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12 oldal
Ára: 1,5 lej

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel

BNR-valutaárfolyamok
1 euró
1 amerikai dollár
100 magyar forint

4,3742 ▼
3,3211 ▲
1,4846 ▼

Aktuális
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VIII. évfolyam,
67. (1639.) szám

ANL-lakás, részletre?
A fejlesztési minisztériumtól várnak segítséget az állami ingatlanok bérlõi

Kéthetes államfõi „casting”

Noha eredetileg az volt a terv, hogy már
ma megválasztják az új magyar államfõt,
még nem találta meg Schmitt Pál utódját
Orbán Viktor pártelnök-miniszterelnök. A
lehetséges jelöltek között emlegetik Kövér
László házelnököt, Áder János brüsszeli
képviselõt és Tõkés Lászlót is.

Gazdaság

6

Kkv-támogatás készül
Országos forgalmazórendszerrel és szupermarketbeli polcokkal segítenék a hazai kistermelõket. A Kis- és Középvállalkozók Országos Tanácsa javaslatairól a minap kezdett tárgyalni a parlamenti szakcsoport.

Kultúra

8

„Görcsoldó” karikatúrák tárlata

Lapunk munkatársa, Horváth Szekeres István karikatúráiból nyílt kiállítás Marosvásárhelyen, a Bernády Ház kiállítóterében. A
tárlatot és az alkotót Karácsonyi Zsigmond,
a MÚRE elnöke mutatta be, aki szerint a
karikaturista feladata, hogy feloldja hétköznapi görcsösségeinket, és rávilágítson arra a
visszásságra, amely körülvesz.

A bérlõk azt szeretnék elérni, hogy ne csak egyszeri kifizetéssel, hanem részletre is megvásárolhassák az ANL által épített lakásokat

Székelyföldön „kampányolt” a napokban a Romániai ANL-s Tömbházak Lakóinak Egyesülete. Tagjai azt szeretnék elérni, hogy a bérlõk ne csak egyszeri kifizetéssel, hanem részletre is megvásárolhassák az Országos Lakóügynökség (ANL) által épített lakásokat. Indoklásuk szerint ha banki kölcsönhöz folyamodnak, az megkétszerezi az ingatlan árát.
Olosz Szabolcs, a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium tanácsosa megkeresésünkre elmondta: a lehetõ legrövidebb idõn belül megpróbálnak egyeztetni a Pénzügyminisztériummal, és látja esélyét annak, hogy az egyesület javaslatát elfogadják. 7. oldal X

„Meghívók”
támogatásra
ÚMSZ

Vezércikk
Áruló árulók
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Ki fegyvert fog, fegyver által vész el – az
évszázadok során tragikus példák sorával
támasztotta alá a történelem a bölcs bibliai mondás igazát. Az idõk folyamán
pedig arra is bõven akadt precedens, hogy
aki árulóval szövetkezik –
az áruló által veszejtõdik
el. Ez utóbbi állítás
helyességét mifelénk
mostanság a Demokrata
Liberális Párt igazolja,
igaz, inkább csak a
maga, semmint az
ország
számára drámai
Bogdán Tibor
módon. W

Fotó: archív

Némelyest fellélegezhetnek
azok az erdélyi kulturális, oktatási és médiaintézmények, illetve szervezetek, amelyek tavaly
egyáltalán nem kaptak magyarországi normatív támogatást, és
nem szerepeltek az kiemelt finanszírozásra számító intézmények
februárban közzétett listáján sem,
így kétséges volt a is, hogy kapnak-e idén pénzt a Bethlen-alaptól. A Máért szórvány szakbizottsága idei elsõ ülésén meghirdette
az erdélyi nemzeti jelentõségû
programok meghívásos pályázatait. Meghívót kapott többek közt
a Korunk, a Látó és a Helikon folyóirat, amelyek nem szerepeltek a
nemzeti jelentõségû intézmények
listáján. Folytatása a 2. oldalon X

Ellentámadásban „MRU”
Félretette eddigi diplomatikus attitûdjét, és szokatlanul éles hangnemben válaszolt
kedden este a Realitatea TV-ben
az ellenzéki támadásokra a mi-

niszterelnök. Mihai Rãzvan
Ungureanu megvédte a Marosvásárhelyen új magyar kart létesítõ kormányhatározatot is.
3., 4. és 6. oldal X

Mihai Rãzvan Ungureanu a Realitatea TV-nek adott interjút

Fotó: gov.ro

Bûnvádi eljárás
Borbély ellen
A sajtóból értesült tegnap
Borbély László környezetvédelmi miniszter, hogy bûnvádi
eljárás kezdeményezését kéri ellene a legfõbb ügyésztõl a korrupcióellenes ügyészség (DNA).
„Akkor fogok többet mondani
önöknek, amikor nekem is hozzáférésem lesz ehhez a dossziéhoz, és amikor megtudom, mirõl van benne szó” – mondta
tegnap esti kolozsvári sajtótájékoztatóján a politikus. Borbély
Lászlót befolyással való üzérkedéssel és vagyonnyilatkozata
többrendbeli meghamisításával
gyanúsítják. A DNA a legfõbb
ügyészhez fordult azzal a kéréssel, hogy tegye meg a parlamentnél a bûnvádi eljárás megindításához szükséges jogi lépéseket.
3. oldal X
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Röviden
Nem képviselõ többé Andon
Megfosztotta mandátumától a legfelsõbb
bíróság Sergiu Andon konzervatív párti
képviselõt, mert az ügyvéd-politikus egy
korábbi korrupciós perben ellátta a vádlott
jogi képviseletét. A képviselõk és szenátorok jogállásáról szóló törvény kimondja: a
parlamenti mandátummal összeférhetetlen,
hogy egy honatya büntetõperekben vegyen
részt. A politikus nem nyugszik bele az ítéletbe: kijelentette, hogy az Európai Emberjogi Bírósághoz fordul, mert szerinte a törvény diszkriminatív módon korlátozza az
ügyvédi tevékenységet.
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Államfõi „casting”
Tõkést is Schmitt Pál lehetséges utódai között emlegetik

Újragondolják
a gyermekjogvédelmet
A romániai gyermekjogvédelem átszervezését szorgalmazta tegnap a romániai gyermekek védelméért és ellátásáért felelõs magas rangú képviselõ, Emma Nicholson bárónõ, akit tegnap fogadott hivatalában
Dézsi Attila kormányfõtitkár. „Örönmmel
látom, hogy egyre több intézeti gyerek kerül vissza természetes családjába vagy kerül
nevelõszülõkhöz, családi típusú otthonokba” – mondta vendéglátójának a bárónõ. A
felek egyetértettek abban, hogy szükség van
a hazai gyermekvédelemmel foglalkozó
legmagasabb szintû csoport újraszervezésére, legtöbb 9 taggal. A testület kidolgozza
és koordinálja a gyermekjogvédelem közép- és hosszú távú stratégiáját.

Elismerés az árvaellátás miatt
Dézsi Attila miniszter, kormányfõtitkár
hivatalában fogadta ma a romániai gyermekek védelméért és ellátásáért felelõs
magas rangú képviselõt, a brit Emma
Nicholson bárónõt, aki elismeréssel szólt
a romániai árva gyerekek családoknál való elhelyezésérõl.

Romney háromszor
Háromszoros gyõzelmet aratott tegnapra
virradóan Mitt Romney: megszerezte
Wisconsint, Marylandet és Washington
DC-t is. Az elnökjelöltséghez szükséges
1144 delegálttól ugyan még messze van,
ám gyõzelmi beszédében republikánus ellenfeleit már nem is említette, kizárólag Barack Obamára koncentrált. Wisconsinban
Romney 43 százalékot kapott, míg nagy ellenfele, Rick Santorum egykori pennsylvaniai szenátor 38 százalékot.

Elõd és utód? Schmitt Pál (balra) és Tõkés László. Tõkést ugyancsak esélyesként emlegetik a magyar államfõi tisztségre

ÚMSZ-összeállítás
Noha eredetileg az volt a Fidesz terve, hogy már ma meg
is választja a Magyar Országgyûlés az új köztársasági elnököt,
nem találta meg azonnal a lemondott Schmitt Pál utódját Orbán Viktor pártelnök-miniszterelnök. Kormányoldalon kéthetes
„castingra” készülnek, és Orbán
csak április 16-án nevezi meg a jelöltjét. Ugyanakkor az így kialakult helyzet nem akadály abban,
hogy máris több névrõl beszéljen
a közvélemény, és a jobboldali
politikusok a kormányfõ szempontjait elemezzék.
„Schmitt Pálhoz két éve azért
ragaszkodott Viktor, mert olyan
kedves, nagypapás elnököt akart,
amilyen Göncz Árpád volt a másik oldalról. Most fideszes politikus, aktivista, szabadságharcos elnököt akar” –magyarázta egy
jobboldali politikus Orbán feltételrendszerét, amelyrõl a Fidesz–KDNP zárt frakcióülésén
beszélt a miniszterelnök hétfõn.

A kritériumok mintha Kövér
László házelnökre volnának
szabva, aki az õt ismerõk szerint
mindig is feltétel nélküli lojalitást
tanúsított Orbán iránt, noha gyakorta homlokegyenest más véleményt képviselt. (A kormánynévsor láttán kikelt magából, Schmitt
Pált pedig „lepaprikajancsizta”.)
Kövér most húzódozik a feladattól. Így került a képbe a Brüsszelbe „számûzött” EP-képviselõ,
Áder János, akit „színtelen-szagtalan”, de megfellebbezhetetlen
szakértelmével a háttérbõl irányítani képes politikusként jellemeznek. A következõ magyar köztársasági elnök akár Tõkés László is
lehet a bukaresti Adevãrul újság
szerint. A lap magyarországi forrásokra hivatkozva úgy tudja,
hogy az új államfõvel szemben támasztott elvárások kiválóan illenek az õ személyére. Az Adevãrul
az Indexre hivatkozva emlékeztet
arra: Tõkés az EP élére is Schmitt
Pál utódjaként került.
Közben a parlamenti pártok is
megnevezték, õk kit vagy kiket

látnának szívesen a Sándor-palota lakójaként. A parlamenti frakcióval nem rendelkezõ, Gyurcsány Ferenc fémjelezte Demokratikus Koalíció jelöltje Iványi
Gábor lelkész, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség vezetõje. A
Jobbik Morvai Krisztinát, a párt
európai parlamenti képviselõjét
és Für Lajos történészt, az Antallkormány volt honvédelmi miniszterét nevezte meg. A szocialisták
„pártkatonák” helyett Sólyom
Lászlót kandidálnák.
Közben egyébként a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is
bekérette a Schmitt-üggyel kapcsolatban keletkezett iratokat, a
lausanne-i szervezet ugyanis meg
fogja vizsgálni a plágiumügyet,
és megfontolja, tegyen-e bármilyen lépést Schmitt Pál ellen, aki
1983 óta a NOB tagja, 2001-ben
sikertelenül megpályázta a nemzetközi szervezet elnöki posztját,
viszont 1995 és 1999 között a
NOB alelnöke volt, 1995 óta pedig a sport- és környezetvédelmi
bizottság elnöke. W

Tisztában van
új feladatával
Robert Fico
Hírösszefoglaló
Az új összetételû szlovák törvényhozás képviselõinek ünnepélyes fogadalomtételét követõen tegnap délután a pozsonyi elnöki palotában a szlovák államfõ,
Ivan Gasparovic kinevezte Robert
Fico új kabinetjének tagjait. A
köztársasági elnök elsõként
Robert Fico kinevezési okmányát
adta át, majd ezt követõen támogatásáról biztosította a politikust.
„Meggyõzõdésem, hogy kormányfõként minisztereivel együtt
be fogja tartani alkotmányos fogadalmát” – nyilatkozta Gasparovic. „Van tapasztalatom a kormányzás terén, de teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy
a most kezdõdõ kormányzati ciklus teljesen eltérõ lesz a 2006 és
2010 közöttitõl” – mondta kinevezése után az új szlovák kormányfõ, Robert Fico. Hozzátette:
felkészültnek érzi magát arra,
amit az új kormányzati ciklus
hoz. A kormányfõ kinevezése
után az új kabinet 12 további tagja is átvette kinevezését. Közülük
kilenc posztra pártjelöltet állított
az – elõrehozott parlamenti választásokat megnyert – Irány–
Szociáldemokrácia (Smer–SD)
elnöke, azaz Robert Fico. Három
miniszteri posztot viszont nem
párttaggal töltött be a most kinevezett kormányfõ. A külügyminiszteri tárcát a karrierdiplomata
Miroslav Lajcák kapta. Az emberi és kisebbségi jogokért felelõs
miniszterelnök-helyettes pozícióját az új szlovák kormányban
nem tölti be senki. A szlovák államfõ – Robert Fico jelölése alapján – befektetésekért felelõs miniszterelnök-helyettest nevezett
ki, Lubomír Vázny személyében.
A kisebbségügyi kormányalelnök
hatásköreit a meglévõ tárcák közt
osztják el. Tegnap a pozsonyi parlament alakuló ülésén letette képviselõi fogadalmát a szlovák alkotmányra az új szlovák törvényhozás 150 képviselõje. W

Embercsempészek és bérgyilkosok

Derûlátó Navracsics Tibor

„Meghívók” támogatásra

Bérgyilkost fogadott a hamiltoni magyar
(roma) embercsempész banda, hogy megölesse a Kanadába csábított áldozatait, valamint két rendõrt és az ügyben eljáró
ügyészt – közölte tegnap internetes kiadásában a Hamilton Spectator. A Gyilkos (The
Killer) fedõnevû férfi, akit a lap három forrásra hivatkozva Cs. Józsefként azonosított,
tavaly júniusban már úton volt Kanada felé, de a határõrizet tudomást szerzett a
tervrõl, így a férfi nem juthatott be az
észak-amerikai országba.

ÚMSZ

Folytatás az 1. oldalról

Navracsics Tibor magyar miniszterelnök-helyettes (képünkön) „óvatosan derûlátónak” nevezte önmagát az országa ellen január 17-én megindított gyorsított
kötelezettségszegési eljárások
ügyében, mivel szerinte az ország
jó válaszokat adott az Európai Bizottság indoklással alátámasztott
aggályaira. A politikus hangsúlyozta, a jogszabályok eredeti szövegéhez képest talán az igazságszolgáltatási reformról szólón változtattak leginkább. A Velencei
Bizottság észrevételeit figyelembe
vevõ módosításokat jelenleg is
tárgyalja az Országgyûlés – közölte. A jegybanki függetlenséggel
kapcsolatos uniós aggályokra kitérve Navracsics Tibor azt mondta: ha jól emlékszik, a Magyar
Nemzeti Bank (MNB) elnökének
esküjérõl már nem folyik vita,
csak Simor András fizetésérõl tárgyalnak még.
Navracsics Tibor megjegyezte,
a Velencei Bizottság további sarkalatos törvényeket is vizsgál, így
az ügyészségrõl, a választójogról
és a nemzetiségekrõl szóló jogszabályokat. A választójogi törvény

A Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.
erdélyi nemzeti jelentõségû programok keretében felsõoktatási
háttérintézmények támogatására
(25,2 millió forint keretösszegben), szakmai és kulturális szervezetek támogatására (64,5 millió forint keretösszegben); médiatámogatási program keretében kiadványok, folyóiratok, szaklapok
megjelentetésére (15 millió Ft keretösszegben) írt ki pályázatot.
Felhívást tettek közzé színházak,
bábszínházak, táncegyüttesek támogatására (51,5 millió forint keretösszegben) szórványkollégiumok mûködtetésének és/vagy
programjainak, illetve iskolabusz-program
támogatására
(38,6 millió forint keretösszegben). A Bethlen-alap közlése szerint a pályázatokat postai úton lehet az alapkezelõhöz, illetve az
erdélyi kirendeltséghez eljuttatni
2012. április 2. és 2012. május 7.
között.
Márton Attila, a Korunk kiadójának gazdasági igazgatója
lapunktól értesült arról, hogy a
kulturális folyóirat felkerült a
médiatámogatási program listá-

Tadics lemondott és újraindul
Borisz Tadics szerb köztársasági elnök (képünkön) 10 hónappal elnöki mandátumának lejárta elõtt lemondott azért, hogy a
május 6-i parlamenti választásokkal együtt
elnökválasztásokat is tarthassanak az országban, ahol õ is újraindul majd. A lemondás valószínûleg egy stratégia része,
így akarja ugyanis pártját, a Demokrata
Pártot támogatni a kampányban.

