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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2139 ▼
1 amerikai dollár 3,0580 ▼
100 magyar forint 1,5430 ▼

Repetázik a minifesztivál

Mind a szervezõk, mind a résztvevõk sike-
resnek ítélik a 4X4 – színházi kisfesztivált,
melynek elsõdleges célja: kolozsvári bemu-
tatkozási lehetõséget biztosítani a kispro-
dukcióknak. Vajna Noémi szervezõtõl
megtudtuk, jövõben ismét megszerveznék
a kisfesztivált.

Decibelek: a tûréshatáron túl

Az erdélyi nagyvárosok „fertõzöttek” a zaj-
szennyezéstõl, a lakosok több mint 60 szá-
zaléka egészségre káros körülmények kö-
zött él. Szakértõk szerint sokat segít a laká-
sok hangszigetelése, de nem elég: átfogó vá-
rosrendezésre, hangvédõ falakra, töltésekre
és erdõkre van szükség.

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
Helyzete tisztázásával adós 
az adóhivatali fõnök

Elõfordulhat, hogy
Sorin Blejnar, az
adóhivatal vezetõje
személyében meg-
kerül a vámkorrup-
ció képzeletbeli
sakktáblájának ve-
zére. Az elõzetes le-
tartóztatásba helye-
zett ploiesti-i vámfõ-
nök elsõ vallomásai
szerint a  csúszó-
pénzek jelentõs ré-
szét az ANAF vezé-
rének „utalta át”.

Társadalom 7

Jelzések: tovább!
Kelemen Hunor a szombaton megszer-
zett több mint kétharmados többség bir-

tokában rögtön arról kezdett
el beszélni, hogy hétfõtõl
már a munka kezdõdik, el-
sõ a munka. Megválasztása

jelzés kifelé is, jelzés befe-
lé, közösségünknek is.
Céljaink nem változtak,

az eszközöket tökéle-
tesítjük. Ágoston Hugó

Kelemen Hunor vezeti szom-
battól az RMDSZ-t, a politi-

kusnak a nagyváradi tisztújító
kongresszuson lezajlott szavazá-
son már az elsõ fordulóban sike-
rült legyõznie két ellenfelét,
Eckstein-Kovács Pétert és Olosz
Gergelyt. A mûvelõdési minisz-
ter szövetségi elnökké választását
a küldöttek több mint kétharma-
da támogatta: 371 szavazatot ka-
pott az érvényes 536-ból.
Eckstein-Kovács Péter államel-
nöki tanácsosra 118 küldött adta
szavazatát, Olosz Gergely 47
voksot kapott. 

Az új szövetségi elnök megvá-
lasztása után közölte: az RMDSZ
nyitott szervezet lesz, odafigyel
minden erdélyi magyar problémá-
jára. Hozzáfûzte: korrekt kapcso-

latra törekszik a magyar kor-
mánnyal, a magyarországi politi-
kai erõkkel, a Fidesszel, a KDNP-
vel, akárcsak a hazai ellenzéki
pártokkal és minden olyan erõvel,
amely a romániai magyar közös-
séget akarja segíteni. Az RMDSZ
új elnöke ezzel a kongresszus elsõ
napján meghívott magyarországi
és hazai politikusok felszólalásai-
ra is reagált. A Fidesz alelnöke,
Pelczné Gáll Ildikó burkoltan azt
üzente, csak akkor kíván az
RMDSZ partnere lenni a további-
akban, ha a küldöttek Olosz Ger-
gelyre szavaznak, ami a teremben
ülõk felzúdulását váltotta ki. A
Szociál-Liberális Szövetség társel-
nökei, Victor Ponta és Crin
Antonescu pedig azzal zsarolták
az RMDSZ-t: ha most nem hagy-

ja cserben a jelenlegi koalíciót, a
2012-es várható hatalomváltás-
kor már nem lesz alkalma kor-
mányra lépni. „Amíg a kormány-
zati partner teljesíti az ígéreteit,
nem merül fel az, hogy az
RMDSZ más koalíció felé ka-
csingasson” – fogalmazta meg ál-
láspontját Kelemen Hunor. Az
ÚMSZ-nek kifejtette: nem tart at-
tól, hogy az RMDSZ és az ellen-
zék között a múlt hét végén meg-
kötött Bihar megyei megállapo-
dás veszélyezteti a koalíciót a
Demokrata-Liberális Párttal. Le-
szögezte azonban, hogy a kisebb-
ségi törvény elfogadása feltétele
az RMDSZ kormányon maradá-
sának.

A kétnapos kongresszus legün-
nepélyesebb momentuma Markó

Béla leköszönése volt. A szerve-
zetet 18 éven át vezetõ politikus
beszámolójában kifejtette: az
RMDSZ az erdélyi magyarság
közös szellemi-politikai vagyona.
„A politikai egység önmagában is
érték egy kisebbségi helyzetben
levõ közösség esetében, mert azt
mutatja, hogy abban a közösség-
ben erõsebb az összetartozás
szándéka, mint a széthúzás, erõ-
sebbek a közös érdekek, mint a
véleménykülönbségek” – jelentet-
te ki a leköszönõ elnök, akinek
felszólalásait több alkalommal is
vastaps szakította meg. A jól szer-
vezett kongresszuson a küldöttek
módosították az RMDSZ alap-
szabályzatát és programját, vala-
mint több záródokumentumot is
megszavaztak. 3., 4. és 5. oldal 

Megkoronázták Kelement
Kétharmados többséggel választották a minisztert az RMDSZ elnökévé Nagyváradon

Kelemen Hunor mûvelõdési miniszter az érvényes 536 szavazatból 371 szavazatot kapott. Az új elnök már mától munkához lát Fotó: Tofán Levente
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Röviden

B. T.

Alapos a gyanúja annak, hogy
Sorin Blejnar, az Adó- és

Pénzügyi Hivatal elnöke szemé-
lyében megkerül a vámkorrupció
képzeletbeli sakktáblájának vezé-
re. Az átfogó felgöngyölítési akció
negyedik állomása alkalmával
elõzetes letartóztatásba helyezett
ploieºti-i vámfõnök, Cornel
Costea elsõ vallomásai szerint a
csempészektõl csúszópénzként
kapott összegek jelentõs részét
számára „utalta át”. A vámfõnök
egyébként saját kapzsisága és vak-
merõsége miatt bukott le: a vám-
rajtaütések ellenére továbbra is
csúszópénzeket követelt, így tetten
érték, amikor egy török export-im-
port cég képviselõjétõl 10 ezer lejt
vett át, „határátkelési könnyítés” fe-
jében. Mint kiderült korábban,
ugyanettõl a vállalattól 40-50 ezer
eurót kapott, és további 20 ezer lejt
követelt, hogy a cég kamionjainak
ne kelljen vámvizsgálaton átesni-
ük. Costea vallomását megerõsí-
tette a ploieºti-i vám korábbi fõ-
nöknõje, Diana Severin, aki levál-
tását azzal magyarázta, hogy
nem volt hajlandó „tejelni” Blej-
narnak. Állítása szerint ezt az
adóhivatal vezetõje konkrétan is
közölte vele, fõ bûneként róva fel
azt, hogy nem volt megveszteget-

hetõ. Blejnar ellen szól az is, hogy
Costeát õ nevezte ki a ploieºti-i
megyei vámigazgatóság élére, an-
nak ellenére, hogy az nem tett ele-
get az elõléptetéshez szükséges
követelményeknek. Ezzel az adó-
hivatal fõnöke megsértette a köz-
hivatalnok jogállását szabályozó
rendelkezéseket is – állítja közle-
ményében a rendõröket és vámo-
sokat tömörítõ Pro Lex országos
szakszervezeti szövetség.

Sorin Blejnar egyelõre határo-
zottan tagad és saját maga kért
kivizsgálást önmaga ellen, úgy-
mond az igazság bebizonyítása
érdekében. Szerinte Costea állí-
tása nem más, mint egy „beteg
elme szüleménye”, és vádlóinak
csupán az nem tetszik, hogy az
adóhivatal eleget tett kötelessé-
gének. 

Csakhogy neve egy másik kor-
rupciós ügycsomóban is szerepel,
az adóhivatal és a pénzügyi gárda
több munkatársáéval együtt. A
konstancai bíróság mellett mûkö-
dõ ügyészség azt vizsgálja, mi-
ként kapott engedélyt egy fan-
tomcégekbõl álló egész láncolat
az országba becsempészett kõ-
olajszármazékok forgalmazására.
A nyomozás során arra már fény
derült, hogy az engedélyt kiadó
bizottság tagjai között ott volt
Blejnar is. 

A Híd–Most elégedetlen

Simon Zsolt, a Híd–Most magyar–szlovák
polgári párt alelnöke, földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter szerint szerencsét-
len lépés volt Pozsony részérõl olyan szer-
zõdéstervezetet átadni Magyarországnak a
kettõs állampolgárság ügyében, amelyet
nem vitatott meg sem a pozsonyi kormány,
sem a koalíció. A szerzõdés megkötésével
kapcsolatos tárgyalások megindításában ja-
nuár végén egyezett meg Pozsonyban a két
ország miniszterelnöke, Orbán Viktor és
Iveta Radicová.

Gyurcsány Ferenc országos lett

Megkapta az országos minõsítést az MSZP
választmányától a Gyurcsány Ferenc vezet-
te Demokratikus Koalíció Platform szom-
baton. A döntést egyhangúlag hozták meg
– jelentette be  a testület ülése után Simon
Gábor választmányi elnök. A korábbi kor-
mányfõ február 18-i évértékelõ beszédében
arról szólt, hogy az MSZP átalakításával a
párt jövõ évi kongresszusán új balközép de-
mokrata pártot kell létrehozni.

Ellenzéki gyõzelem Írországban

Brian Cowen leköszönõ ír miniszterelnök
szombat este elismerte, hogy pártja, kor-
mányzó Fianna Fáil (FF) súlyos vereséget

szenvedett a pénteki parlamenti választá-
son, amelyet 36,1 százalékkal az Enda
Kerry (képünkön) vezette ellenzéki Fine
Gael párt nyert meg. Valószínû koalíciós
partnere, a Munkáspárt lett a második, a
voksok 19 százalékával, míg a 14 éve hatal-
mon lévõ Fianna Fáil harmadiknak futott
be mindössze 17 százalékkal.

Tüntetés volt Zágrábban

Harminchárman sérültek meg a rendõrség
és a kormányellenes tüntetõk szombati ösz-
szecsapásaiban Zágrábban, a hatóságok öt-
vennyolc embert állítottak elõ. Szombaton
10-15 ezer háborús veterán azt kifogásolta,
hogy a horvát vezetés nem védi meg õket a
polgárháború idejére visszanyúló, különbö-
zõ háborús bûncselekményekre hivatkozó
perektõl. A megmozdulással párhuzamo-
san néhány száz – fõként fiatal – tüntetõ
összecsapott a biztonsági erõkkel: köveket,
üvegeket és téglákat dobálva feléjük, míg
azok könnygázzal, illetve gumibottal vála-
szoltak. A horvát média szerint Eszéken is
tüntetések voltak.

Merénylet egy olajfinomító ellen

Felkelõk pokolgépes támadást indítottak
szombat reggel az iraki baidzsi olajfinomító
ellen. A Bagdadtól 180 kilométerrel észak-
ra lévõ létesítményben nagy tûz keletkezett,
és leállították a termelést.

Christchurchben fogy a remény

Már csak mintegy félszáz eltûntet keres-
nek az új-zélandi Christchurchben az el-
múlt hét eleji földrengésben leomlott há-
zak romjai alatt. A katasztrófa halálos ál-
dozatainak számát 147-re módosították. A
kedden kora délután bekövetkezett, 6,3-es
erõsségû földrengés után öt nappal a ro-
mok átkutatása városszerte folytatódott,
de már kevés a remény arra, hogy túlélõk-
re bukkanjanak. Legutóbb szerda délután
került elõ élve egy nõ.

Hírösszefoglaló

Líbia nyugati részén teljesen
eltûntek a hivatalos zöld zász-

lók, s már mindenhol a Moamer
el-Kadhafi elleni mozgalom piros-
fekete-zöld, közepén félholddal és
csillaggal díszített lobogóit látni.
A felkelés jelképe megegyezik az
Olaszországtól 1951-ben függet-
lenné vált Líbia elsõ nemzeti lobo-
gójával, amelyet 1977-ben Kadha-
fi zöld zászlóval váltott fel. Ellen-
zéki Líbiai Nemzeti Tanács ala-
kult tegnap a kelet-líbiai Bengázi-
ban azzal a céllal, hogy megszer-
vezze a Kadhafi uralma alól kike-
rült városban az életet, és segítse
az ország más részein zajló felke-
lést. Azzal a hírrel kapcsolatban,
hogy Musztafa Muhammed
Abdel Dzsalil, Líbia volt igazság-
ügyi minisztere Bengáziban átme-
neti „alternatív” kormányt alakí-
tott, a nemzeti tanács képviselõi
azt mondták, hogy az Dzsalil
„magánvéleménye”.

A Kadhafi-rezsim helikopterek-
kel érkezett zsoldosai lõtték a tár-
saik temetésén részt vevõ tüntetõ-
ket Miszrátában, Líbia harmadik
legnagyobb városában szomba-
ton. Az elmúlt napokban heves
harcok voltak Miszrátában a tün-
tetõk és a Kadhafi-rendszer hívei
között, akiket több szemtanú sze-
rint „afrikai zsoldosok is támogat-
nak”. A diktátorhoz hû erõk civi-
leket fegyvereznek fel, hogy ellen-
õrzõ pontokat létesítsenek és jár-
õrözzenek Tripoliban. Kadhafi
elõzõ nap bejelentette: szükség
esetén minden fegyverraktárt
megnyitnak, hogy felfegyverezzék
a lakosságot. 

Kadhafi vesztésre áll Líbiában

Helyzete tisztázásával
adós az adóhivatali elnök

Sorin Blejnar, az Adó- és Pénzügyi Hivatal elnöke Fotó: Tofán Levente

A legtöbb ország már megszervezte állampolgá-
rai evakuálását, gyakran katonai akció keretében.
Egy katonai repülõgép fedélzetén ötven román
állampolgárt menekítettek ki Líbiából pénte-
ken. A hatóságok szerint mintegy félezer román
tartózkodott Líbiában a zavargások kirobbanásá-
nak kezdetén, többségük a helyi olajiparban dol-

gozott. A magyar állampolgárokat szállító
különgép vasárnap késõ délután érkezett meg
Budapestre. Több, mint százezren – zömükben
egyiptomi és tunéziai vendégmunkások – mene-
kültek el Líbiából a szomszédos országokba. Az
illetékes szervek szerint a líbiai–tunéziai határon
humanitárius válsághelyzet alakult ki.

Kimenekítik a külföldi állampolgárokat

Újabb heves összetûzések voltak szombat éjjel
Tuniszban az átmeneti kormány ellen tüntetõk és
a tunéziai rendõrség között; az összetûzéseknek
legalább három halálos áldozata és tucatnyi sebe-
sültje van. Jemen déli nagyvárosában, Ádenben
négyen meghaltak és mintegy 40-en megsebesül-
tek péntek délután és szombatra virradóra, ami-

kor a rendõrség oszlatás közben tüzet nyitott a
tüntetõkre. Szombaton fontos törzsi vezetok és
több tízezer fegyveresük állt át az ellenzék oldalá-
ra. Az ománi rendorség két embert megölt vasár-
nap, amikor gumilövedékekkel lõtte a politikai
reformokat követelo, kodobáló tüntetoket Szuhár
városában.

Átalakulóban az egész arab világ



Moldován Árpád Zsolt

Hajrá, RMDSZ! Hajrá, erdé-
lyi magyarok! Ezekkel a sza-

vakkal zárta székfoglaló beszédét
Kelemen Hunor, az RMDSZ 21
éves történetének harmadik szö-
vetségi elnöke azt követõen, hogy
a Nagyváradon megrendezett 10.
RMDSZ-kongresszus szombat
este 68 százalékos többséggel, 371
szavazattal, elsõ fordulóból meg-
választotta a leköszönõ Markó
Béla utódjának. A tavaly ugyan-
csak kétharmados gyõzelmet el-
könyvelõ Orbán Viktor Fidesz-el-
nök által „levédett” harci kiáltás
transzilván mását talán utólag
még maga a gyõztes is felfokozott
érzelmi állapotának rovására ír-
ná, hiszen kortesbeszédének
egyik sarkalatos pontja „az egyen-
lõ közelség” politikájának folyta-
tása, az RMDSZ saját sorsának
önálló alakítása volt. Épp azok a
jellemvonások, amelyeket ellenfe-
lei – a 118 szavazatot kapott
Eckstein-Kovács Péter államfõi
tanácsos és az alig 47 szavazattal
„büszkélkedhetõ” Olosz Gergely
háromszéki képviselõ – esetében
nem látott biztosítottnak a kong-
resszusi küldöttek zöme. 

„Kidõlt” a média

A román, a magyar és a romá-
niai magyar média óriási érdeklõ-
dése mellett megrendezett tisztújí-
tó kongresszus szombati munká-
latainak lezárásaként Kelemen
Hunor elsõ sajtótájékoztatóját tar-
totta szövetségi elnöki minõségé-
ben. A stressz és a túlfeszítettség
„áldozatot is szedett”, méghozzá
a sajtósok soraiból: Oláh Tibor, az
MTI hírügynökség fotósa a hely-
színt biztosító rohammentõsök
segítségére szorult. Az informáci-
óink szerint szívbántalmakban
szenvedõ fotóriporter éppen a két-
napos eseménysorozat fénypont-
járól maradt így le: nem fotózha-
tott az új RMDSZ-elnök elsõ,
megválasztása utáni percekben
szervezett sajtótájékoztatóján.
Mint késõbb megtudtuk: miután a
nagyváradi sürgõsségen állapotát
stabilizálták, Oláh Tibor haza is
utazott Debrecenbe. 

