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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3745 ▼
1 amerikai dollár 3,3217 ▼
100 magyar forint 1,4749 ▲

Vezércikk 3

Tíz gyertya a MIÉRT tortáján

Megalakulásának tizedik születésnapját ün-
nepelte a hétvégén Székelyudvarhelyen az
RMDSZ-szel együttmûködõ ifjúsági szerve-
zeteket tömörítõ Magyar Ifjúsági Értekezlet. 

Aktuális 2

Vigyázó szemünk
A Sarkozyk, Berlusconik, Bãsescuk és
hasonló demagóg és opportunista, ere-

detieskedõ „unortodoxok” a
világválságra adott rossz
válaszaikkal, a terheket a
társadalom hátrányos réte-

geire hárító elhibázott
stratégiájukkal, ugyanak-
kor antidemokratikus
tempóikkal süllyesztõre

ítélték önmagukat.Ágoston Hugó

Kovács Zsolt

Több mint 250 programmal
várja idén résztvevõit a Szent

György Napok. A szombaton
kezdõdött és hét végéig tartó fesz-
tivált április 21-én este a Csíki Ka-
marazenekar, a Georgius zenekar
és a Vox Humana kamarakórus
teltházas hangversenye nyitotta
meg Steffen Markus Schlandt
karmester vezénylésével. A ha-
gyományokhoz híven a Szent
György Napok kulturális héttel
rajtol, április 26. és 29. között pe-
dig sor kerül a városnapok sza-
badtéri részére is, amelyen a szer-
vezõk számításai szerint mintegy
százezeren vesznek majd részt. A
Szent György Napok sztármeghí-
vottja az 50 éves Omega zenekar.
Folytatása a 8. oldalon 

ÚMSZ-összeállítás

Várhatóan szerdán véglegesí-
tik Kolozsváron a három ma-

gyar alakulat vezetõi azt a „koalí-
ciós szerzõdést”, amelyrõl a
Bocskai-házban tartott nyílt tár-
gyaláson egyeztek meg, és amely-
nek eredményeként az RMDSZ,
az EMNP és az MPP közös pol-
gármesterjelöltet és tanácsosi lis-
tát állíthat a június 10-i helyható-
sági választásokon. Ugyancsak az
összefogás útját választotta a
Temes megyei RMDSZ is, amely
a szláv kisebbségekkel közös lis-
tán próbál bejutni a temesvári he-
lyi és a Temes megyei tanácsba.
Nagykárolyban Kovács Jenõ
mostani mandátuma sikereire
építve indul a polgármesteri szé-
kért. Írásaink a 3. oldalon 

Dínomdánom

Szentgyörgyön

Kolozsvár:

megtört a jég

Frunda György: 
az állampolgárok jogait védem

„Úgy érzem, új mentalitást tudok Maros-
vásárhelyre behozni” – jelentette ki az
Erdély Televíziónak adott interjúban
Frunda György RMDSZ-es szenátor,
Vásárhely polgármesterjelöltje.

Háttér 4

Kultúra 8
Mûemlékvédelmi világnapi
rendezvény az Országházban

Az intézményes magyar örökségvédelem
140. évfordulója alkalmából szólalt fel az
Országházban Kelemen Hunor. Románia
kulturális és örökségvédelmi minisztere
hangsúlyozta: a kulturális örökségvédelem-
nek nem kellene határokat ismernie.

Biciklis felvonulással, szelek-
tív hulladékgyûjtéssel, ruha-

újrahasznosító varrogatással és
más színes programokkal ünne-

pelték tegnap a Föld Napját
Erdély-szerte. A résztvevõk a
környezet megóvására kívánták
felhívni a figyelmet. 7. oldal

Nem nyugdíjastempó. Az Argeº megyei törvényszéket valósággal megrohamozták a kárvallott idõsek Fotó: Mediafax

A Föld „legzöldebb napja”

Föld-napi „palackperformance” a kolozsvári Fõtéren

Megrohamozták a
nyugdíjasok a bíró-
ságokat és a nyug-
díjosztályokat a já-
randóságukból
csaknem másfél
évig jogtalanul
visszatartott egész-
ségügyi járulék ösz-
szegének vissza-
szerzése reményé-
ben. A nyugdíj-
pénztáraknál eddig
mintegy százezer
személy tett pa-
naszt, a bírósághoz
fordulók pontos
száma még isme-
retlen. A Hargita
Megyei Nyugdíja-
sok Érdekvédelmi
Szövetségének el-
nökétõl megtudtuk:
várhatóan a teljes
tagságuk, mintegy
73 ezer személy ké-
szül beperelni az
államot, hogy visz-
szamenõleg vissza-
szerezze elvett jus-
sát. 7. oldal 

Fotó: Sipos M. Zoltán

Nyugdíjasok az állam ellen
Tömegesen követelik vissza a kárvallottak a törvénytelenül befizettetett egészségbiztosítást 
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Röviden

Hosszú közalkalmazotti hétvége

Munkaszüneti nappá nyilvánítja a kor-
mány április 30-át a közalkalmazottak szá-
mára – közölte tegnap a miniszterelnök. A
kiesõ munkanapot egy késõbbi, májusi
szombaton kell ledolgozni. Az intézkedést
az indokolja, hogy május elseje, amely hi-
vatalos munkaszüneti nap, keddre esik. A
turisztikai minisztérium szerint a hétfõi
szabadnap nagy segítség lehet az idegenfor-
galmi ágazatnak, amely így sikeres szezon-
nyitásra számíthat. A turisztikai szolgálta-
tók szövetsége 25 ezer látogatót vár a ten-
gerpartra a négynapos vakáció idején.

CSOP: Isãrescuban bíznak

A CSOP közvéleménykutató-intézet sze-
rint Mugur Isãrescunak, a jegybank kor-
mányzójának 26 százalékos a bizalmi in-
dexe, õt Mihai Rãzvan Ungureanu kor-
mányfõ és Victor Ponta, a PSD elnöke kö-
veti 23–23 százalékkal. (A korábbi felmé-
rések szerint a miniszterelnökben a meg-
kérdezetteknek csak a 20 százaléka bí-
zott). A további sorrend: Crin Antonescu
(22 százalék), Dan Diaconescu (19) és
Traian Bãsescu államfõ (17).

Nõnek a közalkalmazotti bérek

A kormány az év folyamán teljes mérték-
ben visszaállítaná a közalkalmazotti bére-
ket, amelyeket 2010-ben csökkentett 25
százalékkal – közölte pénteken a Mediafax
hírügynökség. A kabinet konvergencia-
programja szerint a béremelés enyhén nö-
veli a személyzeti kiadásokat, de középtá-
von ez a típusú kiadás továbbra is csökke-
nõ irányt mutat. A tervek szerint ugyanis
hatályban marad a közintézmények eseté-
ben az az elv, hogy a közszférában új dol-
gozót csak akkor lehet alkalmazni, ha hét
állás megüresedik.

Sólyom László hetvenéves

Sólyom László korábbi köztársasági elnö-
köt, az Alkotmánybíróság elsõ elnökét (ké-
pünkön) köszöntötték pénteken a Pázmány

Péter Katolikus Egyetemen tartott ünnep-
ségen. Sólyom László 70. születésnapja
tiszteletére tanulmánykötetet állítottak ösz-
sze, amelyben csaknem félszáz szerzõ, köz-
tük tucatnyi külföldi szaktekintély szerepel.

Összeütközött két vonat

Amszterdam Sloterdijk nevû elõvárosában
súlyos vonatbaleset történt szombat este fél
8-kor. Az intercity és a helyi vonat ütközött
össze, a balesetben 125 ember sérült meg,
közülük 13 súlyosan. Szerencsére egyik
szerelvény sem siklott ki, és meglepõ mó-
don csak kisebb károk keletkeztek a vona-
tokon. Sokan elestek, ezért sok a nyaksérült
és a csonttörés – mondta Ed Kraszewski
rendõrségi szóvivõ. Helyszíni tudósítások
szerint a baleset után sérültek sokasága várt
arra, hogy mentõautó vigye kórházba õket,
miközben rendõr- és tûzoltóautók is voltak
a helyszínen, ráadásul a mentésben egy he-
likopter is részt vett. Egyelõre még vizsgál-
ják, miért futott egymásba a két vonat.

Gy. Z.

Becslések szerint délután 4
órakor Francois Hollande

szocialista jelölt állt az élen 27
százalékkal Nicolas Sarkozy je-
lenlegi konzervatív államfõ elõtt,
akire a választók 25 százaléka
szavazott. A választásra jogosul-
tak csaknem háromnegyede adta
le vasárnap délután 5 óráig a sza-
vazatát a francia elnökválasztás
elsõ fordulójában. Az exit poll
eredmények azt jelzik, hogy a
harmadik helyen Marine Len
Pen, a szélsõjobboldali Nemzeti
Front jelöltje végezhet, megelõz-
ve a radikális baloldali Jean-Luc
Mélenchont. Az elsõ hivatalos
eredmények csak lapzártánk
után, a voksolás befejezését kö-
vetõen várhatók.

Hogy a jelenlegi francia elnök
látványos népszerûségvesztésé-
nek mi az oka, azt a szakértõk
nagyrészt arrogáns stílusával és a
fényûzés iránti leplezetlen rajon-
gásával magyarázzák. Ahogy
Bruno Jeanbart, a francia Opi-
nion Way közvéleménykutató
egyik vezetõje mondja, Nicolas
Sarkozy imádja a Rolex órákat és
a jachtokat. Ott van persze az
érem másik oldala is – véli
Jeanbart –, vagyis hogy köztársa-
ság ide vagy oda, az elnök még
mindig valamiféle király szerepét

tölti be az ország élén, amihez
képest Sarkozy rendkívül közön-
ségesen viselkedik – értsd: úgy,
mint minden átlagos francia. (Ar-
ra persze a jobboldal sem mu-

lasztja el felhívni a figyelmet,
hogy a luxust finoman szólva a
szocialista politikusok sem vetik
meg. Sarkozyhez hasonlóan õk is
szeretnek elegáns éttermekben

ünnepelni, vagy ahogy a 2002-
ben indult szocialista Lionel
Jospin felesége elárulta: õ rend-
szerint a méregdrága bevásárló-
központokban vásárolgat.) 

Hírösszefoglaló

Az MSZP jól teszi, ha nem
vesz részt Áder János megvá-

lasztásában, mert legalább nem
rontja el a látványuk az ünnepet –
nyilatkozta Kövér László egy té-
véinterjúban. Egyúttal megismé-
telte: az volna jó, ha a szocialisták
egyáltalán nem lennének a parla-
mentben”. Az Országgyûlés elnö-
kének, jelenleg ideiglenes állam-
fõnek az LMP-rõl is volt néhány
kedves szava: mitugrász, agresz-
szív kisebbségnek titulálta az el-
lenzéki pártot. Kövér László a
HírTV Péntek 8 címû adásában azt
mondta: húzódozott az esetleges
jelöltségtõl. A mûsorvezetõk azon
felvetésére, jól látták-e, hogy a kül-
sõ szemlélõ számára úgy látszott,
mintha szinte „menekülne” a je-
löltségtõl, de még a felkérés elõl is,
úgy válaszolt: „fényezhetném a
válaszomat, de röviden, igen, jól
látták” – írta az MTI-re hivatkoz-
va a Népszabadság. Arra a kérdésre,
hogy felkészült-e a jelölõ pártszö-
vetség Áder János megvédésére,
úgy válaszolt: „Áder Jánossal
szemben is, nem tudom, hogy mi
fog elõkerülni, hogy valakinek
megette a tízóraiját az oviban,
vagy családon belüli erõszakot kö-
vetett el, amikor megverte a hú-
gát, vagy nem tudom, mirõl lesz
szó a következõ hónapokban.”
Mindenkinek végig kell majd
gondolnia, aki hasonló pozícióra
pályázik, hogy az egész életét,
életpályáját felteszi-e, „hogy né-
hány nyikhaj, senkiházi, utolsó,
tollforgató terrorista úgy gondol-
ja, hogy rajta keresztül lehet a leg-
többet ártani a politikai ellentá-
bornak” – mondta Kövér László
Schmitt Pál ügyére utalva. 

Nyikhajozott

Kövér László 
ÚMSZ

Megalakulásának tizedik szü-
letésnapját ünnepelte mintegy

másfélezer erdélyi magyar fiatal
részvételével a hét végén Székely-
udvarhelyen az RMDSZ-szel
együttmûködõ ifjúsági szerveze-
teket tömörítõ Magyar Ifjúsági
Értekezlet (MIÉRT). A rendez-
vényen jelen volt az RMDSZ
több vezetõ politikusa is. Kö-
szöntõbeszédében Bodor László
elnök a szervezet tíz év alatt
együttes erõvel elért eredményei-
re reflektálva kiemelte: „a köz-
ponti vezetéstõl a megyei és helyi
vezetésig mindenhol ott vannak a
MIÉRT-esek. Nem egy-két sze-
mély, hanem sokan képviselnek
minket, az eredményességnek
azonban nem a számokban rejlik
a lényege, hanem abban, hogy itt-
hon vagyunk, és Erdélyért dolgo-
zunk mindannyian”.

Borboly Csaba egykori
MIÉRT-elnök, a Hargita Megyei
Tanács elnöke ünnepi beszédé-
ben kifejtette: „A MIÉRT sokat
adott az erdélyi magyarságnak:
az évek során a szervezet lelkes
fiataljaiból közéleti vezetõk ke-
rültek ki. Ugyanakkor az számít
igazán sikeres vezetõnek, aki úgy
tudja átadni utódainak a veze-
tést, hogy azok szebb jövõt
nyújthassanak a következõ gene-
rációknak.” Ezt követõen az
RMDSZ vezetõ politikusai kö-
szöntötték a MIÉRT-et. Kovács
Péter fõtitkár, a MIÉRT alapító
elnöke a szövetséggel kötött part-
nerség fontosságát hangsúlyozta:
„Az RMDSZ nem önmagával ír-
ta alá ezt a partnerségi kapcsola-
tot, hanem a MIÉRT-tel, egy
erõs, tevékeny ifjúsági szervezet-
tel. Ma egy évtizedes együttmû-

ködés eredményét mutathatjuk
fel, és néhány hét múlva, június
10-én sem fogunk másképp cse-
lekedni: közös erõvel megnyer-
jük a választásokat”.

Borbély László, az RMDSZ
politikai alelnöke is köszöntötte
a MIÉRT-et. A politikus megdi-
csérte az ifjúsági szervezetet az
eddig elvégzett alapos munká-
ért, ugyanakkor hangsúlyozta,
hogy az RMDSZ szem elõtt
tartja a fiatalok érdekeit, és tá-
mogatja õket, hiszen a MIÉRT
maga a jövõ. „A roncsau-
tóprogramban minden 10 évnél
idõsebb autót kivontunk a for-
galomból. A MIÉRT 50 év múl-
va sem kerül a roncstelepre,
mert környezetbarát, állandóan
képes a megújulásra, és fontos
szerepe van a magyar fiatalok

összefogásában” – mondta a
szövetség politikai alelnöke.

Videoüzenetben méltatta a
szervezetet Kelemen Hunor. Az
RMDSZ szövetségi elnöke kifej-
tette: a Magyar Ifjúsági Értekez-
lettel kötött partnerségi kapcso-
lat megerõsíti mind a szövetsé-
get, mind a MIÉRT-et. Ezt bizo-
nyítja az önkormányzati válasz-
tások alkalmával a fiatalok
hangsúlyos jelenléte is az
RMDSZ jelöltlistáin.

Az ünnepi gálaesten átadták a
MIÉRT Pro Organizatione díjat,
amelyet az ifjúsági szervezet azon
kiemelkedõ személyiségeknek ítél
oda, akik kitartó és odaadó mun-
kával járultak hozzá a szervezet
fejlõdéséhez. Az idén Markó Atti-
la, az Etnikumközi Hivatal veze-
tõje kapta a kitüntetést. 

