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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3778 ▼
1 amerikai dollár 3,3131 ▼
100 magyar forint 1,5000 ▲

Vezércikk 3

Magyarország–EU: 1–2

Az EB kész lezárni a Magyarország elleni
kötelezettségszegési eljárást a jegybank
ügyében, az adatvédelmi hatóság független-
ségének és a bírói nyugdíjkorhatár csökken-
tésének ügyében viszont az Európai Bíró-
sághoz fordul. Az EU/IMF-tárgyalások
zöld utat kaptak.

Aktuális 2

Instabilan
A választások szempontjából az látszik

legfontosabbnak, és erre ér-
dekes módon nem sok
kommentátor figyelt fel,
hogy az RMDSZ-t válasz-
tói körében összehasonlít-

hatatlanul kevésbé visel-
te meg, koptatta el a
kormányzás, mint a
PDL-t. Ennek több oka

lehetséges.Ágoston Hugó

Antal Erika

A külföldön munkát vállaló
szülõk által Romániában „fe-

lejtett” mintegy 83 600 gyerek
sorsáról gondoskodó törvényt ha-
gyott jóvá kedden szenátus. A
jogszabály – amelyet még a
képviselõháznak is jóvá kell hagy-
nia – elõírja, hogy a vendégmun-
kásként dolgozó szülõk itthon ha-
gyott gyerekeiket kötelesek csa-
ládjuk valamely tagjánál elhelyez-
ni. A megbízott gyámnak leg-
alább 18 évvel idõsebbnek kell
lenni a gondjára bízott gyermek-
nél, rendelkeznie kell a havi mini-
málbérnek megfelelõ keresettel,
jártasnak kell lennie a gyerekne-
velésben, és nem vigyázhat egy-
szerre több mint három kiskorú-
ra. Folytatása a 7. oldalon 

ÚMSZ

Megnyílt az esély arra, hogy a
nyugdíjasok visszamenõleg is

megkapják azt összeget, amelyet
az állam tavaly januártól egész-
ségbiztosítási hozzájárulás címén
alkotmányellenesen levont a já-
randóságukból. A képviselõház
munkaügyi és szociális szakbi-
zottsága tegnap egyöntetûen
megszavazta azt a törvénymódo-
sítást, amely lehetõvé teszi az
érintettek kártalanítását. A testü-
let azt az idõközben alkotmányel-
lenesnek nyilvánított sürgõsségi
kormányrendeletet „korrigálta”,
amely 2011. január elsejétõl 5,5
százalékos egészségbiztosítási
hozzájárulás kifizetésére kötele-
zte a nyugdíjasokat. Folytatása a
7. oldalon 

Gyámokra bízott
„eperszedõárvák”

Esély a perelõ

nyugdíjasoknak

Fennakadást okozott a tulipán

A választási logó miatt nem tudtak meg-
egyezni tegnap a közös kolozsvári polgár-
mesterjelölt személyérõl és a közös taná-
csosjelölti listáról a három magyar párt
Kolozs megyei vezetõi. Ma délután ismét
asztalhoz ülnek. 

Aktuális 3

Kultúra 8
POSZT: minden jegy elkelt
a kolozsváriak elõadására

A POSZT-ra meghirdetett jegyek árusításá-
nak elsõ napján elkelt az összes belépõ a
Kolozsvári Állami Magyar Színház Hedda
Gabler címû elõadására. A június 7. és 16.
között sorra kerülõ XII. Pécsi Országos
Színházi Találkozó jegyeit kedden kezdték
árusítani, és a belépõk mintegy húsz száza-
léka egy nap alatt elkelt.

Románia teljesítette a schen-
geni övezethez történõ csatla-

kozás feltételeit – közölte tegnap
Bukarestben Herman Van Rom-
puy, az Európai Tanács elnöke,

aki abból az alkalomból látoga-
tott Bukarestbe, hogy Románia
hét évvel ezelõtt írta alá csatlako-
zási szerzõdését az Európai Uni-
óval. 3. oldal 

A piaci terméknél olcsóbb a hipermarketek importkínálata. Lassan már csak nagytermelõknek éri meg krumplit termeszteni Romániában

Évfordulós Rompuy-vizit

Roberta Anastase házelnök díjat adott át Herman Van Rompuynak Fotó: Mediafax

Kihal a székely pityóka?
Értékesítési gondok miatt pincében rothad a háromszéki burgonyatermés

A dömpingárak és a profi csomagolás egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a romániai piacon
egyre több az import burgonya, pedig a hazai termés bõven fedezné a keresletet, ráadásul
vegyszermentesebb, így egészségesebb is. A veszteseik nemcsak a vásárlók, de a kistermelõk is,
akik a hazai krumplitermés zömét adják. A gazdák manapság gyakran termelõi áron kénytele-
nek értékesíteni portékájukat – ez elõl csak az egyesületbe való tömörülés jelenthet kiutat szá-
mukra. A burgonyapiac jelenleg egyértelmûen a nagytermelõknek kedvez, hisz az ágazatban
manapság csak az piacképes, aki korszerû mosó- és csomagológéppel rendelkezik. 6. oldal 

Fotó: archív
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Röviden

Levél Ficónak a felvidékiek ügyében

A szlovák állampolgárságuktól megfosz-
tott felvidéki magyarok ügyében fordult le-
vélben Robert Fico szlovák kormányfõhöz
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Ta-
nácsának elnöke (képünkön balra) és Tõkés

László EP-képviselõ, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács elnöke (elöl). Levelükben
arra kérték Ficót: járjon közben, hogy „a
saját hazájukban hontalanná vált felvidé-
kiek” az állampolgárságuk mellett összes
jogaikat is visszakapják.

Már júniusban elsötétül az OTV

Harmadszor is a kiszabható legsúlyosabb
szankcióval sújtotta az Országos Audiovi-
zuális Tanács (CNA) az OTV-t, így Dan
Diaconescu televíziója már csak május vé-
géig sugározhat. Az újságíró-politikus tu-
lajdonában lévõ csatorna engedélye erede-
tileg 2013. április elsején járt volna le, az
audiovizuális törvényt megszegve azon-
ban az OTV folyamatosan leplezetlenül
kampányolt Dan Diaconescu pártja, a PP-
DD mellett, ezért a CNA két alkalommal
is megfelezte a televízió sugárzási engedé-
lyének idõtartamát. Az OTV júniustól
csak akkor sugározhat, ha újabb licencké-
relmet nyújt be az audiovizuális testület-
hez. Korábban Dan Diaconescu az állam-
fõt vádolta azzal, hogy a csatorna elsötétí-
tésével áll bosszút politikai ellenfelein.

Budapest segíti Moldáviát

A budapesti külügyminisztériumban ér-
me- és bélyegkiállítás nyílt a magyar–mol-
dovai diplomáciai kapcsolatok felvételé-
nek 20. évfordulója alkalmából. Bába
Iván, a tárca közigazgatási államtitkára
ebbõl az alkalomból kijelentette: a két or-
szág közötti kapcsolatok „a lehetõ legjob-
bak”. Magyarország tapasztalatai átadásá-
val segíteni akar Moldovának abban, hogy
mielõbb „közelebb léphessen” az európai
integrációhoz – mondta Bába Iván.

Bizalmi szavazás Prágában

A cseh kormány úgy döntött, hogy ma
rendkívüli parlamenti ülésen bizalmi sza-
vazást kér a képviselõházban. A bizalmi
szavazást a képviselõház rendkívüli ülésén
tartják meg. A kormány azért kényszerült
erre a lépésre, mert az elõzõ héten ketté-
szakadt a legkisebb koalíciós párt, a Köz-
ügyek. Karolina Peake elsõ alelnök kilé-
pett a pártból, s bejelentette, hogy új poli-
tikai platformot alapít, amely támogatni
fogja a kormányt. A Közügyek hétfõn fel-
mondta a koalíciós szerzõdést is, s így kér-
désessé vált a kormány többsége a parla-
menti alsóházban.

Romney a Fehér Ház küszöbén

Mitt Romney megnyerte a republikánus
elõválasztást Connecticut, Delaware, New
York, Pennsylvania és Rhode Island állam-
ban. „A jobb Amerika ma este elkezdõ-
dött” – jelentette ki az öt államban aratott
gyõzelem tudatában Romney, aki Rick
Santorum visszalépése után már csaknem
biztosan Barack Obama elnök hivatalos re-
publikánus kihívójának tekinthetõ. „Helyre
fogjuk állítani Amerika ígéretét” – mondta
az ünneplõ hívei által körülvett politikus. A
republikánus elõválasztások következõ for-
dulóját május 8-án tartják Indiana, Észak-
Karolina és Nyugat-Virginia államban.

Hírösszefoglaló

Nem valószínû, hogy az iráni
vezetés megteszi az utolsó lé-

pést az atombomba elõállítása
felé – véli az izraeli vezérkari fõ-
nök. Benni Ganc szerint az
„igen racionális” iráni vezetõk
nem fognak úgy dönteni, hogy
megteszik az utolsó lépést is az
atomfegyvergyártás felé. A
Háárec címû baloldali lapnak
nyilatkozva kijelentette: „A ka-
tonai opció idõrendben az utol-
só, de a hihetõség tekintetében
az elsõ. Ha nem hihetõ, akkor
semmi értelme. Hihetõ módon
készülünk rá. Katonaként ez a
dolgom.” Figyelmeztetõen azt is
megjegyezte, hogy Iránnal „kö-
zelebb vagyunk a tárgyalások
végéhez, mint a közepéhez”.

Benjamin Netanjahu izraeli
miniszterelnök szerint a közel-
keleti térségben jelenleg csak a
zsidó állam és Irán alkalmas a
demokráciára, az arab világban
pedig még évtizedekre lehet
szükség a demokrácia kialakulá-
sához. Netanjahu úgy véli, hogy
a régión tavaly végigsöprõ „arab
tavasz” nem vezet egyhamar
nyugati típusú, demokratikus
államberendezkedéshez. „Az
arab társadalmak elõször a pán-
arab ideológia hatásait tapasz-
talták meg, aztán a világi dikta-
túrák idõszaka következett,
most pedig a saríján, az iszlám
vallásjogon alapuló hatalmi
rendszer” – fejtette ki, megje-
gyezve, hogy „valószínûleg vé-
gig kell menni ezen a sötét siká-
toron”. 

ÚMSZ-összeállítás

Az Európai Bizottság kész
lezárni a Magyarország elle-

ni kötelezettségszegési eljárást a
Magyar Nemzeti Bank ügyé-
ben, az adatvédelmi hatóság
függetlenségének és a bírói
nyugdíjkorhatár csökkentésének
ügyében viszont az Európai Bí-
rósághoz fordul – jelentette be
az uniós végrehajtó testület szó-
vivõje tegnap Brüsszelben.
Olivier Bailly elmondta: a bizto-
sok úgy ítélték meg, hogy az el-
határozott lépéseknek köszön-
hetõen a magyar jegybanktör-
vény összhangban lesz az uniós
jogszabályokkal. Emlékeztetett
arra, hogy a módosítások végre-
hajtásáról Orbán Viktor minisz-
terelnök kedden személyesen is
biztosította José Manuel Bar-
roso bizottsági elnököt.

Az uniós javaslattevõ-végre-
hajtó testület azt is közölte teg-
nap, hogy továbbra is aggályai
vannak általában a magyarorszá-
gi igazságszolgáltatás független-
ségével kapcsolatban. Az Európai
Bizottság megjegyezte: egyezte-
tések folynak a magyar hatósá-
gok, valamint az Európa Tanács
és a Velencei Bizottság között,
emellett pedig a Magyar Ország-
gyûlésben jelenleg is zajlik a bí-
róságok igazgatásáról szóló jog-
szabályok módosításának vitája.
Az Európai Bizottság szoros fi-
gyelemmel fogja kísérni az ügyet.

Akár két héten belül Magyar-
országra utazhat a Nemzetközi
Valutaalap és az EU tárgyaló-
küldöttsége, miután az Európai
Bizottság szabad utat adott a fi-
nanszírozási csomagról szóló
tárgyalások megkezdéshez, de
továbbra is megvan annak a koc-
kázata, hogy a tárgyalási folya-
mat elhúzódik – vélekedtek a
brüsszeli döntés tegnapi bejelen-
tése után londoni felzárkózó pi-

aci elemzõk. A Budapesti Érték-
tõzsde jelentõs erõsödéssel rea-
gált a bejelentésre, a forint pedig
szárnyalni kezdett. Tegnap dél-
után négykor az eurót 288,05 fo-
rinton jegyezték a bankközi de-
vizakereskedelemben, szemben
a kedd délutáni 294,11, illetve a
hétfõ délutáni 299 forint feletti
jegyzésekkel.

A piactól eltérõen az MSZP
kétségesnek tartja, hogy valóban

létrejön egy új IMF-megállapo-
dás, az ellenzéki párt szerint
ugyanis a kormány a döntést is
„idõhúzásra” használja majd.
Gúr Nándor szocialista alelnök,
országgyûlési képviselõ kiemelte:
Orbán Viktor eddig mindig más-
ként beszélt ugyanarról belföldön
és külföldön, vagyis szerinte a ka-
binet nem használja majd ki a
most megnyílt lehetõséget. Gúr
Nándor arra számít, hogy erre a
külföld is rájön néhány hónapon
belül, és akkor ismét gyengülni
kezd majd a forint árfolyama. Az
LMP szerint az Orbán-kormány
kapitulációval kezdte az IMF-hi-
telhez vezetõ hosszú utat. Jávor
Benedek frakcióvezetõ azt mond-
ta, ha a kabinet hamarabb enge-
dett volna, azzal akár ötvenmilli-
árd forintot is meg lehetett volna
takarítani. 

Magyarország–EU: 1-2

Gy. Z.

Angela Merkel német kancel-
lár visszautasította a franciaor-

szági elnökválasztások esélyese,
François Hollande javaslatát,
amely szerint véget kell vetni a
megszorításokra alapozott vál-
ságkezelésnek. A kiegyensúlyo-
zott költségvetést eredményezõ
gazdaságpolitika a legjobb válasz
az európai adósságválságra – is-
mételte meg régi álláspontját
Angela Merkel német kancellár
reagálva Hollande kampányígé-
retére, miszerint ha elnökké vá-
lasztják, új irányt szab az európai
válságkezelésnek. „Nem állítjuk,
hogy a megtakarítások megolda-
nak minden problémát, de senki
sem költhet többet, mint ameny-
nyije van. Senki sem élheti így az
egész életét, ezt mindenki tudja”
– idézte a Bloomberg a kancellár
szavait, amelyek egy berlini kon-
ferencián hangzottak el. A leg-
több hatalmi központban úgy lát-
ják, hogy Hollande máris gyõztes
elnökként kezd viselkedni.

Merkel két tartományi szava-
zásra készül májusban, és 2013
második felében országgyûlési
választásokon nyilvánítanak véle-
ményt a németek a kancellár asz-
szony munkájáról. Nicolas Sar-
kozyvel együtt dolgozták ki a fis-
kális fegyelem programját, ame-

lyet az EU tagországainak többsé-
ge elfogadott. Merkel Sarkozy új-
raválasztását támogatja, az esé-
lyes azonban a közvélemény-ku-
tatások szerint Hollande. A kér-
dés tehát az, hogy az esetleg meg-
változó külsõ és belsõ politikai
hangulat, valamint az erõvi-
szonyok változtatásra bírják-e a
kancellárt.

„Merkel Sarkozyvel együtt ve-
zette Európát, és most számba ve-
hetjük ennek eredményeit” – szö-
gezte le tegnapi kampánybeszé-
dében Hollande, aki ugyanakkor
megerõsítette, hogy megválasztá-
sa esetén elsõ útja Berlinbe fog ve-
zetni „egy új Európa” építése ér-
dekében. 

Hollande-dal szemben Nicolas
Sarkozynek mindenképp külsõ
támogatásra van szüksége. Az
államfõ mégis kizárta bármilyen
megállapodás lehetõségét a szél-
sõjobboldali Nemzeti Fronttal.
Szocialista riválisához hasonlóan
azonban a két forduló között
nyíltan kampányol annak a 6,4
millió, a szélsõjobboldalt támo-
gató választónak a megnyerésé-
ért, akiknek szavazata meghatá-
rozhatja az elnökválasztás vég-
eredményét. Marine Le Pen, a
Nemzeti Front jelöltje a szavaza-
tok 18 százalékával a harmadik
helyen végzett a vasárnapi elsõ
fordulóban. 

Hollande Berlinbe készül

A Mol Nyrt. nem tartja fenntarthatónak a jelenle-
gi Nabucco további finanszírozását, s ennek meg-
felelõen a vállalat idei költségvetését sem hagyta
jóvá. Szakértõk szerint bár a döntés megszületett,
a Mol csak tulajdonrészének értékesítésével tudna
kilépni a konzorciumból. Mivel azonban a német
Bayerngas jelenleg is tárgyalásokat folytat a
Nabuccóval arról, hogy hetedik részvényesként

csatlakozzék, az is elképzelhetõ, hogy amennyi-
ben a jelenlegi tagok nem élnek elõvásárlási jo-
gukkal, végül a Mol pakettjét veszi meg. Az Euró-
pai Bizottság energiaügyi biztosa, Günter Oettin-
ger szóvivõje korábban azt nyilatkozta, hogy a
Mol Nyrt. esetleges kiszállása nem feltétlenül ne-
gatív fejlemény, ha sikerül találni egy újabb, tõke-
erõs partnert. 

Brüsszel szerint nem feltétlenül negatív fejlemény a Mol kiszállása a Nabuccóból

Ülésezik az Európai Bizottság. Végül úgy döntöttek: egy ügyben elfogadják a magyar kormány érveit

Az atomháború elmarad?