„politikailag érzékeny” kérdés, de
például a választókerületek kijelölésénél figyelembe vették a bizottság korábbi ajánlásait.
A Kormányszóvivõi Iroda az
elmúlt pénteken arról tájékoztatott, hogy a kormány átadta a két,
folyamatban lévõ uniós kötelezettségszegési eljárás – a bírák
nyugdíjazása és az adatvédelmi
hatóság függetlensége – tárgyában készített hivatalos válaszát az
Európai Bizottságnak. Ha az uniós eljárásrend értelmében a bizottság az indoklással alátámasztott véleményre adott tagállami
választ sem fogadja el, az ügy a
luxembourgi székhelyû Európai
Bíróság elé vihetõ. W

jára, így idén pályázhatnak a
Bethlen Gábor Alapnál. A folyóirat 1 és 3 millió forint közötti összeget igényelhet. A gazdasági igazgató szerint egymillió
forint a Korunk egyhavi költségvetését fedezi, beleszámolva a
nyomdaköltségeket, fizetéseket
és szerzõi honoráriumokat. A
kulturális folyóirat 2010-ben
kétmillió forintos támogatásban
részesült, tavaly pedig egyetlen
fillért sem kapott a magyar államtól.
A magyar kormány a nemzeti
jelentõségû intézmények listáját
több mint egyéves csúszással tette közzé február közepén. Ezen
azok a Kárpát-medencei magyar
intézmények és szervezetek szerepelnek, amelyek nem évrõl évre, pályázatok útján, hanem egy
kormányzati ciklusban elõre
megállapított összegû támogatásban részesülnek. A Bajnaikormány idején, 2010-ben 14 erdélyi intézmény kapott normatív
támogatást, összesen 366 millió
forintot. Finanszírozásukat a Fidesz-kormány tavaly leállította
arra hivatkozva, hogy a nemzeti
jelentõségû intézmények listája
módosításra szorul. W
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Ellentámadásban MRU

Áruló árulók

Cs. P. T.
Szokatlanul csípõsen reagált
Mihai Rãzvan Ungureanu
kormányfõ kedden este az ellenzék, elsõsorban Victor Ponta
szociáldemokrata pártelnök vádjaira a Realitatea TV-ben.
Az ellenzéki politikusok az
utóbbi napokban elsõsorban a
privatizációs stratégiája miatt támadták a miniszterelnököt. Azzal vádolták Ungureanut, hogy
„külföldi gazdasági érdekek”
szolgálatába állítja az országot.
Victor Ponta egyik korábbi nyilatkozatát egyesek úgy értelmezték, hogy a szociáldemokrata
pártelnök a kormányfõ állítólagos zsidó származására utalt. Reakciójában Ungureanu emlékeztette Pontát arra, hogy környezetében két olyan volt miniszterelnök (Adrian Nãstase és Cãlin
Popescu Tãriceanu) is tevékenykedik, akiktõl néha tanácsokat is
kérhetne. „Nem kerül semmibe
egy-egy jó tanács. Nem ártana
néha olvasni is annak, aki az ország gondjainak adminisztrálására készül” – utalt Ungureanu arra, hogy Ponta a SzociálLiberális Szövetség (USL) miniszterelnök-jelöltje. Az állítólagos zsidó származására történõ
feltételezett utalásokról a kormányfõ kijelentette: „Ezeknek az

Mihai Rãzvan Ungureanu miniszterelnök (balra) alaposan kiosztotta Victor Ponta szociáldemokrata elnököt

embereknek tanulniuk kéne még,
hogy többé ne kövessenek el
ilyen hibákat. Nem jó, ha lelkiismeretes fiatalemberek összekeverik a holokausztot a »nem idegenítjük el országunkat« elvével”.
A miniszterelnök hozzátette: ezzel nem elsõsorban Victor
Pontának, hanem „más fiatal politikusoknak” üzent.

Új pártot alapít Ungureanu?
A miniszterelnök kedd este egy új párt megalapításáról is beszélt a
Realitatea TV-ben. Arra a kérdésre, hogy tervezi-e új párt vagy mozgalom megalapítását, úgy fogalmazott: „Érzékelem az elvárást,
amely különbözõ csatornákon érkezik felém a barátoktól, telefonhívásokból, és személyes beszélgetésekbõl érzékelem ezt. Ez valamilyen formában szervezeti formát fog ölteni, de még szükség van
egy összetevõre, amelyet a közigazgatási munkám elismerése hozhat meg. Márpedig ehhez még legalább egy hónapra lesz szükség,
akkor majd fel fogom kérni a törvényhozást, hogy elmondhassam,
mit sikerült elvégeznem, ez ennek az akciónak is a lakmuszpapírja
lehet” – mondta Mihai Rãzvan Ungureanu, a kormánya elsõ száz
napjáról tervezett parlamenti beszámolóra utalva.

„Szakmabeli” tanácsosok
Kovács Zsolt
Szakemberekbõl álló tanácsosjelölt-listát állított össze
a sepsiszentgyörgyi RMDSZ,
jelentette be Antal Árpád. A
szövetség helyi elnöke kifejtette:
az elmúlt 22 év legjobb jelöltlistáját állították össze, és ezt politikai üzenetnek is szánták, hiszen nem érdekcsoportok, platformok javasoltak jelölteket, hanem olyan szakembereket indítanak a választásokon, akik az
elmúlt években bebizonyították
tudásukat. A sepsiszentgyörgyi
RMDSZ célja 11 tanácsosi hely
megszerzése a lehetséges 21bõl. A szövetségnek jelenleg 8
tanácstagja van a városi önkormányzatban. „Világos számomra, hogy Sepsiszentgyörgyön a
következõ négy évben is együttmûködésre vagyunk ítélve a magyar pártokkal”, fejtette ki Antal Árpád, aki szerint az elmúlt
esztendõkben elfogadott mintegy 1500 tanácshatározat többségét is konszenzussal fogadták
el. Sepsiszentgyörgyön Antal
Árpád jelenlegi polgármester újrázna, de õ lesz a tanácsosi jelöltlista elsõ helyezettje is. A
második helyen CzimbalmosKozma Csaba városgazdát jelölik, de arra számítanak, hogy õk
ketten nem foglalják el a taná-

csosi helyeket, mert jelenlegi
tisztségükben dolgoznak tovább. A jelöltlista harmadik helyén Sztakics Éva jelenlegi alpolgármester található, aki várhatóan folytatná ezt a munkát.
Az MPP háromszéki szervezete még nem hozza nyilvánosságra polgármester- és tanácsosjelöltjeit, de dicsérik az RMDSZ
sepsiszentgyörgyi jelöltlistáját.
Bereczki Kinga, a polgári párt
sepsiszentgyörgyi tanácstagja
tegnap kifejtette: örül, hogy Antal Árpád polgármester felkereste a szakembereket, mert így az
önkormányzatban a politikai
döntések helyett a szakmaiság
kerül elõtérbe. Az MPP jelöltlistáját egyelõre nem hozzák nyilvánosságra, mert még zajlanak
az egyeztetések az Erdélyi Magyar Néppárttal (EMNP). Kulcsár Terza József, az MPP háromszéki elnöke ugyanakkor sérelmezi, hogy az EMNP nevesítette polgármester jelöltjeit
Kézdivásárhelyen és Baróton,
annak ellenére, hogy megállapodásuk szerint nem hozzák nyilvánosságra jelöltjeiket, míg
nincs döntés az összefogás ügyében. Az EMNP tegnap azt is bejelentette, hogy Tankó Lászlót
indítja Székelyudvarhelyen polgármesterjelöltnek a júniusi önkormányzati választásokon. W

Megvédte
a MOGYE-határozatot
Ungureanu reagált arra is,
hogy a Victor Ponta vezette ellenzék bizalmatlansági indítványt készül benyújtani a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen kormányhatározattal létrehozott magyar
kar miatt. Hangsúlyozta, nem
tett egyebet, csupán a törvényt
tartotta be. Emlékeztette Victor
Pontát arra, hogy az országban
több magyar és német középiskola mûködik, és ez nem jelenti
azt, hogy a kormány „engedett a
kisebbségek zsarolásának.”
„Szeretném, ha Victor Ponta
jól megjegyezne engem ma este
– üzent Ungureanu az ellenzéki
politikusnak. – A MOGYE hitelutalványozója,
Leonard
Azamfirei levélben biztosította
az oktatási minisztert arról,

Fotó: archív

hogy az oktatók és a diákok akaratának megfelelõen az egyetem
tiszteletben tartja az új kar létrehozásáról szóló kormányhatározatot. Tehát ki ellen nyújt be bizalmatlansági indítványt Ponta?
A MOGYE diákjai és oktatói
akarata ellen?”

Ponta replikázott
A miniszterelnök tévényilatkozatait kommentálva tegnap
Victor Ponta kijelentette: szerinte Mihai Rãzvan Ungureanu átvette az államfõ agresszív stílusát: támadott és nem válaszolt
konkrét kérdésekre. „Pedig a
kormányfõnek nagyon egyszerû
és konkrét kérdésekre kellene
választ adnia. Például arra,
hogy miért hagyta jóvá magyar
kar létrehozását Marosvásárhelyen” – replikázott az ellenzéki
politikus. W

Bûnvádi eljárás
készül Borbély László ellen
ÚMSZ
Bûnvádi eljárás kezdeményezését kéri a legfõbb ügyésztõl
Borbély László környezetvédelmi miniszterrel ellen a korrupcióellenes ügyészség (DNA) –
közölte tegnap a Mediafax hírügynökség a vádhatóság közleményét idézve.
A DNA a legfõbb ügyészhez
fordult azzal a kéréssel, hogy tegye meg a parlamentnél a bûnvádi eljárás megindításához
szükséges jogi lépéseket. Borbély Lászlót befolyással való
üzérkedéssel és vagyonnyilatkozata többrendbeli meghamisításával gyanúsítják. A képviselõi
mandátummal rendelkezõ miniszter a parlament tagjaként
mentelmi joggal rendelkezik.
A korrupcióellenes ügyészség
2011 júliusában közölte, hogy
vizsgálatot folytat egy olyan
ügyben, amelyben Borbély László is érintett. A miniszter egyik
tanácsosát azzal gyanúsította a
DNA, hogy segített egy Szatmár
megyei vállalkozónak megvesztegetni Borbély Lászlót. A korrupcióellenes ügyészség akkori
közleményében azt írta: egy
Szatmár megyei üzletember 20

ezer euró értékû lakásfelújítással
„vásárolta meg” a (miniszter
befolyását, hogy könnyebben
jusson közbeszerzési szerzõdésekhez. Borbély László néhány
órával az ügyészségi közlemény
közzététele után egy kolozsvári
sajtóértekezleten azt mondta:
maga is a sajtóból értesült a
DNA lépésérõl, és mindeddig
nem közölték vele, mivel gyanúsítják. „Akkor fogok többet
mondani önöknek, amikor nekem is hozzáférésem lesz ehhez
a dossziéhoz, és amikor megtudom, mirõl van benne szó” –
mondta a miniszter. Emlékeztetett arra, hogy júliusban is sajtóból értesült arról, hogy valami
elindult ellene. „Úgy gondolom,
hogy az igazságszolgáltatásnak
mûködnie kell, de nem így, a sajtón keresztül, nem így, hogy embereket meghurcolnak és megpróbálják befeketíteni” – tette
hozzá Borbély László.
Ha a legfõbb ügyész a DNA
felkérésének eleget téve bûnvádi
eljárást kezdeményez, a képviselõház jogi bizottságának véleményezése nyomán a képviselõház
plénuma dönthet Borbély László mentelmi jogának felfüggesztésérõl. W

Ki fegyvert fog, fegyver
által vész el – az évszázadok során tragikus
példák sorával támasztotta alá a történelem
a bölcs bibliai mondás igazát. Az idõk
folyamán pedig arra
Bogdán Tibor
is bõven akadt precedens, hogy aki árulóval szövetkezik – az
áruló által veszejtõdik el. Ez utóbbi állítás
helyességét mifelénk mostanság a Demokrata Liberális Párt igazolja, igaz, inkább csak
a maga, semmint az ország számára drámai módon. Romlását ugyanis ugyanaz
idézi elõ, ami korábban gyarapodásához és
térnyeréséhez vezetett: az árulás. Ami e
pártban teljesen természetes volt, hiszen
nemcsak a húsosfazéktól megszédült áruló
ellenzéki politikusokat ölelte keblére, de maga is az ország és a nép érdekeinek árulójává vált. A választásokon soha meg nem mérettetett, más pártokból átállt árulókból öszszeeszkábált uszálypártjával a választói
akaratot is megcsúfolta. Érthetetlen tehát,
miért méltatlankodnak amiatt, hogy egy
idõ óta fordult a kocka, és cinkosukul szegõdött árulóik most õket hagyják cserben; a
népszerûtlensége és hiteltelensége mélypontjai felé süllyedõ párt tagjai egymás után
mentik át magukat a (várhatóan) jövendõbeli hatalomba – úgyszintén elõnyök, pénz,
befolyás kedvéért. Mert az árulónak már
csak ilyen a természete. Arról nem is beszélve, hogy az átállók csak saját pártjuk „történelmét” ismétlik meg: a demokrata liberálisok ugyancsak 180 fokos fordulatot vettek – szembefordulva voltaképpen önmagukkal – akkor, amikor szociáldemokratából egyik napról a másikra néppártira festették át magukat, pusztán azért, hogy az
Európai Parlamentben odacsapódhassanak
addigi politikai családjuk nagy ellenlábasához (nem mellékesen pedig a tömörülés leggazdagabb csoportjához). A párt vezetõi felpanaszolják, hogy az árulások rontják a
megítélésüket. Mintha lehetne még rontani
egy olyan politikai alakulat presztízsén,
amely maga sem, vetett meg ezt a mûfajt.
Az önmagukat az ország vezetésére elhivatottnak tartó politikusok nem hajlandók elismerni, hogy pártjuk akkor tette meg az elsõ lépéseket a politikai öngyilkosság felé,
amikor olyan embereket toborzott, mint az
ingatlanjaikból hiszékenyeket kiforgató, okiratokat hamisító, a felelõsségre vonás elõl
gyáván megfutamodni próbáló Mihail
Boldea; a miniszterként közpénzeket lenyúló Monica Iacob Ridzi; a legerõsebb pártszervezetet, a bukarestit a maga szintjére lezüllesztõ Elena Udrea; az ötvenezer eurós
csúszópénzért az ágyból kikelni sem hajlandó kolozsvári expolgármester, Sorin Apostu.
Hogy akkor kezdte elásni magát, amikor a
fõvárosi fõtanácsban Corneliu Vadim Tudorral és Gigi Becalival cinkoskodott. És
hogy a fát mérhetetlen gõgjével, cinizmusával is elvágta maga alatt. A narancsvörösek legnagyobb tragédiája éppen az, hogy
annyira lejáratták magukat, hogy lassan a
finnyásnak egyébként úgyszintén nem
mondható ellenzéknek sem kellenek.

Román lapszemle
A tanévvel együtt mozognak a lakásbérlési árak Romániában, évközben nincs
jelentõsebb ingadozás a piacon. Két
tényezõ van, aminek jelentõs a hatása: az
egyetemi vizsgaidõszak és az új tanévek
kezdete, amikor csökkennek az árak.
(Adevãrul) X Július elsejétõl 15-20 banival
drágul majd egy doboz cigaretta
ára, miután az ezer szálra számított teljes
jövedéki adót 76,6 euróról 79,19 euróra
növelik. (Ziarul Financiar) X Két tornádó
pusztított kedden az amerikai Texas
államban, Dallas környékén, jelentõs
károkat okozva. Halottakról, sérültekrõl
egyelõre nem jött hír. A helyszínen készült
felvételeken látni lehetett, ahogy kisautókat, nehéz jármûveket, vagonokat
dobált a nagy erejû szél. (Gândul)
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„Kiöntötte lelkét” a kormányfõ
Az országot és nem a szavazatokat kell
szem elõtt tartani, aki csak a júniusi választásokat nézi, az könnyen kisiklik a
populizmus irányába – fejtette ki a román kormányfõ a béremelések kapcsán.
Bogdán Tibor
A romániai társadalmi,
gazdasági, politikai élet
számos vetületét érintette
legutóbbi tévéinterjújában
Mihai Rãzvan Ungureanu
miniszterelnök, amolyan
gyorsmérleget készítve egyben kormányzása elsõ két
hónapjáról.