Tíz gyertya a MIÉRT tortáján

Voksolás elõtt. Hollande (jobbra) szórólapját dedikálja egy szavazójának. Megnyugtató elõnye van Sarkozy elõtt

Hollande a kapuk elõtt
Közvélemény-kutatók szerint gõgjéért büntetik Sarkozyt a francia választók

Bodor László, a MIÉRT elnöke és Borboly Csaba, a szervezet korábbi vezetõje



A franciaországi változások
túlmutatnak önmagukon.
Sarkozynek mennie kell.
És a jelek szerint – hacsak

nem történik valamilyen
választási huncutság,
ami a világ „jobb” ré-

szein az utóbbi idõk-
ben nem volt ritka –

menni is fog. Nem csak azért, mert zava-
ros, populista, megosztó politikája otthon
csõdöt mondott, vagyis mert nem volt
nagy formátumú elnök (különben tudjuk,
hogy Francois Mitterrand óta ilyen nincs)
–, hanem fõleg azért, mert megfordult a
történelem szele. A Sarkozyk, Berlusconik,
Bãsescuk és hasonló demagóg és opportu-
nista, eredetieskedõ „unortodoxok” a vi-
lágválságra adott rossz válaszaikkal, a ter-
heket a társadalom hátrányos rétegeire há-
rító elhibázott stratégiájukkal, ugyanakkor
antidemokratikus tempóikkal süllyesztõre
ítélték önmagukat.
A meglepetés nélküli orosz és amerikai vá-
lasztások között a franciaországiak azzal
idéznek elõ fordulatot, hogy felszínre hoz-
zák és politikailag tagolják azt a társadal-
mi ellenállást, amely a radikális baloldali-
ság sajátja. Ez a baloldaliság – amelynek
emblematikus alakja Franciaországban
nem is Francois Hollande, hanem sokkal
inkább a mindössze 2009-ben létrejött
Baloldali Front erélyes vezetõje, Jean-Luc
Mélenchon – a válságra a választ nem a
megszorítási politikákban látja (vagyis
nem a „Merkozy”-modellben, amelyre jö-
võ évben a német kancellár asszony is rá
fog fizetni), hanem a reformokban és a fej-
lõdésben: munkahelyteremtésben, a fo-
gyasztás serkentésében, az igazságosabb
közteherviselésben, beleértve a (nagyon)
gazdagok hangsúlyosabb megadóztatását
stb. És jelenti, nagyon reméljük, a vissza-
térést bizonyos értékekhez: a szolidaritás-
hoz, a politikai korrektséghez, az emberi
jogok tiszteletéhez, a türelmességhez. Eze-
ket a valószínû gyõztes Hollande sem mel-
lõzheti majd.
Románia persze Sarkozy nélkül is elment
(volna) baloldali, illetve balliberális irány-
ba (Magyarország nem egy szomszédjával
egyetemben – és lehet saccolni, hogy eb-
ben az elszigetelésben mennyi szerepe volt-
van-lesz az orbánviktori/káderjánosi
nemzeti politikának); de a híres cigány-
botrányok és a schengeni csatlakozás sza-
botálása különben is a mélypontra csök-
kentette Sarko romániai népszerûségét és
a francia-román viszonyt. Hollande és
Mélanchon gyõzelme erõs politikai hátsze-
let jelenthet a romániai ellenzék számára
– annyira nagyot, hogy a szocialista-libe-
rális választóvonalat könynyen törésvo-
nallá mélyítheti.
Van-e tanulság számunkra, erdélyi-romá-
niai magyarok számára mindabból, ami
Franciaországban történik? A francia for-
radalom óta, Batsányitól tudjuk, minden
fontosabb történelmi, demokratikus válto-
záskor érdemes „sorsunkat elõre nézni”
abban, ami ott történik. Például akár en-
nek kapcsán is elgondolkozhatunk azon,
hogy érdekképviseleti szervezetünket nem
érdemes-e jobbról visszahozni oda, ahol lé-
nyegi pluralizmusánál fogva a helye min-
dig is lett volna, vagyis középre. Legalább
azok, akik új pártot alapítva és annak
megosztó negatívizmusát cinikusan támo-
gatva a létére törnek, nem lennének politi-
kai családtagok!

Vigyázó szemünk

Ágoston Hugó

Román lapszemle

Jót tenne a Nemzeti Liberális Pártnak,
ha önálló jelölteket indítana a fõvárosban
a helyhatósági választásokon – vélekedik
Ludovic Orban liberális képviselõ, aki
korábban is ellenezte pártja szövetkezé-
sét a szociáldemokratákkal. (Evenimentul
zilei) Százhatvan millió régi lejes nyug-
díja van Florin Costiniunak, a legfelsõbb
bíróság korrupcióval vádolt egykori tag-
jának. (România liberã)

Sipos M. Zoltán

Várhatóan szerdán véglegesí-
tik Kolozsváron a három ma-

gyar politikai alakulat vezetõi azt
az egyezséget, amelynek eredmé-
nyeként az RMDSZ, az EMNP
és az MPP közös polgármester-
jelöltet és tanácsosi listát állít a jú-
nius 10-i helyhatósági választáso-
kon. A pozitív fordulat a péntek
délutáni kerekasztal-beszélgetés-
nek köszönhetõ, amelyet azért
hívtak össze, hogy kiderítsék, van-
e még lehetõség arra, hogy a ma-
gyar alakulatok megegyezzenek. 

Szabó-Györke Zsombor, az Er-
délyi Magyar Néppárt országos
sajtófelelõse lapunknak elmond-
ta, a három párt képviselõi már
szombaton asztalhoz ültek, több

kérdésben meg is egyeztek, de ab-
ban maradtak, a tárgyalások lezá-
rásáig nem nyilatkoznak a rész-
eredményekrõl azért, hogy a
megbeszélések zavartalanul foly-
tatódjanak. 

A Sapientia–Erdélyi Magyar
Tudományegyetem tulajdonában
levõ Bocskai-ház Óváry-termében
megtartott nyilvános tárgyaláson
az RMDSZ képviseletében megje-
lent Kötõ József parlamenti képvi-
selõ konkrét javaslatot fogalma-
zott meg. Szerinte ha a magyar
pártok elfogadják, hogy az
RMDSZ által jelölt Eckstein-
Kovács Péter legyen az egyetlen
magyar polgármesterjelölt, nyitot-
tak tárgyalni egy közös kolozsvári
önkormányzati képviselõjelölt lis-
táról. „Le kell ülnie a három párt-

elnöknek, hogy megalkossák a kö-
zös jelöltlistát” – jelentette ki Kö-
tõ. A képviselõ azt is megjegyezte,
április 11-én lejárt a közös válasz-
tási jelek bejegyzésének határideje,
ezért a törvény nem teszi már le-
hetõvé, hogy mindhárom párt jele
alatt induljon a közös lista.

Gergely Balázs, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt (EMNP) alelnöke, a
párt kolozsvári polgármesterje-
löltje megfontolásra érdemesnek
minõsítette az RMDSZ ajánlatát.
Hozzátette, a közös választási jel
bejegyzését annak idején az
RMDSZ utasította el, de a válasz-
tási törvény még mindig lehetõvé
teszi a helyi koalíciók bejegyzését,
csak a koalíciót alkotó pártok már
csak a nevükkel szerepelhetnek a
szavazólapon. Gergely Balázs el-

mondta, a polgármesterjelölt kér-
désénél lényegesen fontosabbnak
tartja azt, hogy közös képviselõ-
jelölti listát állítson a három párt.
Egy, a közelmúltban végzett köz-
vélemény-kutatás eredményét
említette, amely szerint a kolozs-
vári magyarságnak 58 százaléka
szavazna az RMDSZ-re, ha a szö-
vetség önállóan indul. Egy
hárompárti koalíció listáját a fel-
mérés szerint a kolozsvári magya-
rok 77 százaléka szavazná meg.
Az EMNP alelnöke szerint a ko-
lozsvári magyarság elvárja a ma-
gyar pártoktól az összefogást.

Csép Sándor, a Magyar Polgá-
ri Párt (MPP) Kolozs megyei el-
nöke elmondta: nemzeti érdek,
hogy minél több magyar ember
legyen az önkormányzatokban.
Az MPP megyei elnöke fontos-
nak tartotta, hogy az elkövetkezõ
idõkben mindhárom párt helyi
szervezetei bizalomerõsítõ lépé-
seket tegyenek.

A 2011-es népszámláláson a
309 ezer lakosú Kolozsváron ke-
véssel több, mint 49 ezren – 15,94
százalék – vallották magukat ma-
gyarnak. A 27 tagú városi tanács-
ban az RMDSZ-t öten képviselik.

A június 10-i önkormányzati
választásokat szabályozó tör-
vény a korábbi romániai gyakor-
lattól eltérõen egyfordulós pol-
gármester-választást ír elõ, így
elméletileg fennáll annak a lehe-
tõsége, hogy egyes helyeken akár
a szavazatok 30-40 százalékával
is mandátumot szerezzen egy-
egy polgármesterjelölt. Koráb-
ban mindhárom magyar párt
megnevezte a kolozsvári polgár-
mesterjelöltjét. 

Kolozsvár: megtört a jég
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A szerb, a bolgár és az ukrán
kisebbséggel összefogva próbál

önkormányzati pozíciókhoz jutni
Temesváron és Temes megyében
az RMDSZ. Halász Ferenc, az
RMDSZ Temes megyei szerveze-
tének elnöke az MTI-nek elmond-
ta: azért fogtak össze a többi ki-
sebbséggel, mert a négy és nyolc
évvel ezelõtti választások tapasz-
talata alapján meglehetõsen koc-
kázatosnak érezték azt, hogy a
bánsági és a temesvári magyarság
önerõbõl próbálja átlépni az öt-
százalékos küszöböt.

Az RMDSZ 2004-ben szorult
ki mind a Temes megyei, mind a
temesvári önkormányzati testület-
bõl. Akkor 24 szavazat hiányzott
ahhoz, hogy a temesvári városi ta-
nácsban mandátumokat szerezze-
nek. Ezért állapodtak meg már
2008-ban azoknak a kisebbségek-
nek a képviselõivel, amelyek önál-
lóan képtelenek lettek volna ön-
kormányzati pozíciókat szerezni.
A négy évvel ezelõtti kisebbségi
összefogás eredményeképpen si-
került visszakerülni a temesvári
városi tanácsba, a megyei önkor-
mányzati jelenléthez ekkor 27
szavazat hiányzott.

Amint Halász Ferenc elmagya-
rázta, nem lehet kisebbségi koalí-
cióról beszélni, hiszen koalíció
esetén a szerzõdõ felek számától
függõen nyolcszázalékos vagy
ennél is magasabb küszöböt szab

meg a választási törvény. A meg-
egyezés tulajdonképpen arról
szól, hogy az RMDSZ jelöltlistá-
jára felvették a többi kisebbség je-
löltjeit is. Ha szerb, bolgár és uk-
rán segítséggel sikerül átlépni az
ötszázalékos küszöböt, az a me-
gyei és a temesvári önkormány-
zati testületben is legkevesebb két
képviselõi mandátumot jelent.
Az egyik mandátumot a ciklus
végéig a magyar képviselõ tölti
be, a második mandátumot pedig
felváltva töltik be az RMDSZ lis-
tát támogató kisebbségek képvi-
selõi.

1992-ben Temesvár lakosságá-
nak 8 százaléka, Temes megye la-
kosságának 9,5 százaléka vallotta
magát magyarnak, 2002-re a vá-
rosban 7,9 százalékra, a megyé-
ben 7,5 százalékra csökkent a ma-
gyarok aránya, a 2011-es nép-
számlálás elõzetes adatai szerint
pedig Temesvár lakosságának
már csak 5,1 százaléka, Temes
megye lakosságának pedig 5,4
százaléka vallotta magát magyar-
nak. A szerb, a bolgár és az ukrán
kisebbség együttes számaránya
azonban mind a megyeszékhe-
lyen, mind a megyében három
százalék fölötti.

Az Erdélyi Magyar Néppárt –
amely Temesváron is megalakí-
totta helyi szervezetét – már ko-
rábban közölte, a bánsági szór-
ványban nem állít jelölteket a jú-
nius 10-i önkormányzati választá-
sokon. 

Sike Lajos

A legjobb elõjelekkel indulhat
Nagykárolyban újabb polgár-

mesteri mandátumért Kovács Je-
nõ. Az RMDSZ-es városgazdát a
hétvégén egyhangúlag szavazta
meg polgármesterjelöltnek a szö-
vetség helyi szervezetének há-
romszáz fõs közgyûlése. Kovács
Jenõ mellett szól az is, hogy a leg-
utóbbi népszámlálás adatai sze-
rint az amúgy is magyar többségû
városban a magyar lakosság ará-
nya tovább nõtt. 

Kovács elmondta, megválasz-
tása esetén Nagykárolyt a kultu-
rális turizmus régiós központjává
szeretné tenni. Terve nem fedezet
nélküli ígérgetés, ha azt vesszük
alapul, hogy Nagykároly törté-

nelmi belvárosa milyen megúju-
láson ment keresztül az utóbbi
években. A város leghíresebb
épületegyüttese, a Károlyiak vár-
kastélya immár eredeti pompájá-
ban, korabeli bútorokkal, beren-
dezésekkel várja az érdeklõdõket.
További fontos épületeken, mint
a színház vagy a Szarvas-fogadó
most dolgoznak a mesterek. 

A helyi önkormányzat az el-
múlt években nyolc uniós pályá-
zatot nyert a belváros rehabilitálá-
sára. Csehi Árpád, a Szatmár me-
gyei RMDSZ elnöke külön ki-
emelte, Kovács Jenõ irányítása
alatt Nagykároly országos szinten
az elõkelõ harmadik helyen áll az
egy lakosra számított uniós pén-
zek lehívása és felhasználása te-
kintetében. 

Temesvár: összefognak 

a kisebbségek a választásokon

Nagykároly: újrázhat Kovács 

Cs. P. T.

Több kormánypárti képviselõ
és szenátor hétvégén bejelen-

tett átiratkozása után a Szociál-
Liberális Szövetség (USL) akár
225 szavazatra is számíthat a bi-
zalmatlansági indítvány vitájakor.
A kormány megbuktatásához 231
szavazat szükséges. 

A szenátusban a szociáldemok-
raták frakciója 41 fõs. A liberálisok
frakciója Mihaela Popa és Dorin
Pârvan demokrata liberális szená-
torok átállása után 27 fõsre duz-
zadt, így az ellenzéknek a szená-
tusban összesen 68 szavazata van.
Az alsóházban a szociáldemokra-

ta képviselõk száma 90. A liberáli-
soké Iosif Secãºan, Gheorghe
Hogea, Valentin Rusu és Cristinel
Marius Dugulescu újonnan érke-
zett honatyákkal együtt 59-re nõtt,
tehát az ellenzéknek a képviselõ-
házban 149 szavazata van.

Eszerint az USL a bizalmatlan-
sági indítvány vitájakor 217 biztos
szavazatra számíthat, ám több
független, sõt kormánypárti hon-
atya is jelezte, hogy támogatja a
kormány megbuktatását. 

A bizalmatlansági indítványt
szerdán nyújtotta be az ellenzék a
parlamentbe, várhatóan ezen a
héten szavaznak róla a képviselõk
és a szenátorok együttes ülésén. 

Gyûlnek az USL szavazatai

Gergely Balázs az EMNP-t, Kötõ József az RMDSZ-t, Csép Sándor az MPP-t képviselte az egyeztetésen A szerzõ felvétele
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Lokodi Imre

Szenátor úr, mi várható a
kormány elleni bizalmatlan-
sági indítvány kapcsán?
– Az ellenzék megerõsödött,
mintegy 50 százalékon áll.
Sok román politikus megpró-
bál helyezkedni a választások
elõtt. Ennek ellenére nem hi-
szem, hogy a bizalmatlansá-
gi indítványnak sikere lenne.
Egyrészt ugyanis populista,
hiszen Románia már a kétez-
res évek elején külföldi kézre
adott bányákat, földgázt, ola-
jat, cementet. Nem mond-
hatnánk, hogy túl sikeres pri-
vatizációk lettek volna. A
marosvásárhelyi orvosi egye-
tem esetében sovén populiz-
musról van szó, hiszen a tör-
vényt alkalmazni kell. A kor-
mány csak alkalmazta a tör-
vénybe foglalt lehetõséget.
Miután az egyetemi szenátus
román tagjai, a kétharmados
többség, többszörösen eluta-
sította a törvény alkalmazá-
sát, más lehetõség nem volt,
mint létrehozni a magyar
kart. A koalíciónak van még
14-15 fõs többsége, lehet,
hogy néhányan átszavaznak,
de szerintem nem fogadják el
a bizalmatlansági indítványt.

Optimista…
– Realista vagyok.

Ha az ellenzék 50 száza-

lékon áll, akkor lehet, nem
is lesz szüksége majd az
RMDSZ-re.
– Itt vagyok én kissé optimis-
ta, remélem, hogy csak 47
százalékuk lesz, az RMDSZ
pedig bejut a parlamentbe,
bár itt fenntartásaim vannak. 

Alkotmánymódosítást
fogadott el a képviselõház
jogi bizottsága, a döntésen
az RMDSZ nem vett részt. 
– Ez halva született ügy, az
alkotmánymódosításhoz két-
harmados többség kell a par-
lamentben, az RMDSZ-szel
vagy nélküle a törvényterve-
zet nem megy át. Az
RMDSZ indokoltan, a józan
észre hallgatva utasítja el a
demokrata liberálisok által
javasolt módosításokat.