Fotó: Európai Unió

Ganc bevetésen. „A térségben csak ketten alkalmasak a demokráciára”



A nagyobbik kormánypárt
szenvedései holnap véget ér-
hetnek, hosszú agóniája
után beállhat a megváltó po-

litikai halál. A hatalom-
ból kiesett PDL tovább
fogyatkozna, legnagyobb

„adujától”, a választá-
sok megszervezésétõl

(és külön „erõsségétõl”: a szavazatok szám-
lálásától) megfosztva a fennmaradása ve-
szélybe kerülhet. Hallani, még mindig,
hogy ha a mesterkélt és legalább egy vonat-
kozásában, a MOGYE ügyében abszurd és
igazságtalan bizalmatlansági indítvány át-
megy, akkor zavaros, instabil politikai hely-
zet áll elõ – de hát a mostani helyzet világos
és stabil? Feltehetõen korlátozott hatáskörû
technikai kormány alakulna, amelynek fõ
feladata a júniusi helyhatósági és a novem-
beri parlamenti választások megszervezése,
zökkenõmentes levezetése lenne.  Ha viszont
az ellenzéknek nem sikerül(t) elég kormány-
párti honatyát átcsábítania, illetve pénte-
ken nem történnek átszavazások, akkor az
átpártolások feltehetõen leállnak, az ellen-
zék, a továbbiakban a napi parlamenti
iszapbirkózást választja harcmodorául, im-
már kampánya részeként.  Mindkét esetben
nyilvánvaló azonban, hogy az egész erõlte-
tett bizalmatlansági indítvány voltaképpen
a választásokról, a kampányról és választá-
sokon elérhetõ legjobb eredményrõl szól(t). 
A hatalom és az ellenzék eme pankrációjá-
nak vannak egyéb elemei is (a honatyák
nem kevesebb, mint húsz százaléka váltott
pártot, Mihai Rãzvan Ungureanu minisz-
terelnök kellõen megilletõdöttnek látszik, ér-
dekesen taktikázik a magyartól eltérõ ki-
sebbségek parlamenti csoportja), furcsa az
európai kontextus is (Franciaországban
gyõzhet a baloldal, Csehországban s Hol-
landiában is nagy zavarban van a jobbol-
dali kormány); figyelmünket mégis fordít-
suk inkább az RMDSZ felé. Mire számít-
hat ebben a helyzetben? A választások
szempontjából az látszik legfontosabbnak,
és erre érdekes módon nem sok kommentá-
tor figyelt fel, hogy az RMDSZ-t választói
körében összehasonlíthatatlanul kevésbé vi-
selte meg, koptatta el a kormányzás, mint a
PDL-t. Ennek több oka lehetséges. Elsõsor-
ban a magyar miniszterek ténylegesen és ta-
gadhatatlanul jobbak, mint a lejáróban le-
võ ciklus kormányainak román tagjai átla-
gosan. Másodsorban mind a kormányban,
mind a parlamentben a magyarok repre-
zentánsai sok esetben szembementek a dur-
vább megszorításokkal, enyhítették a dönté-
sek következményeit a lakosságra nézve, fé-
kezték a túlzásokra hajlamos demokrata li-
berális politikusok és különösen az államel-
nök törvényeket erõltetõ buzgalmát. (Volt,
aki rá is fizetett.) Végül nem kis szerepet
játszott ennek a képnek, percepciónak a ki-
alakulásában a racionális sajtó (amelyhez
magunkat, lapunkat is soroljuk), azzal,
hogy keményen bírálta a narancspárt és az
államfõ antidemokratikus túlkapásait, osto-
baságát és következetlenségét.  Tehát a ha-
talom és az ellenzék politikai összecsapásait
az RMDSZ, bár elõbbinek a része, válasz-
tásilag nem nagyon sínyli meg. Most már
csak abban reménykedjünk, hogy nem a sa-
játjaink buktatnak el. 

Instabilan

Ágoston Hugó

Román lapszemle

Megközelíthetetlenek a  romániai ten-
gerpart egykor legkedveltebb üdülõtele-
peinek számító Neptun és Olimp,
ugyanis az úttesteken nincs aszfalt. A ta-
valy novemberben elkezdett munkálato-
kat még márciusban be kellett volna fe-
jezni. (Adevãrul) A Petrom 6 banival
drágította egy liter benzin árát. (Gândul)

A Jeges-tengerben felfedezték a globá-
lis felmelegedés egyik fõ okát, ugyanis
nagy mennyiségû metán szivárog a víz-
be. A folyamatot a tengeralatti per-
mafroszt olvadása okozza, ez alatt talál-
ható a metántartalék. (Adevãrul)

ÚMSZ

Románia teljesítette a schen-
geni övezethez történõ csatla-

kozás feltételeit – közölte tegnap
Bukarestben Herman Van
Rompuy. Az Európai Tanács el-
nöke találkozott Traian Bãsescu
államfõvel, majd beszédet mon-
dott a parlamentben. Van Rom-
puy abból az alkalomból látoga-
tott Bukarestbe, hogy Románia
hét évvel ezelõtt írta alá csatla-
kozási szerzõdését az Európai
Unióval.

„Arra szólítottam fel az Eu-
rópai Tanácsot, hogy szeptem-
berben döntsön Románia
schengeni csatlakozásáról” –
mondta a román államfõvel tar-
tott közös sajtótájékoztatóján
az uniós politikus. Rompuy di-
csérte a román hatóságok erõfe-

szítéseit a csatlakozás mûszaki
feltételeinek teljesítésére.

Az Európai Tanács elnöke a re-
formok folytatására buzdította a
román kormányt. Hangsúlyozta
az uniós alapok lehívásának fon-
tosságát, s arról beszélt: az EU ér-
tékeli, hogy Románia csatlakozott
a fiskális paktumhoz.

Traian Bãsescu tájékoztatta
Herman Van Rompuyt arról,
hogy Romániában az év közepén
visszaállítják a két éve 25 száza-
lékkal lefaragott közalkalmazotti
béreket. Az intézkedés a román
államfõ szerint jótékony hatással
lesz a hazai fogyasztásra. A ro-
mán államfõ azt kérte az ET el-
nökétõl, hogy a következõ költ-
ségvetési ciklusban az EU ne
csökkentse, hanem szinten tartsa,
vagy éppen növelje a kohéziós
alapokat, amelyekre Romániának

is nagy szüksége van a további
fejlõdése érdekében. Van
Rompuy közölte, tudomásul vette
Románia álláspontját, és ezt a
kérdést majd a júniusi EU-csú-
cson vitatják meg.

Traian Bãsescu felhívta vendé-
ge figyelmét az európai szélsõsé-
ges pártok fokozatos térnyerésére,
és hangsúlyozta, fontos, hogy az
EU régi és új tagállamai egyaránt
megelõzzék ezeknek a politikai
erõknek a hatalomra kerülését.

A parlamentben mondott be-
szédében Van Rompuy az Euró-
pai Unió által Románia számára
biztosított pénzek hatékonyabb le-
hívását, valamint a korrupcióelle-
nes harc folytatását sürgette. Mint
kifejtette, Románia ötéves uniós
tagsága alatt ezeknek a pénzeknek
mintegy 10 százalékát hívta le
Brüsszelbõl. 
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Antal Erika

Nehéz helyzetben vannak
azok a független jelöltek, akik

indulni szeretnének a júniusi hely-
hatósági választásokon, ugyanis a
törvény által megszabott számú
aláírást május elsejei határidõvel
nyújthatják be a választási irodák-
ba. Mivel Romániában május 1-
jét megelõzõ napok is munkaszü-
neti napok lesznek, a közjegyzõi
irodák sem tartanak nyitva, ahol
négy példányban kell hitelesíteni
az aláírásokat tartalmazó íveket.
Smaranda Enache, a Pro Europa
Liga társelnöke, aki Marosvásár-

hely polgármesteri funkciójára pá-
lyázik, diszkriminatívnak tartja az
intézkedést és perrel fenyegetõzik,
ha nem hosszabbítják meg a le-
adási határidõt. Tegnapi sajtótájé-
koztatóján elmondta azt is, hogy
meggyõzõdése szerint csakis egy
független jelöltnek sikerülhet ti-
zenkét év után leváltani a jelenle-
gi polgármestert. Ennek tudatá-
ban az emberjogi aktivista a de-
mokrata liberális (PDL) párton
kívül valamennyi politikai alaku-
latot megkereste, és próbálta meg-
gyõzni arról, hogy jelöltjeiknek
csak függetlenként van esélyük a
választások megnyerésére. 

Sipos M. Zoltán

Nem tudtak tegnap megegyez-
ni a közös kolozsvári polgár-

mesterjelölt személyérõl és a kö-
zös tanácsosjelölti listáról a há-
rom magyar párt Kolozs megyei
vezetõi. Bár korábban úgy tûnt,
hogy Erdélyben egyedülálló koalí-
ció jöhet létre az RMDSZ, az
EMNP és az MPP között, a fenn-
akadást ez esetben is az okozta,
hogy a néppártiak és a polgáriak
nem kívánnak az RMDSZ válasz-
tási jele alatt futó listán szerepelni.
Máté András Levente, az
RMDSZ Kolozs megyei elnöke
tegnap este lapunknak elmondta,
abban maradtak, hogy mindhá-
rom fél egyeztet alakulata orszá-

gos vezetõségével, és ma délután
ismét asztalhoz ülnek. Mint isme-
retes, az RMDSZ Szövetségi Ál-
landó Tanácsa ma délután épp
Kolozsváron ül össze a helyható-
sági választásokkal kapcsolatos
teendõk megtárgyalása céljából. 

Az RMDSZ-listán való indu-
lás lehetõségét Gergely Balázs,
a néppártiak kolozsvári polgár-
mesterjelöltje ironikusan „meg-
tisztelõnek” nevezte, amit tisz-
telettel elutasítanak. Hozzátet-
te: a kolozsvári magyar koalíció
elmaradásának felelõssége kizá-
rólag az RMDSZ-t terheli, az
EMNP idõben és számos alka-
lommal mutatott nyitottságot
az „egyenlõ felek közötti meg-
egyezésre”. 

Aláírásokat gyûjt Enache Fennakadást okozó tulipán

Kovács Zsolt

Háromszék 45 közigazgatási
egységébõl 40-ben indít pol-

gármesterjelöltet és teljes tanácso-
si listát az RMDSZ, mondta el
sajtótájékoztatóján Tamás Sán-
dor. A szövetség Kovászna me-
gyei elnöke szerint az elmúlt 22
évben soha nem volt ilyen sok he-
lyen jelöltjük, négy éve is 35 tele-
pülésen indítottak polgármesterje-
lölteket. Idén öt, többségében ro-
mánok által lakott bodzavidéki te-
lepülésen nincs jelöltjük, viszont
pályáznak a polgármesteri tiszt-
ségre több olyan településen is,
ahol a magyarság aránya kisebb,
mint a románoké: ilyenek Zágon,

Kökös, Bölön, Hídvég vagy
Elõpatak, és ezeken a települése-
ken is erõs csapatot állítottak. El-
mondta: tegnap elkezdték leadni
jelöltlistáikat a választási irodák-
hoz, számításaik szerint 40 pol-
gármester, 1 megyei tanácselnök,
38 megyei tanácstagjelölt és 660
települési önkormányzati jelöltje
lesz az RMDSZ-nek. Tamás Sán-
dor hozzátette: „amíg bennünket
nem harapnak meg, addig senkit
nem támadnak.” Hozzátette: vé-
get kell vetni az egymáshoz feszü-
lés idõszakának, senkit nem akar-
nak megtörni, és a választások
után együtt szeretnének dolgozni
az önkormányzatokban a többi
politikai szervezettel. 

Háromszéket lefedõ RMDSZ

Herman Van Rompuy dicséretet és tanácsokat is osztogatott Traian Bãsescu államfõnek a Cotroceni-palotában

M. Á. Zs.

Hét szavazat hiányzik Victor
Ponta szociáldemokrata elnök

szerint ahhoz, hogy holnap a plé-
numban szavazásra bocsátandó
bizalmatlansági indítvány sikeres
legyen. „A Szociál-Liberális Szö-
vetség frakciójában jelenleg 224
honatya ül, mindannyian jelen
leszünk és megszavazzuk a kor-
mány megbuktatására irányuló
kezdeményezést” – hangsúlyozta
tegnap Ponta. Hozzátette: tuda-
tában van annak, hogy ez nem
elég, de a voksolás pillanatáig tö-
retlen lelkesedéssel „szólítja meg
a kormánypárti honatyákat,
hogy ne ûzzenek csúfot azokból,
akik a parlamentbe küldték
õket”. A hét elején még tíz szava-
zat hiányzott a bizalmatlansági
indítvány sikeréhez szükséges
231-bõl. Mihai Rãzvan Ungu-
reanu miniszterelnök tegnap a
honatyák lelkiismeretére apellált,
szerinte mindenkinek eszerint
kell szavaznia. A sajtó által meg-
kérdezett PDL-s politikusok véle-
ménye megoszlik a kezdeménye-
zés sorsát illetõen, egyeseket ag-
gasztanak az utóbbi napok fejle-
ményei, mások viszont kizárják
az indítvány sikerét. Volt olyan
kormánypárti képviselõ is, aki
azt vetette a sajtó szemére, hogy
csak a dezertáló PDL-sekre „va-
dásznak”, de nem számolnak
azokkal az ellenzéki honatyák-
kal, akik a bizalmatlansági indít-
vány ellen voksolnak majd. Mint
korábban írtuk, a PDL és az
RMDSZ vezetõsége úgy döntött,
részt vesznek ugyan a bizalmat-
lansági indítvány vitáján, de nem
szavaznak róla. A nemzeti ki-
sebbségek frakciója ellenben beje-
lentette, képviselõik szavazni fog-
nak, mindenki a saját lelkiisme-
rete szerint jár el. 

Ponta: még hét

szavazat hiányzik

Kolozsváron háromtagú delegáció képviselte mindhárom pártot 

Évfordulós vizit

A szerzõ felvétele
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Bogdán Tibor 

A „pártvándorokon”, a
politikai alakulatukat el-

áruló politikusokon múlhat
pénteken Mihai Rãzvan
Ungureanu kormányának
sorsa.

Erõviszonyok 

A Demokrata Liberális
Párt és – kisebb mértékben –
az Országos Szövetség Ro-
mánia Haladásáért nevû tö-
mörülésbõl más pártokhoz
„átigazoló” honatyák felbo-
rították a parlamenti erõvi-
szonyokat. A törvényhozás
felsõházában az ellenzék ke-
rült többségbe, de a kor-
mánypártok elõnye a képvi-
selõházban is rohamosan
csökken.

Az átállások nyomán a ha-
talom mandátumainak szá-
ma 228-ra esett vissza, az el-
lenzéki Szociál-Liberális
Szövetségé pedig 221-re
emelkedett – igaz, csupán pa-
píron. Az ellenzék ugyanis a
pénteki bizalmatlansági in-

dítvány megszavazása alkal-
mával két képviselõjére nem
számíthat: egyikük korrup-
ció miatti börtönbüntetését
tölti, másikuk pedig egészsé-
gi okok miatt nem lehet majd
jelen, így a szociál-liberálisok
mindössze 219 voksot adhat-
nak le. Cserében viszont ed-
dig már három demokrata li-
berális honatya ígért számuk-
ra támogatást a kormány sor-
sáról döntõ szavazásra. 

A független honatyák szá-
ma a két házban összesen 13,
elõzetes számítások szerint
közülük 6-7 politikus áll
majd a szavazásnál az ellen-
zék mellé. A demokrata libe-
rálisok jelen pillanatban 155
honatyával rendelkeznek, az
RMDSZ és az Országos Szö-
vetség Románia Haladásáért
28-28 honatyát tudhat magá-
énak, a nem magyar kisebb-
ségek képviselõházi frakciója
pedig 17 politikust számlál.
Az ellenoldalon a szociálde-
mokraták 134 szavazattal
rendelkeznek, ami a nemzeti
liberálisok 87 voksával egé-
szül ki.

Árulások, érvek

Az senki elõtt sem titok,
hogy a „pártváltók” egyéni
érdekeket követve árulták el
korábbi politikai alakulatu-
kat. Ezt természetesen egyi-
kük sem ismeri be, ehelyett a
legképtelenebb magyaráza-
tokkal próbálják meg igazol-
ni lépésüket.

A „pártvándorlásra” a leg-
kirívóbb példával Florentin
Gust képviselõ szolgál, aki
tavaly május óra bejárta a tel-
jes romániai politikai skálát.
Elõbb a szociáldemokraták
soraiba lépett be, onnan a
Konzervatív Párthoz ment
át, rövid ideig komája,
Mircea Geoanã oldalára állt,
amikor a szociáldemokraták
volt elnökét kizárták a párt-
ból, idén márciusban a De-
mokrata Liberális Pártba
iratkozott be, hogy a hét ele-
jén visszatérjen a szociálde-
mokratákhoz.

Sorozatos árulását a legpo-
pulistább érvek egyikével, a
nemzetféltéssel igyekszik iga-
zolni. Mint állítja, azért
hagyta ott a demokrata libe-
rálisokat, mert azok egymás
után teszik az engedménye-
ket az RMDSZ-nek – õ pedig
nem akarja 30 év múlva azt

magyarázni a gyermekeinek,
miért beszélnek magyarul
Románia egyik régiójában.
Ezért nem is tartja magát
árulónak.

