidrátszegi légikikötõnek,
holott a légitársaságok szá-
mára meghatározott reptéri
illetékekbõl finanszírozható
lenne azok mûködtetése.
Mivel a Maros Megyei ta-
nács határozatjavaslatot fo-
galmazott meg a mûködés
támogatásáról, a Kolozs
megyeiek úgy vélték, hogy
ezzel törvénytelen elõnyt
szerezhet a vásárhelyi reptér
a kolozsvárival szemben, hi-
szen megengedheti magá-
nak azt, hogy kisebb illeté-
kekkel vonzza a repülõtár-
saságokat. A két megyei ta-
nács közötti legközelebbi bí-
rósági tárgyalásra április 20-
án kerül sor Kolozsváron. 

HIRDETÉS
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Folytatás az 1. oldalról

Mint ismeretes, a kormány
március közepén az Európai
Unió támogatását kérte az
Erdélyt Moldvával összekötõ
Nagyvárad–Iaºi gyorsforgal-
mi közlekedési folyosó kiépí-
téséhez. Mivel ennek elsõ
szakasza, a Nagyvárad–Ma-
rosvásárhely útvonal az
észak-erdélyi autópálya-pro-
jekt része, ehhez uniós támo-
gatást is fel lehet majd hasz-
nálni. A második, a Maros-
vásárhelyt Iaºi-sal összekötõ
szakasz nyomvonalát is kije-
lölték már: ez a Gyergyói-
medencénél szelné át a Kár-
pátokat. A miniszter kifejezte
meggyõzõdését, hogy a ter-
vek 2014-ig elkészülnek, így
a 2014–2020-as uniós költ-
ségvetési idõszakban teljes
egészében megépülhet a ke-
let-nyugati autósztráda.

A Nagyvárad–Marosvá-
sárhely–Brassó vonalon hala-
dó 415 kilométeres észak-er-
délyi autópályának a 2003-as
szerzõdéskötés óta csak a
Kolozsvárt elkerülõ, 52 kilo-
méteres szakaszát adták át a
forgalomnak. A közlekedési
minisztérium tavaly újratár-
gyalta a szerzõdést: a Bechtel
lemondott azokról a szaka-
szokról, ahol el sem kezdte a
munkát, és az eredetileg kial-
kudott árnál lényegesen ol-
csóbban fejezi be a Bors–
Berettyószéplak szakaszt.

Romániában jelenleg sza-
kaszonként folyik az autópá-
lya-építés a dél-erdélyi útvo-

nalon, a 4-es páneurópai fo-
lyosó nyomvonalán, a Nagy-
lak és Arad, Temesvár és
Lugos, Déva és Szászváros
közötti szakaszokon. Az
Ungureanu-kormány az õszi
parlamenti választásokig 200
kilométernyi új autópályát
kíván átadni. Az európai tá-
mogatással épülõ dél-erdélyi
autópályát a tervek szerint jö-
võ áprilisig kellene a magyar
határtól Nagyszebenig befe-
jezni. Nazare arról is beszélt,
hogy a minisztérium a 2012–
2014-es idõszakban megkö-
zelítõleg egymilliárd lejjel fi-
nanszírozza az útépítési és
karbantartási projekteket. A
tárcavezetõ hangsúlyozta,
hogy az összeget illetõen
csak becslésekbe bocsátkoz-
hat, hisz a közbeszerzési eljá-
rások során sok egyéb ténye-
zõ is befolyásolja a szerzõdé-
sek végösszegét. Az Orszá-
gos Út- és Autópályaépítõ
Hatóság (CNADNR) jelen-
leg a fõbb országutak karban-
tartási munkálataira írt ki pá-
lyázatokat: a 8700 kilométer-
nyi útszakasz rendbetételére
áfa nélkül 205 millió eurót
különítenek el. Az elõzõ
évekhez képest szigorodnak
a megállapodási feltételek is,
amelynek értelmében a válla-
lásaikat nem teljesítõ kivitele-
zõket 100 ezer eurós bünte-
téssel sújtanák, azon cégek-
nek pedig, amelyek hiányo-
san adták át a munkálatokat,
a leszerzõdött összeg 10-20
százalékát kell visszafizetni-
ük. 

Sztrádaépítés EU-pénzzelBõvülõ erdélyi légtér

Az idei nyári szezonban több járattal és néhány új célponttal gazdagodott az erdélyi repülõterek kínálata



Folytatás az 1. oldalról

Hozzátette: ezen a héten
nincs feleltetés, nem vesz-
nek új anyagot, esetleg tan-
anyagot pótolhatnak, de
többségében alternatív fog-
lalkozások lesznek. Az ötlet
az idén született, abból a le-
hetõségbõl indultak ki, hogy
a tanügyi törvény szerint a
tananyag 25 százalékát ta-
nítják, így lehetõség nyílik
más jellegû foglalkozásokra,
és mivel a héten zajlanak a
tantárgyversenyek, azok
sem maradnak ki az iskolá-
ból, akik részt vesznek a ve-
télkedõkön – magyarázta
Király András. A programo-
kat valamennyi tanin-
tézmény magának szervezi,
saját igények szerint, óvodá-
tól középiskoláig. 

Változhat 
a diákok hozzáállása

Keresztély Irma háromszé-
ki fõtanfelügyelõ lapunknak
elmondta: szükség van egy
ilyen hétre, amely változatos
programokat visz az iskolák
falai közé, és megtöri a mo-
noton tanítási rendet. Két hó-
napja zajlik az Iskola másként
akció szervezése, az összes
tanintézmény elküldte a
programtervezetét a tanfel-
ügyelõségnek. „Mint minden
új ötletet, ezt is fenntartással
fogadták egyes pedagógusok,
akadtak olyan szülõk is, akik-
nek ellenvetéseik voltak, mert
úgy látják, hogy ez egy el-
vesztegetett hét lesz, ami
alatt sok dolgot megtanulhat-
tak volna a diákok” – magya-

rázta a fõtanfelügyelõ. El-
mondta: sok múlik az isko-
lán, mert ha sikeres lesz az
akció, akkor a tanulók várha-
tóan a következõ idõszakban
is szívesen járnak órákra, ke-
vesebb lesz a hiányzás, ahol
viszont kevésbé sikeres a
program, nem csökken az is-
kolakerülõk száma. 

Iskola saját 
hete „másként”

A legtöbb kolozsvári isko-
lában az „Iskola másként”
hete újdonságnak számít, vi-
szont a Brassai Sámuel El-
méleti Líceumban idén
negyvenharmadik alkalom-
mal rendezik meg a Brassai
Hetet. Az Iskola másként
programsorozat keretében

szerveztük meg idén az isko-
lánkban hagyományossá
vált Brassai Hetet, aminek
közel egy évtizede az a célja,
hogy a diákok megmutas-
sák, a tanuláson kívül mi-
lyen más eredményeket ér-
tek el egy év alatt, mit való-
sítottak meg az elmúlt idõ-
ben” – mondta el lapunknak
Kósa Mária igazgatónõ. Tá-
jékoztatása szerint az Iskola
másként jelentõsen segítsé-
gükre volt idén ebben, hi-
szen nem kellett tanórákat
elvonni az elõre kialakított
programból. Az egyhetes
rendezvénysorozat alatt
sportvetélkedõk, paintball,
koncertek, fotókiállítás, drá-
makör és egyéb hangulatos
tevékenységek színesítik a
Brassai Hét programját.

Kedvcsináló 
a továbbtanuláshoz

Színes programokkal töltik
az Iskola másként hetét a Ma-
ros megyei iskolák. A múze-
umlátogatás és kirándulás
szinte valamennyi tanintéz-
mény programjában szere-
pel, de a vetélkedõk, a fizikai
kísérletek, a környezetvédel-
mi tevékenységek sem hiá-
nyoznak. Az Elektromaros
Líceum tegnap szervezte
meg a Donáth Árpád II. Em-
lékversenyt. Bucse Mária
matematika-tanárnõ, a ren-
dezvény ötletgazdája lapunk-
nak elmondta, a vetélkedõ
nemcsak a matematikatudás-
ról szól, hanem az iskola
népszerûsítésérõl is, kedvcsi-
náló azoknak, akik még nem

döntötték el, hogy hol szeret-
nének továbbtanulni. A Bo-
lyai Farkas Elméleti Líceum
igazgatóhelyettese is színes
tevékenységi tervrõl számolt
be. „Nagyon sok minden vár-
ja a tanulóinkat, a kirándu-
lástól, a fizikai kísérletekig, a
múzeumlátogatástól, a hegy-
mászással való ismerkedésig,
az elsõsegélynyújtásig na-
gyon gazdag a program,
minden osztály készült vala-
mivel” – foglalta össze rövi-
den Horváth Gabriella al-
igazgató. 

