
Muzsikusok, táncosok, adat-
közlõk, néprajzkutatók és a

népzene laikus kedvelõi talál-
koztak pénteken és szombaton a
kolozsvári Tranzit Házban,
hogy közösen ünnepeljék a há-
rom és fél évtizede élõ kolozsvá-
ri táncházmozgalmat. A jubileu-
mi ünnep elsõ napján a mozga-
lom egykori alapítói és szakem-
berei tartottak tudományos ülés-
szakot a táncház akkori és máig
ható jelentõségérõl. Szombaton
kerekasztal-beszélgetéssel, fotó-
kiállítással és dokumentumfil-
mekkel, no meg az elmaradha-
tatlan közös muzsikálással, tán-
colással emlékeztek vissza az el-
telt 35 évre az egykori és mai
táncházasok. 8. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3535 ▼
1 amerikai dollár 3,2524 ▼
100 magyar forint 1,5085 ▲

Vezércikk 3

„Magyar biznisz” Bukarestben

„A Nemzetközi Valutaalappal (IMF) kö-
tött egyezmény valamennyi határidejét tar-
tani tudjuk” – nyilatkozta az ÚMSZ-nek a
Romániai Magyar Üzletemberek Egyesü-
letének (RMÜE) hétvégi bukaresti konfe-
renciáján Borbély Károly, a gazdasági mi-
nisztérium államtitkára.

Gazdaság 6

Társadalom 7

Mindig a legnehezebb
A végsõkig menõ õszinteséggel, éppen
a jövõre gondolva, elmondható, hogy
az idei romániai választások azért is

nagyon nehezek, mert min-
den eddiginél élesebb a si-
kertelenség lehetõsége –
az esetleges kudarcért pe-
dig pont azok fogják az

RMDSZ-t hibáztatni,
akik erdélyimagyar-
ellenes erõk támogatá-

sával és sugalmazásá-
ra azt elõidézték.Ágoston Hugó

Nyolcvan szülõ perelte be az
oktatási minisztériumot az el-

sõ osztály és a felkészítõ osztály
beindítására vonatkozó miniszte-
ri rendelet miatt. A Bukaresti
Táblabíróságon négy-négy, a jog-
szabály felfüggesztésére, illetve
visszavonására vonatkozó kérés
vár elbírálásra, a tárgyalást febru-
ár 29-ére halasztották – mondta el
Mihai Radu, a szülõk jogi képvi-
selõje. Várhatóan a keresethez
más felperesek is társulnak, ren-
getegen keresték fel az ügyben te-
lefonon – tette hozzá. A per kez-
deményezõi a szabályozást alkot-
mányellenesnek tartják, és szerin-
tük az oktatási törvényt is meg-
sérti. Folytatása a 7. oldalon 

Toró T. Tibort az Erdélyi Magyar Néppárt elnökévé választották Kelemen Hunor szerint az utóbbi 22 év legnehezebb választásai jönnek

Nulladik év:

perelik a tárcát

Idõutazás Mátyás születésnapján

Gyönyörû ruhák-
kal, korabeli han-
gulatot idézõ re-
neszánsz dalla-
mokkal, kecses
tánclépések tanu-
lásával, emlékez-
tek a kolozsváriak
Mátyás királyra
569. születésnap-
ján. A lépéseket a
tánckultúra egyik
legnagyobb szak-
embere, Kovács
Gábor tanította.

Kultúra 8

Bernády: maradhat a név

Elutasította a hétvégén a Maros Megyei
Bíróság az APDO Leader emberjogvédõ
szervezet óvását – mely szerint a városi ta-
nács a döntés elfogadásakor nem tartotta
tiszteletben a sürgõsségi határozatokra vo-
natkozó elõírásokat –, így a marosvásárhe-
lyi 2-es Számú Általános Iskola felveheti
Bernády György nevét.

Ropták a Tranzit Házban: 35 éves a táncházmozgalom Fotó: Sipos M. Zoltán

Rajtnál az „autóverseny”
Az RMDSZ Marosvásárhelyen, az EMNP Csíkszeredában gyújtotta be a motrokat

A táncház ünnepe Kolozsváron

„Ne a politikai ellenfelek rágalmaival foglalkozzunk!” – intette Kelemen Hunor RMDSZ-elnök
a Szövetségi Képviselõk Tanácsa (SZKT) szombati, marosvásárhelyi ülésének küldötteit. Sze-
rinte „az RMDSZ-nek nem a zsebpártok kampányolásával kell foglalkoznia, hanem a felada-
tokra kell koncentrálnia”. A felszólalások jelentõs része mégis az Erdélyi Magyar Néppártnak
az „RMDSZ-miniparlament” ülésével egyidõben, Csíkszeredában zajló rendezvényére „üzent”
– oda, ahol Toró T. Tibort választották az EMNP elnökévé. Eközben az SZKT megerõsítette
Kovács Péter fõtitkár RMDSZ-kampányfõnökké való kinevezését. 2., 3. és 4. oldal 
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Röviden

Gigi Becaliékkal szövetkezne 
a PDL Bukarestben

Együttmûködésre készül a bukaresti hely-
hatósági választásokon a Demokrata Libe-
rális Párt (PDL) és az Új Generáció Párt
(PNG). A hírt Gigi Becali üzletember, az
utóbbi alakulat elnöke közölte a hét végén.
A Steaua labdarúgóklub tulajdonosa el-
mondta, hogy a PDL bukaresti szervezeté-
nek vezetõje, Elena Udrea személyesen kér-
te fel az együttmûködésre. Eszerint a PNG
támogatni fogja a PDL polgármester-jelölt-
jét a választásokon.

Újabb Putyin-ellenes tüntetések

A Guardian jelentése szerint több tízezren,
az AP szerint legalább harmincezren tüntet-
tek tegnap Vlagyimir Putyin távozását kö-
vetelve Moszkvában. A fehér sálakkal, virá-
gokkal, luftballonokkal felszerelkezett tün-
tetõk élõláncot vontak Moszkva nagykörút-
ja, a Kert körút köré, a lánc a jelentések
szerint végig ért a 16 kilométernél is hosz-
szabb útvonalon. A rendõrség 11 ezerre be-
csülte a résztvevõk számát, a szervezõk sze-
rint legalább 34 ezren kellettek ahhoz, hogy
körbeérjenek az úton. A tüntetést elõzetes
bejelentés nélkül tartották, de a hatóságok
nem léptek fel ellene.

Mandelát hazaengedték a kórházból

Nelson Mandela volt dél-afrikai elnök (ké-
pünkön) kórházban töltötte az éjszakát, mi-
után szombaton hasi fájdalmak miatt be-
szállították és megmûtötték. Az orvosok
ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a 93 éves

Mandela nem volt életveszélyben, egy
hosszabb ideje fennálló hasi probléma mi-
att volt szüksége kezelésre, írja a BBC. Beje-
lentették, hogy Mandela szépen gyógyul a
mûtét után, ezért tegnap hazaengedték. A
93 éves Nelson Mandela egészsége az el-
múlt években sokat romlott, csak ritkán je-
lent meg a nyilvánosság elõtt. 

Afgán rendõr 
lövöldözhetett Kabulban

Egy afgán rendõrt gyanúsítanak azzal,
hogy szombaton lelõtt két magas rangú
amerikai NATO-tisztviselõt a kabuli bel-
ügyminisztériumban szombaton, írja a
BBC. A NATO az összes munkatársát visz-
szahívta az afgán minisztériumokból a lö-
völdözés után. Az elsõszámú gyanúsított-
ként kezelt 25 éves Abdul Saboor elmene-
kült a támadás után. A terrorelhárítás éj-
szaka rajtaütött a férfi otthonán az északke-
leti Parwan tartományban, kabuli rokonait
pedig kihallgatják. Saboor több afgán mi-
nisztériumban is megfordult már, de egy
ideje már a belügyminisztériumban dolgo-
zott. A támadást az afgán tálibok vállalták
magukra. A szervezet szerint a lövöldözés
bosszú volt a bagrami NATO-támaszpon-
ton történt Korán-égetés miatt.

Nagy erõsségû földrengések 
Ázsiában

A szibériai Tuva közetében, Oroszország-
ban tegnap reggel földmozgást észleltek.
Az amerikai földrengéstani intézet, a
USGS jelentése szerint a földrengés a Rich-
ter-skála szerinti 6,8-as erõsségû volt. Teg-
nap délelõtt Tajvant is 6,1-es erõsségû föld-
rengés rázta meg – jelentette a tajvani mete-
orológiai intézet. Az USGS 5,9-es erõssé-
gûnek észlelte a rengést; szerintük a föld-
rengés központja mindössze 4 kilométerrel
a felszín alatt volt. A szeizmográfok nyolc
percen belül három utórezgést is észleltek. 

Horváth Szekeres István

A korábbi ideiglenes elnököt,
Toró T. Tibort választotta el-

nökévé a szombaton, Csíkszere-
dában tartott elsõ országos kül-
döttgyûlésén az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP). A küldöttek
megerõsítették az ideiglenes el-
nökség többi tagja – Szilágyi
Zsolt, Zatykó Gyula, Gergely Ba-
lázs és Papp Elõd – mandátumát
is. Megbízatásuk egy évre szól. A
tisztújítás elõtt elfogadták az új
párt programját és szabályzatát.

Jobbik igen, MSZP nem

A küldöttgyûlésen a délvidéki
és felvidéki magyar pártok mel-
lett Magyarországról a Fidesz, a
Jobbik és a Lehet Más a Politika
(LMP) is képviseltette magát, az
RMDSZ és az MPP vezetõségé-
bõl pedig nem vett részt senki a
rendezvényen. A magyar kor-
mányt Németh Zsolt külügyi ál-
lamtitkár és Répás Zsuzsanna
helyettes államtitkár képviselte
Csíkszeredában. A MSZP kép-
viselõit a Jobbikkal ellentétben
nem hívták meg a küldöttgyûlés-
re. Megválasztása utáni elsõ saj-
tótájékoztatóján Toró T. Tibor
azt is jelezte: hamarosan Buka-
restbe és Budapestre is ismerke-
dési körútra indulnak a román
és a magyar pártokkal tárgyalni,
és csak a Magyar Szocialista
Párttal nem látják az együttmû-
ködés lehetõségét.

Orbán videón üzent

A rendezvényen Tõkés Lász-
ló az EMNP védnökeként volt
jelen. Felszólalásában az EP-
képviselõ hazaárulással határos
magatartásnak nevezte azokat a
politikai megnyilvánulásokat,
amelyek Magyarországot elíté-
lõ határozattervezet megszava-
zásához vezették az Európai
Parlamentet. „Erdélybõl is kitil-

tanám azokat, akik saját hazá-
juk támadják” – tette hozzá.
Mintegy kontrasztként megem-
lítette a szlovákiai állampolgár-
sági, illetve nyelvtörvényt,
amely miatt megfogalmazása
szerint Pozsonynak „a haja szá-
la sem görbült”. 

„A romániai magyarságnak
erdélyi szintû politizálásra van
szüksége, azaz ne Bukarestbõl
próbálják elmagyarázni, mit
nem lehet, hanem azt kell elfo-
gadtatni Bukarestben, hogy a ro-
mániai magyarok saját maguk
kívánják felépíteni saját autonó-
miájukat” – fejtette ki Tõkés. El-
mondta, hogy stratégiai partne-
rei lehetnek a román kormány-
nak, és egyúttal sok sikert kívánt
a nemrég beiktatott Ungureanu-
kabinetnek. 

A Fidesz és a KDNP nevében
Orbán Viktor magyar miniszter-
elnök rövid videoüzenetben üd-
vözölte a küldötteket, amelyben
sok sikert kívánt a tanácskozás-
hoz, valamint a további együtt-
mûködéshez.

Németh Zsolt
összefogásra szólított

A küldöttgyûlés szünetében
tartott sajtótájékoztatón Németh
Zsolt elmondta, hogy európai és
világviszonylatban is egyedülál-
ló helyzet alakult ki a magyar-
román kapcsolatokban. Szerinte
megérett az idõ arra, hogy ezt a
kapcsolatot stratégiai szövetség-
nek lehessen nevezni. Hozzátet-
te, hogy az idei romániai válasz-
tásoknak két fontos tétje van: az,
hogy a román fél együttmûködé-
si akarata megmarad-e, illetve
megerõsödik-e a magyar képvi-
selet a román parlamentben.