Ön hivatalosan is az
RMDSZ polgármesterje-
löltje.
– Az RMDSZ országos és
megyei vezetõsége felkért,
vállaljam el a jelöltséget. Ké-
szítettek egy közvélemény-
kutatást, amely kimutatta,
Marosvásárhely magyarsága
a politikusok közül leginkább
bennem bízik, akárcsak a ro-
mánok egy része. Van tehát
esély arra, hogy visszanyer-
jük a polgármesterséget. Ez
fontos, akárcsak az is, hogy
tanácsosaink száma ne csök-
kenjen se a városban, se me-

gyében, hogy Lokodi Edit új-
ra elnyerje a tanácselnöki
széket. Harmadik generációs
marosvásárhelyi vagyok, a
világon csak itt vagyok itt-
hon. Mindenki polgármeste-
re akarok lenni, magyaroké,
románoké. Úgy érzem, új
mentalitást tudok ebbe a vá-
rosba behozni. 

Egy interjújában úgy fo-
galmazott, nem ön a legesé-
lyesebb Marosvásárhelyen.
– Marosvásárhelyen Dorin
Florea polgármesternek 64
százalékos esélye van, igaz, a
felmérés akkor készült, ami-
kor még nem voltam jelölt.
Florea 12 éve polgármester,
lépéselõnyben van. Én válto-

zást akarok, olyan várost,
amely más elvekre épül, és
azt hiszem, hogy az élet a mi
malmunkra hajtja a vizet. Én
remélem, hogy megnyerjük a
választást.

Azt is mondta, leül ellen-
jelöltjeivel.
– Azokra gondoltam, akik
ugyanazokat a szavazókat
célozzák meg, mint én:
Smaranda Enachéra és Bene-
dek Imrére. Floreát kihívom
tévévitára, ott elmondom,
ami mondanivalóm van.

Mit tud másat mondani
azoknak, akik Enache nevé-
re ütné a pecsétet?
– Remélem, sikerül Sma-

randa Enachéval kiegyezni.
Ha nem, akkor el kell mon-
danom, hogy nekem több
esélyem van, mint neki.
Azok a szavazatok, amelyek
nem nyerõ jelöltre mennek,
Dorin Floreát erõsítik.

Ön sûrûn hangoztatta, ki
kellett volna lépni a kor-
mányból. Ez hozhat valamit
az ön politikai konyhájára?
– Azt hiszem igen. Nekem az
a politikai hitem, hogy adott
kor után csak az politizáljon,
akinek vannak elvei, és azo-
kat be is tartja, aki nem a sze-
nátori vagy polgármesteri fi-
zetéstõl függ, és aki képes ar-
ra, hogy amikor elveit nem
tudja alkalmazni, felálljon és
elmenjen. Ezért párszor
szembeszálltam az RMDSZ
döntéseivel, például a nyug-
díjak, a koalíció kérdésében.
De nagyon fontos kérdések-
ben, így a tulajdon-vissza-
szolgáltatás ügyében egyfor-
mán látjuk a dolgokat. Az én
szerepem az volt, amióta jogi
egyetemet végeztem, és az
lesz, amíg meghalok, hogy az
emberek, az állampolgárok
jogait, nyugalmát védjem. És
ha errõl van szó, akkor szem-
beszállok, ha kell, a saját
pártommal is. Emberek
megállítottak az utcán és
szememre vetették, hogy el-
rontottam a hétvégéjüket,
mert el kell menniük szavaz-
ni. Románok elmondták, én
vagyok az, akit a románság
egy része elfogad. Ez az,
ami megerõsít abban, hogy
elvállaljam a jelölést.

Írja már a programját?
– Írjuk. Többesszámban sze-

retnék beszélni az egész kam-
pányban. Lehet, hogy én va-
gyok a csapatkapitány, de
csapatra számítok. 

Lehet-e más magyar pár-
tokkal valamilyen kompro-
misszumra jutni?
– Ez tõlük függ. Kész vagyok
mindenkivel tárgyalni. Azt
viszont nem tudom elfogad-
ni, hogy egy kis párt zsarolja
az RMDSZ-t. Az MPP kép-
viselõi újra neptunoznak. Én
büszke vagyok Neptunra, a
román kormány és elnökség
képviselõivel, fontos politi-
kusokkal tárgyaltunk. Ez egy
kisebbségi politizálási filozó-
fia: tárgyalni kell a többség-
gel. Mi jogainkat hét száza-
lékkal értünk el a parlament-
ben. Tõkés László annak
idején kérte, hogy minket ki-
zárjanak az RMDSZ-bõl és
az RMDSZ úgy határozott,
a helyünkön maradunk. Az
RMDSZ akkor meghatároz-
ta a politikáját, eldöntötte,
hogy konfrontációt aka-
runk-e vagy megoldást? A
megoldás mellett tettük le a
voksunkat. És bejött, nyer-
tünk.

A kétnyelvûségért mit
fog tenni?
– Remélem, meggyõzõm a
tanácsot, erõsítse meg pár év-
vel ezelõtti döntését, misze-
rint az utcaneveknek kétnyel-
vûknek kell lenniük, és meg-
íratom õket kétnyelvûen.
Ilyen egyszerû. A tanácsban
megszavaztatom, hogy bárki,
aki akar, szóljon fel magya-
rul, mert ez egy jog – a nem
gyakorolt jogok pedig elsor-
vadnak. 

„Az állampolgárok jogait védem”

Gy. Z.

Anders Behring Breivik, a
norvég tömeggyilkos ér-

zelmileg teljesen kiürítette a
lelkét, hogy képes legyen
végrehajtani 77 halálos áldo-
zattal járó merényleteit.
Breiviket az ifjúsági szociál-
demokrata táborban, Utoya
szigetén géppisztollyal elkö-
vetett tömegmészárlásról fag-
gatják perének ötödik nap-
ján, pénteken Oslóban. Ez
volt eddig az egyik „legkemé-
nyebb” tárgyalási nap a per-
ben. Breiviket elõször saját
ügyvédei kérdezték merény-
leteinek indítékairól. Az isz-
lámgyûlölõ tömeggyilkos azt
mondta, hogy nem tekinti
magát rasszistának.

„Példaképek” sora

„Érzelmi szempontból az
embernek teljesen el kell
tompulnia, és ezt gyakorolni
kell” – hangsúlyozta a 33
éves merénylõ. Mint mond-
ta, 2006-ig normális ember
volt. Azután kezdte meg sa-
ját maga érzelmektõl való
„megszabadítását”, ami több
évig tartott. Vérfagyasztó tet-
térõl is gépies hangon, érzel-
mek nélkül beszélt. Ügyvédei
kérdésére azt mondta, szán-
dékosan használja ezt a „gé-
pies” nyelvet, mert így képes
megõrizni a lélekjelenlétét.
„Senkit nem ölhetünk meg,
ha mentálisan nem vagyunk
rá felkészülve. Ez nem azt je-
lenti, hogy õ narcisztikus em-

ber volna, aki csak saját ma-
gát szereti. „Nagy szeretetet
érzek az országom iránt. Ez
nem normális dolog, de ilyen
vagyok” – mondta.

Elárulta, hogy merénylete-
ihez a legtöbb ihletet az al-
Kaida nemzetközi terrorhá-
lózat módszereibõl merítette.
Tanulmányozta a New York-i
Világkereskedelmi Központ
ellen 1993-ban elkövetett rob-
bantásos merényletet, és
Timothy McVeighnek az
egyesült államokbeli Okla-
homa Cityben 1995-ben vég-
rehajtott pokolgépes támadá-
sát is. Az al-Kaidáról szólva
elmondta, hogy minden
egyes akciójukat elemezte,
mit csináltak jól, mit rosz-
szul. „A világ legsikeresebb
forradalmi mozgalmának”
nevezte az iszlamista terror-
hálózatot, példaképül állítva
azt a szélsõjobboldali mili-
tánsok elé, „még ha céljaik-
ban különböznek is”. „Létre
akarjuk hozni az al-Kaida
európai változatát” – han-
goztatta.

A „mártíromság” 
fogalma

Az al-Kaida erõsségeként
említette a „mártíromság”

fogalmának bevezetését a
merényletekben. Szerinte az
ETA baszk szeparatista szer-
vezet gyengesége abban rej-
lik, hogy tagjai félnek a ha-
láltól, és nem hisznek a föl-
dön túli életben. Ez a mar-
xista mozgalmak gyengesé-
ge – vélekedett. Az al-Kaida
elõnye viszont szerinte ab-
ban áll, hogy „dicsõíti a vér-
tanúságot”. Ugyanakkor
gyengeségének tekinti, hogy
a robbantásos merényletekre
összpontosít, és nem hajt
végre géppisztolyos ámokfu-
tásokat. Breivik az inter-
netrõl szerezte ismereteit,
hogyan kell végrehajtani
robbantásos és lövöldözéses
merényleteket. A bombaké-
szítésrõl szóló több mint 600
kézikönyvet tanulmányozott
– mondta a bíróság elõtt.

Hangsúlyozta, hogy telje-
sen beszámítható, sõt: még
sokkolta is, amikor az elsõ
pszichiátriai szakvélemény
paranoid skizofréniát állapí-
tott meg nála. A következõ
szakvéleményben, röviddel a
mostani per kezdete elõtt,
már beszámíthatónak minõ-
sítették. A beszámíthatóság-
nak kulcsszerepe lesz, hogy
Breiviket a Norvégiában le-
hetséges legsúlyosabb bünte-

téssel, 21 évi börtönnel sújt-
ják-e, vagy pszichiátriai in-
tézménybe zárják.

Egy év „tanulmányi 
szabadság”

Az újnáci mészáros azt is
állította: õ normális körülmé-
nyek között egy kedves em-
ber. Hat évvel ezelõttig még
baráti érzelmekre is képes
volt, élete legszomorúbb nap-
jának egyik barátja temetését
tartja. „A kedves ember”
ugyanakkor azt állította a bí-
róságon, hogy feltett szándé-
ka volt Gro Harlem
Brundtland egykori norvég
miniszterelnök foglyul ejtése
és lefejezése is. A gyilkossá-
got felvette és megosztotta
volna az interneten, tette
hozzá. Brundtland azonban
még Breivik érkezése elõtt el-
hagyta azt az ifjúsági tábort,
ahol a tömeggyilkos késõbb
69 embert ölt meg. A bíróság
elõtt tett vallomásában a férfi
azt is elmondta, hogy sokkal
több embert akart megölni,
hiszen a szigeten 600-an tar-
tózkodtak. „Mindenkit meg
akartam ölni” – mondta.

A támadás egyes forgató-
könyveit számítógépes játé-
kokon próbálta ki, és az oslói

bombamerényletnél öt szá-
zalékra becsülte a saját túl-
élési esélyét. Az állította,
hogy eredetileg nem lövöl-
dözni akart a norvég mun-
káspárt ifjúsági táborának a
helyszínén, de szerinte a nor-
vég és az uniós hatóságok
„nem hagytak más lehetõsé-
get” neki, mivel megnehezí-
tették a bombagyártáshoz
szükséges hozzávalók be-
szerzését. Breivik már 2006-
ban elkezdett tervezgetni egy
öngyilkos merényletet. A
számítógépes játékok segít-
ségével a célzást gyakorolta.
Ennek részeként egy évre
szabadságot vett ki, és ez
alatt az idõ alatt a World of
Warcraft elnevezésû számító-
gépes játékot játszotta. Na-
ponta átlagosan 16 órát ült a
komputer elõtt. „Néhányan
kivesznek egy év szabadsá-
got, és elmennek golfozni
vagy vitorlázni. Én kivettem
egy évet, hogy a World of
Warcrafttel játsszam” – mond-
ta a bíróságon, tagadva, hogy
a játék erõszakos lenne.
Breivik szerint ez az év na-
gyon fontos volt, mert idõ-
re volt szüksége, hogy el-
szakadjon a barátaitól és
megtervezze a késõbbi tá-
madásokat. 

Breiviket az al-Kaida ihlette meg

Háttér oldalunkon hétfõnként rövidí-
tett változatban közöljük az Erdély TV
Többszemközt címû mûsorában el-
hangzó interjúkat. A mai interjúalany
Frunda György RMDSZ-es szenátor.

Legalább ötszáz embert akart megölni
2011. július 22-én Anders Breivik (33),
és nem rajta múlt, hogy nem sikerült –
derült ki a ma egy hete folyó tárgyalá-
son. A norvég mészáros tárgyalásának
ötödik napján tett vallomásában el-
mondta: azt remélte, hogy az oslói
kormányiroda elõtt elhelyezett bombá-
ja megöli a kormány összes tagját.



A rövidesen induló választási kampány
elõtt érdemes eltûnõdnünk azon, hogy sa-
ját országában a romániai magyarság kivel
is száll politikai versenybe. Illetve: kivel
szemben akarja erõsíteni mindazokat a po-
litikai érdekeit, amelyek eredményeként fo-
kozhatja saját jogbiztonságát, építheti saját
intézményeit? Nyilvánvalóan nem önmagá-
val szemben, hanem az ország egészében
szeretne biztonságosabb helyet elfoglalni,
itt szeretné erõsíteni saját támaszpontjait,
és ugyanakkor itt szeretne olyan mindenna-
pi életvitelt biztosítani saját közössége tag-
jainak, amely képes arra, hogy jelent és jö-
võt alapozzon. Mindez pedig szorosan ösz-
szefügg az általános romániai helyzettel, a
gazdasági-társadalmi változásokkal, az eu-
rópai térségi folyamatok alakulásával. 

Következésképpen a romániai
magyarság életében is bekö-
vetkezõ választási kampá-

nyokat, legyenek azok helyi-
ek vagy központiak, min-

denekelõtt országos össze-
függésekben kell szemlél-
nünk, és semmiképpen nem
szabad valamiféle kizáróla-

gos romániai magyar

belharcnak tekintenünk, amint azt a hazai
magyar politikai élet szószólói közül többen
is szeretnék. Egyesek ugyanis úgy kezelik a
helyhatósági választásokat, mintha azok va-
lamiféle zárt térben, kizárólag a romániai
magyarság háza táján játszódnának le, ahol
nincs más tét, mint az, hogy az RMDSZ, az
EMNP, az MPP hány taná-
csosi meg polgármesteri he-
lyett gyûjthet össze a júniu-
si voksolás végén, és akkor
derül majd ki igazán, ki a
legény a gáton. Alighanem
ez az alapvetõen hamis ér-
telmezés határozza meg a két utóbbi ma-
gyar párt jó néhány vezetõjének a törekvé-
seit, hiszen legtöbb szóbeli megnyilvánulá-
sukat az RMDSZ ellenében fogalmazzák
meg, és nagyon ritkán vagy egyáltalán nem
hallani arról, hogy melyek azok a program-
pontjaik, amelyekkel mondjuk Kolozsvá-
ron, Nagyváradon, Marosvásárhelyen,
Szatmáron vagy másutt a román politikai
szereplõkkel szeretnék felvenni a küzdelmet. 
Sajnos az RMDSZ elleni támadásokon kí-
vül még ott sem látni jól körvonalazott el-
képzeléseket, ahol a lakossági összetételbõl
adódóan a megyei és városi-községi taná-

csokban nyilvánvalóan magyar többség ala-
kul ki, illetve magyarok lesznek a polgár-
mesterek, azaz a Székelyföldön. Az EMNP
és az MPP helyi programjaikkal itt sem
meggyõzni akarnak, hanem a legjobb eset-
ben néhány személyt ajánlanak fel az
RMDSZ-nek azokkal a megyei vagy helyi

jelöltjeivel szemben, aki-
ket a legváltozatosabb
eszközökkel egyre na-
gyobb mértékben meg-
próbálnak lejáratni vagy a
földbe döngölni. A jelöl-
tek közül többen már ki-

próbálták magukat a közéleti porondon, és
szó sincs róla, hogy minden RMDSZ-
vezetõ avagy kisebb-nagyobb közigazgatási
és más tisztségeket betöltõ, RMDSZ-indít-
tatású személy az elmúlt négy esztendõben
maga lett volna a bölcsesség és a szorga-
lom mintaképe, kizárólag a közösségéért
végzett munka megtestesítõje és önmaga,
rokonsága, baráti köre érdekeit mindig a
háttérbe szorító, önzetlen harcos.
De azért a valóságtól alaposan elrugaszko-
dó, erõteljes túlzás, ahogyan EMNP-s és
MPP-s „agytrösztök” minden igyekezetük-
kel, minden összefüggésben az „RMDSZ-

es” jelzõt a korrupció, a hatalommal való
visszaélés rokonfogalmává igyekeznek át-
minõsíteni; ahogyan a hagyományos és vi-
lághálós média minden eszközét próbálják
latba vetni annak bizonyítására, hogy nem
csupán az elmúlt négy, hanem az eltelt
húsz esztendõben a romániai magyarság
életében nem történt semmiféle elõremuta-
tó változás, az RMDSZ mindent eladott,
feladott, elpuskázott, a romániai magyarok
miatta távoztak külföldre, miatta nem sza-
vaztak, miatta nincs autonómia, önálló
magyar állami egyetem és így tovább. 
Egyszóval, rövidesen itt a kampány, és min-
denekelõtt a romániai valóság talaján kelle-
ne maradni. Jó lenne ezt a rövid és tömör
igazságot megfontolni azoknak a magyaror-
szági tévéirányítóknak is, akik mit sem ta-
nulva kudarcba fulladt szlovákai törekvése-
ikbõl, most a romániai magyar politizálás
kistestvéreit nyomják nagy mûsoridõkkel,
arra gondolva, hogy politikai megrendelés-
re bele lehet rúgni a saját önálló romániai
politizálását fel nem adó RMDSZ-be. 
Megint tévednek, mint ahogyan tévúton
járnak mindazok, akik nem romániai, ha-
nem magyar–magyar küzdelemnek tekin-
tik azt, ami következik.