Borul a stabil program

Rencsik Réka gyógypeda-
gógus a marosvásárhelyi
Gecse Alapítvány munkatár-
sa elmondta, az Iskola más-
ként hetén náluk is más isko-
lákkal közös programokon
vesznek részt az autista gye-
rekek. „Mi eleve másfajták
vagyunk, ez most nagyon
megzavar, mivel a napi stabil
program a fontos” – számolt
be a gyógypedagógus. Hoz-
zátette: a kezdeményezésnek
rossz hatása lehet, mert ha
csak reggel közlik a gyerekek-
kel a változást, nem tudják
feldolgozni, mivelmegvan a
kialakult rend, amit követ-
nek. Kolozsváron a Hallássé-
rültek 2-es számú intézeté-
nek munkatársai kirándulni
és a botanikus kertbe viszik a
gyerekeket. „Az autizmussal
élõk számára fontosak a rész-
letek, nagyon szeretik az álla-
tokat, növényeket” – mondta
Jakab Margit, az intézet
autistákkal foglalkozó szak-
embere. 
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Két nap múlva, április 5-
én indul a Környezetvé-

delmi és Erdészeti Miniszté-
rium egyik legsikeresebb
programja, a magánszemé-
lyeknek szóló roncsautó-
program. Borbély László
környezetvédelmi miniszter
tegnap elmondta: a forga-
lomból kivont, tíz évesnél ré-
gebbi környezetszennyezõ
autókért 2012-ben is 3800 lej
értékû a támogatás. Idén 114
millió lej áll a program ren-
delkezésére, az összeg körül-

belül 30 ezer roncsautó for-
galomból való kivonására
elegendõ. Azok a személyek,
akik részt kívánnak venni a
programban idén április 5 és
november 19 között adhatják
le a régi, környezetszennye-
zõ autójukat a begyûjtõknél.
A cserébe kapott értékjegye-
ket 2012. április 18. és no-
vember 23. között használ-
hatják fel új gépkocsi vásár-
lására. „Egy új autó vásárlá-
sakor legfeljebb három érték-
jegyet lehet felhasználni” –
hangsúlyozta a környezetvé-
delmi miniszter. 

Diák öröme: iskola másként 

Cs. P. T.

Spontán tüntetésekkel
emlékeztek meg a hét vé-

gén a Fehér megyei Maros-
újvár lakói kórházuk kere-
ken egy évvel ezelõtti bezá-
rására. A helyiek azt fájlal-
ják, hogy azóta Gyulafehér-
várra kell utazniuk, ha szak-
orvosi kezelésre szorulnak.
Amiatt is elégedetlenkednek,
hogy a korábbi minisztériu-
mi ígéretek ellenére nem nyi-
tották meg a nagyenyedi kór-
ház Marosújvárra tervezett
húszágyas osztályát. A volt
kórház épülete elõtti tünteté-
sen részt vett a városka pol-
gármestere is.

Egy évvel ezelõtt nemcsak
a marosújvárosiakat érintet-
ték a kórházbezárások, csu-
pán Fehér megyében továb-
bi két intézmény (a zalatnai
és aranyosbányai) kapujára
került lakat. Tavaly április
elsejéig a Cseke Attila akko-
ri miniszter vezette egész-
ségügyi tárca összesen 67
kórházat zárt be. Az indok-
lás az volt, hogy ezek az in-
tézmények nem biztosítot-
tak megfelelõ betegellátást.
A minisztérium felajánlotta,
hogy a létesítményeket öreg-
otthonokká lehetne átalakí-
tani, de járóbeteg-rendelõk-
ként is mûködhetnek tovább.
A bezárt kórházakban dol-

gozó személyzetnek más
kórházakban biztosítottak
állást, s mivel az egészség-
ügy akut szakemberhi-
ánnyal küszködik, fel sem
merült az elbocsátásuk.
Több településen egy évvel
ezelõtt heves tiltakozást vál-
tott ki a betegek részérõl a
minisztérium döntése. A
Brassó megyei Feketehal-
mon az országutat is elállták
a tiltakozó emberek. A tele-
pülés lakói végül jól jártak: a
helyi tanács beperelte a mi-
nisztériumot, és elérte, hogy
a kórházat ne zárják be.

Cseke Attila utódja, Ritli
László egészségügyi minisz-
ter egy múltheti sajtótájé-

koztatóján jó intézkedésnek
nevezte a kórházak bezárá-
sát. Mint mondta, az így fel-
szabadult pénzösszegeket
gyógyszerbeszerzésre fordí-
totta a szaktárca.

A kormány a Nemzetközi
Valutaalappal kötött hitel-
szerzõdésben vállalta, hogy
2011. június végéig 133
ezerre csökkenti a kórházi
ágyak számát az akkori 135
200-ról, az év végéig viszont
129 500-ra korlátozza a szá-
mukat. A kormány azt is
vállalta, hogy tíz százalék-
kal csökkenti a kórházban
kezelt betegek számát a
2009 végén regisztrált lét-
számhoz képest. 

Kerékpárút 
a Bega partján

Kerékpárút épül a Bega fo-
lyó töltésén a romániai Te-
mesvártól a szerbiai
Nagybecskerekig. Temes
Megye Tanácsa uniós támo-
gatást nyert egy kerékpárút
megépítésére, amely a Bega
folyó töltésén kötné össze
Temesvárt a szerbiai
Nagybecskerekkel. Jana
Lavrits, a Temes Megyei Ta-
nács szóvivõje elmondta, a
projektet Temes megye és a
szerbiai Begaszentgyörgy
önkormányzata koordinálja.
A két méter széles, negyven
kilométer hosszú kerékpárút
Temesvárról indul, Újvár
község érintésével, a magyar
többségû Ótelek mellett szeli
át az államhatárt és halad
tovább Nagybecskerekig. A
pálya megépítése a tervek
szerint 2,3 millió euróba ke-
rül. A Temes megyei önkor-
mányzat önrésze az összeg
két százaléka lesz. A szóvi-
võ szerint a Temes megyei
Tanács másik két határon
átnyúló projektje is támoga-
táshoz jut az Európai Unió
regionális operatív prog-
ramja által. 

Szigorított
igazolványszerzés

Szigorítanak a pszichológi-
ai igazolványok kiadásának
módszerén. Ezentúl csak
szakmai bélyeggel és pe-
cséttel ellátott igazolásokat
állítanak ki, mivel az elmúlt
idõszakban az országban
megnõtt a pszichikailag la-
bilis személyek által elköve-
tett bûncselekmények szá-
ma. A Kovászna Megyei
Pszichológusi Kamara el-
nökének tegnapi közlemé-
nye szerint a szigorításra
azért volt szükség, mert
ijesztõ mértékben nõtt a
fegyverviselési engedéllyel
rendelkezõk által elkövetett
erõszakos cselekmények,
valamint az autóvezetõk ál-
tal elkövetett súlyos közle-
kedési balesetek száma is.
A Kovászna megyei kama-
ra elnöke úgy véli: sok eset-
ben a pszichológiai szakvé-
lemények kiadása törvényes
vagy módszertani fedezet
nélkül történik. Az intézke-
déstõl azt remélik, hogy
megszûnnek az illegálisan
mûködõ pszichológiai ren-
delõk, amelyek nem kap-
hatnak jogot szakmai bélye-
gek beszerzésére.

Telitalálat a hatos lottón

Több mint 12 millió lejt
nyert vasárnap a hatos lottó
telitalálatos szelvényének
szerencsés tulajdonosa. Az
Argeº megyei személy 4,9
lejért vásárolta meg a szel-
vényt. Idén egyébként ez
volt a második hatos telita-
lálat, elõször január 5-én
egy konstancai lakos ját-
szott sikerrel. A játéksza-
bály értelmében a nyertes-
nek 90 napon belül át kell
vennie a díjat. A hatos lottó
nyerõszámai: 7, 14, 20, 37,
43, 27 voltak. A hatos lottó
következõ számait április 5-
én húzzák majd ki.

A rendhagyó iskolahéten a Kolozsvár környéki diákok a tûzoltó szakmával is megismerkedhetnek
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Roncsautó-program, újra

Hírösszefoglaló

Temesváron a település
valamennyi bejáratánál

román, magyar, német és
szerb nyelvû felirat köszönti
néhány napja a látogatókat.
Az RMDSZ már korábban is
kezdeményezte a többnyelvû
helységnévtáblák kihelyezé-
sét, azonban csak idén jártak
sikerrel. Szabó Ferenc
RMDSZ-es tanácsos lapunk-
nak elmondta: a kérést taná-
csi határozat formájában ter-
jesztette elõ, a polgármesteri
hivatal szakbizottsága pedig
jóváhagyta a négynyelvû fel-
iratot. A tanácsos szerint Te-
mesvár arculatát a nemzeti

sokszínûség határozza meg,
bár a magyar lakosság száma
csak 6 százalék, a kissebsé-
gek együtt mindössze 10 szá-
zalékát teszik ki az összlakos-
ságnak. A városban román,
magyar és német állami szín-
ház mûködik, ugyanakkor
szerb-, magyar- és német tan-
nyelvû iskola is van. A taná-
csában is megoszlanak a
nemzetiségek, a magyar kép-
viselõ mellett éves váltako-
zással helyet kapnak a szerb,
ukrán és bolgár képviselõk is.
Szabó Ferenc úgy véli: helye
és ideje volt a feliratok kité-
telének, mivel Temesvár
2020-ra az Európa Kulturális
fõvárosa címre pályázik. 

Négynyelvû Temesvár

A marosújvári kórház bezárásának évfordulóján tüntettek a helyiek

Évfordulós kórháztüntetés
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T. Koós Imola

Írótársak, az erdélyi kul-
turális élet szereplõi és tá-

mogatói, közéleti személyisé-
gek, politikusok búcsúztatták
a gyászoló család mellett Fo-
dor Sándor írót tegnap a ko-
lozsvári Szent Mihály-temp-
lomban, majd a Kismezõ ut-
cai temetõkertben, ahol kí-
vánsága szerint örök nyuga-
lomra helyezték.  

