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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3746 ▲
1 amerikai dollár 3,3287 ▲
100 magyar forint 1,4707 ▲

Vezércikk 3

Mihai Rãzvan Ungureanu
kormányfõ elsõ vizsgája

Eddigi két hónapos mandátumának elsõ
bizalmatlansági indítványával szembesül-
het ma az Ungureanu-kormány. A doku-
mentum elkészültét tegnap jelentette be az
ellenzék, a kezdeményezés vitájára az áp-
rilis 23-án kezdõdõ héten kerülhet sor. 

Aktuális 3

Kultúra 8

Faktoid
Felróni a „közösen hozott döntés felül-
bírálását” olyan, mintha Magyarország
hadat üzenne Romániának, majd fel-
háborodna, hogy a bukaresti kormány

egyoldalúan dönt a határ men-
ti utak aszfaltozásáról, mi-

közben a kérdéssel koráb-
ban vegyes bizottság fog-
lalkozott. 
Toró&Co. nem sokat

tarthat a romániai ma-
gyar választó értelmi

képességeirõl…Szõcs Levente

M. Á. Zs.

A kommunizmus idején ál-
lamosított és még létezõ

romániai ingatlanok visszaszol-
gáltatásának folytatását kérte az
RMDSZ a kormánykoalíció teg-
napi ülésén. „Nem szavazunk
meg egy olyan törvényterveze-
tet, amely nem tartalmazza a
természetbeni visszaszolgáltatás
lehetõségét” – jelentette be Kele-
men Hunor, az RMDSZ szövet-
ségi elnöke. Hasonló álláspontra
helyezkedtek a többi nemzeti ki-
sebbség képviselõi is, ezzel
szemben a restitutio in integrum
elve ellen foglalt állást Emil Boc
volt miniszterelnök, a Demok-
rata Liberális Párt (PDL) jelen-
legi elnöke. 
Folytatása a 3. oldalon 

Gy. Z.

Hétfõ estére egyértelmûvé
vált, hogy Áder Jánost jelöli

pártelnöki minõségében Orbán
Viktor magyar államfõnek. Az
Orbánhoz szorosan kötõdõ Áder
személye megosztja az ellenzéket:
a szocialisták pártkatonának tart-
ják, ezért nem vesznek részt a vá-
lasztási folyamatban, és hasonló-
an döntött az LMP is, a Jobbik pe-
dig változatlanul a közvetlen el-
nökválasztást szorgalmazza.
Megoszlik a külföldi sajtó vélemé-
nye is: a lengyel Gazeta Wyborcza
szerint például „eddig hagyomá-
nyosan a közvetlen politikai életen
kívül álló személyeket” jelöltek,
de már Schmitt elnöksége „véget
vetett a funkció politikamentessé-
gének”. Folytatása a 2. oldalon 

Koalíciós vita 
a restitúcióról 

Parkolópályáról

– államelnökké

Vidékfejlesztés okosan

A 312-es vidékfejlesztési intézkedés ked-
vezményezettjeinek címzett konferencia
kezdõdött tegnap Csíkszeredában. A Ro-
mán Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat
(RNVH) által szervezett négynapos elõ-
adás-sorozat célja a helyi kistérségek fej-
lesztési lehetõségeinek feltékérképezése.

Gazdaság 6

Elhunyt Palásthy György 

A Balázs Béla-díjas
filmrendezõ,
Palásthy György
életének 82. évé-
ben hunyt el, Bu-
dapesten. Az érde-
mes mûvész 2001-
ben, utolsó filmje
bemutatásakor
megkapta a 32.
Magyar Filmszem-
le életmûdíját is.
Palásthy György
elsõsorban vígjáté-
kokat és gyerekfil-
meket készített.

Felmentette tegnap tisztsé-
gébõl az országos adóható-

ság (ANAF) elnökét, Sorin
Blejnart – közölte a kormány
szóvivõje. Dan Suciu tájékozta-

tása szerint a hatóság élére
ªerban Popot, az ANAF eddigi
alelnökét nevezte ki Mihai-
Rãzvan Ungureanu. 
3. oldal 

A tanügyi törvényt kiegészítõ miniszteri rendelet többek között azt is megtiltja, hogy a tanárok saját diákjaiknak magánórát tartsanak Fotó: archív 

Menesztették Sorin Blejnart

„Kiskáté” tanároknak is
Közvitára bocsátotta a tanügyminisztérium a hazai közoktatás etikai kódexét

Az országos adóhatóság (ANAF) elnökét felmentették tisztségébõl

Vége az érettségiztetõ tanároknak adott „díszebédeknek” és a vizsgáztató pedagógusoknak

gyûjtött „protokollpénzeknek”, ha érvénybe lép a május végéig közvitára bocsátott közok-

tatási etikai kódex. A tanügyi törvényt kiegészítõ miniszteri rendelet azt is megtiltja, hogy

a tanárok saját diákjaiknak magánórát tartsanak. Király András oktatási államtitkár la-

punknak elmondta: szükség volt a közoktatásra vonatkozó etikai kódex megfogalmazásá-

ra, mivel ilyen jogszabály korábban nem létezett. Indoklása szerint így a tanári pályára ké-

szülõ fiatalok pontosan megtudhatják, mire kötelezik el magukat. 4. és 7. oldal 
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Röviden

Hárompárti vita Kolozsváron

Várhatóan pénteken rendezik meg Kolozs-
váron azt a kerekasztal-beszélgetést, ame-
lyen a magyar politikai alakulatok megpró-
bálnak megegyezni az esetleges közös pol-
gármesterjelölt indításáról. Mint megtud-
tuk, az RMDSZ-es Máté András Levente,
a néppárti Gergely Balázs és Csép Sándor a
polgári párt képviseletében ül majd asztal-
hoz. A Quantum Research felmérése sze-
rint a kolozsvári magyarság 78 százaléka a
közös jelölt indítását támogatná. 

Totális Borbély–Korodi-helycsere?

Borbély Lászlót javasolta az RMDSZ a
képviselõház külügyi bizottságának élére,
miután a tisztséget korábban elfoglaló
Korodi Attila környezetvédelmi miniszter
lett. Ugyanakkor az RMDSZ politikai alel-
nöke ellen bûnvádi eljárást indított az Or-
szágos Korrupcióellenes Igazgatóság, az
ügyészek azt kérték a törvényhozástól,
hogy vonja meg Borbély mentelmi jogát.
Az illetékes szakbizottság jóváhagyta a ké-
rést, a végsõ döntést várhatóan jövõ héten
hozza meg a parlament plénuma. 

SZNT-sek az országgyûlésben

Székelyföld autonómiája Magyarország
hathatós támogatása nélkül nem valósítha-
tó meg – mondta Izsák Balázs, a Székely

Nemzeti Tanács (képünkön) elnöke tegnap a
Magyar Országgyûlés nemzeti összetarto-
zás bizottsága elõtt. Kifejtette: Magyaror-
szág szerepe nem a nyomásgyakorlás, mert
két uniós tagállamnak az ilyen kérdést
együttmûködés tárgyának kell tekintenie.
Izsák Balázs leszögezte, Székelyföld auto-
nómiája nem sérti Románia területi integri-
tását, sõt Romániának érdeke is lehet.

Kitüntetik Raoul Wallenberget

Az amerikai képviselõház egyhangúlag
megszavazta, hogy születésének 100. évfor-
dulóján a legmagasabb elismeréssel, a
Kongresszusi Aranyéremmel tüntesse ki
Raoul Wallenberget, aki a náci megszállás
alatt mintegy 100 ezer zsidó életét mentette
meg Magyarországon. A washingtoni
Capitolium épületében kedden a magyar
külügyminisztérium Wallenberg-kiállítást
és emlékülést rendezett. „Wallenberg meg-
mentette Magyarországot attól, hogy teljes
zsidó lakosságát kiirtsák, és megmentette
az ország jövõjét is, mert Magyarország
zsidó közössége nélkül már nem lenne az a
hely, amelynek ismerjük” – hangsúlyozta
az eseményen Annette Lantos, aki férjéhez,
Tom Lantoshoz hasonlóan a svéd diploma-
tának köszönheti életét.

Utoljára repült a Discovery

Három évtizedes ûrszolgálat után utolsó re-
pülõútjára indult a NASA legidõsebb és
legtöbbet használt ûrrepülõgépe, a
Discovery. Miután a floridai ûrközpontban
felkészítették rá, megszabadították felesle-
ges és fõleg mérgezõ komponenseitõl, hogy
hamarosan a washingtoni Udvar-Hazy
Center repüléstörténeti gyûjteményének
éke lehessen. Az utat a gép annak a NASA
Boeing 747-esnek a hátán tette meg, amely-
rõl az ûrrepülõgépek elsõ légköri kísérletei-
re indították a gépeket, késõbb pedig ennek
a különleges Jumbónak a tetején szállítot-
ták õket vissza a Kennedy-ûrközpontba, ha
máshol, például a kaliforniai Edwards
légibázison szálltak le. 

Folytatás az 1. oldalról

Külföldi elemzõk megjegyzik,
már maga a jelölt személyének a
bejelentése is furcsa külsõségek
közepette ment végbe: a Parla-
mentben Szijjártó Péter, a minisz-
terelnök szóvivõje szájából hang-
zott el a név, majd pedig Lázár Já-
nos, a Fidesz–KDNP–pártszövet-
ség frakcióvezetõje méltatta a je-
löltet. A bejelentés valójában
semmiféle meglepetést nem kel-
tett, hiszen már április 2-án, a
Schmitt Pál lemondását követõ
találgatások alkalmával is õ volt
az egyik tipp, bár nem éppen „be-
futóra”, s a hír csak akkor kezdett
el mind jobban izmosodni, ami-
kor Kövér László házelnök (jelen-
leg ideiglenes köztársasági elnök)
visszavonhatatlanul kijelentette,
hogy az õ személye szóba sem jö-
het, annál alkalmasabbnak látja a
posztra a Brüsszelben parkolópá-
lyán képviselõsködõ Ádert.

Ez a „parkolópálya” meglehe-
tõsen furcsa szerepet tölt be az
események alakulásában – véle-
kednek egyes publicisták. A leg-
többen abban látják feladatát,
hogy a „kétharmados fülkeforra-
dalom” során ne kopjon el a sze-
mélyisége, s ily módon „tisztán”
térhessen vissza az országba. A
jelöléssel foglalkozott a Berliner
Zeitung címû baloldali és a Die
Welt címû konzervatív német,

továbbá a Neue Zürcher Zeitung
címû svájci lap. A Neue Zürcher
Zeitung „Orbán híveként” jelle-
mezte Áder Jánost. „Azzal lehet
számolni, hogy éppen úgy, ahogy
Schmitt Pál, magas hivatalát a

párt- és kormányfõ Orbán Viktor
politikai akaratának készséges
végrehajtójaként fogja gyakorol-
ni” – írta. „Áder az ideális sze-
mély az államfõi hivatalra. Ellen-
súlyt képezhet a magyaroknak az

EU elleni állítólagos szabadság-
harcát övezõ nacionalista retori-
kával szemben, és hatalom nélkü-
li, pragmatikus személyiségként
kiegyenlítõ hatást fejthet ki a Fi-
deszen belül – írta a szerzõ. 

Parkolópályáról államfõvé
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Munkatársunktól

Nyolcvanötödik születésnap-
ját ünnepelte hétfõn XVI. Be-

nedek, aki a 265. pápaként 2005
óta áll a katolikus egyház élén.
Joseph Alois Ratzinger a felsõ-ba-
jorországi Marktl am Innben szü-
letett, mélységesen vallásos szülei
még aznap – lévén nagyszombat
– megkereszteltették. Testvérével,
Georggal 1951-ben szentelték
pappá.

A késõbbi pápa 1962 és 1965
között a kölni érsek teológiai ta-
nácsadójaként részt vett a II. Vati-
káni Zsinaton, tanított dogmati-
kát és dogmatörténetet Frei-
singben, Bonnban, Münsterben,
Tübingenben, Regensburgban;
1977-ben VI. Pál pápa München
és Freising érsekévé nevezte ki,

ami együtt járt a bíborosi kalap-
pal.

II. János Pál pápa 1981-ben az
egyházi tanítóhivatal, a vatikáni

Hittani Doktrínák Szent Kongre-
gációjának prefektusává nevezte
ki a konzervatív nézeteirõl ismert
Ratzingert, aki 24 éven át vezette

rendkívüli szigorral az egyik leg-
befolyásosabb vatikáni szerveze-
tet. Ezzel egyidejûleg a Nemzet-
közi Teológiai Tanács és a Pápai
Biblikus Tanács elnöke is volt. 

Elõdjének 2005-ben bekövet-
kezett halála után a bíborosi
konklávé az egyháztörténet
egyik legrövidebb, alig 26 órás
ilyen jellegû tanácskozása után
választotta Joseph Ratzingert pá-
pává. Ratzinger tíz nyelven be-
szél, szabadidejében ma is szeret
zongorázni.

A pápa szûk körben, a Vatikán-
ban ünnepelt. Egyszersmind õ
lett az utóbbi évszázad legidõsebb
hivatalban lévõ egyházfõje. Kora
idõnként meglátszik rajta: a nagy-
pénteki keresztút és a húsvéti li-
turgia elõírásai láthatóan megvi-
selték XVI. Benedeket. 

Nyolcvanöt éves XVI. Benedek

Tánclépésekkel a Sándor-palotába. Áder János magyar államfõjelölt és Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: archív

Botrány a királyvadászaton
Hírösszefoglaló

Bírálják II. János Károly spa-
nyol uralkodót, amiért a vál-

ság kellõs közepén luxusvadászat-
ra ment Afrikába. Spanyolország-
ban felháborodást keltett, hogy a
király elefántvadászatra utazott
Botswanába, miközben tízezrek
élnek egyre rosszabbul a gazdasá-
gi válság miatt, és 23 százalékos a
munkanélküliség. A közszolgálati
RTVE televízió képeket közölt II.
János Károlyról, amelyeken fegy-
verrel a kezében egy lelõtt elefánt
mellett áll. Az elefántvadászat
becslések szerint 22-45 ezer euró-
ba kerülhetett. A király útjáról fel-
tehetõleg sokan nem is értesültek
volna, ha nem kellett volna csípõ-
mûtétet végrehajtani rajta egy bal-
eset miatt. II. János Károly a szál-

láshelyén esett el. Patxi López, a
baszkföldi önkormányzat feje
szerint jó volna, ha a király bocsá-
natot kérne. 

Az otthoniak felszólalásai sem-
miségnek számítanak azonban
ahhoz képest, amit az uralkodó
Brigitte Bardot-tól kapott. Az egy-
kori filmsztár levelet írt, amelyben
így fogalmazott: „Ez illetlen,
gusztustalan, és az Ön rangjához
méltatlan. Ön sem különb a ter-
mészetet fosztogató orvvadászok-
nál, Ön Spanyolország szégye-
ne!” – írta a királynak a neves ál-
latvédõ, aki reméli, hogy az ural-
kodó okul az esésbõl, és a jövõ-
ben szívén viseli az élõvilág sok-
színûségének védelmét. A WWF
nemzetközi természetvédelmi
szervezet aláírásokat gyûjt a bot-
rány kapcsán. 

Elfogult Breivik egyik ülnöke
ÚMSZ

Ez volt a leglátványosabb poli-
tikai támadás Európában a

második világháború óta, mond-
ta a 77 emberrel végzõ Anders
Breivik a tíz hétig tartó per máso-
dik napján, amelyen elõször tett
vallomást, és megvédte a tömeg-
gyilkosságot. A norvég férfi nem
tartja bûnösnek magát, felmenté-
sét kérte. Ellenségeit kulturális
marxistáknak nevezte, akik sze-
rinte a harmadik világ bevándor-
lóinak adnak menedéket Norvé-
giában. Úgy vélte, hogy a norvé-
gok öt éven belül kisebbségbe ke-
rülhetnek saját fõvárosukban, Os-
lóban. Mint mondta, tudja, hogy
hihetetlen fájdalmat okozott több
ezer embernek, de erre szerinte
szükség volt.

A keddi tárgyalási nap kezde-
tén elfogultságra hivatkozva visz-
szahívták a per öt ülnökének
egyikét, Thomas I-t (képünkön). A
férfi a norvég lapok szerint a ta-
valy júliusi merényletek után a
Facebookon halálbüntetést köve-
telt az ámokfutó merénylõre. A
férfi egyébként ezúttal is karlendí-
téssel, ökölbe szorított kézzel kö-
szöntötte a felette ítélkezõket. 