Tízszeres áron
A kormányfõ tág teret
szentelt a romániai privatizáció idõszerû kérdéseinek, annak a véleményének hangot
adva, a magánosítás jutalékok nélkül is elképzelhetõ.
Természetesen e kérdéskörben mindenekelõtt a
CupruMin vállalat ügyével
foglalkozott.
Amint arról már beszámoltunk, Európa egyik és az
ország legnagyobb bányakitermelése nemrégiben gazdá-

ra talált, új tulajdonosa, a
Ceauºescu egyik közeli barátjának fia által vezetett
Roman Cooper Corp 200
millió euróért megvásárolta a
kitermelést, amit Romániában sokan kifogásolnak, egyrészt arra hivatkozva, hogy a
kitermelés túlságosan alacsony áron kelt el, másrészt
azzal érvelve, hogy a kevésbé
ismert kanadai vállalkozásnak voltaképpen nincs is pénze az ellenérték kifizetésére.
A miniszterelnök most annak a véleményének adott
hangot, hogy az ellenkezõk
nem ismerik a bányakitermelés történetének fontos elemeit, aminthogy azt sem tudják, végül is hogyan került
privatizálásra a létesítmény.
Ungureanu szerint a tiltakozók csak a kilencvenes években oly nagy károkat okozó
„nem adjuk el az országot”
jelmondat szellemében lépnek fel a privatizálás ellen.

A kifogásolt árat illetõen
emlékeztetett arra, hogy
Varujan Vosganian gazdasági minisztersége idején az
úgyszintén privatizálásra felkínált kitermelését mindöszsze 18 millió euróért bocsátották versenytárgyalásra,
amely akkoriban – 2008-ban
– kudarcba fulladt, annak ellenére, hogy Románia akkor
még a gazdasági fellendülés
idõszakát élte. Ezzel szemben idén, a súlyos válság
esztendejében 57 millió
eurós kikiáltási árat szabtak
meg, ami végül is elérte a
200 millió eurót. A vásárló
magára vállalta a környezetvédelmi költségeket is, így
„ez az elsõ gazdasági siker a
látszólagos gazdasági autizmus éveiben” – jelentette ki
a miniszterelnök, aki szerint
ez az akció bebizonyította,
mellõzhetõek a privatizációs
juttatások. Emellett a versenytárgyalás sikere rendkívül pozitív jelzést jelentett a
tõkepiac számára is.

A privatizáció
folytatódik
Az „ország eladása” ellen
tiltakozók érvelését azzal ver-

te vissza, hogy ez a fajta gondolkodásmód gazdasági áldozatvállalásra kényszeríti az
eljövendõ nemzedékeket. A
jobboldali gazdaságpolitika
szellemében elképzelhetetlen, hogy az adófizetõ pénzébõl tartsák fenn a csõdközelbe jutott vállalatokat.
Mihai Rãzvan Ungureanu
nem titkolta, hogy a privatizálások sora a jövõben folytatódik, mindenekelõtt az
energetikai ágazatban, így a
Transelectrica után következik a Romgaz, a Transgaz, a
Nuclearelectrica és a Hidroelectrica. A privatizációs
alapról szólva leszögezte, azt
nem a költségvetésbõl töltik
fel. A kormány tervei szerint
norvég mintát követve országos fejlesztési alapot hoznának létre. Maga a kormányfõ
is ezen dolgozik most. A fõ
cél olyan alapot létrehozni,
amelyhez illetéktelenek nem
nyúlhatnak hozzá, és amely
nincs kiszolgáltatva a mindenkori – pártfüggõ – végrehajtó hatalomnak. Az elképzelésnek megfelelõen az államnak járó juttatásokból, a
magánosításokból, a részvénycsomagok eladásából
származó összegeket csakis

és kizárólag Románia fejlesztésére lehet majd fordítani.
Így ez a pénz természetesen
választási kampánycélokat
sem szolgálhatna.

A bevágott ajtó –
és ami mögötte van
Nemrégiben a sajtó kaján
tudósításokban számolt le arról, hogy a kormánykoalíciós
pártokkal sorra került találkozójáról távozva a miniszterelnök bevágta maga mögött az ajtót, mivel a pártok,
a közelgõ helyhatósági választásokra való tekintettel,
pénzt követeltek polgármestereik számára. A kormányfõ
most nem tagadta az incidenst, amelynek kapcsán
mindössze annyit mondott,
hogy neki is vannak gondjai.
Mint ismeretes, a hatalmi
pártok nyomására végül is
pénzt folyósított a helyhatóságiak számára, most azonban tisztázni kívánta: gondja
volt rá, hogy a pénzosztás ne
történjék az ellenzéki polgármesterek kárára. „A helyi közösségekben élõ emberek
gazdasági gondoskodásom
célpontjai” – fejtette ki. Ezekbõl a pénzekbõl egyébként

európai tervek társfinanszírozását, az infrastruktúra kiépítésének, fejlesztésének költségeit fedezik. A Számvevõszék „minden egyes cent elköltését nyomon követi, a
rendeltetésétõl eltérõ felhasználás esetén pedig az összeg
visszakerül a polgármesteri
hivatalhoz, és más célokra
nem használható fel” – ismertette az ellenõrzés mechanizmusát. A miniszterelnök nem tagadta, a választási megvesztegetés látszatának
elkerülése céljából a pénzek
elküldését elhalaszthatta volna a június 10-i helyhatósági
választásokat követõ idõpontra is, de ezzel három hónapot veszítettek volna a helyi közösségek. Egyszersmind leszögezte: ellenzi azt,
hogy költségvetési összegeket
politikai célokra használjanak fel. A béremelések kapcsán cáfolta, hogy õ maga,
avagy az államfõ ilyesfajta
ígéretet tett volna, mindössze
a szándékról volt szó. Az országot és nem a szavazatokat
kell szem elõtt tartani, aki
csak a júniusi választásokat
nézi, az könnyen kisiklik a
populizmus irányába – tette
mindehhez hozzá. W

Államfõválasztás: közvetve, közvetlenül
Németországban történelmi okai
vannak annak, hogy az államfõt nem
közvetlenül választják. Angelica
Schwall-Düren, Északrajna–Vesztfália tartomány Európa-ügyi minisztere
szerint az állampolgárok számára
az új elnök, Joachim Gauck egyfajta
„reményhordozóvá” vált.
Gy. Z./MTI
A szociáldemokrata politikus, Angelica SchwallDüren – aki a legnagyobb
német ellenzéki párt, az
SPD korábbi parlamenti
frakcióvezetõ-helyettese volt
– a közelmúltbeli német elnökválasztási folyamattal, a
korábbi államfõ, Christian
Wulff lemondásával, illetve
Joachim Gauck megválasztásával kapcsolatban egyebek mellett arra emlékeztetett: Németországban is voltak olyan kezdeményezések,
hogy az elnököt közvetlenül
válasszák, ezeket a kezdeményezéseket azonban elvetették.
A politikus ezzel összefüggésben a történelmi tényekre,
az egykori német birodalmi
elnök, Paul von Hindenburg
(1925–1934) elnöki tevékenységével kapcsolatos tapasztalatokra hivatkozott.
Hindenburgot annak idején
közvetlenül választották, és õ
ebbõl különleges hatalmi jogköröket kreált magának.
A hajdani birodalmi elnök
a közvetlen legitimációból arra következtetett, hogy minden vonatkozásban a pártok
felett állhat, mégpedig nem a

pártok felettiség klasszikus
szellemében, hanem abban a
vonatkozásban, hogy teljes
mértékben figyelmen kívül
hagyhatja a parlamenti többségi viszonyokat.

Reprezentatív funkció
A szövetségi köztársaság
államfõje ma reprezentatív
funkciókat tölt be (a „középerõs” államfõk esetében ez
általános, és ugyanúgy jellemzõ a német, mint a magyar elnökre); a közvetlen
választás ezzel – eltérõen a
francia elnök számára biztosított jogkörökkel – nem
egyeztethetõ össze. Ellenkezõ esetben az állampolgárok
az államfõi tisztséggel szemben olyan elvárásokat támaszthatnának, amelyek teljesítésére az elnök egyáltalán
nem képes. A volt elnök lemondásával, illetve Joachim
Gauck
megválasztásával
kapcsolatban a politikus két
fõ tanulságot emelt ki, és –
mint hangsúlyozta – mindkettõ az utód személyéhez
kapcsolódik. Szerinte fontos
tanulság, hogy az államfõnek
olyan személynek kell lennie,
aki lehetõség szerint nem
áll túl közel a pártokhoz.

Joachim Gauck. Németországban is volt olyan javaslat, hogy az elnököt közvetlenül válasszák

Annak a véleményének
adott hangot, hogy ezt a tanulságot, már a korábbi, a
Christian Wulff elõtti elnök,
Horst Köhler lemondásával
kapcsolatban le kellett volna
vonni. Köhler mindenekelõtt
azért mondott le, mert úgy
érezte, hogy pártjától, az
Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata
Uniótól (CDU) nem kapott
elég támogatást. Annak idején Christian Wulff az elsõ
számú jelöltje volt Angela
Merkel kancellárnak.

Felülemelkedve
a pártkötõdésen
Schwall-Düren emlékeztetett arra, hogy a háború utáni
Németország történetében a
legtöbb államfõnek sikerült
felülemelkednie pártpolitikai
kötõdésein. Erre mindenekelõtt a konzervatív Richard
von Weizsäcker, valamint a

szociáldemokrata Johannes
Rau példáját emelte ki. A második tanulság a lemondott
Wulff személyéhez kapcsolódik. Az állampolgárok rendkívül kritikusan tekintenek a
politikusokra, elengedhetetlennek tartják, hogy eleget tegyenek a joggal elvárt példakép-funkciónak, és nem fogadják el azokat a hibákat, illetve kisebb vétségeket, amelyeket saját privát környezetükben talán elfogadnának.
Németország új államfõje,
Joachim Gauck mindkét tanulságnak megfelel. Eleget
tesz a politikai pártoktól való
távolság, illetve a függetlenség követelményének; személyével, egész életével pedig teljes integritást sugároz.
Ebbõl fakad, hogy a német
emberek számára egyfajta
„reményhordozóvá” vált –
hangsúlyozta a szociáldemokrata politikus. A német
polgárok most abban a hit-

ben és reményben élnek,
hogy Gauck nem követ el
semmilyen hibát, mert ebben
az esetben – éppen a rendkívül nagy elvárások miatt –
különösen támadhatóvá válnék. Az ország új elnökét a
kormánypártok és a legnagyobb ellenzéki pártok konszenzusával
választották
meg. A pártok végül is megértették ennek jelentõségét.
Utalt arra: az ország háború
utáni történetében még nem
volt példa arra, hogy egy államfõt ilyen nagy többséggel
választottak volna meg.

Szabad királyválasztás
Mivel a magyar alkotmányos berendezkedés számos
kérdésben a németen alapul,
jóllehet a január 1-jén életbe
lépett alaptörvény a magyar
történelmi sajátosságokat veszi figyelembe, érdemes
szemügyre vennünk, hogy az

évszázadok során miként alakult német földön az „államfõ” megválasztása. A német
királyokat, illetve a német–római császárokat a választófejedelmek (németül Kurfürst, latinul elector) választották meg: a birodalom megalapításától, azaz a Karolingok kihalásától (962) választották, 1125-ig, a száli–frank
dinasztia kihalásáig mindig
az elhunyt király fiát, testvérét, vagy más közeli rokonát
ismerték el uralkodónak. A
testületet elõször a Sachsenspiegelben (a német középkor
legrégebbi, 1220–1235 körül
keletkezett jogkönyvében)
említik. Eredetileg az összes
német uralkodónak volt választójoga, majd számukat
fokozatosan csökkentették, és
1239 körül rögzítették a választófejedelmek listáját. A
cseh király választójogát sokáig vitatták, de a gyakorlatban szinte mindig szavazott.
A királyválasztás nem idegen a magyar jogrendtõl
sem, gondoljunk csak Mátyás királyra, akit a legenda
szerint a Duna jegén választottak királlyá, valójában
azonban nagybátyja, Szilágyi Mihály és a Hunyadipárt fegyveres erejének nyomására ülhetett a trónra. Azaz nem örökösödés, hanem a
nemesek által történt választás útján válhatott királlyá;
az örökösödés voltaképpen a
Habsburgok idején vált általánossá. A két világháború
között
Magyarországon
egyébként külön pártot alkottak a Habsburg-hû lojalisták
és a történelmi hagyományokat emlegetõ szabad királyválasztók. W
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Fiziológiai szükséglet

A nap címe. A PDL nehéz emberei szabadot
kaptak az értelmiségiek kizárására, Iulian
Leca, Ziare.com
Magyarázat. „Valamikor – talán éppen kis
számuk miatt – az értelmiségiek a Demokrata Liberális Párt büszkesége voltak, ma, amikor a legnagyobb kormányerõ – nem csak
külsõ, de belsõ erõk hatására is – szétesõben
van, mindenki rajtuk veri el a port és áll
bosszút. Válságidõben fellendül a bûnbakkeresés, és az összeomlás okait bennük lelik fel.
Az értelmiségiek ezt tudják, és tudhatnák azt
is, hogy egy agonizáló alakulat nem tûrheti
el saját tagjaitól a kritikát, széthúzást.” A
cikk szerzõje bevallja: egyre jobban kedveli a
Cristian Preda védelmére kelõ Toader
Paleologut; nem felejti, hogy „kiállt” Vasile
Blaga, Sorin Frunzãverde (és ne felejtsük a
királyt!) mellett is. Azt mondja, pont ennek
az udvarias, lovagias szellemnek a hiánya, az
ellentétek felkorbácsolása járult hozzá a párt
jelenlegi katasztrofális helyzetéhez. Egyetértünk.

Két PDL-s értelmiségi, egymás közt. A
Caþavencii fotóján azt mondja Elena Bãsescu
európai parlamenti képviselõ Cristian Preda
európai parlamenti képviselõnek: „Cristi, irigyellek az intelligenciádért. Add meg, lécci,
a doktorod telefonszámát, aki az agyadat
megnagyobbította!”
A nap álhíre. Sorin Frunzãverde, miután átigazolt a liberális pártba, és ott nyomban alelnök lett, behatóan érdeklõdni kezdett, hogy
reggel hányig aludhat.

Minden napra egy mondás
„Ha azt képzelném, hogy az Úristen nem érti a tréfát, nem is akarnék a mennybe jutni!”
Martin Luther

Horváth Szekeres István

Olajfák hegye
SZELLEMIDÉZÉS

Mindenki sorra kerül. Nem kis malíciával
állapítja meg az Adevãrul, hogy „a CDR-kormány a börtönben gyûl össze újra”. Nagyon
fiatalok felvilágosítására: a CDR a Demokrata Konvenció nevû szövetség volt, amely
1996-os választási gyõzelme után teljesen
szétesett. Legújabban Sorin Dimitriu volt miniszteri rangú tulajdonalap-fõnököt tartóztatták le, és aligha ússza meg a börtönt, nemrég
pedig a „májashurka-dossziéban” Decebal
Traian Remeº és Ioan Avram Mureºan miniszterek kaptak három év letöltendõ börtönbüntetést. Véleményünk szerint nem kell
újabb tucat évig várni, amíg a jelenlegi kormány tagjait fogják a sajtóban ugyanígy mutogatni. Tisztelet a bevételnek.