Az EMNP-tõl szerinte az erdé-
lyi magyar politika megújulása
várható, amely az erdélyi magyar
politikai erõk összefogását is
eredményezheti – fejtette ki. Az
RMDSZ-rõl kijelentette: vélhetõ-
en továbbra is „pályán marad,
ezért nem lehet egymás ellenében
menni, hanem össze kell fogni ve-
le. Ám fordítva is igaz, EMNP
nélkül sincs összefogás.”

Tõkés László: 
az RMDSZ becsüljön meg!

Tõkés László a sajtótájékozta-
tón elõször a népszámlálással
kapcsolatos aggodalmainak adott
hangot. Elmondta, nem nyugtat-
ja meg az, hogy a román népes-
ség az elmúlt években nagyobb
számban fogyott, mint, az erdélyi
magyarság.

Az RMDSZ-el vagy MPP-vel
való esetleges választási együtt-
mûködéssel kapcsolatban az
ÚMSZ kérdésére elmondta, hogy
a „vásár kettõn áll”. Kijelentette:
az RMDSZ-nek a magyar kor-
mányt ért támadásokkal kapcso-
latos hozzáállásából azt a követ-
keztetést vonta le, hogy Kelemen
Hunorék nem kívánnak szövet-
kezni az EMNP-vel. „Próbálunk
megegyezni, de nem önmagunk
feladásával. Az RMDSZ vegye
tudomásul, hogy mi a magyar-
ság jelentõs részét képviseljük, és
a magyarság képviselõit becsül-
jék meg!” – fogalmazott
kérdésünkre Tõkés. 

MTI

A magyar miniszterelnök azt
szeretné, ha a kommunizmus

áldozataira való emlékezés be-
épülne a közéletbe; Orbán Viktor
szerint ehhez arra van szükség,
hogy a fiatalok továbbvigyék az
emléknap hagyományait. A kor-
mányfõ errõl a kommunizmus
áldozatainak emléknapja alkal-
mából beszélt, amikor a Terror
Háza Múzeum elõtt mécsest
gyújtott a Hõsök Falánál az áldo-
zatok emléke elõtt. Orbán Viktor
a tiszteletadás után adott nyilat-
kozatában azt mondta: azért jön

el ide minden alkalommal, hogy
majd a gyerekei is eljöjjenek.
Mint fogalmazott, azt szeretné,
ha „ez az emberi gesztus, ez az
együttérzés, az empátia beépülne
a magyar közéletbe”. A kommu-
nizmus áldozatainak emléknapja
alkalmából szombaton ország-
szerte rendezvényeket, megemlé-
kezéseket tartottak Magyarorszá-
gon. A kormány képviselõi mé-
csesgyújtással hajtottak fejet a
baloldali diktatúra üldözöttjeinek
emléke elõtt a budapesti Terror
Háza Múzeumnál. Hasonlóan
járt el Schmitt Pál köztársasági
elnök is. 

Mécsesek a Terror Házánál

Hírösszefoglaló

Elismerte a hét végén Domni-
ca Cemortan a szerencsétlenül

járt Costa Concordia utasszállító
hajó kapitányával kibontakozó
intim kapcsolatát. A fiatal moldo-
vai tolmácsnõ a Mail on Sunday-
nek adott interjúban tagadta,
hogy az általa kölcsönösnek
mondott vonzalomnak köze lett
volna a hajótöréshez.

Dominca Cemortan az óceán-
járó elsüllyedésekor az alkalma-
zottaknak járó, féláron megvett
jeggyel, utasként tartózkodott a
fedélzeten. A 25 éves lány el-
mondta, hogy igazak azok a be-
számolók, amelyek szerint cso-
magját és más személyes tárgyait
a hajótörés után a kapitány szo-
bájában találták meg, ennek
azonban az volt az oka, hogy a
kedvezményes jegyár miatt nem
kapott elõre kijelölt kabint. Ezért
a kapitány, Francesco Schettino
felajánlotta neki, hogy csomagjait
hagyja az õ szálláshelyén, amíg
meg nem kapja a saját kabinját.

Cemortan arról is beszámolt,
hogy este a kapitány szobájában
öltözött át a vacsorához, és noha

Schettino az átöltözés idejére ud-
variasan elhagyta a kapitányi lak-
osztályt, amikor visszatért, átölel-
te és megcsókolta õt. Cemortan
szerint azonban az intimitás itt
véget is ért. 

A lány az interjúban határozot-
tan tagadta, hogy a kapitány íté-
lõképességét befolyásolhatták az
érzelmek. Elmondta, hogy az üt-
közés után Schettino ellenõrzése
alatt tartotta a helyzetet, és sze-
mélyesen koordinálta a hajó ki-
ürítését. Az 52 éves Schettinót je-
lenleg házi õrizet alatt tartják
olaszországi otthonában; az
ügyészség gondatlanságból elkö-
vetett emberöléssel, hajótörés elõ-
idézésével és a hajó elhagyásával
gyanúsítja. 

Costa Concordia: megszólalt 

a moldovai tolmácsnõ

Harcra kész az EMNP

Tõkés László EP-képviselõ és Németh Zsolt külügyi államtitkár a szünetben tartott sajtótájékoztatót A szerzõ felvétele

Dominica Cemortan

Schmitt Pál államfõ is megyújtott egy mécsest a Hõsök Falánál Fotó: MTI
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Az SZKT szombati ülésén
Kelemen Hunor szövetségi
elnök a legnehezebbnek ne-
vezte az idei választásokat az

utóbbi huszonkét év ro-
mániai politikai történe-
lmében. Két érve: noha

mindig a soron követ-
kezõ demokratikus

megmérettetés a legnehezebb, ezúttal csaku-
gyan példátlanul nehéz, súlyos eróziós
hatású kormányzás után kell a közössé-
günk bizalmát elnyerni a megkezdett
munka folytatására, a politikai folytonos-
ság biztosítására; másfelõl a verseny a jelen-
legi magyarországi kormány által – az
RMDSZ ellenében – nyíltan támogatott
ellenpárttal igen nehéznek ígérkezik. Bár
nyilvánvalóan nem egyéb, mint véletlen
egybeesés, a (történelmi) idõ játéka, akár
jelentést is beleképzelhetünk abba, hogy
ugyanazon a napon, ráadásul Kelemen
Hunor szövetségi elnökké választásának
kerek egyéves évfordulóján (ami azért egy
kis szolid közös ünneplést megérdemelt
volna!) zajlott Csíkszeredában az Erdélyi
Magyar Néppárt alakuló gyûlése. Olyan
értelemben mindenképpen jelentéses, hogy
utóbbi, a Néppárt kimondottan ellenzi,
hogy Bukarest döntsön az erdélyiek ügyé-
ben („Erdély az erdélyieké!”), az RMDSZ
pedig a román kormány részeként az utóbbi
egy évben is titáni munkát végzett – nem
csak szólamokkal – a magyarság és az
egész ország érdekében. Persze szavakban
könnyebb nemes célokat kitûzni és azokért
küzdeni, a gyakorlatban, különösen korunk
rendkívül bonyolult körülményei között, a
demokratikus szabályok betartására is
ügyelve: sokkalta nehezebb. (Amúgy, ha 
a román kormány beleszólását nem, a ma-
gyar kormányét már szemmel láthatóan
szívesen veszi a Néppárt. Ennek mintegy
szerves kiegészítése az a tõkési gondolat,
hogy „jelképes formában Erdélybõl is kitilt-
hatók azok, akik saját országuk ellen tá-
madnak”, értsd azok a politikusok, akik
„hazaárulást” követnek el, amikor bírálják
túlkapásaiért az orbáni rendszert. Nyilván
nem keresgélnének sokat, ha megkérdez-
nénk, hogy ugyan bizony ki is hajtaná
végre azt a bizonyos kitiltást.) Mindezek
összefüggésében különösen fontos Markó
Béla miniszterelnök-helyettes okfejtése az
RMDSZ legnagyobb dilemmájáról, vagyis
arról, hogy ki dönt a romániai magyar
közösség alapvetõ kérdéseirõl. „Akiknek
arról szól minden, hogy ki tetszik a magyar
kormánynak, ki fog ebbõl a hiúság
vásárából nyertesként kikerülni, akik
gyengíteni akarják a romániai politikai
jelenlétünket és akik egy magyarországi
politikai jelenlétet akarnak felerõsíteni,
azokkal nem hiszem, hogy össze lehetne
fogni, mert nem ugyanazt gondoljuk, és
nem ugyanazt akarjuk a jövõre nézve” –
fejtette ki véleményét a politikus, aki hosz-
szú idõn át vezette nemzeti közösségünk
legitim képviseleti szervezetét, szintén nem
könnyû körülmények között.  A végsõkig
menõ õszinteséggel, éppen a jövõre gondol-
va, elmondható, hogy az idei választások
azért is nagyon nehezek, mert minden
eddiginél élesebb a sikertelenség lehetõsége –
az esetleges kudarcért pedig pont azok
fogják az RMDSZ-t hibáztatni, akik erdé-
lyimagyar-ellenes erõk támogatásával és
sugalmazására azt elõidézték. 

Mindig a legnehezebb

Ágoston Hugó

Román lapszemle

Titokban tartott nevelt fia fogja örökölni
Whitney Houston 20 millió angol fontot
érõ vagyonának egy részét. Bobbi
Kristina, az énekesnõ lánya akkor is „gon-
doskodni fog” szeretett fogadott testvéré-
rõl, ha a testamentum nem kötelezi erre –
vélik a közeli ismerõsök. (România liberã)

Sörzuhanyt kapott Angela Merkel. A
német kancellár pártbéli kollégáival ült le
beszélgetni egy sör mellé, amikor a figyel-
metlen pincér egy egész tálcányi söröspo-
hár tartalmát a hátára borította. (Adevãrul) 

Cs. P. T.

Románia schengeni csatlako-
zásának veszélyeztetésével

vádolta a hét végén blogján
Monica Macovei volt igazság-
ügyi miniszter az RMDSZ-t. A
Demokrata Liberális Párt alel-
nöke és európai parlamenti kép-
viselõ bírálatait Máté András Le-
vente és Márton Árpád képvise-
lõk legújabb törvénymódosítási
indítványai váltották ki.

A két RMDSZ-es politikus az
új Büntetõ Törvénykönyv múlt
heti jogi bizottsági vitáján két
módosító javaslatot terjesztett
elõ. Az egyik szerint a  köztiszt-
ségviselõk – köztük a parlamenti
képviselõk és szenátorok –, vala-

mint a közhasznú társaságok –
például a civil szervezetek – al-
kalmazottai nem tekinthetõk
köztisztviselõknek. E szerint
nem vonhatók felelõsségre, ha
esetükben érdekkonfliktus áll
fenn többek között amiatt, hogy
rokonaikat alkalmazzák képvise-
lõi vagy szenátori irodáikban.

Egy másik javaslat értelmezési
kiskaput visz be a törvény szöve-
gébe: „Az a köztisztviselõ, aki
szolgálati hatáskörének gyakorlá-
sa közben közvetlenül vagy köz-
vetve indokolatlan haszonra tesz
szert önmaga, házastársa vagy
másodfokú rokona számára, egy-
tõl öt évig terjedõ börtönbüntetés-
sel és a köztisztség betöltésétõl va-
ló eltiltással büntetendõ.” A

Mediafax hírügynökség jogi szak-
véleményekre hivatkozva arra fi-
gyelmeztet, hogy az „indokolat-
lan” szó bevitele a törvény szöve-
gébe többféle értelmezési lehetõ-
séget nyit meg, amelyek alapján
az érintett tisztségviselõ elkerül-
heti a felelõsségre vonást.

Monica Macovei szerint az
RMDSZ javaslatait a korrupcióel-
lenes fellépés gyengüléseként ér-
telmezi majd a romániai igazság-
szolgáltatásról szóló júliusi jelen-
tésében az Európai Bizottság, és
ez közvetve befolyásolja Románia
schengeni csatlakozását is. 

Márton Árpád szûkszavúan re-
agált az EP-képviselõ vádjaira.
„Macovei mindenkit támad, mert
ilyen õ. A kommunista idõszak-

ban ügyész volt, innen eredeztet-
hetõ a hozzáállása. Született vá-
daskodó” – jelentette ki a Media-
faxnak az RMDSZ-es képviselõ.

Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök a múlt héten a manipulá-
ció iskolapéldájának nevezte
azt, ahogyan az ellenzék és a
bukaresti sajtó beállítja a két
képviselõ módosító javaslatait.
Mint mondta, Márton és Máté
indítványa arról szól, hogy kü-
lönbséget kell tenni a törvény-
ben a választott köztiszt-
ségviselõk és a más közalkalma-
zottak között. „Ezt a jelenlegi
törvény összemossa, de a mó-
dosítást után is mindkét kategó-
ria egyformán büntethetõ ma-
radna” – mondta Kelemen. 