A demokrata liberálisok-
kal ugyancsak ezen a héten
szakító Marin Anton, a párt
Giurgiu megyei szervezeté-
nek elnöke – mintegy az el-
lenzékét „szitává lövõ”
Traian Bãsescu államfõ sza-
vait visszhangozva – arról
beszélt, hogy õt Vasile Blaga
„lõtte szitává”, ellehetetle-
nítve reform projektjeit. Tá-
vozása eredetire sikerült: né-
hány órával azután, hogy
bejelentette, kilép a Demok-
rata Liberális Pártból, kö-
zölte: marad. Röviddel ké-
sõbb megint meggondolta
magát – és átigazolt a nem-
zeti liberálisokhoz. Anton
gondosan elõkészítette lépé-
sét, korábban ugyanis 11 de-
mokrata liberális polgár-
mestert küldött, mintegy
elõõrsként a nemzeti liberá-
lisokhoz.

Petru Filip demokrata libe-
rális szenátor úgyszólván
menet közben változtatott
„úti célján”: bár a Nemzeti
Liberális Pártba várták, még-
is a szociáldemokraták ajta-
ján kopogtatott. A kétszínû-

ség bajnokainak listájára írta
fel magát Cristian Popescu
„Piedone”, aki az általa kép-
viselt bukaresti 4. kerület la-
kóihoz való hûséggel magya-
rázta átállását a konzervatí-
voktól az Országos Szövetség
Románia Haladásáért tömö-
rülésbe, hogy nem sokkal ké-
sõbb ugyanerre hivatkozva
térjen vissza elõzõ pártjába,
miután a „haladáspártiak”
már megkezdték a népszerû-
sítését szolgáló választási
röpcédulák kinyomtatását.
„Piedone” viszont úgy véli,
soha nem árult el senkit, és a
másik párt színeiben is a
Konzervatív Párt tagjának te-
kintette magát.

A politikusból 
kilépõ párt

A román pártokat jellem-
zõ ideológiai zavar iskolapél-
dájának tekinthetõ a demok-
rata liberálisok Temes me-
gyei parlamenti képviselõje.
Marius Dugulescu furcsa fi-
lozófiával magyarázta szakí-
tását a narancsvörösekkel,
arra hivatkozva, hogy rájött,
az igazi jobboldalt Romániá-
ban csakis a nemzeti liberáli-
sok oldalán lehet kialakítani,
olyan emberekkel, akik vál-

lalataikat jótékonysági szer-
vezetnek tekintik. Eredeti ér-
vet talált magának a demok-
rata liberálisok Bihar megyei
képviselõje, ªtefan Seremi is,
aki – mint mondta – pártja
érdekében fordított hátat
pártjának. Azt sem titkolta,
hogy minden politikai alaku-
lattól kapott ajánlatokat,
most azt fontolgatja, ki, mit
kínált fel neki. Amivel szinte
tételesen beismerte, hogy
anyagi érdekek szerint vá-
lasztja meg jövendõ pártját.
A „pártváltások” sorában a
legnagyobb visszhangot a
demokrata liberálisok han-
gadó politikusa, Sorin Frun-
zãverde „táborváltása” vál-
totta ki – de érvelése is emlé-
kezetes marad. A Krassó-
Szörény megyei pártszerve-
zet volt vezetõje szerint
ugyanis nem õ távozott a
pártból, hanem a párt hagyta
el õt. Mintha csak az árulást
a párt és nem a politikus kö-
vetné el. A „pártvándorok”
felsorolása még hosszasan
folytatható lenne, ám ennyi-
bõl is kiderül, hogy a kor-
mánypárti oldal „ember-
vesztesége” nagy. Kérdés
azonban, hogy az átállások
nyomán mekkora az ellen-
zék nyeresége? 

„Pártváltóké” lesz a döntõ szó?

Gy. Z.

„A jobb Amerika ma este
elkezdõdött” – jelentette

ki az öt államban aratott gyõ-
zelem tudatában Romney,
aki az elõválasztási küzde-
lemben második helyezett
Rick Santorum visszalépése
után már csaknem biztosan
megszerzi a republikánus el-
nökjelöltséget. Ami a szemé-
lyét illeti, 1947. március 12-
én született a mexikói
Chiahuahuában, azaz Csiva-
vában, ahonnan egyébként a
mostanában divatos öleb-
kedvencek is elterjedtek. Mitt
Romney felutazott a Michi-
gan állambeli Bloomfield
Hills-be, késõbb pedig Fran-
ciaországban teljesített két-
szer is mormon hittérítõ
(misszionáriusi) szolgálatot.

Mitõl sikeresek?

Már a külföldi sajtónak is
föltûnt, és arról cikkeznek,
hogy mit tudhatnak a mor-
monok, ami olyannyira sike-
ressé teszik õket (elsõsorban
természetesen az Egyesült
Államokban). „Higgyetek
Amerikában” – ez Romney
jelmondata. A hitnek azon-
ban a mostani választási
kampányban nem osztottak

szerepet. A gondot ugyanis
az okozza, hogy a mormo-
nokat a legtöbb szövetségi ál-
lamban sokkal inkább tekin-
tik okkult és szélsõséges je-
lenségnek, mint elismert egy-
háznak. (Sokan leginkább a
titokzatos amish-ekkel veszik
õket egy kalap alá, jóllehet a
mormonok szinte ki sem tûn-
nek a tömegbõl. Bár kezdet-
ben – a minél nagyobb sza-
porulat érdekében – a több-
nejûséget hirdették, mára
már alkalmazkodtak az álta-
lánosan elfogadott polgári
törvényekhez. Igaz, az ame-
rikaiakban a gyanú fennma-
radt.) Mindössze hatmillió
amerikai ismeri el hivatalo-
san a mormonságát, és világ-
szerte is csak tizennégy milli-
ót tesz ki a számuk.  Mintegy
száznegyven templomuk
van, az egyházi vagyonuk
nagyjából harmincmilliárd
dollárt tesz ki. A mormonok-
nak a vagyonnal kapcsolat-
ban azonban van egy szigorú
kikötésük: a magatartásukat,
a családjukhoz fûzõdõ kap-
csolatukat, az önbizalmukat
szigorú szabályok irányítják.

A mormon egyház tagja
John Willard „Bill” Marriott
Jr, a 81 éves hotelmogul, aki-
nek magánvagyonát 1,6 mil-
liárd dollárra becsülik; David

Neeleman (52), három légi-
társaság megalapítója; John
Huntsman Jr. (52), Utah ál-
lam kormányzója; Aaron
Eckhart (44) amerikai film-
színész, aki az Erin Brokovich-
ban aratott sikert.

Krisztus 
eredeti egyháza

A sikerek ellenére a mor-
monok szeretnék elkerülni,
hogy „a menedzserek” egy-
házaként tekintsenek rájuk.
Németországi szóvivõjük,
Ralf Grünke büszkén teszi
hozzá a Bild am Sonntag cí-
mû német lap hasábjain: „az
idõsek gyámolítói, továbbá a
kõmûvesek és az operaéne-
kesek egyháza is vagyunk.”
Híveik ereje sokkal inkább
gyermekeik nevelésében, a
többnyire soktagú családjuk-
hoz fûzõdõ intenzív kapcso-
lataikban rejlik. Általános
megítélés szerint a mormo-
nok rendkívül gyakorlatia-
sak, pragmatikusak és hierar-
chiákban gondolkodnak. Eh-
hez tartozik a hitük a nagyfo-
kú önfegyelemben. A csalá-
dokban már a legkisebb gyer-
mekeket felelõsségteljes fel-
adattal bízzák meg, amint
csak fizikailag alkalmassá
nem válik rá. Viszont azon-

nal a közösség teljes jogú tag-
jává is válik. Tagjai szerint
a mormonizmus Krisztus
egyházának visszaállításával
kezdõdött 1830-ban John
Smith által. A „mormon” ki-
fejezés elsõsorban a hivatalos
elnevezés szerint Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyházára, tagjaira
és kultúrájára utal, azonban
tágabb értelemben használa-
tos a kisebb mormon feleke-
zetek megnevezésére is. A
mormonizmus azt tartja ma-
gáról, hogy azt az egyházat
állítja vissza, amelyet Krisz-
tus eredetileg alapított földi

életében, és amely késõbb el-
veszett a földrõl.

A „mormon Vatikán”

Krisztus eredeti, igaz egy-
házának a visszaállítása a
mormonizmus tanítása sze-
rint a 19. századi Ameriká-
ban történt meg. Ekkor me-
rült fel az igény egy bejegy-
zett szervezet létrehozására.
Ez 1830. április 6-án a New
York állambeli Fayette város-
ban történt meg az idõsebb
Peter Whitmer házában,
több tucat hívõ jelenlétében.
Az egyház 1830 végén gyors

növekedésbe kezdett, a mor-
mon misszionáriusok kimen-
tek a nép közé, hogy a „visz-
szaállítás” üzenetét prédikál-
ják. A gyorsan fejlõdõ egy-
ház azonban arra kénysze-
rült, hogy egyre nyugatabbra
vándoroljon az ellenséges
környezet miatt, amely eluta-
sította a mormonokat a ha-
gyományos protestáns és ke-
resztény elképzelésekkel ösz-
sze nem egyeztethetõ újszerû
nézeteik miatt. Így az egy-
háztagok New Yorkból Ohi-
óba, Nyugat-Missouriban és
Illinois-ba költöztek. Missou-
riban azonban az akkori kor-
mányzó, Lilburn Boggs ren-
delete szerint az egyház ös-
szes tagját ki kellett irtani,
vagy el kell ûzni. Joseph
Smithet pedig a csõcse-
lék 1844. június 27-én az Illi-
nois állambeli Carthage vá-
rosi börtönében meglincselte.

Ismét vándorlás követke-
zett. Amikor Brigham
Young rangidõs apostol, a
Tizenkettek Kvórumának el-
nöke vezetése alatt megér-
keztek az elsõ pionírok, a
Utah állambeli Salt Lake
City vált az egyház központ-
jává. Ma Salt Lake City vi-
rágzó város a Sziklás-hegy-
ség lábánál. Az egyház világ-
szintû központja a város szí-
vében található.

Az egyház nevezetes látvá-
nyosságai közé tartozik a ti-
zennégy hektáros gyönyörû-
en parkosított Templom tér,
itt áll a repülõtérrõl is jól lát-
ható Salt Lake Templom, a
Tabernákulum, a Gyülekezõ
Csarnok, valamint két láto-
gatóközpont. Voltaképpen ez
a „mormon Vatikán”. 

Senki elõtt sem titok, hogy a „pártvál-

tók” egyéni érdekeket követve árulták

el korábbi politikai alakulatukat.

Mitt Romney megnyerte a republikánus elõválasztást
Rhode Island, Connecticut és Delaware államban – jelen-
tette egybehangzóan kedd este több amerikai sajtóorgá-
num a saját, nem hivatalos számításai alapján. Ezzel vol-
taképp megnyílt elõtte a kapu, hogy már közvetlenül Oba-
ma elnök kihívójának tekintse magát. Kevesen tudják,
hogy Romney a mormon egyház aktív tagja.

A Salt Lake Templom – a „mormon vatikán” egyik fõ látványossága

Mormon lakó költözhet a Fehér Házba



Néhány napja terrorista vagyok. Nem is
akármilyen, hanem nyikhaj, senkiházi,
utolsó, tollforgató terrorista – azaz ma-
gyar újságíró. Vállalom e furcsa titulust,
amit egy elborult pillanatában a Magyar
Országgyûlés elnöke, egyben az ország
ideiglenes köztársasági elnöke, Kövér
László adományozott a munkáját tisztes-
séggel végzõ újságíróknak. Vállalom szoli-
daritásból azokkal, akiknek címezte, de
azért is, mert olvasatomban a szakmaiság
„elismerését” jelenti. A nem épp cizellált
stílusáról elhíresült õsfideszes politikus,
aki Szász Jenõ Magyar Polgári Pártjának
tiszteletbeli elnöke, a Hír televíziónak nyi-
latkozva Schmitt Pál plágiumügyével és
az államfõi tisztséggel kapcsolatosan talál-
ta azt mondani, hogy mindenkinek végig

kell gondolnia, aki ha-
sonló pozícióra pályá-

zik, hogy egész életét,
életpályáját felteszi-e
„csak azért, hogy né-
hány nyikhaj, senkihá-
zi, utolsó, tollforgató
terrorista” majd úgy
gondolja, rajta keresz-
tül lehet a legtöbbet

ártani a politikai ellentábornak. 
Persze azt csak sejthetjük, hogy a
Medgyessy Péter D-209-es ügynökügyét
feltáró Magyar Nemzet újságírói nem terro-
risták, csupán azok a hvg.hu-s tollforgatók,
akik a másolt kisdoktori botrányt robban-
tották ki. Én, sok más kollégámmal egye-
temben, úgy gondolom,
hogy az újságírók mindkét
esetben munkájukat végez-
ték, jól és tisztességgel, hi-
szen mindkét esetben bebi-
zonyosodott, hogy nem rá-
galomról van szó, a vá-
lasztóknak pedig jogukban
állt megtudni az igazságot azokról, akiket
a magasba emeltek voksaik révén. Mert ab-
ban igaza van Kövérnek, hogy aki vezetõ
politikusi pályára adja a fejét, az igenis
egész életét és életpályáját közszemlére te-
szi. Legalábbis a demokratikus jogállamok-
ban, ahol szabad a szó, és szabad a sajtó. 
Ez után az interjú után, immár terrorista-
ként, LMP-s is lettem, mert egykori ki-
sebbségiként kötelezõnek éreztem a szoli-
daritást a magyar parlament legkisebb
pártjával, amely a kövéri vízióban egy
„mitugrász, kivagyi kisebbség”, amely

hogy jön ahhoz, hogy néhány mandátu-
mával megmondja a kétharmados többség-
nek a tutit? Mondta mindezt ugyanaz a
politikus, aki állítólag (pártjával együtt) el-
kötelezett védelmezõje a határon túli ma-
gyar kisebbségi közösségeknek, és minden
bizonnyal nagyon felháborodna, ha vala-

mely román/szlovák po-
litikus azt kérdezné,
hogy mit képzelnek az
ugyancsak parlamenti
küszöb határán bejutott
magyar pártok, néhány
mandátumukkal akarnak
diktálni anyanyelv hasz-

nálati ügyekben, például? Mit szólna ak-
kor Kövér? Vagy az más? 
Nem tiltakozott a pártja, párt- és minisz-
terelnöke nem kérte számon, bár a baju-
szát sem vágatta le megmondóemberének.
Minden jel arra mutat, sokáig kell még mi-
tugrász kisebbségként, tollforgató terroris-
taként élnem, mert nem hinném, hogy
egyhamar kedvesebb lesz bármelyik meg-
bélyegzett kategória a hatalom szívének. 
Valahol meg is értem a Kövérbõl kibukó
indulatot. A két évvel ezelõtti diadalmenet
vesszõfutássá vált számukra, s ebben a po-

kolban folyton a sajtóba ütköznek. A toll-
forgató nyikhajok pedig lépten-nyomon
emlékeztetik az egykori fülkeforradalmá-
rokat, akik csak hárombetûsnek nevezték
és „kipaterolták” az IMF-et, hogy most
kétségbeesetten elõszobáznak hitelre vár-
va. Emlékeztetik, hogy törvényköltemé-
nyeiket, amelyekre oly büszkék voltak,
szép lassan mégiscsak módosítaniuk kell,
amennyiben bent szeretnének maradni a
demokratikus európai államok elitklubjá-
ban. Hiába hivatkoztak arra, hogy a mé-
diatörvény bizonyos elemei mind megta-
lálhatók valamely ország médiaszabályo-
zásában, a találomra összegyúrt monstrum
már sokat csinosodott külsõ kényszerre.
Mint ahogy, remélhetõleg, elõbb-utóbb a
legújabb adóegyveleg is szelídülni kény-
szerül, mert bár igaz, hogy van mobiladó
például Máltán, biztosítási adó vagy banki
tranzakciós adó sok más országban, együtt
sehol sem léteznek. Ugyebár finom étel a
miccs fokhagymával vagy a madártej vaní-
liával, de összevegyítve sehol sem tálalják.
Merthogy fogyaszthatatlan, mint az újdon-
sült magyar demokrácia, ahol terrorista az
újságíró, mitugrász a kisebbség és vissza-
menõleges hatályúak a törvények. 

A „mi” és az „õk” fogalmának megfelelõen szinte teljesen lé-
nyegtelen, hogy szomszédaink érdekei egyben a mieink is. Ha
törõdünk szomszédaink érdekeivel, akkor alapvetõen saját jö-
võnket igazgatjuk. A valóság olyan egyszerû: ha ártunk ellen-
ségünknek, ártunk magunknak is.
Azért gondolom így, mert a mai technikai fejlõdés, egész glo-
bális gazdaságunk és a népesség ugrásszerû megnövekedése
eredményeként világunk nagy változáson esett át: sokkal ki-
sebb lett. Észleléseink pedig nem ugyanabban az iramban fej-
lõdtek; továbbra is ragaszkodunk a régi, nemzeti határvonalak-
hoz, a „mi” és az „õk” megrögzült érzéséhez. (...) 
Ha jól megnézzük múltbéli bolygónkat, az országokat, a régió-
kat, sõt a falvakat, jól látható, hogy gazdaságilag függetlenek
voltak egymástól. Az akkori körülmények között az ellenségre
mért csapás a mi gyõzelmünket jelentette. Akkor még volt ér-
telme az erõszaknak, a háborúnak. De manapság annyira füg-
günk egymástól, hogy a háború fogalma idejétmúlttá vált. Ha
ma problémák vagy ellentétek merülnek fel, igyekeznünk kell
párbeszéddel megoldanunk azokat. A dialógus az egyetlen he-
lyénvaló módszer. Az egyoldalú gyõzelemnek ma már nincs
értelme. Azon kell munkálkodnunk, hogy a konfliktusokat a
béke szellemében oldjuk meg, mindig szem elõtt tartva mások
érdekeit. Nem semmisíthetjük meg a szomszédainkat! Nem
vehetjük semmibe érdekeiket! Ha így tennénk, saját szenvedé-
sünket idéznénk elõ. Ezért gondolom azt, hogy az erõszak
koncepcióját el kell vetnünk, és erõszakmentes megoldásokat
kell találnunk.