Jézus nemcsak azt állította, hogy közvetlenül Istentõl kapta a
hatalmát, és Isten választott küldötte, hanem idõnként arról is
említést tett, hogy egyedülálló kapcsolatban van Istennel – jóllehet minden zsidó Isten fiának neveztetett, õ volt Isten Fia. A
hatalom szemszögébõl nézve eszelõs õrült volt, aki sok hívét
elveszítette, amikor arról beszélt, hogy vegyék magukhoz az õ
testét és vérét, ám egyben olyan képzelgõ, aki tömegeket ragad
magával, tehát fenyegetést jelent a törvényre és a rendre, a
megfelelõen mûködtetett társadalom fennmaradására. Aligha
lehet csodálni, ha a hatalom különféle intézményei rendre elõálltak a javaslattal, hogy meg kell szabadulni tõle.
Erre jó alkalom kínálkozott nyilvános mûködésének harmadik
évében, a zsidó húsvét ünnepségei során, amikor a zsidók
Egyiptomból való, mintegy ezerháromszáz évvel azelõtt történt kimenekülésére emlékeztek. Az ünneplõ tömeg kitörõ lelkesedéssel fogadta a Jeruzsálembe érkezõ Jézust. Népszerûsége miatt a hatóságok nem vállalták, hogy hívei szeme láttára
tartóztassák le, ám Iskarióti Júdás jóvoltából lehetõségük nyílt
ezt éjjel, feltûnés nélkül megtenni, miután az a hírhedett harminc ezüstpénz fejében elvezette a katonákat az Olajfák hegyére, ahová Jézus elvonult imádkozni. Ott meg is találták, elfogták, és az idõs pap, Annás színe elé vitték kihallgatásra. Jézus azonban megtagadta a választ a pap kérdéseire. (…) Szelíd szóval kérte, hogy ha egyáltalán létezik bizonyíték ellene,
azt annak rendje-módja szerint mutassák fel. E célból elvitték
Kaifás fõpaphoz. (…)
Louis Baldwin: Jézus és a hatalmasok
Fordította Dobrás Zsófia

Sámánokkal?
Közhely leírni, hogy a húsvét nemcsak a feltámadás, de az újrakezdés, a megújulás ünnepe is. S
van mit megújítani a nemzetben, az országban, nagyobb és szûkebb közösségünkben és önmagunkban egyaránt. A következõ hónapokban körvonalazódik, sõt a választás okán bizonyos mértékben eldõlhet: valóban ki tud-e törni a gazdasági válság
újabb hullámából Románia, van-e olyan bölcs az
erdélyi magyarság, hogy eldöntse, mi a jó neki, s
azért is megmutatjuk, hogy a mi érdekünknek
megfelelõ, saját erdélyi utunkat járjuk, és sem a
bukaresti, sem a budapesti elterelõ hangoknak nem
engedünk.
A húsvéti imában is kérjük: végre legyen egy olyan
erõs és tekintélyes anyaországunk, amelyre nem
csak a külhoni magyarok, de a világ is tisztelettel és
elismeréssel néz! Mert csak egy ilyen Magyarország
nyújthat nekünk védernyõt, óvhat meg bennünket
az önfeladástól és a szomszéd népekbe való beolvasztástól. Ám ilyen csak akkor lehet az anyaország, ha vezetõi nem nosztalgiáznak, s a történelmi
sérelmeket bölcsen meghaladva elõre tekintenek.
Nem a múltban keresik a megújulást! Annál inkább, mert a mostani kormány által egyféle emblémának is használt gróf Széchenyi István nem ok
nélkül inti nemzetét: „A múlt kiesett hatalmunkból,
a jövõ urai vagyunk!” Egyértelmû, a múlton nem
változtathatunk, de a jövõ a miénk! Ha hallgatunk
Széchenyire abban is, hogy „A kimûvelt emberfõk
mennyisége a nemzet igazi hatalma!”.
De a dolgok mintha nem ez irányba mennének, s
ezzel nem is az oly sok vitát kiváltó, az egyetem elvégzését szûkítõ és költségesebbé tevõ új oktatási
törvényre célzunk. A kimûvelt emberfõk aligha a
dicsõ múlt folytonos emlegetésével, ráolvasással és
sámánkodással kívánják megoldani az ország egyre
súlyosabb gazdasági és társadalmi problémáit. Mert
a napokban az egyik ellenzéki tévéadón (naná, nem
is a kormány parancsát teljesítõ közszolgálati tévék
képernyõjén!) azt láttuk, hogy az est beálltával az
Országházban sámán bûvöli a Szentkoronát, és kéri
a természetfölötti erõket: mutassák meg a helyes
utat a kormánynak és virágoztassák fel a nemzetet!
A filmet kommentáló ismert történész, Gerõ András is a fejét rázta, hogy mik vannak, és mit lehet
csinálni az ország házában. Alighanem magyarok
milliói nevében mondhatta, hogy az ilyesmi nem
felel meg a mai ember ízlésvilágának, s
a magyar nép nem sámánokkal képzeli el jövõjét.
Mi, erdélyi magyarok még kevésbé
a sámánokkal. Inkább önerõnkben
bízva, kemény és céltudatos munkával építsünk új és erõs várakat,
úgy, ahogy Kós Károly kérte. Sámánok helyett a Széchenyi igényelte tiszta erkölcs és a polgári
erény vezessen bennünket.
Sike Lajos

Igaz magyarok szervezete(i)
A Schmitt Pál plágiumügye és lemondása
kavarta viharban teljesen észrevétlen maradt, hogy a Magyar Országgyûlésben terítékre került a nemzeti jelentõségû intézmények és programok kérdése. Az ellenzék arról érdeklõdött, miért hagyta figyelmen kívül a kormány a „Fidesznek nem tetszõ határon túli szervezetek véleményét” a normatív támogatásban részesülõ külhoni alapintézmények kijelölésekor. Az interpelláció
elfogadhatatlannak nevezte azt, hogy Kárpátalján nem kapott magyar állami támogatást az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar
kara, a hungarológiai központ és a Munkácsi Állami Egyetem magyar tagozata.
A hivatalos válaszból persze az derült ki,
hogy a jogosult intézmények körét és a támogatások elbírálásának rendszerét a Máért ülésén határozták
meg, a kormány pedig
tartotta magát a javaslatokhoz, de nem kell
résztvevõnek, elég újságolvasónak lenni ahhoz,
hogy le merjük írni –
nem így van ez. Magyarán, hazugság. MiuGál Mária
tán már egy éve csú-

szott a nemzeti jelentõségû intézmények
tak sikerrel. A kárpátaljai magyarság legtámogatása, a tavaly novemberi Máérton
erõsebb képviselettel rendelkezõ, ergo legjavaslatot kértek a részt vevõ szervezeteknagyobb támogatottságú pártja kegyvesztett
tõl, amelyet azok meg is küldtek, a nemmaradt, és sajnos azzá váltak azok a kultuzetpolitikai államtitkárság pedig döntött.
rális, oktatási intézmények, mint például a
Csak össze kell hasonlítani a régi listát, a
fennebb említett ungvári vagy munkácsi
pártok javaslatait és az új intézményi jegyegyetem magyar tagozatai vagy a Técsõi
zéket, köszönõ viszonyReformátus Líceum, de
ban sincsenek egymással.
az ukrán állami iskolák
Ismerõs ugye a messzi
Kárpátalján meg pláné
magyar tagozatai is, ametörténet? A szereplõk tet- lyeket UMDSZ-közelinek
nem. Itt az Ukrajnai Maszés szerint behelyettegyar Demokrata Szövetséminõsített az új nemzetsíthetõk.
get nemcsak teljes mértékpolitika. Nem számít,
ben mellõzi a nemzeti
hogy a kárpátaljai magyar
együttmûködés kormánya, hanem bizonyí- diákok zöme ezekben az intézményekben
tatlan vádakat is nyilvánosan megfogalma- tanul, elismert állami diplomát kap, magyar
zott ellene.
kormányzati normatív támogatás csakis a
Az Orbán-kormány hatalomra kerülése
KMKSZ kedvenc beregszászi fõiskolának
után visszaélésre hivatkozva azonnal megés néhány egyházi gimnáziumnak jár.
vonta az UMDSZ-tõl a magyar–magyar
Németh Zsolt külügyi, egykoron nemzetpokapcsolattartási programok kezelését és kilitikai államtitkár a napokban, ukrajnai lázárólagosan a Kárpátaljai Magyar Kulturátogatása során, sajtótájékoztatón világossá
lis Szövetséghez delegálta azokat. Majd kitette, hogy ez így is marad: az UMDSZ elvizsgálást rendelt el, amelynek eredményét
leni vizsgálat eredményeinek titkosításán
titkosította, de a vádat fenntartotta. A maeszük ágában sincs változtatni, neki pedig
gyar ellenzéki pártok is követelték a titkosí„nincs tudomása arról, hogy a támogatástás megszüntetését, a kárpátaljai helyzet
politikával kapcsolatos értelmes javaslatotisztázását és normalizálását, de õk sem jár- kat ne venné figyelembe a nemzetpolitikai

kormányzat, érkezzenek azok az ellenzéki
pártoktól vagy a külhoni szervezetektõl”.
Mivel Ukrajna is választásokra készül és a
magyarság ugyanolyan megosztott, mint
mifelénk, arról faggatták az államtitkárt,
hogy a magyar kormány tesz-e lépéseket
annak érdekében, hogy októberben közös
magyar jelölt indulhasson a kijevi parlamenti helyért. Nem nehéz kitalálni, mi volt
a válasz: „Bízzunk a kárpátaljai magyar közösségnek, a politikai szervezeteknek a józanságában, hogyha ez a lehetõség adódik,
akkor képesek lesznek egy olyan jelöltet találni, aki mögött kialakulhat egy olyan stabil többség, ami biztosítja a parlamenti képviselet megteremtését.”
Azt elfelejtettem leírni, hogy nemcsak Németh Zsolt, hanem a nemzetpolitikai vezetõ, Répás Zsuzsa is Kárpátalján járt a hétvégén, mert a KMKSZ éves közgyûlését
tartotta. UMDSZ-vezetõkkel természetesen
nem találkoztak. A rendezvényen aztán
Kovács Miklós elnök nem szerénykedett, és
kimondta: „a KMKSZ az igaz magyarok
szervezete, ha úgy tetszik, a kárpátaljai magyarok közügyeinek gazdája, pásztora.”
Ismerõs ugye a messzi történet? A szereplõk tetszés szerint behelyettesíthetõk.
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Röviden
Nõtt az átlagbér
A januári szinthez viszonyítva hat lejjel emelkedett február folyamán Romániában
a bruttó átlagbér összege,
amely így 2028 lejre nõtt –
derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) tegnap
nyilvánosságra hozott adataiból. A nettó átlagbér öt lejjel (0,3 százalékkal) gyarapodott a nevezett idõszakban,
így most 1472 lej. Az INS
adatai szerint legtöbbet a dohányiparban kerestek, átlag
4489 lej nettót, míg a legkisebb átlagbért, a 824 lejt a
vendéglátó–ipari alkalmazottak kapták.

Készül a „recepttörvény”
Élelmiszer–ipari regiszter
létrehozását szeretné elérni
Stelian Fuia mezõgazdasági
miniszter, mivel szerinte ez
megkönnyítené a kereskedelmi forgalomba kerülõ
élelmiszertermékek minõségi ellenõrzését – írta a
Mediafax. Fuia szerint amióta megszüntették a termelõk azon kötelezettségét,
hogy a mezõgazdasági hivatalokkal ismertessék portékáik receptjét, megnõtt a
visszaélések száma, és gyakorlatilag követhetetlenné
vált az elõállítás folyamata
és körülményei.
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Kkv-támogatás készül

Verespatak –
veres kakas?

ÚMSZ

Chiriþoiu: kisvállalkozókat a nagy boltokba

A Kis- és Középvállalkozók Országos Tanácsa
által javasolt 15 prioritást
tárgyalta meg keddi ülésén a
kisvállalkozások (kkv-k) támogatását szorgalmazó parlamenti csoport. A testület
ezen javaslatok törvénybe
ültetésérõl is értekezett,
emellett számos munkacsoportot alakítottak a különbözõ problémacsoportok
megoldására.
A közbeszerzési törvény
módosítását célzó munkacsoport – amelynek tevékenységét Antal István
RMDSZ-képviselõ vezeti –
célkitûzése, hogy a közbeszerzési szerzõdések ellenértékét az átvételtõl számított

„A kereskedelem mûködésébe való erõszakos beavatkozások (intervencionizmus) helyett az államnak inkább arra kellene törekednie, hogy a kis- és közepes vállalkozások
helyet kapjanak a nagy üzlethálózatok boltjaiban, amelyek a hazai kereskedelem 50
százalékát bonyolítják le” – jelentette ki
Bogdan Chiriþoiu, az Országos Versenytanács elnöke tegnap a Mediafax által szervezett szakmai konferencián. A szakember
azt is megjegyezte, hogy a mezõgazdasági

A verespataki aranykitermelés projektje nagyon
nagy késésben van, ez pedig
jelentõs veszteségeket okozhat az országnak és a gazdasági területen tevékenykedõknek egyaránt – jelentette
ki a Realitatea TV mûsorában Mihai Rãzvan Ungureanu miniszterelnök, hozzátéve, hogy a késlekedés
okáról magyarázatot kért az
ügyben érintett minisztériumoktól: a gazdasági, kulturális és környezetvédelmi
tárcától. A bányaterv kapcsán Borbély László környezetvédelmi és erdészeti miniszter újságírói kérdésre válaszolva pár nappal ezelõtt
kijelentette, hogy kormányhatározat készül a Szarvas
patak elterelésérõl, mivel a
megyei tanács ezt érintõ határozata nem elegendõ. A
tárcavezetõ ugyanakkor egy
ismert népmeséhez hasonlította a verespataki kitermelés régóta húzódó ügyét. „A
vörös kakas meséjében sem
ér soha véget a történet,
mindig újrakezdõdik. Szerintem ez történik Verespatakkal is, holott nyilvánvaló,
hogy egyszer döntést kell
hozni a témában” – fogalmazott Borbély László, hozzátéve: személy szerint úgy
érzi, hogy a kormány és a
hatóságok részérõl „gyengeség” 12 éven át húzni az
ügyet, amikor már 2000-ben
kibocsátották a licencet.
Borbély leszögezte: környezetvédelmi miniszterként
rendkívül fontosnak tartja a
ciántechnológiára vonatkozó uniós szabályok betartását. „A környezetvédelmi
engedély megadását csak abban az esetben fogom javasolni a kormánynak, ha száz
százalékban megbizonyosodtam arról, hogy az uniós
szabályokon kívül az általam javasolt szigorú feltételeknek is eleget tesz a kitermelés, azaz fel tudja mutatni
az Európában jelenleg található legmodernebb technológiát” – mondta a tárcavezetõ hozzátéve, hasonló kitermelés folyik más, környezettudatos országokban is –
így Svédországban és Finnországban. W

30 napon belül térítsék meg.
Ugyanakkor azt is el szeretnék érni, hogy a speciális
elõírások alapján a kkv-k a
közbeszerzési eljárásokhoz
nagyobb számban férhessenek hozzá, illetve azt, hogy
az érintett cégeknek kisebb
részvételi garanciákat kell-

termékekkel való kereskedelmet érintõ törvények eddig nem hozták meg a kívánt pozitív változásokat, így további elemzések
szükségesek annak érdekében, hogy segíteni
lehessen a romániai termelõket. Chiriþoiu
szerint a hazai beszállító cégek fúziója növelhetné a versenyképességet, ám mindennél fontosabb, hogy a termelõk népszerû termékekkel jelentkezzenek, amelyeket nagy
tételben és vonzó áron tudnak kínálni a
nagy üzletláncoknak.

jen felmutatniuk, és hogy az
elõleg kifizetési folyamata is
egyszerûsödjék.
Mint Antal Istvántól
megtudtuk, a kkv-kat támogató intézkedésekkel foglalkozó munkacsoport az élelmiszerek forgalmazásáról
szóló 2009/321-es törvény

Könnyebb autóbeíratás
Könnyítene a gépkocsik
más uniós tagországokban
való beíratásának eljárásán
az Európai Bizottság (EB)
– írta a HotNews.ro. A módosításokról most tárgyalnak az Európai Parlament
és az Európa Tanács képviselõi, a döntés meghozatala
után pedig a tagországoknak egy éven belül meg kell
változtatniuk a vonatkozó
szabályokat. Az EU-ban
évente 3,5 millió gépkocsit
íratnak be más országban,
ez jármûvenként átlagban
400 eurós költséget és öt
hét hivatali utánajárást jelent a vásárlóknak. Az eljárás egyszerûsítését a tagországok adatbázisainak összekapcsolása is segíteni
fogja – az EB számításai
szerint így évi 1,5 milliárd
eurót spórolnának meg.
HIRDETÉS

Országos forgalmazórendszerrel és szupermarketbeli polcokkal segítenék a hazai kistermelõket

elõírásait próbálja kibõvíteni úgy, hogy az az összes,
kkv-k által elõállított termékekre vonatkozzék, így például könnyûiparra vagy
vegyiparra is. A testület
olyan országos hálózat létrehozásán is dolgozik,
amely begyûjtené és forgalmazná a kisvállalkozók,
kisgazdák és kézmûvesek
által gyártott hagyományos
és helyi termékeket. A munkacsoport továbbá olyan
törvények meghozatalát is
fontolgatja, amely elõírná,
hogy a nagy üzletláncok eladási felületének legkevesebb 30 százalékát a kkv-k
számára különítsék el – és
ezen belül helyet biztosítsanak a kisgazdák és kézmûvesek által elõállított termékeknek is. Az adóügyi törvénykönyv
módosítását
szorgalmazó testület ugyanakkor azon dolgozik, hogy
a beruházásokra fordított
nyereség adómentessé válhasson. W

Gyorsabb telefonkapcsolás
Két hétrõl négy napra rövidül a telefonszámok átvitelének procedúrája
ÚMSZ
Legtöbb három munkanapot fog igénybe venni
az elkövetkezõkben a telefonszámok egyik rendszerbõl a másikba való átvitelének adminisztrációja, emellett a hívószám aktiválása sem tarthat többet
egyetlen munkanapnál – tudatta tegnap sajtóközleményben az Országos Távközlési Ügynökség. A dön-

tés értelmében nemcsak az
adminisztrációs és üzembe
helyezési procedúra rövidül
le 14 napról legfeljebb
négyre, de egy-egy órával
csökken az az idõintervallum is, ameddig a szolgáltatók kikapcsolják a rendszerbõl az érintett ügyfeleket. A
jövõben az egyik rendszerbõl a másikba történõ átkapcsolási
munkálatok
nem tarthatnak többet négy
óránál a vonalas telefonok,

illetve három óránál a mobiltelefonok esetében.
A távközlési ügynökség
adatai szerint az utóbbi
négy év leforgása alatt szinte megháromszorozódott a
telefonszámok átvitele egyik rendszerbõl a másikba: míg 2008-ban még a
nyolcezret sem érte el azok
száma, akik megõrizték hívószámaikat, 2011-ben már
több mint 21 ezer személy
tartotta meg régi telefon-

számát szolgáltatóváltáskor. A legtöbb számot (közel 177 ezret) a Vodafon
rendszerébe „exportálták”,
ezt követte nagyságrendben
a Cosmote és az Orange
szolgáltatókhoz való átjelentkezés. A statisztika szerint leggyakrabban – 75
százalékban – azok ragaszkodnak hívószámaikhoz,
akik korábban is elõfizetéses rendszerben használták
telefonjaikat. W