Hiszem, minden emberi lény veleszületett vágya, hogy boldog le-
gyen, és ne szenvedjen. Abban is hiszek, hogy az élet igazi célja
e boldogság megtapasztalása. Hiszem, mindegyikünkben meg-
van ugyanaz az erõ, mellyel fejleszthetõ a belsõ béke, általa pedig
lehetséges a boldogság és az öröm elérése. Mindegy, gazdagok
vagyunk-e vagy szegények, iskolázottak vagy iskolázatlanok, fe-
keték vagy fehérek, keletiek vagy nyugatiak, egyforma erõvel
rendelkezünk. Egyformák vagyunk mind mentálisan, mind ér-
zelmileg. (...) Mentális és érzelmi hasonlóságunk a fontos.
Osztjuk nyugtalanító érzéseinket ugyanúgy, ahogy a pozitívakat
is, melyek belsõ erõt és nyugalmat adnak nekünk. Úgy gondo-
lom, fontos, hogy tudatában legyünk erõnknek, és fontos, hogy
ez növelje önbizalmunkat. Néha csak a dolgok negatív oldalát
látjuk, ezért elcsüggedünk. Ez a rossz megközelítés.
Nem tudok csodát felajánlani önöknek. Ha valakinek lenne cso-
datévõ hatalma, én is az õ segítségét kérném. Kételkedem azok-
ban, akik kivételes hatalmukat bizonygatják. Mindamellett tuda-
tunk fejlesztése által, folytonos erõfeszítések tételével megváltoz-
tathatjuk mentális érzékeléseinket és mentális beállítottságunkat.
Ez pedig óriási változást eredményezhet életünkben.
Ha pozitív mentális beállítottságot szerzünk, még ellenséges
környezetben is belsõ nyugalomra lelhetünk. Másrészt azon-
ban, ha mentális beállítottságunk negatív, ha félelem, gyanú,
kétségbeesettség vagy önutálat lesz rajtunk úrrá, akkor még a
legjobb barátok társaságában, kellemes környezetben sem lehe-
tünk boldogok. 

A Dalai Láma: Nyitott szívvel
Fordította: Frigyik László

Kampánykezdet
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A politikai földmozgást (elõre)jelzõ intézet szeiz-
mológusai kiszámíthatatlanul erõs és várható mozgá-
sokra figyelmeztetnek. Ugyanerre hívják föl a közön-
ség becses és becstelen figyelmét a demográfusok is:
nagyméretû népmozgás és demagóg kitörés követke-
zik, amelynek elõjelei, sõt félreismerhetetlen mozza-
natai máris szembeötlenek, észlelhetõk az erõvi-
szonyok módosulásában. Újságpapíron és a parla-
menti helyekrõl várható szavazási eredményekben.
Egyszerûbben szólva: folyik a kormányzó párt pá-
nikszerû elhagyásának ismeretes folyamata, ami ösz-
szefüggésben van a csillagok és az agyvíz állásával, a
tavaszi zsongással és a lélek csermelycsobogásával,
valamint az elvek és a párthûség romlandóságával,
de fõleg a kora nyári és õszi választásokkal.
Minden választási elõidõben, amikor az esélyek
egyéni latolgatása folyik a párttagokban, akik egyben
parlamenti vagy törvényhatósági választott/kineve-
zett (egykor elõmelengetett) hellyel rendelkeznek, el
kell dönteniük, maradnak, kitartanak a
zászló/vezér/atyamester/kenyéradó gazdi mellett,
vagy pártot váltanak, átcsusszannak az esélyesebbek
homokozójába. No azért az átcsusszanás nem épp
olyan hangtalan, nem zajlik észrevétlenül, mert a saj-
tó vagy a kiválasztott, a váltószemély által kedvezmé-
nyezett politikai csoportosulás azonnal felfigyel az el-
hagyási manõverre, világgá kürtöli. Ha sok esik
egyetlen napra az átvándlizásból, akkor futószalag
lesz belõle a hírcsatornák alján. Szokványossá válik.
A felélénkülõ ilyetén zsibongásoknak minden válasz-
tási esztendõben tanúi vagyunk. A román politika is-
mert, sõt elvárt jelensége az állhatatlanság, amibõl
az is kitetszik, hogy köze nincs az úgynevezett klasz-
szikus ideológiákhoz, mint liberalizmus, konzervati-
vizmus és társai. Csak egyhez van köze: a taktikailag
jól megválasztott és õsi erénynek számító pecsenye-
sütögetéshez. (Amit románul „fripturism”-nak neve-
zett, ha jól emlékszem, már a román politikai lélek-
tan kiváló ismerõje, Ion Luca Caragiale, aki annyira
imádta ezt a tündérvilágot, hogy inkább az unalmas
és szürkén poroszos Berlinbe emigrált. Miként ma-
napság Kertész Imre...)
Romániai magyar politikust még/már nem fenyegeti
ez a veszély. A nagy pártszakadások, elválások, köny-
nyes-keserves búcsúzások vagy egy évtizede lezajlot-

tak, és azóta a frontvonalak megmere-
vedtek. Nincs átlépés, kihátrálás, be-
surranás, elcsángálás.
A pecsenyesütögetést mindenesetre a
parlament korlátozta a piknik-törvény-
nyel, a politikai átülés megszigorítása

még várat magára. Vagy inkább
patkány-törvénynek nevezzék?
Tudják, a süllyedõ Titanicról tele

titánokkal és vitánokkal…Sebestyén Mihály
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Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Az igazi ellenféltõl határtalan 
bátorság költözik beléd.” 

Franz Kafka

Hazai termék

Boldogság

A Titanic-
jelenség

Itt a kampány, 
és mindenekelõtt 
a romániai valóság 
talaján kellene maradni.

Székedi Ferenc

A hétvége címe. Vándorland, Lelia Muntea-
nu, Gândul

Magyarázat. A kiváló publicista azokról a
„vándorokról” ír, akik most a fõ kormány-
párt süllyedõ hajójából átszállnak az ellenzék
rakétás gyorsnaszádjába. (A ‘traseu’ szóból
ezek neve románul ‘traseiºti’, a cikk címe pe-
dig Traseistan.) Bár azóta is történt ilyen ér-
telmû bejelentés, a szerzõ számára a bizo-
nyos Popa asszony liberálissá válása – és az
árulását kísérõ „filozofálása” – verte ki a biz-
tosítékot. „Mert mit is akar ez a politikai
õzike és vele együtt a többi élõlény, amely
migrációba, vándorlásba fogott? Újra hatal-
mon lenni. Bármilyen pozícióban? Olcsó
csiszlikség. További négy év múlva, a válasz-
tások küszöbén, ugyanez a hölgy és a többi
nyugodtan felsorakozik az akkori legesélye-
sebb alakulat mögött. Érkezéskor és távozás-
kor tett nyilatkozatai összegyûjthetõk a Kép-
mutatás Tankönyvében. A szavazás ünnepé-
lyes napján a választók elindulnak az urnák
felé, egyik kezükben egy szatyorral, a másik-
ban a pecséttel, és azt valahova beütik…. 
De mit számít? A lényeg az, hogy nálunk,
Vándorlandban senki nem számol el semmi-
vel. Négyévenként a vándor hölgyek ismét
szûzekké válnak, eleven emlékekkel a TIR
kocsik kabinjaiból.” 

Ki a hazug? Az Azi kimutatja, hogy vagy 
M. R. Ungureanu, vagy T. Bãsescu hazudott.
Ugyanis a miniszterelnök egy tévémûsorban
kijelentette, az államfõvel már tavaly 
megbeszélték, hogy õ lesz a kormányfõ;
Bãsescu pedig emlékezetes módon egy 
mûsorban azt mondta, hogy a szocialista
Victor Pontának ajánlotta fel a miniszterel-
nökséget. Valahogy inkább MRU-nak hi-
szünk, mindenképpen, ha hazudott, akkor
elõször tudunk meg róla ilyesmit. A másik
pedig nem elõször hazudott. Persze fennáll 
a lehetõség, hogy Zeusz mind a kettõnek
(sõt, egy harmadiknak…) is felajánlotta – 
ez azonban még nagyobb szélhámosság. 
És ebbõl sem lenne az elsõ. Apropó, hol 
lehet az elnök? 

A nap álhíre. Független – vagyis azzá vált –
képviselõk egy csoportja törvénytervezetet
terjesztett elõ, amelynek értelmében minden
képviselõnek – egy ciklus alatt legalább két-
szer – pártot kell váltania. 



Totka László

Baltavári Tamás fiatal
történész pár évvel ez-

elõtt kezdte modellezni a ma-
gyar történelem jelentõsebb
csatáit, majd a Történelmi
Animációs Egyesület (TAE)
segítségével és a Magyar
Nemzeti Digitális Archívum
(MaNDA) támogatásával
egy olyan 3D-s történelmi
stratégiai játék fejlesztésébe
kezdett, amellyel újrajátszha-
tó és -élhetõ a magyar törté-
nelem legfontosabb 50 csatá-
ja. Az év végére elkészülõ já-
ték egyik célja, hogy az ér-
deklõdõk (elsõsorban diá-
kok) interaktív videojáték se-

gítségével tanulhassanak a
magyar történelemrõl. A
projekt újdonsága az, hogy
ha a „modern kori harcosok”
elég ügyesek, a döntõ csaták
végkimenetelét is átírhatják. 

Elõ a diplomáciával

Az elsõ részben a játéko-
sok 1526-ig, a mohácsi ütkö-
zetig csatázhatnak majd, és
élhetik át virtuális formában
a magyar történelmet. A já-
ték azonban nemcsak har-
cokról és csatákról fog szólni:
a történelmet tanuló és újra-
formáló vezéreknek diplo-
máciai, politikai és gazdasági

feladatokat is el kell majd lát-
niuk. A kihívások között a
„gamerek” olyan problémák-
kal szembesülnek majd, mint
például az Aranybulla-moz-
galom, a tatárjárás vagy az
1347-es pestisjárvány. 

Szimuláció 
csúcstechnikával

A játék és a benne szerep-
lõ, teljes HD-minõségû kis-
filmek a Total War stratégia-
játék-sorozat motorjával ké-
szülnek. Az alapul szolgáló
Total War program egy vi-
lágszerte népszerû, valós
idejû stratégiai videojáték-

széria, amely életszerû kör-
nyezetben jelenít meg hír-
hedt csatákat. Baltavári kor-
hû öltözetet és hadifelszere-
lést tervezett a játékhoz, az-
zal a céllal, hogy érdekeseb-
bé, megfoghatóbbá, köny-
nyebben átélhetõvé tegye a
magyar történelmet. A Tör-
ténelmi Animációs Egyesü-
let csapata régi térképek, ko-
rabeli visszaemlékezések,
modern mérések, valamint a
Google Earth alapján mo-
dellezte a csaták koreográfi-
áját, az egységek mozgását,
valamint a helyszín dombor-
zatát. A játék alapmotorjába
is belenyúltak, hogy a csapa-

tok morálját, állóképességét,
illetve egyes fizikai jellemzõ-
it valósághûre szabják. 

A két éve fejlesztés alatt ál-
ló, összesen 7,8 millió forint
költségvetésû projekt alkotó-
csapata hadtörténészekbõl,
grafikusokból, programozók-
ból és diákokból áll. A készí-
tõk hangsúlyozzák, hogy a
sorozatot szórakoztatási célja
mellett oktatási segédanyag-
nak is szánják, amivel játszva
lehet tanulni. A projekt „köz-
érdekû” voltát az is jelzi,
hogy a 4-5 gigabájtos straté-
giajáték-sorozat elkészülte-
kor ingyenesen lesz letölthe-
tõ a MaNDA honlapjáról. 
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Tanítva szórakoztat. A modern kori hadvezérek csúcstechnikával írhatják újra a magyar történelmet 

Pert vesztett

a YouTube
Hírösszefoglaló

Világszerte precedens ér-
tékû lehet az a pénteki

német bírósági döntés,
amely zenei videók eltávolí-
tására kötelezte a YouTube
videomegosztó portált szer-
zõi jogok megsértése miatt.
A bíróság ezen elsõfokú,
nem jogerõs ítélete a német
szerzõi jogi szervezetnek, a
Gemának kedvez, amely
mintegy 60 ezer mûvészt és
kiadóvállalatot képvisel. Az
ítészek megállapítása szerint
a tartalommegosztó portál
úgynevezett közremûködõi
felelõsséggel tartozik a vide-
ókért, ezért gondoskodnia
kell arról, hogy az oldalakon
csak rendezett szerzõi jogi
státuszú felvételek jelenje-
nek meg. A Google tulajdo-
nában álló YouTube azzal
érvelt, hogy csupán techni-
kai lehetõséget biztosít a fel-
használóknak videók meg-
osztására, ezért a jogi fele-
lõsséget a feltöltött tartalo-
mért nem a cég, hanem a
felhasználó viseli. A Gema
szerint viszont a YouTube
bizonyos videókat nem kö-
zölhet, mert a szerzõi jogok
tulajdonosait a Gema kép-
viseli. A vita 2009-ben kez-
dõdött, amikor lejárt a per-
ben álló felek szerzõdése a
videók köré szerkesztett
reklámokból származó be-
vételek megosztásáról. Új
megállapodás azóta sincs,
Németországban 

„Totális” magyar háború
A mohácsi, piski
és a magyar tör-
ténelem számos
más nagy csatája
lesz virtuálisan
újrajátszható a
Total War Ma-
gyar Történelem
névre hallgató
stratégiai video-
játék-sorozatban,
amelynek letölté-
se ráadásul in-
gyenes lesz.



ÚMSZ-összeállítás

Biciklis felvonulással, sze-
lektív hulladékgyûjtéssel,

ruha-újrahasznosító varroga-
tással és más színes progra-
mokkal ünnepelték tegnap a
Föld Napját országszerte. Az
eseményt 42 évvel ezelõtt áp-
rilis 22-én Denis Hayes ame-
rikai egyetemista kezdemé-
nyezte azzal a céllal, hogy
felhívja a figyelmet a termé-
szet megóvására. 

Kerékre pattantak

A Föld Napja tiszteletére
Marosvásárhelyen tegnap
délután tizenegyedik alka-
lommal szervezték meg Cri-
tical Mass nevû kerékpáros
felvonulást. A résztvevõk azt
kívánták bemutatni a hatósá-
goknak és a gépkocsivezetõk-
nek, hogy a kerékpáros köz-
lekedés is egy lehetõség,
amelyet az életveszélyes utcai
körülmények miatt egyre ke-
vesebben választanak. Bor-
bély László képviselõ, volt
környezetvédelmi miniszter
és Lokodi Edit Emõke, a
Maros megyei tanács elnöke
is részt vett a Kultúrpalota
elõtt kezdõdõ rendezvényen.
A résztvevõk, több mint ez-
ren, a fõtérrõl indultak útnak
a Maros-parti végállomás-
hoz. A rendezvényt 14–20
óra között engedélyezték,
rendõrségi gépkocsi felveze-

tésével, a csendõrség és a ro-
hammentõ-szolgálat zárta a
menetet, az útkeresztezõdé-
seket pedig a közlekedési
rendõrség biztosította.

Az erdõkre figyel
a Székelyföld 

Csíkszeredában a Zöld
Székelyföld Egyesület által
szervezett bicikli-felvonulá-
son idén mintegy 300-an vet-
tek részt. A bringás menet
délután ötkor, a Központi
parkból indult és közel 9 km

után ért vissza kiindulópont-
jához. Az egyesület a Föld
Napja alkalmából 2008 óta,
folyamatosan szervezi a ke-
rékpáros felvonulásokat a
megyeszékhelyen. Csonta
László, az egyesület elnöke
az ÚMSZ-nek elmondta,
már az elsõ rendezvénynek
is nagy sikere volt: összesen
396 résztvevõ regisztrált a
helyszínen, azonban a felvo-
nulás népszerûsége az idõjá-
rástól is függ. 