II. János Pál nyomdokain XVI. Benedek. Az utóbbi száz év legidõsebb pápája 



A faktoidok olyan álhírek, ame-
lyeket kizárólag azzal a céllal

röppentenek fel, hogy az
érintettek úgy reagáljanak
rájuk, mintha igazak len-
nének. Ezt mi még így ta-

nultuk. Nem sokan „ta-
nultuk” sajnos, abból

ítélve, ahogy az erdé-
lyi magyar sajtó a faktoidokat kezeli – igen
gyakran a lapok hasábjain, miközben a
médiának mégiscsak más dolga volna, nem
az álhírekkel való foglalatoskodás. Itt van
például egy „hír”, amely tegnap elözönlötte
a médiumokat, és bizonyára ma is „karri-
ert csinál”. A Bukaresti Rádióban nyilat-
kozik Sándor Krisztina, ezúttal az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács ügyvezetõ elnöke-
ként: „A Kulturális Autonómiatanácsról
három évvel ezelõtt közösen döntött az
EMNT és az RMDSZ. A mostani egyol-
dalú létrehozással véleményünk szerint új-
ból bebizonyította az RMDSZ, hogy szá-
mára most, a választások elõtt újból fontos
a civil társadalom és az egyházak felé for-
dulni, de kizárólag csak egyféle kampányfo-
gásként. Annak idején egy közös döntés
volt, hogy ennek a létrehozását miként kép-
zeljük el, milyen arányban töltjük fel saját
küldötteinkkel. Ezt a döntést tudomásom
szerint azóta sem bírálták felül, ezért úgy te-
kintjük, hogy ezt mintegy a választások
egyik elõkészítõjeként hozták létre.” Az
anyag címe EMNT: kampányfogás a Kul-
turális Autonómia Tanács létrehozása, és
megszólal benne Székely István, a Kulturá-
lis Autonómia Tanács elnöke is, aki „cáfol-
ja, hogy kampányfogás lenne a testület lét-
rehozása”. Vagyis úgy reagál egy álhírre,
mintha igaz lenne. Vagyis faktoiddal van
dolgunk… (Ugyanez kisebb-nagyobb kü-
lönbségekkel olvasható másutt.)
Két hamis állítás fogalmazódik meg. Elõ-
ször az, hogy az RMDSZ váratlanul felrú-
gott egy – egyébként jól mûködõ? – keretet,
hogy a Kulturális Autonómia Tanácsot ne
korábbi partnerével, az EMNT-vel közösen
hozza létre, hanem legyen neki egy saját
„párttanácsa”. A másik állítás az, hogy a
2009-ben kötött egyezséget „azóta sem bí-
rálták felül”. Mindkét állítás arra a ki nem
mondott feltevésre épül, hogy mindez idõ
alatt az Erdélyi Magyar Egyeztetõ Fórum
mûködött. Holott nemcsak nem mûködött,
hanem az egyik fél, jelesül az EMNT idõ-
közben a másik féllel szembenálló pártot
hozott létre. Ezek után felróni a „közösen
hozott döntés felülbírálását” olyan, mintha
Magyarország hadat üzenne Romániának,
majd felháborodna, hogy a bukaresti kor-
mány egyoldalúan dönt a határ menti utak
aszfaltozásáról, miközben a kérdéssel koráb-
ban vegyes bizottság foglalkozott. Toró&Co.
nem sokat tarthat a romániai magyar vá-
lasztó értelmi képességeirõl… Akad viszont
még egy kérdés, amivel foglalkozni kell. Va-
jon a Tõkés-tanács és -párt által gyártott
faktoidok terjedése mögött kizárólag az új-
ságírók sokszor kifogásolható professziona-
lizmusa, pontosabban annak hiánya húzó-
dik meg, vagy egyéb is? A sajtóelmélet ad
némi támpontot. Domokos Lajos A nyom-
tatott és elektronikus sajtó elmélete címû
opusában így ír a faktoidról: „Egy-egy zsí-
ros állásra áhítozva, sajtóbeli érdekcsopor-
tok támogatását is bíró emberek neve álta-
lában nem véletlenül kerül be a lapokba”.

Faktoid

Román lapszemle

A Temes megyei tanácselnökhöt fûzõdõ
botrány következtében az Országos Rend-
õrparancsnokság új határozat értelmében
ezentúl csak az illetékes megyei fõpa-
rancsnokok engedélyével hozhatók sajtó-
nyilvánosságra az elkövetett törvénysérté-
sek, bûncselekmények. (Adevãrul) Szeiz-
mológiai kutatások során figyelték meg
amerikai geológusok, hogy a palagáz ki-
termelésénél használt kémiai folyadékok a
földbe visszakerülve gyakori földrengése-
ket okoznak az érintett térségben. (Jurna-
lul naþional) 

Hírösszefoglaló

Eddigi két hónapos mandátu-
mának elsõ bizalmatlansági

indítványával szembesülhet ma a
kormány. A dokumentum elké-
szültét Victor Ponta, a Szociál-
Liberális Szövetség (USL) társel-
nöke jelentette be tegnap, hangsú-
lyozva: a kezdeményezés vitájára
az április 23-ával kezdõdõ héten
kerülhet sor. A szociáldemokrata
pártelnök szerint a bizalmatlansá-
gi indítványnak három témája
lesz: az ország ásványi kincseinek
kiárusítása, a közpénzek választá-
si célokra való felhasználása és az
egyetemi autonómia megsértése. 

„A kormány alkotmányellene-
sen és törvénytelenül etnikai ala-
pon hozott létre egy egyetemi
kart, azzal az egyedüli céllal,
hogy még egy ideig hatalmon ma-
radjon az RMDSZ támogatásá-
val. A mi célunk ennek az inkom-

petens, zsarolható kormánynak a
leváltása” – fogalmazott Ponta.
Hozzátette: amiatt is bírálják az
Ungureanu-kormányt, hogy a ka-
binet  „átgondolt stratégia nélkül,
gyors ütemben kiárusítja a rábí-
zott állami vagyont, legyen szó
akár ásványi kincsekrõl, akár a
legfontosabb energetikai vállala-
tokról”. Az USL úgy véli továb-
bá, hogy az Ungureanu-kabinet
politikai alapon osztogat közpén-
zeket a kormánykoalícióhoz tar-
tozó pártok helyi vezetõinek, ami-
vel támogatásukat vásárolja meg
a választások elõtt.

Az alkotmány szerint a bizal-
matlansági indítvány vitáját a fel-
olvasásától számított harmadik
napon tartják meg a parlament-
ben. Ha az ellenzék kezdeménye-
zése kudarcot vall, ebben a parla-
menti ülésszakban többé nem
nyújthat be indítványt, csak ab-
ban az esetben, ha a kormány fe-

lelõsséget vállal valamely tör-
vénytervezetért. Az indítvány el-
fogadásához minõsített többség-
re, azaz 231 szavazatra van szük-
sége az ellenzéknek, a 471 parla-
menti mandátumból ugyanis 11
üres. Az USL jelenleg 212 szava-
zatra számíthat, 66 szenátoréra
és 146 képviselõére. A kormány-
pártok az eddigi gyakorlatuknak
megfelelõen részt vesznek a bi-
zalmatlansági indítvány vitáján,
de nem szavaznak róla. Ezt teg-
nap Sever Voinescu demokrata li-
berális szóvivõ és Kelemen Hu-
nor RMDSZ-elnök is megerõsí-
tette. A PDL-s politikus nyíltan
kizárással fenyegette meg azokat
a kollégáit, akik megszavazzák a
kormány megbuktatását célzó
kezdeményezést. A sajtó infor-
mációi szerint az ellenzékiek ál-
tal készített bizalmatlansági in-
dítványt két kormánypárti hon-
atya is aláírta. 

MRU elsõ vizsgája
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Folytatás az 1 oldalról

„Mi ragaszkodunk ahhoz, hogy
a létezõ ingatlanok, legyen az
lakóház, legyen az kastély, vagy
legyen az egyházi ingatlan, amit
a kommunista rezsim elvett, ter-
mészetben visszaszolgáltassák.
A nem létezõ ingatlanoknál, le-
bontott házak, beépített földte-
rületek estében, el lehet vitat-
kozni azon, mekkora mértékû
legyen a kárpótlás, ugyanis Ro-
mániának nincs annyi pénze,
hogy reális értékben fizessen
kárpótlást” – mondta Fekete
Szabó András, az RMDSZ sze-
nátusi frakcióvezetõje. A Szil-
ágy megyei honatya kifejtette: a
visszaszolgáltatásokat és kár-
pótlást már egy hónapja leállí-
tották egy sürgõsségi rendelet-
tel, mert visszaéléseket fedeztek
fel a visszaszolgáltatási ügynök-
ségnél. „Ezt a rendeletet kéne
úgy módosítani, hogy a létezõ
ingatlanok restitúciója folyta-
tódjék, a kárpótlások mértékét
pedig a közvitára bocsátott új
törvény szabná meg, amelyet
mindenképpen el kell fogadni
július közepéig, különben Ro-
mániát megbüntetheti a stras-
bourgi bíróság” – magyarázta a
frakcióvezetõ. 

Az RMDSZ azt is javasolta: a
törvény írjon elõ egy rövid,

összesen 15 napos idõszakot ar-
ra, hogy akik még nem tették
meg, leadhassák visszaigénylése-
iket. A közvitára bocsátott tör-
vénytervezetet a tervek szerint
jövõ heti ülésén véglegesíti a bu-
karesti kormány. 

Románia júliusig kapott hala-
dékot az Emberi Jogok Európai
Bíróságától arra, hogy mûködõ-
képessé tegye az elkobzott in-
gatlanvagyonnal kapcsolatos jó-
vátétel rendszerét, a strasbourgi
bíróságnál ugyanis több ezer fel-
peres panaszolta be Romániát
tulajdonjoga megsértésére hi-
vatkozva. 

A kormány által elsõ olvasat-
ban elfogadott és közvitára bo-
csátott törvénytervezet beszün-
tetné a természetbeni visszaszol-
gáltatást, az állam által fizeten-
dõ kárpótlást pedig az államosí-
tott ingatlan piaci értékének 15
százalékára korlátozná. Az ér-
vényben lévõ szabályozás az ál-
lamosított ingatlanok természet-
beni visszaszolgáltatásáról vagy
teljes körû kárpótlásról rendel-
kezik. Bogdan Drãgoi pénzügy-
miniszter szerint Romániának
összesen 16 milliárd euró kár-
pótlást kellene kifizetnie a tulaj-
donosoknak a kommunizmus
idején elkobzott ingatlanokért,
ám erre nincs fedezet az állami
költségvetésben. 

ÚMSZ

Felmentette tegnap tisztségé-
bõl az országos adóhatóság

(ANAF) elnökét, Sorin Blejnart –
közölte a kormány szóvivõje.
Dan Suciu tájékoztatása szerint a
hatóság élére ªerban Popot, az
ANAF eddigi alelnökét nevezte
ki Mihai-Rãzvan Ungureanu.

A kormányszóvivõ elmondta,
Sorin Blejnart telefonon értesí-
tette a miniszterelnök arról,
hogy leváltották az adóhatóság
élérõl. Ungureanu azzal indo-
kolta döntését, hogy elégedetlen
volt az adóbehajtás mértékével.
Dan Suciu hozzátette: Blejnar

menesztése az ANAF átfogó re-
formjához is kapcsolódik.
Az adóhatóság leváltott vezetõje
azt állítja, már két hónapja be-
nyújtotta írásban, „biankóban”
lemondását a miniszterelnök-
nek. Sorin Blejnar a Realitatea
TV-nek azt nyilatkozta: „tisztes-
ségbõl” távozott önként tisztsé-
gébõl, miután a kormányfõ ulti-
mátumot adott az adóbehajtás-
ok hatékonyságának növelésére.
Az ANAF volt vezetõje azonban
nem maradt állás nélkül: a kor-
mányfõ az adóhatóság nagy va-
gyonokat ellenõrzõ fõosztályát
vezeti majd. Blejnar távozását
egyébként jó ideje követeli már
az ellenzék. Nevét korábban
összefüggésbe hozták a vámhi-
vataloknál végzett tavalyi letar-
tóztatásokkal is. Azt beszélték: a
vámhivataloknál uralkodó kor-
rupció „sakktábláján” a királynõ
szerepét tölti be. Blejnar követ-
kezetesen tagadta a vádakat, és
perrel fenyegette az ellenzéki po-
litikusokat.

Az ANAF új vezetõje, ªerban
Pop 37 éves ügyvéd, aki már
Cãlin Popescu-Tãriceanu mi-
niszterelnöki mandátuma idején
is az adóhatóság alelnöke volt.
Korábban, Adrian Nãstase kor-
mánya idején Mihai Tãnãsescu
akkori pénzügyminiszter kabi-
netjét vezette. 

Menesztették Sorin Blejnart

Mihai-Rãzvan Ungureanu miniszterelnök kormánya elõször szembesül az ellenzék bizalmatlansági indítványával

Koalíciós vita a restitúcióról

Fotó: archív 

ÚMSZ

Kölcsönösen értetlenkedik az
Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-

nács (EMNT) és az RMDSZ a
Kulturális Autonómia Tanács
(KAT) hétvégi megalakulása kö-
rül kialakult nézeteltérés felett.
Az EMNT által szerkesztõsé-
günkbe eljuttatott közlemény
szerint 2009-ben, az Erdélyi Ma-
gyar Egyeztetõ Fórum keretében
abban egyeztek meg az RMDSZ-
szel, hogy együtt hozzák létre a
KAT-ot. Hangsúlyozzák, nincs
tudomásuk arról, hogy az akkori
döntést visszavonták volna, a
szövetség hétvégi terveirõl még-
sem tudtak semmit. „Tudomásul
vesszük, hogy az EMEF-en kö-
zösen hozott döntések mára az
RMDSZ számára érvénytelenek
lettek. Továbbra is rendületlenül
hiszünk az erdélyi magyar politi-
kai sokszínûségben, egy megúju-
ló politikai életben” – áll a Sán-
dor Krisztina ügyvezetõ elnök ál-
tal jegyzett közleményben. Míg
az EMNT a Bánffy-palotában
megtartott eseményen, addig az
RMDSZ vezetõsége az egykori
partnerek reakcióján lepõdött
meg. Kovács Péter, a szövetség
fõtitkára lapunknak elmondta:
értetlenül állnak Sándor Krisz-
tina nyilatkozata elõtt, hisz az
EMNT-ben komoly tekintéllyel
bíró Dávid László rektor a KAT
egyik alapító tagja. „Ha az
EMNT komolyan gondolja a
nyitottságot, akkor most fel ké-
ne sorakoznia azon tagjai mö-
gé, akik tesznek is valamit e
nyitottság létrehozása, megma-
radása érdekében. Dávid Lász-
ló, számos egyházvezetõvel és a
mérvadó civil szervezetek kép-
viselõivel együtt, belépett a nyi-
tott ajtón. A hasonló nyilatko-
zatok elõtt meg kellene nézni,
hogy mirõl is beszélünk” – fo-
galmazott az ÚMSZ-nek Ko-
vács Péter. 

Kit képviselt 

Dávid a KAT-on?

Szõcs Levente

ªerban Pop, az új ANAF-elnök
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Bogdán Tibor 

Az oktatási törvény után
megszületett a köz-okta-

tás etikai kódexének-terveze-
te is, amelyet a szakminiszté-
rium most nyilvános vitára
bocsátott.

Fölösleges 
és képtelen tiltások

A tervezet tiltja a korrup-
cióhoz vezetõ összes csele-
kedetet, egyebek között a
vizsgaeredmények csúszó-
pénz fejében történõ megha-
misítását, az osztályzatok
anyagi juttatásokhoz törté-
nõ kötését, a munkaköri vis-
szaélést és a protekciót, a
különféle jogcímek alapján
ajándék vásárlása céljából
történõ pénzgyûjtést szülõk-
tõl és diákoktól, illetve kü-
lönórák adását  saját diá-
koknak.

Csakhogy a jelenlegi si-
ralmas tanári fizetések mel-
lett szinte lehetetlennek tû-

nik a korrupció megszünte-
tése, vagy legalábbis megfé-
kezése – vélik oktatási szak-
emberek.

Az iskolán belüli szexuális
botrányok utóbbi idõben tör-
tént aggasztó megszaporo-
dása olyannyira megriasz-
totta a törvényalkotókat,
hogy a kérdéssel két bekez-
désben is foglalkoznak.
Ezek értelmében tilos a sze-
xuális, érzelmi vagy szellemi
visszaélés, illetve a szexuális
zaklatás, a tanulóval fenntar-
tott szexuális kapcsolat, még
akkor is, ha az a diák bele-
egyezésével történne. Tör-
vénykezési szakértõk szerint
ez utóbbi tiltás jogi szem-
pontból képtelenség, mivel
tanár és diák – akárcsak pél-
dául orvos és beteg – viszo-
nyában nem lehet szabad
akaratról beszélni, tekintve,
hogy a felek egyike kiszol-
gáltatott helyzetben van a
másik féllel szemben, így
aligha tehetõ közéjük egyen-
lõségjel.

Jelentés – a semmirõl

Vannak, akik azzal a cik-
kellyel elégedetlenek, amely-
nek értelmében az etikai kó-
dex elõírásait szándék nélkül
megszegõ személyt tanács-
adásban részesítik azért,
hogy világosan megértse a
kódex elveinek áthágása nyo-
mán kialakult helyzetet. Sõt
a „szándék nélküli” vétkest
hozzásegítik a rendelkezésé-
nek megsértése által érintett
személlyel szemben kialakult
konfliktusos helyzetének ren-
dezéséhez. 

A kifogásolók úgy vélik
ugyanis, hogy ebbe a bekez-
désbe gyakorlatilag minden
belefér, hiszen bárki bármi-
kor nyugodtan hivatkozhat
arra, hogy szándéktalanul
követte el a kódex elveibe üt-
közõ vétséget (pofozta meg a
tanulót, létesített vele szexuá-
lis kapcsolatot, adott a tanu-
lónak a megérdemeltnél na-
gyobb osztályzatot stb). Rá-
adásul a rendelkezés szerint
amennyiben az etikai kódex
kisebb mértékû megsértésé-
rõl van szó, a vétkest „kolle-
giális figyelmeztetésben” ré-
szesítik. Ez a bekezdés azért
is érthetetlen, mert hiszen a
közlekedés esetében például

a szándék nélküli gázolást is
büntetik, és nem tanácsot
osztogatnak a vétkesnek arra
vonatkozóan, hogy máskor
legyen figyelmesebb. 