A Dalai Láma: Nyitott szívvel
Fordította: Frigyik László

Madártej fokhagymával
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Gigi Becali és a hazai labdarúgás többi maffiózója
fellélegezhet: az igazságszolgáltatás felmentette
õket a súlyos korrupciós vádak alól, amelyek nyo-
mán többjük ellen húszéves börtönbüntetést kér-
tek az ügyészek. Velük együtt elégedetten dörzsöl-
hetik a kezüket a politikai-gazdasági élet alvilági
figurái is, hiszen ha a fociban lehet büntetlenül
bûnözni-bundázni, miért ne lehetne másutt is. 
A felmentõ ítéletek ugyan nem éppen ártatlannak
mondták ki a törvényszegõket, õk csupán kellõ bi-
zonyítékok hiányában mentesülhettek a felelõs-
ségre vonástól – ami korántsem azonos a vétlen-
séggel.
Ám a hazai maffiának ennyi is elegendõ, arra
ugyanis mindenkor gondja lesz, hogy az ügyészek
ne jussanak elegendõ terhelõ adat birtokába; vagy
ha mégis, akkor a vádakat úgy fogalmazzák meg,
hogy azokat a bírók könnyûszerrel elutasíthassák.
Lám, Gigi Becalinak sem kell ülnie a megveszte-
getési pénz miatt – sõt, az 1,7 milliós eurót kama-
tostól visszakapja; az igazságszolgáltatás aligha-
nem stílusos akart lenni, és maga is készpénznek
vette, hogy a bõröndnyi készpénzt a vádlott azért
fizette volna ki a megvesztegetésre kiszemelt csa-
patnak, hogy az legjobb képessége szerint játs-
szék. Ezzel zöld út nyílt mindenfajta lekenyere-
zés, lefizetés elõtt, és nem csupán a labdarúgás vi-
lágában, de minden más területen, az egész társa-
dalom szintjén is.
A Becali-klán tagjai, Mircea Sandu, Miticã Dra-
gomir és társaik labdarúgóklubokat 10 millió
euróval megkárosító, de büntetlenül maradt fekete
játékoseladásai, adócsalásai nyomán immár lelki-
ismeret-furdalás nélkül hajthatja álomra a fejét a
néhány száz eurót elsinkófáló könyökvédõs kis-
tisztviselõ, az adójából a törvényesség határán im-
bolyogva apró összegeket lefaragó kisvállalkozó,
hiszen ha a milliókat elcsalók tisztességes üzlet-
embernek minõsülnek, akkor õk egyenesen kitün-
tetésre lennének jogosultak.
A Gigi Becali-féle precedens nyomán ki szólhatná
már meg a pácienst, aki borítékot csúsztat az or-
vos zsebébe, és ki ítélhetné el a hálapénzt elfoga-
dó doktort, ha az egész „tranzakció” csak azt
szolgálta, hogy a doktor úr legjobb tudása szerint
mûtse meg vagy kezelje a beteget. 
Melyik pedagógus ne tarthatná meg ezek után a
jattot, ha azt csupán azért kapja a szülõtõl, hogy
csemetéjét a legnagyobb figyelemmel oktassa, ne-

velje – esetleg a legnagyobb körülte-
kintéssel vegye figyelembe a nebu-
ló veleszületett érzékenységét az
alacsony osztályzatokra. És

mindezek után akár a mozdony-
vezetõ is elvárhatná a borravalót
utasaitól, amiért a tõle telhetõ
legnagyobb éberséggel juttatta

célállomásra a szerelvényt.Bogdán Tibor
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Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Mikor még nem hullott minden darabokra, de a
dolgok már kezdenek szétesni, akkor derül ki, 

kik az igazi barátaid.” 
Richard Burton

Mese habbal

Erõszakmentesen

Jatt – teremtés 

Fogyaszthatatlan, mint 
az újdonsült magyar de-
mokrácia, ahol terrorista
az újságíró és mitugrász
a kisebbség.

Gál Mária

A nap címe. A kvórum hiánya meghosszab-
bítja Borbély parlamenti mentelmét, Gândul

Magyarázat. Hiába, a disznóságot a politikai
ármány már elkövette. 

Egy volt, aki optimista. Emil Bocnak meg-
gyõzõdése, hogy a PDL-nek minden esélye
megvan rá, hogy az õszi választások után is
kormányon maradjon. Ebbe a nagy emberbe
nem kis derûlátás szorult! A Jurnalul
Naþionalnak mondott még egy korszakosat:
amennyiben pártja mégis elveszíti a választá-
sokat, õ lemond. (Mint kifejtette, ez erkölcsi-
ség és politikai tisztesség kérdése.) A baj az,
hogy a volt miniszterelnök ezeket a közvetlen
érzelmeket is úgy fejezi ki, mintha leckét mon-
dana fel nagy öntudatosan. Amit viszont
Mihai Rãzvan Ungureanuról megjegyzett, az
valóban figyelemre méltó, már-már megható.
Azt mondta: a párt napról napra erõsíti vele a
kapcsolatokat, úgyhogy létezhet „közös jövõ”. 

Örökké semmi se tart. Igazi jó kérdés: med-
dig folyik még a pédélés képviselõk átszivár-
gása az ellenzék pártjaiba? A választ együtt
kereshetjük a fõ kormánypárt vezetõivel. A
Gândul két nagyon illetékes politikust idéz.
Cezar Preda szerint az ellenzék által manap-
ság átcsábított nagyon sok parlamenti képvi-
selõ (y compris szenátor) fog visszakérezked-
ni az önkormányzati választások után a
PDL-be, de az (a PDL) nem követi el azt a
hibát, hogy visszafogadja õket, miután „le-
vizsgáztak jellembõl és a párt iránti lojalitás-
ból. Elena Udrea alelnök is hasonlót mon-
dott, ám kissé furcsa logikával: mintha csak a
dezertõröknek szurkolna, azt mondta, akik
menni akarnak, most gyorsan, három nap
alatt tegyék meg, mert az USL utána már
„nem fogad”. Tévedünk, amikor az irónia
mögött azért némi kétségbeesést is érzünk?

Nehéz választás. Feleség mondja a férjnek:
„Látom, összecsomagoltál, hagysz el engem. S
hova mész, anyádhoz vagy a PNL-be?” (Rajz
és szöveg Mardale, Caþavencii)

A nap álhíre. Sajtótörténeti eseményre figyel-
tek fel a sajtófigyelõ (titkos)szolgálatok: egy té-
vémûsorban Ion Cristoiu, a neves román új-
ságíró befejezett egy – saját maga által meg-
kezdett – mondatot!



Kovács Zsolt,
Szakács Zsuzsanna

Az értékesítési gondok
miatt egyre kockázato-

sabb a krumplitermesztés
Romániában, ez pedig súlyo-
san befolyásolhatja két szé-
kelyföldi régió, Hargita és
Kovászna megye gazdasá-
gát. A napokban Ioan Benea,
a krumplitermesztõk orszá-
gos szövetségének (FNCR)
elnöke kongatta meg a vész-
harangot, hangsúlyozva, a
helyzet javulása csak egy cél-
zottabb kormányzati támo-
gatással érhetõ el, illetve a
termelõk és a nagybani felvá-
sárlók kapcsolatának gyöke-
res átalakításával.

Aggályait megerõsítik
Könczei Csaba szavai is. A
Kovászna megyei mezõgaz-
dasági igazgatóság vezetõje
lapunknak elmondta: a Há-
romszéken tavaly megter-
mett krumpli mintegy negye-
dét még nem tudták értékesí-
teni a gazdák, a készletek pe-
dig lassan romlásnak indul-
tak a pincékben. A probléma
fõként a kis- és közepes ter-
melõket érinti, a nagyobb
gazdaságoknak nem volt el-
adási problémájuk: termé-
nyüket felvásárolták az áru-
házak, mivel már rendelkez-
nek megfelelõ raktározási le-
hetõséggel, illetve van
krumplimosó és -csomagoló
felszerelésük. 

Egységben az erõ

„A kis és közepes terme-
lõk csak akkor lehetnek pi-
acképesek, ha egyesületbe,
termelõszövetkezetbe tömö-
rülnek, megvásárolnak mo-
só- és csomagolóberendezé-
seket és a terményt közösen
értékesítik” – hangsúlyozta
Könczei Csaba. A szakem-
ber szeretné, ha a következõ
években Kovászna megyé-
ben legalább 2-3 ilyen terme-
lõi egyesületet létre tudná-
nak hozni, hisz a több tíz-
ezer eurós gépeket másképp
szinte lehetetlen egy kister-
melõnek beszerezni. A tér-
ség néhány önkormányzata
már cselekedett is ennek ér-
dekében: közösen létrehoz-
ták az Agrosic nevû mezõ-
gazdasági egyesületet,
amelynek célja a termelõi
csoportok ösztönzésén túl a
gazdák anyagi támogatása
is. Románia mintegy 240
ezer hektár krumplival beül-
tetett területének zömét
kistermelõk 10 hektárnál
kisebb  parcellái teszik ki,
emellett alig 200 nagyter-
melõ rendelkezik 10 hek-
tárnál nagyobb burgonya-
földdel.

Elhanyagolt hazai

Az országos érdekvédelem
elnöke éppen abban látja a
legnagyobb problémát, hogy

az üzlethálózatok zöme egy-
általán nem fektet hangsúlyt
a hazai termékek, termények
beszerzésére. Benea szerint a
nagykereskedõk az import-
krumplihoz dömpingáron
jutnak hozzá és ez számukra
fontosabb még a minõségnél
is. „Pedig a hazai termés
egyáltalán nem rossz minõ-
ségû, sõt, általában kevesebb
vegyszert tartalmaz” – muta-
tott rá a FNCR elnöke, hoz-

záfûzve: ha az import le-
nyomja a termények árát,
nemcsak hogy nagyobb lesz
a gazdák termelési költsége,
mint a bevétele, de arra sem
marad, hogy a jövõ évi ter-
mést elvessék. 

Jelenleg a mosott-csoma-
golt krumpli kilogrammját
50-55 banis nagybani áron le-
het eladni, míg a kistermelõk
gyengébb minõségû árujáért
40-45 banit kérnek. Ez keve-

sebb mint fele annak az ár-
nak, amit két éve adtak a
krumpliért, amikor más,
nagy uniós krumpliter-
mesztõk, a németek, lengye-
lek, hollandok termése gyen-
ge lett, és hiány alakult ki a
piacon.

Nem „elvetendõ”

A vetõmagprobléma
egyébként országszerte to-

vább nehezíti a gazdák hely-
zetét. Míg a mezõgazdasági
minisztérium adatai szerint
1999-ben 6500 hektáron ter-
mesztettek ültetni való
krumplit, ezen területek ará-
nya tíz év alatt 2000 hektár-
ra zsugorodott. Tavaly már
csak 755 hektáron termett
vetõburgonya. Könczei sze-
rint Háromszéken ma csu-
pán 100 hektáron termeszte-
nek minõségi vetõmagot –
elsõsorban amiatt, hogy
nincs rá állami támogatás.
Mint mondta, a nagygazdák
figyelnek a minõségi vetõ-
magra, amit többnyire kül-
földrõl vásárolnak meg, a
kicsik pedig vagy megter-
mesztik maguknak a magot,
vagy a nagygazdáktól vesz-
nek át. 

A termelõk számára az el-
múlt években ráadásul gon-
dot okozott a számos termé-
szeti katasztrófa is. A „ké-
nyes” burgonyát árvíz, ked-
vezõtlen idõjárás és különbö-
zõ betegségek egyaránt tize-
delték. Ennek ellenére azon-
ban úgy tûnik, a tavalyi re-
kordtermés egy ideig mégis
pozitív hatást gyakorol a
krumpli szektorára – az ag-
rármérnökök tapasztalata
szerint ugyanis egy jó év után
megnõ a bevetett területek
aránya. Háromszéken idén a
tavalyihoz hasonló területen
– mintegy 16 ezer hektáron –
terem majd krumpli. 

HIRDETÉS
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A csomagolás számít. A krumplimosó és -csomagológép óriási elõnyt jelent az értékesítésben

Kihal a székelyföldi pityóka?



Folytatása a 7. oldalon

A törvényjavaslat az itthon
hagyott gyerek gondozását
vállaló személyt elõbb pszi-
chológiai vizsgálatra külde-
né, amit a Szociális Közszol-
gáltatások (SPAS) szakembe-
re végezne el. Ha az elõírt fel-
tételek nem teljesülnek, a
szociális és gyermekvédelmi
hatóságok a kiskorúakat gon-
dozási központba helyezhe-
tik el. 

Szigorítás

„A külföldön dolgozó szü-
lõket most is kötelezi a tör-
vény, hogy az itthon hagyott
gyerekekrõl a polgármesteri
hivatalok szociális irodáiban
jelentést tegyenek, de ezt ke-
vesen veszik komolyan, ezen
szigorítana a törvényjavas-
lat„ – mondta lapunknak
Elekes Zoltán, a Hargita Me-
gyei Szociális és Gyermekvé-
delmi Igazgatóság vezetõje.
Ismertetetése szerint a me-
gyében 1208 olyan gyereket
tartanak nyilván, akiknek a
szülei külföldön dolgoznak,
ebbõl 181 gyerek esetében
mindkét szülõ vendégmun-
kásként dolgozik, 321 kisko-
rú esetében az egyedülálló
szülõ külföldön dolgozik,
706 gyerek pedig egyik szülõ
jelenlétét nélkülözi. „Az ada-
tok nem fedik teljes mérték-

ben a valóságot, ugyanis so-
kan mellõzik a bejelentést, a
határnál pedig nem kérdik
meg, hogy kit hagyott
otthon” – fogalmazott az
igazgató. 

Az érintett kiskorúak hely-
zetén az önkormányzatok is
segíteni próbálnak. A Szilágy
megyei Felsõegregyen alig tíz
napja fejezték annak a köz-
pontnak az építését, ahová
õsztõl az itthon hagyott gye-
rekeket várják – nyilatkozta
Pamfil Berar polgármester.
Elmondta: az 1400 lelket

számláló településbõl 35 csa-
lád külföldön dolgozik, ki-
lenc gyermekük maradt itt-
hon, idõs személyek gondo-
zásában. 

Maradandó nyomok

„Az édesanyától való tá-
vollét depressziót, visszafej-
lõdést, személyiségzavart is
okozhat, attól függõen, hogy
mekkora a gyerek” – állítja
Simon Izabella pszichológus.
Ha túl kicsi a gyerek, akár
egyfajta kábult állapotba is

kerülhet, ami azt jelenti,
hogy nem fogadja el az ételt,
nem akar megmozdulni,
nem akar reagálni a környe-
zet ingereire. Az elszakítás az
erkölcsi ítéletek fejlõdésére is
rányomja a bélyegét, akár-
csak a serdülõkorú gyerekek
viselkedésére. „Személyiség-
tõl is függ, hogy kit mennyire
visel meg ez, de mindenkép-
pen nyomot hagy a fejlõdés-
ben” – hangsúlyozza lapunk-
nak a szakember. 

Páll Irén tanítónõ lapunk-
nak elmondta, van olyan

eset, amikor gondozói min-
dentõl megóvják a rájuk bí-
zott kicsit, így képtelenné vá-
lik arra, hogy bármit is egye-
dül megtegyen. „Legrosz-
szabb helyzetben azok van-
nak, akik az utcán nõnek fel
és megtanulják, hogy az erõ-
sebbnek van nagyobb esélye
a túlélésre” – magyarázta a
pedagógus. 

Kényszerbõl 
mennek külföldre

Kiss Irén lánya és veje Spa-
nyolországban dolgozik,
ezért a harmadik osztályos
unokáját a nagymama neve-
li. „Itthon nem volt munka-
hely, õk onnan rendszeresen
küldik a pénzt, így elvállal-
tam a kislány gondozását” –
magyarázza a hetven éves
nagymama. Kovács Dávid és
Kovács András testvérpár-
nak négy évvel ezelõtt ment
el az édesanyja Amerikába.
Az akkor 14 és 16 éves fiúk
elfogadták a helyzetüket, el-
mondásuk szerint egy ideig
még tetszett is nekik a hirte-
len rájuk szakadt szabadság.
„Apánk munkanélküli volt,
édesanyámnak kevés volt a
fizetése, ezért döntöttek a
külföldi munkavállalás mel-
lett. Évente csak egyszer ta-
lálkozunk, karácsonykor” –
magyarázták az idõközben
nagykorúvá vált fiúk. 
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Törvény kötelezheti a külföldön dolgozó szülõket, hogy gyerekeiket családtagoknál helyezzék el

Gyámokra bízott „árvák”

Folytatás az 1. oldalról 

Az Alkotmánybíróság ki-
mondta: a 740 lejt meghala-
dó nyugdíjakból jogtalanul
tartották vissza az 5,5 száza-
lékos egészségbiztosítási já-
rulékot, mert a fizetési köte-
lezettség nem a teljes ösz-
szegre, csak a 740 lejt meg-
haladó különbözetre vonat-
kozhat. A taláros testület
azonban azt is leszögezte: a
módosítás nem visszamenõ-
leges hatályú, így a nyugdíja-
sok a jelenlegi törvények sze-
rint nem kaphatják vissza a
már elvett összegeket. A kép-
viselõház munkaügyi és szo-

ciális szakbizottsága tegnap
egyfelõl az alkotmánybírósá-
gi döntésnek megfelelõen
módosította a sürgõsségi
rendeletet jóváhagyó tör-
vényt, másfelõl beiktatott
egy új cikkelyt, amely ki-
mondja: a nyugdíjasok havi
részletekben visszamenõleg
visszakapják az államtól a
jogtalanul elvett összeget. A
törvénymódosításról a ké-
sõbbiekben szavaz a képvise-
lõház plénuma. A szakbi-
zottság ülésén csupán az el-
lenzéki képviselõk vettek
részt, s szavazáskor a testület
nem volt döntõképes. Ennek
ellenére a szociáldemokraták

és liberálisok azt állítják, a
házbizottságnak jogában áll
a törvényrõl szóló végszava-
zást napirendre tûzni.