Hírösszefoglaló
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ANL-lakás részletekben?
Antal Erika, Kovács Zsolt
Székelyföld városaiban
„kampányol” ezekben a
napokban a Romániai
ANL-s Tömbházak Lakóinak Egyesülete (ASLBTR),
amely azt szeretné elérni,
hogy részletre vásárolhassák
meg a bérlõk az Országos
Lakóügynökség (ANL) által
épített lakásokat. Az egyesületnek februári megalakulása óta már négyezernél is
több támogatója van, pedig
csak hét megyét kerestek eddig fel. Az ASLBTR elnöke
Dan Cornel Nistor lapunknak elmondta: javaslatukról
Cristian Petrescu regionális
fejlesztési és turisztikai miniszterrel is tárgyaltak.
Nistor tájékoztatása szerint az ANL-lakások bérlõinek többsége nem engedheti
meg magának, hogy akkora
banki kölcsönt vegyen fel,
amibõl egyszerre ki tudja fizetni a lakást, ezért közösen
gyõzködik a hatóságokat,
hogy engedélyezzék a több
részletben történõ fizetést.
„Ahhoz, hogy 25 ezer eurós
összegû hitelt adjon a bank,
3000 lejes nettó fizetésre van
szükség, ami kevés személynek áll a rendelkezésére. Ha
részletben fizetünk, akkor 2030 év alatt lehet saját otthonunk” – magyarázta Nistor,
akinek meggyõzõdése, hogy
banki hitel esetén a lakás árá-

nak kétszeresét kell az évek
folyamán kifizetniük.
Az egyesület azt javasolta,
hogy az állam megközelítõleg 100 eurós havi részlettel
adja el a házakat. A lakók
így nagyobb összeget fizetnének, mint bérlés esetén, de
készek volnának erre a változtatásra, mivel ez hitelmentes részletfizetést jelentene számukra. „Az országban
38 ezer ANL-s lakás van, ha
a bérlõk havi 100 eurót fizetnének, az 3,8 millió euró
összesen. A pénz az államkasszába jut, és ebbõl újabb
ANL-s tömbházakat lehetne
építeni” – mondta az elnök.
Nistor szerint az eddig megkeresett személyek 90 százaléka támogatta az egyesület
indítványozását, és úgy véli,
mintegy 30 ezren csatlakoznak majd az egyesülethez.

Jó úton halad
a kezdeményezés
„Megkaptuk az egyesület
igénylését, és úgy látjuk, jó
megoldás az ANL-s bérlõknek, mivel élhetõ és elõnyös
lehetõségeket ajánl” – nyilatkozta lapunknak Olosz Szabolcs, a Regionális Fejlesztési
és Turisztikai Minisztérium
tanácsosa. Hozzátette: a
szaktárca a lehetõ legrövidebb idõn belül megpróbál
egyeztetni a Pénzügyminisztériummal, és nagy esélyt lát

A Tömbházak Lakóinak Egyesülete húsvét után újabb településeken folytatja a támogatók toborzását

arra, hogy a javaslatot elfogadják. „Van rá akarat, már
csak a kivitelezési megoldásokat kell megtalálni” –
hangsúlyozta Olosz. Cristian
Petrescu regionális fejlesztési
és turisztikai miniszter múlt
heti nyilatkozata szerint idén
már nem építenek újabb
ANL-s lakásokat, de befejezik a több mint 1800 elõzõ
években megkezdett építkezést. Az intézmény költségvetését 15 százalékkal csökkentik, miután a minisztéri-

um felállította a befektetések
fontossági sorrendjét. Az
anyagi korlátozás ellenére az
ANL-lakások bérleti díja a
tavalyi szinten marad.

Így nem fogynak
a lakások
ASLBTR elnöke szerint a
meglévõ 38 ezer ANL-s lakásból idén eddig száznál kevesebbet adtak el. Sepsiszentgyörgyön sem kelendõ az
ANL-s lakás. A háromszéki

megyeszékhelyen mintegy 60
lakrészt árul az Országos Lakásügynökség, de a magas
árak miatt nincs rájuk érdeklõdõ. Emellett a tavaly megemelt lakbér miatt egyre többen adják vissza a számukra
kiutalt lakásokat. Néhány
bérlõ elpanaszolta, hogy az
ötéves kedvezményes bérleti
szerzõdés lejárta után a sepsiszentgyörgyi piaci áránál
magasabb összeget, havi 500
lejes lakbért állapítottak meg
számukra. Az egyik volt la-

kó, Kernászt Huba lapunknak elmondta: kénytelen volt
visszaadni ANL-s lakását, és
családjával szüleihez költözött, mivel közköltséggel
együtt a havi kiadása meghaladta az 1000 lejt.
Az Országos Lakásügynökség a lakrészek árát négyzetméterenként 409 euróban
szabta meg, a helyiek szerint
Sepsiszentgyörgyön ekkora
összegbõl akár házat is lehetne építeni. Antal Árpád polgármester korábban kifejtette: kérték a fejlesztési minisztériumot, hogy differenciált
árszabást határozzanak meg,
hiszen Bukarestben nem
annyi a bér, mint Sepsiszentgyörgyön. A helyi önkormányzat ez ügyben tehetetlen, hiszen az érvényes jogszabály szerint nem adhatnak engedményeket, így
csak a törvénymódosításban
bízhatnak.
Akadnak olyan bérlõk is,
akik nem vásárolnák meg az
ANL-lakást. Szabó Ildikó
családjával kétszobás lakást
bérel
Marosvásárhelyen.
„Ha már olyan sok pénzt
adunk ki, akkor egy kis kertes házat vennénk a város
szélén, az sem kerülne többe, és a részlettel elboldogulnánk. De egy tömbházlakásért semmiképpen sem
adok ki olyan sok pénzt” –
magyarázta az ÚMSZ-nek a
fiatal pedagógus. W
HIRDETÉS

Új egészségügyi törvény
ÚMSZ
Közvitára bocsátja a hét
végén az Egészségügyi
Minisztérium az új egészségügyi kerettörvény tervezetének elsõ fejezetét. A jogszabály a szaktárca honlapján
(www.ms.ro) tekinthetõ meg.
A tervezet közvitára bocsátását a megyei közegészségügyi igazgatóságokkal tartott
távértekezleten ismertették
tegnap az illetékesek.
A tervezet szerint a kórházak a jövõben mûködhetnek
központi költségvetéstõl függetlenül is, például alapítványi támogatással, egyetlen
alapítóval, aki egyben a mûködtetõje is az adott kórházHIRDETÉS

nak. Ezáltal a minisztérium
szerint megvalósulna a valós
decentralizáció és létrejönne
az intézményi autonómia.
„A kórházak megtartják
közintézményi jellegüket,
még akkor is, ha alapítványi
formában mûködnek majd,
és továbbra is állami vagy
helyi önkormányzati tulajdonban maradnak” – nyilatkozta Ritli László egészségügyi miniszter.
Vasile Cepoi államtitkár
szerint e szervezési formának
nagy elõnye, hogy a jövõben
az egészségügyi intézmények
önállóan dönthetnek arról,
hány alkalmazottat foglalkoztatnak, és milyen bérpolitikát alkalmaznak az egyéni

kompetenciák és felkészültség függvényében. Ugyanakkor a kórházaknak lehetõségük nyílik olyan partnerséget
kötni, amelyek lehetõvé teszik a fizetõs egészségügyi
szolgáltatások biztosítását,
ez pedig többletjövedelemhez juttatja az illetõ intézményt, és ebbõl fedezni tudják többek között a fizetõs
részlegeken dolgozók bérét.
A miniszter szerint lehetõség nyílik majd olyan struktúrák létrehozására, amelyekben az orvosok kórházi
alkalmazottakként dolgozhatnak a magánszférában is,
és ehhez nem lesz majd szükség a szaktárca külön engedélyére, mint eddig. W
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Röviden
Dsida-est a líra ünnepén
Április 11-én, a költészet napján, 18 órától
a Szatmárnémeti Északi Színház Ács Alajos stúdiótermében Nyílt sebe vagyok a szíven
szúrt világnak címmel Dsida Jenõ emlékét
idézi meg három hírneves színész: Bogdán
Zsolt, Kovács Éva és Csutak Réka. Az est
szerkesztõ-rendezõje Szugyiczky István
színmûvész. Az elõadásra belépõjegyek a
színház jegypénztárában 12 lejes egységáron válthatók.
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Klub-Médiabefutó
Öt produkció jutott tovább Nagyváradon a vetélkedõn

Emlékezés a nagy utazóra
Kõrösi Csoma Sándorra emlékeznek ma este 18 órakor Marosvásárhelyen a Bernády
Házban. A szervezõk különleges eseményre
hívják az érdeklõdõket, akiknek Irimiás Balázs budapesti építész, a Csoma Szobája
Alapítvány elnöke tart elõadást az önkéntesekbõl toborzott kezdeményezésérõl.
Kõrösi Csoma Sándor halálának 170. évfordulóján filmes vetítéssel egybekötött beszámoló hangzik el a mentõakcióról, a Csoma
szobája nevû projektrõl, annak 2011-es
megvalósításairól, amit 20 órától Szemzõ
Tibor díjnyertes filmjének, Az élet vendége –
Csoma legendáriumának levetítése követ.

Nagycsütörtöki hangverseny

V. Terra Siculorum
Ezen a címen rendezik meg a Nemzetközi
Klasszikusgitár-Fesztivált Székelyföldön
2012. április 16–22. között. Az interkulturális rendezvénynek három fontos összetevõje van: verseny, mesterkurzusok és koncertek. A szoló-, kamarazene- és szimfonikus koncertek négy városban zajlanak, kubai, francia, spanyol, osztrák, orosz vendégzenészek fellépésével: Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson és Sepsiszentgyörgyön. A koncertekre
a belépés díjmentes. A fesztiválhoz kötõdõ
versenyrõl és a mesterkurzusokról bovebb
információkat a www.harmoniacordis.org
honlapon olvashatnak az érdeklõdõk.
HIRDETÉS

A klubhangulat és a közvetlen környezet jobb elõadásra sarkallta a résztvevõ csapatokat

produkción is érzõdött – legtöbbjük a hattagú zsûri értékelése szerint sokat javult a déli fõpróbához
képest.
A Médiabefutó idei második,
helyi szakaszában színvonalas
táncprodukcióknak, bársonyos
hangú énekeslányoknak és egy
koktélkeverõ show-nak is szurkolhattak a nézõk, a zsûri szavazatainak köszönhetõen pedig a
temesvári Még 5 perc zenekar, a
székelyhídi T.D.C. Club tánccsapat, a Best of Dance fiatal táncosai, illetve két szólóénekes: Kállai

ÚMSZ
Két táncprodukció, két szólóénekes és egy temesvári zenekar jutott tovább a regionális
döntõbe a Médiabefutó 2012
keddi, nagyváradi szakaszáról. A
tehetségkutató elõször próbálkozott azzal, hogy klubkörülmények közt szervezzen versenyt, és
az eredmény teljes siker volt. Április 3-án este megtelt nézõkkel a
Queen’s Pub koncertterme, és a
közvetlen környezet hatása nemcsak a közönségen, hanem a 12

Fotó: mediabefuto.ro

Krisztina és Hegedûs Aliz jutott
tovább a május 6-i, kolozsvári regionális döntõbe.
A hét nem továbbjutó produkció egyike a Mediabefuto.ro oldalon
tegnap indult közönségszavazás
nyerteseként szintén bejuthat a regionális döntõbe. A versenyzõk
produkciói és a róluk készült fotók szintén itt lesznek elérhetõek.
A Médiabefutó következõ állomásai Szatmárnémeti (Filharmónia, április 4.) és Kolozsvár
(Studház, Transilvania terem, április 5., 19 óra). W

ÚMSZ
Az MTVA, a Duna Televízió és
a Hagyományok Háza 2012ben Fölszállott a páva címmel népzene- és néptáncvetélkedõt szervez. Az ötmillió forint összdíjazású versenyre magyarországi és
külhoni jelentkezõket is várnak.
Pályázhatnak 16–32 év közötti,
hagyományápoló énekesek, néptáncosok és zenekarok. A szervezõk a versennyel tisztelegni kívánnak mindazok elõtt, akik Bartók és Kodály szellemi örököseiként az elmúlt négy évtized alatt
életben tartották nemzeti kultúránk legõsibb ágát, a népi kultúrát. A verseny megrendezését
egyúttal az idén megalakulásának
40. évfordulóját ünneplõ táncházmozgalom is motiválta. E négy
évtizedes munka méltó elismerése, hogy 2011-ben a táncházmódszert mint a szellemi kulturális
örökség védelmének magyar modelljét az UNESCO felvette nyilvántartásába. A vetélkedõ szervezõi a teljes magyar nyelvterületrõl
számítanak együttesekre és szólistákra: április 20-ig lehet jelentkezni adatlap és demófelvétel beküldésével. A zsûri helyszínenként maximum száz produkciót
hív meg a selejtezõkre, amelyeket
május 20. és június 30. között rendeznek meg Gödöllõn, Komáromban, Pécsen, Miskolcon, Szegeden, Kolozsváron és Csíkszeredában. A selejtezõk folyamán az
MTVA stábja forgat a helyszíneken, ezekrõl az eseményekrõl a
Duna Televízió 2012. õszén 3,
egyenként 52 perces mûsort sugároz. A részletek a www. folszallottapava.hu, www.dunatv.hu és a
www.hagyomanyokhaza.hu honlapokon olvashatók. W

„Görcsoldó” karikatúrák tárlata
Antal Erika
Lapunk munkatársa, Horváth Szekeres István karikatúráiból nyílt kiállítás kedden este Marosvásárhelyen a Bernády
Ház emeleti kiállítótermében. A
tárlatot és az alkotót Karácsonyi
Zsigmond, a Népújság fõszerkesztõje mutatta be, aki a rajzokban a
mindennapi élet visszásságaira
hívta fel a jelenlevõk figyelmét.
Amint fogalmazott: bár sokan
görbe tükörnek is nevezik a karikatúrát, lehet, hogy az nem is
annyira görbe, hiszen inkább a
valódi põreségében mutatja be
nekünk az életet. A három hétig
látogatható tárlat karikatúrái az
Új Magyar Szóban jelentek meg
naponta és a Népújság hétvégi
mellékletében. Ahogy Karácsonyi rámutatott, nagyon hiányzik
a romániai magyar sajtóból a karikatúra, a humor. „Ha kicsit
nyugatabbra tekintünk, ott sokkal nagyobb a szerepe a sajtókarikatúrának, a naponta megjelenõ
rajzoknak. Az egykori »vaslédi«rõl megjelent karikatúrák például
nyugatabbra nem keltettek felháborodást, de nálunk nem így lenne, hiszen itt megsértõdnének,
tiltakoznának, ha valamelyik államfõrõl vagy politikusról hasonlót közölne a sajtó. Ilyen körülmények között próbál teret nyerni magának a hazai karikaturista” – magyarázta a fõszerkesztõ,
emlékeztetve arra is, hogy vala-

A szerzõ felvétele

A Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetem zene szakos hallgatói ma 19 órától nagycsütörtöki koncertet adnak a Gecse utcai református templomban. Egyházzenei mûvek
hangzanak el (J. S. Bach, Kodály Zoltán,
Csíky Boldizsár, Makkai Gyöngyvér) a
Szalman Loránd nevével fémjelzett kórus,
valamint szólóénekesek elõadásában.
Meghívottként lép fel: Buta Árpád Attila
énekmûvész és Kinda Szilárd színmûvész.