A Föld Napi rendezvények
szervezésébe Hargita Megye

Tanácsa is bekapcsolódott:
pénteken az Energiatakaré-
kosság Közszolgálat egyik
csíkszeredai kerékpáros szak-
üzlet jóvoltából ingyenesen
biztosított kerékpárkölcsön-
zést. Szombaton reggel a
Hargitafürdõért Egyesület er-
dõtelepítõ, faültetõ „mentõ-
akciót” tartott a Csinód kör-
nyéki egyhektárnyi területen,
mivel az erdõben két-három
évvel ezelõtt tûz pusztított.

Sepsiszentgyörgyön hasz-
nált ruhákból varrtak és dí-
szítettek vászonszatyrot a

Föld Napja alkalmából. A
megyeszékhelyen, a Székely-
föld Ifjúsági és Kulturális Fõvá-
rosa programsorozat kereté-
ben szombaton a Kovászna
Megyei Mûvelõdési Központ
székházában rendezték be a
„Rögtönzõ Varrodát”. 

Kolozsváron Zöld Hét

Figyelemfelkeltõ felvonu-
lással kezdõdött tegnap dél-
után Kolozsváron a Zöld
Hét, amely alatt a Green &
Wild Egyesület aktivistái a
szelektív hulladékgyûjtés és
az újrahasznosítás fontossá-
gára kívánják felhívni a fi-
gyelmet. „Rengeteg mû-
anyagból készült termék ke-
rül a bevásárlóközpontokból
az otthonainkba. Ez önma-
gában nem jelent semmit, az
a gond, hogy felelõtlenül el-
dobjuk ezeket a tárgyakat.
Meggyõzõdésünk, hogy az
újrahasznosításnak számta-
lan formája van, ezért a tu-
datos újrahasznosításra és
szelektív hulladékgyûjtésre
akarjuk felhívni a figyelmet”
– mondta el lapunknak egy
aktivista. Egyébként a
Green & Wild Egyesület jö-
võ héten több kulturális ese-
ményt is szervez a kincses
városban: az érdeklõdõk
koncerteken, kiállításokon
vehetnek részt. 

A Föld Napján, a kincses
város két nagy szemételszál-

lító cége szelektív hulladék-
gyûjtési akciókat bonyolít le
óvodások és iskolások szá-
mára. A versenyszerû játék
lényege, hogy a gyerekek mi-
nél több hulladékot gyûjtse-
nek össze az oktatási intéz-
ményekbõl és környékükrõl.
„A Föld Napja alkalmából
rendezett akciók azt próbál-
ják megmutatni a gyerekek-
nek, hogy miként lehet a leg-
hatékonyabban összegyûjte-
ni és szelektálni a hulladékot,
valamint azt is megtudhat-
ják, hogy miért fontos ez” –
mondta Eugen Vereº, a Ve-
res-Brantner köztisztasági
cég igazgatója. 

Jövõ hét folyamán további
újrahasznosítási mûhelyt, va-
lamint takarítási akciót szer-
veznek a Fellegváron. Ko-
lozsváron szerdán délután 5
órától a Caragiale parkból
vonulnak majd fel a  kerékpá-
rosok. A városban a Clau-
diopolis Egyesület, a Pro
Kolozs Megye Egyesület és a
Kolozsvári Tanács is Zöld
Hetet szervez. Ma nagytaka-
rítás és faültetés lesz a Vas-
utasok parkjában, a Fõ téren
pedig 12 és 18 óra között elsõ
alkalommal használt étolajat
gyûjtenek be. A rendezvény-
sorozat második fele az egész
megyére kiterjed: 28 telepü-
lésen lehet leadni az elektro-
nikus hulladékokat április 30.
és június 2. között, hétfõtõl
szombatig. 
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A marosvásárhelyi tegnap délutáni kerékpáros felvonuláson Borbély László képviselõ is részt vett 

A Föld „legzöldebb napja” 

ÚMSZ-összeállítás

Megrohamozták a hét vé-
gén a nyugdíjasok a bíró-

ságokat és a nyugdíjpénztá-
rakat, hogy visszaigényeljék
a járandóságukból csaknem
másfél évig jogtalanul visz-
szatartott egészségügyi járu-
lék összegét. Az Alkotmány-
bíróság múlt héten közölte
egy korábbi döntésének in-
doklását, amelyben kimond-
ta, a 740 lejt meghaladó
nyugdíjakból jogtalanul tar-
tották vissza az 5,5 százalé-
kos egészségbiztosítási járu-
lékot, ugyanis a fizetési köte-
lezettség nem a teljes összeg-
re, hanem csak a 740 lejt
meghaladó különbözetre vo-
natkozik. Ennek következté-
ben enyhén nõnek az átlagot
meghaladó nyugdíjak. 

Piteºti-en a törvényszéken
– ahol több százan akarták
iktatni a visszatartott járulék
összegének visszaigénylésére
vonatkozó bírósági keresetet
– pénteken dulakodás alakult
ki a sorban állók és a rend-
fenntartó erõk között. Ko-
lozsváron mintegy három-
száz nyugdíjas kereste fel pa-
naszával a Kolozs Megyei
Nyugdíjpénztárat, a napok-
ban pedig ennél is több kér-
vényezõre számítanak. 

Máthé Rudolf, a Hargita
Megyei Nyugdíjasok Érdek-
védelmi Szövetségének elnö-
ke megkeresésünkre elmond-
ta, a szövetség 73 ezer tagja
egységesen perelni fog, és
visszakérik a másfél év alatt

visszatartott pénzt. „Minket
csak az érdekel, hogy mi ke-
rül holnap a tányérba. Az
egész országban egységesen
kellene fellépnünk, úgy több
volna az esélyünk” – fogal-
mazott Máthé. Közölte,
hogy a szövetség tagjai szer-
dán találkoznak és megbe-
szélik a következõ lépéseket.

Eddig mintegy százezer
nyugdíjas kérte a nyugdíjából
levont illeték visszatérítését –
közölte Doina Pârcãlabu, az
Országos Nyugdíjpénztár el-
nöke. Elmondta: akik meg
szeretnék kapni a visszatar-
tott összegeket, két úton pró-
bálkoznak, a nyugdíjpénztá-
raknál és a bíróságokon, az
ilyen jellegû panaszokat
azonban nem minden bírósá-
gon iktatják. Argeº megyé-
ben 11 ezer nyugdíjas perel,
itt azért olyan nagy a kerese-
tek száma, mert korábban az
igazságszolgáltatás kedvezõ-
en döntött néhány hasonló
helyzetben, ellentétben más
törvényszékekkel, ahol a ke-
reseteket elutasították. 

A nyugdíjemelés több mint
2 millió személyt érint, a
munkaügyi minisztérium
adatai szerint a változás kö-
vetkeztében az egészségügyi
biztosítás költségvetése mint-
egy egymilliárd lejtõl is eles-
het. Claudia Boghicevici
munkaügyi miniszter el-
mondta, a hatóságoknak 45
napos határidõn belül kell át-
állniuk az Alkotmánybíróság
által megjelölt nyugdíj-kiszá-
mítási módszerre, így legha-

marabb júniustól kaphatnak
valamivel magasabb járandó-
ságot az érintettek. A kor-
mány álláspontja szerint az
alkotmánybírósági döntést
nem lehet visszamenõlege-
sen alkalmazni, így az állam-
nak nem kell kifizetnie a visz-
szatartott járulék értékét. 

Szabó Saroltának majd-
nem ötven lejjel lesz nagyobb
a nyugdíja az alkotmánybíró-
sági döntésnek köszönhetõ-
en. „Nem nagy összeg ez, de
mégis örülök neki, mert egy
nyugdíjasnak minden lej szá-
mít” – mondta a nyugalma-
zott marosvásárhelyi könyve-
lõ, aki a nyugdíjazását követõ
években még vállalt munkát,
hogy az addigi életszínvona-
lat biztosíthassa a maga és a
családja számára. Arra nem
is gondol, hogy törvényszé-
ken keresse az igazát, mint
mondja, túl nagy energiát igé-
nyelne, hogy esetleg egy kis
pénzt visszaszerezzen. 

„Mi a különbség a sír és a
nyugdíj között? Az, hogy
egyikbõl sem lehet kijönni” –
viccelõdött Görög László
géplakatos. Lapunknak el-
mondta, nem állszándéká-
ban perelni. “Ha a törvény
úgy szól, hogy visszaható ha-
tálya nincs, akkor fölöslege-
sen idegeskednem. Az lenne
igazságos, ha a nyugdíjból
bármilyen jogcímen történõ
levonás megszûnne” –
mondta a nyugdíjas férfi, aki
jelenleg is egy külföldi alkat-
részeket gyártó cégnek dol-
gozik. 

Nyugdíjasok az állam ellen
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Folytatás az 1. oldalról

Antal Árpád polgármester
megnyitó beszédében rámu-
tatott: „Tavaly, a 20. Szent
György Napokat az 550 Éve
Város rendezvénysorozat ke-
retében szerveztük meg, a 21.
kiadást a Sepsiszentgyörgy
Székelyföld Ifjúsági és Kultu-
rális Fõvárosa programsoro-
zat nyitányának szántuk. Ezt
a címet senki sem vonhatja
kétségbe, hiszen meggyõzõ-
désem, hogy a Reflex Feszti-
vállal és a Szent György Na-
pokkal igencsak magasra tet-
tük a mércét.” 

Hazakerül 
a város védõszentje

A polgármester kiemelte:
„Arra is büszkék lehetünk,
hogy végre hazahozzuk a
város védõszentjét, Szent
György lovagot, ugyanis
május 5-én a Szabadság té-
ren felavatjuk az új Szent
György-szobrot”. A hagyo-
mányokhoz híven kulturális
héttel kezdõdik a Szent
György Napok, amelynek
keretében színházi elõadá-
sok, író-olvasó találkozók,
kiállítások és koncertek vár-
ják a közönséget. Ezt köve-
tõen április 26. és 29. között,
csütörtöktõl vasárnapig zaj-
lik majd a városnapok sza-
badtéri része, amelyen a
szervezõk számításai szerint
összesen mintegy százezer

ember vesz majd részt. Csak
a kedvezõtlen idõjárás ront-
hatja el az ünneplést. 

Színpadon az Omega

Az idei, kilenc napon át
tartó Szent György Napok
sztármeghívottja az 50 éves
Omega. Az együttes 2012-es
turnéjának elsõ állomása
Sepsiszentgyörgy. Az Ome-
ga-koncerttel és az azt köve-
tõ tûzijátékkal zárul majd a
városünnep. Addig pedig
számos könnyû- és komoly-
zenei együttes lép színpadra,
többek között az Irigy Hónalj-
mirigy, a Boban és Marko

Markovici Orchestar balká-
ni rézfúvós banda, a Holdvi-
ola, a Taxi együttes, a Re-

public, az Iris és a Hooligans
is. Emellett színes progra-
mot ígér a Székely Nemzeti

Múzeum kertjében berende-
zett Kultúrkert is, ahol es-
ténként dzsessz, blues és vi-
lágzene mûfajában szervez-
nek koncerteket, de ott ren-
dezik be a Borudvart és a
Paprika Csárdát is. 

Házikenyér 
székelymódra

Az elmúlt évek sikerére
alapozva a sepsiszentgyör-
gyi magyar és román fiata-
lok közös sátrat állítanak a
városnapokon, amely idén a
városháza belsõ parkolójá-
ban lesz megtalálható.  A
városnapok tiszteletére egy
100 kilogrammos pityókás
házikenyeret sütnek egy 13
ezer darab téglából épülõ
kemencében. A Szent
György Napok részletes
programjáról a www.szentgy-
orgynapok.ro honlapon lehet
tájékozódni. 
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A zenekaroknak is 
kedvez a Médiabefutó 

Három zenekar, egy nép-
dalénekes és egy táncpro-
dukció jutott tovább a Mé-
diabefutó országos tehet-
ségkutatójának székelyud-
varhelyi szakaszából. A
rendezvényen 12 produk-
ció versenyzett a május 4-i
regionális döntõbe jutásért.
A zsûri döntése értelmében
öt produkció képviselheti
Udvarhelyszéket a vetélke-
dõben: a Dead Smile, a
Face Today és a Transylva-
nia Rock Band zenekarok, a
saját gyûjtésû sóvidéki nép-
dalokat elõadó Kelemen
Magdolna, illetve a The
Paranormals táncoslányai. 

Európa most Kolozsvár 
miatt figyel Budapestre

Hivatalosan megnyílt a
budapesti Mûcsarnok új,
az ezredforduló utáni ko-
lozsvári képzõmûvészetet
bemutató kiállítása. A más-
fél évnyi szakmai elõkészítés
után létrejött, július 1-jéig lá-
togatható tárlaton londoni,
párizsi, berlini, zürichi köz-
gyûjtemények és magánga-
lériák vezetõi is megjelen-
tek, csakúgy mint például
az isztambuli biennále
igazgatója. A nyugati sajtó-
ban „kolozsvári csodaként”
emlegetett jelenségnek ez
az elsõ átfogó, reprezenta-
tív bemutatkozása. 

Röviden

ÚMSZ

Könyvszakmai díjakat
adtak át a XIX. Buda-

pesti Nemzetközi Könyv-
fesztivál tegnapi zárónapján.
A Kossuth Kiadó nyerte el
az Év kiadója címet, a Libri
Allee könyváruház az Év fõ-
városi könyvesboltja, a sop-
roni Cédrus könyvesbolt pe-
dig az Év vidéki könyves-
boltja címet kapta meg.  Bar-
na Imre, a Magyar Könyvki-
adók és Könyvterjesztõk
Egyesülésének (MKKE) el-
nöke elmondta, a díjak sor-
sa hagyományosana szak-
mai szereplõk szavazatai
alapján dõl el. Hozzátette,
az Év kiadója díj kapcsán a
kitüntetni kívánt könyves
cég szakmai súlyát, innova-
tivitását, a kereskedõkkel
való kapcsolatait, kötetei-
nek tartalmi, esztétikai meg-
jelenését vették figyelembe a
szavazók, akiktõl 31 kiadóra
érkeztek be voksok.  A Mil-
lenárison a hétvégén Vasile
Ernu román író Született
Szovjetunióban címû regé-
nyének magyar kiadását is
bemutatták. A kötet a Szov-
jetuniót elsüllyedt világként
írja le, egyfajta nosztalgi-
ával. „A szovjet állam eltû-
nése politikailag örvendetes,
de a szerzõ fontosnak tartja,
hogy abban az államban is
éltek emberek” – fogalma-
zott a könyv szerkesztõje,
Krusovszky Dénes. 

ÚMSZ

Történelmi jelentõségû-
nek nevezte a mûemlék-

védelmi világnap alkalmá-
ból a hétvégén, Budapesten
tartott beszédében Kelemen
Hunor RMDSZ-elnök –
Románia kulturális és örök-
ségvédelmi minisztere –
azt, hogy az Országházban
két magyar kulturális mi-
niszter tartott beszédet, lé-
vén, hogy mind Budapes-
ten, mind pedig Bukarest-
ben magyar ember vezeti a
kulturális tárcát.

„Az erdélyi magyarok
számára hatványozottan
fontos, hogy magyar mi-
nisztere van Romániában a

kulturális tárcának, hiszen a
rendszerváltás óta most elõ-
ször tudunk úgy foglalkozni
az örökségvédelemmel, aho-
gyan ezt múltunk, jelenünk
és jövõnk megkívánja. 1989
elõtt Erdélyben a kulturális
örökségvédelmet megszün-
tették, a kommunista rezsim
a rá jellemzõ konoksággal
gyakorlatilag megsemmisí-
tette azt” – fogalmazott Ke-
lemen. Mint kifejtette, az er-
délyi magyar örökségvéde-
lem területén az igazi áttö-
rés 2009 végén történt. Ek-
kor vizsgálták át a tárca ad-
digi tevékenységét, és átérté-
kelték az országos mûem-
lék-helyreállítási tervet.
„2012-ben büszkén mond-

hatom, hogy a költségvetés
30 százalékát magyar mû-
emlékek helyreállítására for-
dítjuk. Nekünk ehhez a ro-
mán társadalmat, román
partnereinket kellett meg-
gyõznünk arról, hogy a ma-
gyar, a szász, a szlovák, a
szerb vagy az ukrán épített
örökség Romániát teszi gaz-
dagabbá, megõrzésük pedig
az állam feladata” – szögez-
te le Kelemen Hunor. Mint
a miniszter elmondta: szá-
mos olyan mûemléket állí-
tottak helyre, amelyet so-
kan, sokszor ítéltek már
korábban pusztulásra. 