Az etikai kódex nem tisz-
tázza viszont, mi történik a
nagyobb vétségek elkövetésé-
nek esetében. A szándéknél-
küliséget egyébként a me-
gyei, illetve a bukaresti okta-
tásügyi etikai bizottságnak
kell megállapítania. Az Or-
szágos Etikai Tanácsot tavaly
hozták létre, 378 tagja alkotja
a megyei és a fõvárosi bizott-
ságot. Szerepe és hatásköre
nem teljesen tisztázott, tagjai
nem részesülnek külön java-
dalmazásban, a testület pedig
nem veheti át sem – az okta-
tási törvény didaktikai sze-
mélyzet jogállására vonatko-
zó elõírásainak megfelelõen
– sem a különbözõ szinteken
megalakult fegyelmi vizsgá-
lóbizottságok, sem a bûnvádi
kivizsgálásokat végzõ állami
intézmények tevékenységi
körét. Mindezen kívül még
csak annyit tudni, hogy fel-
adatai közé tartozik az etikai
kódex kidolgozása, felügyeli
majd annak tiszteletben tar-
tását, megoldja a reklamáció-
kat, panaszokat, tevékenysé-
gérõl évente jelentésben szá-

mol be. Ez a jelentés azon-
ban – az etikai kódex megal-
kotói szerint – csupán futólag
tesz majd említést a megala-
pozatlannak bizonyult pana-
szokról, a kisebb vétségeket
pedig, az elkövetõk tekinteté-
ben, bizalmasan kezeli.

Mindezek után az etikai
kódex már nyugodtan meg-
engedheti a jelentés nyilvá-
nosságra hozatalát – a doku-
mentum szavatolt módon
nem lesz túlságosan érdekfe-
szítõ olvasmány. Politikai
megfigyelõk szerint a kódex
a kisebb vétségek „bizalmas
kezelésével”, illetve a na-
gyobb vétségek elhallgatásá-
val voltaképpen a tanügyben
uralkodó kétségbeejtõ állapo-
tokat igyekszik palástolni.

Hatástalan lesz

Pedagógusok kételkednek
abban, hogy az írásban lefek-
tetett erkölcsi normáknak va-
lamelyes foganatjuk lesz
majd az oktatásban. Ilyenfaj-
ta szabályozásokat ugyanis
korábbi törvények is tartal-
maztak – úgyszintén minden
konkrétabb eredmény nélkül.
Véleményük szerint ugyanis
az etikai normák érvényesíté-
séhez elõször gyökereiben

kellene megjavítani az egész
oktatási rendszert.

Oktatási szakértõk vélemé-
nye szerint az oktatási-neve-
lési folyamat szintjét, a peda-
gógusi teljesítményt rendkí-
vüli módon visszaveti az,
hogy a jelenlegi körülmé-
nyek között a tanár voltakép-
pen nem felel tevékenysége
minõségéért. Ennek követ-
keztében meghonosodott az
az elv, miszerint a tanár jó,
csak a tanuló rossz. Ily mó-
don nem csoda, hogy az ok-
tatás minõségének tekinteté-
ben Románia a sereghajtók
közé tartozik a nemzetközi
ranglistákon. Így állhat elõ
az a helyzet, hogy vannak az
országban iskolák, amelyek-
nek egyetlen tanulója sem ért
el átmenõjegyet a legutóbbi
érettségi vizsgán. Mindezért
pedig senkit sem vontak fele-
lõsségre az érintett tanügyi
káderek közül. Ráadásul az
iskolai tanrend sem felel meg
a hazai és nemzetközi mun-
kapiaci igényeknek, a gazda-
sági fejlõdés helyi és regioná-
lis érdekeinek, a tanulók élet-
kori sajátosságainak. Mind-
ezen pedig aligha segít majd
a most nyilvánosságra bo-
csátott erõtlen és ellentmon-
dásos etikai kódex. 

Etikátlan etikai kódex?

Gy.  Z./MTI

A rajtaütés két túlélõje, a
magyar Tóásó Elõd és a

horvát–bolíviai állampolgár
Mario Tádic azóta a La Pazi
San Pedro börtön rabja, de
vádemelés még nem történt
ügyükben. Az érvényes bolí-
viai törvények értelmében
hétfõn mindkettõjüket sza-
badlábra kellett volna helyez-
ni, és le kellene zárni az
ügyet. Lapzártánkkor mind-
ketten még rabságban voltak.

„Lenyelte” 
a dinamitrudat

Tóásó Elõdöt vasárnap a
San Pedro börtönben, nyilvá-
nos telefonon érte el Lukács
Csaba újságíró, akinek el-
mondta: „A bolíviai hatósá-
gok egy évvel a letartóztatá-
som után hoztak egy új jog-
szabályt az elõzetes letartóz-
tatás maximális hosszáról. A
2010/007-es számú törvényt
az én esetemben visszamenõ-
legesen alkalmazzák bár ezt
tiltja minden nemzetközi
egyezmény, és súlyosan sérti
a személyem és más foglyok
szabadsághoz való jogát. Ez
a törvény meghosszabbítja
az elõzetes letartóztatás ma-
ximális idejét 18 hónapról 36

hónapra, de ez is lejár április
16-án. Az extrém helyzetet
az is jól mutatja, hogy Bolí-
via büntetõ törvénykönyve
kimondja: egy eljárás idõtar-
tama maximum három év le-
het. Ha ez alatt a három év
alatt nem hoznak ítéletet, ak-
kor az ügyet le kell zárni. Ez
idáig még a tárgyalás sem
kezdõdött el, nemhogy ítélet
született volna az ügyemben.
Hiába kértük az ügyvédem-
mel többször is a szabadlábra
helyezésemet, folyamatosan
halasztják a kérelmem meg-
tárgyalását, más részrõl pe-
dig újabb és újabb indokokat
találnak ki a bent tartásom
érdekében, de ezeknek nincs
semmilyen jogi alapjuk.”

Arra a kérdésre válaszolva,
hogy mire számít, Tó-
ásó Elõd úgy vélte: „A kor-
mány és az ügyészség folytat-
ja a nyomásgyakorlást az
igazságszolgáltatásra. Folyta-
tódik a jogi dokumentumok
átszámozása, hamisítása – a
per dossziéiból több mint
ezer lap eltûnt, hiányzik.
Nem számítok semmifajta
változásra az állam hozzáál-
lásában, sõt, tovább erõsödik
a feszültség és az agresszív
hozzáállás az ügyünkben.
Épp most tudtam meg, hogy
az egyik vádlott védõügyvéd-

je késelés következtében, tisz-
tázatlan körülmények között
meghalt, és a vádlott-társam
dokumentumait és védõbizo-
nyítékait elrabolták. Fél évvel
ezelõtt egy tényfeltáró újság-
írót öltek meg, aki az
ügyünkben, az úgynevezett
terrorista sztorin dolgozott,
és állítólag fontos bizonyíté-
kokra bukkant. Már nem
tudja õket bemutatni: le-
nyomtak a torkán egy dina-
mitrudat, majd felrobbantot-
ták. Imádkozni fogok azért,

hogy a Jóisten igazságot
szolgáltasson az õ ügyükben
is.”

Megalázó megbeszélés

A börtönben lévõ magyar
férfit és horvát társát április
elsõ napjaiban meglátogatta
Gay Mitchell európai parla-
menti képviselõ. Tóásó akko-
ri elmondása szerint rendkí-
vül megalázó körülmények
között találkozhattak az ír
néppárti képviselõvel: az
igazgató irodájában lefolyta-
tott, alig tíz percig zajló be-
szélgetésen állva, kizárólag
spanyol nyelven szólhattak a
politikushoz úgy, hogy végig
jelen voltak, és mindent rög-
zítettek az ügyészség képvi-
selõi. Gay Mitchell a hazaté-
rés után az ír áldozat, Martin
Dwyer szüleivel együtt meg-
látogatta az unió közös kül-

és biztonságpolitikájának irá-
nyításáért felelõs fõképvise-
lõt, Catherine Ashtont. A ta-
lálkozás után azt mondta:
független nemzetközi vizsgá-
latot fog szorgalmazni a há-
rom kivégzett és a három éve
fogva tartott uniós állampol-
gár ügyében.

Mint ismeretes, a testvére
kiszabadításáért kemény har-
cot folytató Dénes Edit elér-
te, hogy az ENSZ Emberi Jo-
gi Fõbiztosságának speciális
eljárásokkal foglalkozó rész-
lege vizsgálatot indítson az
ügyben. Az önkényes fogva
tartásokat vizsgáló munka-
csoport független jogi szakér-
tõk vizsgálata alapján tavaly
év végén felszólította Bolívia
kormányát, hogy mivel jog-
talanul tartják fogva a ma-
gyar állampolgárságú Tó-
ásó Elõdöt, azonnal enged-
jék szabadon. Tízoldalas je-

lentésében a munkacsoport
megállapította, hogy a latin-
amerikai ország kormánya
több ponton megszegte az
emberi jogok egyetemes nyi-
latkozatát, megsértette a füg-
getlen, tisztességes bíróság-
hoz és tárgyaláshoz való jog
nemzetközi szabályait. Az
ENSZ-határozatot Bolívia
megtámadta.

Európai figyelem

A bolíviai külügyminiszter
március végi brüsszeli látoga-
tásán napirendre vették a dél-
amerikai országban fogva
tartott magyar állampolgár,
Tóásó Elõd ügyét. Gál Kin-
ga fideszes EP-képviselõ köz-
leménye emlékeztetett arra,
hogy 2011 decemberében az
ENSZ önkényes fogva tartást
vizsgáló munkacsoportja
nyilvánosságra hozta véle-
ményét, amely szerint Tó-
ásó Elõd 2009 áprilisa óta
tartó fogva tartásával Bolívia
több ponton is sérti az egye-
temes emberi jogokat. A ma-
gyar képviselõ az Európai
Külügyi Szolgálathoz az Eu-
rópai Parlament Emberi Jogi
Albizottságának legutóbbi
ülésén intézett kérdésében ar-
ra volt kíváncsi, hogy ennek
a véleménynek a fényében
milyen további lépéseket ké-
szül tenni az EKSZ. A szol-
gálat képviselõje válaszában
elmondta, hogy mivel Ma-
gyarországnak nincs saját
külképviselete La Pazban,
ezért az EU ottani delegáció-
ja kíséri figyelemmel Tó-
ásó Elõd európai állampol-
gár ügyét, és tartja azt folya-
matosan napirenden.

Tóásó Elõd börtönben marad

Pedagógusok kételkednek abban,

hogy az írásba foglalt erkölcsi nor-

máknak valamelyes foganatjuk lesz

majd az oktatásban.

Most van három éve annak, hogy a bolíviai Santa Cruz vá-
ros egyik szállodájában a rendõrség kommandósai rajtaütés
közben lelõtték a magyar– horvát–bolíviai állampolgárságú
Rózsa–Flores Eduardót, az erdélyi Szovátáról származó
Magyarosi Árpádot és az ír Michael Martin Dwyer-t. A ha-
tóságok szerint az úgynevezett terroristacsoport az elnök,
Evo Morales ellen tervezett merényletet.

La Paz, San Pedro börtön. Itt raboskodik a terrorizmussal vádolt Tóásó Elõd



Az Erdélyi Magyar Néppártnak nem tet-
szik, hogy a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség nélküle alakította meg a Kulturá-
lis Autonómia Tanácsát, és ezen nincs mit
csodálkozni. Teljesen mindegy, hogy orszá-
gos vezetõségének szintjén az RMDSZ
jobbra lép vagy balra, elõre vagy hátra, úgy-
sem létezhet egyetlen olyan cselekedete
sem, amely legalább töredékében elnyerné
az EMNP tetszését. Ezen sincs amiért cso-
dálkozni, hiszen a romániai magyarság leg-
újabb pártja általános programként az es-
küdt ellenség, az RMDSZ lejáratására épí-
tette fel minden cselekedetét. Nem jó, hogy-
ha az RMDSZ kemény kormányfellépéssel
önálló magyar tagozatot próbál kialakítani a
Marosvásárhelyi Orvostudományi és
Gyógyszerészeti Egyetemen, de az sem jó,

ha zömében vagy kisebbségé-
ben magyar települések köz-
ponti költségvetéshez jutnak,
mert ezzel csupán kiszúrják

az emberek szemét, vagy
meg akarják vásárolni a sza-
vazataikat. Az pedig fölöt-
tébb gyanús, ha romániai
magyar miniszterek vagy fõ-

tisztviselõk megpróbál-

nak valamiféle magyar érdekeket elõtérbe
helyezni (például a csíksomlyói búcsú világ-
örökség részévé való nyilvánítását vagy a
házsongárdi temetõ védelmét), mert mind-
ezt azért teszik, hogy port hintsenek a szé-
kelyföldi és erdélyi magyarok szemébe, fe-
ledtetve hatalomba való simulásukat, és így
tovább. 
Közben azt szeretnék, ha
az állandóan megrúgdosott
nagyobbik testvér számára
õk maguk jelölnék ki az
utat, amelynek végén a Big
Brother udvariasan félreáll
és azt mondja: tessék, itt van minden játék-
szerem, minden a tied, foglalkozzál csak
szépen mindazzal, amit nem te szereztél
meg, de nagyon fáj rá a fogad. 
Vagyis az EMNP országos szinten nagyon
szívesen eljátszadozna azzal a gesztenyével,
amelyet az RMDSZ több mint két évtizedes
munkája kapart ki a román nacionalizmus
és az oly nehezen elért hazai demokratikus
átalakulások tûzébõl, tehát bármiféle hét-
köznapi aprómunka nélkül szívesen betölte-
ne bármilyen parlamenti vagy más tisztsé-
get, csak éppen a megfelelõ eszközök kerül-
jenek a kezébe. A helyhatósági választások

elõszelei azonban azt mutatják, hogy ezek
az eszközök sehogy sem akarnak a nagy
szavaknak engedelmeskedni. Nézzük csak:
az EMNP alapvetõ és többször is megerõsí-
tett stratégiai céljául azt tûzte ki, hogy a
tömbmagyarságban megtartott helyhatósági
választásokon, ahol a magyar jelölt gyõzel-

me semmiképpen nem ve-
szélyeztetett, a verseny
szellemét követi (a Ma-
gyar Polgári Párt jelszavá-
nak, a választás szabadsá-
gának az újrafogalmazá-
sa), a szórványban pedig,

ahol szavazati szétforgácsolódás esetén a
magyar gyõzelem kizárt, ott az összefogás
útját járja. És a gyakorlatban mit látunk? A
Székelyföldön szó sincs arról, hogy az
EMNP-jelöltek versenyhelyzetet teremtené-
nek. Sepsiszentgyörgyön a helyi EMNP szé-
pen beállt az RMDSZ polgármesterjelöltje
mellé, Gyergyószentmiklóson az új válasz-
tási kampányban az MPP eddigi polgármes-
terének a hátát nézik, Csíkszeredában még
se híre, sem hamva EMNP-s polgármester-
jelöltnek, viszont ott, ahol összefogásra len-
ne szükség (Kolozsváron, Nagyváradon és
esetleg a hetek-hónapok óta sejtelmes Ma-

rosvásárhelyen), ott elindulnak az EMNP-
jelöltek, hadd járassák be egy kissé a nevei-
ket. 
A nagy stratégia azonban nem csupán a
kisebb-nagyobb városokban, hanem a
községekben is fejtetõre állt, mindez pe-
dig azt bizonyítja, hogy az EMNP egy-
elõre tartalom nélküli forma: van vezetõ-
sége, létezett kongresszusa, néhány taggal
megalakultak a helyi szervezetei, de gya-
korlatilag nincsenek vagy alig vannak sa-
ját jelöltjei, illetve a szélrózsa négy irá-
nyát mutató jelkép alá szeretnék felsora-
koztatni a politikailag kissé tapasztaltabb
egykori MPP-seket vagy azokat, akiket az
RMDSZ. elõválasztások vagy más jelölt-
állító eljárások kirostálnak, és akik úgy
gondolják, mégiscsak megpróbálják a
közéleti pályafutást.
Az EMNP egyetlen taktikája: nem bírálni,
hanem szidni az RMDSZ minden lépését.
Ennek ellenére a helyhatósági választások
kimenetele egyértelmû lesz: nagyarányú
RMDSZ-gyõzelem a százalékarányban ala-
posan lemaradó EMNP és a hátul kullogó
MPP elõtt. 
A választókat ugyanis a legcifrább szavakkal
sem lehet a fejükre ejteni. 

Kimentem az állomásra, s azzal a tudattal indultam Prága felé,
hogy a drezdai kiránduláson alighanem én éltem meg a legtöb-
bet mindazon turisták közül, akik valaha is felkeresték ezt a szép
várost. Decinben az osztrák vámhivatal vizsgálata következett.
Miután elõhúzták bõröndjeinket, s egy kis ideig turkáltak ben-
nük, az egyik vámtisztviselõ pillantása rám esett. Furcsa külsõm,
a mesterségesen összetákolt ember külseje minden bizonnyal azt
a benyomást keltette a vámtisztviselõben, hogy egy ilyen külle-
mû ember legalábbis cukorcsempész. Úgy festettem, mint egy
alaposan eldöngetet csempész.
— Mutasssa a bõröndjét – utasított a tisztviselõ –, és jöjjön be az
irodába.
Az irodában felnyitották a bõröndöt, átkutatták, de nem találtak
benne semmi gyanúsat, a papírok között viszont észrevették a
drezdai kórház 18 tanára és 52 asszisztense által aláírt bizonylatot.
– Ember! – kiáltottak fel, amikor áttanulmányozták a bizonyla-
tot. – Jöjjön fel a fõnök úrhoz, így nem mehet be Ausztriába.
A vámhivatal fõnöke egy nagyon rendes, kötelességtudó úr.
Amikor belepillantott a bizonylatomba, azt mondta:
– Magának, miként az ebben a bizonylatban áll, ezüstlemezzel
pótolták a hátsó koponyafalát. Az ezüst nincs fémjelezve, ezért
12 korona pénzbüntetést fizet; az ezüst súlya 120 gramm, a
vámelõírások 946. paragrafusának VI. és VIII. bekezdése sze-
rint szándékosan akart fémjelzetlen ezüstöt átvinni a határon,
tehát háromszoros büntetést fizet, vagyis 3x12 korona egyenlõ
36 koronával.