Macovei támadja Mártonékat

Antal Erika

„Ne a politikai ellenfelek rá-
galmaival, hamis állításaival

foglalkozzunk, hanem az elért
eredményekre, az elvégzett mun-
kára fektessük a hangsúlyt” – fo-
galmazott Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök a Szövetségi Kép-
viselõk Tanácsa (SZKT) szomba-
ti, marosvásárhelyi ülésén. Kele-
men kerek egy éve megválasztott
szövetségi elnökként a tavaly feb-
ruári nagyváradi kongresszus óta
eltelt idõszakot „a folytonosság és
az építkezés évének” nevezte,
mely idõ alatt „önkormányzati,
parlamenti és kormányzati téren is
számos eredményt értünk el”.
Mint emlékeztetett: 2011-ben az
RMDSZ Erdélyi Konzultációja
során megkérdeztek „százezer
embert Erdély minden szegleté-
bõl”. Ugyanakkor tavaly õsszel
zajlott le a szövetség „Minden ma-
gyar számít!” szlogenû népszám-
lálási kampánya, illetve „Minden
magyar gyermek számít!” elneve-
zésû beiskolázási kampánya.

A  szövetségi elnök úgy értékel-
te: az elmúlt 22 év legnehezebb
önkormányzati választása elé néz
idén az RMDSZ és az erdélyi ma-
gyar közösség, éspedig azért, mert
„elõször fordul elõ 22 esztendõ
után, hogy olyan megméretkezés
lesz, amelyen három magyar szer-
vezet versenyez a szavazatokért”:
az RMDSZ, a Magyar Polgári
Párt (MPP), illetve idéntõl Tõkés
László Erdélyi Magyar Néppártja
(EMNP) is. „Az EMNP élvezi a
magyar kormány teljes támogatá-
sát, ennek láthattuk már az elsõ
jeleit az RMDSZ-ellenes matricák
megjelenésében. Mi mindig a pár-
beszéd hívei voltunk, Tõkés Lász-
ló azonban leszögezte: nem akar-
nak együttmûködni az RMDSZ-
szel” – mondta el  az RMDSZ el-
nöke, aki szerint „az RMDSZ-nek
nem a zsebpártok kampányolásá-

val kell foglalkoznia, hanem az el-
végzendõ feladatokra kell kon-
centrálnia”.

A szövetségi elnöki intés ellené-
re az SZKT-ülésen elhangzott
felszólalások jelentõs része utalt
az egyik ellenpártnak az
„RMDSZ-miniparlament” ülé-
sével egy idõben, Csíkszeredá-
ban zajló rendezvényére. A leg-
élesebben Kovács Péter fõtitkár
fogalmazott, aki Tõkés László
EMNP-„védnök” egyik, nemrégi-
ben tett kijelentésére reagált. „Tõ-
kés László az RMDSZ-t egy rozo-
ga autóval hasonlította össze,
amely letért az útról. Ha ennyire
rozoga ez az autó, és ha valóban
rossz irányba halad, miért nem
száll ki belõle? – vetette fel a kér-
dést Kovács. A fõtitkár emlékezte-
tett arra, hogy a szövetség színei-
ben európai parlamenti képviselõi
mandátumot nyert Tõkés sajtó-

közleményeiben posztkommunis-
táknak, neptunistáknak, korrup-
taknak, tájba simulóknak, bár-
sonyszékhez ragaszkodóknak, az
autonómia eszményét feladóknak
címkézi az RMDSZ képviselõit.
„Hogy bírja Tõkés László egy
ilyen társaságban, miért nem ve-
szi a kalapját, adja vissza az
RMDSZ-listán nyert európai par-
lamenti mandátumát, és megy a
megújulást hirdetõ társaságba? –
fogalmazott Kovács, aki „évrõl
évre tuningolt, megbízható, kiszá-
mítható gépkocsinak” nevezte az
RMDSZ-t, amely „reggeltõl estig
rója a köröket, hónapokon, éve-
ken keresztül, nem vállal be õrült
elõzéseket, nem kockáztat egy
végzetes balesetet”.

Markó Béla miniszterelnök-he-
lyettes az összefogás lehetõségé-
rõl és értelmérõl beszélt. „Össze-
fogni csak azokkal lehet, akiknek

az a fontos, hogy ott leszünk-e a
parlamentben, a kormányban,
hogy lesznek-e erõs önkormány-
zataink. Akiknek viszont arról
szól minden, hogy ki tetszik a
magyar kormánynak, ki fog ebbõl
a hiúság vásárából nyertesként ki-
kerülni, akik gyengíteni akarják a
romániai politikai jelenlétünket
és akik egy magyarországi politi-
kai jelenlétet akarnak felerõsíteni,
azokkal nem hiszem, hogy össze
lehetne fogni” – szögezte le
Markó. A miniszterelnök-helyet-
tes egyértelmûvé tette: a Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem kérdése sarokköve
az RMDSZ kormányzati szerep-
vállalásának, és ha nem sikerül
rövid idõn belül létrehozni az
önálló  magyar intézeteket, akkor
“nagyon komoly kérdés, hogy tu-
dunk-e továbbmenni” ezzel a ko-
alícióval. „Szerintem nem” –
adott választ saját kérdésére a mi-
niszterelnök-helyettes.

Borbély László politikai alel-
nök hangsúlyozta, az RMDSZ
felkészült a választásokra. Kitért
arra is, hogy az újonnan alakult
párt védnöke, Tõkés László jelen-
leg a szövetség színeiben európai
parlamenti képviselõ. „Furcsának
találom, hogy Tõkés László úgy
akar új autót vezetni, hogy köz-
ben nincs is jogosítványa” – foly-
tatta az elõtte szólók gondolatme-
netét a politikai alelnök. 

„Feltuningolt” RMDSZ

Winkler Gyula, Borbély László, Kelemen Hunor és Markó Béla a marosvásárhelyi SZKT ülésén

Az SZKT-n elfogadták a 2012-es önkormányza-
ti választások elõkészítésérõl szóló határozatot
is, amely az RMDSZ jelöltállítási módozatait,
eljárási rendjét és ütemtervét, illetve a jelölési
feltételeket rögzíti. A dokumentum leszögezi: a
polgármester- és helyi tanácsos-jelöltek kivá-
lasztásának módozatairól és az annak megfele-
lõ teljes eljárási rendrõl a helyi szervezet javas-
lata alapján a Megyei/Területi Állandó Tanács
hoz döntést. Az RMDSZ helyi és megyei szer-
vezetei tanácsos-jelölteket indítanak minden

olyan közigazgatási egységben, ahol esély van a
magyar képviselet biztosítására. Ahol a magyar
lakosság számaránya meghaladja a 15 százalé-
kot kötelezõ, illetve azokban a közigazgatási
egységekben, ahol a magyarság számaránya
nem éri el a 15 százalékot, javallott a polgár-
mester-, illetve megyei tanácselnökjelölt indítá-
sa. Az önkormányzati jelöltlisták véglegesítésé-
nek határideje 2012. április 15. Az SZKT
ugyanakkor megszavazta Kovács Péter fõtitikár
kampányfõnökké való kinevezését is.

Kampányfõnökké „kenték fel” Kovács Pétert

Fotó: RMDSZ
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A tavaly szeptemberben
hivatalosan bejegyzett,

alakuló kongresszusát a hét-
végén megszervezõ Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP)
aláírásgyûjtõi ellen jelenleg is
rendõrségi vizsgálat folyik:
az illetõ személyeket azzal
gyanúsítják, hogy szignókat
hamisítottak rá a gyûjtõívek-
re a párt bejegyeztetése érde-
kében. Mint arról a sajtó ta-
valy decemberben beszá-
molt, az egyik ilyen vizsgála-
tot a Hunyad megyei rendõr-
ség folytatja, három kolozs-
vári és három dévai személy
– az EMNP aláírásgyûjtõ ön-
kéntesei – ellen. A „Tõkés-
pártként” emlegetett politikai
alakulat illetékesei szerint a
rendõrségi eljárás „politikai

színjáték”, amely „az aláírás-
gyûjtõk megfélemlítését és az
aláírók elbizonytalanítását”
szolgálja. Szász Péter, az
EMNP kezdeményezõ bi-
zottságának tagja – az egyik
gyanúsított – akkor elmond-
ta: tudomása szerint a rend-
õrség mind a 812 aláírót fel-
keresi és kikérdezi az aláírás
körülményeirõl. 

A grafológusi 
verdiktum

A büntetõjogi eljárás
egyébként a bejegyzéssel
kapcsolatos jogi procedúrá-
val párhuzamosan indult be,
miután a sajtóban bizonyíté-
kok jelentek meg arról, hogy
az EMNP támogatóinak
névsorát tartalmazó aláírási
listák hitelessége megkérdõ-

jelezhetõ. A dossziéban meg-
fogalmazott vád – amely is-
meretlen elkövetõk ellen szól
– okirat-hamisításra és hamis
iratokkal való visszaélésre
vonatkozik. Az okirat-hami-
sítás gyanúját az Új Magyar
Szó és a Jurnalul Naþional
tényfeltáró cikksorozata tá-
masztja alá. A két központi
napilap által felkért írásszak-
értõk megállapították: az
EMNP-nek a Bukaresti Tör-
vényszékre idén májusban
benyújtott aláíráslistái ezré-
vel tartalmaznak hamis alá-
írásokat. 

A vâlceai román 
rendõraltiszt esete 
a „Tõkés-párttal”

Emellett beigazolódott az
ankétot lefolytató két újságíró

másik gyanúja is, miszerint
nemcsak az aláírások hami-
sak, hanem a bukaresti és az
Erdélyen kívüli megyék tá-
mogatói listáin szereplõ ne-
vek is légbõl kapottak. Erre az
a bukaresti terepszemle enge-
dett következtetni, amelynek
során az újságírók kiszálltak
szúrópróba-szerûen kiválasz-
tott lakcímekre, és melynek
nyomán a két lap szerkesztõ-
ségébe érkezett, majd az új-
ságírók által a törvényszéken
leellenõrzött aláíráslista-
másolatokon szereplõ szemé-
lyek létezése is kérdésessé

vált. Ezenfelül ismertettük
Mircea Vasile Ion Râmnicu
Vâlcea-i rendõraltiszt esetét,
akinek neve tudta és beleegye-
zése nélkül került fel az Erdé-
lyi Magyar Néppárt Vâlcea
megyei támogatólistáira. Az
õ esetében a nevével való visz-
szaélés, személyi adatainak il-
letéktelen felhasználása és
aláírásának meghamisítása
egyéb jogi problémákat is fel-
vet, ugyanis a rendõrök jogál-
lását szabályozó törvény szá-
mukra nem teszi lehetõvé po-
litikai párt támogatását, an-
nak soraiba való belépést.  

Az Erdélyi Magyar Nép-
párt bejegyzéséhez szükséges
listákon szereplõ aláírások
meghamisításával kapcsola-
tos bûnvádi dossziét a buka-
resti törvényszéki ügyészség
továbbította a 3. kerületi
ügyészségre, azzal az indok-
kal, hogy a Bukaresti Tör-
vényszék a fõváros 3. kerüle-
ti bûnüldözési szerveinek
kompetenciájába tartozik. A
harmadik kerületi ügyészség
a rendõrségnek továbbította
az ügyet.

Érvényteleníthetõ 
a bejegyzés

Mint jogi szakértõk la-
punknak korábban megerõsí-
tették: amennyiben az
ügyészségi vizsgálat vádeme-
léssel zárul, és végleges bíró-
sági határozat mondja ki az
aláíráshamisítás és hamis
aláírásokkal való visszaélés
tényét, a polgári perrendtar-
tás törvénykönyve 322. cik-
kelyének 4. pontja szerint a
párt bejegyzésérõl szóló táb-
labírósági határozat érvény-
teleníthetõ, lévén, hogy ha-
misnak nyilvánított okiratok
alapján született meg. 

EMNP: rendõrségrõl az urnák elé

ÚMSZ

Egyre titokzatosabbak
annak a január végi uta-

zásnak a részletei, amelyen
egyszerre vett részt a magyar
miniszterelnök egyik legkö-
zelebbi munkatársa, egy be-
folyásos fideszes képviselõ és
egy magáncég vezetõje.