Az RMDSZ elnöke ki-
emelte a magyar kormány
hozzájárulását az erdélyi

magyar örökségvédelmi te-
vékenység beindításához,
mert ezzel elõsegítette a ci-
vil szervezetek mûködését.
„Példaértékû az odaadás,
amellyel az erdélyi magyar
civil szervezetek végezték és
végzik munkájukat. Külön
kiemelném a Kelemen La-
jos Mûemlékvédõ Társasá-
got, a Transylvania Trust
Alapítványt, az Erdélyi Mû-
emlék-restaurátorok Egye-
sületét, de említésre méltó a
Partiumi és Bánsági Mûem-
lékvédõ és Emlékhely Tár-
saság, a Bihar Megyei Mû-
emlékvédõ Alapítvány is” –
sorolta Kelemen Hunor. Az
RMDSZ elnöke ismertette a
kulturális tárca által a közel-
múltban elért eredménye-
ket. „A tárca az idén felter-
jesztette a csíksomlyói bú-
csút az UNESCO szellemi
v i lágörökség - l i s tá já ra ,
ugyanakkor sikerült Toroc-
kót is az UNESCO világ-
örökségi várományosi listá-
ra felterjesztenünk. Ma,
amikor a határok már átjár-
hatóak, a két kormány kö-
zötti jó kapcsolat lehetõ-
ségeit maximálisan ki kell
használnunk. Ez a mi fele-
lõsségünk, ezt a partnersé-
get ma is megerõsítettük” –
tette hozzá Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök. 

Mûemlékvédelmi világnapi
rendezvény az Országházban   

ÚMSZKULTÚRA

A városnapok nyitókoncertjén Bach legismertebb mûveit szólaltatták meg az elõadók

Totka László

Telt házas koncertet
adott Palya Bea népdal-

énekes, elõadómûvész Nagy-
váradon. A Moszkva Kultu-
rális Egyesület meghívására
és szervezésében, az állami
filharmónia nagytermében
péntek este fellépõ mûvész-
nõ szefárd zenei kincsekkel
örvendeztette meg a nagy-
váradi közönséget: olyan ré-
gi – török, görög, bolgár,
magyar – ritmusok, érzel-
mek felidézésével, amelyek
a kultúrák találkozásakor
születhettek. Mint a mél-
tatók kifejtették, a mûvésznõ
„varázslatos hangjával, min-
dent elsodró ösztönös tehet-
ségével, elképesztõ dinami-
kájával és életszeretetével
dallamok szárnyán repítette
hallgatóságát különbözõ kul-
túrák felett”. Az autentikus
népi hangszerek megszólal-
tatásában Bolya Mátyás segí-
tette Palya Beát: kobzán és
citerán pengetett, valamint
Dés András, aki az etnikus
ütõhangszereket vette keze-
lésbe. A nagy sikert aratott
elõadáson lakodalmas zenét
és és balladákat hallgathatott
meg a közönség, amely a
másfél órás koncert végére
igencsak belemelegedett a
zenébe. Nemkevésbé Palya
Bea, aki szandálját ledobva
táncolt a színpadon. Az álla-
mi filharmónia nagytermé-
ben tartott elõadás a közön-
ség megénekeltetésével és
vastapssal zárult. 

Palya-bomba

NagyváradonDínomdánom Szentgyörgyön

Könyvfeszt 

díjözönnel

A Babeº–Bolyai Tudományegyetem
Kommunikáció, Közkapcsolatok és Rek-
lám Intézetében esettanulmányként ta-
nítják a Szent György Napokat. A diá-
koknak Grubisics Csaga, a rendezvény
designere magyarázza el, hogyan alakult
ki a városünnep arculata a kreatív ötlet-
tõl a megvalósításig, azután pedig gya-
korlatban is megismerhetik, hogy miként
lett egy városnapból jól meghatározott
márka. „Egy rendezvényt úgy lehet elad-
ni, ha van egy jó arculata, egy várost úgy
lehet megmutatni a nagyvilágnak, ha van

egy jól megszervezett rendezvénye” –
mondta Kádár Magor egyetemi oktató,
aki szerint Sepsiszentgyörgy azon kevés
város közé tartozik, amely foglalkozik sa-
ját arculatával, és van saját városimázs-
irodája. Ez ritkaságnak számít Erdélyben
is, Romániában is. Egy várost a rendez-
vényein keresztül lehet a legjobban pro-
moválni, és Sepsiszentgyörgyön ez mû-
ködik, így a Szent György Napok nem-
csak a város és a térség számára repre-
zentatív esemény, hanem Erdély-szerte
ismertté teszi a várost.

Egyetemi tantárgy lett a Szent György Napok 

A Szívmotívumok Székelyföldön címû fotó-
pályázat nyerteseit díjazta a hétvégén
Hargita Megye Tanácsának Mûemlék-
védelmi Közszolgálata, a mûemlékvé-
delmi világnap alkalmából. A pályázat,
amelyen a hivatásos fényképészek mel-
lett lelkes amatõrök is kipróbálhatták
magukat, a következõ fõcímet viselte:
Részletek varázsa. A verseny keretén belül
a leginkább veszélyeztetett építészeti
elemre, a díszítõmotívumokra került
idén a hangsúly, ezen belül is a szív mo-
tívumokra volt kíváncsi a hivatásos fotó-
sokból és építészekbõl álló zsûri. A be-
érkezõ pályamunkákat Ádám Gyula és

Molnár Attila fotográfusok, illetve
Tövissi Zsolt építész bírálták el. A mû-
emlékvédelmi közszolgálat munkakö-
zösségének különdíját Russu-Bors Ti-
bornak ítélték oda, a legjobb sorozatért
járó díjat Schmidt Krisztina vehette át.
A legjobb fotónak Vitos Hajnal alkotá-
sát találta a zsûri. Mivel a pályázati
munkák elbírálása névtelen zsûritagok
által történt, Kovács László Attila két
második díjban is részesült. A nyertes
alkotások vándorkiállításra indulnak,
melynek elsõ állomása május 6-án a bu-
dapesti unitárius egyház kiállítótermé-
ben lesz.

Szívmotívumok Székelyföldön 



Ma Béla és Albert napja
van.
A Béla a legvalószínûbb
magyarázat szerint a régi
magyar Bél személynév-
bõl származik, az -a betû itt
kicsinyítõképzõ.
Az Albert férfinév a ger-
mán Adalbert név német
rövidülése. Utóbbi elemei-
nek jelentése: nemes és
fényes.
Holnap a György és Hu-
nor nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1921 – Románia a Cseh-
szlovákiával kötött szerzõ-
dés révén csatlakozik a kis-
antanthoz.
• 1965 – Felbocsátják az
elsõ szovjet polgári célú
távközlési mûholdat, a
Molnyija–1-et.

Vicc
– Mi a Windows jelmonda-
ta?
– ???
– Gondolkodom, tehát fa-
gyok.

Recept
Sajtos, tekert muffin
Hozzávalók: 1,5 dl langyos
tej, csipet cukor, 1 dkg
élesztõ, 30 dkg liszt, 1 kávés-
kanál só, 1 dl olaj, 1 db tojás,
1 dl tejföl, 10 dkg reszelt sajt.
Elkészítése: A langyos tejbe
tesszük a cukrot és az
élesztõt, és letakarva felfut-
tatjuk. Kelesztõ tálba szitál-
juk a lisztet, a sót elkeverjük
benne. Amikor az élesztõ
szépen feljött, hozzáadjuk a
liszthez, az olajjal és a kissé
felvert tojással együtt. Sima
tésztává dagasztjuk, és meleg
helyen letakarva kelni hagy-
juk. Amikor megkelt, liszte-
zett deszkára borítjuk, fél cm
vastag téglalap alakúra so-
dorjuk. Megkenjük a tejföl-
lel, a reszelt sajttal megszór-
juk és feltekerjük, mint a
bejglit. 12 darabra vágjuk. A
muffinformát kiolajozzuk,
majd a tekercseket beletesz-
szük. A tésztát hideg sütõbe
tesszük. Míg a sütõ melege-
dik, a muffinok is szépen
megkelnek. 

2012. április 23., hétfõ   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Küzdelmes nap áll ön elõtt, és
ez megviseli az idegeit. Ön mos-
tanában minden erejével a vál-
tozásra, és a megújulásra törek-
szik. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Mozgékony és kreatív, ráadásul
ma bárkivel harcba száll, hogy
a céljait elérje. Kicsit próbálja
meg gyakorolni a megértés és
beleélés mûvészetét. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ma végre szép nap elõtt áll. Az
élet minden területén szerencsés
lehet, és végre jól érezheti magát.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A társkapcsolatban felhõs na-
pok következnek: de terméke-
nyítõ lehet az esõ, ezt ne feledje. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Úgy látszik, tavasszal lehet a
legforróbban szeretni. A tavaszi
szerelem ráadásul mintha im-
munerõsítõ hatással is bírna. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Csodás ötlettel lepheti meg a ba-
rátait. Nagyon kreatív, kár len-
ne ezt a napot robotos munkára
pazarolnia. A gépek ma nem jó
szolgák.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Meggyûlhet a baja a számítógé-
pekkel, telefonokkal, s mindenfé-
le elektromos eszközökkel. A tár-
salgás sem megy, mint máskor. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Az ármányos nõk behálózzák
életét. Az okot talán õk maguk
sem tudják. Vannak emberek,
akiknek minden információ
fegyver és manipulációs eszköz. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Szívügyekben a legkülönösebb
hatások érhetik. Talán értetle-
nül áll a sors elõtt, de a végén
jól fogja értékelni a történteket. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Rosszkedvû és sértõdékeny han-
gulatában van már megint. Pe-
dig nem kellene elkeserednie
azért, ha nem mindenki oszto-
zik az ön csodálatában. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Habár úgy vág neki a napnak,
hogy csak átvészelni akarja va-
lahogy, mégis jobb, ha megpró-
bál pozitívan hozzáállni az önre
váró megpróbáltatásoknak. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ezt a napot a sorsra bízhatja.
Nem mintha nem lenne amúgy
is Lachesis kezeiben, de most jót
is remélhet tõle. 

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a
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A hatos lottó nyerõszámai:

46, 18, 43, 8, 20, 35

A legnagyobb örömöt is meg-
rontó méreg a lehetõségek felis-
merése. Nincs is annál rosz-
szabb érzés, mint amikor ke-
serves küzdelem után elérünk
valamit, és mikor elértük, rá-
jövünk, hogy más utak is ve-
zettek volna hozzá, ráadásul
sokszor még egyszerûbbek is.
Ilyenkor úgy érezzük, hogy
örömünket megmérgezi a ké-
sõn jött felismerés, és nem gon-
dolunk arra, hogy ami törté-

nik, az természetes része a dol-
gok valóságának. Ha ugyanis
elértünk valamit, akkor onnan
sokkal messzebb ellátunk, a dol-
gokat jobban megértjük, mint
akkor, amikor még csak halad-
tunk feléje. A hegytetõrõl lehet
belátni igazán az oda vezetõ
utakat. Ez nem a természet go-
nosz örömrontása, hanem egy
tanítás, ami arra tanít minket,
hogy nem a mi utunk létezik
csak egyedül ezen a világon. 

Gondolatjel Visky István rovata

www.marosvasarhelyiradio.ro



9.30 A jazz születésétől
napjainkig 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Piactér, ismétlés
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Népzene 17.30 Hír-
adó 17.40 Izelítő 18.50
Egészséges percek 18.00
Zene 18.30 Híradó 19.00
Metszet 19.30 Híradó
20.00 Erdélyi Kávéház
20.25 Magyar Tamás: Su-
ba subával 21.00 Híradó
21.30 Metszet 22.00 Nép-
tánc 22.30 Híradó 23.00
Napraforgó, ismétlés

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Fehér sárkány, vö-
rös tigris (hongk. akció-
film) 13.00 Nagy zűr kis
Kínában (am. vígjáték)
14.55 Alkímia (am.
vígjáték) 16.30 A régi kör-
nyék (am. vígjáték) 18.25
Már megint bérgyilkos a
szomszédom (am. vígjá-
ték) 20.20 Taxi 2. (fr.
vígjáték) 22.00 Terminá-
tor 3.: A gépek lázadása
(am.-német-angol akció-
film) 0.05 A behajtók (am.
vígjáték)

9.00 Titkok a múltból
(sorozat) (ismétlés) 10.00
Teleshopping 10.30 El-
árult lélek (sorozat) 12.00
A végzet hatalma (sorozat)
14.15 Esmeralda (sorozat)
15.30 Predesztináltak
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Titkok a múlt-
ból (sorozat) 19.30 Elárult
lélek (sorozat) 20.30 A
végzet hatalma (sorozat)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Elátkozott szerelem
(sorozat) 23.30 Hét bűn
(sorozat)

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás 12.30
Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Híradás, Kultúr-
Presszó 15.00 Híradás, KultúrPresszó, Könyv és lemeztéka
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Mű-
velődési hírek, Csendestárs 17.55 A nap hírei röviden

8.45 Pilótafeleségek (izr.
sorozat) 10.00 Kedves ba-
rátnőm – szórakoztató mű-
sor 12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Légy az enyém
14.45 Teleshopping 15.15
Egy lépésre a boldogságtól
(sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek paranc-
soni nem lehet (sorozat)
22.30 Cancan TV 0.30 Ka-
nal-D Hírek 1.30 A szívnek
parancsoni nem lehet
(sorozat)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Hírvilág (ism.)
12.05 Sportré (ism.)
12.30 Retrográd (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
15.30 Ikon (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Globál (ism.)
17.05 Stopper (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Zöld övezet
19.20 Panaszkönyv
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Riasztás - A rendkí-
vüli események műsora
0.05 Rájátszás (ism.)
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6.55 Roma Magazin
7.30 Híradó
7.35 Domovina
8.00 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
Szolgáltató magazin
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
Aktuális háttérműsor
10.00 Kapcsoljuk az Or-
szágházat 
17.10 1 könyv
17.10 Magyar elsők
17.30 A tudomány műhe-
lyében
18.00 Kisváros (s)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Múzeumtúra –
francia módra
21.00 Tükör által homá-
lyosan (svéd dráma, 1961)
22.35 Hírek
22.40 Dunasport
22.35 Kultikon
Szolgáltató magazin
23.35 Magyar Jazz Ün-
nep 2011.
0.20 Allah minden napján
szaladnak a lovak (dok. f.)
1.35 Térkép (ism.)
Integrációs magazin
2.00 Lélek Boulevard
2.25 Lyukasóra (ism.)
2.55 Beszélő emlékházak
3.30 Csodás csatangolá-
sok (dok. f.)

DUNA Tv, 21.00
Tükör által homályosan

„Az Isten alászáll, és befészkeli magát egy emberbe. Először
csak olyan, mint valami hang, mint valamilyen súlyos dolog-
nak a tudása, mint valami parancs. Fenyegető vagy kérlelő,
visszataszító, de izgató is. Aztán egyre jobban megismerteti
magát, és az ember próbára teheti az isten erejét, megtanul-
hatja szeretni, feláldozni magát érte, és eljuthat a teljes oda-
adásig és a teljes ürességig.

m1, 21.40
Lottózsonglõrök

Egy apró, mindössze ötvenkét lelket számláló, dél-írországi fa-
lu történetének legnagyobb eseménye következik be egy bo-
rongós szombat estén. A magányosan éldegélő Ned Devine
megnyeri a lottósorsolás főnyereményét, több mint hét millió
fontot. Ned azonban nem éli túl a nyeremény okozta örömöt,
ráadásul rokona nem lévén a nagy pénz is veszni látszik.

Prima Tv, 20.30
Sárkányok háborúja

Izmer birodalma régóta megosztott föld. A mágusok akarják
megkaparintani a hatalmat. Az ifjú uralkodónő, Savina
egyenlőséget akar mindenkinek, de a mágusok vezetője,
Profion nyílt ellenállásba kezd. Savinánál van az Izmer
arany sárkányait irányító jogar, amit Profion meg akar sze-
rezni. Tudva, hogy a mágusok le akarják taszítani a trónról.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Ma Reggel
10.04 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban
1025 A bűvös körhinta
10.40 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
11.05 A Nyereg Klub
(sor.)
11.30 Lizzie McGuire
(sor.)
11.55 Néprajzi értékeink
12.00 Magyar pop
13.01 Híradó délben
13.25 Biciklitúra
Életmód magazin
13.50 1100 év Európa kö-
zepén
14.20 Mednyánszky 
(magyar f.)
15.55 Família Kft. (sor.)
16.20 MacGyver (sor.)
17.15 Felfedező úton 
a Robinson család (sor.)
17.45 A Nyereg Klub
(sor.)
18.10 Lizzie McGuire (sor.)
18.35 Robbie, a fóka
(sor.)
19.20 Esti mese
19.55 Capri 
- Az álmok szigete (sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Angyali érintés
(sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 Retro
0.05 Lottózsonglőrök
(angol-francia-am. vígj.,
1998)

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Beyblade, 
Star Wars 
- A klónok háborúja, 
Boci és Pipi, 
Beyblade
8.35 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.25 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.35 Top Shop
13.15 ASZTRO Show
14.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
15.15 Sarokba szorítva
(am. sor.)
16.15 Döglött akták 
(am. krimisor.)
17.20 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa (mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf
Ki viheti el a milliókat?
21.10 Fókusz
21.50 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.25 A mentalista 
(amerikai krimisor.)
23.25 A Grace klinika
(amerikai drámasor.)
0.30 Reflektor 
- Sztármagazin
0.45 Vészhelyzet (ameri-
kai sor.)