Jaroslav Hašek: Császári és királyi vámhivatal 
Fordította Tóth Tibor

A lejáratás elmélete
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Ombod légvonalban alig öt kilométerre van Erdõd-
tõl, az országúton kerülve se több, mint húsz.
Mégis egy különleges alkalom kellett ahhoz, hogy
ezt a fontos irodalomtörténeti helyet az ombodi is-
kolások felfedezzék. Huszti Orsolya magyartanár-
nõ elragadtatással ír a Szatmári Friss Újságban a ki-
rándulásról, amelyet az egyhetes Iskola másként
program keretében a városkába tettek. A levélhez
mellékelt csoportkép a vár alatti tó partján készült,
ott, ahol Petõfi sétálgatott Júliával, aminek versei-
ben is nyoma van. Nem tudom, de feltételezem:
Huszti tanárnõ arról is beszélt, hogy Erdõd akár
egyféle példája is lehet a magyar–román együttmû-
ködésnek, legalábbis az elmúlt húsz év tükrében.
Pedig 90 márciusa nem ezt ígérte, de mennyire
nem! Itt volt Marosvásárhely egyik fõpróbája. Elõ-
ször helyi nacionalisták leverték a tó partján álló,
Petõfire és Júliára emlékeztetõ obeliszk márvány-
tábláját (összeragasztott darabjait az RMDSZ szat-
mári székháza õrzi), majd március 15. délutánján
tetõzött a Bukarestbõl szított vatrás gyûlölet. A
délelõtt Szatmárnémetiben randalírozó, a koszorú-
zásokat megzavaró, melegítõbe öltözött szekus bo-
tozók körülfogták a vár alatt ünneplõ tömeget.
Ám túl sokan voltunk (úgy háromezren), hogy
ránk támadjanak. Ezért inkább heccelõdtek, elvág-
ták a mikrofon zsinórját, rendre bekiabáltak, botja-
ikat rázták. Még el se hagytuk Erdõdöt, amikor
gyáva kutyaként széthányták a szabadság oltárá-
hoz rakott koszorúinkat. Akkor legmerészebb ál-
mainkban sem merült fel, hogy mára a városka fõ-
utcáját három (négy?) magyar személyiség szobra
díszíti. Pedig ott állnak: a vár közelében az 1711-es
szatmári békét összehozó és a svábokat betelepítõ
Károlyi Sándor, a központban együtt Petõfi és Jú-
lia, a katolikus templomnál Bakócz Tamás, az elsõ
magyar pápajelölt! Ami sokfelé még mindig nem
megy, itt gyakorlat: március 15-én évek óta együtt
ünnepelnek magyarok és románok. S a negyvenfõs
iskolás fúvószenekar, amely ilyenkor másfél órán
át megzenésített Petõfi-verseket játszik, jobbára ro-
mán fiatalokból áll, a karmestere is román. Töb-
ben munkálkodtak azon, hogy így legyen. Ám há-
rom személy semmilyen felsorolásból nem marad-
hat ki: az innen származó Schupler Tibor atya,
Szakács Imre alpolgármester, a magyarságot össze-
tartó helyi RMDSZ elnöke és Bányai Zoltán, a Pe-
tõfi Kör alelnöke. 

Szóval Erdõd remek lecke, azaz Isko-
la másként nemcsak irodalomból, de
az újabb történelembõl is. Egy
olyan lazább és vonzóbb ismeret-

szerzési lehetõség, ami nálunk ke-
vésbé megszokott, de a nyugatiak
régóta mûvelik. Egyebek mellett
azért is hatékonyabbak, mert már
az oktatásban másként csinálnak

dolgokat. Sike Lajos
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Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„A borban bölcsesség van, a sörben szabadság, a
vízben pedig baktériumok.” 

Benjamin Franklin

Ûrprogram

A vizsgálat

Másként

Bármiféle aprómunka nél-
kül szívesen betöltene
bármilyen parlamenti
vagy más tisztséget.

Székedi Ferenc

A nap címe. „Õk”, „Mi”, és a politikai rend-
szer csõdje, Liviu Antonesei, Adevãrul

Magyarázat. Régi kérdés, hogy a nép vajon
mindig jó-e, igaz-e, helyesen dönt-e, szemben
a politikusokkal, akik mindent elrontanak,
mindenért hibásak. Más szóval: „õk” a meg-
testesült rossz, „mi” pedig a megtestesült jó
vagyunk. (Kérdõjel.) Liviu Antonesei ki-
egyensúlyozottan közelíti meg a témát, látle-
lete cikkének elsõ mondataiban megfogalma-
zódik: „Végül is a politikai rendszer kudarca
nem teljesen a politikai osztálynak tulajdo-
nítható. Beleadtunk mi is mindent, ahogy
mondani szokás... Egyre világosabb, hogy az
1991-es Iorgovan–Iliescu-féle alkotmánnyal
bevezetett, majd 2003-ban csupán átkozme-
tizált politikai rendszer csõdöt mondott Ro-
mánia modernizálása, az igazi liberális de-
mokrácia keretébe illesztése tekintetében. A
demokrácia sem haladta meg a „demokra-
túra” szakaszát az utóbbi huszon-valahány
évben, sõt Bãsescu mandátumai tovább sú-
lyosbították a demokrácia torzulásait és az
ország rendõrállamjellegét, és a piacgazdaság
sem több „ócskaságok vásáránál”. Visszaté-
rünk.

Rossz vélemények. Két élvonalbeli politikus-
ról hallottunk, illetve olvastunk rossz véle-
ményt tegnap-tegnapelõtt. A Cotidianul.ro
cikkírója egyenesen így címez: Cristian
Diaconescu, egy gerinctelen miniszter. A külügyi
tárca egykor szocialista, ma szökevény-párti
vezetõje ezt azzal érdemelte ki, hogy Német-
országban, ahova az ortodox húsvétkor láto-
gatott, nem tette szóvá a Romániának úgy-
mond járó õsrégi, még a párizsi békeszerzõ-
dés elõtti, 18 milliárdos német tartozást.
Andrei Chiliman, a fõváros elsõ kerületének
polgármestere az Evenimentul Zileinek adott
interjújában Crin Antonescut azzal vádolja,
hogy „hátba szúrta õt”. (Azzal, hogy meg-
fosztotta a fõvárosi szervezet pártelnöki tiszt-
ségétõl.) Egyik esetben sincs semmilyen véle-
ményünk. 

A nap álhíre. A két jóbarát, Victor Ponta és
Crin Antonescu elment egy festõdébe, piros
(szocialista) meg sárga (liberális) választási
formaruhákat rendelni. A kért százezerbõl –
állítólag a mendeli kísérletekre emlékeztetõ-
en – a színek összekeverése folytán huszon-
ötezer zakónál narancsszín jött ki.



Antal Erika

Az Európai Unió elõírá-
sainak megfelelõen ezen-

túl Romániában is kötelezõ-
en okmányokkal (úgyneve-
zett marhalevéllel) kell ren-
delkeznie valamennyi lónak,
szamárnak vagy ezek keresz-
tezõdésébõl született állatnak
ahhoz, hogy tulajdonosuk
vásártérre, kiállításra, állami-
köz- vagy magánlegelõre vi-
hesse, vagy szaporításra
használhassa. A papírok nél-
küli lovak tulajdonosai nem-
csak bírságra számíthatnak,
de több helyzetben hátrány-
ba kerülhetnek: nem része-
sülhetnek például agrártámo-
gatásban, de az állat betegsé-
ge esetén az állattenyésztési
hivatal sem nyújthat számuk-
ra segítséget. 

A „lóútlevél” két részbõl
áll: az elsõben a tulajdonos és
a ló azonosító adatai szere-

pelnek, a másodikba az állat-
egészségügyi hatóság által el-
végzett ellenõrzéseket, oltá-
sokat vezetik be – magyaráz-
ta lapunknak Suba Kálmán
mérnök. A Maros megyei ál-
latnemesítési és szaporításbi-
ológiai hivatal munkatársa
hangsúlyozta, hogy ameny-
nyiben valaki nem tudja fel-
mutatni a tulajdonában levõ
állat igazolványát, pénzbír-
ságra vagy akár a ló elkobzá-
sára is számíthat. A hanyag
gazdáknak abból is kellemet-
lenségük származhat, ha a
marhalevélben nem szerepel-
nek a betegségekkel, oltások-
kal kapcsolatos információk
– abban az esetben is, ha az
igásállat egészséges.

Az illegálisat 
elkobozzák

Suba elmondása szerint,
ha valaki éppen csak az udva-

ráról menne a mezõre lová-
val, nemigen számíthat ellen-
õrzésre, ám a község terüle-
tén kívül – ha netán vásárra
megy vagy legelõre – min-
denképp ajánlatos az okmá-
nyokat magával vinnie. A
gazdáknak 45 nap áll rendel-
kezésükre ahhoz, hogy a me-
gyei állatnemesítési és sza-
porításbiológiai hivatalban
jelentsék, ha lóállományuk-
ban változás történt: adásvé-
tel, állományszaporulat. A
megszületett csikót harminc
napon belül kell megjelölni,
azonosító mikrochippel ellát-
ni, marhalevelet készíteni
számára. Ugyanehhez a hi-
vatalhoz kell fordulniuk ak-
kor is, ha olyan állat kerül a

tulajdonukba, amelynek
nincs útlevele, vagy tisztázat-
lanok az adatai, esetleg lopás
gyanúja áll fenn. 

A papírok fontosságát az
állattenyésztõ mérnök egy
friss esettel illusztrálta, mi-
szerint Kolozsvár területén
egy azonosítószámmal ellá-
tott lovat találtak, amely Ma-
ros megyébõl, Petelébõl szár-
mazott. „Ha valaki öt napon
belül nem jelentkezik a ló
ügyében, és nem tisztázza
annak adatait, illetve tulaj-
donjogát, az állat a polgár-
mesteri hivatal tulajdonába
kerül” – magyarázta Suba,
hozzátéve, hogy nagyon
nagy a gazdák felelõssége ak-
kor is, ha például balesetet

okoz egy ló. A törvények sze-
rint ilyenkor azt a személyt
vonják felelõsségre, akinek
az okmány és az országos
nyilvántartás szerint a tulaj-
donát képezi az állat, még
akkor is, ha az idõközben
gazdát cserélt.

Vigyázat, hamisítják!

A szakember figyelmezte-
tett arra is, hogy nem ritka
az olyan eset sem, amikor
az úgynevezett lókupecek,
akik naponta cserélgetik,
adják-veszik lovaikat, hamis
papírokat adnak az állat
mellé. „Ezeket a problémá-
kat mi a helyszínen próbál-
juk orvosolni, a gazdák ér-
dekeit tartva szem elõtt. Díj-
mentesen végezzük az álla-
tok azonosítását, az útleve-
lekhez szükséges iratok elõ-
készítését. Mégis keserû
szájízzel jelentem ki, hogy a
gazdák nem partnerek eb-
ben” – fogalmazott Suba.
Mint mondta, a törvény ke-
mény, akár 1000 lejes bírság
kiszabását írja elõ, ám a ha-
tóságnak nem a büntetés a
célja, hanem az, hogy az ál-
lattartás megfeleljen a törvé-
nyes elõírásoknak. 

Röviden

Horváth Szekeres István

Négynapos felkészítõ sze-
minárium vette ma kezde-

tét Csíkszeredában az  Or-
szágos Vidékfejlesztési Háló-
zatot (RNVH) felügyelõ ta-
nács szervezésében. Az ese-
mény tematikája a mikrovál-
lalkozások létrehozásához és
fejlesztéséhez szükséges se-
gítségnyújtás vidéki környe-
zetben – az RNVH elsõdle-
ges célja legalább 50 olyan
potenciális projekt azonosí-
tása, amely a helyi mesterem-
bereket karolja fel.

A konferencia – amelyet
Tánczos Barna vidékfejlesz-
tési államtitkár, a felügyelõ
tanács elnöke kezdeménye-
zett – elõadásai elsõsorban a
312-es vidékfejlesztési intéz-
kedés kedvezményezettjeit
célozzák meg. Mint ismere-
tes, az intézkedés keretében
akár 85 százalékos arány-
ban igényelhetõ finanszíro-
zás mûhelyek építésére, be-
rendezések, gépek vásárlá-
sára mindazok számára,
akik hagyományos terméke-
ket szeretnének elõállítani.
Az államtitkár ugyanakkor
hangsúlyozta: a rendez-
vénnyel fel akarták hívni a
figyelmet arra, hogy ez az
uniós támogatás nem feltét-
lenül olyan építkezési gépek
vásárlására volt kitalálva,
amelyek beszerzésére az
utóbbi idõben valóságos pá-
lyázatáradat indult el, ha-
nem inkább olyan termelési
tevékenységeket támogatná-
nak, amelyek komoly alter-
natívát biztosítanának azok-
nak, akik hagyományos
mesterségekbõl szeretnének
megélni.

Megyei partnerség

A tegnapi megnyitón Bor-
boly Csaba Hargita megyei
tanácselnök elmondta, hogy
a két intézmény tevékenysé-
ge nagyon jól kiegészítené
egymást, ugyanis a megye-
házán éppen a napokban
tartottak egy megbeszélést
az inasképzés elindításáról,
amelyrõl már az Új Magyar
Szó is beszámolt. „Az ön-
kormányzat finanszírozná a
szakemberek utánpótlását,
akiknek megélhetési lehetõ-
ségeirõl pedig a vidékfejlesz-
tési tárca gondoskodna a je-
len intézkedésen keresztül”
– magyarázta a tanácselnök. 

Tánczos Barna elmondta,
a szemináriumok helyszíné-
ül azért javasolta Csíkszere-
dát, mert a térségben nagy
szükség van a mezõgazdasá-
gi tevékenységeket kiegészí-
tõ beruházások létrehozásá-
ra, fejlesztésére. Az államtit-
kár lapunknak kifejtette: a tá-

mogatások odaítélésében
mindenképp a feldolgozást
és a termelést kell elõtérbe
helyezni. „Románia sajnos
bruttótermék-exportõr, tehát
nem feldolgozott mezõgaz-
dasági termékeket exportá-
lunk, hanem nyersanyagot.
Éppen ezért szükség volna
olyan szakemberképzésre, il-
letve termeléskapacitás-nö-
velõ intézkedésre, amely le-
hetõvé tenné, hogy félkész
vagy kész termékeket szállít-
sanak a gazdák a piacra” –
magyarázta Tánczos.

Mesterségem címere

A konferencia résztvevõi
megismerkedhetnek a Ro-
mán Nemzeti Vidékfejleszté-
si Hálózat által biztosított se-
gítségnyújtási mechanizmu-
sokkal, emellett viszont lehe-
tõségük adódik azonosítani
a projekttervezés során leg-
gyakrabban felmerülõ prob-
lémákat is. Betekintést nyer-

hetnek a helyi termékek, vál-
lalkozások promoválási mó-
dozataiba, a piaci lehetõsé-
gek feltárásába, mindezt pe-
dig tereplátogatások teszik
élménydúsabbá. A szeminá-
riumokon helyi – népi masz-
kokat, kelméket, hagyomá-
nyos népviseleteket, fonott
kosarakat, vallási ikonokat
készítõ – mesteremberek,
bõr-, ékszer- és prémkereske-
dõk, kerámia- és fafeldolgo-
zó vállalkozásokat vezetõ
szakemberek, valamint szob-
rászattal, festészettel foglal-
kozó mûvészek, építészek is
részt vesznek. Az esemény
külföldi meghívottja Arthur
O’Looney építész és  Peter
Hurley, a Vidékfejlesztési
Hálózat marketing- osztályá-
nak igazgatója. Jelen lesz
még Rãzvan Popa, az
ADEPT alapítvány részérõl,
valamint több pénzügyi ta-
nácsadó a Román Kereske-
delmi Bank Hargita megyei
fiókjától. 
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Beruház a Masterplast

Sepsiszentgyörgyön 1,6 mil-
lió eurós beruházással létesít
már meglévõ ragasztógyára
mellett új polisztirolhab hõ-
szigetelõ termékgyártó üze-
met a Masterplast Nyrt. –
közölte a társaság tegnap a
Budapesti Értéktõzsde hon-
lapján. A beruházás az idén
márciusban meghirdetett
zártkörû tõkebevonási folya-
mat során befolyt összegbõl
valósul meg. Az új üzemmel
a Masterplast tovább kívánja
erõsíteni pozícióját Kelet-
Közép-Európában és növelni
piaci részesedését a hõszige-
telõanyag-gyártó és forgal-
mazó piacon.

Javulást ígér az IMF

A tavalyi visszaesést követõ-
en a világgazdasági kilátások
ismét fokozatosan javulni
fognak, annak ellenére, hogy
a lefelé mutató kockázatok
továbbra is hangsúlyosak –
áll a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) tavaszi Világgazdasá-
gi Kitekintésében. Az elõre-
jelzés szerint a világgazda-
ság az idén 3,5 százalékkal,
jövõre pedig 4,1 százalékkal
nõ, a válság utáni kilábalás
azonban szokatlanul egye-
netlen: sok fejlett gazdaság-
ban igen gyenge, míg több
felzárkózó gazdaság eseté-
ben meglepõen erõs.