Fölszállott
a páva-vetélkedõ

Karácsonyi Zsigmond szerint (balra) a karikaturistának nincs könnyû dolga, ha szûkebb pátriánkban akar alkotni

mikor a 90-es évek elején megjelent egy humorlap Csíkszeredában, de nagyon hamar meg is bukott. „Ez azt jelenti, hogy besavanyodtunk. Egy gyomorgörcsös
világban élünk, ahol a hétköznapi történéseket szívre vesszük – a
szomszédaink dühöngenek, nem
tudjuk, mit hoz a holnap, mi lesz
az iskoláinkkal –, erre úgy válaszol a karikaturista, hogy feloldja
a görcsöt, és rávilágít arra a viszszásságra, amely körülvesz” – fo-

galmazott Karácsonyi, hozzátéve, hogy Horváth Szekeres Istvánnak ez sikerül is. A teremben
látható rajzok nagy része rövid
szöveggel van ellátva, egyediséget
adva a színes karikatúráknak.
Téma lehet akár a lecsúszott mesehõs, a Piroska nagymamája,
aki a farkassal kártyázik, vagy
Gulliver utazásának folytatása a
lakók szemszögébõl, vagy akár az
újságíró élete, amint éppen a famaffia által kõhöz kötözve egy tó

mélyén ül, miközben a fõszerkesztõt ez nem érdekli, csak az
aznapi cikket vagy riportot várja.
Horváth Szekeres István az Új
Magyar Szónak naponta két rajzot
készít, közel ezer karikatúrája
gyûlt össze. Ihletet változatos forrásokból merít: a sajtótájékoztatón szereplõ politikusok, közéleti
személyiségek viselkedésébõl, az
újságírók társaságából, egy-egy
rendezvény elõtt elhangzó beszélgetésbõl. W
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PÉNTEK
2012. április 6.
A nap filmjei
TV2, 13.30,

Barátom, Charlie Brown
Szegény kis Charlie Brown! Nem elég ügyes ahhoz, hogy
sárkányt eregessen, ráadásul mindig veszít baseballban is.
De talán most végre eljött az ő ideje! Charlie Brown ugyanis, az osztálytársai csúfos megjegyzései ellenére, jelentkezik
az osztály betűző versenyére, és nyer, méghozzá az első
lesz. Majd következik az iskolai forduló, ahol szintén első helyezést ér el.

Prima Tv, 20.30

Ryan közlegény megmentése
1944. június 6. Az Omaha Beach kódnevet kapott tengerparton a csónakokból védhető fedezékbe igyekvő szövetséges
katonák pergőtűzbe kerülnek, a vérveszteség óriási. Mindenütt halottak, sebesültek, cafatokra szakadt emberi testrészek, haldoklók halálhörgései. A pokol első bugyrán éppen
csak túljutott Miller százados megmaradt embereivel újabb
szinte próbatétel előtt áll.

DUNA TV
7.30 Híradó
7.35 Alpok-Duna-Adria
8.00 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.05 Hogy volt!? (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Csellengők (ism.)
12.30 Térkép (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Vannak vidékek
(ism.)
15.40 Szerelmes földrajz
(ism.)
16.10 Munka-Társ (ism.)
16.40 Heuréka!
Megtaláltam! (ism.)
17.10 Ízőrzők: Pánd
17.40 Nagypénteki passió
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Kulisszatitkok
21.00 Kultikon
21.55 Hírek
21.55 Dunasport
22.00 Via Crucis
23.40 Haydn: A Megváltó
hét szava a keresztfán
0.40 “A kilencedik órában”
1.05 Térkép (ism.)
1.30 Via Dolorosa
- A fájdalmak útja

TVR 1

Pro Tv, 0.00

Moulin Rouge
Párizs, a századfordulón. Christian ragyogóan tehetséges, fiatal író, aki apja akarata ellenére Toulouse-Lautrec bohém
körében tölti napjait. A festő vezeti be a Montmartre művésztársaságába, nem utolsó sorban pedig a mulatók csillogóan dekadens, féktelen világába, ahol szinte minden elképzelhető - kivéve az őszinte szerelmet.

KOSSUTH RÁDIÓ
9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli krónika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöldövezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap történetei 23.25 Esti beszélgetés
BUKARESTI RÁDIÓ
magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben
MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ
11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Művelődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda
13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.15 Élő muzsika 17.55
A nap hírei röviden
KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvényajánló 16.15 Örökül a világnak 17.00 Nap-óra 17.30 Nóták
17.55 Hírek, műsorismertető

7.00 Reggeli híradó
9.10 A palota legendái:
Jumong herceg
(drámasor.)
10.20 Zoom
10.25 Dănutz S.R.L.
(ism.)
11.20 Túl a hírnéven
11.30 Dănutz S.R.L. (ism.)
12.30 Sztárgyár
12.45 A palota legendái:
Gyebaek (dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 e-Fórum
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti
pártok fóruma
16.00 Románia
parlamentje
16.50 La vie en rose
(life-style magazin)
17.40 A palota legendái:
Gyebaek
(dél-koreai drámasor.)
18.53 Hírek
20.00 Híradó plusz
– a nap válaszai
21.00 Egyszer az életben
– szórakoztató magazinműsor (live)
23.10 Kutyaszorítóban
(amerikai thriller, 1992)
0.55 Distractis Show
(ism.)
1.50 Professzionisták
(ism.)
2.40 e-Fórum (ism.)
3.05 Celibidache Univerzuma (ism.)

VIASAT 3
9.05 Gyilkos sorok (ismétlés) 10.05 Gyilkos számok
(ismétlés) 11.00 Columbo:
Ölj meg, ölelj meg! (krimi)
12.55 A dadus (sorozat)
13.55 A nagy házalakítás
(ismétlés) 14.55 Monk (ismétlés) 16.40 CSI (sorozat)
17.35 Esküdt ellenségek
(sorozat) 18.35 Gyilkos számok (sorozat) 19.30 A
nagy házalakítás 20.30
Jóbarátok (sorozat) 21.25
Két pasi (sorozat) 22.20
Higgy neki, hisz zsaru (am.
krimi) 0.30 CSI (ism.)

m1
6.55 Ma Reggel
10.05 A Silla királyság
ékköve (s)
11.10 Elcserélt lányok
(ism.)
11.55 Tetőtől talpig
12.30 Múzeumtúra
13.01 Híradó délben
13.25 P’amende Roma
kultúra
13.55 Esély
14.30 Passió - Munkácsy
Mihály Trilógia
15.00 Marslakók
(magyar sor.) (ism.)
15.35 Telesport (élő)
Magyarország
- Macedónia
Férfi kézilabda olimpiai
selejtező mérkőzés
Élő közvetítés
Göteborgból
17.35 MM A megoldások
magazinja
18.40 Everwood
(am. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Marslakók
(magyar sor.)
21.40 Páduai Szent Antal
- A szó, mely éget (olasz
életrajzi dráma, 2006)
23.25 Az Este
0.00 Négy szellem
0.55 Everwood (am. sor.)
1.45 MM (ism.)
A megoldások magazinja

TVR 2
6.00 Hírek,
Időjárásjelentés (ism.)
7.00 Teleshopping
8.00 Egészségpasztilla
8.10 Mestersége: író
8.20 The Lightkeepers
(amerikai vígjáték, 2009)
(ism.)
10.00 Sztárgyár
11.00 Vallomások
12.00 Biznisz óra (ism.)
13.15 Késhegyen (ism.)
14.00 Tenisz, Davis Kupa:
Hollandia-Románia
(élő)
18.20 Sztárgyár
– verseny show
19.00 Kortárs hírességek:
Nicole Kidman
20.00 Sztárgyár
– verseny show
20.30 Biznisz óra
21.30 Balkáni szokások
22.30 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.30 Sztárgyár
– verseny show
0.00 Egyeseknek
ez tetszik
1.05 Robanásveszély
(ism.)
1.35 Két szélhámos
és egy fél
(olasz romantikus vígjáték), 5. rész (ism.)
2.20 Sztárgyár
– verseny show
(ism.)
2.50 Biznisz óra
(ism.)

SPORT.RO
9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
14.10 Europa League
15.00 Prosport óra 16.00
Europa League 17.00 Pontos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 20.00
LK: Iftimoaie – Stoica
21.00 Halálos csapások
22.00 Wrestling RAW

m2
6.55 Ma Reggel
10.00 Nagypénteki passió
10.32 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 Natúra
13.50 Minifesztivál
14.00 Főtér
15.15 1100 év Európa közepén
15.40 Áldott szép
Húsvétnak gyönyörű ideje
16.40 Família Kft.
(magyar sor.)
17.05 MacGyver (sor.)
17.50 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
18.20 A Nyereg Klub
(sor.)
18.45 Lizzie McGuire
(sor.)
19.10 Esti mese
19.55 Nagypénteki
református istentisztelet
21.00 Híradó este
21.30 A Szórád-ház
(magyar sor.)
23.20 Megkésett memoár
(dokumentumf.)
23.50 Maradj talpon!
0.40 És a nyolcadik napon
(tévéf.)

PRO TV
4.30 Szerelmes regény
(amerikai vígjáték, 2006)
(ism.)
6.00 Happy Hour
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
sport
10.00 Kisvárosi
gyilkosságok
(A Midsomer gyilkosságok)
(angol krimisor.) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek,
sport
14.00 Andre
(amerikai vígjáték, 1994)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek,
sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour
- Cătălin Măruţă
szórakoztató műsora
19.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
20.30 A románok
tehetségesek
– verseny show
0.00 Moulin Rouge
(am.-auszt. zenés dráma,
2001)
2.15 Andre
(amerikai vígjáték, 1994)
(ism.)
3.45 Moulin Rouge
(am.-auszt. zenés dráma,
2001) (ism.)

ACASÃ
9.15 Titkok a múltból
(ismétlés) 10.45 Elárult lélek (sorozat) 12.15 A végzet hatalma (sorozat)
14.30 Esmeralda (sorozat)
15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Igaz történetek 17.30 Titkok a múltból (mexikói sorozat)
19.30 Elárult lélek (sorozat) 20.30 A végzet hatalma (sorozat) 22.00 Lola
(amerikai sorozat) 23.30
Hét bűn (brazil sorozat)
0.30 Igaz történetek
(ismétlés)

RTL KLUB

TV2

HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Hasítsatok bele!,
Star Wars
- A klónok háborúja,
Pindúr pandúrok
8.35 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.25 Második esély
(sor.)
11.35 Top Shop
13.15 Asztro Show
14.15 Az éden titkai
(görög sor.)
15.15 Sarokba szorítva
(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.)
22.25 CSI: Miami helyszínelők (am. krimisor.)
23.20 Gyilkos elmék
(am.-kan. krimisor.)
1.25 Reflektor
1.40 Törzsutas (ism.)
2.10 Kemény zsaruk
(am. sor.)

6.25 Teleshop
7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel Hírmagazin
8.00 Mokka
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
11.55 EZO.TV
13.30 Barátom, Charlie
Brown (am. animációs
vígjáték, 1969)
15.10 La Pola
(kolumbiai drámasorozat)
16.15 Csoda
Manhattanben
(am.-mex. rom. sor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(amerikai-mex. sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
A TV2 magazinja
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.20 Megasztár 6.
(magyar szór. műsor),
Döntő
Közben: Kenósorsolás
1.05 Grimm
(am. sor.)
2.05 Aktív
2.35 Tények Este
3.10 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
4.10 Alexandra Pódium
(ism.)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 Ikon (ism.)
10.30 Ázsia (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
12.05 Panaszkönyv (ism.)
12.30 Sportré (ism.)
13.00 Déli híradó
13.45 Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Felfedező
17.05 BBC Reporters
A BBC riportműsora
17.30 BBC Hard Talk
18.00 Híradó
18.30 Európai híradó (ism.)
19.15 Bruttó
19.45 Tíz perc (ism.)
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.00 Híradó
23.30 Riasztás (ism.)
0.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat

ANTENA 1

PRIMA TV

DISCOVERY

6.00 Híradó, Sport
(live)
8.00 Reggeli matiné
- Razvan és Dani műsora
(live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony
a fiamnak
– reality show
11.30 A „vénlegény”
– verseny show (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony
a fiamnak
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
- talk show Simona
Gherghe-vel
19.00 Híradó,
Sport, Időjárásjelentés
20.20 A múmia visszatér
(amerikai kalandfilm,
2001)
Sz.: Brendan Fraser,
Rachel Weisz
23.15 A fenébe is
- Xtra Show Mihai
Bendeac-al
0.30 Gyikosság álomban
(kanadai krimi, 2004)
2.15 Híradó,
Sport, Időjárásjelentés
(ism.)
3.00 A fenébe is
- Xtra Show Mihai
Bendeac-al (ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Levintza bemutatja
(ism.)
8.30 Stílustitkok (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 CSI: A helyszínelők
(ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéletes (román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Sport, diéta és egy
sztár
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyákról
16.00 Végzetes tévedés
(amerikai thriller, 1999)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tortán
20.30 Ryan közlegény
megmentése
(amerikai háborús filmdráma, 1998)
0.00 A Kulcsfigura
(amerikai krimi)
2.00 Hírek,
Időjárásjelentés (ism.)
3.00 Levintza bemutatja
(ism.)
3.30 A Kulcsfigura
(amerikai krimi) (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Ki ad többet?
- A Rolling Stones sznúkerasztala
7.30 Licitvadászok
8.00 Autókereskedők
úton - Fiat 500
9.00 Hogyan készült?
10.00 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag...
- Motormítosz
12.00 Megavilág
- Németország
13.00 Autókereskedők
- Corvette C4, DeLorean
15.00 Újjáépítők
- Brushtang
16.00 Ki ad többet?
- A Rolling Stones sznúkerasztala
16.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés
törvényei
- Észak-Ausztrália
18.00 A túlélés
törvényei
- Oregon
19.00 Autókereskedők
21.30 Hogyan készült?
22.00 Dynamo
- varázslat a világ körül
23.00 A teljes ember:
Muhammad Ali
0.00 A túlélés
törvényei
- Európai Alpok
1.00 Autókereskedők
újratöltve
- Mazda MX-5
2.00 Ross Kemp

FILM+
8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Egy zseni, két haver,
egy balek (olasz-franciaNSZK vígjáték) 13.30 Káoszelmélet (am. vígjáték)
15.10 Spionfióka (am.
vígj.) 16.55 Jackie Chan:
Első csapás (auszt.-hongk.orosz vígj.) 18.30 Hazárd
megye lordjai (amerikai
vígjáték) 20.15 Száguldás
a semmibe (amerikai film)
22.00 Halálos leszámolás
(amerikai film) 0.00 Szigorúan bizalmas (amerikai
krimi)

KANAL D
8.45
Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm
12.30 Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.15 Egy lépés a
boldogságig (török sorozat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 20.00 A
sors ellen (török sorozat)
22.15 D-Paparazzi (lifestyle magazin) (ismétlés)
23.00 Angel bosszúja
(amerikai akciófilm) 1.00
Kanal-D Hírek (ismétlés)
2.45 Akarsz milliomos lenni? (ismétlés)

ETV
9.30 Hargita magazin
10.00 Aktuális 10.30
Kárpát Expressz 16.00
Híradó 16.15 Tájkép
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Híradó 17.50 Egészséges
percek 18.00 Zene 18.30
Híradó 19.00 Kultúrcsepp
19.30 Híradó 20.00
Többszemközt 20.30 Mohi Sándor: Imádság 21.00
Híradó 21.30 Kultúrcsepp
22.00
Többszemközt
22.30 Híradó 23.00 Napraforgó (ism.) 0.00 Zene
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A nap filmjei
TV2, 20.35

Producerek
Max Bialystock, a sikertelen producer és ifjú könyvelője, Leo
Bloom kieszeli a tökéletes tervet, amellyel úgy érzik, semmi
perc alatt meggazdagodnak. Ha ugyanis több pénzt szednek
össze egy darabhoz, mint amennyi a bemutatáshoz szükséges, akkor úgy járnak a legjobban, ha a darab megbukik,
mert azzal nagyobb summát keresnek, mintha siker lenne.

Pro Tv, 22.45

Túszdráma
Egy fiatal anya és gyermeke halálával végződő túszmentő
akció után Jeff Talley, a Los Angeles-i rendőrség szakértője
egy csendes kisváros rendőrfőnökeként folytatja pályáját.
Nem sokkal megérkezése után azonban három rablásra készülő tinédzser tévedésből egy korrupt könyvelő tulajdonában lévő, több millió dollárt érő villában találja magát. Pánikba esnek és túszul ejtik a családot.
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DUNA TV
7.00 Gazdakör
7.25 Nagyszombati körmenetek régen és most
7.45 Családi krónikák
8.25 Heuréka! Megtaláltam!
8.50 Sírjaik hol domborulnak...
9.20 Talpalatnyi zöld
9.45 Duna anzix (s)
10.05 Daktari (s)
11.00 Zarándokutakon
11.30 Világ-nézet
12.30 Munka-Társ
13.02 Híradó
13.15 Lyukasóra
13.40 Mindennapi hősök
14.10 Önök kérték! (ism.)
15.05 Pannon expressz
15.35 Jézus
(am.-ol.-ném. filmdráma, 1.
rész, 1999)
17.05 Magyar elsők
17.25 Leányvásár
(magyar rom. vígj., 1941)
19.00 Híradó
19.30 Hogy volt!?
20.30 A Megfeszített
(zenés f.)
22.20 Napok, évek, századok
23.15 Dunasport
23.30 Lajkó Félix a Művészetek Palotájában
1.10 Túlparton
(grúz-kazah filmdráma,
2009)
2.40 Húsvét szent Tavasza

TVR 1

DUNA Tv, 1.10

Túlparton
Egy anya gyermekével az etnikai tisztogatások elől menekülni kényszerül Abháziából. A fiú apja betegsége miatt nem
tart velük. Ők ketten sikeresen megérkeznek Grúzia fővárosába, Tbiliszbe, és megpróbálnak új életet kezdeni. A gyerek
azonban képtelen megszokni az új környezetet, hiányzik neki a régi otthona, és természetesen az apja. Barátaitól rémtörténeteket hall arról, ami Abháziában zajlik.