7.00 TotalCar (ism.)
Autós magazin
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.25 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.45 Teleshop
11.50 EZO.TV
13.25 Dávid és Góliát
(olasz történelmi dráma,
1960)
15.20 Marina 
(mex.-am. sor.)
16.20 Rex felügyelő
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 Csoda
Manhattanben 
(am.-mex. rom. sor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
20.35 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
21.30 Bajnokok Ligája
(élő)
Barcelona–Chelsea
Közben: Kenósorsolás
0.15 Tények Este
0.50 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
1.25 Szerelem 
utolsó vérig 
(olasz-magyar f., 2002)

9.15 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.10 Gyilkos számok
(ism.) 11.10 KicsiKÉM - Sir
Austin Powers 2. (am.
vígjáték, 1999) 12.55 A
dadus (sorozat) 13.55 A
nagy házalakítás (ism.)
14.55 Shark (ismétlés)
16.40 CSI (ismétlés)
17.35 Bűnös szándék
(sorozat) 18.35 Gyilkos
számok (sorozat) 19.30 A
nagy házalakítás 20.30
Jóbarátok (sorozat) 21.25
Két pasi (ismétlés) 22.20
Éden Hotel 2.

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Tenisz: BRD Năs-
tase Ţiriac Trophy 2012
(live) 14.00 Sport.ro Hí-
rek 14.10 Pontos sportidő
15.00 Prosport óra 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő 18.00 Sport.-
ro Hírek 19.00 1000 halá-
los történet 20.00 Infor-
mációk 20.30 Tenisz:
BRD Năstase Ţiriac
Trophy 2012 (live) 22.30
Sport.ro Hírek 23.00
Wrestling

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Az Este (ism.)
6.55 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.10 A Silla királyság ék-
köve (s)
11.05 Mindenből egy van
(magyar sor.)
12.00 Kékfény (ism.)
Bűnügyi magazin
13.01 Híradó délben
13.25 Srpski Ekran
13.55 Unser Bildschirm
14.30 Marslakók (s)
(ism.)
15.00 Hacktion 
(magyar akció sor.) 
(ism.)
15.55 Angyali érintés (s)
16.45 Capri 
- Az álmok szigete 
(olasz sor.)
17.45 MM A megoldások
magazinja
18.40 Everwood (s)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Marslakók (s)
21.40 Lottózsonglőrök
(angol-francia-am. vígj.,
1998)
23.15 Az Este
23.50 Tudorok (s)
0.50 Barangolások öt
kontinensen
1.20 Angi jelenti
1.50 Everwood (s) 
(ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.10 A palota legendái:
Jumong herceg 
(drámasor.)
10.20 Zoom
10.25 Nagyszerű 
utazások
11.25 Túl a hírnéven
11.30 Közelebb hozzád
12.00 Üzlet és pénzügyek
12.30 Sztárgyár
12.45 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Magyar nyelvű mű-
sor az egyesen
16.50 A tízedik királyság
(kaland sorozat)
17.40 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai családi dráma-
sorozat)
18.53 Hírek, 
időjárásjelentés
20.00 Híradó plusz 
– a nap válaszai
21.00 UEFA Champions
League Studió (live)
21.40 F.C. Barcelo-
na–Chelsea labdarúgó
mérkőzés (live)
23.50 UEFA összefoglaló
0.20 A tízedik királyság
(kaland sorozat) 
(ism.)
1.15 Üzlet és pénzügyek
(ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés
10.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
11.00 Fogadás az élettel
(román sorozat)
12.00 Fogadás az élettel
(román sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.45 Lois és Clark 
(amerikai sor.)
15.00 Lois és Clark 
(amerikai sor.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 MasterChef 
(kulináris verseny show)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 Dexter 
(amerikai sorozat)
0.00 MasterChef 
(kulináris verseny show)
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Nálam az irányítás
(reality show)
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés 
(talk show) (live)
Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
20.20 Csillagháló 
– új szezon
22.15 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show
Dan Capatos szórakoztató
műsora
1.00 Az utolsó napnyugta
(amerikai western, 1961)
3.00 Szinbád kalandjai
(kanadai kaland sorozat)
3.45 Közvetlen hozzáférés
(talk show) (ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Viceversa (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Titkos szerelmek
(ism.)
10.30 CSI: A helyszínelők
(krimisor.) (ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
12.30 Művésznek 
születtem
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent 
az anyákról
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat) (ism.)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Sárkányok háborúja
(am.-cseh fant. kalandf.,
2000)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 CSI: A helyszínelők
(amerikai-kanadai krim-
isor.)
0.30 Művésznek szület-
tem (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Ki ad többet? 
- Smukkok 
és más régi cuccok
7.30 Licitvadászok
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült?
10.00 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Termit és jég
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők 
- Jaguar XJS
15.00 Újjáépítők 
- Beverly Hills-i Camaro
16.00 Ki ad többet?
Zsugorított fej / Martin
Luther King levele
16.30 Hogyan készült?
Kukoricatortillák

17.00 A túlélés törvényei
- A maorik földjén
19.00 Autókereskedők 
- Corvette C4
21.00 Autókereskedők
úton
21.30 Hogyan készült?
22.00 Állítólag...
23.00 Viharvadászok
0.00 Autókereskedők 
- Ferrari 308 GT4
2.00 Figyelj meg, ha tudsz
3.00 Hogyan készült?

6.00 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)
7.00 Teleshopping
8.00 Răzushow (ism.)
9.00 Foci (ism.)
10.00 Sztárgyár
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Biznisz óra (ism.)
13.00 Késhegyen
14.00 Parlementi pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina 
és a lányok 
(olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Info+
18.15 Sztárgyár 
– verseny show
18.40 Az ember és a gép
(amerikai filmdráma,
1987)
20.30 Biznisz óra 
– informatív műsor
21.30 Késhegyen
22.30 Hírek, 
időjárásjelentés
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisor.)
0.55 Autó mánia
1.30 Caterina és a lányok
(olasz sor.)
2.20 Sztárgyár 
– verseny show 
(ism.)
2.45 Biznisz óra 
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

KEDD
2012. április 24.

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ



Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Öt év után ismét nyerni
tudott a Real Madrid a

nagy vetélytárs Barcelona
otthonában, 1-2. Khedira
(15. perc) vezetõ góljára a
Xavi helyett becserélt Alexis
Sanchez még válaszolni tu-
dott a 70. percben, de Cris-
tiano Ronaldo találata (72.
perc) már felelet nélkül ma-
radt. Három fordulóval a
befejezés elõtt a királyi gár-
da hét pontra növelte elõ-
nyét a katalánokkal szem-
ben és szinte biztosra vehetõ
elsõsége. További eredmé-
nyek: Mallorca–Zaragoza 1-

0, Sporting Gijón–Rayo
Vallecano 2-1, Sevilla–Le-
vante 1-1, Granada–Getafe
1-0, Real Sociedad–Villar-
real 1-1, Racing Santan-
der–Athletic Bilbao 0-1. 

Megvédte bajnoki címét
a Borussia Dortmund, miu-
tán a német Bundesliga 32.
fordulójának szombat esti
mérkõzésén 2-0-ra legyõzte
a Borussia Mönchengladba-
chot, így két körrel az idény
vége elõtt behozhatatlan
elõnyre tett szert az üldözõ
Bayern Münchennel szem-
ben. A Dortmund nyolcad-
szor lett aranyérmes. Továb-
bi eredmények: Werder Bre-
men–Bayern 1-2, FC Köln–
VfB Stuttgart 1-1, Hertha

Berlin SC–Kaiserslautern 1-
2, Hoffenheim–Bayer Le-
verkusen 0-1, Nürnberg–
Hamburger SV 1-1, FSV
Mainz– VfL Wolfsburg 0-0,
Augsburg–Schalke 1-1. 

Az Arsenal hazai környe-
zetben gól nélküli döntet-
lent játszott a Barcelona el-
leni BL-elõdöntõre készülõ
Chelsea-vel az angol Premi-
er League 35. fordulójának
szombati nyitómérkõzésén.
Ez volt a két csapat történe-
tének 150. bajnoki összecsa-
pása. A Newcastle sorozat-
ban hatodszor nyert, 3-0 a
Stoker Cityvel. További
eredmények: Aston Villa–
Sunderland 0-0, Blackburn
Rovers– Norwich City 2-0,
Bolton Wanderers–Swansea
City 1-1, Fulham–Wigan
Athletic 2-1, Queens Park
Rangers–Tottenham Hot-
spur 1-0, Manchester
United –Everton 4-4.

A negyedik helyen álló
Udinese gól nélküli döntet-
lent játszott a kilencedik
Chievo vendégeként az olasz
Serie A 34. fordulójának
szombati játéknapján. Este a
Napoli öt nyeretlen bajnoki
után ismét gyõzni tudott, 2-0
a Novarával. További ered-
mények: Catania –Atalanta
2-0, Párma–Cagliari 3-0,
Fiorentina–Internazionale 0-
0, AC Milan–Bologna 1-1,
Cesena– Palermo 2-2, Ge-
noa–Siena 1-4, Lazio–Lecce
1-1. A Juventus–AS Róma
rangadót lapzárta után kez-
dõdött. 

A francia Ligue 1 33. for-
dulójában: Brest–Rennes 0-
1, Caen–St. Etienne 1-4,
Dijon –Lille 0-2, Evian
Thonon Gaillard–Toulouse
2-1, Montpellier–Valencien-
nes 1-0, Nice–Auxerre 1-0,
Bordeaux–Marseille 2-1. 
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Labdarúgás

Turós-Jakab László 

Ploieºti-en indult pénte-
ken a labdarúgó Liga-1

27. fordulója. A Mircea
Rednic irányításával megtál-
tosodott Astra simán nyert a
bajnok Oþelul ellen, 3-1.
Fatai elsõ félidei büntetõjére
a galaci Didi a 64. percben
válaszolt, majd Spadacio (78.
perc) és ugyanaz a Fatai (80.)
kerekítette ki a különbséget. 

A szerb Milorad Mazics a
2011–12-es bajnoki idény el-
sõ külfõldi játékvezetõ-bri-
gádjának vezetõje a
Steaua–FC Vaslui rangadón.
Negyedszázezer szurkoló
elõtt a moldvaiak 1-0-re ver-
ték a házigazda bukarestie-
ket, a gyõztes gólt Wesley fe-
jelte az 59. percben. A FC
Vaslui pontszámban utolérte
a Steauát, sõt, jobb gólará-
nyával meg is elõzte. A meccs
negatív „hõse” Gheorghe
Nedelescu szövetségi megfi-
gyelõ volt, aki jobb híján egy
9 éves gyerek ákom-bákomos
bannerjét kobozta el. Az elpi-
tyeredõ Marius Ciobanutól

késõbb maga Mircea Sandu,
a szakszövetség elnöke kért
hivatalosan is bocsánatot a
megfigyelõ túlbuzgóságáért
és egy vérbeli szurkoló szá-
mára értékes kis ajándékkal
kárpótolta a kisfiút. 

Szombaton a Rapid 2-1-re
nyert Mioveniben, a gólokat
Herea és Deac, illetve Nas-

tasie szerezte. Gyõzelmükkel
a giuleºti-iek egyetlen pontra
közelítették meg az éllovas
Kolozsvári CFR 1907-et.

Tegnap, Nagyszebenben, a
Vointa remizett a szintén a ki-
esés elkerüléséért hajtó Petro-
lullal, Zagrean, illetve Hamza
talált be. Lapzárta után Ko-
lozsvári CFR 1907–Con-

cordia Chiajna és Dina-
mo–Ceahlãul Piatra Neamþ
mérkõzéseket rendeztek. A
mai mûsor: Marosvásárhelyi
FCM– Sportul Studenþesc  –
19 óra, Digi Sport 1, Medgyesi
Gaz Metan–Pandurii Târgu
Jiu – 19 óra, Dolce Sport, Bras-
sói FC–Kolozsvári U – 21.30
óra, Digi Sport 1. 

Megtört a Nou Camp-i átok

Kikapott a SteauaLabdarúgás 

T. J. L. 

A 22. forduló mérkõzé-
seivel folytatódott a lab-

darúgó Liga-2 2011–12-es
idénye. A második (nyugati)
csoportban a bánáti derbi
volt a forduló slágermérkõ-
zése: Temesvárott a Poli 0-1-
re kikapott az UTA-tól. Az
aradiak gólját a görög
Galannisz szerezte, a textil-
gyáriak tíz év után nyertek
ismét a nagy rivális otthoná-
ban. A listavezetõ Gloria
nem botlott és 4-3-ra nyert
Besztercén a Bukaresti Ju-
ventus ellen. A gyõztesektõl
Fehér és Daniel Stan (3), a
vesztesektõl pedig Damas-
chin (2) és Tene volt eredmé-
nyes. Eredmények: CSM
Râmnicu Vâlcea–Dévai Mu-
reºul 1-0, ALRO Slatina–
Nagyváradi Luceafãrul 1-1,
FC Olt–Nagybányai Má-
ramaros FC 3-1, Gyulafehér-
vári Unirea–Gaz Metan
Severin 1-4, Nagyváradi Bi-
har FC–Chindia Târgoviºte
1-1. A FC Argeº Piteºti játék
nélkül, 3-0-s gólaránnyal
kapta az Arieºul elleni, ide-
genbeli mérkõzés három
pontját, a tordaiakat ugyanis
kizárták. Az elsõ (keleti) cso-

portban: Gloria Buzãu–Ast-
ra II Giurgiu 1-2, Konstancai
Farul–Sãgeata Nãvodari 1-1,
Bukaresti Dinamo II–Victo-
ria Brãneºti 3-0 (játék nélkül,
a vendégeket kizárták a baj-
nokságból), Delta Tulcea–
FC Botoºani 6-2, FC Sna-
gov–CS Otopeni 0-3,
Callatis Mangalia–Kons-
tancai Viitorul 1-5, CSMS
Iaºi–Bákói FCM 1-0, CF
Brãila–Galaci Dunãrea 4-1.
A legjobbak: 1. Viitorul 43
pont (36-15), 2. Delta 40 (33-
22), 3. CSMS Iaºi 39 (29-19),
4.  Nãvodari 37 (35-22), 5.
Braila 35 (31-30). 

Megugrott a Gloria

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

A Sporting Lisszabon a
spanyol Athletic Bilba-

ót (2-1), az Atlético Mad-
rid pedig a Valenciát (4-2)
gyõzte le a labdarúgó Eu-
rópa Liga elõdöntõjének
elsõ mérkõzésein. 

A legjobb négy mezõnyé-
nek egyetlen nem spanyol
alakulata, a nyolcaddön-
tõben a Manchester Cityt
búcsúztató Sporting az elsõ
félidõben több helyzetet is
kialakított az EL meglepe-
téscsapata, az Athletic Bil-
bao ellen, de ezeket nem
tudta gólra váltani. A
baszk csapat aztán – amely

eddigi menetelése során ki-
ejtette többek között a
Manchester Unitedet és a
Schalke 04-et is – a máso-
dik játékrészben vezetést
szerzett (Aurtenetxe ré-
vén), s egy darabig uralta is
a játékot. A Sporting azon-
ban nem adta fel és négy
perc alatt fordított, Insua
(76.) és Capel (80.) talála-
taival. 

A lisszaboni együttes eb-
ben az idényben mind a hét
hazai meccsét megnyerte
az EL-ben.

A másik párban két spa-
nyol együttes feszült egy-
másnak. A sorozat 2010-es
gyõztese, az Atlético Mad-
rid viszonylag korán gólt
szerzett (Falcao), s bár erre

még a szünet elõtt volt vá-
lasza a Valenciának
(Jonas), a második játék-
részben komoly elõnyt
szorgoskodott össze a ha-
zai csapat – Miranda (49.)
és Adrian (54.) után Falcao
duplázott (78.), A párharc
ezzel együtt nem lefutott,
mert a Valencia a második
félidõ hosszabbításában is
betalált (Costa R. révén).
Radamel Falcao utolérte a
góllövõlistát kereken tíz ta-
lálattal vezetõ Klaas-Jan
Huntelaart, de még javíthat
miután a Schelke 04 csatá-
ra viszont már nem. 

A visszavágókat csütör-
tökön rendezik, a május 9-i
döntõt pedig Bukarestben,
a National Arenán. 