„Teljes bizonyosság csak
kettõ van: az élet és a halál”
– idézte az írót a gyászmisét
celebráló Jakab Gábor Ko-
lozsvár-Kerekdombi plébá-
nos a fõtéri római katolikus
templomban felállított rava-
talnál. Jakab Gábor az el-
hunyt jámbor életvitelére,
szerénységére, derûs világ-
szemléletére emlékezett, úgy
is, mint lelkiatya, de úgy is,
mint jó barát. Elmondta azt
is: noha a csíksomlyói szüle-
tésû Fodor Sándort ezer szál
fûzte a szülõföldjéhez, õ fia-
talon elhunyt lánya, Évike
mellett akart nyugodni, akit
a kolozsvári Bölcsészkar
épülete mögötti sírkertben
temettek el. A plébános az
elhunyt író A feltámadás elma-
rad címû könyvébõl idézett a
szentmisén, azzal zárva gon-
dolatait: biztos benne, hogy
a Fodor Sándor feltámadása
nem marad el.  

A szentmise után gyászo-
lók népes tömege kísérte el
utolsó útjára a 85 évesen,

csütörtök hajnalban eltávo-
zott Fodor Sándort. Orbán
János Dénes az Erdélyi Ma-
gyar Írók Ligája (EMIL) ne-
vében emlékezett barátjára
és mesterére: „Soha nem
hallottam egyetlen olyan
mondatot sem tõle, amelyet
ne szõtt volna át a finom hu-
mor” – mondta Fodor úrról,
aki úgy tudott nagy író lenni,
hogy közben nem volt sem
polgárpukkasztó, sem bot-
rányhõs, sõt, erényes volt,
családcentrikus, nem voltak
ellenségei és nem tartott sen-

kivel haragot. „Nemcsak
nagy író volt, hanem nagy
szerkesztõ is: még a társalgá-
sát is tökéletesen szerkesztet-
te meg, és ha valaha ismerte
valaki a humor metafiziká-
ját, az Fodor úr volt” – tette
hozzá az EMIL egykori el-
nöke. 

Zsigmond Emese, A Nap-
sugár fõszerkesztõje beszédé-
ben azt hangsúlyozta: Csipike
szülõatyjának 85 évébõl 55
évet kapott a Napsugár. A
gyermekfolyóirat munkatár-
sai között Fodor Sándor je-

lentette a folytonosságot, õ
volt a szerény, a békítõ, és õ
volt mindannyiuk mestere.
„Úr volt az elvtársak világá-
ban is” – jellemezte az el-
hunytat Zsigmond Emese. 

Erõs Kinga a Magyar Író-
szövetség tagjainak együtt-
érzését tolmácsolta. Az író-
szövetség titkára kifejtette:
Fodor Sándor alkotói egyé-
niségére a legtalálóbb szó a
felelõsség, amely átitatta írá-
sait, életszemléletét egy-
aránt. A Román Írószövet-
ség képviseletében Adrian

Popescu író szólalt fel, aki
úgy vélekedett: Fodor úr
élete végéig megõrzött vala-
mit a csíksomlyói, ferences
hagyományokból táplálko-
zó hitbõl és tisztaságból,
mindvégig képes volt gye-
rekszemmel tekinteni a fel-
nõttek világára – ez adta sa-
játos, finom humorát és de-
rûjét. 

„Világpolgárnak született
egy olyan világban, amely-
ben kockázatos volt polgár-
nak lenni” – emlékezett ba-
rátjára Szilágyi István író, aki
szintén arra tért ki: a gyere-
kek „Csipike bácsijának”, is-
kolai író-olvasó találkozók
mókamesterének nyugalma,
derûje erõs hitébõl szárma-
zott, amint azt õ maga
mondta el egyszer. 

Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke, kulturális és
örökségvédelmi miniszter
Fodor Sándor alakját mint
egy örökifjú mesehõs megal-
kotójáét idézte fel, akit a gye-
rekek 1966, vagyis a Csipike
elsõ kötetének megjelenése
óta Erdély-szerte ismernek és
szeretnek. „Számos díjjal ki-
tüntették munkásságát, de
neki a legértékesebb babérko-
szorú az olvasók rajongása
volt” – mondta Kelemen Hu-
nor Fodor úrról, aki, mint
megállapította, anélkül tu-
dott egész életében erkölcsi
magaslaton maradni, hogy
fensõbbségesen moralizált
volna. 
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Nyulász Péter a Helka,
Lakatos István a Doboz-

város címû mûvéért vehette
át az Év Gyermekkönyve
2011 díjat hétfõn Budapes-
ten. Az elismeréseket Szõcs
Géza kultúráért felelõs ál-
lamtitkár adta át a nemzet-
közi gyermekkönyvnap al-
kalmából.

Az Év Gyermekkönyv Il-
lusztrátora Szántói Krisztián
lett, akit Dóka Péter és Kom-
játhy István Betyárvilág címû
könyvének illusztrálásáért dí-
jaztak. Az Év Gyermek-
könyv Mûfordítójának Gyõri
Hannát választották, Beate
Teresa Hanika Soha senkinek
címû regényének fordításá-
ért. Ismeretterjesztõ kategóri-
ában az Év Gyermekkönyve
díjat a Fekete-fehér – Két egér
kalandjai könyv szerzõi –
Entz Sarolta, Fekete-Hor-
váth Erika, Jánosi-Halász Ri-
ta és Mészáros János – vehet-
ték át, a kiadványt Kun Fru-
zsina illusztrálta. „A fiú- és
lányolvasók egyaránt megta-
lálhatják az azonosulás lehe-
tõségét, de akár rajongásuk
tárgyát is Helkában vagy
Cipriánban” – méltatta Nyu-
lász Péter alkotását Gombos
Péter, a Magyar Olvasótársa-
ság alelnöke. Pompor Zoltán
gyermekirodalom-kutató

szerint a Dobozvárosban élõ
Székláb „alakjában koncent-
rálódik a bibliai istenképtõl
Gandalfon át Dumbledore-ig
a világot bölcsen igazgató, a
gonosz erõivel szemben
egyensúlyt tartó teremtõ”.
Bencsikné Kucska Zsuzsa, a
Magyar Könyvtáros Egyesü-
let Gyermekkönyvtáros
Szekciójának elnöke el-
mondta: a Két egér-könyvek
2007 óta vannak jelen a
könyvek világában, a most
díjazott kötetben a Múzeumi
Egér és unokatestvére külön-
bözõ mûvészeti alkotásokkal
ismerkednek meg.

Az Év Gyermekkönyve
díjat Magyarországon az
IBBY (Gyermekkönyvek
Nemzetközi Tanácsa) Ma-
gyar Szekciója ítéli oda az
elõzõ év legjobb, legsikere-
sebb új magyar gyermek-
könyveinek, illetve azok-
nak, akik kiemelkedõt nyúj-
tottak a gyermekeknek szó-
ló irodalom, illusztráció,
könyvkiadás valamely rész-
területén. A díj célja a ma-
gyar gyermekirodalom ki-
emelkedõ alkotóinak elis-
merése és elismertetése.

A nemzetközi gyermek-
könyvnapot április 2-án,
Hans Christian Andersen
dán meseíró születésnapja
tiszteletére világszerte meg-
rendezik. 

ÚMSZ

Az Adj, király, katonát!
csoportos vetélkedõ re-

gionális döntõje zajlott a
hétvégén Kézdivásárhelyen.
A rendezvény a családcent-
rikus életfelfogást, valamint
a gyermek családban, illetve
társadalomban elfoglalt he-
lyének tudatosítását, aktív
részvételének szükségessé-
gét kívánja erõsíteni, egy-

szersmind életrevalóságra is
nevelni a fiatalokat. Az idén
hatodik alkalommal meg-
rendezett vetélkedõ helyi
szakaszait 51 erdélyi telepü-
lésen szervezték meg, az itt
továbbjutott csapatok vettek
részt a regionális elõdöntõ-
kön. A verseny a Magyar If-
júsági Tanács (MIT) által
szervezett Áldás, népesség
mozgalom keretébe tarto-
zik. A kézdivásárhelyi elõ-

döntõ szombat reggel kez-
dõdött, erre 21 településrõl
63 versenyzõ érkezett. Az
eseménynek a Gábor Áron
Mûszaki Oktatási Központ
adott helyszínt. Bardócz
Csaba ikafalvi református
lelkész az Adj, király, katonát!
ötletgazdája és programfele-
lõse köszöntötte a jelenlévõ-
ket. Felvezetõjében hangsú-
lyozta a verseny egészét
meghatározó családközpon-

tú értékek – egység, össze-
tartás, szeretet, egymásra fi-
gyelés – fontosságát, majd
ismertette a verseny szabá-
lyait és a nyereményeket. A
zsûrit Johann Taierling helyi
vállalkozó (aki a versenyzõk
számára a szülõföldön ma-
radást és a társadalomban
való aktív részvételt volt hi-
vatott képviselni), Raff Ró-
bert református lelkész,
nagycsaládos, illetve Bozsó
Imre Lehel, a Magyar Ifjúsá-
gi Tanács elnöke alkották. 