EMNT: hívjuk egymást

Az RMDSZ új szövetségi elnö-
ke a sajtóteremben tartott tájékoz-
tatóján megismételte a percekkel
azelõtt, az emelvényen mondott
székfoglalójának hangsúlyos ele-
meit. Mint mondta, tárt karokkal,
kinyújtott kézzel várja a szövetsé-
gen kívüli, „erdélyi magyar egye-
sületeket és pártot alapítani szán-
dékozó szervezeteket”, egyértel-
mûen utalva arra, hogy elnöki
mandátuma egyik fontos célkitû-
zésének az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanáccsal (EMNT) való meg-
egyezést tartja. Hozzátette: szán-
déka szerint újraélesztik a két
szervezet mûködését összehango-
ló Erdélyi Magyar Egyeztetõ Fó-
rumot, majd az elsõ lépést firtató
újságírói kérdésre szûkszavúan
megjegyezte: van telefon, hívjuk
egymást. Kelemen nem tartotta
rossz elõjelnek, hogy a kongresz-
szus munkálatain nem voltak je-
len az EMNT képviselõi, elsõsor-
ban Tõkés László. Megjegyezte, õ
maga sem kapott meghívót az
eseményre, az RMDSZ színeiben
európai parlamenti mandátumot

elnyerõ Tõkés pedig ugyanúgy hi-
vatalból kongresszusi küldöttnek
számít. 

Megbocsát a Fidesznek

Megbocsátónak bizonyult Ke-
lemen a Fidesz irányában is.
Mint fogalmazott, „már el is fe-
lejtette” a nagyobbik magyar kor-
mánypárt egyik alelnöke által
tolmácsolt, sokak szerint zsaro-
lásnak tekinthetõ üzenetet.
Pelczné Gáll Ildikó felszólalása

volt a kongresszus egyik legkíno-
sabb mozzanata, ugyanis az egy-
értelmûen Olosz Gergely képvi-
selõ – Kelemen egyik ellenjelöltje
– mellett kampányoló beszédet
elõbb morajlás, majd egyre han-
gosodó füttyszó fogadta a terem-
ben. Az új RMDSZ-elnök kor-
rekt kapcsolatok, „egyenlõ felek
közötti viszony” kialakítását
ígérte. „Van szükségünk segítség-
re, de csakis partneri viszony-
ban” – fogalmazott.

Hiába „robotolt” Olosz

Kelemen Hunor gyõzelmének
bejelentését szavazófülkés-urnás
szavazás elõzte meg, a szavazatok
megszámlálása közben pedig – az
operativitás jegyében – az alap-
szabály-módosítás munkálatai is
elkezdõdtek. Szintén az operativi-
tást szolgálandó a három jelölt-
nek a téthez képest viszonylag rö-
vid idõt bocsátottak rendelkezésé-
re kortesbeszédük elmondására.
A sorshúzással eldöntött sorrend
szerint az elnökjelöltek közül el-
sõként Olosz Gergely szólhatott a
küldöttekhez. A kampánymód-
szerei – Olosz telefonos robothí-
vásokkal „bombázta” a küldötte-
ket, óriásplakátokkal töltötte meg
Nagyváradot, személyre szóló
kampányleveleket küldött ki több
ezer címre – miatt a kongresszus
plénuma elõtt több felszólaló által
is kifigurázott háromszéki képvi-
selõ láthatóan feszülten lépett a
pulpitushoz, beszédét a Széchenyi
Istvántól eredeztetett „tõlünk
függ, csak akarjuk” gondolat köré
építette. „A magyarságnak kell ve-
zetnie az RMDSZ-t, nem a szer-
vezet vezetõségének a magyarsá-
got” – küldött újabb nyilakat a
szövetség csúcsvezetõi felé Olosz.
Mint az eredményhirdetés után

lapunknak elmondta, meglepte az
általa elért kevés (47) szavazat, hi-
szen arra számított, hogy máso-
dik forduló is lesz. 

Kelemen: 
ésszerû megújulás

Másodikként Kelemen Hunor
ismertette programját, a nagypo-
litikában cizellálódott vezetõ be-
nyomását keltve. Mondanivalóját
azzal kezdte, hogy az egész or-
szág tekintete az RMDSZ-re sze-

gezõdik, és ennek súlya alatt kell
a legjobb döntést meghozni. Ke-
lemen bemutatkozó beszédében
„a kiszámítható, megtervezett
változás, az ésszerû megújulás hí-
vének” nevezte magát. „Nincs
szükségünk kiszámíthatatlanság-
ra, káoszra és kapkodásra. Ne-
künk van elég erõnk és bátorsá-
gunk, van elég tapasztalatunk és
tudásunk, hogy a szükséges válto-
zásokat mi magunk ültessük élet-
be. Ehhez nem kell kívülrõl a mi
életünkbe belenyúló kéz” – szúrt
oda az elõtte felszólaló Olosznak
Kelemen. 

Eckstein, 
a választók embere

Harmadikként Eckstein-Ko-
vács Péter kapott szót. Traian
Bãsescu államfõ tanácsosa szerint
nem szolgálja a szövetség érdekét
a fõtitkári és politikai alelnöki
tisztség létrehozása. „Az amúgy
is szûkös anyagi forrásokat nem a
központi apparátusra, hanem a te-
rületi szervezetekre kellene költe-
ni” – próbálta megnyerni magá-
nak a források szûkösségét saját
bõrükön érzõ küldötteket
Eckstein. Ami a „gyenge pontjá-
nak” tartott, cotroceni-i munka-

helyébõl, az államfõ mellett elfog-
lalt tisztségébõl fakadó elkötele-
zettség vádját illeti, Eckstein azzal
védekezett: õ „nem Bãsescu, nem
Markó, nem Tõkés, nem Orbán
Viktor embere, hanem a romániai
magyar választóké”. 

Az eredményhirdetés után
kampánystábjának tagjait nem az
Eckstein által elért, sokak által vá-
rakozás fölöttinek tartott ered-
mény, hanem Olosz gyenge sze-
replése lepte meg. Szerintük a há-
romszéki jelölt által elért gyenge

eredmény hiúsította meg a máso-
dik forduló lehetõségét, ahol „bár-
mi lehetséges lett volna”. 

Elnökjelölti szurkapiszkák

Olosz kihasználatlanul hagyta
a szervezõk által biztosított lehe-
tõséget, hogy reagáljon ellenjelölt-
jei kampánybeszédére, a számára
biztosított újabb három percben
„saját pályáján keringett” tovább.
Nem így Kelemen Hunor és
Eckstein-Kovács Péter, akik kö-
zött parázs vita alakult ki. A fõtit-
kári és politikai alelnöki tisztség
létrehozását Kelemen azzal indo-
kolta, hogy csapatban szeretne
dolgozni, meg akarja osztani a
munkát és a felelõsséget.
Eckstein-Kovács ezzel szemben
kétségeit fogalmazta meg azzal
kapcsolatban, hogy megválasztá-
sa esetén Kelemen „képes lesz sa-
ját fejével gondolkodni, mindad-
dig, amíg ott van mellette a volt
szövetségi elnök és a politikai alel-
nök”. A közderültséget fokozan-
dó az államfõi tanácsos még meg-
jegyezte: hanyatlott a vitakultúra
az RMDSZ-ben. „Épphogy nem
fizetnek nekem azért, hogy legyen
egy ellenzéki hang is” – ironizált
Eckstein. 
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Az a tény, hogy az RMDSZ-t
a tisztújító kongresszusán
(de elõtte és utána is) annyi-
ra méltatták és körbeudvarol-

ták a koalíció és az ellen-
zék pártjai, lehet politikai
konjunktúra eredménye,

de a szervezetnek elvi-
tathatatlan eredmé-

nyei, a nehéz körülmények között is megõr-
zött egysége és önállósága, tekintélye: csakis
a helyes politizálás hozadékaként értelmez-
hetõ. Ennek a politizálásnak az érvényessé-
gét, Markó Béla kimagasló formátumát és a
Kelemen Hunorba vetett bizalmat egyszerre
szentesítette a pazarul megrendezett nagyvá-
radi kongresszus. 
A korszakhatárt jelentõ rendezvény ugyan-
akkor alkalmat adott más fontos, félreérthe-
tetlen jelzések kibocsátására/vételére is. 
Egyesek a tájainkon soha nem látott jelen-
ség elõtt –„visszavesszük, amit eleink eltéko-
zoltak” – értetlenül és bosszankodva állnak.
Traian Bãsescu és Orbán Viktor, a két
jóbarát távolmaradása mintegy bearanyozta
a kongresszust, pezsdítõen hatott a legmaga-
sabb fórum munkálataira – az a buta sem-
mitmondás és kisstílû fenyegetõzés viszont,
amit a „kétharmados forradalom” letétemé-
nyes pártjának képviselõje politikushoz mél-
tatlan szókincsbeli és gondolati szegénység-
gel, kicsinyes demagógiával felvezetett, szá-
munkra Caragialét idézve, méltán váltotta
ki a jelenlévõk hangos rosszallását. Ha ez a
Fidesz stílusa, szellemi színvonala, kommu-
nikációs eszköztára, akkor bizony nem sok
jóra számíthatunk irányunkban, de okkal
félthetjük Magyarországot is. Nincs terünk
részletezni, hogy mennyire nem ismernek,
mennyire félreértik legjobb szándékainkat –
röviden csak annyit üzenünk: kéretik nem
hülyének nézni bennünket!
Erdélyi népünknek nem voltak felkészült po-
litikusai, hát értelmiségieket mintegy amo-
lyan õssejtekként felhasználva pótoltatott ve-
lük szerveket és funkciókat. Ma már pedig
szervezetének élére képzett és érzékeny, fiatal
és tapasztalt, kulturált és a népét megszólíta-
ni tudó ígéretes politikust választott, aki so-
kat tanulhatott elõdjétõl és továbbra is tá-
maszkodhat annak tudására. 
Kelemen Hunor a szombaton megszerzett
több mint kétharmados többség birtokában
rögtön arról kezdett el beszélni, hogy hétfõtõl
már a munka kezdõdik, elsõ a munka.
Megválasztása jelzés kifelé is, jelzés befelé,
közösségünknek is. Céljaink nem változtak,
az eszközöket tökéletesítjük. 
A kongresszus szép emberi tartalmakat, sok
értéket és a jobbért tenni kívánó nemes aka-
ratot villantott fel. Markó Béla emelkedett
búcsúja, a beszédek többségének magas szín-
vonala, a folytonosságot és a változást dia-
lektikus egységében képviselõ Kelemen Hu-
nor megválasztása, az olajozott és színvona-
las szakmai munka az alapszabály és a
program módosításakor szinte emlékezetes
ünneppé avatta nemzeti közösségünk életé-
ben az RMDSZ tizedik kongresszusát. 
A felsorolt – és más – jelzések ismeretében is
persze tudjuk, hogy ez még korántsem a
mennyország. De az már nyilvánvaló, hogy
a szamárbõgés nem hallatszik idáig...

Jelzések: tovább!

Ágoston Hugó

„Megkoronázták” Kelement

Román lapszemle

Letartóztatták azt a férfit, aki az elmúlt
hat hónapban 18 ezer alkalommal tár-
csázta indokolatlanul a 911-es sürgõsségi
hívószámot. (Gândul) Az Eurostat fel-
mérése szereint a bukarestiek átlagban há-
romszor keresnek többet, mint a romániai
átlag. (Gândul) A magányossággal és a
közös érdeklõdési körök hiányával indo-
kolta válóperes keresetét Monica Colum-
beanu. (Gândul) Narancssárga nyakken-
dõk viselésére kötelezték egy ploieºti-i kö-
zépiskola tanulóit. Az igazgatónõ szerint
a színválasztás mögött nem kell politikai
magyarázatot keresni. (Puterea) Nicolae
Guþã és Florin Salam maneleénekesek
arcképét tartalmazó márciuskák Buka-
restben a legújabb divat. (Adevãrul) 

Kelemen Hunor az ÚMSZ-nek: nem lesz átállás 

„Nem tartok arról, hogy az RMDSZ és az ellenzék között a múlt
hét végén létrejött Bihar megyei protokollum veszélyezteti kor-
mánykoalíciónkat a Demokrata-Liberális Párttal” – nyilatkozta az
Új Magyar Szó kérdésére percekkel megválasztása után Kelemen
Hunor. Az új szövetségi elnök hozzátette: nem lehet átállásról be-
szélni, ugyanis Bihar megyében 2007 óta mûködik RMDSZ–
nemzeti liberális helyi többség, amihez most csatlakoztak a szociál-
demokraták. Lapunk másik kérdésére, miszerint a már egyeztetett
és megvalósításban levõ kormányprogramon túl van-e olyan
RMDSZ-prioritás, amelynek mellõzése a napokban véglegesülõ
„cselekvési terven” vízválasztó lehet, Kelemen Hunor a kisebbségi
törvény elfogadását nevesítette. 

Kovács Péter kongresszusi biztos szavaz. Nem érkeztek panaszok a munkájára Fotó: Tofán Levente
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„Nem a jó elnök teszi a jó
szövetséget, hanem fordít-

va: a jó szövetség teszi az jó
elnököt” – ezekkel a szavak-
kal búcsúzott a tisztségétõl
Markó Béla, aki a kongresz-
szus második napirendi
pontjaként utolsó szövetségi
elnöki beszámolóját tartotta
meg szombaton. A politikus
éppen emiatt nem a legutób-
bi két év, hanem egymást kö-
vetõ mandátumai, azaz 18 év
eredményérõl számolt be
Nagyváradon, szavait pedig
többször is hatalmas taps
szakította meg.

Felvezetõjében Markó
hangsúlyozta: a politikai egy-
ség önmagában is érték egy
kisebbségi helyzetben levõ
közösség esetében, mert azt
mutatja, hogy abban a közös-
ségben erõsebb az összetarto-
zás szándéka, mint a széthú-
zás, erõsebbek a közös érde-
kek, mint a véleménykülönb-
ségek. Emlékeztetett: az
RMDSZ partneri viszonyt
alakított ki a különbözõ de-
mokratikus pártokkal, ma
már közigazgatáshoz, kor-
mányzáshoz értõ, felkészült
politikusi gárdája van. A
pártelnök emlékeztetett a
szövetség a kilencvenes évek
elején megfogalmazott prog-

ramjára, a menet közben el-
fogadott cselekvési progra-
mokra, az 1993-ban az Euró-
pa Tanácsnak benyújtott Me-
morandumra. „Azoknak a
dokumentumoknak a leg-
több pontja megvalósult,
egyedül az akkor még csak
általánosságban emlegetett
területi autonómia maradt
beváltatlan követelés, hiszen
ahhoz mélyreható államszer-
vezési, közigazgatási reform-
ra van továbbra is szükség” –
mondta a politikus. A kultu-
rális autonómia bizonyos fel-
tételei viszont már ott van-
nak a most elfogadott oktatá-
si törvényben – fûzte hozzá. 

„Mérsékeltek vitáznak
mérsékeltekkel”

Számvetésében Markó fel-
idézte, hogy az alapvetõ
szembenállás az elmúlt két
évtizedben a „mérsékeltek és
radikálisok” között volt ta-
pasztalható. „Azok, akik a
román parlamentben vagy
késõbb kormánykoalícióban
próbáltak eredményt elérni,
joggal nevezhetõk mérsékel-
teknek azokhoz képest, akik
akkor még hevesen tagadták
a románokkal való politikai
párbeszéd, netán együttmû-
ködés értelmét” – emlékezte-
tett. A tizennyolc év legna-

gyobb belsõ politikai változá-
sa éppen az  – vélte –, hogy
ma már ilyen értelemben
mérsékeltek vitáznak mérsé-
keltekkel. „Elégtétellel lá-
tom, hogy aki leghangosab-
ban támadott minket azért,
hogy bízunk a parlamenti
politikában, most ott van az
Európai Parlamentben, pár-
tot alapít, és minden bizony-
nyal román parlamenti je-
lenlétrõl, esetleg kormány-
zásról álmodik... a mi iga-
zunkat ma már azok is vall-
ják, akik egyébként bíráltak
minket” – állapította meg

Tõkés Lászlóra utalva az el-
nök. „Az RMDSZ közös
szellemi-politikai vagyo-
nunk. Még azoké is, akik úgy
tudják magukról, hogy nem
szeretik ezt a szövetséget” –
mondta Markó. A szervezet
két évtized során elért vívmá-
nyai között említette, hogy a
magyar nyelv ma Erdélyben
számos helyzetben hivatalos
erõvel bír, ma a magyarok
nemzeti ünnepét a román ál-
lamelnök és miniszterelnök
köszönti, szimbólumaik
használatát kormányhatáro-
zat szavatolja, köztéren áll az

aradi Szabadság-szobor, az
oktatás területén sikerült a
magyar közösség számára
kedvezõbb jogszabályokat el-
fogadtatni.

Takács elérzékenyült

A leköszönõ szövetségi el-
nök beszédéhez mintegy har-
minc küldött szólt hozzá.
Szinte mindegyikük köszö-
netet mondott Markónak az
RMDSZ-ért tett munkájáért,
méltatta érdemeit, egyikük –
Verestóy Attila szenátor –
„örökös elnöknek nevezte”.

Takács Csaba ügyvezetõ el-
nök elérzékenyült a beszéde
közben. Szerinte a szövetségi
elnök 18 éves mandátuma
nem volt más, mint örökös
küzdelem az erdélyi magyar-
ság felemelkedéséért.

„Markó Béla a mostani vi-
szonyok között, amelyek
nyilván több száz év távlatá-
ból mások, de politikai érte-
lemben nem könnyebbek, az
erdélyi magyarság javára tud-
ta fordítani azt a politikai
egységet, amelyet az RMDSZ
ebben az országban, ebben a
térségben jelent. Markó Béla
nem pártokhoz, hanem el-
vekhez és értékeink, céljaink
érvényesítéséhez kötötte az
erdélyi magyar politika kap-
csolatrendszerét” – búcsúz-
tatta idõnként elcsukló han-
gon Markót Takács Csaba,
majd színpadra szólította a
szövetségi elnököt és Bethlen
Gábor erdélyi fejedelem
dombormûvét ajándékozta
neki, mondván: a nagy elõd
szellemisége meggyõzõdése
szerint Markó munkáját is
meghatározta. 