Kim a Világbank elnöke

Jim Yong Kim koreai szár-
mazású amerikai antropoló-
gus-orvost (képünkön) válasz-

tották ötéves periódusra a
Világbank új elnökévé. Ki-
nevezésével folytatódik az az
1946 óta töretlen (íratlan)
hagyomány, miszerint a
pénzintézet elsõ embere az
Egyesült Államokból kerül
ki. Az 52 éves szakember,
aki eddig a Dartmouth Coll-
ege elnöki tisztségét töltötte
be, július elsején veszi át hi-
vatalát a Világbanknál.

Több-kevesebb pénz

A külföldön dolgozó romá-
niai vendégmunkások tavaly-
hoz viszonyítva valamivel
több pénzt küldtek haza
hozzátartozóiknak, ám ez az
arány még mindig nem érte
el a válság kitörése elõtti
szintet. A Román Nemzeti
Bank adatai szerint az idei
év elsõ két hónapjában 503
millió euró érkezett románi-
ai bankszámlákra, ami 10
millióval több, mint 2011 ha-
sonló idõszakában. 

Hírösszefoglaló

A minimálbér általános
uniós bevezetésére tesz

szerdán javaslatot az Euró-
pai Bizottság (EB), ahol pe-
dig már van, de túl alacsony,
ott az emelését szorgalmaz-
zák – írta az Euractiv által
megszerzett jelentésre hivat-
kozva a Napi.hu. A szociális
ügyekben illetékes biztos,
Andor László által jegyzett
javaslat indoklása szerint ön-
magában az, hogy valakinek
van munkája, még nem óvja
meg a szegénységtõl, külö-
nösen nem azokban az or-
szágokban, ahol nagyon
egyenlõtlen a jövedelmek el-
osztása és alacsonyak a mi-
nimálbérek. (A bérbõl és fi-
zetésbõl élõ uniós polgárok
8 százalékának jövedelme
nem éri el a szegénységi kü-
szöböt az EU adatai sze-
rint.) A minimálbér segít
megakadályozni a munka-
erõköltségek leszorításáért
vívott, romboló hatású ver-
senyt, emellett fontos ténye-
zõ a megfelelõ minõségû
munkavégzés garantálásá-
ban is – állapítja meg a ter-
vezet. A minimálbéres or-
szágok között is nagyok a
különbségek: Romániában
az átlagbér negyedét teszi ki
ez a juttatás, Írországban vi-
szont annak a felét is megha-
ladhatja az European In-
dustrial Relations Observa-
tory felmérése szerint. Per-
sze, van ahol csak a bajokat
tetézte a túl magas minimál-
bér: Görögországban a brut-
tó átlagbér fele körül alakult,
sõt a kiskereskedelemben
csaknem a 100 százalékát is
elérte – amíg a válságkezelõ
intézkedések részeként le
nem faragták. 

Jön az uniós

minimálbér?
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Vidékfejlesztés okosan

A lovakat is kartotékolják, ugye?
Egy új törvény szerint ezentúl még a

község határát sem igen hagyhatják el

érvényes okmány nélkül a lovak – és

ha a hanyag gazda fennakad az ellen-

õrzésen, „borsos” bírságra számíthat. 

„Menetlevéllel” a mezõre. A papír ugyanolyan fontos, mint a patkó
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Borboly Csaba és Tánczos Barna szerint a csíki térségben szükség van az agrárberuházások támogatására



ÚMSZ-összeállítás

Idén már nem részesül-
nek „díszebédben” és

más figyelmességekben az
érettségiztetõ bizottságok,
ugyanis az oktatási miniszté-
rium által közvitára bocsátott
etikai kódex tervezete többek
között azt is tiltja, hogy a
végzõsök a vizsgaeredmé-
nyeket anyagiakkal befolyá-
solják. Az sem lesz megenge-
dett, hogy az iskolai verse-
nyeken úgynevezett proto-
kollpénzt gyûjtsenek a tanu-
lóktól. „A kávé, üdítõ még
belefér, ez normális vendég-
látás, ami nem számít sza-
bálysértésnek” – nyilatkozta
lapunknak Király András ok-
tatási államtitkár. Hozzátet-
te: azt, hogy kit hogyan fo-
gadnak, az iskolák helyi ve-
zetõsége dönti el, de a „bõke-
zû protokoll” felett már nem
hunyhatnak szemet. Az ál-
lamtitkár elmondta: szüksé-
ges volt, hogy megfogalmaz-
zák a közoktatás etikai kóde-
xét, mivel ez a korában ilyen
formában nem létezett. A
jogszabály a tanügyi törvényt
egészíti ki, miniszteri rende-
let formájában.

Egy virág 
nem befolyásol?

„Nõk napján a tanári tele
van virággal, aminek csupán
gesztusértéke van” – mondta

Horváth Gabriella, a maros-
vásárhelyi Bolyai Farkas El-
méleti Líceum aligazgatója,
aki szerint egy csokor virág
még nem számíthat befolyá-
solásnak. Az ajándékozással
kapcsolatos gondok az érett-
ségi elõtt álló fiatalok szülei-
ben merülnek fel, akik zöme
még mindig úgy tartja, hogy
az érettségiztetõ tanároknak
jár a kávé, az üdítõ, a szend-
vics, no meg az ajándék.
„Ezen a mentalitáson nehéz
változtatni, mert hosszú idõ
alatt égett be az emberek
agyába” – mondta az egyik
szülõ, aki arról számolt be la-
punknak, hogy már érettségi
elõtt két évvel megkezdték a
gyûjtést, havonta kisebb ösz-
szeggel, amely az idei tanév-
ben megemelkedett, hiszen
nemcsak virágra, de értékes
ajándékokra is gyûjtenek, il-
letve a tanárok ellátására az
érettségi vizsgák ideje alatt.

Saját diákoknak nem 
tarthatnak magánórát

A kódex szerint juttatások
ellenében nem tarthatnak
magánórákat a tanárok saját
diákjaiknak. Az elõírás célja
az, hogy az elemi, gimnáziu-
mi és középiskolai képzésben
biztosítsa a minõségi okta-
tást, javítson a rendszer meg-
ítélésén, valamint visszaszo-
rítsa a korrupciót. Horváth
Gabriella, a Bolyai Líceum

igazgatóhelyettese lapunknak
elmondta, eddig is létezett
olyan szabályozás, miszerint
a tanár nem tarthat magán-
órát a saját tanítványának.
„Egyetértek ezzel, ha a tanár
plusz órát tart a diákoknak,
akkor azt az iskolában tartsa
meg, és ne kérjen el érte
pénzt. Amikor hozzám jöt-
tek, hogy segítség kell a gye-
rek mellé, azt a tanárt sosem
ajánlottam, aki az iskolában
is tanította a gyereket” – ma-
gyarázta az igazgatóhelyettes.
Úgy véli, a magánórákat
adóztatni kellene, és vállalko-
zói engedélyt is jó volna vál-

tani hozzá. „Soha nem válla-
lom a saját iskolai tanítványa-
imat. Vagy kisebbeket, vagy
nagyobbakat, és lehetõleg
nem abból az iskolából, ahol
tanítok. Én sem tartom eti-
kusnak, ha valaki délelõtt az
iskolában tart órát, délután
pedig a saját lakásán pénzért”
– magyarázta egy marosvá-
sárhelyi román szakos tanár. 

A „szakmai tartás”
kerete a kódex

Keresztély Irma háromszé-
ki fõtanfelügyelõ érdeklõdé-
sünkre elmondta: szerinte az

etikai kódex megírása önma-
gában még nem nagy érték,
látványos eredmények az al-
kalmazásával és betartásával
érhetõek el. „Kódexszel vagy
anélkül, a pedagógusok, és
diákok kapcsolatát a szakmai
tartásnak kellene meghatá-
roznia, ennek adhat keretet a
dokumentum” – fogalmazott
Keresztély Irma, aki úgy véli,
ezen a téren akad amit javíta-
ni és fejleszteni, ezért min-
denképpen üdvözli az etikai
kódex megírását. Kovászna
megyében a szakmai szerve-
zetek és a tantestületek a köz-
vita ideje alatt átolvassák az

anyagot, és ha úgy vélik,
hogy szükség van egyes cik-
kelyek bõvítésére vagy mó-
dosítására, megteszik észre-
vételeiket, mondta a fõtanfel-
ügyelõ. A tervezethez május
12-ig lehet módosító javasla-
tokat benyújtani. 

A tanár maradjon tanár

Benedek Mihály marosvá-
sárhelyi földrajztanár szerint
a pedagógusnak mindenféle
törvény és etikai kódex nél-
kül is úgy kell viselkednie a
diákok elõtt, hogy azok fel-
nézhessenek rá. „Még sza-
badidõs programok alkalmá-
val sem engedheti meg magá-
nak a tanár, hogy alkoholt fo-
gyasszon, esetleg trágár vic-
ceket meséljen. Legyen em-
beri, legyen barátságos a diá-
kokkal, de maradjon meg
ugyanakkor felelõssége tuda-
tában levõ pedagógusnak” –
fogalmazott Benedek.  Ezzel
a diákok többsége is egyetért,
azt a tanárt ugyanis, aki kö-
zönségesen viselkedik, nem
sokra becsülik. „Nem attól
lesz egy tanár szimpatikus,
ha úgy viselkedik, mint egy
éretlen kamasz, akármilyen
jópofa is szeretne lenni. Volt
olyan tanárunk, akit délutá-
nonként részegen láttunk dü-
löngélni az utcán, nem is ér-
tékeltük sokra” – magyarázta
Kovács Noémi tizenegyedi-
kes tanuló. 
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Több földrengés
Vranceában

Újabb, a Richter-skála sze-
rinti 3,7-es fokozatú földren-
gést regisztráltak hétfõ dél-
után Vrancea térségében. Az
Országos Földtani Intézet a
rengés epicentrumát a föld
felszíne alatt 149 kilométeres
mélységben határozta meg.
A felszín alatt történt föld-
rengéshez a legközelebbi te-
lepülések Nereju (8 km),
Gura Teghii (9 km), Lopã-
tari (12 km), Nistoreºti (17
km) voltak. A hétfõi földren-
gés már a negyedik az utób-
bi napokban Vrancea térsé-
gében. A szakemberek sze-
rint a következõ idõszakban
újabb, ezúttal jóval nagyobb
földmozgás is várható.

Mûemlék helyén 
hipermarket

Az erdélyi hagyományõrzõ
huszár egyesületek nyílt le-
vélben tiltakoznak az ellen,
hogy  Szamosújváron hi-
permarket épüljön az egy-
kori magyar laktanya épüle-
tének helyére. Korábbi hí-
rek szerint ugyanis egyik
üzlethálózat építkezni sze-
retne azon a területen,
amelyen egy mûemlék jelle-
gû épület áll. Az ingatlan a
magyar királyi marosvásár-
helyi 9. honvéd huszárez-
red egykori laktanyája volt,
építését a helyi polgárság,
kiemelten az örmény kö-
zösség finanszírozta.

A közoktatásra vonatkozó etikai kódex tervezetéhez május 12-ig lehet javaslatokat benyújtani

„Kiskáté” a tanároknak is

Kovács Zsolt

Háromszéken a szívbe-
tegségek okozzák a leg-

több halálesetet. A Kovászna
megyei Közegészségügyi
Igazgatóság adatai szerint az
elmúlt évben bekövetkezett
elhalálozások 64 százalékát
okozta valamilyen szív-ér-
rendszeri bántalom. Antal
Álmos, a sepsiszentgyör-
gyi Fogolyán Kristóf Sürgõs-
ségi Kórház orvos igazgatója
szerint ahhoz, hogy ezen vál-
toztatni tudjanak, prioritás-
ként kell kezelni a szívbeteg-
ségek megelõzését, azonosí-
tását és a kezelések idõben
való elkezdését. „A megelõ-
zését már gyermekkorban el

kell kezdeni, rá kell szoktatni
a kiskorúakat a megfelelõ
táplálkozásra és a rendszeres
sportolásra” – mondta Antal
Álmos. A megelõzés érdeké-
ben a sepsiszentgyörgyi kór-
ház hamarosan olyan ked-
vezményes egészségügyi
szolgáltatás csomagokat kí-
nál, amelyekkel arra szeret-
nék rávenni a lakosokat,
hogy rendszeres idõközön-
ként végezzenek egészség-
ügyi analíziseket és szûrése-
ket. A közegészségügyi igaz-
gatóság adatai szerint a szív-
betegségeket követõen a rá-
kos megbetegedések, illetve
az emésztõ- és légzõrendsz-
eri megbetegedések okozzák
a legtöbb elhalálozást. 

Gyakori a szívbetegség

ÚMSZ

Az RMDSZ tegnap hi-
vatalosan elõterjesztette

a Népesedési Bizottsághoz a
gyermeknevelési szabadsá-
got szabályozó törvény mó-
dosítására vonatkozó javas-
latait. A kéréseket egy héttel
korábban a Családtámogató
és Gyermekvállalást ösztön-
zõ Program részeként fogal-
mazták meg. A szövetség
kéri a gyermekgondozási se-
gély (gyes) összegének visz-
szaállítását az utolsó egy évi
jövedelem átlagának 85 szá-
zalékra, amely a gyermek 2

éves koráig legyen igényel-
hetõ. Az elõterjesztett cso-
mag javasolja a gyes és az
adóköteles jövedelem között
jelenleg fennálló összeférhe-
tetlenség feloldását és a se-
gély diszkriminatív alkal-
mazásának eltörlését, vala-
mint azt, hogy a negyedik
gyermek születése után a
gyes-re való jogosultság idõ-
tartama 3 év legyen. Szor-
galmazzák ugyanakkor azt,
hogy az apa a gyermek szü-
letésétõl egészen 8 éves ko-
ráig igényelhesse a kötelezõ-
en elõírt gyermeknevelési
szabadságot. 

Benyújtotta az RMDSZ

a gyes-módosítást



Kovács Zsolt

„Ajde manca! Ades si
barodives: romano di-

ves!” Vagyis: „Gyertek ve-
lünk, ma nagy nap van: ro-
manap!” – Ezzel hirdetik a
Sepsiszentgyörgyön hatodik
alkalommal sorra kerülõ ro-
manapot. A romák nemzet-
közi napját csütörtökön
egész napos szabadtéri ren-
dezvénnyel ünneplik a sepsi-
szentgyörgyi cigányok. A cél
az, hogy legyen egy alkalom,
amikor vállalják identitásu-
kat, és meg tudják mutatni a
város lakóinak a kultúrájukat
és értékeiket – tájékoztatta la-
punkat a szervezõ Caritas,
amely az Amenkha Roma
Egyesülettel, a Pro Nobis

Egyesülettel és a sepsiszent-
györgyi önkormányzattal
szervezi a romanapot. A ren-
dezvény holnap, csütörtökön
10 órakor szekeres felvonu-
lással kezdõdik. Ekkor az Õr-
kõ negyedi romák díszbe öl-
tözve, cigány nótákat énekel-
ve levonulnak az Olt partjá-
ra, ott virágkoszorúkat dob-
nak a folyóba, õseik és azok
szenvedései emlékére. A ro-
manap keretében holnap dél-
elõtt sor kerül egy villámcsõ-
dületre (flash mob): a résztve-
võk a város központjában né-
hány percig roma táncokat
mutatnak be. A Bod Péter
Megyei Könyvtárban levetí-
tik Vörös T. Balázs A falon túl
címû dokumentumfilmjét.
Este 7 órakor roma gálamû-

sor lesz a sepsiszentgyörgyi
kultúrházban. Fellép a Há-
romszék Táncegyüttes, a Ci-
gánykerék Táncegyüttes, az
Õrkõ Táncegyüttes, a Na-
dara Gypsy Band és az õrkõi
Rémusz és családja, vala-
mint a Százlábú Nép-
táncegyüttes. Este fél tíztõl
pedig a kultúrpalota stúdió-
termében szerveznek roma-
napi táncházat. Emellett
szerdától péntekig a szak-
szervezetek házában megte-
kinthetõ a roma eredetmon-
dákat bemutató rajzkiállítás.
A sepsiszentgyörgyi Õrkõ
negyedben mintegy 1500 fõs
roma közösség lakik, õk civil
szervezetekkel közösen hato-
dik éve szervezik Sepsiszent-
györgyön a romanapot. 
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Totka László

A világhírû Palya Bea
lesz Nagyvárad vendé-

ge, ahol elsõ ízben mutatko-
zik be pénteken, április 20-
án 19 órai kezdettel a filhar-
mónia koncerttermében. A
magyar népdalénekes a
Moszkva Kulturális Egyesü-
let szervezésében és meghí-
vására érkezik Váradra,
ahol a televízióból és rádió-
ból jól ismert népdalokból,
ezenkívül szefárd dalokból
álló, mintegy másfél órás
mûsorát mutatja be. 