Európa Liga: kilenc gól
született az elõdöntõkben

Wesley Lopes, a Vaslui csatára immar 22 találattal vezeti a román góllövõlistát 

A táblázaton 
1. B. Gloria 2216 5 1 47-19 53
2. Tem. Poli 2213 7 2 34-14 46
3. UTA 2210 7 5 29-16 37
4. GM Severin 2211 4 7 32-21 37
5. FC Argeş 2210 7 5 29-26 37
6. Chindia 22 9 9 4 27-15 36
7. Luceafărul 22 9 7 6 25-18 34
8. ALRO 22 9 5 8 26-20 32
9. Gyulafeh. 22 610 6 22-20 28
10. Bihar FC 22 7 6 9 24-30 27
11. Máramaros22 7 411 28-34 25
12. R. Vâlcea 22 6 412 20-30 20
13. Déva 22 6 114 16-46 19
14. Juventus 22 3 811 20-29 17
15. FC Olt 22 5 512 20-30 20 
16. T. Arieşul 22 2 513 10-41 11 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A Budapest Honvéd a
második félidõben mu-

tatott játékának köszönhetõ-
en 3-1-re legyõzte a Siófok
együttesét a magyar labda-
rúgó OTP Bank Liga 25. for-
dulójának pénteki nyitómér-
kõzésén. A fõvárosiak ezzel
megszakították a Balaton-
partiak jó sorozatát, ezt
megelõzõen ugyanis a Sió-
fok öt csatát vívott meg ve-
retlenül. Kiesett az élvonal-
ból a nyeretlenül sereghajtó
Zalaegerszeg, mivel szom-
baton, hazai környezetben,
2-0-ra kikapott a címvédõ
Videotontól. A zalai gárda
1994 óta megszakítás nélkül

szerepelt az elsõ osztályban,
a 2001/02-es szezonban baj-
noki címet nyert, s a Bajno-
kok Ligája következõ kiírá-
sában, a selejtezõben, emlé-
kezetes meccsen 1-0-ra verte
a Manchester Unitedet az
akkori Népstadionban. A
ZTE a mostani idényben 25
forduló alatt egyszer sem
nyert, nyolc döntetlen mel-
lett 17 vereség a mérlege. A
zalaiaknak öt fordulóval a
zárás elõtt 15 pont a lemara-
dásuk a még bennmaradást
érõ 14. helyen álló Pápával
szemben, ám azonos pont-
szám esetén is búcsúznak az
elsõ osztálytól. Ilyen esetben
ugyanis a több gyõzelem
rangsorol, s ebben a mutató-
ban már nem hozhatják be a
Pápát.

A Ferencváros hazai pá-
lyán egy góllal jobbnak bizo-
nyult a Kecskemétnél, 2-1. A
Paks Hrepka Ádám két góljá-
val nyert Pécsett, 1-2. A Va-
sas továbbra is a kiesést jelen-
tõ 15. helyen áll, miután ha-
zai pályán csak 1-1-es döntet-
lent játszott a Lombard Pá-
pával. A meccs elõtt a Vasas
öltözõjében járt Ihász Kál-
mán, Mészöly Kálmán, dr.
Puskás Lajos és Raduly Jó-
zsef. A legendás labdarúgó-
kat Markovits László a Vasas
SC elnöke kísérte el. A klub
aranykorának kiválóságai a
kései utódok figyelmét elsõ-
sorban a felelõsségvállalásra
és az odaadásra hívták fel.

A Haladás hazai pályán 1-
1-es döntetlent játszott a haj-
rában egyenlítõ Újpesttel. 

Kiesett a Zalaegerszeg 

Khedira a 15. percben szerezte meg a vezetést a Realnak



Tenisz

T. J. L. 

Idén BRD Nastase
Tiriac Trophy a neve an-

nak a salakpályás férfi tenisz-
viadalnak, amelyet hagyo-
mányosan Bukarestben ren-
deznek meg. A versenynap-
tárban õszrõl tavaszra elõre
hozott ATP-torna idei díj-
alapja 450 ezer euró, ebbõl
71.900-at a gyõztes, 37.860-
at a finalista, egyformán
20.510-et pedig a két elõdön-
tõs kap.   

A több mint 2 millió eurós
díjalappal rendelkezõ barce-
lonai tornával egyidõben, az-
az ezen a héten zajló viadal
selejtezõinek elsõ fordulójá-
ban 13 román teniszezõ lé-
pett pályára, s a sorsolás sze-
szélye folytán nyolcan egy-
más ellen játszottak a múlt
hét végén. Eredmények:
Andrei Mlendea–Teodor-
Dacian Crãciun 3-6, 6-3, 6-2,
Andrei Sãvulescu–Andrei
Stefan Apostol 6-4, 6-3,
Razvan Sabãu–Teodor Nico-
lae Marin 6-0, 6-2, Vasile-
Alexandru Ghilea– Victor-
Mugurel Anagnastopol 7-5,
6-3. A selejtezõk második
fordulójában miknd a négy
román játékos kiesett.

Alexandru Daniel Carpen,
Alexandru Cãtãlin Marasin,
Sebastian Kraila, Dragoº
Dima és Robert Coman már
az elsõ fordulóban búcsúzott.
A két magyar közül csak Ba-
lázs Attila jutott tovább, míg
Kellner Ádám kikapott a

francia Guillaume Rufintól. 
A fõtáblán négy román játé-
kos van, alanyio jogon Adri-
an Ungur és szabadkártyás-
ként Marius Copil, Gabriel
Moraru és Victor Crivoi. 

Utóbbi a selejtezõkbõl kap
ellenfelet, míg Ungur az izra-

eli Dudi Sela, Copil és német
Tobias Kamke, Moraru pe-
dig a lengyel Lukasz Kubot
(7.) ellen kezd. 

A viadal négy legjobbja ki-
emeltként csak a második
körben kapcsolódik be a küz-
delembe, a francia Gilles Si-

mon, a tavalyi gyõztes német
Florian Mayer, az osztrák
Jürgen Melzer és a szerb Vik-
tor Troicki. Rajtuk kívül
olyan ismert játékosok lesz-
nek jelen Bukarestben mint a
ciprusi Markosz Bagdatisz, a
belga Xavier Malisse, a hor-
vát Ivan Dodig, a francia
Julien Benneteau és a német
Philipp Petzschner. Megszo-
kott partnere, a svéd Robert
Lindstedt oldalán, Horia
Tecau megnyerné a párosok
küzdelmét.  

Tegnap jótékony célú be-
mutató mérkõzést vívtak a
Gheorghe Hagi–Ilie Nastase
és Iosif Rotariu–Andrei
Pavel párosok, az autogram-
mos mezek árverésbõl szár-
mazó pénzösszeget Rotariu
kislánya, Kassandra bonyo-
lult mûtéteire szánják. 

A bukaresti ATP-torna ki-
egészítõ mûsoraként az
Arenele BNR salakpályáin
április 27. és 29. között Stars
Open 2012 névvel rendeznek
mini-tornát haza mûvészek
számára. Már megerõsített
részvételét Horatiu Malaele
színmûvész, Catalin Crisan
könnyûzene-énekes és Cor-
nel Ilie a Vunk együttes szó-
listája – mindhárman Au-
gustin Viziru, a tavalyi gyõz-
tes „koronájára” törnek. 
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Teniszviadal Bukarestben

Az egyik kiemelt, a francia Gilles Simon eddig már kétszer nyert a román fõvárosban 

Kézilabda

T. J. L. 

A férfi kézilabda Nemze-
ti Liga 22. fordulója ke-

retében a Székelyudvarhelyi
KC 37-32-re nyert a Szatmár-
németi CSM ellen. Vlad
Caba egészségügyi problé-
mák miatt nem számíthatott
Rusiára, Váróra, Orbánra,
Tálasra és Câmpanra. Az
SZKC góljain Florea (10),
Adomincãi (6), Kuzma-
noszki (6), Mihalcea (5), Jo-
hansson (5), Irakli (3) Fe-

renczi és Szász osztozott.
Gyõzelmükkel az udvarhe-
lyiek 25 pontig jutottak, ami-
vel a negyedik helyet foglal-
ják el a táblázaton. A Kons-
tanca (44) vezet a Bákó (34)
és a Suceava (27) elõtt. 

A Kolozs megyei derbin a
Tordai Potaissa 33-27-re ver-
te a Kolozsvári U-Transil-
vaniát. Más eredmények: Di-
namo Cãlãraºi–Konstancai
HCM 31-35,  Buk. Steaua
CSA–Energia Târgu Jiu 21-
29, Bucovina Suceava–Te-
mesvári Poli 25-25, Krassó-
szörény HC–CSM Ploieºti

26-23. A nõi Nemzeti Liga
22. fordulójában: HC Dunã-
rea Braila–Kolozsvári U-
Jolidon 31-31, Nagybányai
HCM– Oltchim 23-30, SCM
Craiova–Konstancai Neptun
29-23, Dévai Cetate–HCM
Roman 21-18, CSM Ploieºti–
Galaci Oþelul HC 32-28,
Bákói CSM–Brassói Corona
23-27, Zilahi HC–Buk. CS
Municipal 33-26. Az Olt-
chim (40) vezet a Kolozsvár
(34), a Braila (30) és a Zilahi
(30) elõtt. A 23. forduló mér-
kõzéseit április 25-én, szer-
dán rendezik meg. 

Kapaszkodik az SZKC 

Kosárlabda

Turós-Jakab László

Lapzártakor már ismert
volt a férfi kosárlabda-

bajnokság három elõdõntõse,
miután csak a Temesvári
BC–Bukaresti CS Municipal
negyeddõntõ dõlt el az ötö-
dik összecsapáson. A szerda
esti, hazai 92-80-at követõen
a CSM kikapott a Bega-men-
tiektõl (76-77) és tegnap este
ismét a Badjnarevics-legény-
ség vendége volt. 

A fenti párharc gyõztese az
U-Mobitelco BT-vel csatáz-
hat a döntõbe jutásért. A ko-
lozsváriak drámai csatában,
idegenben szerezték meg a
továbbjutást jelentõ harma-
dik gyõzelmet a Maros KK
ellenében. A bajnokok 15
pontos elõnnyel vágtak neki
az utolsó öt percnek, de vé-
gül nagyon örülhettek Dy-
kesnak 9 másodperccel a le-
fújás elõtt szerzett egyenlítõ
kosarának, amely még egy
lehetõséget adott nekik. A
hosszabbításban a büntetõk
billentették el a mérleg nyel-
vét: a kolozsváriak 87-82-re
nyerték a meccset és 3-1-re a
sorozatot. Ugyanez volt a
Gaz Metan–Energia negyed-
döntõ végeredménye is. A
szerda esti 69-89-et követõen
a medgyesiek 83-72-re nyer-
tek Târgu Jiuban és továbbju-
tottak. A dõntõbe jutásért,
három gyõztes csatáig tartó
sorozatban, a CSU Ploiesti
lesz a Gaz Metan ellenfele.  

Érdekesség, hogy a kolozs-
váriak csak tegnap este tud-
ták meg, hogy otthon vagy
idegenben kezdenek az elõ-
döntõben – egy CSM-bravúr
pályaelõnyt jelenthetett szá-
mukra...

A nõi bajnokságban szom-
baton a rájátszás második
fordulója keretében játszot-
tak. A két gyõzelemig tartó
elõdöntõ-sorozatok elsõ fel-
vonását elkerülték a megle-
petések: a CSM Târgoviºte
72-50-re nyert a Marosvásár-
helyi Nova Vita, a címvédõ
Aradi ICIM UVG pedig 61-
54-re a Szatmárnémeti CSM
ellen. Szerdán Marosvásár-
helyen és Szatmárnémetiben
folytatódik a sorozat, s ha
harmadik találkozókra is sor
kerül, azokat ismét Târgoviº-
tén és Aradon rendezik meg,
április 28-án. 

Szombaton játszottak az 5-
8., illetve 13-16. helyekért is.
A Gyulafehérvári CSU 98-
63-ra verte a SCM U Craio-
vát, míg a Temesvári BCM
Danzio 78-68-ra diadalmas-
kodott Alexandrián a CST
felett. Utóbbi párban a Bega-
mentén már szerdán döntés
születhet, de Craiován is a
CSU számít favoritnak. A
13-16. helyekért a Poli Naþio-
nal Iaºi bentmaradást jelent-
hetõ gyõzelmet aratott Nagy-
váradon a CSM U felett (68-
78) és hazai pályán biztosít-
hatja helyét az élvonalban.
Az Olimpia is 1-0-ra vezet a
Bball 6 Sepsi BC-vel szem-
ben miután Bukarestben 93-
39-re nyerte a sorozat elsõ
mérkõzését. 

Rájátszás: 

három papír-

forma siker

Forma–1

Hírösszefoglaló

A világbajnoki címvédõ
Sebastian Vettel nyerte

tegnap a Forma-1-es Bahrei-
ni Nagydíjat. A Red Bull né-
met pilótája mögött a Lotus
két versenyzõje, a 2007-ben a
Ferrarival világbajnok finn
Kimi Räikkönen és a francia
Romain Grosjean végzett a
második és a harmadik he-
lyen.

A 24 esztendõs Vettel, aki
rajt-cél gyõzelmet aratott a
szahíri pályán, idei elsõ, pá-
lyafutása 22. futamgyõzel-
mét szerezte meg Bahrein-
ben. A német pilóta ezzel a
vb-pontverseny élére ugrott.
Az idei négy futamon négy
különbözõ pilóta nyert: a brit
Jenson Button (McLaren), a
spanyol Fernando Alonso
(Ferrari), a német Nico Ros-
berg (Mercedes) és Vettel.

Gond nélkül zajlott le a
rajt, Vettel megtartotta veze-
tõ pozícióját, mögötte a brit
Lewis Hamilton (McLaren)

és az ausztrál Mark Webber
(Red Bull) következett. A ne-
gyedik körben Grosjean
megelõzte a Lotusszal Web-
bert és a harmadik helyen
száguldott. Sõt, a francia pi-
lóta egyre jobban begyorsult
és a hetedik körben elsuhant
Hamilton mellett, ezzel a
bravúrral már a második he-
lyen haladt.

A kilencedik körben meg-
kezdõdtek a kerékcserék,
Button, Felipe Massa (brazil,
Ferrari) és Rosberg is a box-
utcában járt. A viadalt az
utolsó harmadban zajló ke-
rékcserék döntötték el.
Raikkönen boxlátogatása las-
sabbra sikerült, így a vb-cím-
védõ 3 mp-ces elõnyt szer-
zett, ezzel el is dõlt az elsõ
hely sorsa. Mögöttük a finn
csapattársa, Grosjean robo-
gott, majd Mark Webber kö-
vetkezett. A hétszeres világ-
bajnok német Michael
Schumacher (Mercedes), aki
váltócsere miatt csak a 22.
helyrõl rajtolt, a 11. volt,
majd bravúrral megszerezte a
10., pontszerzõ helyet is. 

Vettel nyert Bahreinben

Vízilabda

Hírösszefoglaló 

Kijutott a londoni olim-
piára a magyar nõi vízi-

labda-válogatott miután a ne-
gyedik helyen zárt az olasz-
országi Triesztben megren-
dezett ötkarikás kvalifikációs
tornán. Az A csoport utolsó
fordulójában Merész András
alakulata 10-9-re verte a spa-
nyol csapatot, és mert idõ-
közben az oroszok meglep-
ték a házigazda olaszokat
(15-13), az elsõ helyen zár-
tak. A szintén 4 pontos oro-
szok lettek a másodikok, a
sapnyolok (2p) a harmadikok
és az olaszok (2p) a negyedi-
kek. A B csoportból Hollan-
dia (7 pont), Görögország
(6), Kanada (5) és Kazahsz-
tán (1) játszhatott a londoni
repülõjegyekért. A búcsúzó
Brazília lett. A negyeddöntõ-
ben: Magyarország–Kazah-

sztán 18-5, Oroszország–Ka-
nada 7-6, Spanyolor-
szág–Görögország 9-7,
Olaszország–Hollandia 7-6 –
a gyõztesek olimpiai résztve-
võkké váltak, de a küzdelem
folytatódott. 

Az elõdõntõben: Spanyol-
ország–Magyarország 10-8
és Olaszország–Oroszország
14-13. A dõntõben a spanyo-
lok 9-5-re verték az olaszo-
kat, a magyarok pedig elvesz-
tették a szintén tét nélküli
„bronzmeccset”, 13-18 az
oroszokkal. 

Az 5-8. tornán: Görögor-
szág–Kazahsztán 21-9 és
Hollandia–Kanada 16-13.
Az 5. helyet a hollandok (11-
10 a görögökkel), a 7-et pedig
a kanadaiak (17-2 a kazahok-
kal) szerezték meg. 

A nyári ötkarikás játékok
nyolcas nõi tornájának teljes
mezõnye: Nagy-Britannia,
Egyesült Államok, Ausztrá-
lia, Kína, Magyarország,
Oroszország, Spanyolország,
Olaszország. Athén (2004) és
Peking (2008) után a magya-
rok harmadszor indulhatnak
az olimpián: a görög fõváros-
ban hatodikok, a kínai fõvá-
rosban negyedikek lettek. 

Londonra készülhetnek 

Merész András Sebastian Vettel (középen) diadalmaskodott Bahreinben