Közlemények, 
cáfolatok

A delegáció tagja volt
többek között Rogán Antal
V. kerületi polgármester, a
parlament gazdasági bizott-
ságának fideszes elnöke,
Habony Árpád, Orbán Vik-
tor miniszterelnök fõtanács-
adója, Szalay-Bobrovniczky
Kristóf, a Fidesz-közeli
Századvég Alapítvány el-
nökhelyettese, valamint fe-
lesége, aki fõvárosi fideszes
képviselõ. Mindannyian azt
állítják, hogy magánúton
jártak az Egyesült Arab
Emírségekben, bár helyi
források szerint együtt tár-
gyaltak az ország uralkodó-
ival is. A magyar csoport
egyik tagja szerint érthetõ,
hogy együtt próbálkoztak,
mert bár elvileg nincs hiva-
talos kapcsolat közöttük, az
érdekeik egybeestek.

„Thumbay Moideen, az
egyetem elnöke bejáratos az

emirátusok uralkodóinak
köreibe, onnan tudta meg,
hogy magyar delegáció érke-
zik az országba” – állította
az Egyesült Arab Emírsé-
gekben mûködõ, Gulf
Medical University (GMU)
sajtómunkatársa arról a ma-
gyar delegációról, amelyik .

A csoport útjára az után
derült fény, hogy az egye-
tem kiadott egy közle-
ményt, amely szerint náluk
járt a magyar Semmelweis
Egyetem küldöttsége, Orbán
tanácsadójának vezetésével.
A Semmelweis Egyetem
azonban semmit sem tudott
ilyen küldöttségrõl, és
Rogán, illetve Habony nevé-
ben a Miniszterelnökség is
azt közölte, hogy magánúton
jártak az emirátusokban.

Késõbb a GMU közölte,
félreértés lehetett, hogy az
„üzletembereket” a Sem-
melweis Egyetem küldöttei-
ként mutatták be a sajtóban.
„A magyar delegáció fõ cél-
ja az emirátusok uralkodói-
val és vezetõivel való talál-
kozás volt, az egyetemi láto-
gatást nem õk, hanem mi
kértük” – közölte az egye-
tem munkatársa. 

Mély titkolózás

Hogy az egyetemi vezetõ-
ség mellett az ország mely

vezetõivel találkozott még a
delegáció, arról a csoport
egyetlen tagja sem akart be-
szélni. Az egyetem korábbi
közleménye szerint az biz-
tos, hogy legfelsõbb szintû
tárgyalásokról volt szó, az
egyik emírség uralkodója,
Humajd bin Rasid al-
Nuajmi sejk például fogad-
ta a delegációt. Õ az Egye-
sült Arab Emírségeket alko-
tó hét emírség egyikének,
Ajmannak az uralkodója,
ezáltal a héttagú Legfelsõ
Szövetségi Tanács, vagyis
az ország legfelsõ döntésho-
zó szervének tagja. Ajman
emírjével az arab egyetem
szerint a magyarok kölcsö-
nös érdekeket szolgáló üzle-
ti lehetõségekrõl tárgyaltak,
és egyeztettek Orbán Viktor
emirátusokba tervezett útjá-
ról. Orbán Viktor tavaly jú-
liusban beszélt arról, hogy a
kormány nyitni szeretne az
arab világ felé, és „rendezné

azt, amit az elmúlt nyolc év
arabellenes politikája Ma-
gyarországon elrontott”.
Ha azonban a csoport való-
ban tárgyalt Orbán látoga-
tásáról, az arra utalhat,
hogy nemcsak magánügye-
ket, hanem kormányzati ér-
dekeket is képviselt. A mi-
niszterelnökség leszögezte,
Habony Árpád magánúton
volt, az út céljáról, Orbán
Viktor tanácsadójának eset-
leges megbízatásáról nem
nyilatkozott. Szûkszavú
volt Rogán Antal is, aki sze-
rint „a látogatás a diplomá-
cia szóhasználata szerint
magántermészetû volt, a
program azonban hivatalos,
a találkozók az üzleti szféra
és a kormányzat vezetõivel
zajlottak le.”

Rogán azt állította, az
Egyesült Arab Emírségekbõl
hívták meg, a meghívást a
gazdasági bizottság elnöke-
ként kapta. Állítása szerint

az úttal egy másik hivatalos
látogatást is elõkészített, feb-
ruár végén ugyanis hivatalo-
san is visszatér az emírsé-
gekbe, az Országgyûlés el-
nökével, Kövér Lászlóval lá-
togat az országba.

„Hivatalos értelemben
nem is nevezném a magyar
csoportot delegációnak” –
jelentette ki a csoport har-
madik tagja, Szalay-Bobrov-
niczky Kristóf.

Kinek a pénzén?

Neve elhallgatását kérõ
forrás szerint máskor is elõ-
fordulnak ilyen „elõkészítõ
utazások”, de azok költsége-
it általában az Országgyûlés
fizeti. Rogán Antal viszont
saját állítása szerint maga fi-
zette repülõjegyét az emirá-
tusokba, a többiek költségét
a meghívók állták. A kérdés-
re, miszerint hogyan ált ösz-
sze a sok különbözõ magán-

út egy ilyen csoporttá, leszö-
gezte: „az emirátusok nézõ-
pontjából egyelõre még nem
vagyunk jelentõs partnerek,
ezért volt érdemes az azonos
érdekû felek erõit egyeztetni,
és együttmûködni egy ilyen
kiutazás során”. Azt nem
részletezte, hogy milyen kö-
zös érdeke lehet egy magán-
cég vezetõjének, a miniszter-
elnöki tanácsadónak és az
elvileg szintén magánúton
járó Rogánnak, de kifejtette:
egy magyar érdek van, fur-
csa is lenne, ha egymásnak
ellentmondó ügyekkel utaz-
tak volna

Szalay-Bobrovniczky fele-
sége, Szentkirályi Alexand-
ra, a Fõvárosi Közgyûlés
fideszes tagja azt mondta,
neki semmi köze nem volt a
delegációhoz, nem is vett
részt az arab vezetõkkel foly-
tatott tárgyalásokon. Együtt
utazott ki a csoporttal, de a
tárgyalások után férjével
még kint maradt néhány
napra. Bár rákerült az arab
hírügynökségek által közzé-
tett fotókra, nem is emléke-
zett pontosan, hogy milyen
intézményben készült a fotó
a csoportjukról. „Fényké-
peztek, mi mosolyogtunk,
ennyi történt” – mondta.
Arról nem akart nyilatkozni,
hogy férje vagy a delegáció
többi tagja milyen ügyben
járt az emirátusokban, még
a csoport pontos összetételé-
rõl sem akart beszélni. „A
többiektõl kell megkérdezni,
hogy ott voltak-e, lehet,
hogy ott sem voltak, csak a
szemem káprázott” – mond-
ta. „De komolyra fordítva a
szót, valóban nem tisztem
mások hollétérõl nyilatkoz-
ni” – tette hozzá. 

„Maszekküldöttség” – hivatalos magánúton?
Ha az év elején az Egyesült Arab
Emírségekbe látogató, furcsa össze-
tételû magyarországi csoport való-
ban tárgyalt Orbán látogatásáról, az
arra utalhat, hogy nemcsak magán-
ügyeket, hanem kormányzati érde-
keket is képviselt.

A tavaly szeptemberben hivatalosan bejegyzett, alakuló
kongresszusát a hétvégén megszervezõ Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) aláírásgyûjtõi ellen jelenleg is rendõrsé-
gi vizsgálat folyik. A büntetõjogi eljárás a bejegyzéssel
kapcsolatos jogi procedúrával párhuzamosan indult be,
miután a sajtóban bizonyítékok jelentek meg arról, hogy 
a támogatók névsorát tartalmazó aláírási listák hamisak.

A delegáció az orvosi egyetemen – középen Habony Árpád, Rogán Antal és Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Az aláírásokat tavaly májusban adták le a törvényszékre Fotó: archív



Tõkés László személyiségének egyik alap-
vetõ ellentmondása az, hogy miközben
vegytiszta pártpolitikus, folyamatosan me-
nekülni igyekszik a politikusi bélyegtõl.
Minden eszközzel azt sugallja híveinek,
hogy õ amolyan erkölcsi ítélõszék, nemzeti
orákulum és Isten ostora. Nála a bölcsek
köve, mindig megmondja a tutit, és aki eb-
ben kételkedik, az legalábbis hülye, ha nem
egyenesen nemzetáruló. 
Az EP-képviselõ önértékelésérõl egyebek
mellett nyelvhasználata is árulkodik. A tõ-
kési kommunikáció a volt püspököt mindig
kenetteljesen, olykor tudatosan archaizáló
stílusban írja le. Õ nem eszik, hanem „el-
költi ebédjét”, nem természetes módon van

jelen választókerületében, ha-
nem „háromnapos székely-
földi körútra indul” (nem
minden ok és él nélkül je-
gyezte meg errõl Szõcs Le-
vente kollégám az egyik kö-

zösségi oldalon, hogy
mindez úgy szól, mint-
ha csak az angol király-
nõ vizitelne a Hargita

alján). Tõkés nem

képvisel, vagy dolgozik. Õ a „helyszínen tá-
jékozódik”, „elsõ kézbõl kap információ-
kat” és a végén „képet alkot”. Mintha a
szférák magasságából ereszkedne alá alatt-
valóihoz, akiknek kötelezõen kiváló szeren-
cséjüknek kell tartaniuk, hogy ezúttal felé-
jük veti tekintetét és glóriá-
jának fényébõl így rájuk is
visszahull egy kevés. Eb-
ben az esetben azonban
nemcsak az ex-püspöknek
a személyi kultusz iránti
vonzalma mutatkozik meg.
Tõkés egy olcsó kommunikációs trükkel
szószéket, erkölcsi piedesztált igyekszik
emelni politikai tézisei mögé, így próbálván
kivonni azokat a racionális politikai vita
mezejérõl és a megfellebbezhetetlen nemze-
ti posztulátumok közé emelni.
Erre szüksége is van, mert érvekkel nehe-
zen tudná alátámasztani zavaros és gyakran
ellentmondásos kijelentéseit. Itt van például
néhány gyöngyszem a már hivatkozott szé-
kelyföldi körútról. Illyefalván egy lakossági
fórumon Tõkés kijelentette, hogy nem lesz
EMNP-RMDSZ közös lista, mert az
RMDSZ Bukarest és nem Budapest irányá-

ba indult, eltérítette utasait, jármûve pedig
erkölcsi kopást szenvedett, ezért le kell cse-
rélni egy újra, vagyis az EMNP-re. Kérdés-
re válaszolva a politikus tételesen is azt
mondta, hogy „...többet nem indulnak kö-
zös listán a szövetséggel.” Egy nappal ké-

sõbb Marosvásárhelyen
már meggondolta magát,
azt állítva: „a tavalyi nép-
számlálás után egyértel-
mû, hogy a magyarok
nem tudják érvényesíteni
az alapjogaikat egység

nélkül.” Ezért Tõkés szerint az EMNP-nek
párbeszédet kell folytatnia az RMDSZ-el és
az MPP-vel. További egy nap múltán Tõkés
ki akarta magyarázni ellentmondásos nyi-
latkozatait és elmondta, hogy miképpen
kell azokat érteni. A helyhatósági választá-
sokon, ott, ahol a magyarság képviselete ve-
szélybe kerülne, ha a magyar szervezetek
egymás vetélytársaiként indulnának, össze
kell fogni. Az országos választásokon vi-
szont külön listákon kell indulni. Nos, egy-
részt a hivatkozott nyilatkozatokból nem ez
derül ki, másrészt pedig a logika erõsen
sántít, hiszen, ha valahol, akkor épp az or-

szágos választásokon kerül veszélybe a ma-
gyarság képviselete, ha nincs egységes ma-
gyar jelöltlista.
Másrészt az EMNP-nek – feltételezem –
vannak saját politikai döntéshozó testületei
(a kongresszus például). Miként kötelezhet
el egy – vélelmezhetõen – demokratikus
pártot valaki, aki még csak nem is tagja a
fent említett szervezetnek?
Van azonban egy mindezeknél fontosabb
észrevételem is, ami lerántja a leplet a beve-
zetõben említett moralizáló politizálásról.
Egy politikusnak úgymond benne van szol-
gálati kötelezettségei leírásában az, hogy es-
küdt ellenségével is szövetségre lépjen, ha
érdekei azt kívánják. No de egy erkölcsi
nagyság, hogy tehet ilyet? Ha az RMDSZ
elárulta a magyarságot, mert Bukarestbe és
nem Budapestre indult, ráadásul az erkölcsi
kopás megette rozoga jármûvét, akkor egy
magára valamit is adó nemzeti guru akkor
sem lép vele szövetségre, ha emiatt elveszít
néhány rongyos polgármesteri vagy taná-
csosi széket. Vagy pedig nem is annyira bü-
dös az RMDSZ, csak a szövetkezés árát
akarja feljebb srófolni az EMNP Kongresz-
szusa elõtt levizitelõ EP-képviselõ?