Három-három versenyzõ-
bõl álló úgynevezett „csalá-
dok” alakultak, amelyek
nemcsak nevet, hanem cí-
mert és mottót vagy him-
nuszt is kitaláltak maguk-
nak. Ezután kezdõdött a
döntõbe jutásért folyó ver-
seny. A vetélkedõ feladatai
ügyességi, leleményességet
és kreativitást egyaránt
igénylõ, illetve a résztvevõk
tárgyi felkészültségét felmé-
rõ próbákból álltak. A támo-
gatók jóvoltából nemcsak a
gyõztesek, hanem minden
gyermek ajándékcsomagot
vehetett át. A nyertesek – a
„szabósegédek”, a „három
testvér” és az „összetartók”
– csapata a MindentelDön-
tõnek nevezett szakaszban
mérheti fel ismét tudását. Az
Adj, király, katonát! vetélke-
dõ döntõjére április 28-án
Kolozsváron kerül sor. 

„Családok” versenyeztek

ÚMSZKULTÚRA

A Szent Mihály templomban felravatalozott koporsónál több százan rótták le kegyeletüket  

A fiatalok jelképes családokba rendezõdve bizonyították rátermettségüket 

Megtalálta a „szeretet”... 
Utolsó útjára kísérték tegnap Fodor Sándor írót Kolozsváron

Helka és Dobozváros –

az év gyermekkönyvei

ÚMSZ

Az M Studio Mozgás-
színház négy különbözõ

elõadása három nemzetközi
és egy országos színházi fesz-
tiválon vesz részt április és
május folyamán. Április 26-
án a Craiovai Nemzetközi
Shakespeare-fesztiválon a
Romeo&Julia címû elõadást
mutatja be Uray Péter rende-
zésében, amelyet április 16-
án és 17-én a sepsiszentgyör-
gyi közönség is megtekint-
het. Az olténiai seregszemle
Európa egyik legszínvonala-
sabb fesztiválja. Az M Studio
egyébként az egyetlen ma-
gyar társulat, amely meghí-
vást kapott. Április 28-án a
makedóniai Skopjében, a
„Panphys” Nemzetközi Pan-
tomim és Fizikai Színházi
Fesztiválon A behajtó címû
produkció vesz részt, szintén
Uray Péter rendezésében.
Ezen kívül már hagyomány-
nyá vált, hogy a társulat min-
den évben részt vesz az Ud-
varhely Táncmûhely által
szervezett Tánc Tavaszán.
Ez évben a társulat legújabb
bemutatója, a Gemza Péter
által színre vitt Mint a fa-
gyöngy kapott meghívást a
fesztiválra. Az elõadás május
7-én lesz látható Székely-
udvarhelyen. Az Othello és
hõn szeretett Desdemonája
Mihai Mãniuþiu rendezésé-
ben pedig a Temesváron
évente megrendezett nemzet-
közi színházfesztivál prog-
ramjában szerepel, a Europe
on Stage kategóriában, má-
jus 9-én. 

Útra kel 

az M Studio
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Másfél évtizedes múltra te-
kint vissza az Európa hullám-

hosszán – Pe undele Europei – Na
talasima Evrope magyar, román
és szerb nyelvû rádióadás. A te-
mesvári rádió stúdiójában alig
egy hete ünnepelték az évfordu-
lót a szerkesztõk Mihai Anghel-
lel, a Temesvári Rádió igazgatójá-
val és Marossy Zoltán Temes
megyei alprefektussal közösen,
akik elismerésüket fejezték ki a
határok fölött hidat létrehozó
mûsorért. A rádió igazgatója

szerint a mûsor mindhárom or-
szágrész számára a kapcsolatok
kibontakoztatását, egymás meg-
ismerését és elfogadását mozdí-
totta elõ. Az alprefektus öröm-
mel nyugtázta, hogy az adás a
politikumot megelõzve hozzájá-
rult a három nemzeti közösség
viszonyának javulásához, az elõ-
ítéletek lebontásához – amint er-
rõl a Nyugati Jelen beszámolt.
Mindez az európai ügyekben
jártas, elkötelezett mûsorkészítõ-
ket, újságíró-szerkesztõket dicsé-
ri, név szerint Agneta Nicát,
Lehõcz Lászlót, Milorad Putni-

cot Temesvárról, Kaupert Júliát
(korábban Kimpián Pétert),
Lang Jánost, Mándity Predrágot
Szegedrõl, Slavica Dakoviæot,
Németh Ernõt Szabadkáról.

A közszolgálati rádiózásban
egyedülálló mûsor 1997-ben
startolt a szegedi és a temesvári
rádió közös eurorégiós mûsora-
ként, 2001-tõl, a szabadkai rádió
csatlakozásától pedig  három or-
szág polgárainak három nyelven
sugározzák a határtérség ügyei-
vel foglalkozó magazinmûsort. 

A kéthetente jelentkezõ, a
Dél-Alföldön, a Bánságban és a

Vajdaságban sugárzott 55 per-
ces adás a Duna–Körös–Ma-
ros–Tisza Eurorégió eseményei-
rõl, közéleti, gazdasági, kulturá-
lis és civil kapcsolatairól, a ha-
táron átnyúló együttmûködés-
rõl szól. További feladatuknak
tekintik az emberi sorsok, a he-
lyi értékek, a többnyelvûség,
multikulturalitás, az együttélés
értékeinek lehetõ legteljesebb
feltérképezését és továbbadását.
A magyar nyelvû mûsor a te-
mesvári rádióban minden má-
sodik szombaton 14 órától hall-
ható. 

Évfordulós ünnepség a Temesvári Rádió szerkesztõségében: az együttélés értékeinek továbbadását tekintik feladatuknak

Sugározhat az Acasã Gold TV

Kizárólag sorozatokat sugárzó új tévéadó
indul Acasã Gold néven – döntött el az
Országos Audiovizuális Tanács (CNA).
Az adó beindítására a Pro Tv nyújtott be
kérelmet a testületnek. A kérvényezõk ki-
mutatták, hogy az Acasã és Acasã Gold té-
vécsatornák nem lesznek egymás ver-
senytársai, inkább kiegészítik egymást.
Costi Mocanu, a Pro Tv igazgatója azt
ígérte a CNA-nak, hogy az Acasã Tv
20.30–22.00 óra között román sorozato-
kat fog közvetíteni, az Acasã Gold Tv pe-
dig 22.00 óra után sugározza mûsorait,
így mûsoraik nem esnének egybe. A Pro
Tv tulajdonosa, a CME médiabirodalom
hozzá is fogott hat országban a sorozatok
gyártásához, és vásárolt is sorozatokat
Horvátországból, Csehországból és Szlo-
vákiából. Az új adó vezetõje Vanessa
Cernea, az Acasã Tv jelenlegi ügyvezetõ
igazgatója lesz.
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Röviden

Lemondott. Hétfõn. Ki más, mint Schmitt.
Ezen csámcsog most a magyar sajtó színe-ja-
va-alja. A Mérhetetlenül Nagy Egók világá-
ban, a látszatok és az ideális médiamegjelenés
által motivált kultúrákban mire is várhatunk
egyébre, mint arra, hogy nem az igazságért,
hanem a pillanatokig tartó illúziókért képesek
összezúzni országokat, de akár világokat is
azok, akik úgy gondolják, hogy csak az Õ Én-
jük lehet a Lényeg Letéteményese. Schmitt a
lovagi elegancia helyett a richelieu-i fondorko-
dást választotta, és immár árnyékból,
(média)nyilvánosság által nem követhetõ esz-
közökkel fog kardoskodni, fellebbezni az úgy-
nevezett „jóhiszemûen elkövetett plagizálás-
ügyének” elsimításáért. Ha Schmitt pert in-
dít, elõre láthatóan annyi energiát pazarol
majd erre a butaságra a magyar igazságszol-
gáltatás, amennyivel akár Romániának is jó
be lehetne fûteni – még a leghidegebb orosz te-
lek idején is.

(prier)