Az énekesnõ így vall a re-
pertoárjában újdonságként
szereplõ szefárd dalokról:
„Egyszer egy óriási lemez-
boltban leemeltem a polc-
ról, a sok ezer album közül
egyet. Szefárd népzenei
gyûjtés volt, nénik énekeltek
a felvételen egy szál maguk-
ban, gyönyörûen. Mindig is
a kis-ázsiai térséget tartot-
tam az egyik leggazdagabb
zenei gyûjtõhelynek, ahol a
török, görög, bolgár zenék
laknak. Annyi különféle nép
keveredik ott, mindegyik a
maga zenéjének csodálatos
hangzásával, hangszereivel,
énekmódjával, gazdagon dí-
szített dallamaival, páratlan
ritmusaival. Elkápráztat,
amikor ebbe a zenei világba
érkezem, mintha régi, cso-

dás kincsek közt járkálnék.
Hallgatom a gyönyörû han-
gokat, eláraszt a régi rítusok
hangulata.” A dalok egy ré-
szét eredeti, ladino nyelven
énekli a mûvésznõ, de több-
höz írt magyar szöveget is.
A szefárdok (a Balkán-fél-
szigeten élõ, a 15. század-
ban az Ibériai félszigetrõl el-
ûzött és ezt követõen az
Oszmán Birodalom terüle-
tén megtelepedett, ladino

anyanyelvû zsidók leszár-
mazottai) lakodalmi dalai-
ban a menyaszszony a ten-
gerparton sétál, narancsos
kávét iszik, elefántcsont lép-
csõn lépdel, gyöngyházszí-
nû a bõre. A balladák szo-
morú anyái pedig a tengert
kémlelik, úgy várják haza a
hajóskapitány álruhájába
bújt fiukat. „Társaimmal is-
merjük egymás minden rez-
dülését – tárja fel Palya Bea

–, a koboz, citera, az etnikai
ütõhangszerek és az ének
gyönyörû hangzásban ol-
vadnak egybe, Bolya Má-
tyás, Dés Andris és én a
hallgatókkal együtt beleme-
rülünk ennek az izgató ze-
nei világnak a rejtelmei-
be.” A koncertre 35 lejes
áron válthatók jegyek a
Moszkva kávézóban, illetve
a Nagyváradi Magyar Diák-
szövetség székhelyén. 
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Vásárhelyen a Bánk Bán

A sepsiszentgyörgyi Tamási
Áron Színház bérletes ven-
dégjáték keretében Marosvá-
sárhelyen is bemutatja Kato-
na József Bánk bán címû
színmûvét. A Bocsárdi Lász-
ló rendezte elõadást április
24–27. között a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház nagy-
termében tûzik mûsorra,
minden este 7 órától. A bér-
letösszevonások miatt egyes
bérletek a meghirdetettõl el-
térõ napra helyezõdnek át.
A helyek az elõadást meg-
elõzõ napig igényelhetõk a
Kultúrpalota jegyirodájában,
keddtõl péntekig déli 12 és
délután fél 18 óra között.
Telefon: 0265-261420 és
0372-758230. 

Régi-új vezetõ a Magyar
Országos Levéltár élén 

Réthelyi Miklós, Magyaror-
szág nemzeti erõforrás mi-
nisztere április 17-i hatállyal
a megbízott fõigazgatót,
Mikó Zsuzsannát nevezte ki
a Magyar Országos Levéltár
fõigazgatójává. A fõigazgató
megbízatása öt évre szól.
Mikó Zsuzsanna 2004 óta
dolgozik a Magyar Országos
Levéltárban, ahol elõbb fõ-
osztályvezetõ, majd megbí-
zott fõigazgató-helyettes
volt. 2011. június 30-tól lát-
ta el megbízottként az intéz-
mény fõigazgatói feladatait,
miután Reisz T. Csaba le-
mondott posztjáról.

Röviden

ÚMSZKULTÚRA

Palya Bea elsõ ízben mutatkozik be holnapután a nagyváradi dalkedvelõ közönségnek

Romanap az Olt partján
HIRDETÉS

Tofán Koós Imola

Írói kezek (Les mains d’éc-
rivains) címmel nyílik

rendhagyó fotókiállítás Ko-
lozsváron, a képzõmûvészeti
galériaként is mûködõ Cãrtu-
reºti könyvesboltban holnap,
április 19-én este 7 órakor. A
fotográfusnõ, Hannah Asso-
uline írók, filozófusok kezét
fényképezi – ebbõl az anyag-
ból nyílik meg a tárlat. „Lévi-
Strauss keze arisztokratikus
és kecses. Egy követ simogat
vele éppen. Levinas kezei ki-
csik és szögletesek.  Derrida
meg, kezét a gépkocsija kor-
mányán tartva, mintha útra
készülne vinni engem” – vall-
ja Hannah Assouline fotói-
nak tárgyairól.  A mûvésznõ
olyan szerzõk kezét örökítet-
te meg többek közt, mint
Alberto Moravia, Jacques
Derrida, Annie Ernaux, Cla-
ude Lévi-Strauss, Edgar Mo-
rin. A kiállítás anyagát a
Francia Kulturális Központ
támogatásával hozták el Ro-
mániába, a tárlatot is az in-
tézmény vezetõje, Cristoph
Pomez nyitja meg. Hannah
Assouline 1956-ben született
az algériai Colomb-Béchar-
ban. A Nouvelles Littéraires fo-
lyóiratnál debütált fotográ-
fusként, az írók fényképezé-
sére szakosodott, de egy elõ-
zõ projektje a Munkáskezek
volt. „Nem sokban különbö-
zik a filozófusok keze a mun-
kásokétól” – állapította meg
egyik vallomásában. 

Filozófuskezek

könyvek között

ÚMSZ

A sepsiszentgyörgyi Cim-
borák Bábszínház holnap

és holnapután, csütörtökön
és pénteken este 7 órától újra
mûsorra tûzi Janikovszky
Éva Kire ütött ez a gyerek? –
Kamaszmonológ kizárólag tíz
éven felülieknek címû elõadá-
sát. A Janikovszky Éva mû-
vei alapján készülõ bábelõ-
adásban olyan korosztályt
szólítanak meg, amelynek
ritkán játszik akár színház,
akár bábszínház: a tizenéve-
sek, a kamaszok korosztá-
lyát, és természetesen azokat

a felnõtteket is, akik még nem
felejtették el vagy fel szeret-
nék idézni, hogy milyen is
volt kamasznak lenni. Er-
délyben hiánypótló ez a da-
rab, hisz a térségben a mese-
játékokból kinõtt, de a felnõt-
telõadásokba még „bele nem
nõtt” tizenéves gyerekeknek
nem igazán készül mûsor.
Janikovszky Éva szövege a
legalkalmasabb erre a célra,
hiszen mûvei nélkül a felnõt-
tek talán már régen elfelejtet-
ték volna, milyen érzés gye-
reknek lenni. „Amíg kicsi
voltam és okos és kedves és
szép, mindig tudták, hogy ki-

re hasonlítok (...) Amióta nagy
vagyok és ütõdött és nyegle
és idétlen, csak ülnek és só-
hajtoznak, hogy kire ütött ez
a gyerek” – írta a közkedvelt
írónõ az azóta  sokat emlege-
tett sorokat. Az elõadásban a
kamasz maga is megelégeli a
környezete ostoba elvárásait,
és a jelent sokkal jobban el
tudná képzelni, mint a jövõt
– ha békén hagynák. A Nagy
Kopeczky Kálmán által szín-
re vitt produkcióban Péntek
Zsuzsát, Derzsi Tímeát, Luk-
ács Emõkét, Nagy Lázár Jó-
zsefet és Nagy K. Kálmánt
láthatja a közönség. 

Elõadás kamasznyelven

Szefárd-dalok Váradon
Palya Bea ladino nyelven énekel a filharmónia koncerttermében



Zsigmond Júlia

Palásthy György Balázs Béla-
díjas filmrendezõ elhunyt éle-

tének 82. évében, április 16-án
Budapesten. Rövid, súlyos beteg-
ség vitte el, temetésérõl informá-
ciókat csak késõbb közölnek.
Több generáció nõtt fel a kezdet-
ben nem is rendezõnek készült
Palásthy filmjein, melyek közül a
legismertebbek talán a Hahó,
Öcsi!, A szeleburdi család és az
Égigérõ fû. Tizenhat éves korában
megnyert egy irodalmi pályáza-
tot, ez fordította az elõzõen elekt-
rotechnikusnak tanuló fiatal ér-
deklõdését olyan irányba, hogy
érettségi után a Színház- és Film-
mûvészeti Fõiskolára felvételi-
zett, ahol 1954-ben kapott film-
rendezõi diplomát.

Elsõ önálló rendezése 1961-
ben a Mindenki ártatlan? címû
film volt. Pályája kezdetén elsõ-
sorban felnõtteknek szóló nagyjá-
tékfilmeket, fõként vígjátékokat
forgatott, többek közt a Rejtõ Je-
nõ Vesztegzár a Grand Hotelben cí-
mû regényébõl készült, 1963-ban
bemutatott Meztelen diplomata cí-
mû filmet, a Másfél milliót, Az öz-
vegy és a századost, a Hazai pályánt,
a Sok hûség semmiértet, valamint
Az örököst. Még filmfõiskolás ko-
rában határozta el, hogy vígjáté-
kokat rendez – alkatilag vonzó-
dott a mûfajhoz.

Kijelenthetõ, hogy õ volt a szo-
cializmus korszakának egyik leg-
népszerûbb gyerekfilmrendezõje,
alkotásai azonban ma is értéke-

sek, élvezhetõek. Több gyerek-
filmmel a társadalomba való beil-
leszkedést, a szülõ-gyerek kap-
csolat témáját vetette fel, hõseit
többször a csoda segíti, de a gye-
rekeknek azt is megmutatta, az
élet nem csupa vidámság – ami-
kor elveszítenek egy féltett tár-
gyat, egy kedves állatot vagy ép-

pen a szeretett nagyszülõ halálá-
val kell szembesülniük. Kiemel-
kedõ sikerrel vetítették a trilógiát
alkotó A varázsló, Hahó, öcsi! és a
Hahó, tenger! címû filmjeit is, me-
lyek fõszereplõje, Kovács Kriszti-
án az õ felfedezettje volt. A Tö-
rök Sándor regényeinek feldolgo-
zásából készült filmekben olyan

színészek játszottak, mint Kiss
Manyi, Páger Antal, Gobbi Hil-
da és Básti Lajos.

A hetvenes években készült el
az Égigérõ fû Janikovszky Éva írá-
sa alapján. A filmben egy gyerek
veszi észre, hogyan lehet megte-
remteni a boldog öregség környe-
zetének lehetõségét. Következõ
alkotásában, a Tótágas címû mu-
sicalben a gyerekek egy nap arra
ébrednek, hogy a szülõk elmene-
kültek a városból, mert nem bír-
tak csemetéikkel, s így az egyedül
maradt gyerekeknek mindent
maguknak kell megoldaniuk, ami
korábban a szülõk feladata volt.

A Szeleburdi család és folytatása,
a Szeleburdi vakáció címû, a nyolc-
vanas években forgatott filmje
után sok-sok évvel készítette el
Páskándi Géza meseregényébõl
utolsó alkotását, a Szalmabábuk
lázadása címû gyermekfilmet
(2001). Az élet muzsikája címmel
dokumentumfilmet készített Kál-
mán Imre özvegyével a zeneszer-
zõrõl és a korról, amelyben élt.  A
film németországi forgalmazásá-
ért kapott pénzbõl gyermekope-
rát akart leforgatni, de csak a ze-
nei felvételek készültek el – írja az
MTI. 1996-ban mutatták be Retúr
címû filmjét, a nyugdíjasok szo-
morú elégiáját.

Palásthy György, akinek filmje-
ibõl az életigenlés sugárzik, 1931.
január 12-én született Esztergom-
ban. A Balázs Béla-díj és az érde-
mes mûvészi cím mellé 2001-ben
kapta meg a 32. Magyar Film-
szemle életmûdíját. 

Marosvásárhely zenélõ csillagai

A marosvásárhelyi Vízi–Molnár-duó is be-
került szombaton a 12 versenyzõ közé, akik
a Csillag Születik következõ, élõ show-mûso-
raiban szerepelhetnek. A 72 továbbjutott kö-
zül a négy elõválogató után csak 12-en ma-
radhattak versenyben. A zsûri a 4. mûsor-
ban Queen dalával elismerést szerzõ, szé-
kely származású Fazekas Alpárt sem válasz-
totta be e kevesek közé, viszont Molnár Jó-
zsef és Vízi Imre továbbjutása nem volt vita
tárgya: második megmérettetés nélkül, egy-
behangzó igennel engedték tovább õket. A
marosvásárhelyi versenyzõpáros ugyanis
már az elsõ fellépésekor (melyet a nézõk a 3.
mûsorban láthattak) meggyõzte a zsûritago-
kat tehetségérõl. Miután elénekelték Cara-
mel Lélekdonor címû dalát, Hernádi Judit
csak annyit mondott, hogy „El vagyok bû-
völve”. A gitárral, hegedûvel, szájdobbal,
énekkel sikert arató erdélyi páros most keve-
sebb ellenféllel versenyezhet az elsõ helyért.

Magyar akció Monte Carlóban

A Hacktion címû magyar akciófilm-sorozat
részt vehet az 52. Monte Carlo-i Filmfeszti-
válon, ahol olyan alkotásokkal versenyez-
het, mint például a Trónok Harca, A cég és
a Downton Abbey címû sorozatok. Összesen
23 ország 30 filmje pályázik idén díjra a
drámasorozat kategóriában. Az ebben a
mezõnyben kiosztható bármely díj meg-
szerzésére és a legjobbnak járó Arany Nim-
fa szobor elnyerésére is van esélyük a
Hacktion alkotóinak, színészeinek az
MTVA közleménye szerint. Kálomista Gá-
bor, a sorozat producere a kiváló nemzet-
közi producer és a kiváló európai producer
kategóriájában is bizakodva indulhat, míg
Oroszlán Szonja és Földes Eszter a kiváló
színésznõ, Hujber Ferenc és Szente Vajk a
kiváló színész elismerésért vehet részt jó
eséllyel a rangos nemzetközi megméretteté-
sen június 10–14. között.
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Röviden

Németországban az emberi agyat modelláló
szuperszámítógépet szeretnének építeni, euró-
pai uniós alapokból. Mintegy kontrasztként,
idehaza, a Ragyaverte Országutak és Fiktív
Autópályák Köztársaságában meg médiasztár-
rá változott egy rövid útszakaszocska, melyet
elmosott a hétvégi esõ. Szinte katartikus volt
látni ezt a vízfolyamot, hiszen a hírtévék sze-
rint elszigetelt vagy négyezer embert, de tulaj-
donképpeni funkciója az volt, hogy összekössön
vagy húszmilliót – így tehát pár órácskára ez
az erecske volt a mi Panamánk és a mi Szue-
zünk. Viszont ha idehaza lenne agyként
mûködõ számítógépünk, biztos szólt volna,
hogy a lik betöméséhez elég lenne, ha minden
odalátogató riporter vinne egy sapka földet.
De, úgy néz ki, itt még agyként mûködõ
agyak sincsenek sokan. Tanulság? Nincs, nem
volt, és nem is lesz. Esetleg ennyi: ide nem
Mohács, hanem igenis Özönvíz kell. De minél
hamarabb!

(prier)

Kettõs tükör 

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 
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hirdetések közzétételére.
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Búcsú Palásthy Györgytõl,
a Hahó, Öcsi! rendezõjétõl

ÚMSZ/MTI

Alig hat héttel az Eurovízi-
ós Dalfesztivál döntõje elõtt

úgy tûnik, tovább romlott az
emberi jogi helyzet Azerbaj-
dzsánban. Németországban
tárgyaló emberi jogi szakértõk
és aktivisták megállapítása sze-
rint mintha hiábavaló lenne az
a várakozás, hogy a rendez-
vény hozzájárul Azerbajdzsán
demokratizálódásához, sõt a
bakui vezetés egyre keményeb-
ben lép fel az ellenzékiekkel
szemben, és az emberi jogokat
még kevésbé tartja tiszteletben,

mint korábban  – tájékoztat az
MTI.

A Riporterek Határok Nélkül
nemzetközi újságíró-szervezet,
a Human Rights Watch nem-
zetközi emberi jogi civil szerve-
zet és a Nyílt Társadalom Ala-
pítvány szervezésében kedden
Berlinben tartott sajtótájékozta-
tón elhangzott: Baku központ-
jában újabban egész háztömbö-
ket rombolnak le a hatóságok,
hogy rendezettnek, ápoltnak
tûnjön a fesztivál helyszíne – tu-
dósít az MTI. Nem hivatalos
becslések szerint az erõszakos
kilakoltatások és önkényes kisa-

játítások révén 20 ezer lakás
semmisült meg.

Markus Löning, a német kor-
mány emberi jogi megbízottja
azzal a felvetéssel kapcsolatban,
hogy az emberi jogok rendszer-
szerû sérelme miatt bojkottálni
kellene az Euróvíziós Dalfeszti-
vál döntõjét, hangsúlyozta: nem
bojkottra, hanem minél aktí-
vabb részvételre van szükség,
hiszen akik Bakuba utaznak a
rendezvényre, azok szabad or-
szágokból érkeznek, és így a he-
lyiekkel ellentétben kockázat
nélkül emelhetik fel szavukat az
azeri vezetés túlkapásai ellen. 

Aggodalmak az Eurovízió elõtt

Zs. J.

Elsõ alkalommal kapott Puli-
tzer-díjat olyan sajtóorgá-

num munkatársa, mely csupán
az interneten közöl. David
Woodnak, a Huffington Post had-
ügyi újságírójának tevékenysé-
gét ismerték el ekképpen, április
16-án átadva a díjat. A kitünte-
tést Beyond the Battlefield címû ri-
portsorozatának köszönheti,
melyet amerikai sérült veterá-
nokról készített, akik Afganisz-
tánból, Irakból visszatérve nem-
csak testi, de súlyos lelki problé-
mákat is hoztak magukkal.

Arianna Huffington, a hírportál
elnöke és fõszerkesztõje így rea-
gált a hírre: „Nagyon örülünk,
és megtisztelve érezzük magun-
kat, a díj munkatársunk és
weboldalunk elismerése is egy-
ben. Ugyanakkor azt is jelenti,
hogy a minõségi újságírás a
weben is életképes” – olvasható
a Mediainfo.hu oldalán. 