Mint ismert, az Alkot-
mánybírósági döntés közzé-
tétele után nyugdíjasok roha-
mozták meg a törvényszéke-
ket és nyugdíjpénztárakat,
hogy visszaköveteljék pénzü-
ket. Kerekes Károly, a képvi-
selõház munkaügyi szakbi-
zottságának jogász végzettsé-
gû tagja korábban lapunknak
kifejtette, az érintettek hiába
pereskednek, mert a taláros
testület döntése értelmében a
módosítást nem lehet vissza-
menõleg alkalmazni. 

Esély perelõ nyugdíjasoknak

FELHÍVÁS

A bukaresti Ady  Endre  Elméleti  Líceum tárt kapukkal vár új diákokat minden év-

folyamra, az óvodától az érettségiig!

Tanintézményünk a városközponttól 15 percre, jól megközelíthetõ helyen, egy

vonzó, klasszikus épületben található.

A bukaresti magyar tannyelvû oktatás közel kétszáz éve folyamatosan mûködik.

Az intézményben folyó magasszintû oktatói-nevelõi munka eredményeként tanu-

lóink sikerrel felvételiznek felsõoktatási intézményekbe és eredményesen mun-

kálkodnak a legkülönbözõbb szakterületeken, bel- és külföldön egyaránt.

Intézményünk különleges oktatási – nevelési stílusára jellemzõ a  családias

hangulat, közvetlen hangvételû, szoros diák- tanár illetve szülõ-tanár kapcso-

lat; tehetséggondozás és felzárkoztatás; egyénre szabott módszerek alkalma-

zása kislétszámú osztályokban, jól felszerelt szaktantermekben; egyéni képes-

ségek kibontakoztatása, a gyermek személyiségének harmonikus fejlesztése;

korszerû alapmûveltség megszerzésének biztosítása. Mindezt egy jól felkészült,

magát állandóan továbbképzõ, didaktikai és tudományos fokozatokkal rendelke-

zõ, szakmai díjak és állami kitüntetések által elismert tantestület biztosítja.

ELÕNYÖK: iskolai étkezde; napközis foglalkozás (after school) az I-V. osztályos

diákoknak; testvériskolai kapcsolatok bel- és külföldön; nemzetközi projektekben

való részvétel; hagyományos és alternatív tantárgyversenyeken való részvétel;

hangszeres zeneoktatás; mûvészeti csoportokban való tevékenység; épülõfélben

levõ kollégiumunk hamarosan lehetõvé teszi nagyszámú vidéki tanulók beiskolá-

zását is (elsõsorban a IX-XII. osztályokba), megkönnyítve az egyetemi továbbta-

nulásra való felkészülést.

ELÉRHETÕSÉGEINK:  www.liceuladyendre.ro

CÍM: Bd. Ferdinand 89. szám, II. kerület, Bukarest

TEL: 021-2520192, Fax: 021-2521123

MEGKÖZELÍTHETÕSÉG: Metró (Iancului megálló), Trolibusz (69,85; Oborul Nou

megálló, (volt Dimitrov útkeresztezõdés)), villamos (1, 46 szám, Ferdinand meg-

álló, 14-es villamos Mihai Bravu megálló ), autóbusz (101, 335, 330, szám Mihai

Bravu megálló).

Minden  érdeklõdõ  diákot  szeretettel  vár  a  bukaresti  Ady  Endre  Elméleti  Líceum!

Hírösszefoglaló

Több újdonságot is hoz a
következõ iskolai tanév,

a legfontosabb az, hogy a
közoktatásba új tantárgy, a
világirodalom bevezetését
tervezik. A vonatkozó
anyagrész legkevesebb 10
százalékát tenné ki a nyelvi
és kommunikációs tanterv-
nek – nyilatkozta Oanea
Badea oktatási államtitkár.
A szaktárca a Sport minden-
kiért, mindenki a sportért prog-
ram bevezetését is tervezi,
az államtitkár szerint ugyan-
is nagyobb figyelmet kellene
fordítani a tömegsportra az
iskolákban. A program aján-
lott sportnaptárt is tartal-
maz, ehhez az iskolák ön-

ként csatlakozhatnak, azzal
a feltétellel, hogy a diákjaik-
nak legkevesebb felét be kell
vonniuk a tevékenységbe. 

A 2012-2013-as tanév 36
hetes lesz, a diákok össze-
sen 178 napon járnak majd
iskolába, egy nappal többet,
mint a jelenlegi tanévben. A
végzõs középiskolások szá-
mára a tanév 37 hetes lesz,
amibõl az utolsó 4 hetet az
érettségi lebonyolítására
tartják fent. A nyolcadiko-
sok 36 hetet járnak majd is-
kolába, ebbõl egy héten a
képességvizsga zajlik. Két
nagyobb vakáció lesz, egy
háromhetes téli vakáció és
egy kéthetes tavaszi. Az ele-
mi osztályos tanulóknak az
október 29. és november 4.

közötti hét is szabad lesz, az
Iskola másként programot pe-
dig április 1-5. között szer-
vezik meg – ismertette Oana
Badea. Az oktatási államtit-
kár elmondta, a legtöbb eu-
rópai országban az iskolai
napok száma 185, Románi-
ában pedig 178, azonban a
tanterv „vaskos” tartalma
miatt nem jelentene elõnyt
az iskolai napok számának
növelése. Álláspontja sze-
rint néhány éven belül a tan-
anyag korszerûsítése segít
majd az iskolai napok szá-
ma és a tartalom közti opti-
mális arány kialakításában.
A 2012-2013-as tanév a leg-
több iskolás számára szep-
tember 10-én kezdõik és jú-
nius 22-ig tart. 

Világirodalom az új tanévben

ÚMSZ

„A hosszú hétvégén a
vadpiknikezésért még

nem, de a szemetelésért bün-
tethetnek” – jelentette be teg-
napi sajtótájékoztatóján Ko-
rodi Attila környezetvédelmi
miniszter. A márciusban élet-
belépett törvény szerint csak
az önkormányzatok által er-
re a célra kialakított kirándu-
lóhelyeken szabad tüzet gyúj-
tani és a szabadban étkezni.
A hétvégén a környezetvé-
delmi õrség és az állami erdé-
szet több mint ezer alkalma-
zottja fog járõrözni a kirán-
dulóhelyek környékén. Fõleg
azokon a területeken lesznek
ellenõrzések, amelyek közis-
merten „flekkenezõ zónák”,
mint például a Bukarest,
Brassó, Buºteni környéki er-
dõk. „Akik kimennek a sza-
badba, azoknak a magatartá-
sát már lehet mérlegelni a
pikniktörvény alapján: nem
azt, hogy hol, hanem hogy
hogyan, mivel még kevés a
kialakított piknikezõhely” –
magyarázta Korodi. Aki az
elõírásokat megszegi 100-tól
3000 lejig terjedõ pénzbírság-
gal sújtható. A minisztérium
felszólította az önkormány-
zatokat, május végéig jelez-
zék, kialakítanak-e pikni-
kezõhelyet. Miután a környe-
zetvédelmi õrség ellenõrzi
terveiket, a szaktárca közzé-
teszi Románia pikniktérképét
– közölte a miniszter. 

Ellenõrzött 

majálisozás
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Hírösszefoglaló

Kivétetné a Jobbik országgyû-
lési képviselõje, Ferenczi Gá-

bor a magyarországi Nemzeti
Alaptantervbõl Faludy Györgyöt
a költõ biszexuális hajlamai miatt.
Ferenczi Gábor Miért lehet a Nem-
zeti Alaptanterv része Faludy György
munkássága? címmel intézett a na-
pokban írásbeli kérdést a nemzeti
erõforrás miniszterhez – írja a
Népszabadság. A Jobbik ország-
gyûlési képviselõje levelében arra
emlékeztetett, hogy frakciójuk
már korábban is kifogásolta: ki-
maradtak az új Nemzeti Alaptan-
tervbõl „az Erdélyi Helikon szerzõi,
irodalmunk transzilvániai áramla-
ta, Tormay Cécile és a Napkelet”.
A lap ugyanakkor hozzáteszi:
Tormay Cécile írónõ közismert
leszbikus volt, de a szélsõjobbol-
daliaknak láthatólag fogalmuk
sincs errõl.

A Népszabadság idézi a képvise-
lõt, aki szerint Hoffmann Rózsa
oktatási államtitkár legutóbbi, ez-
zel kapcsolatos válaszában leszö-
gezte: a kötelezõ tananyagban „a
kikristályosodott gyöngyszemek”
kapnak helyet. Ferenczi szerint
azonban Faludy György nem tar-
tozik a „gyöngyszemek” közé.
„A kommunistából átvedlett
»szabad demokrata« nyíltan vál-
lalta biszexuális hajlamát, mely
úgy érzem, nem jelenthet köve-

tendõ példát a magyar diákok
számára” – hangzik Ferenczi Gá-
bor okfejtése.

A lap szerint Réthelyi Miklós
válaszában nem utasítja vissza a
jobbikos képviselõ állításait,
mindössze annyit ír, hogy a
Nemzeti Alaptanterv még csak
egy tervezet, és a véglegesítése
nem történt még meg. „Azért ke-
rült társadalmi és szakmai vitá-
ra, és azért dolgoznak rajta szak-

mai bizottságok, hogy a hiányos-
ságait, ahol csak lehet, orvosol-
juk. A Nemzeti Alaptanterv –
miközben hangsúlyt fektet a kor-
társ irodalom oktatására is – ne-
vesíteni csak olyan szerzõket kí-
ván, akiknek életmûve az iroda-
lomtörténetben rögzült értéket
képvisel, kortárs politikai szerep-
vállalásától függetlenül” – idézi a
Népszabadság Réthelyi minisz-
ter válaszát. 
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Szent György hava jeles napja

Az EMKE Györkös Mányi Albert Em-
lékháza (Kolozsvár, Majális/Republicii u.
5/1.) holnap, pénteken 16 órától
Jelesnaptár hagyományõrzõ gyermek-
programot szervez. Szent György havá-
ban a résztvevõk a hónap jeles napjaihoz
fûzõdõ szokásokkal, hagyományokkal is-
merkedhetnek meg. A rendezvényt I–IV.
osztályos kisdiákoknak szánják, de min-
den érdeklõdõt szívesen látnak, nem utol-
sósorban a szülõket és nagyszülõket.

A puliszka lesz a fõszereplõ

Miután tavaly Nyíregyházán a töltött ká-
poszta volt, április 28-án, szombaton a
Szatmár megyei Turcon a puliszka lesz
annak a nemzetközi gasztronómiai ren-
dezvénynek a fõszereplõje, amelyet egy
közös uniós pályázat nyomán rendez a
két megye. Az összesen 148 ezer eurós,
Gasztronómiai Utazás címet viselõ pro-
jekt célja az volt, hogy a térség lakói job-
ban megismerjék egymás ételeit és étke-
zési kultúráját. Az adott táj vagy kistér-
ség többféle jellemzõ ételeit elkészítik és
kínálják a vendégeknek, de a puliszka kö-
telezõ, miként a Nyírség esetében is köte-
lezõ volt a káposzta. A turciak biztosak
benne, hogy a juhtúrós, ordás, töpörtyûs-
szalonnás vagy juhtejes puliszkájuk egy-
két pohárka szilvapálinkával „felvezetve”
legalább olyan sikert arat, mint a nyírsé-
giek fõ eledele. A fesztivál hangulatáról
több népzene- és néptáncegyüttes gon-
doskodik. 

Bogáncs és Zurboló 
a tánc világnapján

A tánc nemzetközi világnapja alkalmából
április 28-án, szombaton 17 órától a ko-
lozsvári Bogáncs Néptáncegyüttes és
Zurboló Táncegyüttes ünnepi néptánc-
elõadására kerül sor a János Zsigmond
Unitárius Kollégium dísztermében. Mû-
soron: felcsíki táncok az Apróbogáncs,
tordaszentlászlói táncok a Kisbogáncs,
magyarpalatkai és szatmári táncok a Bo-
gáncs, valamint gerendkeresztúri táncok
a Zurboló elõadásában, közremûködik a
Harmadik zenekar.

Örkény-centenáriumi elõadás

Örkény István születésének századik év-
fordulója alkalmából a Tóték címû tragi-
komédiát játssza a Csíki Játékszín,

Victor Ioan Frunzã színrevitelében. Ma,
csütörtökön 19 órától az Antigoné-bérle-
teseknek játsszák az elõadást, de a szín-
ház minden bérletes elõadására jegyek is
válthatók. 

Kerekasztal-beszélgetés 
a múlt és a jelen színházáról

Kerekasztal-beszélgetést szervez Kolozsvári
színház tegnap és ma címmel a Kolozsvár
Társaság Tompa Gábor, a Kolozsvári Ál-
lami Magyar Színház igazgatója, Visky
András, a színház mûvészeti aligazgatója,
valamint Kötõ József színháztörténész
részvételével. A beszélgetés április 28-án,
szombaton 17 órakor kezdõdik a Kolozs-
vár Társaság székhelyén (Fõtér 22.), a mo-
derátor szerepét Kántor Lajos irodalom-
történész tölti be majd.

Röviden

ÚMSZ

Még két napig – ma és holnap
– nyílik lehetõsége a marosvá-

sárhelyi színházba járó közönség-
nek megtekinteni a sepsiszent-
györgyi Tamási Áron Színház
Bánk bán címû elõadását. Katona
József színmûvét bérletes vendég-
elõadásként mutatja be a Nemze-
ti Színház nagytermében a sepsi-
szentgyörgyi társulat. Az elõadás
rendezõje Bocsárdi László, aki a
Bukarestben hétfõ éjjel tartott
UNITER-gálán a legjobb rende-
zésért járó díjat vette át a craiovai
Marin Sorescu Nemzeti Színház-
ban színre vitt Caligula címû elõ-
adásért. Ma este 7 órától a Delly
Ferenc- és Harag György-bérle-
tek, holnap, pénteken este 7-tõl

pedig a Bernády György mecénás
bérletek, a Kemény János bemu-
tató bérletek és a Kovács György-
bérletek tulajdonosait várják a
marosvásárhelyi színházba. A
szervezõk felhívják a nézõk fi-
gyelmét, hogy az összevonások
miatt egyes bérleteket a meghir-
detettõl eltérõ napra helyeztek át,
így a nézõk eredeti helyüktõl elté-
rõ ülõhelyet kapnak, melyek
igénylésére legkésõbb az elõadást
megelõzõ napig lehet sort keríte-
ni. A szabadon maradó helyek
függvényében az elõadásokra ál-
lójegyek is válthatók a Kultúrpa-
lota jegyirodájában 12 és 17.30
óra között, telefon: 0265261420
és 0372758230, valamint elõadás-
kezdés elõtt egy órával a színházi
jegypénztárban. 

MTI

A POSZT-ra meghirdetett je-
gyek árusításának elsõ napján

elkelt az összes belépõ a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház
Hedda Gabler címû elõadására –
mondta Stenczer Béla, a rendez-
vény ügyvezetõ igazgatója. A jú-
nius 7. és 16. között sorra kerülõ
XII. Pécsi Országos Színházi Ta-
lálkozó (POSZT) iránt általában
nagy az érdeklõdés: versenyprog-
ramjaira a belépõk mintegy húsz
százaléka egy nap alatt elkelt.

Stenczer Béla elmondta, ked-
den kezdték meg a jegyek árusí-
tását. Az internetes jegyértékesí-
tés népszerûbbé válásával az el-
múlt évekhez képest kevesebben
várták a reggeli pénztárnyitást a
Pécsi Nemzeti Színháznál, de a
közönség tagjai személyesen
vagy számítógép elõtt ülve rövid
idõn belül megvásárolták a Víg-
színház Makrancos Kata, a kolozs-
vári társulat Hedda Gabler és a
nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház Koccanás címû elõadásá-
nak összes belépõjét. 

A magyar színházi világ leg-
rangosabb eseményén idén hét
nagyszínpadi és hét stúdiószínhá-
zi elõadás száll versenybe. A da-
rabokat Lõrinc Katalin táncmû-
vész, Rockenbauer Zoltán mûvé-
szettörténész, Zappe László kriti-
kus és Bicskei István rendezõ, ko-
reográfus válogatta ki a magyar-
országi és határon túli magyar
színházak 2011. március 1. és
2012. február 29. között bemuta-

tott elõadásai közül. A produkci-
ók a Pécsi Nemzeti Színházban
és a Bóbita Bábszínházban látha-
tók majd, a díszvendég Cserhalmi
György színmûvész lesz.

Az Andrei ªerban-rendezte
Hedda Gablert június 15-én és 16-
án láthatja Pécs közönsége. Er-
délybõl a marosvásárhelyi
Yorick Stúdió és a Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulatának
közös produkciója, a Bányavirág
is a POSZT versenyprogramjá-
ban szerepel. Székely Csaba da-
rabját június 14-én és 15-én játsz-
szák Pécsett. 