A nyílt színen ünnepelt
politikus zárszavában elhárí-
totta a köszönetet és a dicsé-
retek egy részét, majd egy
vallomást is tett: „Én szere-
tem ezt a szövetséget” – je-
lentette ki. 

Elbúcsúzott az „örökös szövetségi elnök”

Cseke Péter Tamás

„Hát ez bizony zsarolás”
– ezekkel a szavakkal jött

ki szombat délben az
RMDSZ tizedik kongresszu-
sának ülésterembõl az egyik
küldött az elsõ napirendi
pont lejárta után. A nagyvá-
radi Szakszervezetiek Mûve-
lõdési Házában tartott kétna-
pos értekezlet a meghívottak
köszöntõjével kezdõdött, s a
küldött arra utalt: a felszólaló
„vendég” politikusok néme-
lyike nyíltan vagy elegánsab-
ban fenyegetõzésekre hasz-
nálta a szószéket.

A zsarolás azonban már
azelõtt benne volt a levegõ-
ben, hogy Biró Rozália nagy-
váradi alpolgármester meg-
kezdettnek nyilvánította vol-
na a tizedik kongresszus
munkálatait. A szakszerveze-
tek ugyanis korábban azzal
fenyegetõztek, behatolnak az
ülésterembe, mert a városhá-
za nem engedélyezte a Szak-
szervezetiek Mûvelõdési Há-
za elé tervezett tüntetésüket.
A konfliktust Borbély László
miniszternek sikerült az utol-
só pillanatban elsimítania
úgy, hogy szombat reggel fo-
gadta a szakszervezetek kép-
viselõit, akik petíciót adtak át
a munkatörvénykönyvvel
kapcsolatban.

S némiképp – a felsõ veze-
tés felé irányuló – zsarolás-
nak nevezhetõ az is, hogy a
Bihar megyei RMDSZ-
szervezet a kongresszus elõtt
két nappal helyi egyezséget
kötött a Szociál-Liberális
Szövetség, azaz az ellenzék

bihari embereivel. Kiss Sán-
dor megyei elnök akkor úgy
nyilatkozott, reméli, hogy
példájukat követve a többi te-
rületi RMDSZ-szervezet is
szakít a jelenlegi koalíciós
partner Demokrata-Liberális
Párttal.

Köszönet 
az RMDSZ-nek

Ilyen elõzmények után
meglepetésnek számított,
hogy a kongresszusi küldöt-
teket házigazdaként köszön-
tõ Kiss Sándor beszédében
még csak nem is utalt a tör-
téntekre. A bihari politikus
azt emelte ki: Nagyvárad
„történelmi helyszín”, mert
itt tartották huszonegy évvel
ezelõtt az RMDSZ alakuló
kongresszusát. Erre egyéb-
ként felszólalásában késõbb
több küldött is utalt.

A szintén házigazda Ilie
Bolojan polgármester kö-
szöntõje után szólaltak fel
sorban a kongresszus tulaj-
donképpeni meghívottjai. El-
sõként Cãtãlin Avramescu el-
nöki tanácsos tolmácsolta a
küldötteknek a román állam-
fõ üzenetét. Traian Bãsescu
megköszönte az RMDSZ-
nek, hogy nehéz idõszakban
– a gazdasági válság idején –
kormányzásra vállalkozott.
Hozzátette: az RMDSZ ki-
egyensúlyozott szervezet,
amely hozzájárult Románia
megreformálásához. Ismét
nyomatékosította, hogy õ to-
vábbra is a helyi, közigazga-
tási autonómia kiszélesítésé-
nek a híve.

Taps  – s mivel a mikrofont
magasságához kellett igazíta-
nia, némi derültség – fogadta
Emil Boc kormányfõt, ami-
kor a szószékhez lépett. A
miniszterelnök úgy fogalma-
zott: ez a szövetség az elmúlt
két évtizedben az egyik legko-
molyabb és legfelelõsségtelje-
sebb politikai ereje volt a ro-
mániai közéletnek, az utóbbi
idõszakban pedig megbízha-
tó koalíciós partnerként segí-
tett megmenteni az országot
a gazdasági összeomlástól. A
miniszterelnök külön méltat-
ta Markó Béla szövetségi el-
nököt, akinek – mint fogal-
mazott – gazdag politikai ta-
pasztalata és kiegyensúlyo-
zottsága nagyban hozzájárult
az ország és a kormányzás
stabilitásához. 

Wilfried Martens, az Euró-
pai Néppárt (EPP) elnöke
video-üzenetének meghallga-
tása után lépett mikrofonhoz
Semjén Zsolt magyar minisz-

terelnök-helyettes, aki kulcs-
fontosságúnak nevezte az et-
nikai alapú magyar pártok lé-
tét és parlamenti képviseletét
mind Romániában, mind a
környezõ országokban. Ar-
ról biztosította a jelenlévõket,
hogy a magyar kormány
együttmûködik Románia
kormányával, amiben az
RMDSZ is részt vesz.

Zsarolás balról

A legnagyobb várakozások
azonban a két hazai ellenzéki
pártvezér (az USL társelnö-
kei) felszólalását elõzték
meg. Victor Ponta, a Szociál-
demokrata Párt elnöke mon-
dandóját azzal kezdte: nem
leánykérésre jött, ám erre ha-
marosan rá is cáfolt. Közölte:
az RMDSZ döntésén múlik,
hogy szakítva a jelenlegi koa-
lícióval csatlakozik-e az el-
lenzéki szövetséghez vagy
nem. Kifejtette, hogy a romá-

niai magyarok is elégedetle-
nek az ország helyzetével, és
azt akarják, hogy kilábaljon
minél hamarabb az „erkölcsi,
politikai és gazdasági válság-
ból”, amelyben Ponta szerint
jelenleg Románia található.
Tapsot aratott, amikor kije-
lentette: ha az USL kor-
mányra kerül, nem fog haza-
árulás vádjával bûnvádi eljá-
rást indítani „egyes miniszte-
rek ellen”. Ez egyértelmû
utalás volt az ülésteremben is
jelen lévõ Nagy Zsolt volt in-
formatikai miniszterre. Ponta
ugyanakkor arról biztosította
az RMDSZ-t, hogy a kisebb-
ségi jogokat senki nem akarja
megvonni a magyar közös-
ségtõl. Szerinte „Traian
Basescu diktatórikus és
autoriter rendszere” nem se-
gíti a romániai kisebbségeket.

Crin Antonescu, a Nemze-
ti Liberális Párt elnöke nagy
tapsot aratott már akkor,
amikor a mikrofonhoz
közledett. „Túlságosan tisz-
telem önöket ahhoz, hogy ne
fogalmazzak tisztán: Romá-
niában a helyzet tarthatatlan.
Ezen az RMDSZ segítségé-
vel változtathatunk. Kissé ne-
hezebben, de változtatha-
tunk 2012-ben is, ám akkor
már az RMDSZ nélkül. A
döntés az önök kezében van”
– mondta a küldötteknek
Crin Antonescu, aki arra
utalt: a döntést az RMDSZ-
nek még ezekben a hetekben
meg kell hoznia, ha részt
akar venni az ellenzék által
megalakítandó kormányban.
A fenyegetõzést a küldöttek
szintén tapssal jutalmazták.

Zsarolás jobbról

Kevésbé voltak elnézõek
azonban a küldöttek Pelczné
Gáll Ildikóval, a Fidesz alel-
nökével. A magyarországi
politikus szavait moraj és
pfujjolás kísérte, amikor azt
mondta a kongresszusi emel-
vényrõl: „Ha ma a változás
mellett döntenek, akkor segí-
tõ kezet nyújtunk a jövõ-
ben”. A reakciót az magya-
rázta, hogy a küldöttek szá-
mára az üzenet lényege az
volt: az RMDSZ csak akkor
számíthat a Fidesz segítségé-
re, ha a szövetség élére az Or-
bán Viktor pártja által támo-
gatott Olosz Gergely képvise-
lõ kerül. 

Pelczné Gáll Ildikó szavai-
ra utóbb több RMDSZ-
küldött is reagált, ám ezt leg-
hamarabb a magyarországi
ellenzéki pártok meghívott
képviselõi tették meg. Balogh
András, az MSZP elnökhe-
lyettese azt mondta: pártja el-
utasítja, ha bármelyik magyar
politikai erõ úgy érzi, hogy a
tanítómester szerepét kell be-
töltenie; szavait hatalmas
tapssal fogadták a küldöt-
tek. Vastapssal fogadták a
küldöttek Schiffer András, az
LMP elnökének szavait is,
amikor megjegyezte: „szeren-
csétlen az a politika, amely
Budapestrõl akarja megmon-
dani az itteni szervezeteknek,
hogy mit kell tenniük”. A po-
litikus a magyar kormány tá-
mogatáspolitikáját is bírálta,
amikor kijelentette: „ne Bu-
dapesten mondják meg, me-
lyik a jó erdélyi lap”. 

Vastaps, hurrogás a vendégeknek

Pelczné Gál Ildikót, a Fidesz alelnökét lehurrogták Nagyváradon

Markó Béla leköszönõ elnök Bethlen Gábor emlékplakettet vett át Takács Csabától Fotók: Tofán Levente



B. T.

A romániai és magyaror-
szági politikai és sajtókö-

rök egyaránt kiemelik az
RMDSZ X. kongresszusá-
nak fontosságát. 

Bukaresti dicséretek 

A demokrata-liberálisok
EP-képviselõje, Cristian
Preda szerint a kongresszus
szentesítette azt, amit már
tudni lehetett, nevezetesen,
hogy Kelemen Hunor lesz az
új elnök.

Az Országos Szövetség
Románia Haladásáért párt
ügyvezetõ elnöke, Gabriel
Oprea kifejtette: az új elnök
vezetõ politikusként és mi-
niszterként is bebizonyítot-
ta, képes eleget tenni felelõs-
ségteljes feladatainak. Irá-

nyításával az RMDSZ a ro-
mán politikai élet stabilitásá-
hoz hozzájáruló, a kor-
mányzást szövetségesei ol-
dalán „a gazdasági válság
súlyos körülményei között is
maximális felelõsséggel fel-
vállaló bizalmat érdemlõ
partner marad”. 

A Nagy-Románia Párt
nyilván ellenkezõ vélemé-
nyen van. Szóvivõje, Marius
Marinescu szerint a „min-
denkor a hatalom bárkájába
átülõ” „nem kormányzati
szervezet” sohasem szolgálta
Románia érdekeit, ezért tör-
vényen kívül kell helyezni.
Azt pedig, hogy a „parla-
menti ellenzék térdre esik”
elõtte, egyenesen hazafiatlan
gesztusnak minõsíti. 

A román lapok közül az
Adevãrul Az RMDSZ szeretete
címû kommentárjában leszö-

gezi: „Markó Béla oly mó-
don zárta RMDSZ-elnöki
pályáját, amelyre megválasz-
tásakor, 18 évvel ezelõtt alig-
ha számított: a jobb- és balol-
dali parlamenti pártok, ide-
értve Traian Bãsescu üzenet-
hozóját is egymással vete-
kedtek a dicsérõ szavakban
és barátságkérelmeikben”.
Az új RMDSZ-elnök azon-
ban döntéseinél kevésbé ve-
szi majd figyelembe a szerel-
mi vallomásokat. Most mind
a demokrata-liberálisoknak,
mind az ellenzéknek szüksé-
ge van az RMDSZ-re, amely
csakis nyerhet ebben a hely-
zetben.

A Jurnalul national úgy vé-
li, a román pártok tolonga-
nak a „csúnya menyasszony-
ért”, az RMDSZ-ért, hogy a
csárdást járó tömörülést be-
vonják a hórába. Az államfõ

azonban olyan terhet varrt az
RMDSZ nyakába, amelyet a
szövetség egyáltalán nem kí-
vánt: közölte, hogy Boc sor-
sáról a kongresszus után kí-
ván dönteni. Így a kongresz-
szus amolyan disznóvágási
nappá változott Boc számá-
ra, aki február 26-ára várhat-
ta a mészárost.

A România liberã az
RMDSZ élén történt vezetõ-
váltást formálisnak tartja,
hiszen Kelemen Hunor rég-
óta részt vesz a szövetség
döntéshozatalában, ezért a
politikai irányvonal válto-
zatlan marad.

Tabajdi: arrogáns 
Fidesz-üzenet

Az RMDSZ meghívottja-
ként a kongresszuson részt
vett Tabajdi Csaba EP-

képviselõ, az EP Kisebbség-
ügyi Intergroupjának alelnö-
ke nemzetpolitikai botrány-
nak minõsíti azt, hogy a Fi-
desz képviseletében Pelczné
Dr. Gáll Ildikó durván meg-
fenyegette és arrogánsan ki-
oktatta „az erdélyi és a par-
tiumi magyarság legna-
gyobb, egyetlen legitim par-
lamenti erejét”, a nemzeti
többség és kisebbség partne-
ri együttmûködésének Euró-
pa szerte is példaértékû mo-
delljét. „Az arrogáns
fideszes magatartást (…)
Strasbourgban már megta-
pasztalhattuk, de Erdélyben
ez még szokatlan volt a hall-
gatóságnak, amely egyértel-
mûen elutasította azt” – vé-
lekedett a magyar politikus,
aki szerint „ez a fenyegetõ
hangnem, tanítómesteri uta-
sítgatás eddig példa nélküli

volt a magyar-magyar kap-
csolatokban”.

A Magyar Hírlap szerint
Markó köpönyegét Kelemen-
re szabták. A lap úgy véli,
hogy az RMDSZ „bizonyos
területeken elért sikerei” elle-
nére leginkább az autonómi-
ától távolodott el, politikusai
„gyakran megelégedtek az-
zal, hogy különféle bukaresti
bársonyszékeken múlathat-
ták évekig az idõt”. Most vi-
szont az a veszély fenyegeti,
hogy nem jut be a törvényho-
zásba, miután elveszett „az
1990-ben mért egymilliós
szavazóbázisának több mint
a fele”. A lap az új elnököt
„középutas politizálást foly-
tató <utódnak>” nevezi. 

A Népszabadság beszámo-
lójában azt emeli ki, hogy a
kongresszusi küldöttek lehur-
rogták a Fidesz alelnökét. 

Visszhangok: tolongás a menyasszonyért

Salamon Márton László

Még javában tartott a
szavazatszámlálás, ami-

kor szombaton délután az
RMDSZ tizedik, Nagyvára-
don tartott kongresszusának
küldöttei nekiláttak az alap-
szabálymódosítás vitájának.
A szövetségi elnök megvá-
lasztása mellett ez volt a szer-
vezet további mûködésére
legnagyobb hatással lévõ
konkrét döntési tétel a két
nap során, még akkor is, ha a
szabályzatmódosítási proce-
dúráról jelentõs mértékben
elterelte a figyelmet a vele
párhuzamosan zajló elnök-
választási folyamat. A tét
sem volt kicsi. Hogy csak né-
hány konkrétumot említ-
sünk: ügyvezetõ elnökség he-
lyett fõtitkárság (és termé-
szetszerûleg ügyvezetõ elnök
helyett a fõtitkárság vezetésé-
vel megbízott fõtitkár és fõtit-
kár-helyettesek), a szövetségi
elnök munkáját segítõ politi-
kai alelnök, a legalább két
mandátumot letöltött volt
szövetségi elnök szerepének
intézményesítése, regionális
RMDSZ-szervezetek létre-
hozása és egyebek. 

Az „egyebek”

Mindazt, amit az „egye-
bek” címszó alá soroltunk,
futószalagon fogadták el a
küldöttek – a fejezetenkénti
szavazásnál egy-két tartózko-
dással vagy ellenszavazattal,
„látható többséggel” vittek át
minden javaslatot. A módo-
sításokat megfogalmazó bi-
zottság szövegéhez alig ér-
keztek módosító javaslatok a
terembõl, azt a keveset is el-
utasították. „Arra töreked-
tünk, hogy az alapszabály
cikkelyei kiegyensúlyozottsá-
got mutassanak, kiiktatva az
esetleges anakronizmusokat”
– vázolta Takács Csaba meg-

bízott ügyvezetõ elnök, az
alapszabály-módosító bizott-
ság elnöke az alapelveket.

Amint az várható volt, éle-
sebb vitát csupán az ügyveze-
tõ elnökség megszüntetésére,
a fõtitkárság létrehozására, il-
letve a politikai alelnök intéz-
ményére és a volt szövetségi
elnök státusára vonatkozó ki-
tételek váltottak ki. Kira
Miklós Maros megyei kül-
dött, a Szociáldemokrata Tö-
mörülés nevû platform ügy-
vezetõ elnöke azzal az elvvel
nem értett egyet, hogy a fõtit-
kárt és a politikai alelnököt a
szövetségi elnök nevesíti és
terjeszti a Szövetségi Képvi-
selõk Tanácsa (SZKT) elé jó-
váhagyásra. Márton Árpád
parlamenti képviselõ ellenér-
ve szerint azonban éppenség-
gel így ésszerû, hiszen a szö-
vetségi elnöknek „bizalmi
emberekre” van szüksége ah-
hoz, hogy hatékonyan dol-
gozhasson csapatával.
Eckstein-Kovács Péter állam-
elnöki tanácsos azt kifogásol-
ta, hogy az új alapszabály
irodát biztosít a volt szövetsé-
gi elnöknek és a politikai alel-
nöknek, illetve elõbbinek biz-
tos befutó parlamenti helyet. 

Eckstein kérte a volt szö-
vetségi elnök státusára vonat-
kozó passzusok törlését, ám
javaslata csupán 78 támogató
szavazatot kapott, így „látha-
tó többséggel” ezt a felvetést
is ejtették a küldöttek. Még
ennél is kevesebb támogató
szavazat – azaz „még látha-
tóbb” többség – volt az ered-
ménye az államelnöki taná-
csos másik javaslatának,
amely a politikai alelnöki
tisztség törlésére vonatko-
zott. „Markótól csak az iro-
dát akartam elvenni, Borbély
Lacitól az egész intézményt”
– nyugtázta Eckstein a szava-
zás eredményét, utalva arra
is, hogy a politikai alelnöki
tisztség várományosa Bor-

bély László környezetvédel-
mi miniszter. (Ami a fõtitkár
személyét illeti, erre informá-
cióink szerint már elkészült a
„rövid lista”, a döntés azon-
ban csak az április elejei
SZKT-n esedékes.)