A 96. Pulitzer-díjkiosztón a to-
vábbi elismeréseket kivívók sorá-
ban találjuk a New York Times két
újságíróját: egyikük az elemzõ,
másikuk pedig a külpolitikai új-
ságírásért, Kelet-Afrikából kül-
dött tudósításaiért kapta a díjat.

Két díjat vehetett át a Seattle Ti-
mes is, az Associated Press ame-
rikai hírügynökség pedig négyet:
oknyomozó újságírásért. Elõbbi
munkatársai gyógyszerhasználat-
tal kapcsolatos visszaéléseket tár-
tak fel, utóbbié pedig a New
York-i rendõrség titkos, muzul-
mánok elleni adatgyûjtési prog-
ramjáról írtak jelentéseket. A
közszolgálati újságírásért járó ki-
tüntetést a The Philadelphia
Inquirer címû lapnak adták az is-
kolai erõszakról szóló írásaiért. A
„breaking news” kategóriában a
Tuscaloosa News Staff gárdája
részesült a rangos kitüntetésben a

pusztító tornádókról szóló gyors-
jelentéseiért – írja az MTI. A ran-
gos kitüntetést összesen 21 kate-
góriában osztották ki. Minden ki-
tüntetett tízezer dolláros pénzju-
talomban részesült.

Bár a 19. század végén alapí-
tott díj elnevezése Pulitzer József
magyar származású amerikai új-
ságíróhoz, sajtómágnáshoz kötõ-
dik, kizárólag az amerikai sajtó
munkatársainak adható, a Joseph
Pulitzer-emlékdíj viszont 1989-
ben a kiemelkedõ szakmai telje-
sítményt felmutató magyarorszá-
gi újságírók méltó elismerése cél-
jával jött létre. 

Pulitzer-díj internetes sajtósnak

Palásthy György 82 éves korában hunyt el Budapesten



10.00 Vékás Péter: Múlt,
forma és lélek 10.30 Kár-
pát Expressz 16.00 Hír-
adó 16.15 Hitélet 16.35
Kárpát Expressz 17.00
Népzene 17.30 Híradó
17.40 Izelítő 14.45 Ka-
lendárium 17.50 Egészsé-
ges percek 18.00 Nép-
tánc 18.30 Híradó 19.00
Hargita magazin 19.30
Híradó 20.00 Tájkép
20.30 Hargita Magazin
21.00 Híradó 21.30 Nép-
tánc 22.00 A hétmérföl-
des 22.30 Híradó

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Jó tanácsok bank-
rablóknak (am. akció-
vígjáték) 12.40 Tiszta ügy
(amerikai krimi) 14.45
Egy gyilkosság forgató-
könyve (amerikai thriller)
16.40 A zűrhajó (német
sci-fi vígjáték) 18.15 Tisz-
ta szerencse (am. víg-
játék) 20.00 Fantomas
(francia-olasz vígjáték)
22.00 Constantine (am.-
német fant. akciófilm)
0.15 Jó üzlet a háború
(am. akciófilm)

9.15 Titkok a múltból
(sorozat) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 A vég-
zet hatalma (sorozat)
14.30 Esmeralda (sorozat)
15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Titkok a múlt-
ból (sorozat) 19.30 Elárult
lélek (sorozat) 20.30 A
végzet hatalma (mexikói
sorozat) 22.00 Éjszakai
történetek 22.30 Elátko-
zott szerelem (amerikai
sorozat) 23.30 Hét bűn
(brazil sorozat)

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Mű-
velődési hírek, Hitvilág, Előhang, Komolyzenei vetélkedő
12.45 Sajtószemle 13.00 Híradás, Zenés üzenetek 14.00
Híradás, KultúrPresszó 15.00 Híradás, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság, Medicina, Művelődési hí-
rek 17.55 A nap hírei röviden

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor
12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Légy az enyém
14.45 Teleshopping 15.15
Egy lépés a boldogságig
(sor.) 16.45 Célpontban –
szórakoztató magazin
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 20.00
Akarsz milliomos lenni?
21.00 Találd meg a csalá-
domat 22.30 Cancan Tv
0.30 Hírek 1.30 Találd
meg a családomat (ism.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
10.30 Retrográd (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Iskolapélda (ism.)
12.05 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
12.30 Ősök tere (ism.)
13.00 Déli híradó
13.45 Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Versus (ism.)
15.30 Sportré (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Ázsia (ism.)
17.05 BBC Click
A BBC informatikai maga-
zinja
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
A vidék magazinja
19.20 Globál
19.45 Tíz perc
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Versus (ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)
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7.00 Horvát krónika
7.35 Ecranul nostru
8.00 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.00 Világ-nézet (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Pannon expressz
(ism.)
12.30 Térkép (ism.)
13.02 Híradó - Déli
13.20 Kívánságkosár
15.15 Hagyaték (ism.)
15.40 Határtalanul ma-
gyar (ism.)
16.10 Száműzött magyar
irodalom (ism.)
16.40 Hazajáró (ism.)
17.10 Utazás a Marsra
18.00 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Múzeumtúra
21.00 A kőszívű ember fi-
ai (magyar filmdráma, 2.
rész)
22.25 Hírek
22.30 Dunasport
22.35 Kultikon
23.30 Donizetti: Szerelmi
bájital a Művészetek Palo-
tájában
1.40 Koncertek az A38
hajón
2.40 Térkép (ism.)

Pro Tv, 21.30
Hazárd megye lordjai: A kezdet

Bo és Luke, a tinédzserkorú unokatestvérek összetűzésbe
kerülnek a törvénnyel. Azzal a feltétellel kerülnek szabadláb-
ra, hogy Jesse nagybácsi felügyelete alatt nyáron kemé-
nyen kiveszik részüket a munkából. A fiúk hamarosan meg-
tudják, hogy veszélyben van Jesse bácsi farmja, Hogg főnök
feni rá a fogát, jelzáloggal megterhelve az ingatlant.

TV2, 22.20
Amerikai pite: A szerelem Bibliája

Rob, Nathan és Lube, a középsulis haverok mindenre hajlan-
dók, csak hogy végre megszerezzék álmaik hölgyeit. Eme
szent cél elérésében sokat segíthet az a véletlenül megtalált
titokzatos szexuális útmutató, melyben korábbi diákok ös-
szegezték élményeiket, majd elrejtették az iskolai könyvtár-
ban. Ám néhány hiányzó oldal mindenki számára beláthatat-
lan következményekkel jár!

RTL Klub, 22.25
Kidobós: Sok flúg disznót gyõz

Peter La Fleur élvezi, hogy vesztes, de ő még így is király
edzőtermének kuncsaftjai között, akik pocakosak, nyápicok
és erősen rövidlátók. A semmittevésnek vége szakad, ami-
kor kiderül, hogy a szomszédos menő edzőterem tulajdono-
sa, White Goodman fel akarja vásárolni őket. Peter felveszi
a kesztyűt, azaz a labdát, és benevezi kétbalkezes csapatát
az ötvenezer dolláros Las Vegas-i kidobós-bajnokságra.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Ma Reggel
10.00 Múlt-kor
10.30 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban
10.55 MacGyver (sor.)
11.45 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
12.10 A Nyereg Klub
(sor.)
12.35 Lizzie McGuire
(sor.)
13.01 Híradó délben
13.25 Főtér
14.15 1100 év
14.40 Magyar retro
15.40 Família Kft. (sor.)
16.05 MacGyver (sor.)
16.55 Eurovíziós Dalfesz-
tivál 2012
17.00 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
17.25 A Nyereg Klub
(sor.)
17.50 Lizzie McGuire
(sor.)
18.15 Veszélyes szerelem
(sor.)
18.50 Esti mese
19.30 Női vízilabda olim-
piai selejtező
20.45 Elrejtett tájak
21.00 Híradó este
21.30 Rocca parancsnok
(sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Angyali érintés
(sor.)
0.05 Allah minden napján
szaladnak a lovak (dok. f.)

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Lego Ninjago, 
Star Wars 
- A klónok háborúja, 
Boci és Pipi, 
Beyblade
8.35 Reflektor
8.50 Reggeli
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
10.25 Második esély
(amerikai -mexikói-
kolumbiai sor.)
11.35 Top Shop
13.15 ASZTRO Show
14.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
15.15 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
16.15 Döglött akták 
(amerikai krimisor.)
17.20 Marichuy
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa (mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf
Ki viheti el a milliókat?
21.10 Fókusz
21.50 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.25 Kidobós: Sok flúg
disznót győz 
(am.-német vígj., 2004)
0.20 Tudorok 
(ír-kan.- am. sor.)
1.30 Reflektor
1.45 Infománia
Multimédia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.35 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.45 Teleshop
11.50 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
13.25 Mike kapitány had-
járata (am. dokumen-
tumf.)
15.20 La Pola (kolumbiai
drámasor.)
16.20 Csoda
Manhattanben (am.-mex.
rom. sor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.20 Amerikai pite: A
szerelem Bibliája (am.
vígj., 2009)
Közben: Kenósorsolás
0.15 Aktív
0.45 Tények Este Hírmű-
sor
1.20 EZO.TV
1.55 Amerikai pite: A sze-
relem Bibliája (amerikai
vígjáték, 2001) (ism.)
3.30 Segíts magadon!
(ism.)

10.20 Gyilkos számok
(ismétlés) 11.10 Columbo:
Gyilkosság, mint önarckép
(krimi) 12.55 A dadus
(sorozat) 13.55 A nagy
házalakítás 14.55 Monk
(sorozat) 16.40 CSI (sor.)
17.35 Esküdt ellenségek
(sorozat) 18.35 Gyilkos
számok (sorozat) 19.30 A
nagy házalakítás 20.30
Jóbarátok (sorozat) 21.25
Két pasi (ism.) 22.20 Éden
Hotel 2. 23.20 CSI: A hely-
színelők (sorozat) 0.20
Nikita (sorozat)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Europa League
14.00 Sport.ro Hírek
14.10 Fogadás a félelem-
mel 15.00 Prosport óra
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Örüljünk a focinak
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Halálos csapások
20.00 Információk 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Europa League 0.00
Sport.ro

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Az Este (ism.)
6.55 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás-jelentés
10.10 A Silla királyság ék-
köve (dél-kor. sor.)
11.15 Van képünk hozzá
12.10 Kasszasiker (am.
sor.)
13.00 Híradó
13.25 Rondó
14.20 Magyar elsők
14.40 Marslakók (magyar
sor.)
15.10 Négy szellem
16.10 Angyali érintés
(am. sor.)
16.55 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.40 MM
18.40 Everwood (am.
sor.)
19.30 Maradj talpon!
(magyar műv. vet.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Marslakók (magyar
sor.)
21.40 Elcserélt lányok
(am. sor.)
22.30 Fábry (magyar
szór. műsor)
23.50 Az Este
0.25 Örök Éva (dokumen-
tumf.)
1.50 Everwood (am. sor.)
(ism.)

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

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
10.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) 
(ism.)
11.00 Alvajárók 
(kanadai-amerikai filmdrá-
ma, 2008) (ism.)
13.00 ProTv hírek, sport
13.45 Kisvárosi 
gyilkosságok 
Midsomer gyilkosságok)

(angol krimisorozat)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport
17.45 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă szórakoz-
tató műsora
19.00 ProTv hírek, 
sport
20.30 Las fierbinţi 
(román vígjáték sorozat)
21.30 Hazárd megye lord-
jai: A kezdet 
(amerikai akció-vígjáték,
2007)
23.30 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
0.15 Europa League össze-
foglaló
0.45 Hárman egy tető
alatt 
(amerikai romantikus víg-
játék, 2009)
2.30 ProTv hírek, 
sport (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné -
Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Kikezdesz 
a szőkékkel? 
– Dan Negru szórakoztató
műsora (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony a fi-
amnak – reality show
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
- talk show 
Simona Gherghevel
19.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
20.20 A „vénlegény” 
– második széria, verseny
show
22.15 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Különleges
ügyosztály 
(Esküdt ellenségek: 
Meggyalázott áldozatok)
(amerikai krimisorozat)
2.00 Az Ambersonok 
ragyogása 
(am. filmdráma, 2002)

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

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Ki ad többet? 
- Happy Days flipper /
Szégyenfal
7.30 Licitvadászok
- Régi korok fegyverei
8.00 Autókereskedők 
- BMW M3
9.00 Hogyan készült?
10.00 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Alaszkai különkiadás 2
12.00 Megavilág 
- Kanada
13.00 Autókereskedők 
- Porsche 944 Turbo
15.00 Újjáépítők 
- Meglepetés
16.00 Ki ad többet? 
- Fejvadászfejsze / 
Kólaautomata
16.30 Hogyan 
készült?
17.00 A túlélés 
törvényei 
- A maláj szigetvilág
18.00 A túlélés 
törvényei 
- Csendes-óceáni sziget
19.00 Autókereskedők
- Jeep CJ7 -

21.30 Hogyan készült?
22.00 Mérnöki 
műtárgyak 
- A New York-i metró át-
építése
23.00 Aranyláz 
a Bering-tengeren
0.00 Autókereskedők 
- újratöltve

6.00 Hírek 
(ism.)
7.00 Teleshopping
8.05 Figyelem, énekelünk!
(ism.)
9.30 Arománok
10.00 Sztárgyár 
– verseny show
11.00 Vallomások
12.10 Az arany szívű lány
(olasz romantikus film,
2008), 2. rész 
(ism.)
13.55 Egészségpasztilla
14.00 Parlamenti pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina és a lá-
nyok (olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Info +
18.20 Sztárgyár 
– verseny show
18.50 Tiltott szerelem
(am. rom. dráma, 1998)
20.25 Bollywood Queen
(angol romantikus film,
2002)
22.00 Bortestvérek
22.30 Hírek
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
0.55 Románia ízvilága
1.30 Caterina és a lányok
(ism.)
2.20 Sztárgyár 
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

CSÜTÖRTÖK
2012. április 19.

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Andrea, Ilma és Ala-
dár napja van.
Az Andrea az András
férfinév magyarul és több
más nyelven is használatos
nõi párja. 
Az Ilma nõi név Vörös-
marty Mihály alkotása a
Csongor és Tünde címû mû-
vében, talán a Vilma rövi-
dítéseként. 
Az Aladár germán ere-
detû férfinév, valószínûleg
az Aldarik vagy az Alde-
mar név megmagyaroso-
dott alakja. Elemeinek ere-
deti jelentése: öreg, ta-
pasztalt és híres vagy ha-
talmas.
Holnap az Emma és Ko-
csárd nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1598 – Báthory Zsig-
mond lemondása után az
erdélyi rendek felszólításá-
ra felesége, Mária Krisz-
tierna átveszi az uralmat a
fejedelemségben.
• 1925 – Megnyílt az elsõ
Budapesti Nemzetközi Vá-
sár.
• 1951 – Aláírják a párizsi

szerzõdést. Létrejön az Eu-
rópai Szén- és Acélközösség,
az Európai Unió alapja.

Vicc
– Hol dolgozol?
– Sehol.
– Akkor mit csinálsz?
– Semmit.
– Hát, ez jó kis foglalkozás!
– Kitûnõ, csak nagy a konku-
rencia.

Recept
Tárkonyos csirkeraguleves
Hozzávalók: 3 ek étolaj, 40
dkg csirkemellfilé, 2 db sár-
garépa, 1 db fehérrépa, 1/2
fej karalábé, 15 dkg gomba, 2
dl fõzõtejszín, 2 db erõleves-
kocka, tárkony, tárkonyos
ecet, petrezselyemzöld.
Elkészítése: A hozzávalókat
apró kockára vágjuk és az
olajon megpároljuk. Felen-
gedjük vízzel és beletesszük a
leveskockákat, a tárkonyt.
Készre fõzzük. A tejszínt el-
kavarjuk egy kevés leveslével
és visszatöltjük. Újraforral-
juk. Amikor kész, belemor-
zsolunk még tárkonyt és tár-
konyecettel ízesítjük.

2012. április 18., szerda   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Valaki jócskán próbára teheti
ma az igazságérzetét. Ráadásul
a technika ördögeivel is többet
kell küzdenie.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Egy régóta fennálló, már-már el-
fekélyesedett konfliktust ma vég-
re megnyugtatóan rendezhet, a
csillagainak hála.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ma igazán nagyvonalú lehet a
kedveséhez, nem sajnál semmi
pénzt, hogy a kedvére tegyen.
Alighanem meg is érdemli.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Járjon ma nyitott szemmel és
szívvel, és akkor megláthat olyat
is, amit eddig nem tudott. Egy
beszélgetés tanulsággal szolgál-
hat a múltjára vonatkozóan.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ön mindig, még a romokból is
össze tudja szedni magát. Igaz, a
mai nap még inkább a teremtõ
álmoké, mintsem a megvalósu-
lásé. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ön mindig törekszik arra, hogy
az élete harmóniában legyen.
Ha mégsem úgy sikerül, akkor
azonban könnyen kiborulhat.
Kerülje a szélsõségeket, vegyen
nagy levegõt, mielõtt szólna!