Kettõs tükör 
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Az Országos Audiovizuális Tanács
(CNA) OTV elleni hadjárata a vé-
géhez látszik közeledni, hiszen a saj-
tófelügyelõk az idén õsztõl megvon-
nák ettõl a téveszme-terjesztõ tévétõl
az adásjogot. Nem mondhatjuk,
hogy a Dan Diaconescu által veze-
tett sajtóorgánum lenne saját tehe-
tetlensége elleni küzdelme folyamán
kifakadt verítékében úszó országunk
legszínvonaltalanabb médiatermé-
ke, de azt sem, hogy a létezõ legár-
tatlanabb. 
Meglehetõs bajban van az a tollfor-
gató és/vagy billentyûzetpüfölõ,
aki a média
„megegészségesedéséért” próbál szót
emelni kies hazánk (szennyezett)
folyókkal és (lecsupaszított) hegyek-
kel koszorúzott, korrupt kiskirály-
októl, még korruptabb politikusok-
tól és elesett emberektõl hemzsegõ

megyéiben, ugyanis lehetetlen anél-
kül bírálni valamit, hogy ne ütköz-
zünk kismillió olyan szimpatizáns
ellenszenvébe, amelyet az elvakult
ragaszkodáson kívül az égadta vilá-
gon semmi sem motivál. Az OTV
több mint egy évtizedes pályafutása
alatt annyi gonoszságot, hamis in-
formációt, álhírt stb. közölt, hogy
azok, akik akár a felét is elhitték,
rég úgy gondolják, hogy egyetlen-
egy igaz ember maradt a világon,
éspedig a csatorna híres-hírhedt
üzemeltetõje, (csatorna)töltelékkel
való ellátója, maga DD, alias
Diaconescu Dan „úr. Az õ televízi-
ója volt az, amely olyan szintre
emelte a nemzeti méretû agymo-
sást, amelyen még a Discovery
Amerika-heroizáló ideologizált mû-
sorai sem tesznek túl. Meglovagol-
va a Romániát jellemzõ általános

elégedetlenséget, kihasználva az át-
lagpolgárok alacsony szintû mû-
veltségét félelmetes lélekromboló
hatást tudott kifejteni, elérvén azt,
hogy sok tévézõ vakon bízzon azok-
ban az „eszmékben”, melyeket ez a
televízióadó terjeszt. Hiába nõtt az
elmúlt idõkben az egyetemet végzõk
száma, mert a gyorstalpaló Bolo-
gna-rendszer nem tette lehetõvé azt,
hogy a fiatalok a mihamarabb tör-
ténõ pénzszerzésen kívül a szelle-
mük kicsiszolására, lelkiviláguk
gazdagítására is gondolhassanak.
Így tehát Románia felnõtt és ifjú
lakossága egyforma százalékban
van kiszolgáltatva ennek a gyûlö-
lettõl fröcsögõ, erkölcsöt romboló
adónak. 
A CNA büntetései, Diaconescu le-
tartóztatása pedig csak olajat öntöt-
tek a tûzre: lehetõvé tették azt, hogy

a bulvárnál is bulvárabb televízió
vezetõje viktimizálja magát, és így
az Örök Ellenzékhez sorolódva az
avatatlanok szemében hiteles szemé-
lyiség tudjon maradni. 
Most, a közelgõ „elsötétítés” és az
április elseje óta fennálló fizetéskép-
telenség sem ijeszti meg õt, hiszen
tartogat egy aduászt, éspedig a
DDTV (Direct Digital TV) nevû
undormányt, amely már hatalmas
büntetéseket tudhat maga mögött,
mert jogtalanul közvetített adásokat
és filmeket. Az OTV az elmúlt hé-
ten jelentõs mennyiségû DDTV-rek-
lámot szórt az éterbe, és félõ, hogy a
híres rovarirtó szer (a DDT – dik-
lór-difenil-triklóretán) nevére hajazó
szennycsatorna fogja átvenni a fa-
kuló ragyogású OTV szerepét. Resz-
kessünk!

Péter Árpád

Médiagnózis

DDT-vel etet az OTV?

Maszol.ro: szívesen látott locsolók

Szívesen fogadják a húsvéti locsolókat a
maszol.ro olvasói – derül ki a múlt heti
szavazógépünkre adott válaszokból. A vá-
laszadók kétharmada fogadja a locsolókat,
bár az óvatosabbja az „Attól függ, hogy ki
az illetõ” válaszgombra kattintott. Olvasó-
ink egyharmada nem fogad locsolókat,
függetlenül azok kilététõl.

E heti kérdésünk:
Volt-e már piknikezni az idén?

1. Igen.
2. Nem, de szándékozok hamarosan.
3. Nem, és nem is fogok.

Európai hullámhosszon
három nemzet nyelvén

Fotó: Nyugati Jelen

Antal Erika

A jövõre nézve ígéretes talál-
kozót szervezett a Magyar

Újságírók Romániai Egyesülete
a Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem kommunikáció
szakos diákjaival Marosvásárhe-
lyen. Eldöntötték, együttmûkö-
désüket hosszú távra tervezik,
õsztõl többek között tematikus
elõadásokra kerül sor, ahol az
oknyomozó riporttól a sajtófo-
tózásig, a lapszerkesztéstõl az
interjúig több kérdés is szóba ke-
rül. „Szeptemberben állítják
össze a következõ tanév tanterv-
ét, ahová már konkrétan beke-

rülnek ezek az órák is” – mond-
ta Vajda György, a MÚRE helyi
elnöke. 

A múlt heti találkozón is elsõ-
sorban a gyakorlati újságírás
iránt érdeklõdtek a diákok, leg-
fõbb kérdésük az volt, hogy az
egyetemen tanult elméletet, ho-
gyan lehet majd hasznosítani.
Arról is beszéltek, hogy kibõl le-
het jó újságíró, milyen elvárá-
soknak kell eleget tennie, milyen
feladatokkal kell szembenéznie
annak, aki a szakmában jól akar
teljesíteni. „Az egyetemrõl kike-
rülve, sokan meglepõdnek, ami-
kor egy szerkesztõségben szem-
betalálják magukat a munkával.

Nem erre számítanak, másképp
képzelik el. Ezért is fontos a
gyakorlati oktatás” – fogalma-
zott Vajda György.

Pletl Rita docens, aki szintén
részt vett a rendezvényen, el-
mondta: ma kevesen olvasnak
újságot a fiatalok közül, s ez az-
zal is magyarázható, hogy az is-
kolában nem tanítják gondol-
kodni a tanulókat. „Ez a legne-
hezebb: rávezetni õket arra,
hogy gondolkodjanak, véle-
ményt alkossanak a világ dolga-
iról. Ha kialakul a vélemény,
megszületik a késztetés is arra,
hogy ezt továbbadják” – hang-
zott a tanári érvelés.

Újságírás: elmélet és gyakorlat



6.55 Ma Reggel
10.00 Tudástár
10.25 Hagyományok őrzői
10.30 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban
10.55 MacGyver (sor.)
11.45 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
12.10 A Nyereg Klub
(sor.)
12.35 Lizzie McGuire
(sor.)
13.01 Híradó délben
13.25 Martin György
gyűjtéséből
13.35 Főtér
14.50 1100 év Európa kö-
zepén
15.20 Magyar válogatott
16.15 Família Kft. (sor.)
16.40 MacGyver (sor.)
17.30 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
18.00 A Nyereg Klub
(sor.)
18.25 Lizzie McGuire
(sor.)
18.50 Anya, az állatorvos
(sor.)
19.40 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Rocca parancsnok
(ol. sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Tudorok (sor.)
0.10 Angyali érintés 
(am. sor.)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Jó társaság (am.
vígjáték) 13.15 Az életed
sem drága (amerikai-kana-
dai thriller) 15.00 Káoszel-
mélet (am. vígjáték) 16.40
Idegroncs derbi (amerikai
vígjáték) 18.20 Földcsu-
szamlás (kan.-am. kataszt-
rófa film) 20.05 Lóhalálá-
ban (kan.-német akció-
vígjáték) 22.00 A szállító
2. (francia-amerikai akció-
thriller) 23.40 Az ügynök-
ség (amerikai filmdráma,
2006)

FILM+

7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Versus (ism.)
10.30 Globál (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Zöld övezet (ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
12.05 Stopper (ism.)
12.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
13.00 Déli híradó
13.35 Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
15.06 A szovjet 
levelezőpajtás 
(dok. f.) (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Panaszkönyv 
(ism.)
17.05 Ősök tere (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.20 Retrográd
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta (ism.)
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Ikon
0.05 Rájátszás (ism.)

10.00 Vékás Péter: Veress
Ferenc 10.30 Kárpát Exp-
ressz 16.00 Híradó 16.15
Metszet 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Híradó 17.40 Izelítő
14.45 Kalendárium 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Néptánc 18.30
Híradó 19.00 Hitélet
20.00 Székelyföld Maga-
zin 21.30 Hitélet 21.30
Híradó 22.00 Magyar Ta-
más: A gyakornok 22.30
Híradó 23.00 Napraforgó
(ismétlés)

ETV

9.15 Titkok a múltból
(sorozat) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 A vég-
zet hatalma (sorozat)
14.30 Esmeralda (soro-
zat) 15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Titkok a múlt-
ból (sorozat) 19.30 Elárult
lélek (sorozat) 20.30 A
sors ereje (sorozat) 22.00
Éjszakai történetek 22.30
Elátkozott szerelem (soro-
zat) 23.30 Hét bűn (soro-
zat) 0.30 Igaz történetek
(ismétlés)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém - reality show
14.45 Teleshopping 15.15
Egy lépés a boldogságig
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 Véletlen anya (is-
métlés) 22.30 Cancan TV
0.30 Kanal-D Hírek (is-
métlés)
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7.00 Unser Bildschirm
7.30 Híradó
7.35 Srpski Ekran
8.00 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.00 Kapcsoljuk az Or-
szágházat
Parlamenti közvetítés
17.10 Ablak a természetre
17.20 1 könyv
17.25 Utazás a Marsra
18.20 Kisváros 
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Múzeumtúra 
- Francia módra
21.00 Kultikon
Szolgáltató magazin
21.55 Hírek
22.00 Dunasport
22.05 Thomas után 
(angol filmdráma, 2006)
23.45 Új régi hang 
(dokumentumf.)
0.40 Illényi Katica 
- Stéphane Grappelli em-
lékkoncert
1.50 Térkép (ism.)
Integrációs magazin
2.20 Arcélek
2.35 Magyarok Azúr-or-
szágban
3.35 Család-barát (ism.)
Szolgáltató magazin

TV2, 13.05
Törvényszéki héják

Robert Redford ezúttal egy helyettes kerületi ügyészt alakít,
aki egy rátermett ügyvédnővel karöltve próbálja meg kiderí-
teni az igazságot egy felettébb csinos fiatal művésznőt ért
komoly vádakról. A szexis Chelsea apja is híres művész volt,
aki a lány gyerekkorában egy borzalmas tűzvész során ve-
szett oda. Chelsea-t most azzal vádolják, hogy egy gyűjte-
ményből ellopta apja egyik legértékesebb festményét.