BUKARESTI RÁDIÓ
magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó
15.10 Hétvégi magazin
MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ
8.00 Jó reggelt, Erdély! Híradás, Telefontársasjáték,
Filmajánló, Világjárók
10.05 Térerő
14.00 Híradás,
Aranyszalagtár,
Alternatívzene
16.00 Híradó Ötórai tea: Megy a magnó, Súrlott grádics,
A hét zeneműve, Versműsor, Gramofon
KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

6.55 Románia hímnusza
7.00 Disney klub
7.55 Zoom
8.10 Az ember és az idő
9.30 Zarándok
10.10 Gyermekek
televiziója
11.30 Közelebb hozzád
12.00 Pro Patria
12.30 Az én Európám
13.00 Játszmák
és érdekek
14.00 Hírek,
időjárásjelentés
14.30 Egyszer az életben
– szórakoztató műsor, 1.
rész
15.30 Egyszer az életben
– szórakoztató műsor, 2.
rész
16.30 Találkozunk
a TVR-ben
– talk show
(live)
18.00 Tévéenciklópédia
18.53 Hírek,
időjárásjelentés
20.00 Híradó interjú
20.25 Distractis Show
(szórakoztató magazin)
21.25 Az elnök
(francia filmdráma, 2006)
23.10 Professzionisták
(talk show)
0.10 Sárkány osztag
(amerikai-hongkongi akciófilm, 2005)
2.00 A tintahal és a bálna
(amerikai filmdráma,
2005)

VIASAT 3
9.50 Halottnak a csók
(sorozat) 10.20 Columbo:
Az ínyenc gyilkos (am. krimi) 12.10 Sunday School
Musical (am. zenés film)
13.55 Szívek szállodája
(sorozat) 14.50 Szex és
New York light (sorozat)
15.50 Éden Hotel 2 (ism.)
17.50 Duma - A vadon hívó szava (amerikai-angol
kalandfilm) 19.55 Kapás
van (am. vígjáték) 22.00
Nincs kiút (amerikai thriller) 0.15 Bűvölet (amerikai
thriller)

m1
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Az Este
(ism.)
7.00 Magyar gazda
A hazai agrárium képekben, számokban, ízekben
7.25 Anno
7.55 Ma Reggel Közéleti
műsor
10.00 Delta
10.30 Mozdulj!
11.00 Angi jelenti
11.30 KorTárs
12.00 Tér és idő keresztjén Húsvét a művészetekben
12.30 Most a Buday
13.01 Hírek
13.05 Székelyföldi húsvét
13.35 Zöld Tea
14.05 Tetőtől talpig
14.35 Magyarország –
Brazília férfi kézilabda
olimpiai selejtező mérkőzés
16.30 Giotto és Assisi
Szent Ferenc
17.35 A Szövetség
18.30 Gasztroangyal
19.30 SzerencseSzombat
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Ben Hur
(ang.-kan.-sp. akció sor.)
0.05 A Bécsi Filharmonikusok koncertje Madridban
1.45 Giotto evangéliuma
(olasz dokf.)

TVR 2
5.20 Mesager
6.00 Hírek, időjárásjelentés (ism.)
7.00 Teleshopping
8.00 Cap compas
8.30 Szentek
és mesterségek
9.00 UEFA Champions
League Magazin
9.30 Motomágia
10.00 Sztárgyár
– verseny show
11.00 Városi kaland
12.00 Minden pénzt megér
13.00 Jamie forradalma
13.30 Románia ízvilága
14.10 Figyelem,
énekelünk!
– szórakoztató műsor
15.50 Lehet, hogy nem
tudtad
16.00 Davis kupa: Hollandia-Románia
19.00 Kaland és természet
19.30 Topping
(life-style magazin)
20.00 Sztárgyár
– verseny show
20.30 Britannic (angolamerikai akcióf., 2000)
Sz.: Amanda Ryan,
Edward Atterton
22.10 Feltámadási szertartás (live)
1.30 Figyelem, énekelünk!
(ism.)
3.00 Britannic
(angol-amerikai akcióf.,
2000) (ism.)

SPORT.RO
9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Sport.ro Hírek
10.05 ProMotor 11.00
Pontos sportidő 13.00
Sport.ro Hírek 14.00
Europa League 15.00
Sport.ro Hírek 15.05 Fogadás a félelemmel
16.00 Mitica ligája
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Mitica ligája
20.00 Fogadás a félelemmel 21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling SMACK,
Showtime 23.00 1000
halálos történet

m2
6.50 Az Ótestamentum
(sorozat)
8.10 Zöld 7-es
8.11 A bűvös körhinta
(sorozat)
8.20 Geronimo Stilton
(sorozat)
8.45 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban (s)
9.10 Zorro legendája
(sorozat)
9.55 Felfedező úton a Robinson család (s)
10.20 A Nyereg Klub (s)
10.45 Lizzie McGuire (s)
11.10 A hetedik testvér
(sorozat)
12.30 Vízitúra Életmód
magazin
13.00 Marslakók (s)
15.15 Magyarország története
15.45 Dörmögőék újabb
kalandjai (bábf.)
15.50 Frakk, a macskák
réme (s)
16.00 Csizmás kandúr
17.00 Sky kapitány és a
holnap világa (akcióf.)
18.45 Mi micsoda
19.15 Esti mese
20.10 Szerelmem, Afrika
(sorozat)
21.00 Híradó este
21.30 A Szórád-ház (s)
23.25 Megkésett memoár
23.50 Gasztroangyal
0.45 Vasas Híd-Kecskeméti TE labdarúgó mérkőzés

PRO TV
6.00 Happy Hour
–szórakoztató magazin
(ism.)
7.00 Pro Tv-hírek,
Mi történik doktor úr?
10.00 Mi történik doktor
úr?
10.45 Fogadás az élettel
(román sorozat)
(ism.)
12.00 Fogadás az élettel
(román sorozat)
(ism.)
13.00 Pro Tv-hírek,
sport, időjárásjelentés
13.05 Angyalok városa
(am. rom. dráma, 1998)
15.30 A románok
tehetségesek
– verseny show
19.00 Pro Tv-hírek,
sport, időjárásjelentés
20.30 Törvénytisztelő
polgár
(amerikai krimi, 2009)
Sz.: Gerard Butler,
Jamie Foxx
22.45 Túszdráma
(amerikai-német akciófilm,
2005)
Sz.: Bruce Willis,
Kevin Pollak,
Jimmy Bennett
0.45 Törvénytisztelő
polgár
(amerikai krimi, 2009)
(ism.)
2.45 Túszdráma
(amerikai-német akciófilm,
2005) (ism.)

ACASÃ
7.45 Titkok a múltból (mexikói sorozat) 10.45 Elárult lélek (mexikói sorozat) 12.15 A végzet hatalma (sorozat) 14.30 Esmeralda (mexikói sorozat)
15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Mesés
hölgyek 17.30 A lángoló
ég alatt (am-kol. sorozat)
19.30 Elárult lélek (sorozat) 20.30 A végzet hatalma (sorozat) 22.00 Lola
(am. sor.) 23.30 Hét bűn
(sorozat) 0.30 Igaz történetek (ism.)

RTL KLUB

TV2

HÍR TV

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó kalandjai ,
Éliás, a kis mentőhajó,
Yakari, Dini, a kis dinoszaurusz,
Tűzoltó mesék,
Tom és Jerry új kalandjai,
Hupikék törpikék,
Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szaki
11.00 Hasítsatok bele!
(anim. sor.)
11.25 Asztro Show
12.20 Házon kívül (ism.)
12.50 Autómánia
13.25 Amerika legkeményebb melói (s)
14.25 Lost
- Eltűntek (s)
16.25 Hetedik érzék
(sorozat)
17.30 Pokolba
a szerelemmel
(am. rom. vígj., 2003)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz Magazin
20.30 Csillag Születik
Tehetségkutató show-műsor
22.05 Féktelenül 2.
(amerikai akciófilm, 1997)
0.35 A nagy hajcihő
(angol-amerikai vígjáték,
1999)
2.20 Fókusz Plusz Magazin (ism.)

7.25 Tv2 matiné
414-es küldetés,
Bajkeverő majom,
Fifi virágoskertje,
Roary, a versenyautó
11.00 Babavilág
11.25 9 hónap
11.55 Tűsarok
(magazinműsor)
12.25 Bajnokok Ligája
magazin
12.55 Én is szép vagyok
(ism.)
13.25 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
14.25 TopSpeed
14.55 Autóguru
15.25 Xena
(am. kaland sor.)
16.25 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.25 Hawaii Five-0
(am. sor.)
18.25 Sas kabaré
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Aktív Extra
A TV2 tudományos és ismeretterjesztő magazinja
20.35 Producerek
(am. zenés vígj., 2005)
Közben: Kenósorsolás
23.10 John Rambo
(am.-német akcióf., 2008)
Közben: Kenósorsolás
0.45 A fehér sárkány
(hongk. akcióf., 2004)
2.30 EZO.TV
3.30 Kalandjárat (ism.)
3.55 Teleshop

9.05 Befutó
10.05 Felfedező
10.30 BBC Click
11.05 Ikon (ism.)
11.30 Ősök tere (ism.)
12.05 Tíz perc
12.30 Stopper (ism.)
13.00 Déli híradó
13.40 Hungarorama, Közvetlen ajánlat
14.05 Panaszkönyv (ism.)
14.30 GyógyHír
15.05 Garázs
15.30 Bruttó (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Európai híradó
(ism.)
17.05 Ázsia
17.30 Globál (ism.)
18.00 Híradó
18.30 BBC Reporters
(ism.)
A BBC riportműsora
19.05 BBC Hard Talk (ism.)
19.30 Célpont (ism.)
20.00 Híradó
20.30 Retrográd (ism.)
21.05 Civil kaszinó (ism.)
22.00 Híradó
22.30 Riasztás (ism.)
23.05 Vetítő (ism.)
Válogatás magyar dokumentumfilmekből
23.06 A szovjet levelezőpajtás (dokumentumf.)
0.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai magazinja
0.30 Felfedező (ism.)
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DISCOVERY

4.00 Közvetlen hozzáférés
- talk show Simona
Gherghe-vel (ism.)
5.45 Lale
(török sor.) (ism.)
7.00 Híradó,
Sport,
időjárásjelentés
10.00 A múmia visszatér
(amerikai kalandf.) (ism.)
12.45 Mr. Bean
(angol sorozat)
13.00 Híradó,
Sport, időjárásjelentés
(live)
14.00 Menyasszony
a fiamnak
– reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
16.00 Híradó,
Sport, időjárásjelentés
(live)
17.00 Menyasszony
a fiamnak
– reality show
19.00 Híradó,
Sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 Valhonnan ismerlek – verseny show
23.30 Démoni csapda
(amerikai thriller, 1998)
2.15 Gyerekszomorító
igen (amerikai családi vígjáték, 2005)
Sz.: Josie Bissett, Rob Estes
3.45 Démoni csapda
(amerikai thriller, 1998)
(ism.)

6.00 A cseresznye a tortán (ism.)
7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 Végzetes tévedés
(amerikai thriller) (ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Mosoly négy keréken
11.00 Stílustitkok
11.30 Sport, diéta és egy
sztár
12.00 Zöld arc
– talk show
13.00 Fintescu hídja
14.00 Alex és Emma
- Regény az életünk
(amerikai romantikus vígjáték, 2003)
16.15 Anyacsere
- reality show
(ism.)
18.00 Hírek,
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye
a tortán (ism.)
20.30 Az ügyfél
(am. thriller, 1994)
23.15 Titkos szerelmek
(telenovella)
0.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
0.45 Titkos szerelmek
(telenovella)
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Fintescu hídja
(ism.)
3.30 Az ügyfél
(am. thriller) (ism.)

7.00 Ki ad többet?
- Rubin nyakék
7.30 Licitvadászok
- A Vadnyugat
8.00 Autókereskedők
úton - Land Rover
9.00 X-Machines
- A szupergépek
10.00 A mérnök szemével
11.00 Ki ad többet?

FILM+
8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Baywatch - Hawaii
esküvő (amerikai akciófilm) 12.55 Bújj, bújj, ördög! (amerikai vígjáták)
14.30 Kemping (francia
vígjáték, 2006) 16.25
Huncutka (amerikai vígjáték, 1991) 18.25 Nincs
kettő négy nélkül (olasz akció-vígjáték, 1984) 20.30
Spárta a köbön (amerikai
vígjáték, 2008) 22.00
Penge (am. akcióthriller,
1998) 0.15 A falka (amerikai thriller, 2007)

KANAL D
8.15 Nevessünk! 9.00
Mesteremberek ideje 9.45
D-Paparazzi 10.30 Röplabdázó csodakutya (kan.
vígjáték) 12.30 Kanal-D
Hírek 13.30 Véletlen anya
15.00 Cancan TV 16.45
Szerelmes vallomás (román film) 18.45 A nap híre 19.00 Kanal-D Hírek
19.45 Ez Románia! 20.30
Esküvő meglepetésekkel
22.30 Latin sárkány (amerikai akciófilm) 0.30 Szégyen és gyalázat (amerikai
vígjáték)

- Hőlégballon
- Gyapjasmamut-agyar
13.00 Licitvadászok
- A Fender Stratocaster
14.00 Viharvadászok
- Vihar St. Louis felett
15.00 Dynamo
- varázslat a világ körül
16.00 Vakmerők
- A Pókember visszatér
17.00 Autókereskedők
- újratöltve - BMW 635
18.00 Egyszer egy ilyet
vezetni!
19.00 Újjáépítők
– Beverly Hills-i Camaro
21.00 Viharvadászok
22.00 Katonai ritkaságok
23.00 Licitvadászok
0.00 Ki ad többet?
- DeLorean időgép
1.00 Aranyláz Alaszkában
- A sors fintora
2.00 Akiből tengeralattjáró
parancsnok lesz
ETV
8.00 Mohi Sándor: Imádság 8.30 Zene 8.45 Ízelítő,
ismétlés 9.00 Néptánc
9.30 Hitélet, ismétlés
10.00 Népzene 10.15 Néptánc 16.00 Hitélet 16.30
Piactér, ismétlés 17.30 Hargita Magazin, ismétlés
18.30 Híradó 19.00 Erdélyi
Kávéház 19.30 Híradó
20.00 Piactér, ismétlés
20.30 Híradó 21.00 Kultúrcsepp, ismétlés 21.30
Híradó 22.00 Többszemközt, ismétlés 22.30 Híradó
23.30 Tájkép, ismétlés
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Az év 15. hete és 96. napja, hátravan 270 nap
Ma Vince és Julianna napja van.
A Vince a latin eredetû férfinév, a Vincentius rövidülése. Jelentése: gyõztes.
A Julianna nõi név a Juliánusz férfinév nõi párja.
Holnap a Bíborka és Vilmos nevûeket köszöntjük.

XÉvforduló
• 1951 – A Rosenberg házaspárt a Szovjetunió javára végzett kémkedés miatt
halálra ítélik az Egyesült
Államokban.
• 1963 – Forródrótot létesítenek a Fehér Ház és a
Kreml között.

XVicc
– Pincér! Mit jelentsen ez?!
A levesemben egy darázs
úszik!
– Elnézést uram, de a legyeink már kifogytak!