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Sok kellemetlenség éri, úgy érzi,
megnõtt az ellenségei száma. Ez
azért is lehet, mert ön igen jól tel-
jesít mostanában. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ma végre latba vetheti konspirá-
ciós képességeit. A munkahely
házában együtt álló Hold, Urá-
nusz és Merkúr váratlan kala-
majkát, pletykálkodást jeleznek. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ma bebizonyíthatja, mennyire
tud küzdeni önmagáért és szeret-
tei érdekeiért. Persze ön az a faj-
ta csatázó, aki inkább kedvessé-
gével és szelídségével hódít, sem-
mint az erejével. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Eseménydús napra számíthat.
Nagy tervei vannak, talán épp
egy külföldi út, vagy valamilyen
tanulmányokkal kapcsolatos do-
log foglalkoztatja. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A mai napon nagy esélye van rá,
hogy bolhából is elefántot csinál-
jon. Ezért bármi rossz hírt is
hall, mielõtt továbbadná, jobban
teszi, ha ellenõrzi azt a forrásá-
nál. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Érdemes lehet ma megfogadnia
egy idõsebb, tapasztaltabb ember
tanácsát, különösen, ha pénz-
ügyeit illetõen akar dönteni. 
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Kevesen vannak, akik mérleg-
re teszik érzéseiket. Az érzések
megmérése ugyanis a gondol-
kozás alapja, ez pedig igencsak
hiányzik az emberekbõl. An-
nál is különösebb ez, mivel az
érzelmek elborítják a világot.
Mindenki érez mindent min-
dennel kapcsolatban, sajnál,
szeret, gyûlöl és legfõképpen kí-
ván. Mindenkinek véleménye

van mindenrõl. Pedig amit az
emberek véleménynek gondol-
nak, az nem egyéb, mint egy ér-
zés valamivel kapcsolatban. Az
érzések mérlegelése és helyes be-
építése a világba jelenti a gon-
dolkozást. Az érzelmek veszélyes
vízörvények, amelyek a folya-
matos mozgás illúzióját adják,
de a gondolkozás nélkül érzõ em-
ber végül is nem jut sehova. 

Gondolatjel Visky István rovata

www.marosvasarhelyiradio.ro



Labdarúgás 

ÚMSZ

Minden fronton pert
nyert George Becali, aki

tegnap két jó hírt is kapott a
bíróságtól. Idõrendi sorrend-
ben a Gigi Becali vs hadsereg
perben hirdettek számára
kedvezõ ítéletet. Eszerint a
Steaua mecénása a további-
akban is nyugodtan használ-
hatja az alakulat címerét és
birtokában marad a piros-ké-
kek dicsõséglistája is. A had-
sereg azért perelte be Becalit,
mert illetékesei úgy vélték: a
piperai milliomos nem törvé-
nyes módon tette rá a kezét a
román labdarúgás egyik leg-
ismertebb csapatára. 

Kevéssel 18 óra elõtt, több
mint három óra várakozás
után, jogerõs – de nem végle-
ges – döntés született a híres
„böröndügyben” is. Bár az
ügyészek négy plusz két év
letöltendõ börtönbüntetést

kértek megvesztegetésért és
okirathamisításért, a bíróság
felmentette a vádak alól Be-

calit. Az ítélet 2-1 arányban
született meg, miután Ma-
riana Ghena bírónõ a fel-

mentés ellen, pontosabban a
felfüggesztett börtönbünte-
tésre szavazott. Becalival

együtt további öt személyt
mentettek fel, javarészt a
bûnrészesség vádjai alól:
Teia Spontét, Alina Florenti-
na Ciult, Radu Gheorghe
Marinót és Raul Volcinschit,
valamint Victor Piþurcã szö-
vetségi kapitányt, a Steaua
akkori edzõjét. 

Az ítélet ellen tíz napon be-
lül felebbezhetnek az ügyé-
szek, de ha nem teszik,
Becali az 1,7 millió eurót tar-
talmazó bõröndöt is vissza-
kaphatja. 

George Becali az égi gond-
viselésnek tudja be az ítéletet,
amely  szerinte azt bizonyít-
ja, hogy „Romániában nincs
hatalma a sátánnak”. „Csak
ördögi sugallatra ítélhették
meg megvesztegetésnek a dí-
jazást” – dörögte az ítélethir-
detést követõ sajtótájékozta-
tón Becali, aki kitart amel-
lett, hogy a pénz a városi ri-
vális CFR 1907 legyõzéséért
járt volna a Kolozsvári U já-
tékosainak és stábjának. 
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Röviden
Londonban a Barca 

Tegnap este, Münchenben,
Bayern–Real Madrid mérkõ-
zéssel indult a 2011-12-es
labdarúgó Bajnokok Ligája
elõdõntõje. Ma Chelsea–FC
Barcelona találkozóra kerül
sor, 21.40 órától a TVR 1 su-
gároz élõben. A BL fináléját
május 16-én, Münchenben
rendezik  meg, az EL-ét pe-
dig egy héttel korábban, a
bukaresti Nemzeti Arénán.  

BL a Digin és a Dolcén 

Az UEFA közölte a követke-
zõ három labdarúgó Bajno-
kok Ligája-idény közvetítési
jogait elnyert tévéadók név-
sorát. Eszerint a 2012-2015.
idõszakban kedden és szer-
dán a Digi Sport és a Dolce
Sport sugározhat élõben
(vagy felvételrõl) BL-mecc-
seket, s közvetítési jogaik a
világhálóra és a maroktelefo-
nokra is kiterjednek. A TVR
keddenként közvetíthet, elsõ
opcióként.

Otthon játszik az SZKC

Három hét szünet után a 22.
forduló mérkõzéseivel folyta-
tódik a férfi kézilabda Nem-
zeti Liga 2011-12-es bajnok-
sága, a Székelyudvarhelyi
KC ma 18 órától fogadja a
Szatmárnémeti CSM-t. A
többi találkozót szombaton
és vaásrnap rendezik. Elma-
radt mérkõzéseket pótolnak
a nõi Nemzeti Ligában: ma
Kolozsvári U-Jolidon–Râm-
nicu Vâlcea-i Oltchim,
Nagybányai HCM–Galaci
Oþelul- és Brassói Corona–
Bukaresti CSM-találkozókra
kerül sor, a Zilahi HC hol-
nap fogadja az Oltchimot.  

Kosárlabda rájátszások

Ma zárul aí nõi kosárlabda-
bajnokság rájátszásának elsõ
szakasza, a Rapid és a
Nagyváradi CSM U buka-
resti összecsapásán eldõl,
hogy melyik csapat lesz a
Brassói Olimpia ellenfele a
9-16. helyezettek tornáján. 
A férfiaknál ma a rájátszás
elsõ szakaszának harmadik
mérkõzéseit rendezik meg
az alábbi menetrend szerint:
CS Municipal–Temesvári
BC (18 óra), Nagyváradi
CSM–CSU Ploiesti (18.30
óra, Digi Sport 2 élõ), Ener-
gia Rovinari–Medgyesi Gaz
Metan (18.30 óra), Marosvá-
sárhelyi Maros KK–Kolozs-
vári U-Mobitelco BT (20.15
óra, Digi Sport 2 élõ). A ki-
esés elkerüléséért, Iasi-ban, a
Poli a Hargita Gyöngye KK-
t fogadja – a vendégsiker a
csíkszeredai csapat bent-
maradását jelenti. 

Félmilliárd 
a Magyar Nagydíjra

A magyar kormány a
Forma–1-es Magyar Nagydíj
2012-es megrendezése érde-
kében a jogdíjak kapcsán
jelentkezõ árfolyamveszteség
következtében 500 millió fo-
rint átcsoportosítását rendeli
el. A nagydíjat július 27-29.
között rendezik a
Hungaroringen. 

Gigi Becali bírósági diadalai

Labdarúgás

Turós-Jakab László 

Egy-egy hazai-, illetve
vendégsikerrel zárult

hétfõn este a labdarúgó Liga-
1 26. fordulója. 

Kolozsvárott az U 3-0-ra
verte a Gaz Metant, a gólo-
kat Boºtinã (16. perc), Gro-
zav (40.) és Drãghici (89.)
szerezte. Claudiu Niculescu
vezérletével a „diákok” veret-
lenek, a fiatal edzõ három
hazai gyõzelem mellett
ugyanannyi idegenbeli dön-
tetlent pipált ki. 

Chiajnán a Concordia játé-
kosai végig rohamozták az
elsõ félórát, de mégis a Dina-
mo vezetett szünetben. A
vendégek második gólját is
Alexe szerezte az 55. percben
értékesített büntetõbõl, az
újonc igyekezete az utolsó
percben érett góllá, Iordache
jóvoltából. A végén Petrovici
lõtt védhetetlen öngólt, így a
Dinamo 3-1-gyel tett pontot
gyenge sorozatára.    

A fordulóban öt hazai és
három vendégsiker született,
a negyedszáz gól pedig 15-10
arányban oszlott meg. A 48
sárga lapból 27-et a látogató
együttesek labdarúgói kap-
tak, s két játákost állítottak
ki, Camorát (CFR 1907) és
Þâncot (Nagyszeben).

A Mioveni elleni duplával
Wesley Lopes (Vaslui) im-
már három hosszal vezet a
hétfõn este mellõzött Marius
Niculaeval (Dinamo) szem-
ben, Rusescu (Steaua) 11,
Dãnciulescu (Dinamo) és
Opriþa (Petrol) 10-10, Herea
(Rapid), Kapetanosz (CFR
1907) pedig 8 gólt szerzett. A
bajnokság kilencedik öngól-
ját Petrovici lõtte a Con-
cordia hálójába. 

Miután az ötös élboly tag-
jai közül csak a CFR 1907
nem tudott nyerni, a bajnoki
ca CFR 1907 nem tudott
nyerni, a bajnoki címért fo-
lyó küzdelem még kiélezet-

tebbé vált. A hátralevõ nyolc
fordulóban öt mérkõzésen
csapnak össze egymással a
bajnokesélyesek. 

Ádáz csata várható az al-
sóházban is, hiszen a már
biztosan búcsúzó CS Mio-
veni mellett nem kevesebb
mint hét csapat reményke-
dik, szinte azonos eséllyel, a
másik három kiesõ hely elke-
rülésében. A „hetek” közt le-
võ brassói csapat kispadján
immár Ionuþ Badea, a Ko-
lozsvári U volt trénere ül mi-
után a zsinórban három vere-
ség lemondásra készítette
Marius ªumudicãt.  

A 27. forduló menetrendje:
pénteken: Astra–Oþelul (õsz-
szel: 1-1) – 18 óra, Digi Sport
1, Steaua–Vaslui (0-0) – 20.
20 óra, GSP Tv és Antena 1.
szombaton: Mioveni–Rapid
(0-4) – 18 óra, Digi Sport 1;
vasárnap: Voinþa–Petrol (1-4)
– 17 óra, Digi Sport 1, CFR
1907–Concordia  (4-0) – 19
óra, Digi Sport 1, Dinamo–
Ceahlãul (5-0) – 21.30 óra,
Digi Sport 1; hétfõn: Maros-
vásárhely–Sportul Studen-
þesc (1-1) – 19 óra, Digi Sport
1, Gaz Metan– Pandurii (0-1)
– 19 óra, Dolce Sport, Bras-
só–Kolozsvári U (0-1) –
21.30 óra, Digi Sport 1. 

Liga-1: izgalmas a hajrá

Gigi Becali klubtulajdonos pert nyert a hadsereg ellen és visszakapja pénzes bõröndjét is

A táblázaton  
1. CFR 1907 2615 7 4 46-23 52
2. Dinamo 2614 7 5 42-21 49
3. Steaua 2614 7 5 35-19 49
4. Rapid 2614 6 6 42-22 48
5. Vaslui 2614 4 8 42-24 46
6. Oţelul 2612 6 8 26-21 42
7. Kv. U 261011 5 37-25 41
8. Pandurii 2610 9 7 37-27 39
9. Astra 26 9 8 9 28-26 35
10. Ceahlăul 26 8 9 9 24-33 33
11. Brassó 26 8 5 13 25-28 29
12. Gaz Metan 26 7 7 12 30-39 28
13. Szeben 26 7 7 12 17-30 28
14. Vásárhely 26 6 9 11 22-31 27
15. Chiajna 26 7 6 13 24-44 27
16. Petrolul 26 6 8 12 28-35 26
17. Sportul 26 51011 26-44 25
18. Mioveni 26 2 6 18 15-54 12

Vízilabda

T. J. L. 

Vasárnaptól kilenc nõi
vízi labda-válogatott

küzd az olaszországi Trieszt-
ben a londoni olimpiai rész-
vételért, köztük a magyar
együttes.   

Merész András szövetségi
kapitány jelöltjei a januári,
hollandiai Európa-bajnoksá-
gon bravúros bronzéremmel
jelezték, hogy készek és ké-
pesek magasabb rendû fel-
adat elvégzésére is, az újabb
bizonyításra pedig éppen az
itáliai torna kínál alkalmat,
ahol sorrendben az orosz
(tegnap, lapzárta után), a há-
zigazda olasz (szerdán),
majd a spanyol nemzeti
együttes (csütörtökön) lesz

az ellenfél. A magyarok biz-
tosan megküzdenek a nyári
ötkarikás játékokon való sze-
replés jogáért, de nem mind-
egy, hogy hányadik helyrõl
vágnak neki a pénteki ne-
gyeddöntõnek. Akkor négy
párban a csoportelsõk a má-
sik csoport negyedikjével, a
másodikak pedig a harmadik
pozícióban végzettekkel
csapnak össze az elõdöntõbe
jutásért – vagyis már a londo-
ni kvótáért. Bár ez már pén-
teken eldõl, szombaton az 5-
8. helyért játszanak és a dön-
tõbe jutásért is. A vasárnapi
helyosztókon kialakul a vég-
sõ sorrend, a finálénak pedig
az a tétje, hogy annak két
résztvevõje elkerüli egymást
a londoni csoportokban. 

A magyar csapat Bolonyai
Flóra és Gangl Edina kapu-

sokkal, valamint Antal Dóra,
Bujka Barbara, Csabai Dóra,
Czigány Dóra, Drávucz Ri-
ta, Keszthelyi Rita, Kisteleki
Hanna, Menczinger Kata,
Szücs Gabriella, Takács Or-
solya és Tóth Ildikó mezõny-
játékosokkal vágott neki a tri-
eszti olimpiai kvalifikációs
tornának.

Az ötcsapatos B csoport-
ban már két fordulón túl van-
nak. Kanada 15-4-re nyert
Kazahasztán ellen, a juharfa-
levelesek két gólját a magyar
hangzású Csikos szerezte. A
hollandok oktatták a brazi-
lokat, akiket aztán a görögök
is ugyanolyan arányban gyõz-
tek le, 23-4-re. A holland-ka-
nadai rangadó döntetlennel
zárult, 11-11. A mai mûsor:
Görögország–Kazahsztán és
Brazília–Kanada. 

Az olimipáért küzdenek

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

A tabellát vezetõ Debre-
cennel szemben nyolc, a

második helyezett Gyõrhöz
viszonyítva pedig hat pontra
csökkentette hátrányát a Vi-
deoton a magyar labdarúgó
OTP Bank Ligában azzal,
hogy a 24. fordulóban egye-
düliként gyõzött az éllovas
trióból. A Debrecen Pakson
ért el gólnélküli döntetlent,
majd a Gyõr a Ferencváros
vendégeként remizett, 2-2. A
címvédõ székesfehérvári csa-
pat magabiztosan, 4-1-re ver-
te a Vasast A negyedik helye-
zett Honvéd a forduló záró-
mérkõzésén szenvedett két-
gólos vereséget Újpesten.

A 25. forduló programja:
április 20., péntek: Hon-
véd–Siófok (õsszel: 0-0). áp-
rilis 21., szombat: Zalaeger-
szeg–Videoton (1-4), Ferenc-
város–Kecskeméti (0-1), Pé-

csi MFC–MVM Paks (4-4),
Haladás–Újpest (1-4), Va-
sas–Lombard Pápa (0-0). áp-
rilis 22., vasárnap: Gyõri
ETO–Diósgyõri VTK (0-2),
Debreceni VSC–Kaposvári
Rákóczi (1-1). 

A magyar élvonal híre sze-
rint a Diósgyõr köteles fizet-
ni a Gyõri ETO FC-nek a
2010 januárjában kölcsönvett
négy labdarúgóért a Gyõri
Ítélõtábla másodfokú, jog-
erõs ítélete alapján. Az erede-
ti megállapodás értelmében
100 ezer euró plusz áfa köl-
csönvételi díjat kellett volna
fizetnie a Bajzát, Brnovic,
Zámbó, Supic négyesért a
miskolci klubnak, de ezt csak
részben teljesítette, 35 ezer
eurót utalt át. Az ETO ezért
felszámolási eljárást kezde-
ményezett a DVTK-val
szemben, ám idõközben a
borsodi klub beperelte az
ETO-t a kölcsönadási szerzõ-
dés feltûnõ értékaránytalan-
sága címén, illetve arra hivat-

kozva, hogy az egyezség a jó
erkölcsbe ütközött.

Bódis Judit ügyvéd az íté-
let kihirdetése után elmond-
ta, ha a DVTK nem utalja át
a fennmaradt összeget és a
több mint egymillió forintos
ügyvédi díjat, újraindul az
eljárás. 

Debrecen-Gyõr versenyfutás 
A táblázaton 

1. Debrecen 2416 8 0 48-17 56
2. Győri ETO 2417 3 4 47-25 54
3. Videoton 2415 3 6 46-18 48
4. Honvéd 2411 6 7 39-29 39
5. Kecskemét 2411 5 8 43-33 38
6. Diósgyőr 2410 410 34-33 34
7. Pécsi MFC 24 810 6 31-34 34
8. MVM Paks 24 8 8 8 36-40 32
9. FTC 24 8 610 26-25 30
10. Siófok 24 7 9 8 26-33 30
11. Haladás 24 6 9 9 28-32 27
12. Újpest 24 7 413 29-41 25
13. Kaposvár 24 412 8 29-37 24
14. Pápa 24 6 513 22-34 23
15. Vasas 24 4 812 24-42 20
16. ZTE 24 0 816 21-56 8