A The Third Culture (A harmadik kultúra) címû könyvem 1995-ös
megjelenését követõen 1997 januárjában indítottam útjára az
Edge (www edge.org), meghívásos alapon mûködõ honlapot mint
a „harmadik kultúra levelezõlistáját”.
A harmadik kultúra körébe azok a tudósok és más gondolkodók tar-
toznak, akik munkásságuk és tudománynépszerûsítõ írásaik révén
mindinkább átveszik a hagyományos értelmiségi szerepét annak
újrameghatározásában, kik és mik vagyunk. Az Edge nekik nyújt le-
hetõséget, hogy ne csak a nagyközönség, hanem egymás számára is
hozzáférhetõvé tegyék nézeteiket, vállalva a vitát. Az Edge (magya-
rul: „határ”) mottója: „Ismereteink határáig akkor juthatsz el, ha a
legcsiszoltabb és legképzettebb elméket egy szobába tereled, hogy te-
gyék fel egymásnak az õket foglalkoztató kérdéseket:”
Az Edge-en megjelenõ gondolatok gyakran elméletiek; tudásunk
határait feszegetik az evolúcióbiológia, a genetika, a számítás-
technika, a neurofiziológia, a pszichológia és a fizika területén.
Néhány példa a felvetett alapvetõ kérdések közül: Miként jött lét-
re a világegyetem? Hogyan keletkezett az élet? Milyen módon
alakult ki a tudat?
A harmadik kultúrából jött létre az új természetfilozófia, amely a
komplexitás és az evolúció újrafogalmazására épül. Új hasonlate-
gyüttesekkel ír le minket, tudatunkat, a világegyetemet és mind-
azt, amit ismerünk benne. Az új eszmékkel és elképzelésekkel
foglalkozó értelmiség – a tudósok, akik saját munkájukról köny-
veket írnak – jelenti korunk vezetõ erejét. 

John Brockman: Az elmúlt 2000 év legfontosabb találmányai. Elõszó. 
Fordította Pesthy Gábor

Tõkés, az álguru
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Nem tudom, a demokrata liberálisokat mennyi
humorérzékkel áldotta meg a – politika (az biztos:
cinizmusnak nincsenek híján), az ellenük tüntetõk-
rõl azonban bízvást elmondhatjuk: õk nem szûköl-
ködnek sziporkázó ötletekben. Az ellenzéki
(hír)tévékbõl már megismerkedhettünk szellemes
jelmondataikkal, rigmusaikkal, most pedig az
interneten rukkoltak elõ frappáns szöveggel: a tün-
tetõhöz csatlakozó bukaresti diákok kitalálták a
Korrupció-egyetemét. Az ötlet, a maga módján
úgyszintén telitalálat. Az új „tanintézet” struktúrá-
ját és néhány „professzorának” nevét pedig máris
nyilvánosságra hozták a Facebook közösségi olda-
lon. 
Az egyetem rektori tisztsége természetesen Traian
Bãsescu államfõt illeti meg, aki egyben egyetemi
tanár is: tanfolyamán a korrupcióra oktatja és a
közpénzek lenyúlására képezi ki hallgatóit. Sze-
mináriumvezetõt is kapott, és az ki más is lehet-
ne, mint Traian Bãsescu ötszörös miniszterelnöke,
az ország egyik legkorruptabb politikusa, Sorin
Apostu volt kolozsvári városatya patrónusa: Emil
Boc. A parlamenti kvórumot a nyugdíjtörvény el-
fogadtatása alkalmával igencsak eredeti módszer-
rel kiszámító, a nyolcvan szavazatot 170 vokssal
egyenértékûvé tevõ Roberta Anastase képviselõ-
házi elnök a magas fokon elhibázott matematikát
oktatja, a tûsarkú topánkáiról, drága ruháiról és
Vuitton-táskáiról (is) elhíresült Elena Udrea a
márkás ruhák fejlõdéstanáról értekezik, nepotiz-
musból az államfõ kisebbik lányánál, Elena
Bãsescunál lehet (le)vizsgázni.
A virtuális egyetem tanári karából természetesen
nem hiányozhat a nemrégiben leköszönt külügy-
miniszter, a Bãsescu-rendszer ellen tüntetõket os-
toba kültelkieknek, a tévék által elhülyített csõcse-
léknek tituláló Teodor Baconschi, „tantárgya” – a
lakosság megsértésének módozatai – legkiválóbb
szakértõinek egyike (mert ismerjük el: azért ilyen
vonatkozásban komoly  konkurenciája akad a de-
mokrata liberálisok között).
Nem kevésbé szellemesek az „egyetemi struktúrá-
hoz” fûzött kommentárok. Egyikük további tan-
széket szán Emil Bocnak: az alkotmány(sértõ)jog
katedráját, amit feltehetõen kormánya több alap-
törvénybe ütközõ jogszabályának kidolgozásával
érdemelt ki. A hozzászólók között van, aki maga-
biztosan állítja: a potenciális felvételizõnek nem
kell aggódnia amiatt, hogy nem kerül be az egye-
temre, a bejutást „borítékolni” lehet (és kell).

másvalaki biztosan tudja azt is,
hogy az egyetemre nem is szük-
séges bejutni, a diplomát ké-
szen meg lehet vásárolni.

Egyetlen csüggesztõ hozzászó-
lással találkozhatunk csupán:
szerzõje rezignáltan állapítja
meg: már évekre elõre min-

den helyet betöltöttek.Bogdán Tibor
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Érvekkel nehezen tudná
alátámasztani zavaros és
gyakran ellentmondásos
kijelentéseit.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Nincsenek barátok. Csak baráti 
pillanatok vannak.” 

Jules Renard

Találkozás

Új eszmék

Diákcsemege 
A hétvége címe. Elkezdõdött a PDL beca-
lizálódása, ziare.com

Magyarázat. A portál jegyzete szerint a vá-
lasztásoktól való félelem és kétségbeesés a
hírhedt üzletember, Gigi Becali karjaiba ta-
szítja a Demokrata Liberális Pártot. Ennek
elsõ jele, hogy a Steaua labdarúgóklub
félalvilági tulajdonosának alakulata, az Új
Generáció Pártja és a PDL összefog a buka-
resti helyhatósági választásokon. „Ebben me-
rül ki a PDL sokszor megígért megújulása és
korszerûsödése” – elmélkedik a jegyzetíró.

Ellenségem barátja... A Caþavencii nem átall-
ja kijelenteni és bizonygatni (a hozzáértõ
Cornel Ivanciuc tollából), hogy Mihai
Rãzvan Ungureanu jónak, vagyis hatékony-
nak egyáltalán nem nevezhetõ kémfõnök
volt. A nagy kihagyások egyike a schengeni
csatlakozás elszalasztása volt, ami annyiban
a SIE (a külügyi szolgálat) dolga, hogy lob-
biznia kellett volna. A szerzõ megjegyzi,
hogy az új kormány programjában sem sze-
repel konkrét cél ezzel a csatlakozással kap-
csolatban. Sok érdekesség van még ebben a
cikkben, érjük be most eggyel: MR
Ungureanu nemzetközi téren Bãsescu ellen-
ségeinek bizalmas barátja. (!) És végül:
„Ungureanu mindig tudott olyan juhokhoz
tapadni, amelyeknek emlõi kõolajszagúak
voltak.” 

TRU/MRU. Már egyszer eljátszadoztunk
ezzel a komikus helyzettel, most a Gândulban
külön cikk van róla: Traian Ungureanu, a
PDL európai parlamenti képviselõje bevallot-
ta, elpanaszolta (voltaképpen, szerintünk, in-
kább eldicsekedett vele, hogy õt sokan és
gyakran összetévesztik Mihai Rãzvan
Ungureanuval (a miniszterelnökkel). Telefon-
üzenetek és -hívások „lenyûgözõ mennyisé-
gének” birtokosa, mondja, amelyekben kü-
lönféle kisebb-nagyobb támogatásokat, elõ-
nyöket kértek tõle. Persze gratulációkat is ka-
pott (esetleg hekulából...) A Gândul cikkéhez
kapcsolódó fórumüzenetekbõl egyébként az
az érdekes, bár képtelen dolog is kiderül,
hogy az „ungurean” név nem a legszerencsé-
sebb a román politikában. 

Hóvagyon. Mardale mélyen töpreng (szintén
a Catavenciiben): „Milyen kár, hogy a hó nem
ér pénzt... Vagy összeszedték volna a ban-
kok, vagy ellopták volna a cigányok...”

Székely Ervin



S. M. L.

„A Nemzetközi Valuta-
alappal (IMF) kötött

egyezmény valamennyi ha-
táridejét tartani tudjuk” –
nyilatkozta az ÚMSZ-nek a
Romániai Magyar Üzletem-
berek Egyesületének
(RMÜE) hétvégi bukaresti
konferenciáján Borbély Ká-
roly, a gazdasági minisztéri-
um államtitkára. Borbély
Kis- és középvállalkozások esé-
lyei a globalizáció kihívásaival
szemben címmel tartott elõ-
adást a szakmai egyesület
negyedéves találkozójának
fõvárosi állomásán. Az ál-
lamtitkár lapunknak hangsú-
lyozta, mind az állami válla-
latok átstrukturálását és pri-
vatizációját illetõen, mind
pedig az állami szektor más
területeinek reformját illetõ-
en a román kormány tartja
azokat a határidõket, ame-
lyeket vállalt, és ezt a tényt a
múlt héten Bukarestben járt
IMF–európai bizottsági kö-
zös delegáció megelégedés-
sel nyugtázta. 

Arculatjavító tervek

Az államtitkár elõadásá-
ban beszámolt a kormány
gazdaságélénkítõ programjá-
ról, illetve a gazdasági mi-
nisztériumhoz tartozó válla-
latok privatizációjáról, tõzs-

dére vitelérõl. Mint mondta,
a privatizációs döntés rend-
kívül pozitív megítélést je-
lent Romániára nézve, mert
ezáltal megnövekszik a vál-
lalkozói szférának az ország
irányában tanúsított bizal-
ma. Az uniós források kap-
csán Borbély Károly el-
mondta, a kormány szándé-
ka növelni az alapok lehívá-
sának arányát. „Ehhez ter-
mészetesen szükséges a bü-
rokrácia csökkentése, a jobb
együttmûködés a bankszek-
torral, és nem utolsósorban a
versenyképes pályázatok
arányának növelése” – hang-
súlyozta az államtitkár. 

Diósi László, az OTP
Bank Románia vezérigazga-
tója Románia gazdasága 2011
címmel ismertette az ország
tavalyi makrogazdasági ada-
tait – európai kontextusba
helyezve ezeket. Mint Diósi
rámutatott, a román költség-
vetés konszolidációja nem-
zetközi összehasonlításban
is erõsnek mondható,
ugyanakkor az államadós-
ság mértéke továbbra sem
magas. „A válság elsõ éveit
követõen a növekedési ütem
gyors volt, majd 2011 folya-
mán lassulást tapasztalhat-
tunk. A növekedés biztosítá-
sára az alacsony deficit je-
lenthet biztosítékot” – fûzte
hozzá az OTP Bank Romá-
nia vezérigazgatója.

Magyarul (is) tessék

Daradics Kinga, a Mol
Románia vezérigazgatója
Miért a Mol? Milyen elõnyöket
biztosítunk? címmel tartott
elõadásában elmondta, a
magyar vállalat 129 töltõál-
lomást mûködtet Romániá-
ban – a legújabb a napokban
nyílt meg Tulceán –, ame-
lyeknek mintegy nyolcvan
százaléka van felújítva és vi-
seli magán az új arculati ele-
meket. Daradics kifejtette: a
Mol Románia nemrégiben
megkapta a legszínvonala-
sabb romániai töltõállomás-

hálózatot megilletõ díjat.
Kérdésre a vezérigazgató el-
mondta, a vállalat kommu-
nikációjában fontos szem-
pont a magyar nyelvet beszé-
lõ alkalmazott biztosítása
minden lehetséges helyen.
Ezt a célt szolgálja a töltõál-
lomásokon megtalálható
magyar nyelvû cégkiadvány
is, illetve különbözõ népsze-
rûsítõ kampányokban való
részvétel, mint amilyen az
„Igen, tessék!” kampány. 