Az ügyvezetõ elsõsorban a Ko-
dály Központba és a Zsolnay Kul-
turális Negyedbe tervezett, úgy-
nevezett off-programok közül ki-
emelte a tizennyolc év után újra
színpadra lépõ East együttes kon-
certjét, a L’art pour L’art jubileu-
mi estjét, valamint Varnus Xaver
koncertjét Bodrogi Gyula szín-
mûvész vendégszereplésével. A
POSZT-ot emellett számos kiállí-
tás, koncert, író-olvasó és közön-
ségtalálkozó színesíti. A színházi
találkozó idején kezdõdõ Sétatér
fesztivál idén a Zsolnay negyedben
kap helyet, s a negyed és a belvá-
ros között városnézõ kisvonat is
szállítja a közönséget.A 175-180
millió forintos költségvetésbõl
megszervezett POSZT az elmúlt
évek tapasztalatai alapján mint-
egy ötvenezer látogatót vonz, s
nemcsak a rendezvényhelyszí-
nek, hanem a baranyai megye-
székhely szállodái és éttermei is
megtelnek vendégekkel. 

POSZT: minden jegy elkelt

a kolozsváriak elõadására
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Ne tanítsák
Faludy Györgyöt?

Bánk bán Vásárhelyen

A Kossuth-díjas író, költõ 2006-ban, 96 évesen hunyt el

A Bánk bánt tavaly szeptemberben mutatták be Sepsiszentgyörgyön

Totka László

Vasárnap kezdõdik a Festum
Varadinum. A nagyváradi kul-

turális rendezvénysorozatot a
Varadinum Kulturális Alapítvány
és a négy magyar történelmi egy-
ház jóvoltából huszonegyedik al-
kalommal szervezik meg – tájé-
koztatta tegnap a sajtót Biró Ro-
zália, Nagyvárad alpolgármeste-
re. Az idei Festum fõvédnökei
Kelemen Hunor kulturális és
örökségvédelmi miniszter, vala-
mint Halász János, a magyaror-
szági Nemzeti Erõforrás Minisz-
térium államtitkára. A sorozat va-
sárnap, április 29-én ünnepi isten-
tisztelettel indul útjára a nagyvá-
rad-újvárosi református templom-
ban. Elõrendezvényként április
28-án, szombaton a Diákokért
Egyesület  szervezésében a Könyv
Napjára várják az érdeklõdõket,
az Ady Endre Líceum dísztermé-
be. A rendezvénysorozat gerincét
alkotó, immár hagyományos
programok mellett az idei rendez-
vénysorozatba új színt hoz, hogy
Fényes Szabolcsra, az Erkel Fe-
renc-díjas, nagyváradi születésû
zeneszerzõre emlékeznek. Május
6-án, vasárnap a nemzetközi Ma-
mamérföld nevû séta 17 órától in-
dul a Szent László térrõl. A Szü-
lés Hete apropóján szervezett tá-
jékoztató rendezvényen kisma-
máknak és családot tervezõknek
nyújtanak információkat. A soro-
zat ugyanaznap 18 órától a Szak-
szervezetek Mûvelõdési Házában
sorra kerülõ díjkiosztó ünnepség-
gel, majd az azt követõ, Fényessé-
ges Csillag címû, táncos misztéri-
umjátékkal ér véget. 

Kultúrfolyam

Nagyváradon



10.00 Aktuális 10.30 Kár-
pát Expressz 16.00 Híradó
16.15 Tájkép 16.35 Kár-
pát Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Híradó 17.50 Egész-
séges percek 18.00 Szent
Mihály napi játékok 18.30
Híradó 19.00 Kultúrcsepp
19.30 Híradó 20.00
Többszemközt 20.30 A
honfoglaló magyarok mű-
vészete 21.00 Híradó
21.30 Kultúrcsepp 22.00
Többszemközt 22.30 Hír-
adó 23.00 Napraforgó
(ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Elátkozott sors
(kanadai thriller) 12.55
Gyilkos fullánk (amerikai-
kanadai film) 14.30
Immigrants – Jóska menni
Amerika (animációs film)
16.00 Ocean’s Twelve
(am.-ausztrál vígjáték)
18.20 Telhetetlen űr (am.
sci-fi) 20.05 Ellenséges te-
rület 2 - Az ördög tengelye
(amerikai thriller) 22.00
Halálos riválisok (amerikai
film) 0.00 Kommandó
(amerikai film)

9.00 Titkok a múltból
(ismétlés) 10.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.00 A vég-
zet hatalma (sorozat)
14.15 Esmeralda (sorozat)
15.30 Predesztináltak
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Titkok a múlt-
ból (mexikói sorozat)
19.30 Elárult lélek (so-
rozat) 20.30 A végzet ha-
talma (sorozat) 22.00 Lola
(amerikai sorozat) 23.30
Hét bűn (brazil sorozat)
0.30 Igaz történetek
(ismétlés)

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda
13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.15 Élő muzsika 17.55
A nap hírei röviden

8.45 Pilótafeleségek (izra-
eli sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Hírek
13.15 Légy az enyém
15.15 Egy lépés a boldog-
ságig (török sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 20.00 A sors ellen
(török sorozat) 22.15 D-
Paparazzi (ismétlés)
23.00 Curly kincse (am.
vígjáték) 1.15 Amerikaiak
a Fekete-tengeren (török
vígjáték) 3.15 Kanal-D Hí-
rek (ismétlés)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 Ikon (ism.)
10.30 Ázsia (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
12.05 Panaszkönyv (ism.)
12.30 Sportré (ism.)
13.00 Déli híradó
13.45 Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Felfedező
17.05 BBC Reporters
A BBC riportműsora
17.30 BBC Hard Talk
18.00 Híradó
18.30 Európai híradó (ism.)
19.15 Bruttó
19.45 Tíz perc (ism.)
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.00 Híradó
23.30 Riasztás (ism.)
0.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat
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7.30 Híradó
7.35 Alpok-Duna-Adria
8.00 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.05 Hogy volt!? (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Csellengők (ism.)
12.30 Térkép (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Mindennapi hősök
(ism.)
15.40 Székely kapu
16.10 Munka-Társ (ism.)
16.40 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
17.05 Magyar elsők
17.25 Ízőrzők: Öttömös
18.00 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Kulisszatitkok
21.00 Sándor Mátyás (sor.)
22.20 Hírek
22.05 Dunasport
22.15 Kultikon
23.10 Törzsasztal
0.05 Koncertek az A38
hajón
0.55 Beavatás
1.35 Térkép (ism.)
2.00 Arcélek (ism.)
2.25 Bulgárok, kertészek
(dokumentumf.)

VIASAT3, 22.20
Érzéki csalódás

Randy, a helybéli bár pincére zárás után hazafelé belefut
egy gyönyörű lányba és egy ronda történetbe. Jewel igazi
szexbombaként jár a világban. Épp az imént menekült el
egy szatír elől. Az újra felbukkanó férfit Jewel hidegvérrel
megöli. Randy-t teljesen elkápráztatja a lány erőteljes sze-
mélyisége és enged csábításának. Mindent megtesz ettől
kezdve, amit a lány kér.

TVR1, 23.10
Köszöntjük Szarajevóban!

Egy amerikai és egy angol újságíró találkozik a boszniai há-
ború kezdetén Szarajevóban. Riportútjuk során elkerülnek
egy árvaházba, amelyet az odaadó Savic asszony vezet. Az
angol újságírót, Michael Hendersont annyira megrázza a
gyerekek sorsa, hogy úgy dönt, illegális úton eljuttatja őket
Angliába. Segítőtársa is akad, Nina, az amerikai önkéntes,
személyében...

Antena1, 0.15
Bíbor folyók 2.: Az apokalipszis angyalai

Niemans érzése szerint a halott, akit az egyik Lorraine-i ko-
lostorban befalazva találtak, nem egy szokványos áldozat. A
körülötte található ezoterikus jelek és a férfi furcsa, szertar-
tásszerű feláldozása mást sugallnak. Egy templom tövében
Reda, a fiatal rendőrkapitány egy Jézusra tökéletesen ha-
sonlító félholt emberre bukkan.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Ma Reggel
10.04 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban
10.25 A bűvös körhinta
10.40 Felfedező úton 
a Robinson család (sor.)
11.05 A Nyereg Klub
(sor.)
11.30 Lizzie McGuire
(sor.)
12.00 Magyar bulizene
13.01 Híradó délben
13.25 Hogy volt!?
14.50 Vidám elefántkór
(vígj.)
16.15 Felfedező úton 
a Robinson család (sor.)
16.40 A Nyereg Klub
(sor.)
17.05 Lizzie McGuire
(sor.)
17.30 Capri 
- Az álmok szigete (sor.)
18.25 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban
18.50 EuroChallenge Final
Four (élő)
Szolnoki Olaj KK-Besiktas
Milangaz
Férfi kosárlabda elődöntő
mérkőzés
21.00 Híradó este
21.30 Angyali érintés
(sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 Retro - Humor
0.15 MNASZ autós maga-
zin
0.45 Liliom (fr.-am. vígj.)

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Beyblade, 
A tini nindzsa teknőcök
újabb kalandjai, 
Boci és Pipi, 
Lego Ninjago
8.35 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli - Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.25 Második esély (sor.)
11.35 Top Shop
13.15 Asztro Show
14.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
15.15 Sarokba szorítva
(sor.)
16.15 Döglött akták
(am. krimisor.)
17.20 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa (mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf
Ki viheti el a milliókat?
21.10 Fókusz
21.50 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.25 CSI: 
Miami helyszínelők
(am. krimisor.)
23.30 Gyilkos elmék
(krimisor.)
1.35 Reflektor
1.50 Törzsutas (ism.)
2.15 Kemény zsaruk 
(am. sor.)

6.25 Teleshop
7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.35 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.45 Teleshop
11.50 EZO.TV
13.25 A láthatatlan em-
ber (am. sor.)
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
(amerikai-mex. sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Megasztár 6. (ma-
gyar szór. műsor), Döntő
Közben: Kenósorsolás
1.05 Grimm (am. sor.)
2.05 Tények Este Hírmű-
sor
2.40 EZO.TV
3.40 Alexandra Pódium
(ism.)

10.05 Gyilkos számok
(ismétlés) 11.00 Columbo:
Titkos ügyek (krimi) 12.55
A dadus (sorozat) 13.55 A
nagy házalakítás (ismét-
lés) 14.55 Shark - Tör-
vényszéki ragadozó (is-
métlés) 16.40 CSI (soro-
zat) 17.35 Esküdt ellensé-
gek (sorozat) 18.35 Gyil-
kos számok (sorozat)
19.30 A nagy házalakítás
20.30 Jóbarátok (s)
21.25 Két pasi (s) 22.20
Érzéki csalódás (am. vígj.,
2001) 0.05 CSI (ism.)

7.00 Sport.ro Hírek 8.00
Sport.ro Hírek 9.00
Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Tenisz: BRD Năstase
Ţiriac Trophy 2012 (live)
17.00 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Europa
League összefoglaló
20.00 LK Superstars:
Iftimoaie vs Stoica 21.00
Wrestling RAW 23.00
Sport.ro Hírek 23.10
Pokerstars Big Game
0.00 Sport.ro Hírek

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve (s)
11.10 DTK (talk show)
(ism.)
12.00 Tetőtől talpig
12.30 Múzeumtúra
13.01 Híradó délben
13.25 P’amende Roma
kultúra
13.55 Esély
14.30 Magyar elsők
14.30 Marslakók
(magyar sor.) (ism.)
15.00 Elcserélt lányok
(am. sor.) (ism.)
15.45 Angyali érintés
(am. sor.)
16.35 Capri - Az álmok
szigete (olasz sor.)
17.35 MM A megoldások
magazinja
18.40 Everwood 
(am. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 Szálka, avagy Bagi
és Nacsa megakad a torkán
22.40 Mindenből egy van
(magyar sor.)
23.35 Az Este
0.10 Négy szellem
1.10 Melissa és Joey 
(am. vígj. sor.)
1.35 Waczak Szálló 
(vígj. sor.)

7.00 Reggeli híradó
9.10 A palota legendái:
Jumong herceg (dráma-
sor.)
10.20 Zoom
10.25 Dănutz S.R.L.
(ism.)
11.20 Túl a hírnéven
11.30 Dănutz S.R.L. 
(ism.)
12.30 Sztárgyár
12.45 A palota legendái:
Gyebaek 
(dél-koreai drámasorozat)
14.00 Hírek
14.45 e-Fórum
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Románia parla-
mentje
16.50 La vie en rose 
(life-style magazin)
17.40 A palota legendái:
Gyebaek 
(dél-koreai drámasorozat)
18.53 Hírek,
Időjárásjelentés
20.00 Híradó plusz 
– a nap válaszai
21.00 Egyszer az életben
– szórakoztató magazin-
műsor (live)
23.10 Köszöntjük Szaraje-
vóban! (angol-amerikai há-
borús filmdráma, 1997)
1.00 Distractis Show
(ism.)
1.55 Professzionisták
(ism.)

4.15 A bagoly kiáltása
(angol-német-francia-
kanadai filmdráma, 2009)
(ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport
10.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
11.00 Kisvárosi 
gyilkosságok 
(A Midsomer gyilkosságok) 
(angol krimisor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.45 A kis hercegnő
(amerikai családi film,
1995)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă 
szórakoztató műsora
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 A románok 
tehetségesek 
– verseny show
0.15 Öregfiú 
(dél-kor. thriller, 2003)
2.30 A kis hercegnő
(amerikai családi film,
1995) (ism.)

6.00 Híradó, Sport 
(live)
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
(live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 A „vénlegény” 
– verseny show (ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
- talk show 
Simona Gherghevel
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.20 Liga 1: FC Braşov-
FC Dinamo labdarúgó mér-
kőzés
22.20 Kickboxer 3.: 
A küzdés művészete
(amerikai akcióf., 1992)
0.15 Bíbor folyók 2.: 
Az apokalipszis angyalai
(francia-olasz-angol
akcióf., 2004)
2.00 Szinbád kalandjai
(kanadai kaland sor.)
3.00 Közvetlen hozzáfé-
rés (ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Levintza bemutatja
(ism.)
8.30 Stílustitkok (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Focus Monden 
(ism.)
10.30 CSI: A helyszínelők
(ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Sport,
diéta és egy sztár
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek talákozása
(indiai sorozat)
15.00 Mindent 
az anyákról
16.00 A négyek jele 
(kanadai kalandfilm,
2001)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Nesztelen ragadozó
(amerikai akciófilm, 1997)
22.30 Fegyvertársak
(amerikai western, 2003)
1.00 Hírek,
Időjárásjelentés 
(ism.)
2.00 Nesztelen ragadozó
(amerikai akciófilm, 1997)
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Ki ad többet? 
- Elvis Cadillacje
7.30 Licitvadászok
8.00 Autókereskedők 
- Land Rover Defender
9.00 Hogyan készült?
10.00 Hogyan 
csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Konyhai katasztrófák
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők 
- TVR S2
15.00 Újjáépítők 
- A Corvette eltűnése
16.00 Ki ad többet? 
- Függetlenségi 
Nyilatkozat / 
Mozgó áruda
16.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés 
törvényei 
- A vörös sziklák vidékén,
Műhelytitkok
19.00 Autókereskedők
úton 
– Lotus, 
21.30 Hogyan készült?
22.00 Gyomorforgatók
23.00 A titkosszolgálat
titkai
0.00 A túlélés törvényei 
- Lakatlan sziget
1.00 Autókereskedők 
- Alfa Romeo Spider
Veloce 2000
2.00 Ross Kemp 
- Gengszterbandák nyomá-
ban

6.00 Hírek (ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 Anasztázia 
(amerikai-osztrák romanti-
kus dráma, 1986) (ism.)
10.00 Sztárgyár
11.00 Vallomások
12.00 Biznisz óra (ism.)
13.00 Késhegyen
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina 
és a lányok 
(olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Info +
18.15 Sztárgyár 
– verseny show
18.40 Anasztázia 
(amerikai-osztrák romanti-
kus dráma, 1986), 
2. rész
20.30 Európa természeti
kincsei
21.30 Balkáni szokások
22.30 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Egyeseknek ez tet-
szik
1.10 Anasztázia 
(amerikai-osztrák romanti-
kus dráma, 1986), 
2. rész (ism.)
2.50 Biznisz óra 
– informatív műsor 
(ism.)
3.40 Foci (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 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30
Operettparádé 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

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

PÉNTEK
2012. április 27.

BUKARESTI RÁDIÓ

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli 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

KOSSUTH RÁDIÓ



8.00 Mester József: A ke-
nyér 8.30 Zene 8.45 Ízelí-
tő, ismétlés 9.00 Aktuális
9.30 Hitélet 10.00 Népze-
ne 10.15 Néptánc 16.00
Hitélet 16.30 Piactér,
ismétlés 17.30 Hargita
Magazin 18.30 Híradó
19.00 Erdélyi Kávéház
19.30 Híradó 20.00 Jóté-
konysági nótaest a türi
magyar ház felújításáért
22.00 Többszemközt
22.30 Híradó 23.00 Erdé-
lyi Kávéház 23.30 Tájkép,
ismétlés

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Kidobós: Sok flúg
disznót győz (amerikai-
német vígjáték) 12.50 A
zűrhajó (német sci-fi
vígjáték) 14.25 A skacok
meg a kukacok (am.
vígjáték) 16.00 Egyedül
nem megy (francia dráma)
17.50 A Jaguár (francia
kalandfilm) 19.50 Sugar-
landi hajtóvadászat (ame-
rikai filmdráma) 22.00
Szerelem a Fehér Házban
(am. vígjáték) 0.10 Ne
szólj száj! (am. akciófilm)   

7.30 Titkok a múltból (me-
xikói sorozat) 10.45 El-
árult lélek (mexikói
sorozat) 12.15 A sors ere-
je (sorozat) 14.30 Esme-
ralda (mexikói sorozat)
15.30 Predesztináltak
(mexikói sorozat) 16.30
Mesés hölgyek 17.30 A
lángoló ég alatt (am-kol.
sorozat) 19.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 20.30 A sors
ereje (sorozat) 22.00 Lola
(am. sorozat) 23.30 Hét
bűn (sorozat) 0.30 Igaz
történetek (ism.)   