DUNA Tv, 22.05
Thomas után

Kyle Graham nem a szörnyektől fél, mint általában a hatéve-
sek, akik az ágy alatt keresnek menedéket. Kyle szinte min-
dentől fél, és félelmeit nem tudja szavakba önteni. Édesany-
ja, Nicola tisztában van vele, hogy Kyle magányra és bizton-
ságra vágyik, de a kisfiú jövője érdekében megpróbálja a vég-
sőkig feszíteni a húrt, amit az autizmus állapota megenged.

Pro Tv, 22.30
Rendõrakadémia 5.: Irány Miami Beach

Már Miami sincs biztonságban! Lassard kapitány csodával
határos módon elnyeri az évtized rendőrének járó díjat, s
vele együtt az utazás lehetőségét Miamiba. A szokásos gár-
da társaságában meg is közelítik a repülőteret, ám ahogy
az lenni szokott, Lassard mit sem sejtve egy bűntény köze-
pébe csöppen. Táskáját véletlenül elcseréli egy gyémántok-
kal teli táskáral.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Boci és Pipi, 
Star Wars 
- A klónok háborúja, 
A tini nindzsa teknőcök
újabb kalandjai
8.35 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli - Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.25 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.35 Top Shop
13.15 Asztro Show
14.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
15.15 Sarokba szorítva
(am. sor.)
16.15 Döglött akták 
(am. krimisor.)
17.20 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa 
(mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf
Ki viheti el a milliókat?
21.10 Fókusz
21.50 Barátok közt 
(magyar sor.)
Közben: RTL-hírek
22.25 Legyen Ön is Milli-
omos!
23.35 Házon kívül
0.10 XXI. század
0.45 Reflektor
1.00 Ments meg! 
(am. sor.)

11.05 Jenifer (am. filmdrá-
ma, 2001) 12.55 A dadus
(sorozat) 13.55 A nagy
házalakítás (ism.) 14.55
Monk (ism.) 16.40 CSI: A
helyszínelők (sorozat)
17.35 Esküdt ellenségek
(am. sorozat) 18.35 Gyil-
kos számok (sorozat)
19.30 A nagy házalakítás
20.30 Jóbarátok (ism.)
21.25 Két pasi (ism.)
22.20 Éden Hotel 2.
23.20 CSI: A helyszínelők
(amerikai-kanadai krim-
isorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.10 Pontos sportidő
15.00 Prosport óra
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 20.00
A fény harcosai 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Boxbuster: Sergio Mar-
tinez - Matthew Macklin
23.00 Sport.ro Hírek

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
11.05 Magyarország, 
szeretlek!
12.15 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Hrvatska kronika
13.55 Ecranul nostru
14.25 Magyar elsők
14.45 Marslakók (ma-
gyar sor.) (ism.)
15.15 Gasztroangyal
16.10 Angyali érintés
(amerikai sor.)
17.00 Veszélyes szerelem
(amerikai sor.)
17.45 MM
A megoldások magazinja
18.40 Everwood 
(am. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 Kasszasiker 
(am. vígj. sor.)
22.30 Pesty Fekete Do-
boz - Kárpátalja
23.25 DTK Extra 
(talk show)
23.55 Az Este
0.30 KorTárs
1.00 Aki megölte Sher-
lock Holmesot
2.00 Zegzugos történetek
2.30 Everwood (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.10 Titkok a palotában
(s)
10.25 Az ember és az idő
11.50 Zoom
12.00 Zarándok 
(ism.)
12.30 Sztárgyár 
– verseny show
12.45 A palota legendái:
Gyebaek
(koreai drámasor.)
14.00 Híradó, sport
14.45 Teleshopping
15.30 Emberek, mint mi
16.00 Együttélés
16.50 Brúnó és Benny
(ausztrál ifjúsági sorozat)
17.40 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
18.53 Híradó, 
időjárásjelentés
20.00 Híradó plusz 
– a nap válaszai
21.00 UEFA Champions
League Studió (live)
21.40 UEFA Champions
League: Chelsea 
- Benfica (live)
23.50 UEFA összefoglaló
0.40 Brúnó és Benny
(ausztrál ifjúsági sorozat)
(ism.)
1.35 La vie en rose 
(ism.)
2.15 100%-ban garantált
(ism.)
3.05 Sztárgyár
(ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Sport
10.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
11.00 Lois és Clark 
(amerikai sor.) (ism.)
12.00 Lois és Clark 
(amerikai sorozat) 
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
14.00 Corrina, Corrina
(amerikai film, 1994)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Román Komédia
Társaság
22.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
22.30 Rendőrakadémia
5.: Irány Miami Beach
(amerikai vígjáték, 1988)
0.30 Pro Motor
- sport magazin (ism.)
1.00 Apropo Tv
2.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
3.30 Rendőrakadémia 5.:
Irány Miami Beach 
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
11.10 Teleshopping
11.30 Csillagháló 
– új szezon (ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, S
port, időjárásjelentés
(live)
17.00 Közvetlen 
hozzáférés
- talk show Simona
Gherghe-vel
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés 
20.20 Kikezdesz 
a szőkékkel? 
– Dan Negru szórakoztató
műsora
21.50 Mr. Bean 
(angol vígjáték sorozat)
22.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.30 Office
(amerikai sorozat)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 A skorpió
megszelidítése (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Titkos szerelmek
(ism.)
10.30 CSI: A helyszínelők
(ism.)
11.30 Teleshpping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
12.30 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyákról
16.00 A cseresznye a tor-
tán
17.00 Lököttek 
(román sor.) (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(sor.)
20.30 Kötekedők króniká-
ja – új szezon
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 CSI: A helyszínelők
(amerikai-kanadai krim-
isor.)
0.30 Hírek (ism.)
1.30 Kötekedők krónikája
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Ki ad többet? 
- Rózsaszín Cadillac
7.30 Licitvadászok 
- Ton coltja
8.00 Autókereskedők
úton - Mercedes
9.00 Hogyan készült?
10.00 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Telefonkönyv
12.00 Megavilág 

- Dél-Korea
13.00 Autókereskedők 
- Alfa Romeo Spider Ve-
loce 2000
15.00 Újjáépítők
16.00 Ki ad többet? 
- Rózsaszín Cadillac
16.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés törvényei
- Grúzia/Kelet-Európa
18.00 A túlélés törvényei
- Belize
19.00 Autókereskedők 
- Suzuki SJ410
21.30 Hogyan készült?
22.00 A túlélés törvényei
- Alaszkai-hegység
23.00 Mocsári favágók
0.00 Stan Lee bemutatja:
szupermenek a valóságban
1.00 Autókereskedők
2.00 Miami alvilág
3.00 A túlélés törvényei

8.00 Egészségpasztilla
(ism.)
8.10 Mestersége: író
8.25 A kortalan hős
(ausztrál filmdráma,
1994) (ism.)
10.00 Sztárgyár
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Biznisz óra (ism.)
13.00 Késhegyen (ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina 
és a lányok 
(olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Info+
18.15 Mestersége: író
18.25 Sztárgyár 
– verseny show
18.55 A kortalan hős
(ausztrál filmdráma,
1994), 2. Rész
20.00 Sztárgyár 
– verseny show
20.30 Biznisz óra
21.30 Késhegyen
22.30 Híradó, 
időjárásjelentés
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
0.55 Légy formában
1.25 Caterina 
és a lányok 
(olasz sorozat) (ism.)
2.15 Sztárgyár 
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

SZERDA
2012. április 4.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.20 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
10.30 Teleshop
11.30 EZO.TV
13.05 Törvényszéki héják
(am. vígj., 1986)
15.10 La Pola 
(kolumbiai drámasor.)
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
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House 
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
23.20 Született feleségek
(am. vígj. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Én is szép vagyok
0.50 Aktív (ism.)
1.20 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.30 Doktor House 
(am. sor.) (ism.)
3.20 Született feleségek
(ism.)
4.10 Babavilág (ism.)
4.35 Vers éjfélkor



Ma Richárd és Irén napja
van.
A Richárd germán eredetû
férfinév. Jelentése: hatalmas,
uralkodó+erõs, merész.
Az Irén görög eredetû nõi
név, jelentése: béke. 
Holnap az Izidor és Ke-
rény nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1922 – Joszif Visszario-
novics Sztálin lesz a Szov-
jetunió Kommunista Párt-
ja elsõ titkára.
• 1944 – A Budapest elleni
elsõ légi csapás: brit és
amerikai légitámadás a
Ferencvárosi rendezõ pá-
lyaudvar és a Duna-re-
pülõgépgyár ellen.
• 1948 – Az Egyesült Álla-
mok megkezdi az Európai
Újjáépítési Program (Mar-
shall-terv) végrehajtását.

Vicc
A város fõterén megáll az
autós, és megszólít valakit.
– Nem vigyázna néhány
percig a kocsimra?