„Olyan helyeken termé-
szetesen lehetetlen és értel-
metlen is a magyar nyelvet
beszélõ alkalmazott, mint az

elõbbiekben már említett
Tulcea” – tette hozzá Dara-
dics Kinga. Diósi László el-
mondta, hasonló szándékú
kampányt indított az OTP
Románia is, amelynek ma-
gyarul tudó alkalmazottai
kitûzõt viselnek, hogy ezt tu-
dassák az ügyfelekkel. A
bankvezér kifejtette, min-
denáron igyekeznek biztosí-
tani a magyarul beszélõ sze-
mélyzetet a bankfiókokban –
annak ellenére, hogy ez még
egyes magyarlakta vidéke-
ken is nehéz feladatnak bi-
zonyult, mint például
Hunyad megyében. 
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Borbély Károly, Diósi László, Pánczél Zoltán RMÜE-elnök és Daradics Kinga Fotó: Salamon Márton László

ACTA: sokrétû

kifogások
ÚMSZ

Moldován József, a Táv-
közlési és Információs

Társadalom Minisztériumá-
nak államtitkára szerint meg-
alapozott a román kormány
döntése, mellyel felfüggesz-
tette a Hamisítás Elleni Ke-
reskedelmi Megállapodás
(ACTA) ratifikálási folyama-
tát. Az államtitkár hangsú-
lyozta: amíg az Európai
Unió (EU) luxembourgi bí-
rósága nem foglal állást a
kérdésben, Románia sem
dönthet a megállapodás ha-
zai sorsáról. Moldován
ugyanakkor úgy vélekedett,
az Európai Bizottság dönté-
se, miszerint jogi vizsgálat-
nak veti alá a hamisítás elleni
nemzetközi kereskedelmi
megállapodást, alátámasztja
az RMDSZ aggályait, ame-
lyeket a szövetség nevében
korábban maga is megfogal-
mazott. Az államtitkár sze-
rint a dokumentummal szem-
beni elvi kifogások mellett
formai problémák is felme-
rülnek: az ACTA ugyanis bi-
zonyos területeken nem fo-
galmaz egyértelmûen a meg-
szorításokat illetõen, vagy
pedig csak javaslatot tesz. „A
legnagyobb felháborodást az
fogja kiváltani, ha kötelezõvé
válik az internetfelhasználók
online tartalmainak (adatok,
levelezések, webportálok) ál-
landó felügyelete” – hangsú-
lyozta Moldován. 

HIRDETÉS

Magyar biznisz Bukarestben



ÚMSZTÁRSADALOM2012. február 27., hétfõ   www.maszol.ro 7

Folytatás az 1. oldalról

A szülõk úgy vélik, hogy a
jogszabály – noha ellentétes
látszatot kelt – valójában ki-
zárja a szabad iskolaválasz-
tás lehetõségét, ezért min-
denki a lakóhelye körzetében
lévõ intézménybe lesz köte-
les beíratni a gyerekeit. Emel-
lett azt is nehezményezik,
hogy a szaktárca nem vonta
be a szülõk és a pedagógusok
érdekképviseleti szerveit a
döntés elõkészítésébe.

Daniel Funeriu: 
okafogyott a per

Daniel Funeriu elnöki ta-
nácsos, volt oktatási minisz-
ter szerint a szabályozás is-
meretének hiányáról, szán-
dékos félrevezetésrõl van
szó. Úgy véli, a rendelet
nem korlátozza a szabad vá-
lasztás jogát, viszont bizto-
sítja annak lehetõségét,
hogy valamennyi gyermek
helyet kapjon a lakhelyéhez
legközelebbi iskolában. Sze-
rinte mindez világosan kide-
rül a rendelet és a szülõknek
szóló tájékoztatás szövegé-
bõl, tehát aki az ellenkezõjét
állítja, az elmulasztotta elol-
vasni a jogszabályt és az in-
gyenesen hívható telefonos
tájékoztató központban sem
érdeklõdött. Funeriu az ed-
digi évek gyakorlatához ké-

pest azt tartja a legfõbb vál-
tozásnak, hogy átláthatóbb
és követhetõbb a beíratási
procedúra, a szülõknek nem
kell tíz iskolát végigjárniuk,
és nem kell ismerõsökhöz
vagy lefizetéshez folyamod-
niuk, ha gyermeküket a szá-
mukra megfelelõ tanintéz-
ménybe akarják íratni.

Bonyolultabb 
beiratkozás

A vitatott rendelet szerint a
felkészítõ-, illetve elsõ osz-
tályba való beiratkozás négy
fordulóban történik. Az elsõ-
ben csak a lakhely szerint ille-
tékes iskolákba lehet jelent-
kezni, a másodikban szaba-
don választott intézményben
a megmaradt helyekre, a har-
madikban a szabadon válasz-
tott iskolákban helyet még-
sem kapó gyermekeket fo-
gadják a körzeti iskolák, vé-
gül pedig, a negyedik forduló
során azokat a gyerekeket le-
het beíratni, akiket még ad-
dig nem vettek fel sehová. A
jogszabály pontos dátumo-
kat is rendel az egyes szaka-
szokhoz. A procedúra meg-
lehetõsen hosszadalmas, sok
munkát, energiát és idõt igé-
nyel az iskolák és tanfel-
ügyelõségek részérõl. A szü-
lõ ideje és türelme is próbára
van téve, a már elkezdõdött,
a 6 és 7 évesek beiskolázását

elõkészítõ folyamat május
21-én zárul, az iskoláknak
akkor kell kifüggeszteniük a
végleges, osztályonkénti
névsorokat.

Szeptembertõl az elõkészí-
tõ osztályok beindítása is
nagy változást jelent. Az
1/2011-es számú oktatási
törvény alapján azon gyere-
kek esetében, akik augusztus
31-ig betöltötték a 6. életévü-
ket a szülõ eldöntheti, hogy a
gyermek elõkészítõ vagy elsõ
osztályba menjen. Azok a
gyermekek pedig, akik szep-
tember 1-re és december 31-e
között lesznek hatévesek,
elõkészítõ osztályba iratha-
tók, ha az erre hivatott szak-
emberek igazolják, hogy a
gyerek érett ennek az oktatá-
si formának az elvégzésére.

Marosvásárhelyen 
nincs fennakadás

Szabó Irén marosvásárhe-
lyi tanár, osztályfõnök sze-
rint a szülõk elsõsorban
azért íratnák a lakhelyhez
közeli iskolákba gyermekü-
ket, hogy ne kelljen sok idõt
utazással tölteni. „Az ötlet
alapvetõen jó, de a kivitele-
zés nem mindig ilyen egysze-
rû, hiszen sok szülõ azért já-
ratja más, a lakásától távo-
labbi iskolába a gyerekét,
mert az közelebb van a mun-
kahelyéhez” – fogalmazta

meg kételyeit a pedagógus.
Marosvásárhelyen ez nem
jelentett eddig gondot –
mondta lapunknak Illés Il-
dikó fõtanfelügyelõ-helyet-
tes, aki szerint megszûnik a
versengés az úgynevezett
divatos iskolákért. „Ha a
pedagógusok szakmailag
és emberileg is kifogástala-

nul végzik a feladatukat,
akkor a tanulóknak épp
olyan esélye van a fejlõdés-
re bármelyik iskolában,
mint az elit iskola diákjai-
nak” – mondta Illés, hoz-
zátéve, hogy ha a szülõk ki-
játsszák a törvényt, és még-
is más, központi iskolába
íratják a gyerekeiket, félõ,

hogy a város lakónegyedei-
ben mûködõ tanintézmé-
nyekben túl kevés lesz a
gyerek, ami miatt akár osz-
tályok szûnhetnek meg.

Láthatatlan 
gyerekek Háromszéken

Sepsiszentgyörgyön 213
iskolaköteles gyerekrõl nem
tud semmit a tanfelügyelõ-
ség, ezért félõ, hogy a tízosz-
tálynyi elõkészítõ- illetve el-
sõ osztályos kiskorú nem jár
majd iskolába – tudatta az
ÚMSZ-szel Keresztély Irma,
Kovászna megyei fõtanfel-
ügyelõ. Az oktatási törvény
lehetõvé tenne szankciókat a
beíratást elmulasztó szülõk-
kel szemben, erre azonban
nem valószínû, hogy sor ke-
rül, mivel a polgármesterek
hatáskörét szabályzó tör-
vényben nem szerepel ez az
opció. Keresztély Irma
ugyanakkor kifejtette, a me-
gyeszékhelyen „hisztéria”
alakult ki az elõkészítõ osz-
tályok miatt: sok szülõ új
címre iratkozott be, hogy
biztosan helyet kapjon gyer-
mekének a kedvenc iskolájá-
ban. A fõtanfelügyelõ leszö-
gezte: a szülõnek joga van
intézményt választani, vi-
szont az adott iskola vezetõ-
sége dönti el, hogy a gyerek
melyik osztályba, melyik pe-
dagógushoz kerüljön. 

Nulladik osztály: perelik a tárcát

HIRDETÉS

ÚMSZ

A családokat támogató
és gyermekvállalást ösz-

tönzõ intézkedéseket tartal-
mazó törvénytervezet kidol-
gozásáról és elõterjesztés-
érõl tanácskozott a hétvégén
az RMDSZ családpolitikai
szakértõi munkacsoportja.
Mint a testület közleményé-
ben hangsúlyozza: kiemel-
ten foglalkoznak a követen-
dõ európai példák hazai
adaptálása lehetõségeinek
vizsgálatával. A Tusnád-
fürdõn megtartott ülésen
jelen volt többek közt Antal
Árpád sepsiszentgyörgyi
polgármester, Borboly Csa-
ba, a Hargita Megyei Ta-
nács elnöke, Horváth Anna
fõtitkárhelyettes, Tonk Gab-
riella, a fõtitkárság szociális

kérdésekért felelõs tanácso-
sa is.  Mint elhangzott, az
RMDSZ fõtitkársága által
kidolgozott javaslatok jelen-
tõs része a 2012-es kor-
mányprogramba is bekerült,
így az állam hivatalosan is
elismerte, hogy a gyermek-
vállalás a fenntartható társa-
dalmi és gazdasági fejlõdés
alapja, illetve, hogy a gyer-
meket nevelõ családok ter-
hein az egész társadalom-
nak osztoznia kell. 

A családpolitikai szakér-
tõi munkacsoportja tagjai
megvizsgálták a kedvezmé-
nyes adózási formákat, va-
lamint a gyermeknevelési
szabadság és a részmunka-
idõs munkavállalás között a
jelenlegi törvény által gene-
rált összeférhetetlenség fel-
oldásának lehetõségét.

Konkrét javaslatok is szület-
tek, mint például a 6 éven
aluli gyermeket nevelõ nõ-
ket alkalmazó munkáltatók
állami támogatásban való
részesítése. 

Borboly Csaba törvény-
módosítást javasolt, mely le-
hetõvé tenné minél több
szociális és családtámogató
program helyi költségveté-
sekbõl történõ támogatását.
Antal Árpád a gyermekne-
velési szabadság ideje alatt
kapható állami juttatás alsó
határát emelné vissza a
2010. évi módosítások elõtt
érvényben levõ 800 lejes
szintre. A tanácskozáson a
taneszköz-vásárlási- és a
nappali gyermekgondozást
támogató utalványok beve-
zetésének lehetõsége is szó-
ba került. 

A szülõ eldöntheti: elõkészítõ vagy elsõ osztályba íratja gyermekét

Munkatársunktól

Elutasította a hétvégén a
Maros Megyei Bíróság

az APDO Leader emberjog-
védõ szervezet óvását –
mely szerint a városi tanács
a döntés elfogadásakor nem
tartotta tiszteletben a sür-
gõsségi határozatokra vo-
natkozó elõírásokat, és nem
vette figyelembe az iskolák
névadásáról szóló kormány-
határozatot sem –, így a ma-

rosvásárhelyi 2-es Számú
Általános Iskola felveheti
Bernády György nevét. Ta-
valy szeptemberben a Civil
Elkötelezettség Mozgalom
(CEMO) és az iskola tanu-
lóinak szülei kezdeményez-
ték, hogy a város 2-es Szá-
mú Általános Iskolája a
2012–2013-as tanévtõl a vá-
ros legendás polgármester-
ének nevét viselhesse. A pe-
tíció indítványozói azután
aktivizálódtak, hogy a helyi

PSD aláírásgyûjtésbe kez-
dett annak érdekében, hogy
az iskola Adrian Pãunescu
nacionalista költõ nevét ve-
gye fel. A városi tanács vé-
gül december 23-án meg-
szavazta a CEMO és a ma-
gyar szülõk névváltoztatás-
ra vonatkozó javaslatát.
Mivel történelmi személy-
rõl van szó, a megyei név-
adó bizottságnak vélemé-
nyezési kötelezettsége van
az ügyben. 