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

8.15 Nevessünk! 9.00
Mesteremberek ideje 9.45
D-Paparazzi (ismétlés)
10.30 Liceenii Rock ‘n’
Roll (román vígjáték)
12.30 Kanal-D Hírek
13.30 Cancan TV 15.45
Az otthoni hét év 17.15 Vé-
letlen anya 18.45 A nap
híre 19.00 Kanal-D Hírek
19.45 Ez Románia! 20.30
A 90-60-90-as menyas-
szony 22.30 Solo (mexi-
kói-am. akciófilm) 0.30
Chupacabra (angol-ameri-
kai horror, 2003)

9.05 Befutó
9.30 Iskolapélda (ism.)
10.05 Felfedező
10.30 BBC Click
11.05 Ikon (ism.)
11.30 Ősök tere (ism.)
12.05 Tíz perc
12.30 Stopper (ism.)
13.00 Déli híradó
13.40 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Panaszkönyv (ism.)
14.30 GyógyHír
15.05 Garázs
15.30 Bruttó (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Európai híradó
(ism.)
17.05 Ázsia
17.30 Globál (ism.)
18.00 Híradó
18.30 BBC Reporters (ism.)
A BBC riportműsora
19.05 BBC Hard Talk (ism.)
19.30 Célpont (ism.)
20.00 Híradó
20.30 Retrográd (ism.)
21.05 Civil kaszinó (ism.)
22.00 Híradó
22.30 Riasztás (ism.)
23.05 Vetítő (ism.)
Válogatás magyar doku-
mentumfilmekből
23.06 Allah minden nap-
ján szaladnak a lovak
0.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
0.30 Felfedező (ism.)
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7.00 Gazdakör
7.25 Máramaros
8.10 Százéves asszony
(magyar tévéf., 1976)
9.15 Családi krónikák
9.45 Duna anzix
10.05 Daktari 
(am. kaland sor.)
11.00 Zarándokutakon
11.30 Világ-nézet
12.30 Munka-Társ
13.02 Híradó - Déli
13.15 Száműzött magyar
irodalom
13.45 Vannak vidékek
14.15 Heuréka! 
Megtaláltam!
14.45 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
15.15 Önök kérték! 
(ism.)
16.10 Pannon expressz
16.40 Talpalatnyi zöld
17.15 A fantasztikus 
labirintus 
(angol-am. fant. film,
1986)
19.00 Híradó
19.30 Hogy volt!?
20.30 Georges Feydeau:
Bolha a fülbe 
(magyar színházi felv.)
23.25 Csík Zenekar 
a Művészetek Palotájában
(koncertf.)
1.30 Dunasport
1.45 California Dreamin’
(befejezetlen) 
(román filmdráma, 2007)

m1, 21.10
Jane Austen magánélete

A XVIII. századi Angliában ostobaság volt szerelemből háza-
sodni. Mr. és Mrs. Austen a gazdag Mr. Wisley-t nézte ki lá-
nyuk, Jane, jövendőbelijének, de Jane makacs volt, aki
szembe ment a hagyományokkal. Megismerkedett a kicsa-
pongó életet élő, megfékezhetetlen, de nagyon sármos jog-
tudóssal Tom Lefroy-jal és szikrázó, romantikus, igaz szere-
lem bontakozott ki közöttük.

RTL Klub, 22.55
Osztályalsó

Tracy „Tre” Stokes zöldfülű biciklis rendőr, akinek minden
vágya, hogy egy igazi nagy ügyben nyomozhasson. Hama-
rosan rámosolyog a szerencse, neki kell az egyik elit ma-
gániskolában történt gyilkosság ügyét felderítenie, és a
gyilkost elkapnia. Nyomozása során azonban olyan dolgot
fedez fel, amely minden elképzelhető rossz hírnél is ros-
szabb és halálosabb.

DUNA Tv, 1.45
California Dreamin’ (befejezetlen)

1999-ben járunk, a koszovói háború idején. Egy osztagnyi
NATO katona igyekszik Szerbia felé, tehervagonjukon akár a
háború kimenetelét is befolyásolható fontos radar-lokátor-
ral. Csakhogy olyasmi történik, amire Doug Jones kapitány
a legkevésbé sem számít: egy romániai kisváros vasútállo-
másán a szállítmányhoz tartozó dokumentumok hiányára hi-
vatkozva a csökönyös állomásfőnök feltartóztatja őket.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
8.16 Mesék
10.20 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
10.50 A Nyereg Klub
(sor.)
11.15 Lizzie McGuire (sor.)
11.35 Lovas magazin
12.05 KorTárs
12.30 Szerelmes földrajz
13.02 Marslakók (sor.)
15.25 Magyarország tör-
ténete
15.55 Mikrobi
16.15 Állatkerti mesék
16.05 Mesék
16.30 Fesztiválzenekar a
gyermekekért
16.45 A hangyák mindent
tudnak
17.00 Mikkamakka, gyere
haza!
17.30 Barátom, Bonca 
(ifjúsági f.)
18.30 Pocok, az ördögmo-
toros (sor.)
19.00 Mi micsoda
19.30 Esti mese
20.05 Melissa és Joey
(sor.)
20.25 Waczak Szálló
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Családi űrutazás
(am. f. dráma)
23.15 Munkaügyek
0.10 Újpest FC - Vasas Híd
labdarúgó mérkőzés
1.50 Jane Austen magán-
élete (életr. drám.)

8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, 
Garfield, Éliás, a kis men-
tőhajó, 
Yakari, 
Lassie és a mentőcsapat,
Tűzoltó mesék, 
Szilveszter és Csőrike ka-
landjai, 
Hupikék törpikék, 
Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szaki
11.00 Lego Ninjago 
(dán anim. sor.)
11.30 Asztro Show
12.30 Házon kívül
13.00 Autómánia
13.40 Csurgó-Szeged férfi
kézilabda-mérkőzés (élő)
Elődöntő 
- élő közvetítés
15.25 Castle 
(am. sor.)
17.30 Az ifjú időlovagok
(am. fant. kalandf., 2008)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 Csillag Születik
- Tehetségkutató show-

műsor
22.55 Osztályalsó 
(am. akció-vígj., 2005)
Utána: RTL-hírek
0.50 Huligánok 
(am.-angol filmdráma,
2005)
2.55 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.)

7.25 Tv2 matiné
414-es küldetés, 
Bajkeverő majom, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó
11.00 Egyik kutya, másik
nem!
11.30 Babavilág
12.00 9 hónap
12.30 Tűsarok 
(magazinműsor)
13.00 Én is szép vagyok
(ism.)
13.30 Bajnokok Ligája
magazin
14.00 TopSpeed
14.30 Autóguru
15.00 Sheena, 
a dzsungel királynője 
(am. kaland sor.)
16.00 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.00 Hawaii Five-0 
(am. sor.)
18.00 Sas kabaré
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Aktív Extra
A TV2 tudományos és is-
meretterjesztő magazinja
20.35 A medál 
(hongk.-am. vígj., 2003)
22.25 Love Guru 
(am. vígj., 2008)
Közben: Kenósorsolás
0.00 Kótyagos szerelem
(am. rom. vígj., 2002)
1.45 EZO.TV
2.45 Kalandjárat (ism.)
3.40 Vers éjfélkor

10.25 Columbo: Nyugod-
jék békében (am. krimi,
1990) 12.15 Jane Eyre
(angol minisorozat) 14.20
Szívek szállodája (s) 15.15
Szex és New York light
(sorozat) 16.20 Éden Ho-
tel 2 (ism.) 18.15 Sírba vi-
szel (am. vígjáték, 1997)
20.15 Le a fejjel! (magyar
vígjáték, 2004) 22.00
Jackie Brown (amerikai
krimi, 1997) 1.00 Elve-
szett jelentés (amerikai-
japán romantikus dráma,
2003)

10.00 Sport.ro Hírek
10.05 ProMotor 11.00
Pontos sportidő 12.00
Apám erősebb! 13.00
Sport.ro Hírek 14.00 Te-
nisz: BRD Năstase Ţiriac
Trophy 2012 (live) 15.45
Formula 2: Algarve 16.25
Europa League 17.00
Mitica ligája 18.00
Sport.ro Hírek 19.00
Mitica ligája 20.00 Foga-
dás a félelemmel 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling 23.00 1000 ha-
lálos történet

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Az Este (ism.)
7.00 Magyar gazda
7.25 Anno
7.55 Ma Reggel
Közéleti műsor
10.00 Delta
10.30 Mozdulj!
11.00 Angi jelenti 
- Biciklis futárok
11.30 KorTárs
12.00 Opera Omanban
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Múlt-kor
13.35 Zöld Tea
14.05 Jelfák
14.20 Tetőtől talpig
14.50 Nagy-Britannia ma-
dártávlatból
15.50 Családi űrutazás
(amerikai filmdráma,
2006)
17.35 A Szövetség
18.30 Gasztroangyal
19.30 SzerencseSzombat
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Jane Austen ma-
gánélete (angol-amerikai-
ír életrajzi dráma, 2007)
23.10 Szeretettel Holly-
woodból
23.40 Ibsen: Nóra 
(magyar színházi felv.)
1.50 Nagyon zene
Heaven Street Seven
3.10 Porrá leszünk 
(angol krimisor.)

7.00 Rajzfilm klub
7.55 Zoom
8.10 Az ember 
és az idő
9.30 Zarándok
10.10 Gyermekek 
televiziója
11.30 Közelebb hozzád
12.00 Pro Patria
12.30 Az én Európám
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.30 Egyszer 
az életben 
– szórakoztató műsor
15.30 Egyszer az életben
– szórakoztató műsor
16.30 Találkozunk 
a TVR-ben 
– talk show 
(live)
18.00 Tévéenciklópédia
18.53 Hírek, 
időjárásjelentés
20.00 Híradó interjú
20.25 Distractis Show
(szórakoztató magazin)
21.25 Az utolsó légió
(angol-olasz-francia-tunézi-
ai akciófilm, 2007)
23.15 Professzionisták
(talk show)
0.15 A hó királya
(kolumbiai-francia-spanyol
akciófilm, 2004)
1.55 Köszöntjük 
Szarajevóban! 
(angol-amerikai háborús
filmdráma, 1997)
(ism.)

6.00 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă 
szórakoztató műsora
(ism.)
7.00 Pro Tv-hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Mi történik doktor
úr?
10.45 Fogadás az élettel
(román sorozat) 
(ism.)
12.00 Fogadás az élettel
(román sorozat) 
(ism.)
13.00 Pro Tv-hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.05 Nagy akarok lenni
(amerikai vígjáték, 1988)
15.15 A románok 
tehetségesek
– verseny show
19.00 Pro Tv-hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 A szövetség
(amerikai-német-cseh-
angol kalandfilm, 2003)
Sz.: Sir Sean Connery,
Naseeruddin Shah
22.45 Megérint a halál
(amerikai akcióthriller,
1995)
1.00 A szövetség
(amerikai-német-cseh-
angol kalandfilm, 2003)
(ism.)
2.45 Megérint a halál
(amerikai akcióthriller,
1995) (ism.)

4.45 Lale 
(török sor.) (ism.)
5.28 Teleshopping
6.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés
9.00 Beethoven
nagy áttörése 
(amerikai családi film,
2008)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
17.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
20.20 Valhonnan ismer-
lek – verseny show
Alina Puşcaş és Cosmin
Seleşi műsora
23.30 A fenébe is 
- Xtra show– szórakoztató
műsor
1.00 Én és a hercegem 2.
- A királyi esküvő 
(amerikai romantikus víg-
játék, 2006)
3.00 Beethoven 
nagy áttörése 
(amerikai családi film,
2008) (ism.)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 A négyek jele 
(kanadai kalandf., 2001)
(ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Mosoly 
négy keréken
11.00 Stílustitkok 
– life style magazin
11.30 Sport, diéta és egy
sztár
12.00 Zöld arc
13.00 Fintescu hídja
14.00 Barátok közt 
(amerikai romantikus drá-
ma, 2009)
16.15 Anyacsere 
- reality show (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
- reality show (ism.)
20.30 Ha ölni kell 
(amerikai filmdráma,
1996)
Sz.: Samuel L. Jackson,
Matthew McConaughey
23.30 Nirvana 
(olasz-francia-angol sci-fi,
1997)
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.30 Nirvana 
(olasz-francia-angol sci-fi,
1997) (ism.)

7.00 Ki ad többet? 
- Azok a nyolcvanas évek!
7.30 Licitvadászok 
- A gengszter whiskey-je
8.00 Autókereskedők 

- Volvo P1800S
9.00 Titkok 
a fekete dobozból
10.00 A mérnök szemével
11.00 Ki ad többet? 
- Napóleon tükre / 
Első világháborús plakát
13.00 Licitvadászok
14.00 Viharvadászok
15.00 Dynamo 
- varázslat a világ körül
16.00 Vakmerők 
- Az égjáró
17.00 Hogyan csinálják? 
- Turbo különkiadás: 
Teljes védelem
18.00 Egyszer 
egy ilyet vezetni!
19.00 Újjáépítők 
– A Corvette eltűnése
21.00 Viharvadászok
22.00 Dynamo 
23.00 Licitvadászok
0.00 Ki ad többet? 
- Cigarettagyújtó fiúcska
1.00 Aranyláz Alaszkában
- Csúszós lejtőn
2.00 Egyszemélyes 
hadsereg - Bajtársak

5.20 Mesager
6.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
7.00 Teleshopping
8.00 Cap compas
8.30 Szentek és mester-
ségek
9.00 UEFA Champions
League Magazin
9.30 Auto mania
10.00 Sztárgyár
11.00 Városi kaland
12.00 Minden pénzt meg-
ér – informatív műsor
13.00 Jamie forradalma
13.30 Románia ízvilága
14.10 Figyelem, 
énekelünk! 
– szórakoztató műsor
15.30 Zéró zona 
– reality show
17.00 Román útlevél
18.00 Kaland és termé-
szet
18.35 Răzushow 
(szórakoztató magazin)
19.30 Topping 
(life-style magazin)
20.10 Sztárgyár 
– verseny show
22.30 Hírek,
időjárásjelentés
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Gitárok ideje
1.00 Figyelem, énekelünk!
(ism.)
2.25 Városi kaland (ism.)
3.15 Minden pénzt megér
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ
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Ma Marcell és Tihamér
napja van.
A Marcell férfinév latin ere-
detû. A Marcellus család-
névbõl származik, ez pedig
a Marcus (magyarul Már-
kus) becézõjébõl. 
A Tihamér régi magyar
személynév, a szláv Tiho-
mir névbõl származik, je-
lentése: csend + béke. Ma-
gyar névként Vörösmarty
Mihály és Kisfaludy Károly
újította fel. 
Holnap a Zita, Péter és Tas
nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1986 – Robbanás és tûz a
csernobili atomerõmû egyik
reaktorában (Ukrajna), az
eddigi legsúlyosabb követ-
kezményû nukleáris baleset
békeidõben.
• 1996 – Csatlakozik a Mir
ûrállomáshoz az utolsó
modul, a Priroda.

Vicc
Két ügyvezetõ igazgató be-
szélget:
– Te fizetsz az embereid-
nek?
– Én nem.

– Én sem. És bejárnak?
– Be.
– Az enyémek is. Te, nem ké-
ne ezektõl belépõdíjat szed-
ni?