Breaking news

Miközben a szavazás me-
netrendszerûen folyik, az
egyik hírtelevízió „Breaking
news” híreként megjelenik:
„Kelemen Hunor az
RMDSZ új elnöke.” A sajtó-
termen moraj fut végig, egy-
mást kérdezik az újságírók:
„Vajon csak blöff ?” „De-
hogy, kiküldte nekik sms-ben
egy számlálóbiztos...” Aztán
a szavazati arányok is megje-
lennek a képernyõn, ami
megerõsíti a hírt: a szavazat-
számlálás lezárult. Két perc
múlva a küldöttek is tudo-
mást szerezhetnek a nagy
hírrõl, mégpedig Király And-
rás oktatási államtitkártól,
aki – megszakítva az alapsz-
abálymódosítási procedúrát,
megteszi a nagy bejelentést. 

Az alapszabálymódosítás
bõ félóra után folytatódik,

immár ünnepélyesebb han-
gulatban, és még a korábbi-
nál is nagyobb operativitás-
sal. Olyannyira, hogy a nap
végéig a küldöttek átrágták
magukat a teljes alapszabá-
lyon, és még a végszavazást
is letudták – egyhangúan el-
fogadták az új alapszabályt –,
a kongresszus második nap-
jára alig hagyva tennivalót:
mindössze a programmódo-
sítás és a kongresszusi doku-
mentumok megszavazását.

Családpolitika: beszéd 
helyett cselekvés

A második kongresszusi
napon már jóval kevesebb
küldött ült a Szakszervezetek
Háza széksoraiban, mint az
elsõn. Azok közül is, akik a
maradás mellett döntöttek,
többen viselték magukon a
gyõztesi ünneplés (vagy vesz-
tesi vigaszbuli) nyomait. A
„görbe éjszaka” utáni reggeli
munka sem volt azonban ke-
vésbé hatékony: alig több
mint egy óra alatt a program-
módosításon is túl voltak a
kongresszusi küldöttek. Gaz-
dasági fejezet, információs

társadalom, oktatás, mûvelõ-
dés, régiófejlesztés, környe-
zetvédelem, tudomány-kuta-
tás, egyház, sport, szociálpo-
litika, családpolitika – futó-
szalagon fogadták el a terem-
ben ülõk a programcikkelye-
ket. A kevés módosító javas-
lat egyikére – a családpoliti-
kai fejezet során – Szabó
Ödön, a Bihar megyei
RMDSZ ügyvezetõ elnöke
jelentkezett, de róla is kide-
rült, hogy bejelentésre hasz-
nálná az alkalmat: ötödik
gyermeke várható megszüle-
tésével személyes példája ré-
vén, tevõlegesen támogatja a
szövetség családpolitikáját. 

Honosítás, szórvány, 
külpolitika

Az utolsó félórában még
hátravoltak a kongresszusi
határozatok, amelyek közül a
2011-ben esedékes népszám-
lálásról szólót Kelemen Hu-
nor – immár szövetségi elnö-
ki minõségében – terjesztette
elõ. Ebben a szövetség arra
ösztönzi a romániai magyar
közösség tagjait, hogy a nép-
számlálás során vállalják ma-

gyar identitásukat. Szintén
Kelemen Hunor terjesztette
elõ az Állásfoglalás a kedvezmé-
nyes honosítás kérdésében címet
viselõ dokumentumot is,
amelyben a küldöttek üdvöz-
lik, hogy a kedvezményes ho-
nosítást valamennyi magyar-
országi párt támogatta. A to-
vábbiakban a kongresszus el-
fogadta a romániai gazdaság-
politikai reform alapelveirõl
szóló állásfoglalást, valamint
azt a dokumentumot, amely
a nemzeti közösségek védel-
mét az európai politika szint-
jére javasolja emelni. Külön
dokumentumot hagytak jóvá
arról, hogy november 15-ét,
Bethlen Gábor fejedelem
születésének napját a Ma-
gyar Szórvány Napjává nyil-
vánítsák. A küldöttek elfo-
gadtak egy állásfoglalást,
amely az erdélyi magyarsá-
got az európai szociális mo-
dell alapján kívánja megerõ-
síteni. Változtatást szenve-
dett ugyanakkor a külpoliti-
kát és a külkapcsolatokat
érintõ fejezet olyan értelem-
ben, hogy a döntés szerint a
szövetségi elnök felkérésére
az RMDSZ-ben egy szövet-
ségi megbízott vezette szak-
bizottság jön létre, melynek
célja átfogni és koordinálni a
szövetség külpolitikai tevé-
kenységét. 

RMDSZ-torta

A zárómomentum a Szak-
szervezetek háza emeleti ter-
mében tartott állófogadás
volt, amelynek ünnepélyessé-
gét pezsgõ és óriási RMDSZ-
torta emelte. A cukrászati re-
mekmûvet felszeletelõ kés
nyelét Markó Béla és Kele-
men Hunor együtt fogta, mi-
közben a küldöttek azt lesték,
kinek kanyarít a két – volt és
jelenlegi – szövetségi elnök
nagyobb szeletet az új
RMDSZ-tortából. 

Alapszabályzat, program: 
Újszövetség az új Szövetségnek
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Vége tehát az RMDSZ X. Kongresszusá-
nak. Az amúgy példásan megszervezett
nagyváradi eseményt még a megfontoltsá-
gukról ismert politikai elemzõk is „törté-
nelmi” jelzõvel illették, ekként harangozták
be. Most, amikor a függöny legördült,
megpróbálom összegezni, hogy miben is
áll a – ha nem is történelmi, de kiemelt –
jelentõsége a jubileumi kongresszusnak.
Az elsõ megfontolásra érdemes eset már
két nappal a tanácskozás elõtt megtörtént.
A házigazda szerepét ellátó Bihar megyei
RMDSZ együttmûködési megállapodást írt
alá a Szociál-Liberális Szövetség helyi szer-
vezetével. Ezt az önmagában is elemzésre
érdemes tényt nem lehet a kongresszustól
függetlenül vizsgálni, különösen annak is-
meretében, hogy az alkalmas volt az elnök-

jelöltek versenyének befo-
lyásolására. (Más kérdés,
hogy Olosz Gergely dur-
va és ostoba reakciója,
amellyel az RMDSZ el-
nökének erkölcsi integri-

tását kérdõjelezte meg
az eset kapcsán, a
legkevésbé sem szol-
gálta a képviselõ

politikai céljait.) A bejelentés idõzítése
ugyanakkor egyértelmû jelzés volt a kong-
resszuson magukat legmagasabb szinten
képviselõ ellenzéki pártok számára, hogy
van fogadókészség ajánlataikra. Markó Bé-
la politikai érettségét jelzi, hogy még ezt a
malõrt is a maga javára tudta fordítani.
Úgy tett, mintha a bihari-
ak gesztusa a koalíciós
partner számára jó elõre
kidolgozott figyelmeztetés
lenne: ne okoskodjanak a
nagyváradi színház szétvá-
lasztásával, és ne ódzkod-
janak a kisebbségi törvény
módosítatlan elfogadásától, mert a Szövet-
ségnek vannak alternatívái. 
Mint olyan ember, aki kezdettõl fogva
meggyõzõdéssel elleneztem az RMDSZ
és a PD-L koalícióját, most elégtétellel ír-
hatnám le, hogy lám, a „bázis” felülbírál-
ta a „csúcsvezetést” és a Szövetség továb-
bi kitartása az egyre kétségbeesettebb ál-
lamfõ ámokfutása mellett fellazítja annak
„társadalmi beágyazottságát”. (Elég szé-
pen hangzik, nemde?). Sajnos azonban
messze nem errõl van szó, hanem a biha-
ri szervezet elnökének és a megyei tanács

alelnökének arról az emberileg nagyon is
érthetõ számításáról, hogy biztosítsa saját
tisztségének folytonosságát a jövõ nyáron
esedékes helyhatósági választások utáni
idõszakra is. 
A második dolog, amirõl beszélnünk kell,
az nem más, mint az ellenzéki pártszövet-

ség diplomatikus, de hatá-
rozott megnyilatkozása. A
legmagasabb szinten jelen-
lévõ pártelnökök megad-
ták a kellõ tiszteletet a
Szövetségnek, és kertelés
nélkül megmondták: vár-
ják az RMDSZ-t a szoclib

unióba, de nem a végtelenségig. A labda
az RMDSZ térfelén pattog: vagy átigazol,
és megõrzi az eddigi eredményeit, amelye-
ket még közel hat évig zavartalanul bõvít-
het, vagy pedig még másfél évig „élvezi” a
kormányzást egy rapszodikus államfõ ár-
nyékában, minekutána meghatározatlan
idõre ellenzékbe reked, ha egyáltalán bejut
a parlamentbe. Hogy ez zsarolás? Lehet,
de elegáns.
A harmadik jelentõs eset a Fidesz alelnök-
ének, Pelczné Gáll Ildikónak a mûfaja sze-
rint üdvözlõ beszéde. A példátlanul agresz-

szív, sértõ és provokatív szöveg, amely tö-
kéletes összhangban állt az elõadó állat-
idomári allûrjeivel még a legendásan tole-
ráns RMDSZ-es nép hurrogását is kiváltot-
ta, amelyet gyöngén nyomott el a kéthar-
madosokat így is kedvelõ maroknyiak tap-
sa. Ez is zsarolás – és ráadásul felette mo-
dortalan. A minden tekintetben botrányos
„üzenetre” Szabó Ödön, bihari küldött ad-
ta az egyetlen logikus magyarázatot: a Fi-
desz azt üzente, hogy csak a feltétlen enge-
delmességet tudja elfogadni az RMDSZ ré-
szérõl, egyébként az EMNP-t támogatja
(kerül, amibe kerül).
Ha ezeket a tényeket egymás mellé tesz-
szük, akkor a Szövetség elnöke a követke-
zõket olvashatja ki belõlük. Megoldatlan a
megyei vagy területi – esetleg regionális –
érdekek és az országos szinten elfogadott
politikai stratégiák intézményes összehan-
golása. A romániai és magyarországi poli-
tikai erõviszonyok változása sokkal dina-
mikusabb lehet, mint amellyel az RMDSZ
lépést tud tartani. A megoldás nem a min-
denkori vagy éppen kétharmados többség
támogatásának Machiavellit idézõ hintapo-
litikája, hanem az elvi alapokon álló szö-
vetségi politika lehet. 

Mi történt az elsõ „Talpra magyar!” kiáltás után, annak a hagyo-
mányát úgy tudja már minden ember, mint a bibliai történeteket.
De mit csináljunk ennyi talpra állított magyarral? A talpra állt
embernek ellenlábasai is támadnak.
Volt lelkesedés, áldozatkészség, testvérszeretet, bûnbocsánat, job-
bágyhûség, honszerelem, s az mind ezen az egy napon született.
A huszonöt év elõtti napok dicsõsége nem melegíti már szíve-
met; de az eredmény a hideg önbíráló elõtt is örökké nagy ma-
rad: „a nép felszabadítása a jobbágyság alól”.
Azért ne beszéljünk arról többé, hogy szép, ragyogó, dicsõ nap
volt március 15-e: ismerjük el, hogy „szükséges nap volt!” Szük-
ség volt egy napra, mely félretaszítsa a törvényhozás ócska klep-
szidráját, s egy lökést adjon az idõnek, mely a nemzetet évtize-
dekkel elõbbre vigye. Szükség volt, hogy szakítson a nemzet a
múlt balfogalmaival, hogy egyszerre jusson erejének tudatára.
Elõtte állt a galíciai példa, hogy mire képes egy elnyomott nép,
ha azt az abszolutizmus véres eszközéül akarja használni. A len-
gyel gyász a múlt év tanulsága volt, s nem lehetett tudni, hogy
ugyanaz a hatalom enged még egy évet a magyar nemzetnek a
deliberálásra.
Sietni kellett – és aztán követelni egyszerre mindent, amihez a
nemzetnek joga van. És követelni azt egyhangúlag.
S az egyhangú követelés sikerült, gyõzött: csak hang volt; nem
követte vér, mégis diadal termett nyomán. Az országgyûlés elfo-
gadta azt, amit a pesti közpiacok zászlóikra írtak, s a király szen-
tesítette, amit az országgyûlés elfogadott.
De nem ment ez olyan simán.

Jókai Mór: Huszonöt év múlva (1873)

Elegánsak és idomárok

Tudják honnan értesültem elõször, hogy Kelemen
Hunor az RMDSZ új elnöke? A román tévékbõl,
nevezetesen a Realitea és az Antena 3 adásából, pe-
dig gyakran kapcsoltam a magyar közszolgálati
csatornákra, az m1, m2 és a Duna Tv-re, mert on-
nan szerettem volna hallani, úgy vélem, az lett vol-
na tisztességes. Akkor is, ha a Kárpát-medence leg-
nagyobb, legstabilabb és legeredményesebb magyar
kisebbségi pártja fekete bárány Pesten. 
Míg az említett román tévék hosszas helyszíni
adásban, sok érdekes interjúval reagáltak az ese-
ményre, a három magyar csatorna órák múlva is
egy rövid hírben. Bezzeg az  EMNT elnöke egy
nappal elõbb részletesen ecsetelhette, hogy mit ke-
res õ Azerbajdzsán fõvárosában. Mint kiderült, kõ-
olaj és földgáz ügyben járt egy uniós küldöttséggel.
Lehet azeri földgázzal akarja magasabb hõfokra
emelni a székely autonómiát, amit oly régen ígér
csíki és háromszéki választóinak. 
Miért nem hír Pesten az RMDSZ kongresszusa
(sem)? Nem elég, hogy a leköszönõ elnök koráb-
ban kijelentette: nem esküsznek örök hûséget sem
bukaresti, sem budapesti pártoknak, de az új elnök
programjába is bekerült a korrekt partnerség, per-
sze az egyenlõ távolságtartás helyett. Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes a nemzetegyesítés hangza-
tos jelszavával köszönt Váradra. Ami rendben is
volna, ám szavaiból nagyon is érzõdött, hogy az
egyesítésnek a pesti hatalom szája íze szerint kell
történnie. Ez az erdélyi önálló magyar politizálás
feladását és azzal együtt az RMDSZ eltaposását je-
lentheti. Ennek tudatában cinikusan hangzott
Semjén figyelmeztetése: „A határon túli magyarság
nem engedheti meg a civakodást, egységre van
szükség, különben szétesik.” Meg is szívlelhetnénk,
ha nem éppen Pestrõl táplálnák a civakodást. Pél-
dául kormánypénzekkel támogatják a harmadik
magyar erdélyi párt létrejöttét. Világos, az önállóan
politizáló RMDSZ ellen! 
Nem mi írjuk le elõször: baj van a három közszol-
gálati, mások szerint királyi, kincstári tévé híreivel,
közéleti mûsoraival, nagyon is parancsot teljesíte-
nek. Mivel a nézõt nem lehet sokáig megvezetni,
zuhan a nézettségük. Ezt se mi mondjuk, hanem
egy közvélemény-kutatás, amelyet a HVG-bõl ma-
zsoláztunk ki. A Híradó nézettsége alig egy év alatt
majdnem felére (8,1 százalékról 4,9-re, az Este

címû közéleti mûsoré 8,2-rõl 5,3-ra)
csökkent, és így tovább. Ehhez jön,
hogy mindhárom adó szó és kép
szerint is azonos híreket közöl, amit

bosszantóan sokat, a teljes unalomig
ismételnek. 
Vagy mindez már az új magyar saj-
tótörvény elõírta tárgyilagosság és

kiegyensúlyozottság jegyében
történne?
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A Fidesz azt üzente,
hogy csak a feltétlen 
engedelmességet tudja
elfogadni az RMDSZ 
részérõl.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

Ha minden ésszerû lenne a földön, 
akkor nem történne semmi. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij

Franchise

A követelés

Kincstári
A hétvége címe. Az RMDSZ Nagyvárad-
ra költözteti az egész román politikát. A
PDL, a PSD, a PNL, az UNPR és a PC –
a magyarok következõ vezetõjének kegyeit
keresi, Gândul.

Magyarázat. A cikk természetesen az
RMDSZ fergeteges tizedik kongresszusa
elõtt született, végül is kifejezi azt a paran-
csoló tiszteletet, amelyet a magyarok ér-
dekvédelmi szervezete a román politikai
életben kivívott magának. Egyetlen jelleg-
zetes gondolatfutam a cikkbõl: Kelemen
Hunor megüzente Pontának, Antones-
cunak és Constantinnak, nagy hiba lenne,
ha meredeken azzal az üzenettel jönnének
a kongresszusra, hogy minél hamarabb
hagyják ott a PD-L-t és álljanak az USL új
balliberális szövetség mellé. Ami nem azt
jelenti, jegyzi meg a Gândul cikkírója,
hogy az RMDSZ nem veszi fontolóra a
balliberális erõkkel való szövetkezést az al-
kalmas pillanatban. Kelemen figyelmezte-
tését pedig, hogy ahol a Nagy-Románia
Párt ott van, oda az RMDSZ nem megy, a
PSD elnöke azonnal fogta, és sietett kije-
lenteni, hogy pardon, több ilyesmit a szo-
cik nem fognak elkövetni. Valahogy így
születik és erõsödik meg a tisztelet.

Pártnál bonyolultabb. Érdekesek Silviu
Sergiu megállapításai is az Evenimentul zilei
cikkében (Ki egyesíti az RMDSZ-t?) Miután
leszögezi, hogy Markó Béla vezetésével a
magyar kisebbség jelentõs eredményeket
ért el, és méltatja Markó hozzájárulását a
román-magyar viszony rendezéséhez,
Sergiu legvalószínûbbnek azt tartja, hogy
folytatódik az értelmiségi-politikus vezetõ
kísérlete. Kelemen továbbviheti a Markó-
modellt. A belsõ egyensúly és a konszen-
zusra való törekvés, ami a szolid egyetemi
nevelésbõl fakad, lényeges vonások egy
olyan RMDSZ-vezetõ számára, akinek
egy, a pártnál bonyolultabb struktúra egy-
ségét kell megõriznie.