Családtámogató javaslatok
a szakértõi munkacsoporttól

Bernády: maradhat a név



T. Koós Imola, Sipos M. Zoltán

Muzsikusok, táncosok,
adatközlõk, néprajzku-

tatók és a népzene laikus
kedvelõi találkoztak pénte-
ken és szombaton a kolozs-
vári Tranzit Házban, hogy
közösen ünnepeljék a 35 éve
élõ erdélyi és kolozsvári
táncházmozgalmat. 

Pénteken Táncalkalom, ha-
gyományõrzés, közösségi szóra-
kozás, társadalmi jelenség – 35
éves az erdélyi táncház címmel
tudományos ülésszakot tar-
tottak a mozgalom egykori
alapítói és szakemberei rész-
vételével. A kolozsvári
Nemzeti Kisebbségkutató
Intézet által szervezett kon-
ferencián Pávai István nép-
zenekutató, a budapesti
Lajtha László Folklórdoku-
mentációs Központ vezetõje
a táncház forrásvidékérõl
tartott visszaemlékezésében
kiemelte a Kolozs megyei
bányásztelepülés, Szék je-
lentõségét. Az egyik
leghagyományõrzõbb erdé-
lyi nagyközségben 35 éve

még élt az archaikus tánc-
rend, így a kolozsvári tánc-
házban a városi fiatalok sok
esetben maguktól a széki fia-
taloktól tanultak táncolni.
Pávai szavait húzták alá
Könczei Csilla korabeli ku-
tatásai is, amelyek rávilágí-
tottak, hogy a táncházba já-
ró fiatalok közel húsz száza-
léka otthonról, faluról „hoz-
ta magával” és adta tovább
tánctudását. A táncház ak-
koriban, Pozsony Ferenc
néprajzkutató megfogalma-
zásában „az ismerkedés és
párválasztás színtere, intéz-
ménye” volt, és nem csak a
Kolozsváron tanuló egyete-
misták, hanem a városban
dolgozó munkás fiatalok és
az itt szolgáló cselédlányok
számára is. Két táncház in-
dult be 1977 februárjában
Kolozsváron: a csütörtöki a
Monostori úti Mûvelõdési
Házban, a pénteki pedig a
Vasas Klubban. Ezek közül
a csütörtökit éppen a cseléd-
lányok kedvéért tette erre a
napra Könczei Ádám, a
mozgalom atyja, hisz csü-

törtökön volt kimenõjük –
emlékezett vissza a folklór-
kutató lánya, Könczei Csil-
la. Könczei Csongor arról
beszélt: a városi táncház el-
lenkultúraként alakult ki,
tagjai számára a jellegzetes
öltözet, a csoport közös le-
gendái és a mozgalom lét-
rejöttén dolgozó nagy sze-
mélyiségek, a „régiek” tisz-
telete erõsítette az összetar-
tozás érzését. Ilyen szemé-
lyiség volt  Könczei Ádám,
Kallós Zoltán népzenegyûj-
tõ, Kovács Ildikó bábrende-
zõ, aki biztosította a hely-
színt az elsõ táncházhoz
1977-ben. A konferencián
jelen lévõ Kallós Zoltán
hozzátett egy történetet a
táncházasok legendáriumá-
hoz, elmesélve, hogy a tro-
libusz Monostor-belvárosi
vonalán akkoriban dolgo-
zott egy búzai sofõr, aki a
Monostori úti táncház elõtt
mindig megállította a trolit,
noha nem volt ott megálló. 

A szombati programból a
szakmai vita és a mozgalom
35 éves történetét felelevení-

tõ fotótárlat sem hiányozha-
tott: a kora déli órákban ke-
rült sor a Táncház vagy folk-
show címet viselõ kerekasz-
tal-beszélgetésre, és Az emlé-
kezések tükrében címû filmve-
títésen a Román Televízió Ma-
gyar Adása és a Duna Televí-
zió erdélyi táncházmozga-
lomról készült filmjeit néz-
hették meg az érdeklõdõk. 

Szombat délután a tánc-
házmozgalom egykori mu-
zsikusai és a legfiatalabb mu-
zsikusokból álló együttesek
koncerteztek a Tranzit Ház-
ban.  A Tokos, a Vegyes, a
mérai-türei Csûrös, a Harma-
dik, a Tüske, a Kaszaly, az
Üsztürü, a ma-gyarlapádi Pi-
ros Pántlikás, a Tarisznyás, a
magyarpalatkai Kodoba, az
Ördögszekér és a Bodzafa ze-
nekarok három órán át húz-
ták a hamisítatlan erdélyi né-
pi dallamokat. A koncert
után a muzsikusok egymást
váltva húzták a talpalávalót:
a hajnalig tartó táncházban a
mozgalom elsõ generációja
és a ma is aktív táncházláto-
gatók mulattak együtt. 
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Totka László

Howard Barker Jelenetek
egy kivégzésbõl címû da-

rabját mutatja be a Nagyvá-
radi Szigligeti Színház márci-
us 2-án, pénteken 19 órától.
Az elõadás fõszerepét Rácke-
vei Anna, a Debreceni Cso-
konai Színház társulatának
tagja játssza. Új színházi él-
ménnyel, új tartalommal,
perspektívanyitással várják
a nézõket – fogalmazott
Czvikker Katalin, a színház
menedzserigazgatója az
elõadás sajtótájékoztató-
ján. „Fordulóponthoz érke-
zett a társulat: a farsangi vi-
dámabb, könnyedebb dara-
bok után  most egy »súlyos-
abb« kortárs dráma követke-
zik, ami a minõségi kultúra
felé jelent elõrelépést”  –
mondta el Szabó K. István
mûvészeti igazgató, hozzáté-
ve: a Jelenetek egy kivégzés-
bõl a politika és a mûvészet
viszonyát, konfliktusait mu-
tatja be, a téma különösen ak-
tuális a választások évében.
Theodor Cristian Popescu
rendezõ szavai szerint a da-

rab róluk, mûvészekrõl szól:
arról, hogy meddig és
mennyire szabadok, mennyi-
re követelhetnek meg tõlük
valamely koncepciót azok,
akik a mûvészetet anyagilag
lehetõvé teszik. A mûvésze-
tek feladata a rendezõ véle-
ménye szerint a kérdések fel-
tevése, így ez a darab sem vá-
laszolja meg a felmerülõ kér-
déseket, azok megválaszolá-
sát és a rajtuk való elmélke-
dést a nézõre bízza. A darab-
ban felmerül az is, hogy mi is
a mûvészet feladata, és hogy
mennyire képes azt véghez
vinni – fogalmazott Ráczke-
vei Anna, aki reméli, hogy a
közös munka révén ismét hi-
dat építenek a debreceni és
nagyváradi színjátszás kö-
zött. A mûfajok egyensúlyá-
ról Szabó K. István úgy véle-
kedett: a színháznak az
egészséges középutat kell
meglelnie a nézõk felszabadí-
tásában és elgondolkodtatá-
sában. „Remélem, hogy a
nagyváradi közönség szeret-
ni, érteni, érezni fogja a dara-
bot” – tette hozzá a debrece-
ni színmûvésznõ. 

Vígjáték és tragédia között

S. M. Z.

Gyönyörû ruhákkal, ko-
rabeli hangulatot idézõ

reneszánsz dallamokkal, ke-
cses tánclépések tanulásával,
galambröptetéssel és zenés
bábjátékkal emlékeztek a ko-
lozsváriak a hétvégén Má-
tyás királyra, 569. születés-
napján. Az Amaryllis Társa-
ság által immár huszadik al-
kalommal megrendezett ün-
nepre, a király emlékéhez
méltóan, Mátyás kolozsvári
szülõházában került sor. „A
Mátyás-napok egy színfolt a
kolozsvári kulturális életben.
Olyan kulturális rendezvény,
amely már két évtizede poli-
tikamentesen mûködik.
Ezek a szép ruhák, a zene, a
tánc nagyon jó hangulatot
teremtenek ezen a rendezvé-
nyen, én egy kis idõutazás-
ként élem meg” – mondta el
lapunkak egy résztvevõ, aki
hozzátette: minden évben
igyekszik részt venni a Má-
tyás-napokon. A Mátyás-

születésnap szervezõi azt
vallják: a reneszánsz mûvelt-
ség a király munkássága ré-
vén a magyar kultúra részé-
vé vált, amit ápolni, mûvelni
kell. Az idei rendezvényso-
rozatnak retrospektív jelleget
adott, hogy Kovács Gábor
ismét ellátogatott Kolozsvár-
ra reneszánsz táncokat oktat-
ni: 1990-ben, az elsõ alka-
lommal megrendezett Má-
tyás-napokon ugyancsak õ
avatta be az érdeklõdõket a
reneszánsz táncok rejtelmei-
be. Szombaton az érdeklõ-
dõk igényes reneszánsz mu-
zsikát hallgathattak a király
szülõházának egyik termé-
ben Keresztesi Ildikó és Ka-
rácsonyi Ildikó hárfamûvé-
szek, a budapesti Musica
Historica, valamint a buka-
resti Lyceum Consort régize-
ne-együttesek elõadásában,
és a kolozsvári Passeggio
táncegyüttes is igényes tánc-
elõadással szórakoztatta a
reneszánsz zene- és tánckul-
túra kedvelõit. 

Idõutazás Mátyás király

569. születésnapjánA táncház ünnepe

Új kép készült a táncháztörténeti albumba: régi és újabb muzsikások, adatközlõk és táncosok a hétvégi találkozón

HIRDETÉS

A Passeggio együttes szemet-fület gyönyörködtetett

Fotók: Sipos M. Zoltán



Ma Ákos és Gábor napja
van.
Az Ákos török eredetû régi
magyar férfinév, eredeti for-
mája Akkush, jelentése „fe-
hér sólyom”. 
A Gábor héber eredetû fér-
finév, a Gabriel magyar vál-
tozata. Jelentése Isten em-
bere.
Holnap az Elemér nevûek
ünnepelnek.

Évforduló
• 1673 – I. Lipót német-ró-
mai császár, magyar és cseh
király Ampringen János
Gáspárt, a német lovag-
rend nagymesterét Magyar-
ország teljhatalmú kato-
nai kormányzójává nevezi
ki.
• 1946 – Budapesten aláír-
ják a magyar–csehszlovák
lakosságcsere egyezményt.
• 1991 – Véget ér az Irak el-
leni elsõ öbölháború.

Vicc
– Mi lesz az ólomkatoná-
ból, ha átmegy rajta egy út-
henger?
– ???
– Lemezlovas.