XRecept
Tejszínes-parajos csirkecsíkok spagettin tálalva
Hozzávalók: 5 dkg jó minõségû bacon, 1 evõkanál

Gondolatjel

olaj, 3 dl fõzõtejszín, 3 gerezd fokhagyma, 3 fej vöröshagyma, 2-3 ág friss kakukkfû (friss hiányában 1 teáskanál
szárított),
2
db
csirkemellfilé, só, bors, 10
dkg reszelt sajt, 25 dkg
spaghetti, 45 dkg friss vagy
fagyasztott spenót.
Elkészítés: Az olajon kissé
megpirítjuk a kockázott bacont, majd hozzáadjuk az apróra vágott hagymát. Amikor a hagyma is pirulni kezd,
beletesszük a csíkokra vágott
csirkemellfilét. Sózzuk, borsozzuk, majd mikor megpirult a csirke, hozzáadjuk a
tisztított parajleveleket vagy
a fagyasztott spenótot, és jól
átforgatjuk. Hozzáadjuk az
apróra vágott fokhagymát, és
a kakukkfüvet is beletesszük.
Közben kifõzzük sós vízben
a szokott módon a tésztát, leszûrjük. Mikor minden megfõtt, a spenótos csirkéhez adjuk a tejszínt, beleszórunk
egy kis reszelt sajtot, összeforraljuk. A spagettire halmozva, reszelt sajttal megszórva tálaljuk.

annál, mint amikor a bennünket
nem szeretõ emberek másokat is
lebeszélnek a minket szeretésrõl.
Ez meglehetõsen könnyû dolog
és gyakrabban elõfordul, mintsem gondolnánk. Nem is annyira szavakkal, mint inkább a felénk árasztott elutasítással vesznek rá másokat is, hogy minket
elutasítsanak. Az ember mindig
fél a csalódástól, ezért aztán sokszor óvatosabb, mint kellene.

Horoszkóp

De azért nem foszthat meg senkit
ettõl az illúziótól.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Kevés az ideje, de azt okosabban
kellene eltöltenie. Vagy talán inkább oktalanabbul. Kevésbé a
célt hajszolva, inkább meg kellene tanulnia meglátni azt, ami
mellett nem lehet elmenni.

Talán senki sem éri önt utol a türelem erényében, most azonban
még önt is kihozhatják a sodrából. A világ felszíni jelenségeinek
túlértékelése helyett gondoljon
inkább arra, ami jó.

BIKA (IV. 21.–V. 20.)

SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Talán a tavasz teszi, hogy egyre
vidámabb. Fontos is, hogy megõrizze optimista életszemléletét,
hogy az életnek mindig a szép oldalát lássa.

A munkahelyi sikerekért most
jobban meg kell küzdenie, mint
azt az utóbbi idõszakban megszokta. Ne keserítse el a kihívás,
a végén még örömét is leli az erõpróbában.

Figyeljen jobban az egészségére!
Már régóta bujkálhat önben valami, és csak arra vár, hogy ön
túlhajszolttá, idegessé és legyengültté váljon.

NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

BAK (XII. 22.–I. 20.)

A közelmúltban változás állt be
az életében, kapcsolataiban,
környezetében. Ne fogja fel tragikusan. A változás az élet része.

Kisebb-nagyobb megrázkódtatások érhették a közelmúltban, de
most már kezd feltárulni ön elõtt
az értelme is.

OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Pénzügyi téren lassan, de biztosan siker koronázza a tevékenységét. Most sokat javíthat azon a
bizonyos mérlegen.

Ha nem fogalmazza meg pontosan az elvárásait, akkor jó úton
van affelé, hogy egyben le is
mondjon róluk.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Amit tegnap még megcáfolhatatlan igazságnak gondolt, mára
már esetleg csak bolondos illúzió.
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VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Lapunk megjelenését támogatja a

HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ön a végletek embere lett: hol túl
kemény, és szigorúságával mindenkit elijeszt magától, és akkor
végleg bezáródik önmagába.

és a Szabad Sajtó Alapítvány
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Szuperliga rangadókkal
A tavalyinál erõsebb bajnokságra számít a rögbiszövetség elnöke
Rögbi
ÚMSZ
Látványos meccseket, rangadós fordulókat ígér Alin
Petrache, a Román Rögbiszövetség elnöke a hétvégén rajtoló
Szuperliga idei szezonjára. „A tavalyinál sokkal erõsebb lesz az
idei bajnokság. A legtöbben a dobogós helyekre pályáznak majd,
gyakorlatilag minden fordulóban
négy rangadó lesz” – magyarázta
a sportvezetõ.
A bajnoki címért várhatóan a
Steaua, a Temesvár és a címvédõ
Nagybánya csapatai küzdenek
majd, Constantin Ene, a Nagybányai ªtiinþa csapatkapitánya
kijelentette: „Mi minden évben a
bajnoki cím és a Román Kupa
megszerzését tûzzük ki célul.
Tudjuk, hogy ez nem lesz egyszerû, mivel a többi együttes is
sokat erõsödött, de mi mindent
elkövetünk majd a sikerért.” A
címvédõ örök riválisa, a Steaua
sem akarja alább adni: „Már
négy éve próbáljuk megnyerni a
bajnokságot, reméljük, hogy idén
sikerül” – mondta Viorel Lucaci,
a bukarestiek kapitánya. A temesvári klub tulajdonosa, Dan
Dinu viszont rendkívül magabiztos csapata sikerét illetõen, úgy
gondolja, hogy a többieknek esélye sem lesz ellenük. Szerinte ez
az év Cãtãlin Fercu éve lesz, õ
lesz a legjobb játékos, mivel a
csapat új stílusa jól illik hozzá. A

A temesváriak trónfosztásra készülnek. Nem félnek a címvédõ Nagybányától

Béga-partiak rögbise amúgy még
mindig nem szerepelhet a válogatottban, mivel annyira fél a repüléstõl, hogy a legutóbb megtagadta, hogy elutazzon az új-zélandi világkupa-mérkõzésekre, és
ezért kizárták a legjobbak közül.
A Dinamo, a Konstanca és a
Bukaresti CSM egyelõre az alapszakaszra koncentrál, ahol a legjobb négy közé jutást tûzte ki célul. Mindegyikük erõsített a tavalyi szezonhoz képest, így érthetõ
optimizmussal várják a szezon-

kezdést. A CSM csapatkapitánya, Ionuþ Florea úgy fogalmazott, hogy õk a rögbi „Sportul
Studenþesc”-je, s miután már tavaly is közel álltak ahhoz, hogy
meglepetést szerezzenek, most
mindenkép szeretnének problémát okozni a „nagyoknak”.
A Kolozsvár és a Iaºi az élvonalban való bennmaradásért fog
harcolni. A bajnokság alapszakasza után ugyanis a legjobb négy
alakulat küzd a bajnoki címért, az
5–8. helyen végzõk az alsóház-

ban küzdenek majd, s a két utolsó helyezettet visszasorolják a
másodosztályba.
A Szuperliga idei szezonja
szombaton 11 órakor kezdõdik a
CSM–Temesvár-mérkõzéssel. A
GSP TV a 15 órakor kezdõdõ
Iaºi–Steaua-meccset sugározza
élõben, míg vasárnap a Dinamo–Konstanca-találkozót közvetíti, szintén 15 órától. Kolozsvár–Nagybánya-összecsapás
is vasárnap lesz, mégpedig 11
órától. W

Hajsza a Salátástálért

Labdarúgás

Tenisz

Érvényesült a papírforma a
negyeddöntõ keddi visszavágóin: a címvédõ Barcelona FC és
a Bayern München labdarúgócsapata kvalifikált elsõként a Bajnokok Ligája elõdöntõjébe.
A katalánok a múlt heti, idegenbeli, gól nélküli döntetlen
után a Nou Campban már nem
kegyelmeztek az AC Milannak,
s 3-1-re verték vendégeiket. Igaz,
elsõ két találatukat tizenegyesbõl
szerezte Lionel Messi, aki ezzel
megdöntötte az egy szezonon
belül elért gólok BL-rekordját, s
immár 13-nál tart a mostani
idényben. A korábbi, 12-es csúcsot is õ tartotta a holland Ruud
van Nistelrooyjal (Manchester
United, 2003) közösen. Az argentin csatárnak a mostani kettõ
volt az 50. és 51. gólja a Bajnokok Ligájában, amivel elõrelépett az örökranglista harmadik
helyére. Már csak az 56 gólos
van Nistelrooy és a góllövõlista
élén 71 találattal tanyázó Raúl
van elõtte.
A Barcának kedden megítélt
büntetõk jogosságával azonban

Nem zárolták a futballszámlákat
A Profi Labdarúgóliga (LPF) elnöke,
Dumitru Dragomir, valamint a Román
Labdarúgó-szövetség (FRF) sajtószóvivõje,
Paul Zaharia is cáfolta a Gsp.ro információját, mely szerint az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA) tegnap zárolta a
két sportszervezet számláját a Craiovai
Universitatea futballklub kizárása miatt. A
DNA, mint ismert, korábban eljárást indított a sportvezetõk ellen, mivel jogtalannak
tartják a „ªtiinþa” kizárását a szövetségbõl.

Papírforma Edmontonban

BL: Messi megállíthatatlan
Hírösszefoglaló

Röviden

nem mindenki ért egyet, különösen Zlatan Ibrahimovic, az AC
Milan támadója sérelmezte, hogy
a bíró ilyen szigorúan büntette
Alessandro
Nesta
Sergio
Busquets elleni szabálytalanságát. „A Barcának nincs szüksége
ilyesféle segítségre, hiszen a világ
legjobb csapatáról van szó” – nyilatkozta a meccs után. A katalánok vezetõedzõje, Pep Guardiola
viszont egyetértett a sípmester
döntésével, szerinte „semmi kétség nem merülhet fel” a büntetõk
jogosságát illetõen.
A mérkõzésen amúgy a 11.
percben szerzett vezetést a házigazda, ám Nocerino a 33. percben kiegyenlítette az állást. Erre
válaszolt a 41. percben Messi,
majd Iniesta állította be a végeredményt az 53. percben. A címvédõ Barcelona a tegnapi lapzártánk után rendezett Benfica–
Chelsea-párharc továbbjutójával
játszik az elõdöntõben.
Az Olympique Marseille-t kedden Olic duplájával 2-0-ra legyõzõ Bayern München 4-0-s összesítettel kvalifikált a legjobb négy
közé, ahol a szintén tegnapi lapzártánk után rendezett APOEL–
Real Madrid-csata gyõztesével találkozik. W

EL-negyeddöntõ: jöhet a visszavágó
Az elõdöntõbe jutás a tét az Európa Liga ma esti mérkõzésein. A
negyeddöntõ visszavágóin talán csak a Bilbao érezheti magát biztonságban, hiszen a németországi 4-2-es gyõzelme után várhatóan hazai pályán sem lesz problémája a Schalkéval. A többi mérkõzés azonban tartogathat meglepetést, hiszen az elsõ felvonásban mindegyik vendégcsapat 2-1-re kapott ki. Ma a Valencia fogadja az AZ Alkmaart, a Metalist a Sporting Lisszabont, míg a
Hannover a Madridi Atléticót látja vendégül.

Turós-Jakab Laszló
Péntektõl vasárnapig minden
szinten játszanak a férfi teniszcsapatok Davis-kupájában, a
románok és a magyarok is pályára lépnek.
Az Euro-afrikai zóna elsõ csoportjában egy vadonatúj román
gárda mutatkozik be Amszterdamban, a hollandokkal szemben. Az Andrei Pavel szövetségi
kapitány menesztésével elégedetlenek, élükön Victor Hãnescuval,
testületileg lemondták a részvételt, így Petru-Alexandru Luncanu (443. a világrangsorban),
Andrei Dãescu (680.), Darius
Florin Brãguºi (942.) és Florin
Mergea (1512.) képviseli Romániát. A Sporthallen Zuidban esedékes találkozójának a házigazdák is kevésbé ismert játékosokból összeverbuvált csapattal vágnak neki, csak Robin Hasse (53.)
neve cseng ismerõsen. A többiek:
Thomas Schoorel (132.), Igor
Sijsling (124.) és Jean-Julien
Rojer (38. a párosok világrangsorában). Ez lesz az ötödik holland–román DK-összecsapás, az
eddigi mérleg 2-2.
Az Euro-afrikai I. zóna második csoportjában a magyarok a
letteket fogadják Nyíregyházán.
Hornok Miklós szövetségi kapitány Kellner Ádámnak (346.),
Balázs Attilának (450.), Fucsovics Mártonnak (554.) és Gödri
Leventének (1053.) szavazott bizalmat, míg a baltikumiak
Ernests Gulbisra, Andis Juskára,
Deniss Pavlovsra és Martins

Podzusra számítanak. A két csapat még sosem találkozott egymással a DK-porondon.
A Világcsoportban a legjobb
négy közé jutás a tét, kiegyensúlyozott mérkõzésekre van kilátás.
Legjobbjuk, Rafael Nadal hiányában, a spanyoloknak nem lesz
könnyû dolguk Castellonban a
legjobbjaikkal érkezõ osztrákokkal szemben. A lehetõ legerõsebb
összeállításban, Tsongával, Simonnal,
Benneteau-val
és
Llodrával soraikban, a franciák is
salakon fogadják az amerikaiakat, akik egyesben John Isnerre és
Ryan Harrisonra, párosban pedig
a Bryan-ikrekre, Bobra és Mike-ra
számítanak. Prágában egy nagyon erõs cseh válogatott várja a
szerbek látogatását, a balkániak
nem számíthatnak világelsõjükre,
Novak Djokovicsra. Buenos Airesben a házigazda argentinok a
favoritok a horvátok elleni mérkõzésen, de utóbbiak gyõzelmi
esélyei sem csekélyek. W

Románia felnõtt férfi vízilabda-válogatottja
a vártnak megfelelõen gyõzelemmel abszolválta harmadik mérkõzését az edmontoni olimpiai selejtezõtorna A csoportjában. Kovács István szövetségi kapitány legénységének csak az elsõ negyedben okozott némi problémát a macedón alakulat,
utána már érvényesült a papírforma, s a
trikolórok 9-6-ra nyertek. A csoportelsõ
Montenegró nagy küzdelemben verte 8-7re a görögöket, míg a németek megerõltetés nélkül nyertek 11-6-ra Hollandia ellen.
A csoportban második trikolórok tegnapi
lapzártánk után a hollandokkal mérkõztek,
míg ma a macedónok ellen mártóznak
meg a medencében. A B csoport harmadik
játéknapján: Brazília–Argentína 16-7, Kanada–Törökország 14-5. A listavezetõ Spanyolország szabadnapos volt.

Merénylet sportáldozattal
Merénylet áldozata lett a szomáliai olimpiai szövetség elnöke, Aden Yabarow Wiish,
valamint Said Mohamed Nur, az afrikai ország futballszövetségének elnöke. A két
sportvezetõ a mogadishui állami színházban volt, amikor az Al-Shabab iszlám szervezet nõi öngyilkos támadója egy bombát
robbantott fel. A merényletben négyen
vesztették életüket, Abdiweli Mohamed Ali
miniszterelnök sérülés nélkül megúszta.

Népszerûsítik a Bukarest Maratont
Több mint hétezer részvevõre számítanak
az idei Bukarest Maratonon. A nemzetközi
verseny szervezõje, Valeria Rãcilã van Groningen tegnapi sajtótájékoztatóján bejelentette: az október 5. és 7. között esedékes viadal útvonala nem változik, így akárcsak tavaly, idén is a Gyulafehérvár térrõl rajtolnak
el. A versenyt népszerûsítik majd a tíz nap
múlva rajtoló London Maratonon is, míg
június harmadikán pedig megrendezik Bukarestben a 21,05 kilométeres félmaratont.

Eb-re készülnek a dzsúdókák
Románia tizenkét cselgáncsozóval képviselteti magát az Oroszországban esedékes
cselgáncs-világbajnokságon. A küldöttség
célja, hogy további egy vagy két kvótát szerezzenek a londoni olimpiára. A nõi mezõnyben Carmen Bogdan, Alina Dumitru
(mindketten a 48 kg-osak kategóriájában),
Andreea Cãtunã, Andreea Chiþu (53 kg),
Corina Cãprioriu és Loredana Ohâi (57 kg)
indul, míg a férfiak közül Dan Fâºie, Szõke
László (66 kg), Adrian Mergea, Costel
Dãnculea (73 kg), Daniel Brata (100 kg
alattiak) és Vlãduþ Simionescu (+100 kg)
lép tatamira. A trikolórok április 23-án érkeznek meg Cseljabinszkba, ahol április
26–29-én rendezik az Eb-t.

Holhoº pert nyert a Zilahi KC ellen

Mergea is elutazik Hollandiába

Adriana Holhoº pert nyert a Zilahi Kézilabdaklub ellen a Kolozsvári Törvényszéken, így az élvonalban érdekelt klubnak
minden tartozását ki kell fizetnie egykori
sportolójának. Holhoº, mint ismert, most
a Kolozsvári Universitatea színeit képviseli, miután tavaly nyáron a zilahiak elküldték a csapattól, fizetését negyven százalékkal csökkentették, és három hónappal
szerzõdésének lejárta elõtt irodai munkára
küldték a kézilabdázót.