A nap álhíre. A negyedik elnökjelölt a
választás utánra hagyta annak eldöntését,
hogy erõgyûjtés céljából, vagy pedig bá-
natában nyilatkozott olyan módon,
ahogy nyilatkozott a választás elõestéjén.
Persze ettõl csak még rokonszenvesebb
lett, hukk. 

Sike Lajos
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ÚMSZ

„Kevesen mondhatják el
magukról, hogy a zaj mi-

att cseréltek lakást, de én eb-
be belebetegedtem” – nyilat-
kozta az ÚMSZ-nek a maros-
vásárhelyi Sarkadi Péter, aki
a Tudor negyedbõl költözött
ki egy félreesõ városvégi
tömbházba. „A régi ottho-
nunk a Hosszú utcára (B-dul
1. Decembrie – szerk. megj.)
nézett, és csak a hajnali órák-
ban volt egy olyan rövid idõ-
szak, amikor csend volt” –
mesélte viszontagságait a
férfi, aki egy építkezési cég
alkalmazottjaként munkahe-
lyén is a zajártalommal küz-
dött, annak ellenére, hogy
szigorúan betartotta a bizton-
sági elõírásokat. „Néhány
évvel ezelõtt kezelhetetlenül
elhatalmasodott rajtam a
migrénem, szinte folyamato-
san kínozott, orvosom taná-
csára döntöttünk úgy, hogy
egy kisebb, rosszabb lakásba,
de jóval csendesebb környék-
re költözünk, azóta látványo-
san javult az állapotom” –
tette hozzá Sarkadi Péter,
akit meglep annak az európai
uniós felmérésnek az ered-
ménye, amely a romániai vá-
rosok zajszennyezésérõl
készült. A frissen közzétett
vizsgálat azt a 25 romániai
várost elemzi, amelynek a la-
kossága meghaladja a száz-
ezer fõt. Marosvásárhely fent
sincs a zajtérképen, az erdé-
lyi városok közül csupán

Brassó, Temesvár és Kolozs-
vár érintett, a legzajosabb ha-
zai város pedig Bukarest. A
fõvárosban a lakosság mint-
egy 85 százaléka él zajszeny-
nyezésben, Kolozsváron 64
százalék az érintettek aránya,
míg Temesváron és Brassó-
ban 61 százalék.  A legcsen-
desebb város Iaºi, itt csupán
a lakosság 16 százaléka él az
egészségre káros zajviszo-
nyok között.

Csapatjáték a csend

„Romániában összesen 2,9
millió ember él olyan környe-
zetben, amelyben a zajszint a
megengedett értékek fölött
van, ez azt jelenti, hogy a la-
kosság több mint 60 százalé-
kának az életkörülményeit
rontja a zajszennyezés” –
nyilatkozta Bogdan Laza-
rovici, az Enviro Consult
igazgatója, akinek cége egyi-
ke azoknak, amlyek hivatalo-
san ellenõrizhetik a zajszeny-
nyezést. Az audit nem is
rossz üzlet: az állam a vizs-
gált területeken 0,8 euró fej-
pénzt fizet lakosonként az el-
lenõrzést végzõ cégeknek.
„Sokan azt mondják, hogy a
zajszennyezés mérése éppen
olyan kezdeményezés, mint a
lakások hõháztartásának el-
lenõrzése, és inkább üzlet,
mint közérdek. Csak részben
van igazuk: a zajártalom és a
rossz hõháztartás sok szem-
pontból tényleg ugyanarra az
okra vezethetõ vissza, a rosz-

szul szigetelt és rosszul tájolt
ingatlanokra, de ezek tényleg
mindenkinek kárt okoznak”
– mondta az ÚMSZ-nek
Cãlin Gherman, akinek ko-
lozsvári építkezési cége kü-
lön odafigyel a zajszigetelés-
re. „Elengedhetetlenek a jó
nyílászárók, a falak megfele-
lõ szigetelése. Egyetlen zaj-
szûrõ szigeteléssel ellátott ab-
lak 40 decibellel csökkentheti
a beszûrõdõ hangerõt” – ma-
gyarázta Gherman, aki arra
is kitér: egy forgalmas, vasút-

vonalhoz, ipari létesítmé-
nyekhez közel esõ útszakasz
zajszennyezése elérheti a 85
decibelt is. A cégvezetõ azon-
ban úgy véli, stratégiai fon-
tosságú lehet a jövõben a vá-
rosrendezés, az elkerülõ utak
építése, illetve az ingatlanok,
lakónegyedek és a forgalmas
utak elválasztása. „A tájolás
is rengeteget segíthet. Már at-
tól nagyobb a csend, ha a la-
kások ablakai nem a forgal-
mas útra néznek” – teszi hoz-
zá a szakértõ. 

Sokaknak mindegy

Az érvényes európai elõ-
írások értelmében a nappali
zajszint 2012-tõl nem lehet
magasabb 65 decibelnél, és
minden országnak rendel-
keznie kell olyan zajtérkép-
pel, amelynek adatait öt-
évente frissítik. „Én nem lá-
tok reális esélyt az uniós
elõírások teljesítésére, mert
ez egy összetett városszer-
vezési probléma. Mi jól ke-
reshetünk ugyan a zajvédett

ingatlanokkal, de el kell
mondanunk a vásárlóknak,
hogy ha nincs megfelelõ út-
hálózat, elkerülõ utak, zaj-
védõ töltések, falak és erdõ-
sávok telepítve, akkor nem
élveznek igazi védelmet” –
tette hozzá Cãlin Gherman.
A kolozsvári zajszennyezés
mértékének megállapítását
és a zajszint csökkentésének
ütemtervét egy magyaror-
szági cégre, a Vibrocomp
Kft.-re bízták a tavalyi év-
ben. A mérések szerint Ko-
lozsváron a legszennyezet-
tebb körzet a Monostori út,
az Oaºului út, a Fenesi út,
az Aurel Vlaicu út és a Kos-
suth (1989. december 21)
utca körzete, itt a zajszeny-
nyezés meghaladja a 70
decibeles értéket is. Az ér-
vényes mérések szerint a
zajszint 1200 lakásban ha-
ladta meg a 75 decibelt.
„Felemás tapasztalataim
vannak a zajszennyezést il-
letõen: a magánembereket
és a cégeket egyaránt az ér-
dekli elsõsorban, hogy hol
helyezkedik el az ingatlan a
közlekedési útvonalak
szempontjából. A követke-
zõ szempont a lakás minõ-
sége. A zajszennyezéssel ál-
talában inkább a családos
emberek foglalkoznak, de
csupán néhány százalékot
ronthat az ingatlan árán a
hangos környezet” – osztja
meg tapasztalatait lapunk-
kal Liviu Naghi ingatlan-
ügynök. 
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Kolozsváron a Monostori út a zajszennyezés „válságövezete”, a város 64 százaléka szenved a zajtól

HIRDETÉS

Hírösszefoglaló

Sikertelenül végzõdött a
kormány hétvégi egyez-

tetési kísérlete, így mától áp-
rilis 18-ig hetente tiltakoznak
a szakszervezetek a munka-
törvénykönyv tervezett mó-
dosítása ellen. A demonstrá-
ciósorozatban öt szakszerve-
zeti tömörülés vesz részt.  A
tervek szerint a tüntetõk a
parlament, a PD-L, az
RMDSZ tagszervezetei, va-
lamint a helyi és megyei ön-
kormányzati hivatalok elõtt
vonulnak fel Bihar, Botoºani,
Krassó-Szörény, Hargita és
Konstanca megyékben. Az
elsõ nagyszabású akció
Krassó-Szörény megyében
lesz. Szerdán Temesváron
tüntetnek az elégedetlenke-
dõk a Demokrata-Liberális
Párt székháza elõtt. Aradon
és Vajdahunyadon március
3-án lesz demonstráció. A
szervezõk honlapot indíta-
nak az érdeklõdõk számára,
amelyen a tervezett jogsza-
bálymódosítások olvashatók,
továbbá online követhetõ az
országosra tervezett tiltako-
zássorozat. A honlap látoga-
tói arról is tájékozódhatnak
itt, hogy többek között a kol-
lektív munkaszerzõdést vagy
a próbaidõt érintõ változások
miért kedvezõtlenek a mun-
kavállalók számára. Az in-
formációk a sustinecodul-
muncii.ro internetes címen ta-
lálhatók. 

Ma kezdõdik 
a sztrájkszezon

Decibelek: túl a tûrésküszöbön

A. E.

Hadat üzent a környe-
zetvédelmi minisztéri-

um a Hargita és Neamþ
megyei illegális fakiterme-
lõknek – február 22-e és 25-
e között átfogó ellenõrzése-
ket tartottak. A revizorok
mintegy 117 ezer lej bírsá-
got róttak ki, Borbély Lász-
ló tárcavezetõ azt ígéri:
lesz folytatás. A környezet-
védelmi miniszter a hét vé-
gén tartott marosvásárhelyi
sajtótájékoztatóján el-
mondta, hogy a rendõrség-
gel közösen országos akci-
ót indítanak a hazai erdõk
védelmében. A Hargita és
Neamþ megyei ellenõrzést
öt rendõrtiszt és az Orszá-
gos Erdõgazdálkodási Hi-
vatal (ROMSILVA) mun-
katársa koordinálta. Az

akcióban összesen 42 helyi
rendõr, 21 csendõr, 31 er-
dész és két környezetvédel-
mi õr vett részt. A vizsgála-
tok során a hatóságok ösz-
szesen 287 köbméter fát
koboztak el, és további 781
köbméter tisztázatlan ere-
detû fát tartottak vissza.
Ilyen jellegû ellenõrzések
tavaly májusban és június-
ban Suceava és Konstanca
megyében folytak – Borbély
úgy véli, ezeknek köszön-
hetõen szorult vissza tavaly
az illegális fakitermelés. A
pozitív tendenciát erõsíti –
figyelmeztetett a környezet-
védelmi miniszter –, hogy
tavaly szigorították az erdõ-
gazdálkodással kapcsolatos
jogszabályokat, bevonták
az ellenõrzésbe továbbá a
csendõrséget, a határrendé-
szetet is. 

Hadat üzent Borbély az 

illegális fakitermelõknek

Zöldül az Azomureº

A környezetvédõk által sokszor elmarasztalt vegyipa-
ri kombináttal kapcsolatban a marosvásárhelyi sajtó-
tájékoztatón elhangzott: új mobil laboratórium méri
majd a térségben a levegõ ammóniumtartalmát. Bor-
bély László hangsúlyozta: a legnagyobb gond a gyár
mûködésével kapcsolatban az, hogy nem a városon
kívülre építették. Ködös, nedves idõben bármilyen
korszerûsítést is fog végezni a tulajdonos, mégis beszi-
várog az ammónia szaga. A szaktárca úgy véli, az
Azomureº a környezetvédelmi beruházások terén
nincs lemaradva, a tulajdonosok felszereltek két olyan
berendezést, amely az ammónia kibocsátást méri, en-
nek köszönhetõen online is lehet követni a vegyi
anyag jelenlétét a levegõben. 



Antal Erika

„A magyar nyelv és a vi-
lág kulturális irodalma

jelenti számomra a szellemi
hazát” – jelentette ki Király
László a szombati Látó Iro-
dalmi Színpadon. A költõ,
mûfordító, az Utunk (a mai
Helikon jogelõdjének – szerk.
megj.) szerkesztõje az Ariel
Gyermek és Ifjúsági Szín-
házban egy jó hangulatú, po-
zitív kicsengésû beszélgetés-
sel „ajándékozta meg” az ér-
deklõdõket. A többszörös
Látó-nívódíjas költõvel Ko-
vács András Ferenc a Látó
fõszerkesztõje beszélgetett.

„A nemzedékek rendszerint
a kezdetekkor tartanak össze,
utána mindenki a saját költõi
és életútját járja” – hangsú-
lyozta Király, mint az elsõ
Forrás-nemzedék egyik kép-
viselõje. Felidézte az Utunk-
nál eltöltött több évtizedes
szerkesztõi munkáját, mely-
hez fiatal költõként különle-
ges szerencsével a közlési ti-
lalom segítette hozzá. Király
László a mûfordítói munkás-
ságáról is vallott a közönség-
nek, elmondta, hogy annak
alapját az egykori szlaviszti-
kai tanulmányai képezték,
fordított cseh-, lengyel és
orosz nyelvbõl, de leginkább

„magyarított”, vagyis egy
„közvetítõ” nyelv segítségé-
vel átírta, átköltötte a verse-
ket. „Felidézte” Al. Nyezva-
novot is, aki egy olyan, általa
kitalált orosz költõ volt, aki-
nek a bõrébe bújva írta verse-
it. „Komoly egyetemi taná-
rok fordultak hozzám két-
ségbeesetten, hogy ki ez az
Al. Nyezvanov, mert egyet-
len lexikon, vagy irodalom-
történet sem ismeri” – anek-
dotázott Király, aki bevallot-
ta, nem tudja, hogy az orosz
költõk és mûfordítók felfe-
dezték-e Nyezvanovot, eset-
leg megpróbálták-e visszafor-
dítani magyarból oroszba. 

ÚMSZ

A Szatmárnémeti Észa-
ki Színház Harag György

Társulata két Keresztes Atti-
la által rendezett darabbal
lép fel a Kolozsvári Állami
Magyar Színházban.

Holnap este 19 órától A
Chioggiai csetepaté címû
Goldoni-vígjátékát adják
elõ. Toffolo szerepében a
kolozsvári színháztól idén
Szatmárra szerzõdött Galló
Ernõ látható. A többi szere-
pet István István, Lõrincz
Ágnes, Laczkó Tekla, Péter
Attila-Zsolt, Nagy Csongor-
Zsolt, Nagy Orbán, Né-
methy Zsuzsa, Vencz Stella,
Varga Andrea, Nagy Antal,
Zákány Mihály, Gaál Gyula

és Bándi Johanna játssza.
„Mielõtt Szatmárra kerül-
tem, sok vígjátékot rendez-
tem, és ezt tovább akarom
vinni, lehet egy elõadás egy-
szerre szórakoztató és el-
gondolkodtató” – fejtette ki
lapunknak Keresztes Attila
rendezõ.

Szerdán este 19 órától a
tavalyi évadban bemutatott,
Három nõvér címû Csehov-
mûvet láthatja a kolozsvári
közönség. Az elõadás az el-
múlt években több feszti-
váldíjat is elnyert, a ven-
dégként Csebutikint játszó
Bíró Józsefet ezért az alakí-
tásáért UNITER-díjra jelöl-
ték. További szereplõk:
Nagy Csongor-Zsolt, Csiki
Orsolya, Némethy Zsuzsa,

Vencz Stella, Varga And-
rea, István István, Rappert
Gábor, Nagy Antal, Péter
Attila-Zsolt, Zákány Mi-
hály, Méhes Kati, Nagy Or-
bán, Gaál Gyula. Az elõ-
adásról Keresztes Attila la-
punknak elmondta: ez volt
az elsõ rendezése, miután
átvette a szatmári társulat
vezetését, ezzel kezdte el
felépíteni azt a fajta új szín-
házat, amiért a Szamos-
parti városba szerzõdött.
„Bár a szatmári közönség
körében nem örvendett osz-
tatlan sikernek, a szakmai
visszajelzések nagyon jók
voltak, és azóta sok helyen
felléptünk az elõadással” –
magyarázta az ÚMSZ-nek a
rendezõ. 

Röviden

Sipos M. Zoltán

Az Ibusári megálló volt a
kolozsvári Ecsetgyárban

tartott elsõ 4X4 – színházi
kisfesztivál legnézettebb da-
rabja – ezt márciusban ismét
eljátsszák a kolozsváriaknak.
Amint arról lapunkban ko-
rábban beszámoltunk, a
színházi minifesztivál kereté-
ben az Ibusári megálló mellett
további két egyszemélyes
színházi elõadást láthatott a
közönség – az M Stúdió kivi-
telezésében Visky András
Megöltem az anyámat címû
mûvét, Nagy Eszter alakítá-
sában valamint Az ötödik
Sally-t, melyet Mezei Gabri-
ella mutatott be. Ugyanak-
kor Uray Péter rendezésében
egy mozgásszínházi produk-
ció is mûsoron volt  .

Vajna: 
jövõben duplázunk

„Azt hiszem, hogy jövõre
is érdemes lesz megszervez-
ni ezt a fesztivált, már csak

azért is, mert több társulat is
megkeresett minket azzal,
hogy szívesen részt venné-
nek egy ilyen színházi ese-
ményen” – értékelte lapunk-
nak a 4X4 – színházi kis-
fesztivált Vajna Noémi. A
szervezõ elmondta, a szín-
vonallal a résztvevõ színé-
szek is maximálisan elége-
dettek voltak, ezért jövõ
februárban esetleg március-
ban ismét jelentkeznek egy
hasonló koncepciójú ren-
dezvénnyel. Mint megtud-
tuk, minden elõadást
60–80-an nézték meg – ami
tekintve a terem befogadó-
képességét nagyon jó arány.
„Akadtak olyan nézõk is,
akik minden elõadáson ott
voltak” – újságolta Vajna,
majd hozzátette: „azt hi-
szem, helyesebben remény-
kedem abban, hogy azok-
nak a nézõknek, akik rend-
szeresen látogatták az elõ-
adásokat, hiányozni fog a
minifeszt”. Kérdésünkre el-
mondta, a színházi mini-
fesztivál megszervezésének

legnagyobb akadályát az
anyagiak jelentették – a ren-
dezvényt a Nemzeti Kultu-
rális Alap jóvoltából sike-
rült fedél alá hozni. „A pá-
lyázatok az elõadások meg-
szervezésének és bemutatá-
sának csupán egy kis há-
nyadát fedezik, ugyanígy a
belépõjegyek árai is csak
mi-nimálisat jelentenek a
költségvetésünkben” – ma-
gyarázta Vajna Noémi. El-
mondása szerint jelenleg
üzletemberekkel tárgyalnak
arról, hogy a következõ
színházi minifesztiválon

több produkciót mutathas-
sanak be.