– De uram, én a város pol-
gármestere vagyok!
– Azért én még bízhatok
magában, nem?

Recept
Húsvéti tojástekercs
Hozzávalók: 8 személynek:
8 tojás, 1 púpozott ek liszt,
kevés tejföl, petrezselyem-
zöld, bors, só, 12 szelet son-
ka, 30 dkg reszelt sajt.
Elkészítése: A hozzávaló-
kat habverõvel összekever-
jük, és beleöntjük egy kiva-
jazott, zsírpapírral kibélelt
tepsibe. 10 perc alatt kisüt-
jük 180 fokra elõmelegített
sütõben. Közben elõkészít-
jük a tölteléket. A sütõbõl
forrón kivett tésztára helyez-
zük a sonkát és a reszelt saj-
tot, majd gyorsan felteker-
jük. Ha kihûlt, szeleteljük.
Fasirttal, fûszeres krumpli-
val és esetleg más finomsá-
gokkal váltakozva, sorban
tálra helyezzük a szeleteket,
nem feledkezve meg a tava-
szi retekrõl, zöldhagymáról
és zöldsalátáról sem. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Talán szeretne elvonulni vala-
hova, egyedül lenni, de ezt
nem teheti meg. Ezért jobb, ha
úgy alkalmazkodik másokhoz,
hogy nem érezteti velük, való-
jában semmi kedve a társasjá-
tékokhoz.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Kétségei támadhatnak, hogy jó
úton halad-e. Talán irányt kel-
lene változtatnia. Ne higgyen a
külsõségeknek!
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ma erõsnek és bátornak érezhe-
ti magát. A szorongató gondok
minden bizonnyal elmúltak
vagy legalább enyhültek. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Próbáljon meg nyitott lenni a
szépre, a szeretetre. Mit tehetne
azért, hogy vidámabb, örömte-
libb környezet vegye körül?
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ha megérti, hogy mi a dolga a
világban, akkor megbékélhet a
tényekkel, és megláthatja, hogy
sorsa nem véletlenül alakult így
vagy úgy. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A csillagok ma felerõsíthetik a
harciasságát, de a gondolkodási
és kifejezõképességét is. Ne áll-
jon ellent semminek!

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A magánéletében friss, üdítõ
szelek fújdogálhatnak. Ez nem
jelent feltétlenül új kapcsolatot.
Újabb szépségeket találhat a
már meglévõben is. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Jó idõszak lehet ez a mostani. A
csillagok most jó szerencsével
kedvezhetnek önnek. Ezekben a
napokban kulturáltsága vezérli
önt. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Most jobb lenne, ha otthon ma-
radna. Ezt persze nem teheti
meg, de a tanács valójában azt
rejti, hogy foglalkozzon többet a
családjával. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A napokban kaphat egy érdekes
ajánlatot. Érdemes elgondol-
kodnia rajta, de addig ne lép-
jen, amíg nem ismer mindent
alaposan! 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A csillagok jelzése szerint ön
valamilyen téren sikeres lesz.
Ugyanakkor a csillagok arra is
ösztönözhetik, hogy elérhetet-
len célokról, hatalomról álmod-
jon. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ha szûknek érzi a kereteket,
amelyek közt mozog, jól gondol-
ja át, hogy milyen irányba kel-
lene tágítania rajtuk. 
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Soha ne álmodozz arról, hogy
ki szeretnél lenni. Önmagunk
alakítása, a változás, ami vég-
bemehet bennünk, a lehetõ leg-
kézzelfoghatóbb dolog. Nincs
szükséged tervekre ahhoz, hogy
más ember légy, egyszerûen
csak el kell kezdened. Akkor
szoktunk tervezni és álmodoz-
ni arról, hogy kivé is lehetünk,
amikor csalódunk önmagunk-
ban. A kudarc, hogy gyengék,
esendõk és torzak vagyunk, ar-

ra sarkall bennünket, hogy meg-
álmodjuk ideális önmagunkat.
Ebbõl a reménybõl aztán erõt
merítünk, de ez csak rövid ideig
tart, és a kijózanodás még söté-
tebben mutatja meg igazi arcun-
kat. Ne számolj és ne tervezz.
Egyszerûen csak engedd el az el-
képzeléseidet, és légy más. Kezdd
a legapróbb dolgokkal, majd ha
megtapasztaltad a kis gyõzel-
mek ízét, akkor belevághatsz a
nehéz harcokba.

Gondolatjel Visky István rovata

www.marosvasarhelyiradio.ro



Labdarúgás

ÚMSZ

Rangadóhoz méltatlan mér-
kõzésen gól nélküli döntet-

lennel zárult a Dinamo giuleºti-i
szereplése az élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokság 24. fordulójában. A
játékot szinte végig a Rapid ural-
ta, a vendégek alig tudtak betörni
a házigazdák térfelére. A dina-
mósok védekezése viszont szi-
lárd volt, a „vasutasok” támadá-
sai eredménytelennek bizonyul-
tak. A rapidosok a játékvezetõt
hibáztatják a pontvesztésért,
Ovidiu Haþegan ugyanis nem
ítélt büntetõt, amikor Surdu el-
esett a vasárnap esti mérkõzés
negyedik percében. A bíró dönté-
sérõl megoszlanak a vélemények,
vannak akik úgy látták, hogy
Scarlatache hozzáért a labdához,
míg mások szerint valóban sza-
bálytalan volt a Rapid játékosá-
val szemben. „Volt egy meg nem
adott tizenegyesünk. Ez megerõ-
síti amit már korábban is mond-
tam, azt hogy a játékvezetõk ki-
végeznek minket” – nyilatkozta
Rãzvan Lucescu, a Rapid vezetõ-
edzõje. Szerinte a Dinamo na-

gyon gyenge volt, de tanítványai
nem koncentráltak eléggé amikor
az ellenfél kapuja elõtt álltak. Azt
Liviu Ciobotariu, a vendégek
szakvezetõje is elismerte, hogy
„offenzívából megbuktak”, egy-

általán nem volt erõ a támadása-
ikban. A védelmük viszont állta a
sarat, s emiatt örül az idegenbeli
pontszerzésnek.

A tegnapi mérkõzések, köztük
a Vaslui–Kolozsvári CFR-talál-

kozó lapzártánk után fejezõdött
be, de ettõl függetlenül a Szamos-
parti „vasutasok” állnak az össze-
tett élén, a Dinamo 46 ponttal a
második, míg a Rapid 42 ponttal
az ötödik helyen áll. 
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Röviden
A Vaslui megelõzte a Steauát

Immár nem a Steaua a legjobban rangso-
rolt romániai futballcsapat az IFFHS (a
labdarúgás történelmével és statisztikáival
foglalkozó nemzetközi szervezet) legfris-
sebb listáján, hanem a Vaslui FC. A
moldvai gárda a 96. helyrõl a 78-ra lépett
elõ, míg a Steaua a 80. A Rapidot a 108.
helyen rangsorolják a Dinamo (120.), a
Medgyes (140.), a Galac (324.) és a Ko-
lozsvári CFR (324.) elõtt. Az élen tovább-
ra is a Barcelona FC áll a Real Madrid és
a Velez Sarsfield elõtt. 

Ítéletet várnak „bõrönd-ügyben”

A legfelsõ bíróság ma hoz ítéletet az omi-
nózus „bõrönd-ügyben”, amelyben Geor-
ge Becalit, a Steaua futballklubjának tulaj-
donosát kenõpénz felajánlásával vádolják.
Becali bízik benne, hogy felmentik, mivel
a futballisták jutalmazás nem megveszte-
getés. „Még a Bayern München is jutal-
mat ajánlott fel a Stuttgartnak a Borussia
Dortmund elleni meccs elõtt” – példáló-
zott a klubtulaj, aki 2008-ban a Kolozsvá-
ri Universitatea futballistáit díjazta volna,
ha azok legyõzik a Kolozsvári CFR-t.
Becalit amúgy tegnap Cristi Balaj játékve-
zetõ is beperelte, és 500 ezer eurót követel
rágalmazásért. 

Elkészült a Román Kupa programja

Április 11-én este Rapid–Vaslui-mérkõzést
rendeznek, míg másnap a Medgyes–Di-
namo-összecsapás visszavágóját játsszák
le a labdarúgó Román Kupa elõdöntõjé-
ben – döntötték el tegnap a sportági szö-
vetségnél. Az elsõ találkozón a Rapid és a
Dinamo is 1-0-ra nyert.

Elbukott a litván Európa-bajnok

Elutasították Zivile Balciunaite fellebbe-
zését, így érvényben marad doppingvét-
ség miatt kiszabott kétéves eltiltása. A
litván szövetség hétfõn jelentette be,
hogy tavalyi döntését a nemzetközi
Sportdöntõbíróság (CAS) helyben hagy-
ta, a nõi maratonfutás Európa-bajnoká-
nak eltiltása így szeptember 6-án jár le,
azaz nem lehet ott a július 27-én kezdõ-
dõ londoni nyári olimpián. Balciunaitét
várhatóan megfosztják 2010-es Eb-elsõ-
ségétõl, mivel vizeletében túlzott mérték-
ben volt jelen a tesztoszteron és az
epitesztoszteron. Az aranyat nagy való-
színûséggel a barcelonai kontinensviada-
lon mögötte második orosz Najlia
Julamanova kapja meg. Balciunaite az
elsõ litván sportoló, aki futószámban ér-
met nyert az Európa-bajnokságok törté-
netében, és hazájában õ volt az elsõ nõ,
aki Eb-aranyat szerzett. 