Recept
Húsos-rizses karfiol
Hozzávalók: 1 fej karfiol, 3
ek. olívaolaj, 2 fej hagyma, 50
dkg darált hús, 4 gerezd fok-
hagyma, 1 dl bor, 1 ek. mus-
tár, 2 pohár tejföl, 1 kanál
liszt, só, bors, 1,5 dl rizs.
Elkészítése: A karfiolt rózsá-
ira szedjük, és roppanósra gõ-
zöljük. A rizst feltesszük fõ-
ni. A hagymát felaprítjuk,
majd az olívaolajon üvegesre
pirítjuk, rátesszük a húst, és
azzal is tovább pirítjuk. Ízesít-
jük mustárral, fokhagymával,
sóval, borssal. Mikor megpi-
rult, felöntjük a borral, és to-
vább pároljuk. A tejföllel és
liszttel habarást készítünk. A
hús megpárolódása után, be-
habarjuk. Egy jénait zsira-
dékkal kikenünk és zsemle-
morzsával megszórjuk. A
karfiolt letesszük az aljára, rá-
terítjük a fõtt rizst, és bevon-
juk a húsos raguval. 180 fo-
kos sütõben 30 percig sütjük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Nem ártana egy orvosi kivizsgá-
lás. Ha beavatkozásra készül is,
ne akarjon túllõni a célon. Lehet,
hogy a baj nem is olyan nagy.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ma nyugodtabb napra számít-
hat, mint amilyenekben része
volt az utóbbi idõben. Van azon-
ban egy személy, aki még most is
ki tudja önt hozni a béketûrésbõl. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ha nincs résen, hamarosan úgy
érezheti magát, mint aki egyedül
maradt egy idejétmúlt világban. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Fontos esemény történhet egy is-
merõse életében. Akár rossz, akár
jó hír az, amit kap, ne felejtse el
kivenni a részét az illetõ örömé-
ben, bánatában. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Nem kellene a saját környezetét,
legfõképpen a munkatársait ter-
rorizálnia. Ha idegesnek érzi
magát, ne a beosztottain töltse ki
a mérgét. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Kissé fáradtan ébredhet, és ez az
egész napjára rányomhatja a bé-
lyegét. Lehet, hogy valami kez-
dõdõ betegség veri le a lábáról. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Csak olyan dolgokkal érdemes
ma foglalkoznia, amelyek megfe-
lelnek hosszú távú céljainak is.
Különben félõ, hogy erõi szétfor-
gácsolódnak. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egy barátja segítséget kérhet ön-
tõl. Ne tagadja meg, valószínû-
leg igen nagy a baj, de az ön se-
gítségével elejét lehet venni neki. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Kételyei támadhatnak ma egy
néhány nappal ezelõtt hozott
döntése helyességével kapcsolat-
ban. Az ítélettel azért még várjon
néhány napig. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Egy régi ismerõse valahogy más-
ként kezd el viselkedni önnel. El-
sõ ijedtségében talán túl durván
reagál. Ne nehezteljen, tavasz
van, áradnak az életerõk.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Felülkerekedhet önben a hivalko-
dó, erõszakosabb énje. Néha va-
lóban ez a helyes stratégia, de az
emberi kapcsolatok talán többet
jelentenek puszta stratégiánál. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ma végre újra a régi önmaga
lesz. A varázslat, mint mindig,
most is mûködik: egy mosollyal
gyógyírt hozhat a lelkekre. 
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Úgy élünk, mintha a kénye-
lem lenne az élet egyetlen célja.
Látszólag minden ebbe az
irányba mutat, minden erõn-
ket ennek érdekében fejtjük ki.
A kényelem viszont elõször lus-
tává, aztán pedig önzõvé tesz,
ami maga a pokol, hiszen
nincs senki, aki egy lusta és
önzõ embert szeretni tudna. A
kapcsolataink idõt, odafigye-
lést és nem kevés munkát igé-

nyelnek. Akinek fontosak a bará-
tai és értékesnek tartja a másik
embert, az nem keresi a kényel-
met. A kapcsolataiban él? ember
tudja, hogy élni csak azért érde-
mes, amiért meghalni is. Ami te-
hát  az önfeláldozásig elmen? lel-
kesedéssel tölt el, azért érdemes
élned. Minden egyéb vagy magá-
nyossá vagy beteggé tesz. A ma-
gány pedig már önmagában is
halálos betegség. 

Gondolatjel Visky István rovata

www.marosvasarhelyiradio.ro



Labdarúgás

T. J. L. 

Hiába vezetett már két
góllal is a Barcelona, a

John Terry kiállítása miatt
közel egy órát emberhát-
rányban játszó Chelsea 2-2-t
ért el kedden este a Camp
Nouban, és 3-2-es összesítés-
sel bejutott a labdarúgó Baj-
nokok Ligája döntõjébe.

A két vereség (0-1 a Chel-
sea-vel Londonban és 1-2 a
Real Madriddal hazai pá-
lyán) után angol ellenfeleik-
nek nekiesõ katalánok még
most sem tudják, hogyan
bukhattak el egy olyan mér-
kõzést, amelyen a labdabir-
toklás aránya 72-28 százalék,
a szögletrúgásoké 10-1, a lö-
véseké pedig 12-4. Roberto di
Matteo ezúttal is módfelett
pramitikus tanítványai két
soros védelemmel kezdték és
zárták is a mérkõzést, viszont
amikor kellett, azaz 0-2-nél,
megcsillantották támadóere-
jüket is. A Kékek jól felké-
szültek ugyan a domináns
futballal járó Barca-roha-
mokra, de a 35. percben még-
is hálójukban táncolt a labda
– Busquets gurított kapuba
miután csapattársai kipasz-
szolták a londoni védelmet.

Két perccel késõbb John
Terry hátulról rúgott bele
Alexis Sánchezbe és Cüneyt
Cakir török játékvezetõ
azonnal kiállította. A Barce-
lona gyorsan kihasználta az
emberelõnyt: a 43. percben,
a megszokotthoz képest for-
dított szereposztásban, Mes-
si adott tökéletes gólpasszt

Iniestának, aki nem hibá-
zott, 2-0. Az elsõ félidõ hosz-
szabbításában pazar góllal
szépített a Chelsea: Lam-
pard remekül ugratta ki
Ramirest, aki 15 méterrõl
emelt Victor Valdés felett a
hálóba, 2-1.

Szünet után folytatódott
is a Barca-nyomás, s Iniesta

blokkolt lövése után bünte-
tõhöz jutottak a katalánok
– Drogba szabálytalanko-
dott Messivel szemben. A
48. percben jogosan meg-
ítélt tizenegyest a sértett fél
a felsõ lécre vágta, Cech
verve volt. 

Aztán Puyolék végleg be-
költöztek az angolok térfelé-

re, fullasztó nyomás köze-
pette próbálták feltörni a di
Matteo-féle „cattenacciót”,
s amikor a 82. percben vég-
re betaláltak, a török síp-
mester les miatt érvénytele-
nítette Sanchez találatát. A
90. percben Mascherano 20
méteres lövését Cech tolta
szögletre, majd jött a fekete-
leves. Amikor már minden
Barca-játékos rohamozott,
Torres lecsapott egy elõre
vágott labdára, s saját térfe-
lérõl indulva bevezette a 16-
oson belülre, kicselezte
Valdést, és az üres kapuba
gurított, 2-2.

Ez volt a két csapat tizen-
kettedik találkozója UEFA-
kiírásban:  négy Chelsea és
három Barcelona-gyõzelem
mellett immár öt döntetlen
szerepel a listán. Érdekes,
hogy az 1999/2000-es sze-
zon kieséses szakaszában a
Chelsea 3-1-re nyert otthon,
majd az 5-1-re kikapott Bar-
celonában – a visszavágót
Guardiola és Di Matteo, az-
az a két mostani edzõ is vé-
gigjátszotta.

Egy hét alatt az FC Barce-
lona minden szinten csõdöt
mondott, hiszen a  minden
bizonnyal elmaradó spanyol
címvédés mellett a BL-finálé-
ba jutást is elpuskázta. 
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Röviden
Liga-2, 23. forduló

A labdarúgó Liga-2 23. for-
dulójában: elsõ (keleti) cso-
port: FC Botoºani– Gloria
Buzãu 1-0, Galaci Dunãrea–
Konstancai Farul 3-0,
Sãgeata Nãvodari–Bukaresti
Dinamo II 2-0, CS
Otopeni–Callatis Mangalia
0-1, Konstancai Viitorul–CS-
MS Iaºi 1-1, Bákói FCM–
CF Brãila 2-3, Astra II Giur-
giu–FC Snagov 3-0 (játék
nélkül), Victoria Brãneºti–
Delta Tulcea 0-3 (játék nél-
kül). Második (nyugati) cso-
port: Nagybányai Márama-
ros FC–Temesvári Poli 0-5, 
FC Argeº Piteºti–CSM
Râmnicu Vâlcea 2-2, Dévai
Mureºul–Nagyváradi Bihar
FC 1-4, Chindia Târgoviºte–
ALRO Slatina 0-0, Nagyvá-
radi Luceafãrul–FC Olt 3-1,
UTA–Gyulafehérvári Unirea
1-0, Gaz Metan Severin–
Besztercei Gloria 3-1, Buka-
resti Juventus–Tordai Arie-
ºul 3-0 (játék nélkül). 

Balázs Attila 
negyeddöntõs 

Rangos ellenfél, az olasz
Potito Starace legyõzésével
(6-3, 6-4) Balázs Attila a leg-
jobb nyolc közé jutott a Bu-
karestben zajló salakpályás
ATP-tenisztornán. Követke-
zõ ellenfele Xavier Malisse. 

Döbbenet a Camp Nouban 

A katalánoknak Fernando Torres adta meg a kegyelemdöfést a mérkõzés utolsó perceiben

Kosárlabda

Turós-Jakab László

Megelõlegezve a Ro-
mán Kosárlabda-szövet-

ség (RKSZ) döntését a Bu-
karesti CS Municipal óvása
ügyében, a Temesvári BC
férfi csapatának vezetõsége a
Constantin Jude Sportcsar-
nok hétvégi mûsorára tûzte
a Kolozsvári U-Mobitelco
BT elleni eldöntõ elsõ két
összecsapását, amelyekre
szombaton és vasárnap ke-
rül sor.

Tegnap délután az RKSZ
versenybizottsága elutasítot-
ta a CSM óvását miután be-
bizonyosodott, hogy – bár
nem tudta elismervénnyel bi-
zonyítani – a temesvári klub-
vezetés idejében befizette a
Branko Csuics technikai fa-
ultjáért járó pénzbírságot, így
a szerbnek játékjoga volt.
Maradt tehát a pályán elért
eredmény (Temesvár–CSM
78-64), amelynek köszönhe-
tõen a Bega-mentiek 3-2-re
nyerték a párharcot.   

A bajnoki címvédõ U-
Mobitelco BT és a BC kö-
zött az alapszakaszban érvé-
nyesült a papírforma: Ko-
lozsváron (85-68) és Temes-
váron (72-71) is hazai siker
született. 

A másik ágon Medgyesen
indul a Gaz Metan és a CSU
Asesoft Ploiesti három gyõ-
zelemig tartó sorozata. A
bajnokságban mindkétszer a
Prahova megyeiek nyertek,
idegenben 20-0-ra (zöld asz-
tali döntés nyomán) és Brazi-
ban pedig 75-72-re.  

A nõi bajnokságban teg-
nap a rájátszás második sza-

kasza keretében léptek pályá-
ra. Az 5-8. helyekért a BCM
Danzio 86-60-ra verte Te-
mesváron a CST Alexandri-
át és 2-0-lal nyerte a párhar-
cot. Craiován a helyi SCM
U és a Gyulafehérvári CSU
találkozott. A hazai 98-63-
at követõen a CSU 90-56-ra
nyerte az idegenbeli mec-
cset is és az 5. helyért játsz-
hat a temesváriakkal. Az
alexandriai és a craiovai csa-
pat a 7. helyért folytathatja,
az elõbbiekhez hasonlóan
két gyõztes csatáig.

A 9-12. helyekért is indul-
tak a sorozatok. A CS Mu-
nicipal Sportul Studenþesc
91-61-re verte Bukarestben
az U-t, s ma is a fõvárosban
fogadja kolozsvári ellenfelét.
A Rapid–Brassói Olimpia
párharc ma kezdõdik és hol-
nap folytatódik – Bukarest-
ben. 

Az idegenbeli sikert köve-
tõen a Poli Naþional tegnap
kikapott Iaºi-ban a CSM U-
tól (60-61), így szombaton
Nagyváradon dõl el, hogy ki
marad az élvonalban. A má-
sik kiesõ minden bizonnyal a
Bball 6 Sepsi BC lesz, amely
ma a Bukaresti Olimpiát fo-
gadja. Az elsõ mérkõzést 39-
93-ra vesztették el Veres Atti-
la és Vass Ildikó tanítványai,
s bravúr Sespiszentgyörgyön
sem várható a nagyon fiatal
és tapasztalt játékosokból ál-
ló Kovászna megyei alaku-
lattól. 

A Szatmárnémeti CSM–
Aradi ICIM UVG (az elsõ
mérkõzésen: 54-61) és Ma-
rosvásárhelyi Nova Vita–
CSM Târgoviºte (50-72)
elõdöntõ mérkõzések lapzár-
ta után fejezõdtek be. 

Elõdöntõben Temesvár

Sznúker 

T. J. L.

Kedden este újabb ki-
emelt búcsúzott a

sheffieldi Crucible Színház-
ban zajló sznúker világbaj-
nokságon: az utóbbi hóna-
pokban kiegyensúlyozottan
jól teljesítõ angol Stephen
Lee-t honfitársa, Andrew
Higginson gyõzte le 10-6-ra. 

Stephen Hendry (23. a vi-
lágranglistán), Jamie Jones
(36.), David Gilbert (68.) és
Cao Jüpeng (81.) után

Higginson az ötödik olyan
továbbjutó, aki a selejtezõ
nyomán került fel a fõtáblá-
ra. A sorsolás szeszélye foly-
tán ketten közülük egymás
ellen játszanak, Jones Hig-
ginsonnal. 

Szintén kedd esti angol
párharcban Barry Hawkins
elõnnyel zárta a világelsõ
Mark Selby elleni elsõ „fél-
idõt”, 6-3. 

Tegnap az angol Joe Perry
ott folytatta Graeme Dottal,
ahol elsõ nap abbahagyta: az
elsõ játékrész 8-1-e után
meglepõen sima 10-1-re

nyerte a skót elleni párhar-
cot.  

Ennél jóval kiegyensúlyo-
zottabb volt a Ting Csün-huj
és a szintén a selejtezõbõl
jött Ryan Day találkozójá-
nak második része. A kínai
4-6-ról 8-6-ra fordított, a haj-
rá azonban a walesinek sike-
rült jobban, aki 10-9-re nyert.
Délután az angol Judd
Trump 10-7-re verte a walesi
Dominic Dale-t, és indult a
walesi Mark Williams és a
kínai Luj Csuang mérkõzése
is („félidõben: 6-3).

Lapzárta után megkezdõ-

dött az Allister Carter–Mark
Davis angol párharc és befe-
jezõdött a Selby–Hawkins
találkozó is. 

Ma befejezõdnek az elsõ
forduló mérkõzései (Carter–
Davis és Williams–Csuang)
és két párban már a legjobb
nyolc közé jutásért játsza-
nak: a walesi Stephen
Maguire Joe Perryvel, az
ausztrál Neil Robertson pe-
dig az angol David Gilberttel
találkozik. A világbajnokság
eme fázisában már legtöbb
25 frame-et játszanak, a gyõ-
zelemhez tehát 13 kell. 

Sheffield: hullnak a kiemeltek

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Életét féltette, amikor
kényszervallatások kö-

zepette bevallotta „bûneit” a
kínai bundabotrány egyik
fõvádlottja, Hszie Ja-lung
(Xie Yalong), a Kínai Lab-
darúgó Szövetség volt veze-
tõje – mondta a kedden bíró-
ság elé állított egykori sport-
vezetõ ügyvédje és a férfi hú-
ga. Hszie ellen korrupciós és
bundaügyek miatt indítottak
eljárást; a vád szerint 1,72
millió jüan (0,91 millió új
lej) kenõpénzt fogadott el,
120 ezer jüant (63600 új lejt)
például a Nike cég marke-
tinggel foglalkozó illetékesé-
tõl, 210 ezer jüant (111300
új lejt) pedig a kínai Impulse
sportszergyártótól.

A 11 órán át tartó keddi
tárgyalást követõen az
északkelet-kínai Liaoning
tartomány Tantung (Dan-
dong) városában Hszie ügy-
védje közölte újságírókkal,
hogy ügyfelét 2010 szeptem-
bere – õrizetbe vétele – óta a
rendõrségi kihallgatások so-
rán különféle kínzásoknak
vetették alá, elektromos sok-
kot, alvásmegvonást alkal-
maztak nála, és pofozták.

Csin Hsziao-kuang (Jin
Xiaoguang) a bíróság épü-
letén kívül beszámolt arról:
Hsziet többször véresre ver-
ték. A volt sportvezetõ állí-
tólag azt mondta, csak az
életét mentette, amikor elis-
merte az ellene felhozott
vádakat, s arra várt, hogy a
televízió kamerái elé állhas-
son, és elmondhassa az iga-
zat.

A South China Morning Post
címû hongkongi lap összeál-
lításában idézik Hszie húgát
is, aki jelen volt a keddi bíró-
sági tárgyaláson. Hszia Ja-
mej (Xie Yamei) szerint báty-
ja a vádban szereplõ összeg-
bõl több mint egymillió jüa-
nért nem felelõs. Azt is el-
mondta, hogy bátyjának
szívpanaszai voltak, miután
megverték és elektromos sok-
kolóval bántalmazták.

A Hszinhua hírügynökség
szerdai összeállításában be-
számol arról: Hszie Ja-lung
ügyvédje kérelmezte, hogy
ügyfele valamennyi vallomá-
sát tekintsék semmisnek, mi-
vel azokat – állítása szerint –
erõszakkal csikarták ki belõle.

Hszie ügye annak a kínai
bundabotránynak a része,
amelyben körülbelül ötven
sportvezetõ, futballklub tulaj-

donos és bíró és volt játékos
érintett. A szövetség volt he-
lyettes vezetõjét februárban
10 és fél évi börtönre és pénz-
büntetésre ítélték, mert bizo-
nyítást nyert, hogy 1,25 mil-
lió jüant (0,66 millió új lejt)
fogadott el mérkõzések ered-
ményének bebiztosításáért.
Szerdán Hszie utódja, az 50
éves Nan Jung (Nan Yong)
áll bíróság elé Liaoning egy
másik városában, Tieling-
ben, míg a nemzeti váloga-
tott négy volt tagjának ügyét
Senjang (Shenyang) város-
ban tárgyalják. Ugyancsak
vádat emeltek Li Tung-seng
(Li Dongsheng) ellen, aki a
futballszövetség játékvezetõi
bizottságának vezetõje volt.
Õ 790 ezer jüant (418700 új
lejt) fogadott el, és további 60
ezer jüant (31800 új lejt) el-
sikkasztott. 

Bundabotrány Kínában