A közönség is 
elégedett

„A 4x4 hiánypótló ese-
ménynek számít a kolozsvá-
ri kulturális életben. Nem azt
akarom mondani, hogy a
város szûkölködik a kulturá-
lis eseményekben, viszont
igazán fiatalos, lendületes és
ugyanakkor értékes kiállítá-
sokat, színházi elõadásokat
ritkán látni” – fogalmazta
meg az ecsetgyári minifesz-

tivállal kapcsolatos értékelé-
sét Gábor Barnabás kolozs-
vári egyetemista. Szerinte
szükség van az ilyen típusú
fesztiválokra, amelyek bár
viszonylag szûk réteghez
szólnak, „értékesebbek sok
nézõcsúcsos rendezvény-
nél”. „Azt hiszem, van jövõ-
je ennek az eseménynek. A
fesztivál hangulatán és len-
dületén csak dobott, hogy
olyan alterenatív közegben
került megrendezésre, mint
az Ecsetgyár” – fogalmazott
az egyetemista, aki a 4x4
minden elõadását látta. 

Repetázik a minifesztiválMég lehet jelentkezni
az Anim’estre

Meghosszabbították az
Anim’est fesztivál Anima-
tion Worksheep nevû mû-
helyére a jelentkezési határ-
idõt. Az április 4-e és 17-e
között a Brassó megyei Si-
mon (ªimon-Bran) helység-
ben sorra kerülõ work-
shopra március 11-ig fogad-
nak el jelentkezéseket a
workshop@estenest.ro e-mail
címen. A szervezõk ugyan-
akkor ösztöndíjat is felaján-
lanak egyes résztvevõk szá-
mára (a workshop részvéte-
li díja szállással és étkezés-
sel együtt 800 lej, diákok-
nak 500 lej).

Antológia Pécsrõl

Huszonkét külföldi szerzõ
Pécsen szerzett benyomása-
iból jelent meg a 22xPécs cí-
mû antológia. Európa kul-
turális fõvárosa elõpro-
gramjaihoz kapcsolódva
2007 szeptemberétõl 2010
júniusáig tartott a Writers in
residence, azaz Írók vendég-
ségben címû projekt, amely-
nek keretében tizenkilenc
külföldi és három magyar
szerzõ tölthetett egy hóna-
pot Pécsen. A pécsi tartóz-
kodás alatt szerzett benyo-
másokat naplóbejegyzések
formájában rögzítették az
írók, amelyeket aztán múlt
év végén rendezett antoló-
giába Méhes Károly szer-
kesztõ. 
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A magyar nyelv országa

MTI

Öt Arany Málna-díjat
nyert Az utolsó léghajlító

címû fantázia-akciófilm a
vasárnap virradóra Los An-
gelesben megrendezett díj-
kiosztó gálán, amelyen az
elmúlt év legrosszabb film-
alkotásait és alakításait dí-
jazták. Az utolsó léghajlító
kapta a legrosszabb filmért,
a legrosszabb rendezésért és
a legrosszabb forgatókönyv-
ért odaítélt díjakat, a benne
szereplõ Jackson Rathborne
pedig elnyerte a legrosszabb
férfi mellékszereplõnek járó
díjat. A film egy speciális
Arany Málnát is kapott 3D-
kategóriában. 

A Szex és New York 2 címû
film három Arany Málnát
is kapott, köztük a legrosz-
szabb nõi fõszereplõnek já-
ró díjat, amelyet teljes nõi
fõszereplõgárdájának ítél-
tek oda. 

A legrosszabb férfi fõsze-
replõnek járó Arany Málnát
Ashton Kutcher kapta, a
Valentin nap címû filmben
nyújtott alakításáért. Jessica
Albának jutott a legrosz-
szabb nõi mellékszereplõ-
nek járó Arany Málna-díj
az Utódomra ütök, a Valentin
nap, a Gyilkos bennem és a
Machete címû filmben nyúj-
tott alakításaiért. Az idei
Arany Málna legnagyobb
nyertese az Alkonyat: Napfo-

gyatkozás volt, mivel a hét
jelölésbõl végül csak egy dí-
jat kapott. Az Arany Mál-
nákat hagyományosan egy
nappal az Oscar-gála elõtt
osztják ki Los Angelesben. 
A lapzártánk után kezdõdõ
Oscar-gála elõkészületei
már napok óta tartanak, a
szõnyeget már szombaton
leterítették és a helyszínre
szállították az 1200 üveg
Moet & Chandont is. Utób-
bi mellé hétezer garnélát,
ezer homárt és 230 kilo-
gramm füstöltlazacot is ren-
deltek. Készült négyezer
csokoládé Oscar is, melye-
ket összesen hét kilo-
grammnyi ehetõ aranypor-
ral vontak be. 

Arany Málna után Oscar-start

Az Ibusár megálló sikerén felbuzdulva a 4X4 szervezõi jövõben is megszerveznék a kisfesztivált

Harag társulata Kolozsváron

Mind a szervezõk, mind a résztvevõk
sikeresnek ítélik a hétvégén véget ért
4X4 – színházi kisfesztivált, melynek
elsõdleges célja kolozsvári bemutat-
kozási lehetõséget biztosítani a kis-
produkcióknak. A szervezõk már 
tervezik a fesztivál második kiadását.

A kolozsvári közönség ezúttal a szatmáriak Három nõvér címû elõadását nézheti meg
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Ma Elemér, Oszvald,
Ozsvát napja van.
Az Elemér bizonytalan
eredetû régi magyar férfi-
név. Korábban Ilemer for-
mában volt használatos,
mai formájában Vörös-
marty Mihály és Jókai
Mór újította fel. Elõfordul-
hat, hogy a szláv Velimir
névbõl származik, mely-
nek jelentése: nagy és béke,
de eredhet a germán Elmar
névbõl is, melynek elemei
nemest és hírest jelentenek. 
Az Oszvald germán erede-
tû férfinév, jelentése: isten-
ség + uralkodó, tevékeny.
Ozsvát: az Oszvald régi
magyar formája.
Holnap az Albin, Dávid,
Dózsa és Gyopár nevûek
ünnepelnek.

Évforduló
• 1553 – Ezen a napon szü-
letett Michel de Montaigne
francia író, filozófus (meg-
halt 1592-ben).
• 1835 – Elias Lönnrot finn
néprajztudós közzétette az
elsõ Kalevala-kötethez írt
elõszavát.
• 1989 – Ezen a napon halt
meg Konrad Lorenz oszt-
rák etológus.
• 2007 – A New Horizons
Plútó-kutató ûrszonda el-
haladt a Jupiter mellett.
• 2010 – Parlamenti vá-
lasztást tartanak Tádzsi-
kisztánban.

Vicc
A skót a fül-orr-gégészetre
megy.
– Na, mi a panasza? – kérdi a
doktor.
– Belement egy szálka a nyel-
vembe.
A doktor csodálkozik:
– Hogy történt?
– Úgy kezdõdött, hogy kibo-
rult a whiskym a padlóra...

Recept
Marhasült 
Sztroganoff-mártással
Hozzávalók: mahahús, mus-
tár, só, bors, olaj vagy zsír. A
mártáshoz: 1 fej hagyma, 1
gerezd fokhagyma, 10 dkg
füstölt szalonna, 2 savanyú
uborka, 1 doboz konzerv-
gomba vagy kb. 4 nagyobb
fej friss, 2 dl fõzõtejszín.
Elkészítése: Pár szelet mar-
hahúst sóval, borssal, mus-
tárral fûszerezve olajon vagy
zsíron megsütünk. Miután
mindkét oldalukon a sütéssel
egy kis burkolatot kaptak,
lassan párolgatjuk, pótolva a
szeletek alatt a vizet, hogy
puhuljanak, majd zsírjukra
sütjük õket. A mártás elkészí-
tése: a kockára vágott szalon-
nát és hagymát megdinsztel-
jük, rátesszük a gombát, a
fokhagymát, a fûszereket,
legutoljára a felkockázott sa-
vanyú uborkát, majd a tej-
színt. Ha sûrû, kevés vízzel
lehet hígítani, ha túl híg, egy
pici liszttel sûríteni. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Lelkesedéssel lát munkájához, és
ennek meg is lesz az eredménye.
Sorra elintézõdnek a dolgok, és
ettõl jobb kedvre derül. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ha megbeszélésen vagy tárgyalá-
son nyílt választ várnak Öntõl,
legjobb az egyenes út. Van elég
önbizalma és bátorsága, hogy ezt
megtegye. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Legyen nagyon toleráns, még ak-
kor is, ha úgy érzi, hogy siettetik.
Beszélje meg a teendõket az Ön-
höz legközelebb állókkal, de csak
a maga józan eszében bízzon.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A fogyó Hold arra figyelmezte-
ti, hogy energiáival bánjon ta-
karékosan, mert nemsokára
rengeteg ház körüli munkát kell
elvégeznie.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Önnek megvan az a hajlama,
hogy mindig azt teszi, amihez
kedvet érez. Gyermeke és párja is
gondoskodik arról, hogy a hónap
utolsó napja is izgalmas legyen.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Szereti megkülönböztetni magát
a társaitól. Mulattató modora
népszerûvé teszi a környezetében.
Öltözködése és szerelmi élete egy-
szer-másszor súrolja a szélsõsé-
gesség határát.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Február utolsó napját beárnyé-
kolja a feltétlenül teljesítendõ fel-
adatoktól való szorongás. Abban
biztos lehet, hogy amit ma kezd
el, azt rövid idõn belül tetõ alá
tudja hozni.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Társai elismerik Önt, mivel ne-
vet szerzett nyitott és befogadó
természetével. Sikerének titka,
hogy mindig megtalálja a meg-
felelõ hangnemet.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A csillagok az érzelmek áradását
valószínûsítik. Ha érti az idõ
szavát, és meg is hallja üzenetét,
akkor ma a tettek mezejére lép. A
Nyilas a Halakkal szerencsés há-
zasságot köthet.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A Bakban a Hold, és nyugodtan
vállalhat kisebb kockázatokat,
mert kézben tudja tartani az irá-
nyítást. Óvja egészségét ebben a
változékony idõjárásban.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A hét sok munkával kezdõdik,
mint általában máskor is. Gon-
dolja át, hogyan lehetne a legegy-
szerûbben megoldani a dolgokat.
Kedvesével ossza meg gondjait.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Legyen óvatos, és lelkiekben ké-
szüljön fel a váratlan események-
re. Lehetõsége adódik üzleti vál-
lalkozásra, amihez azonban
anyagi lehetõségek kellenek.

Horoszkóp
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Ugyuli bugyuli

48000 forintért Bocskai-öl-

töny rendelhetõ Makón.

www.bocskaioltonyok.hu

Bio és egészségeséletmód-

orientált cég keresi az együtt-

mûködést, saját fejlesztésû,

bizonyítottan gyógyhatású,

gyulladáscsökkentõ testápoló

krémek gyártóival.

Telefon: 0730-510.516, 8-16

óráig.
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6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 A fekete város 
(magyar sor.)
10.05 Újrakezdés 
(olasz sor.)
11.00 Család-barát
11.55 A világ konyhái
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.55 Az állatok világa
16.25 Az orvosi képalko-
tás története (ismerett. f.)
17.20 Korea, Kína és Ja-
pán kultúrájának története
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Széchenyi napjai
(magyar sorozat)
20.50 Kisenciklopédia
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.40 Gázolás (magyar
játékf., 1955)
23.25 Kikötő - Extra
(ism.)
0.10 Sporthírek
0.15 Váltó
0.30 Divathét (ism.)
0.55 Chaplin szereti a ze-
nét
1.40 Kikötő - Friss (ism.)
2.00 Híradó (ism.)
2.25 Labdarúgó-mérkőzés
Vasas - Videoton FC

8.05 1200 fok - A halál
alagútja (filmdráma)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 Világok harca 2.:
Második hullám (am. ak-
ciófilm) 14.45 Sajttársak
(am. vígjáték) 16.15 Bűn-
jelek (kan. thriller) 18.00
Lakótársat keresünk (fran-
cia-spanyol rom. vígjáték)
20.15 Már megint bérgyil-
kos a szomszédom (am.
vígjáték) 22.10 Farkan-
gyal (am. vígjáték) 0.10
Zűrös kölyök (angol film-
dráma)

8.00 Gólyák tavasza (ro-
mán vígjáték) 10.00 Me-
nyet anyának 5 12.30 Hí-
rek 13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping 15.15
Titkos szerelem (sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 20.00 Menyet anyá-
nak 5 20.30 Szerelem és
büntetés (sorozat) 22.30
Az élet ihlette 23.30 Édes,
drága titkaink (sorozat)
0.30 Painkiller Jane (soro-
zat) 1.30 Farkasok völgye
(sorozat)

7.00 Napraforgó 9.00 Pi-
actér ism. 16.00 Délutáni
Híradó 16.15 Piactér ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Délutá-
ni Híradó 17.40 Izelítő
18.50 Egészséges percek
18.00 Reggeli terefere
ism. 18.30 Híradó 19.00
Erdélyi Kávéház 19.30 Esti
Híradó 20.00 Füves élőhe-
lyek Magyarországon,
dokf. 21.00 Erdélyi Kávé-
ház, ism. 21.30 Híradó
22.00 Átjáró 23.30 Hír-
adó

10.00 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.45 Sze-
relem és tisztesség (soro-
zat) 14.30 Clase 406 (so-
rozat) 16.30 Esmeralda
(sorozat) 17.30 Igaz törté-
netek 18.30 Bella Cala-
midades (sorozat) 19.30
Teresa (sorozat) 20.30
Szerelem és tisztesség (ro-
mán sorozat) 21.30 Elisa
nyomában (sorozat)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 Ördögi kör (ameri-
kai sorozat) 0.30 Clase
406 (ismétlés)   
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DUNA Tv, 21.40
Gázolás

Csanádi András bíró egy éjjel vallomást tesz főnökének,
Pálházi Jenőnek. Egy vívóteremben megismerkedett, majd
beleszeretett Zenthe Juditba, a csinos, modern sofőrnőbe. A
lány nem várt módon viszonozta érzelmeit. Egy este sírva
vallotta be, hogy gázolt. Az ügyet Csanádi kapta, aki érzelmei
ellenére lelkiismeretesen akarta kivizsgálni a körülményeket.

TV2, 22.25
Árnyék nélkül 2.

A nagysikerű Árnyék nélkül kirobbanó folytatásában
Christian Slater játssza Michael Griffint, a láthatatlan fejva-
dászból lett őrült gyilkost, aki egy lassú és gyötrelmes halált
okozó láthatatlanná tevő szérum hatására vesztette el az
eszét. Maggie Dalton, a gyönyörű és briliáns tudós az egyet-
len ember, aki életben tudja tartani őt.

m1, 22.40
Se ördög, se angyal

Caty szolíd, párizsi nő, kameraman a televíziónál. Egyedül él
lakótelepi lakásában, magányos és boldogtalan. Egyik nap
riportot vesz föl egy call-girllel, aki összeismerteti egy ke-
mény, alvilági gengszterrel, Jeannal. A férfi felkéri, hogy ve-
gye föl az egyik betörését videóra. Caty – ellenérzéseit félre-
téve – a jó pénz miatt elvállalja a munkát.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel Közéleti
műsor
Benne: Híradó, 
sporthírek, 
időjárásjelentés
10.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.00 Kodály Zoltán: 
Magyar Népzene
17.10 Élő hagyomány
17.35 Nemzet és védelem
18.00 Bűvölet
(olasz sor.)
18.25 Magyar pop
19.25 Átjáró
19.50 Esti mese: 
Sam, a tűzoltó, 
Thomas, a gőzmozdony
20.15 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Színészpalánták
(olasz sor.)
22.30 Elisa lánya 
- Visszatérés
Rivombrosába 
(olasz sor.)
23.15 Záróra
0.05 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai kaland sor.)
0.55 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
1.55 Se ördög, se angyal
(francia krimi, 2003)
3.45 Magyar pop

7.00 Trendmánia (ism.)
7.25 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
(ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.20 Kilenc túsz 
(am. krimisor)
16.10 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
17.15 Mindörökké 
szerelem 
(mexikói sor.)
18.15 NekedValó (2010) 
- Talk-show
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
Összefoglaló (2010) (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.25 Casino 
(magyar sor.)
23.25 Döglött akták
(amerikai krimisor.)
Utána. RTL-híradó
0.30 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
1.00 Totál szívás 
(am. krimisor.)
2.05 A hatalom hálójában
(am. krimisor.)

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények 
- Reggel Hírmagazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
12.50 Árva angyal (ism.)
13.40 Szahara 
(angol-am. kalandf., 1983)
14.35 EZO.TV
16.40 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.35 Marina 
(me.-am. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mexikói sor.)
19.30 Tények
20.05 A 40 milliós játsz-
ma
Élő játék-show
21.00 Aktív 
- TV2 magazinja
21.05 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Árnyék nélkül 2.
(am. thriller, 2006)
Közben: Kenósorsolás
0.30 A médium 
(am. krimisor.)
1.30 Tények Este
2.00 EZO.TV
2.30 Egérút (magyar
játékf., 2001)
4.05 Sentinel - Az őrszem
(német-am. sci-fi sor.)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló (ism.)
11.05 BBC Reporters
(ism.)
11.30 Ősök tere
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
16.05 Civil kaszinó
17.05 Pálya
17.30 Paletta
18.00 Híradó - Friss infor-
mációk
18.30 Zöld övezet
19.05 Vonalban - Interak-
tív politikai show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Riasztás - A rendkí-
vüli események műsora
23.30 Hírvilág (ism.)
0.05 BBC World Híradó
0.30 Zöld övezet - Kör-
nyezetvédelmi magazin
(ism.)