Elütötték a kerékpárost

Edzés közben elütötték Levi Leipheimert,
a 2007-es francia kerékpáros körverseny, a
Tour de France harmadik helyezettjét. A
2008-as pekingi olimpia egyéni idõfutam
versenyének amerikai bronzérmese vasár-
nap a baszkföldi körversenyre készült,
amikor hátulról elgázolta egy autó. Az
eset után a 38 éves sportolót kivizsgálták
egy kórházban, s kiderült, hogy nem
szenvedett súlyosabb sérüléseket, egyetlen
csontja sem tört el, de nem tudott elrajtol-
ni a baszkföldi körversenyen.

Kína maradt a világbajnok

Kína férfi asztalitenisz-csapata ismét vi-
lágbajnok lett, sorozatban immár hatod-
jára szerezte meg az aranyérmet. A né-
metországi Dortmundban rendezett torna
döntõjében házigazdák legjobbjait gyõz-
ték le 3-0-ra. A kínaiak férfi válogatottja
meghatározó szereplõje a sportág törté-
nelmének, eddig ugyanis összesen tizen-
nyolc világbajnoki címet szerzett csapat-
ban, míg négy évvel ezelõtt a pekingi
olimpián is aranyérmes lett. 

A Surdu (bordó mezben) elleni dinamós szabálytalankodásért tizenegyest követelt a Rapid

Tizenegyest reklamálnak

Labdarúgás

T. J. L.

A spanyol labdarúgó-Prime-
ra División 30. fordulójának

vasárnap esti mérkõzésein az
alábbi eredmények születtek:
Valencia– Levante 1-1, Real
Sociedad–Rayo Vallecano 4-0,
Villarreal–Espanyol 0-0. 

Miután szombaton 5-1-re verte
Pamplonában az Osasunát, a lis-
tavezetõ Real Madrid kereken
száz gólig jutott az idei pontvadá-
szatban, miközben 27-et kapott.
A királyi gárda korábban is átlép-
te ezt az álomhatárt, az 1989-90-
es bajnoki idényben 107, a
2009–2010-esben és tavaly pedig
egyformán 102 gólig jutott, de
mivel a mostani szezonból még
nyolc forduló hátravan, a Real
Madrid az idén minden eredmé-
nyességi csúcsot megdönthet. A
száz találat közül 37-et Cristiano
Ronaldo, 20-at Gonzalo Higuain,
17-et pedig Karim Benzema ért
el, a további 11 játékos összesen
lõtt 36 gólt. 

A Real Madrid 78 ponttal ve-
zet a bajnokságban a Barcelona
(72), a Valencia (48), a Málaga
(47), a Levante (45) és az
Osasuna (43) elõtt.

Az angol Premier League 31.
fordulójának vasárnap esti mér-
kõzésén a Tottenham Hotspur 3-
1-re verte a Swansea Cityt. A
Manchester United (73) vezet a
Manchester City (71), az Arsenal
(58), a Tottenham (58), a Chelsea
(53) és a Newcastle United (53)
elõtt.

Az olasz Serie A 30. fordulójá-
nak vasárnap esti rangadóján a
Juventus 3-0-ra verte Torinóban
az SSC Napolit, a gólokat
Bonucci, Vidal és Quagliarella
szerezte. Az AC Milan (64) vezet
a Juventus (62), a Lazio (51), a
Nápoly (48), az Udinese (48) és
az AS Róma (47) elõtt.

A német Bundesliga 28. fordu-

lójának vasárnap esti zárómékõ-
zésén a Hoffenheim 1-1-re mér-
kõzött a vendég Schalke 04-gyel.
A Borussia Dortmund (63 pont)
vezet a Bayern München (60), a
Schalke 04 (54) ls a Borussia
Mönchengladbach (51) elõtt. 

A francia Ligue 1 30. fordulójá-
nak vasárnap esti eredményei:
Caen–AJ Ajaccio 0-0, OSC Lille
–Toulouse 2-1, Stade Rennes
–Olympique Lyon 1-1. A szerdai
Olympique Marseille–Montpel-
lier HSC mérkõzést megelõzõen
utóbbi gárda vezet, 60 ponttal,
megelõzve a Paris Saint-Ger-
maint (60), az OSC Lille-t (56),
az Olympique Lyont (50) és a
Toulouse-t (50). 

Száz gólnál tart a Real Madrid

Vízilabda

V. Ny. R.

A Németország elleni mér-
kõzés utolsó másodpercei-

ben kapott gól miatt szenvedett
10-9 arányú vereséget Románia
férfi vízilabda-válogatottja az
edmontoni olimpiai-selejtezõ
nyitányán. Kovács István szövet-
ségi kapitány legénysége a talál-
kozón többször is kétgólos hát-
rányban volt, de az utolsó játék-

részben sikerült felzárkózniuk, s
Cosmin Radu révén a vezetést is
megszerezték a hajrában. A né-
metek erre két egymás után lõtt
góllal válaszoltak, de 11 másod-
perccel a meccs lefújása elõtt
Diaconunak még sikerült ki-
egyenlítenie az állást. A hátralé-
võ idõt azonban nem tudták
kibekkelni, az ellenfélnek hat
másodperc is elegendõ volt arra ,
hogy a javára írja a találkozót.

A Kanadában zajló kvalifiká-
ciós torna programja amúgy

egy kicsit változott, mivel Vene-
zuela válogatottja végül nem
utazott el a viadalra, így a házi-
gazda juharlevelesek pihentek a
nyitónapon. A többi eredmény:
Montenegró–Hollandia 12-6,
Görögország–Macedónia 12-2,
Spanyolország–Brazília 17-7,
Törökország–Argentína 9-9. A
román válogatott az éjjel mér-
kõzött meg a görögökkel, míg
ma a macedónok, holnap pedig
Hollandia lesz az ellenfél az A
csoportban. 

Vereséggel kezdtek a trikolórok
Labdarúgás 

Híröszefoglaló

A Videoton Torghelle Sán-
dor 91. percben szerzett gól-

jával nyert a vendég Honvéd el-
len a magyar labdarúgó OTP
Bank Liga 22. fordulójának va-
sárnapi mérkõzésén. A listave-
zetõ és a mezõnyben egyedüli-
ként veretlen Debrecen 5-1-es
gyõzelmet aratott Újpesten. A
hajdúságiaknál Coulibaly két-
szer is eredményes volt, ezzel a
góllövõlista élére ugrott, 15 talá-
lattal. A két csapat tíz nap múl-
va ismét megküzd egymással a
Magyar Kupa elõdöntõjében,
melynek elsõ, debreceni felvo-
násán a hazaiak 2-1-re nyertek.
A 23. forduló mûsora: április 6.,
péntek: Gyõri ETO–Kaposvári
Rákóczi (õsszel: 0-0). április 7.,
szombat: Debreceni VSC–Sió-
fok (0-0), Vasas–Kecskeméti TE
(1-1), Diósgyõri VTK–MVM
Paks (1-1), Pécsi MFC–Újpest
FC (1-4), Haladás–Videoton FC
(0-1). április 8., vasárnap: Buda-
pest Honvéd–Lombard Pápa (1-
3), Zalaegerszegi TE–Ferenc-
városi TC (0-2). 

A hajrában nyert

a Videoton

Visszavágó a Nou Camp-ben
A címvédõ Barcelona FC hazai közönsége elõtt harcolhatja ki
ma este a továbbjutást a labdarúgó-Bajnokok Ligája negyeddön-
tõjében, de vélhetõen nem lesz egyszerû feladata az AC Milan
ellen. Az olaszországi 0-0 után talán a katalánok vannak kedve-
zõbb helyzetben, mert azt még Massimiliano Allegri, a Milan
edzõje is elképzelhetetlennek tartja, hogy a spanyolok ne rúgja-
nak gólt két egymás utáni BL-meccsen. Csakhogy egy idegen-
ben szerzett találat sokat érhet az olaszoknak, s azt remélik,
hogy Zlatan Ibrahimovic visszavág majd egykori együttesének.
A játéknap másik összecsapását Németországban rendezik,
ahol a Bayern München fogadja az Olympique Marseillet. A há-
zigazdák fél lábbal már az elõdöntõben érezhetik magukat, hi-
szen múlt héten 2-0-ra nyertek Franciaországban.

A táblázaton
1. Debrecen 22 16 6 0 47-16 54
2. Győri ETO 22 16 2 4 43-22 50
3. Videoton 22 14 2 6 40-15 44
4. Honvéd 22 10 6 6 37-27 36
5. Diósgyőr 22 10 4 8 31-28 34
6. Pécsi MFC 22 8 9 5 30-32 33
7. Kecskemét 22 9 5 8 37-31 32
8. MVM Paks 22 7 7 8 34-39 28
9. FTC 22 7 5 10 21-21 26
10. Haladás 22 6 8 8 26-29 26
11. Siófok 22 6 8 8 23-31 26
12. Újpest 22 6 3 13 27-41 21
13. Kaposvár 22 3 12 7 25-33 21
14. Pápa 22 5 5 12 21-32 20
15. Vasas 22 4 8 10 21-34 20
16. ZTE 22 0 8 14 19-51 8