9.30 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.30 Egy kórház ma-
gánélete (sor.) 11.30
Greek, a szövetség (soro-
zat) 12.25 Az év embere
(am. dráma) 14.45 Nyom-
talanul (sorozat) 16.35
CSI (ism.) 17.30 Gyilkos
számok (sorozat) 18.20
Gordon Ramsay 19.15 A
dadus (sorozat) 19.50
Jóbarátok (sorozat) 20.20
Két pasi (sorozat) 21.15
Gyilkos számok (am. soro-
zat) 22.15 Végzetes vonz-
erő (am. thriller)

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.00 Hí-
rek (live) 13.10 Favágók
14.10 Pontos sportidő
(live) 15.10 Sport.ro Hí-
rek 16.00 Sport.ro Hírek
(live) 16.30 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
19.50 Al Hilal - Foolad
Mobarekeh labdarúgó
mérkőzés (live) 21.45
Sport.ro Hírek (live)
22.30 Wrestling RAW
0.30 Hírek

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Kékfény (ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró (ism.)
14.30 Srpski Ekran
15.00 Unser Bildschirm
15.30 Alma Mater
16.25 Tudástár 2010
16.55 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai sor.)
19.20 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Önök kérték! 
- Kívánságműsor
22.05 Az Este
22.40 Se ördög, 
se angyal
(francia krimi, 2003)
0.30 Szellem a palack-
ból... (ism.)
1.00 Hírek
1.05 Sporthírek
1.10 Prizma
1.30 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 Ahogy elő van írva
(ism.)
11.00 Egyszerűen ízletes
(ism.)
11.15 Mond mi fáj (ism.)
11.45 Baba mágia (ism.)
12.15 Ragadós történetek
kicsiknek
12.30 Teleshopping 
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg (ism.)
14.00 Hírek
14.50 Történelmi 
emlékek (ism.)
15.00 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
Magyar nyelvű műsor
17.00 Akkor és most
17.30 Kurier Tv
18.00 Hírek
18.30 A palota 
legendái: 
Jumong herceg (sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Én az államoplgár 
– talk show
22.10 A kaliforniai kölyök
(amerikai akcióthriller,
1974)
23.30 A felvonó
(Blackout) (am. horror)
(ism.)
1.00 Ahogy elő van írva
(ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Tessék parancsolni –

szórakoztató műsor (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Út a vadonba 
(kanadai-kínai kalandfilm,
2008), 2. rész
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Dr. Dolittle 
(amerikai vígjáték, 1998)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 Elit egység 
(kanadai akció sorozat)
1.00 Dr. Dolittle 
(amerikai vígjáték, 1998)
(ism.)
2.30 Pro Tv hírek (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.00 Szindbád kalandjai
(kanadai kaland sor.)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
14.00 Egy rém 
rendes család
(amerikai vígjáték 
sorozat)
14.30 Mutassalak 
be a szüleimnek! 
(ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorghe 
műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 A gyémánt 
románca 
(amerikai-ausztrál
kalandfilm, 2001)
22.00 Vad nárcisz 
(román dráma sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Egy rém rendes 
család (ism.)

7.30 Szívek talákozása
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Autófórum
9.00 Lépéselőnyben
(amerikai krimisorozat)
(ism.)
10.00 Teleshopping (ism.)
10.30 Isten háta mögött
(amerikai filmdráma,
2006)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Médium
(amerikai sor.)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(vígjáték sor.)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Ketten a bajban
22.00 Fókusz Monden
22.15 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.00 Mondenii 
– szórakoztató műsor
23.30 NCIS 
(amerikai krimisor.)
0.30 Állásvadászok 
(amerikai vígjáték, 2004)
2.30 Hírek,
Időjárásjelentés (ism.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők
9.00 Halálos fogás 
- A zsákmány nyomában
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 A túlélés 
törvényei 
- Alaszkai-hegység
14.00 Állítólag... 
- Alaszkai mítoszok
15.00 Piszkos munkák 
- Tökéletes munka
15.30 Hogyan készült?
Szörfdeszka, 
matrica, 
szendvicskeksz, 
beton tetőburkoló
17.00 Halálos fogás 
- Nehézségek
18.00 A túlélés 
törvényei 
- Lakatlan sziget
20.00 Állítólag... 
- Holdraszállás
21.00 Hogyan készült?
Miniatűr bútorok, 
kerti gőzmozdonyok, 
légpárnás hajók
22.30 Édesvízi 
szörnyek 
- Amazonas-i dinók
23.30 A túlélés 
törvényei 
- Rajongókkal a vadonban
0.30 Mike Brewer: 
Célkeresztben
1.30 Miami alvilág
2.30 Ausztrália határain

7.00 Fraiser 
és a farkasok 
(kanadai-amerikai sor.)
7.55 Állatri ösztön
(dokumnetum sorozat)
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Elfelejtett diéták
(ism.)
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európában
15.30 Parlamenti 
pártok fóruma
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(kanadai-amerikai sor.)
17.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
17.30 Vallomások 
– szórakoztató magazin
18.30 Ökológia lecke
19.00 Biznisz óra
20.00 Nyitott játszma
21.00 Murphy törvénye
(angol krimi sor.)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Tomboló öklök 
(am. sor.)
23.55 Győztesek
0.00 Ökológia lecke
0.30 Motomágia 
(ism.)
1.00 Vallomások 
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni
váltás, Csendestárs 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás 17.15 Művelődési hírek, Jelenlét 17.55 A
nap hírei röviden

KEDD
2011. március 1.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ
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Labdarúgás

T. J. L.

A listavezetõ galaciak já-
ték nélkül begyûjött há-

rom pontját követõen pénte-
ken a Giuleºti-en került sor
az elsõ tavaszi összecsapásra.   

A havas pálya keményen
próbára tette mind a házigaz-
da Rapid, mind a vendég
Unirea Urziceni játékosait.
A giuleºti-iek 1-0-ra nyertek
Sabrin Sburlea szemfüles ta-
lálatának köszönhetõen: a
csatár kapásból lõtte ki a rö-
vid sarkot.   

A sereghajtó Sportul
Studenþesc nem volt képes a
bravúrra, a „vendég” Dina-
mo 1-0-ra nyert szombaton a
Regie-ben. A találkozó egyet-
len gólját Cãtãlin Munteanu
szerezte a 36. percben. A
mérkõzés elsõ negyedórájá-
ban Curelea megzörgette a
Dinamo hálóját, de Alex-
andru Deaconu sípmester les
miatt nem adta meg a gólt.
Leonard Dobre, a hazaiak já-

tékosa agyrázkódással került
kórházba, miután keményen
ütközött Torjeval. Korábban
Bãlgrãdean kapus bokszolta
arcba a 16-oson belül a csa-
tárt, de a játékvezetõ sípja né-

ma maradt a nyilvánvaló
sportszerûtlenségnél.  

A szombat esti mérkõzé-
sen a Temesvári FC gól nél-
küli elsõ játékrész után 3-1-re
nyert a Medgyesi Gaz Metan

ellen. Dudiþã a 49. percben
szerzett vezetést a vendégek-
nek, Goga hat perccel késõbb
egyenlített Dusan Uhrin jr.
csapatának. A 62. percben
Ianis Zicu talált be, majd

szûk negyedóra után õ állí-
totta be a végeredményt is.  

Tegnap a kolozsvári csapa-
tok játszottak, de nyerni egyi-
kük sem tudott. Az újonc U a
Brassói FC-t fogadta, és nem
tudott visszavágni neki az
õszi 1-3-ért. Gyulafehérvá-
ron 1-1 lett a végeredmény, a
gólokat Delgado (55. perc) és
Ilyés (63. perc) szerezte –
büntetõbõl. A bajnoki címvé-
dõ CFR 1907 Buzãuban csa-
pott össze a Victoria Brãneºti
szintén újonc együttesével.
Utóbbiak Coman (21. perc)
révén szereztek vezetést, a
„vasutasok” Gabriel Mure-
ºan 30 méteres bombájával
egyenlítettek húsz perccel a
vége elõtt. A kolozsvári gól-
szerzõt a 88. percben sport-
szerûtlen belemenésért kiállí-
tották.  

Lapzárta után Universi-
tatea Craiova–Steaua- (1-2)
mérkõzést rendeztek, mára
Marosvásárhelyi FCM-FC
Vaslui- (1-1) és Astra Plo-
ieºti–Besztercei Gloria- (1-1)
találkozók maradtak. 

Kubatov a Fradi-elnök 

A Ferencvárosi Torna Club
elnöksége pénteki, rendkívü-
li ülésén Kubatov Gábort vá-
lasztotta meg az egyesület új
elnökének. Az FTC vezetõ
testülete kilenc igennel és
egy tartózkodással döntött
az egyedüli jelöltként induló
politikus, a Fidesz országos
pártigazgatója mellett. Elõd-
je, Kovács Miklós meg-
növekedett üzleti tevékeny-
ségeire hivatkozva múlt hét-
fõn mondott le, Kubatovot –
aki az FTC delegáltja a Lab-
darúgó Zrt.-ben – hétfõn
kérték fel a posztra.

Nem volt házkutatás

A Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal (NAV), illetve a Fe-
rencváros labdarúgócsapatát
mûködtetõ cég is cáfolta azt
a médiaértesülést, mely sze-
rint a NAV nyomozói ház-
kutatást tartanak a zrt. szék-
helyén. A HavariaPress –
majd rá hivatkozva az Index
– azt írta, hogy a NAV nyo-
mozói pénteken megjelentek
az Üllõi úti klubházban,
ahol iratokat kerestek.

Az UEFA kizárással 
fenyeget

Amennyiben a jövõben
újabb szurkolói rendbontá-
sok történnek, az Európai
Labdarúgó-szövetség
(UEFA) akár ki is zárhatja a
kontinentális sorozatokból a
szerb csapatokat. Ezt Michel
Platini, az UEFA elnöke kö-
zölte Boris Tadic szerb ál-
lamfõvel belgrádi megbeszé-
lésükön. Szerbiában régóta
súlyos gond a lelátói és az
utcai szurkolói erõszak; az
elmúlt években halálos áldo-
zatai is voltak a rivális tábo-
rok közötti összecsapások-
nak. Platini Ivo Josipovic
horvát államfõvel is elbeszél-
getett, és neki is kilátásba he-
lyezte a kontinentális soroza-
tokból való kizárást. A hor-
vát futballhuliganizmusban
a Dinamo Zágráb drukkerei
„jeleskednek”, akik ebben a
szezonban már Romániában
és Csehországban is bot-
rányt okoztak. 

Borghi 
az új chilei kapitány

Claudio Borghi lesz a chilei
labdarúgó-válogatott új szö-
vetségi kapitánya. A szövet-
ségi közlemény szerint az ar-
gentin szakember honfitár-
sát, Marcelo Bielsát váltja a
kispadon. Utóbbi januárban
mondott le posztjáról.
Borghi 1,5 millió dolláros fi-
zetést kap évente és a 2014-
es brazíliai világbajnokság
selejtezõinek befejezéséig
irányítja a nemzeti együttest.

Kikapott a Galata 

Az Istanbul BB 3-1-re nyert
Galatasaray ellen a török
bajnokság 23. fordulójában.
A a Gheorghe Hagi edzette
isztambuli csapat 32 ponttal
lecsúszott a tabella tizedik
helyére, s immár 21 hossz
választja el listavezetõ
Trabzonsportól.   

RövidenLiga 1 – hóbuckák között

Ianis Zicu kétszer is megrezegtette a medgyesiek hálóját és megpályázza a gólkirályi címet Fotó: Mediafax

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Victor Valdes, Carles Pu-
yol, Xavi és Daniel Alves

hiányában is nyerni tudott a
Barcelona a spanyol labdarú-
gó Primera División 25. for-
dulójának szombati játéknap-
ján: a címvédõ és listavezetõ
katalán sztáralakulat 3-0-ra
nyert a Real Mallorca vendé-
geként, a gólokat Messi, Villa
és Pedro szerezte. Közben az
üldözõ Real Madrid nem tu-
dott gólt lõni a Deportivo La
Coruna otthonában (0-0), így
ismét hét pont választja el a
két riválist. További eredmé-
nyek: Atlético Madrid–Sevil-
la 2-2, Espanyol–Real Socie-
dad 4-1, Sporting Gijón–
Real Zaragoza 0-0. Tegnap
négy mérkõzés volt mûso-
ron, a Málaga ma este fogad-
ja az Almeríát. 

A listavezetõ Manchester
United a papírformát igazol-
va könnyedén gyõzött (4-0) a
Wigan Athletic otthonában
az angol Premier League 28.
fordulójának szombati játék-
napján, s immár négy pont
elõnnyel vezet üldözõjével,
az Arsenallal szemben. To-
vábbi eredmények: Aston
Villa–Blackburn Rovers 4-1,
Everton–Sunderland 2-0,
Newcastle United–Bolton
Wanderers 1-1, Wolverhamp-
ton Wanderers–Blackpool 4-
0. Tegnap: West Ham Uni-
ted–FC Liverpool 3-1, Man-
chester City–Fulham 1-1.
Ma este Stoke City–West
Bromwich Albion-találkozót
rendeznek, holnap pedig pó-
tolják a 18. fordulóból elha-
lasztott Chelsea–Manchester
United-mérkõzést. 

A Juventus hazai pályán 2-
0-s vereséget szenvedett a Bo-
lognától az olasz Serie A 26.
fordulójának szombati nyitó-
mérkõzésén, a gólok szerzõje
Marco Di Vaio volt. Tegnap:

Catania–Genoa 2-1, AS Ró-
ma–Párma 2-2, Bari–Fioren-
tina 1-1, Brescia–Lecce 2-2,
Cagliari–Lazio 1-0, Cese-
na–Chievo 1-0, Palermo–
Udinese 0-7. A Sampdoria–
Internazionale-meccs lapzár-
ta után kezdõdött, az AC
Milan–Napoli csúcsrangadó
ma estére maradt. 

A VfL Wolfsburg legyõzte
a sereghajtó Borussia Mön-
chengladbach csapatát a né-
met Bundesliga 24. forduló-
jának pénteki nyitómérkõzé-
sén. A toronymagasan lista-
vezetõ Borussia Dortmund
3-1 arányú gyõzelmet aratott
a címvédõ Bayern München
otthonában a szombati rang-
adón. A bajorok a mostani
idényben mindössze másod-
szor kaptak ki hazai környe-
zetben, a Dortmund pedig,
egy-egy döntetlen és vereség
mellett, 11. idegenbeli sikerét
aratta. A vendégek 1991 ok-
tóbere óta elõször nyertek
Münchenben. További ered-
mények: 1899 Hoffenheim–
FSV Mainz 1-2, 1. FC Köln–
Freiburg 1-0, Kaiserslau-
tern–Hamburger SV 1-1,
Schalke 04–Nürnberg 1-1, St.
Pauli–Hannover 0-1. Teg-
nap: Eintracht Frankfurt–
VfB Stuttgart 0-2. 

A Stade Rennes saját kö-
zönsége elõtt 2-0-ra legyõzte
az RC Lens együttesét a fran-
cia Ligue 1 25. fordulójának
szombati játéknapján, ezzel a
tabella élére ugrott. Ezzel
szemben dr. Bölöni csapata
vereségével tovább bonyolí-
totta amúgy is nehéz helyze-
tét, 24 ponttal a kiesõ, 19. he-
lyen maradt. További ered-
mények: Arles-Avignon–Sta-
de Brest 1-1, AS Monaco–
SM Caen 2-2, St. Etienne–
OGC Nice 0-2, Sochaux–
HSC Montpellier 0-0, Valen-
ciennes–Lorient 0-0, Giron-
dins Bordeaux–AJ Auxerre
3-0. Tegnap három mérkõ-
zést rendeztek. 

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

A magyar válogatott
Dzsudzsák Balázs gólt

szerzett és gólpasszt is adott,
csapata, a PSV Eindhoven
pedig hazai környezetben 3-
1-re legyõzte a francia OSC
Lille együttesét. A PSV így 5-
3-as összesítéssel jutott a leg-
jobb 16 közé a labdarúgó-Eu-
rópa Ligában, ahol három-
három portugál, holland és
orosz, két angol, valamint
egy-egy francia, ukrán, skót,
német és spanyol együttes
folytathatja. 

A csütörtök esti visszavá-
gók eredményei: Sporting
L i s s z a b o n – G l a s g o w
Rangers (skót) 2-2 (továbbju-
tott a Rangers 3-3-as összesí-
téssel, idegenben lõtt több
góllal), FC Liverpool–Sparta
Prága 1-0 (tj: a Liverpool 1-

0-s összesítéssel), Szpartak
Moszkva–FC Bázel (svájci)
1-1 (tj: a Szpartak 4-3-as
összesítéssel), Bayer Lever-
kusen–Metaliszt Harkiv (uk-
rán) 2-0 (tj: a Bayer, kettõs
gyõzelemmel, 6-0-s összesí-
téssel),  Villarreal–Napoli 2-
1 (tj: a Villarreal, 2-1-es ösz-
szesítéssel), Ajax Amszter-
dam–Anderlecht Brüsszel 2-
0 (tj.: az Ajax, kettõs gyõze-
lemmel, 5-0-s összesítéssel),
Sporting Braga (portugál)–
Lech Poznan (lengyel) 2-0
(tj.: a Braga, 2-1-es összesí-
téssel), Dinamo Kijev (uk-
rán)–Besiktas Isztambul 4-0
(tj: a Kijev, kettõs gyõzelem-
mel, 8-1-es összesítéssel),
Manchester City–Arisz Sza-
loniki (görög) 3-0 (tj.: a Man-
chester City, 3-0-s összesítés-
sel), Twente Enschede (hol-
land)–Rubin Kazany (orosz)
2-2 (tj.: a Twente, 4-2-es ösz-
szesítéssel), VfB Stuttgart

(német)–Benfica Lisszabon
0-2 (tj.: a Benfica, kettõs gyõ-
zelemmel, 4-1-es összesítés-
sel), Paris Saint-Germain–
BATE Boriszov (fehérorosz)
0-0 (tj.: a PSG, 2-2-es összesí-
téssel, idegenben lõtt góllal).
Korábban a CSZKA Moszk-
va, a Zenit Szentpétervár és a
Sevilla biztosította helyét a
legjobb 16 között. 

A nyolcaddöntõk párosítá-
sa: Benfica–PSG, D. Kijev–
Manchester City, Twente–
Zenit, CSZKA Moszkva–FC
Porto, PSV–Rangers, B. Le-
verkusen–Villarreal, Ajax–
Szpartak Moszkva, Liver-
pool–Braga. Az elsõ mérkõ-
zéseket március 10-én rende-
zik, a visszavágókat pedig
egy héttel késõbb. A negyed-
döntõket április 7-én és 14-
án, az elõdöntõket április 28-
én és május 5-én, a finálét pe-
dig május 18-án rendezik
Dublinban. 

Tartalékosan is jó a BarcaDzsudzsák: gól és gólpassz 

Teremlabdarúgás

Turós-Jakab László

Csütörtöktõl hat csoport-
ban zajlottak a 2012-es

horvátországi teremlabdarú-
gó-Európa-bajnokság selejte-
zõi, 11 hely volt kiadó. 

A negyedik csoport házi-
gazdáiként Marosvásárhe-
lyen a románok vereséggel
kezdtek: 6-5-re kikaptak a
szlovákoktól, góljaikat Ma-
tei, Brunovsky (öngól),
Gherman (2) és Stoica sze-
rezte. A vendégek 4-0-ra ve-
zettek a 15. percben, szünet-
ben pedig 5-1-re, de a triko-
lórok a 36. percben utolérték
õket, 5-5. A gyõztes gólt az a
szlovák játékos lõtte a hajrá-
ban, aki a 23. percben a saját
kapujába is betalált. A folyta-

tás jobban sikerült: Romá-
nia–Norvégia 3-1, Matei,
Raducu és Al-Ioani, illetve
Dahl góljaival. További ere-
demények: Csehország–Nor-
végia 4-3 és Csehország–
Szlovákia 5-3. Lapzárta után
norvég–szlovák és cseh–ro-
mán párharcokat rendeztek.   

Az 5. csoportba osztott
magyarok is bal lábbal kezd-
tek az ukrajnai Harkivban:
hiába vezettek Csopaki és
Gyurcsányi találataival 2-0-
ra, 3-2-re kikaptak a törökök-
tõl. A második fordulóban
javított Frank Tamás szövet-
ségi kapitány csapata: a lefú-
jás elõtt két másodperccel lõtt
góllal a magyar gárda 4-3-ra
verte a belgát, Dróth és Nagy
T. is duplázott. További ered-
mények: Ukrajna–Belgium
4-3 és Ukrajna–Törökország

12-2. Tegnap török–belga és
ukrán–magyar párharcokkal
zárult a sorozat. 

A körmérkõzesek zárófor-
dulóját megelõzõen még öt
hely volt kiadó. Az ugyanis
már korábban eldõlt, hogy
az elsõ csoportból Spanyol-
ország és Azerbajdzsán, a
másodikból Oroszország, a
harmadikból Portugália, a
hatodikból pedig Olaszor-
szág és Szlovénia jut tovább.
A kontinensviadal 12. részt-
vevõje a jövõ évi, 8. Európa-
bajnokság házigazdája, Hor-
vátország. A négy hármas
csoport összetételét szeptem-
ber 9-én sorsolják ki Zágráb-
ban. A címvédõ spanyolok
azelõtt még még négyszer
nyertek Eb-t, az olaszok és
az oroszok pedig egy-egy al-
kalommal. 

Román és magyar remények 



Kosárlabda

T. J. L.  

A férfi-kosárlabdabaj-
nokság 23. fordulójának

erdélyi rangadóját Marosvá-
sárhelyen vívta a BC Mureº
és az U-Mobitelco BT. A
kolozsvári 85-87-ért Déri
Csaba tanítványai 90-84-es
hazai sikerrel vágtak vissza.
A Dzsungel zsúfolásig meg-
telt lelátóin 13 hazai triplá-
nak tapsoltak, s végül ez
döntött, miután a vendégek
mindössze hétszer találtak
be a 6,75 m-es félkörön kí-
vülrõl.    

Medgyesen a Gaz Metan
87-76-ra verte a CSU Atlas-
sib együttesét, miután õsz-
szel 13 ponttal nyertek a
nagyszebeniek. Bukarest-
ben hengereltek a bajnok, a
CSU Asesoft Ploieºti 87-
64-re verte az edzõváltáson
átesett CS Municipalt. Ide-
genben nyert a BCM Argeº
Pitesti is: 91-57 Brassóban
a CSU Cuadripollal. Másik
két találkozón sima hazai
sikerek születtek: Nagyvá-
radi CSM–SCM U Craiova
87-65, Brassói CSU Cuad-
ripol–BCM Argeº Piteºti
(70-92), CS Otopeni–Poli-
tehnica Iaºi 106-84. 

Tegnap: Energia Rovi-

nari–Csíkszeredai Hargita
Gyöngye BC 87-70 és Te-
mesvári BC–Steaua Turabo
68-67. 

A nõi kosárlabda-bajnok-
ság elsõ értékcsoportjának
(A1) legérdekesebb találko-
zójára Alexandrián került
sor, ahol a CS Teleorman
nagy csatában 68-66-ra ki-
kapott a Sepsi BC-tõl. To-
vábbi eredmények a 9. for-
dulóból: Rapid–Aradi ICIM
53-78, Temesvári Bega
Danzio– SCM CSS Craiova
81-78. Korábban: Szatmár-
németi CSM–Buk. Olimpia
76-60. 

A sorrend: 1. Szatmárné-
meti 18 pont, 2. Arad 17, 3.
Sepsi BC 14, 4. Temesvár
14, 5. Craiova 13, 6. Ale-
xandria 12, 7. Rapid 10, 8.
Olimpia 10. 

A második értékcsoport-
ban (A2) a 6. forduló talál-
kozóit rendezték meg.
Eredmények: Nagyváradi
CSM–Sportul Studenþesc
73-55, Brassói Galactica
Olimpia–Gyulafehérvári
LPS 46-54, Politehnica
Iaºi–Kolozsvári U 73-78. 

A sorrend: 1. Gyulafe-
hérvár 10 pont / 5 mérkõ-
zés, 2. Kolozsvár 10 / 5, 3.
Brassó 9 / 6, 4. Nagyvárad
9 / 6, 5. Iaºi 7 / 6, 6. Spor-
tul 6 / 6. 
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Röviden
Tornagyõztes 
magyar pólósok 

Az ausztrálok (8-4) és a
németek (8-4) után a ma-
gyar vízilabda-válogatott a
kanadaiakat is legyõzte
(16-8), és hibátlan mérleg-
gel zárta Miskolcon a Vol-
vo-kupát. A második he-
lyet az ausztrálok, a har-
madikat pedig a németek
szerezték meg. A 32 ma-
gyar gólon Madaras (7),
Biros (7), Varga Dénes (4),
Hosnyánszki (4), Kis. G.
(3), Török (2), Kiss G. (2),
Varga Dániel, Hárai és
Bátori osztozott. Az ötö-
dik Volvo-kupán a szpon-
zor 50 ezer forintot fizetett
a Kemény-csapat minden
egyes góljáért, így 1,6 mil-
lióval gazdagodott a sport-
ági szövetség, pontosabban
a magyar utánpótlás. 

Elkelt 
Overdose patkója

Egy lószállítmányozó cég
400 euróért vásárolta meg
a magyar csodaló, Over-
dose egyik patkóját, ame-
lyet Mikóczy Zoltán rész-
tulajdonos ajándékozott ta-
valy az egyik német ga-
lopp-portálnak. Utóbbi jó-
tékonysági árverésre bocsá-
totta az értékes tárgyat, s
az E-bay internetes árveré-
si honlap 37 licitje közül
egy 361 eurós volt a legna-
gyobb, amit felkerekítettek.
Overdose 14 gyõztes futam
után tavaly augusztusban,
éppen Baden-Badenben ve-
szítette el veretlenségét.

Djokovic ismét 
legyõzte Federert 

A címvédõ szerb Novak
Djokovic 6-3, 6-3-ra le-
gyõzte a svájci Roger
Federert a dubaji, 1,619
millió dollár összdíjazású
keménypályás férfi-tenisz-
torna szombati döntõjé-
ben, és ezzel sorozatban
harmadszor nyerte meg a
viadalt. Dohában, a 721
ezer dollár összdíjazású,
keménypályás nõi tornán
orosz siker született, miu-
tán Vera Zvonarjova 6-4,
6-4-re verte a világelsõ dán
Caroline Wozniackit.
Az acapulcói finálékban:
Gisela Dulko (argentin)–
Arantxa Parra Santonja
(spanyol) 6-3, 7-6 (5).
David Ferrer (spanyol)–Ni-
colas Almagro (spanyol) 7-
6 (5), 6-7 (2), 6-2.

Talmácsi Gábor 
folytatja?  

Még mindig nincs csapata
Talmácsi Gábornak; a ma-
gyar versenyzõ, aki tavaly
a gyorsaságimotoros-világ-
bajnokság Moto2-es kate-
góriájában szerepelt, azt
mondta: megítélése szerint
még van lehetõsége arra,
hogy induljon a március
végén kezdõdõ vb-sorozat-
ban. A 2007-ben, 125 kcm-
esek között világbajnok
Talmácsi szerint nem tõ-
lük függött, hogy nem si-
került idõben csapatot ta-
lálnia.

Kyndall Dykes 23 pontja kevésnek bizonyult a kolozsvári sikerhez 

Visszavágtak a vásárhelyiek

A férfi-kosárlabda-Balkán Liga B csoportjá-
ban a montenegrói KK Mornar Topolica
83-74-re nyert a bolgár BC Rilszki Szportiszt
Szamokov ellen, és ezzel eldõlt, hogy a ma-
cedón KK Feni Industries Kavadarci, a KK
Mornar és a BC Rilszki jut tovább. Március
elsõ két napján BC Mureº–KK Mornar és
BC Balkan Botevgrad–KK Feni Industries-
találkozókkal zárul a körmérkõzés. Ha le-
gyõzik a montenegróiakat, a vásárhelyiek

pontszámban utolérik ugyan a BC Rilszkit,
de ebben az esetben az egymás elleni mér-
kõzéseken aratott két bolgár siker dönt. Je-
lenleg a sorrend: 1. KK Feni Industries 12
pont / 7 mérkõzés, 2. KK Mornar 12 / 7, 3.
BC Rilszki 12 / 8, 4. BC Mureº 10 / 7, 5.
BC Balkan 8 / 7. A csoportgyõztes a legjobb
négy közé jut, a második és harmadik helye-
zett pedig keresztbe játszik az A csoport má-
sodik és harmadik helyezettjével. 

Kiestek a vásárhelyiek 

Kézilabda

T. J. L. 

Nem sikerült biztosíta-
nia helyét a Bajnokok

Ligája nyolccaddöntõiben a
HCM Konstanca férfi kézi-
labda-együttesének: bár
adott ponton már hat góllal
is vezettek Szarajevóban, a
tengerpartiak 24-23-ra kikap-
tak a bosnyák bajnok HC
Bosnától. 

A HCM továbbjutása most
már inkább elméleti. Ha
március 3-án legyõzik a D
csoportot vezetõ spanyol
Renovalia Ciudad Realt, s
közben a Szentpétervár nem
nyer Zágrábban, a HC Bosna
pedig a német Flensburg-
Handewitt otthonában, úgy

a konstancaiak csípik el a to-
vábbjutást jelentõ negyedik
helyet a szextettben. 

A B csoportban vezetõ
MKB Veszprém 34-29-re
nyert a dániai Koldingban,
így legrosszabb esetben má-
sodik lehet, vagyis a nyolcad-
döntõben biztos kedvezmé-
nyezett lesz.

Bejutott a BL nyolcaddön-
tõjébe a Pick Szeged, miután
szombaton fantasztikus já-
tékkal 30-25-re legyõzte a
vendég spanyol Valladolidot.
A sikerrel biztos nyolcaddön-
tõs Szeged jövõ vasárnap a
sereghajtó dán Aalborg ott-
honában lép pályára, és ak-
kor dõl el, hogy pontosan há-
nyadik (a második, a harma-
dik vagy a negyedik) helyen
végez a C csoportban, ame-

lyet biztosan az orosz Cse-
hovszki Medvegyi nyer meg.

A Tatabánya 30-25-re
nyert szombaton a spanyol
La Rioja ellen a férfi-kézilab-
da-EHF Kupa nyolcaddön-
tõjének visszavágóján, de mi-
után az elsõ mérkõzésen 13
góllal kapott ki, 64-56-os ösz-
szesítéssel búcsúzott a soro-
zattól.

Kettõs gyõzelemmel jutott
a legjobb nyolc közé a
Challenge Kupában szereplõ
ªtiinþa Dedeman: az idegen-
beli 31-22 után a bákóiak 40-
15-re verték hazai pályán a
montenegrói RK Rudar
Pljevlját. A holnapi, bécsi
sorsolásra vár a Resicabányai
UCM helyét átvett UCM HC
Caraº-Severin, amely a KEK
negyeddöntõiben folytatja. 

Továbbjutottak a magyarok
Rögbi 

T. J. L. 

Szünet után jó játékával
Románia rögbiváloga-

tottja értékes gyõzelmet ara-
tott az Európai Nemzetek
Kupájában (CEN): Bukarest-
ben a tölgyfalevelesek 33-3-ra
verték az oroszokat. Az elsõ
játékrészben csak büntetõbõl
születtek pontok, s a romá-
nok 9-3-ra vezettek. A máso-
dik játékrészben, szûk ne-
gyedóra alatt, Romeo Gon-
tineac tanítványai, három
célt értek el Zebega, Sârbu és
Carpo révén. Vlaicu három
sikeres jutalomrúgással kere-
kítette 18-ra pontjai számát.

A román válogatottnak utol-
jára 2005-ben sikerült legyõz-
nie az orosz csapatot (33-10)
amely azóta négyszer nyert
ellene, és tavaly remizett vele
a CEN-ben.    

A hét végén a grúzok 13-
12-re verték idegenben a por-
tugálokat, a spanyolok pedig
oktatták a sereghajtó ukráno-
kat, 35-13. A sorrend: 1.
Grúzia 14 pont / 3 mérkõ-
zés, 2. Portugália 9 / 3, 3.
Spanyolország 6 / 3, 4. Ro-
mánia 5 / 2 (50-27), 5.
Oroszország 5 / 3 (50-78), 6.
Ukrajna 0 / 2.  

Március 12-én grúz–ro-
mán, spanyol–portugál és
ukrán-orosz párharcokat ren-
deznek. 

Kiütötték az oroszokat 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

A pályák alkalmatlansá-
ga miatt a Magyar Lab-

darúgó-szövetség (MLSZ)
versenybizottsága hozzájá-
rult ahhoz, hogy elhalasz-
szák a Monicomp Liga 17.
fordulójából a szombatra
tervezett Debreceni VSC–
Paksi FC- és Szolnoki MÁV
FC–Lombard Pápa-találko-
zókat.

A pénteki nyitányon a
Gyõri ETO FC 1-0-ra nyert
Siófokon a BFC ellen. Az
esti mérkõzésen a Ferencvá-
ros hazai pályán egygólos

hátrányból fordítva nyert 2-
1-re a Kecskeméti TE ellen,
a gyõztes gólt Rósa szerezte
büntetõbõl, a 88. percben. 

Egygólos hátrányból for-
dított hazai pályán az MTK
Budapest is, amely végül 3-
1-re gyõzött a Budapest
Honvéd ellen. A szombati
találkozót a helyszínen te-
kintette meg Egervári Sán-
dor magyar szövetségi kapi-
tány.

A Zalaegerszegi TE hazai
pályán meglepetésre csak 1-
1-et ért el szombaton a
Szombathelyi Haladás ellen
a nyugati rangadón, így a
Fradi pénteki gyõzelme ré-
vén visszacsúszott a harma-

dik helyre a tabellán. Az Új-
pest FC hazai környezetben
3-2-re gyõzte le a Kaposvári
Rákóczit, amely szünetben
még 2-0-ra vezetett. 

Az összecsapás legjobbja a
19 éves, elsõ NB I-es mérkõ-
zésén két gólt szerzõ Lázár
Bence volt. A találkozó elõtt
Solymosi Ernõre, a lila-fehé-
rek korábbi 39-szeres váloga-
tott játékosára emlékeztek,
aki egy hete hunyt el.

A Vasas–Videoton-talál-
kozó lapzárta után ért véget.
Azt megelõzõen a Videoton
(36 pont) vezetett a Ferenc-
város (31), a ZTE (30), a
Kaposvár (29), a Debrecen
(28) és a Paks (28) elõtt. 

Halasztások az NB I-ben
Kézilabda

T. J. L. 

Csonka 14. fordulóval
indult a visszavágók so-

rozata a férfi-kézilabda-Nem-
zeti Ligában: a Bákói ªtiinþa
Dedeman–Nagybányai Mi-
naur HC-mérkõzést március
2-ára, a HCM Konstanca–
Brassói Dinamo-találkózót
pedig március 16-ára halasz-
tották. A Székelyudvarhelyi
KC 26-24-re nyert Resica-
bányán az új UCM HC
Caraº-Severin ellen, a gyõz-
tesek góljain Rusia (8),
Kuzmanoski (7), Mihalcea
(3), Ferenczi (3), Stoilov (2),
Frãþilã (2) és Dimache oszto-
zott. További eredmények:
Bucovina Suceava–Nagy-
váradi CSM 45-32, Buk.

Steaua–Pandurii Tg. Jiu 32-
37, Szatmárnémeti CSM–Te-
mesvári Poli 28-27, CS Mu-
nicipal–Kolozsvári U-Tran-
silvania 31-30. Az SZKC (24
pont) vezet az UCM HC
Caraº-Severin (22) és a HCM
Konstanca (21) elõtt. 

A nõi kézilabda-Nemzeti
Liga 17. fordulójában: Ko-
lozsvári U-Jolidon–SCM
Craiova 33-25, Dévai Ceta-
te–Oltchim 20-33, Zilahi
HC–Tomis Konstanca 41-19,
CS Municipal–HCM Roman
33-28, HC Dunãrea Brãila–
Oþelul Galac 24-22, HCM
Buzãu–Nagybányai HCM
ªtiinþa 21-22, Resicabányai
Universitatea–Brassói  Rul-
mentul 13-25. A vâlceaiak to-
vábbra is százszázalékosak,
az U-Jolidon és a CS Munici-
pal elõtt. 

Az élre került az SZKC
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