Recept
Kókuszos Kinder-szelet
Hozzávalók: A tésztához: 4
tojás, 10 dkg liszt, fél csomag
sütõpor, 2 dkg kakaópor, 2 ek
olvasztott vaj, 2 ek víz, 12
dkg cukor. A krémhez: 1 tu-
bus sûrített tej, 2 dl tejszín, 4
ek kókuszreszelék, 2 kk zse-
latinpor (6 evõkanál vízben
feloldva). A mázhoz: 10 dkg
tortabevonó tejcsokoládé, 5
dkg fehér csokoládé.
Elkészítés: A tészta hozzá-
valóit – a tojásfehérje kivéte-
lével – összekeverjük, a ke-
mény habbá vert tojásfehér-
jét beleforgatjuk, és megsüt-
jük. A krémhez a sûrített tejet
lassú tûznél karamellizáljuk,
langyosra hûtjük, majd bele-
keverjük az oldott zselatint.
Felverjük a tejszínt, majd
amikor majdnem kemény,
belecsurgatjuk a sûrített tejet,
és keményre verjük. A végén
belekeverjük a kókuszt. A ki-
hûlt tésztát kettévágjuk, és a
krémmel megtöltjük. A
mázhoz a tejcsokit az olajjal
vízgõz felett felolvasztjuk, és
a tészta tetejére tesszük. A
felolvasztott fehér csokival
díszítjük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Egy régi nagy kívánsága válhat
valóra a mai napon. Ehhez nem
ülhet karba tett kézzel, meg kell
tennie a szükséges lépéseket. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Érzelmes és nagylelkû lehet ma,
és ez jót tesz az emberi kapcsola-
tainak. Ma hívebb, és megbocsá-
tóbb. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ma olyasmire lehet lehetõsége,
amire már régóta vágyott. Talán
egy nem várt utazás képében jön
el a nagy kaland.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Nem kellene folyton románcokba
keverednie. Bármily kecsegtetõ-
nek tûnik is a kaland, a végén
bonyolult tõle megszabadulni.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Bármily idegesítõen is hathat
önre egy korosabb ember korho-
lása, a végén mégis be kell majd
látnia, hogy igazat szólt. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Töltse a napja minél nagyobb ré-
szét a kedvesével! Nagyobb szük-
sége van önre, mint valaha.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ma alkalma adódhat, hogy egy
régi barátságot megerõsítsen,
hogy viszonozza valaki kedvessé-
gét. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A közelmúltban valakit megbán-
tott azzal, hogy rajta köszörülte a
nyelvét. Ma lehet, hogy vissza-
kapja a csipkelõdést. Próbálja
meg benyelni a sértést.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Egy távoli ismerõse, mintha pál-
forduláson ment volna keresztül.
Egészen másként közeledik ön fe-
lé. Jogos a gyanakvás.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ne feledje: a barátság az az érzés,
ami nem adok-kapok viszony,
nincs helye érzelmi követelések-
nek, stratégiáknak.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Újabb kihívásokra vállalkozhat,
tovább öregbítheti hírnevét, vagy
növelheti bankszámláját. Csak
az a kérdés, bírja-e még szusszal?
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Bármily lehangoló is a reggel, ne
hagyja, hogy a napját búskomor-
rá tegye. A másokról való gon-
doskodás a szívét felmelegítheti. 

Horoszkóp
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A nagyszülõk és az unokák
kitûnõen megértik egymást.
Talán azért, mert mindket-
tõjük ugyanazzal állnak szem-
ben: a gyermekek szüleikkel,
akik a nagyszülõk gyermekei.
Szülõk és gyermekek között
mindig is volt egy egészséges
szakadék, ami szükséges ah-
hoz, hogy a gyermekbõl egész-
séges, lelkében is felnõtt ember
legyen. Érvényes ez minden

gyermek-szülõ kapcsolatra. Az
unoka már egy teljesen más vi-
lág. Nagyszülõk és unokák na-
gyon közel vannak egymáshoz.
A nagyszülõk gyermekeik életé-
nek gyümölcsét és értelmét, azaz
saját nevelésük eredményét lát-
ják unokáikban, az unokák pe-
dig szigor és elvárások nélküli
szülõi szeretetet és gondoskodást
látnak nagyszüleikben. Ettõl
lesz kerek a család. 

Gondolatjel Visky István rovata



6.55 Ma Reggel
10.00 Válogatás az Orszá-
gos Természetfilm-feszti-
vál filmjeiből
10.25 Álmok mai álmodói
10.50 Mesélő cégtáblák
11.10 Tudásakadémia 
- Junior
12.00 Magyar pop
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap
14.20 A sárospataki
könyvek
14.45 Főtér
16.10 Hogy volt!?
17.50 Delta
Tudományos magazin
18.15 English 4U
18.45 Família Kft. 
(sor.)
19.10 Angyali érintés
(am. sor.)
19.55 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Sporthírek
21.35 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.30 Maradj talpon!
23.20 Stingers 
(auszt. krimisor.)
0.10 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
1.00 Az Este
1.30 Egyetlenem 
(amerikai vígjáték, 2009)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 St. Trinian’s - Nem
apácazárda (angol
vígjáték) 13.05 Majd elvá-
lik (amerikai filmdráma)
15.15 Padlógáz (német-
lux. vígjáték) 16.50 Padló-
gáz 2. (német vígjáték)
18.30 Tycus - A halál üstö-
köse (am. akciófilm) 20.15
Pusztító sziget (kanadai
thriller) 22.00 Alien 3 - A
végső megoldás: Halál
(amerikai akciófilm) 0.10
Viharfelhők (amerikai ak-
ciófilm)

FILM+

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Hírvilág (ism.)
12.05 Sportré (ism.)
12.30 Retrográd (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
15.30 Ikon (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Globál (ism.)
17.05 Stopper (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Zöld övezet
19.20 Panaszkönyv
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Riasztás - A rendkí-
vüli események műsora
0.05 Rájátszás (ism.)

9.30 A jazz születésétől
napjainkig 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Piactér ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00
Népzene 17.30 Híradó
17.40 Izelítő 18.50
Egészséges percek 18.00
Zene 18.30 Híradó 19.00
Metszet 19.30 Híradó
20.00 Erdélyi Kávéház
20.30 Cigányok, meste-
rek, emberek 21.00 Hír-
adó 21.30 Metszet 22.00
Rejtélyek és ragályok
22.30 Híradó

ETV

9.15 Titkok a múltból
(sorozat) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 Eva Lu-
na (sorozat) 14.30 Esmer-
alda (sorozat) 15.30 Érzé-
ki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Titkok a múltból
(sorozat) 19.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 20.30 Eva
Luna (sorozat) 22.00 Éj-
szakai történetek 22.30
Elátkozott szerelem (so-
rozat) 23.30 Hét bűn (bra-
zil sorozat) 0.30 Igaz tör-
ténetek (ism.)

8.45 Pilótafeleségek (izra-
eli sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm – szórakoztató
műsor 12.30 Kanal-D Hí-
rek 13.15 Légy az enyém
14.45 Teleshopping 15.15
Egy lépésre a boldogságtól
(sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek paranc-
soni nem lehet (sorozat)
22.30 Cancan TV 0.30
Kanal-D Hírek 1.30 A szív-
nek parancsoni nem lehet
(sorozat)

KANAL D
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6.25 Gazdakör
Magazinműsor gazdálko-
dóknak
6.40 Híradó
7.00 Közbeszéd (ism.)
Aktuális háttérműsor
7.30 Híradó
7.35 Roma Magazin
8.00 Domovina
8.30 Híradó
8.35 A férfi a legjobb or-
vosság (német vígj. sor.) 
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.00 Kapcsoljuk az Or-
szágházat
Parlamenti közvetítés
17.10 A Jászság festője,
Gecse Árpád 
(magyar ismerett. f.)
17.25 Virágzó városok
18.20 Kisváros 
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca 
20.10 Térkép
20.40 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Mad Men 
- Reklámőrültek (am. sor.)
22.15 Hírek
22.35 Nyakig a pácban
(angol vígjáték, 2008)
23.50 Dunasport
23.55 Magyar Jazz Ün-
nep 2011.
0.55 Térkép (ism.)
1.20 Lélek Boulevard

m1, 21.15
Egyetlenem

Ann Devereaux egy szokatlan utazásra indul két fiával és
egy égszínkék Cadillac-kel, miután otthagyja nőcsábász fér-
jét. A legendás 66-os úton bejárják Amerikát, hogy Ann egy
olyan férjet találjon, aki a családja jólétét biztosítja úgy,
hogy neki nem kell dolgoznia. A gyönyörű asszony biztos ab-
ban, hogy nőies csábereje által ez sikerülni fog, de közben
érzi azt is, hogy mennyire magányos valójában.

TV2, 22.00
Rajtaütés

Marcus Raynek, a dörzsölt üzletembernek a fülébe jut, hogy
az orosz maffia mikroméretű bombákat akar a feketepiacra
dobni. Közben az egyik farmergyártó cég értékesitési igaz-
gatója, Karen Leigh azzal gyanúsítja meg Rayt és társát,
Tommy Hendrickset, hogy hamisítják a farmereket. Az ellen-
felekből azonban hamarosan szövetségesek válnak.

DUNA Tv, 22.35
Nyakig a pácban

Gemma egyhangú életébe egyedül az Elvis iránti rajongása
hoz némi fényt. A lány munkája során nap mint nap több-
száz fontnyi aprópénzt gyűjt össze a parkolóaautomatákból,
és egy nap úgy dönt, egy kisebb összeget kölcsönvehet sa-
ját céljaira. Aztán egyre sűrűbben, egyre nagyobb összege-
ket vesz kölcsön egyre különcebb célokra, és csakhamar a
világ egyik legnagyobb Elvis emléktárgy-gyűjteményét hal-
mozza fel.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: A tini nindzsa tek-
nőcök újabb kalandjai, 
Boci és Pipi, 
Star Wars 
- A klónok háborúja
8.35 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli - Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.20 Top Shop
13.10 ASZTRO Show
14.10 A szív útjai 
(török sor.)
15.10 Sarokba szorítva
(am. sor.)
16.10 Döglött akták 
(am. krimisor.)
17.15 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa 
(mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 1 perc és nyersz!
21.05 Fókusz
21.45 Barátok közt
(magyar sor.)
22.20 A mentalista 
(am. krimisor.)
23.15 A Grace klinika
(am. drámasorozat)
0.20 Reflektor
0.40 Vészhelyzet 
(am. sor.)
2.25 Jéglovagok 
(dok. sor.)

10.05 Gyilkos számok (is-
métlés) 10.55 Harlequin:
Helycsere (kanadai-mag-
yar rom. dráma, 1994)
12.55 A dadus (sorozat)
13.50 Gordon Ramsay
14.45 Monk (sorozat)
16.35 CSI (ism.) 17.30 Bű-
nös szándék (sorozat)
18.25 Gyilkos számok
(sorozat) 19.25 Gordon
Ramsay 20.20 Jóbarátok
(sorozat) 21.15 Két pasi
(ism.) 22.10 Doktor House
(am. sor.ozat) 0.00 CSI: A
helyszínelők (ism.)

9.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Sport.ro
Hírek 13.00 Sport.ro Hírek
13.30 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
15.00 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 20.05
100 halálos történet
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Gigászok harca
23.00 Sport.ro Hírek
23.10 Wrestling RAW

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.05 A Silla királyság
ékköve (sor.)
11.05 Mindenből egy van
12.00 Kékfény (ism.)
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Srpski Ekran
14.25 Unser Bildschirm
14.55 KorTárs
15.25 Hacktion 
(magyar akció sor.)
16.20 Angyali érintés
(am. sor.)
17.10 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.50 MM
A megoldások magazinja
18.45 Család 
csak egy van 
(auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Egyetlenem
(am. vígj., 2009)
23.00 Az Este
23.35 Tudorok 
(ír-kan.-am. drámasor.)
0.30 Barangolások öt
kontinensen
1.00 Esély
1.25 Sporthírek
1.35 Család csak egy van
(auszt. vígj. sor.) 
(ism.)
2.20 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai 
(dél-koreai drámasor.)
11.25 Prim Plan
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 Az eltévedt lovag
legendája 
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Magyar nyelvű mű-
sor az egyesen
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Clara és a francia
szenvedély 
(francia film, 2009)
18.25 Az eltévedt lovag
legendája
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek,
időjárásjelentés
21.10 McLintock! 
(amerikai western, 1963)
23.20 A bosszú bosszúja
(német-angol thriller,
2004)
1.10 Psych 
- Dilis detektívek 
(amerikai krimisorozat)
1.55 Visszajátszás 
(ism.)
3.20 Hírek, 
időjárásjelentés 
(ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek
10.00 Fogadás az élettel
(román sorozat)
11.00 Fogadás az élettel
(román sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport
13.45 Nevess csak 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
14.15 Lois és Clark
(amerikai sor.)
15.15 Lois és Clark
(amerikai sor.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek,
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Crank 2. 
- Magasfeszültség 
(amerikai akciófilm,
2009)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 Dexter 
(amerikai sorozat)
0.00 Crank 2.
- Magasfeszültség 
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek, 
sport (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Columbo: 
Kézirat vagy halál 
(amerikai krimi, 1974)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
(talk show) (live)
Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Puerto Vallarta
(amerikai-mexikói akció-
film)
22.15 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show
Dan Capatos szórakoztató
műsora
1.00 Goliath 
és a Vámpirok 
(olasz horror, 1961)
3.00 Problémás gyerek
(anim. sor.)
3.45 Közvetlen hozzáfé-
rés (ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.30 A médium 
(am. krimisor.) (ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Családban 
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.00 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyák-
ról (realit show)
16.00 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat) (ism.)
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Húsevő 
(amerikai horror, 2007)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 A médium 
(am. krimisor.)
0.30 Hírek (ism.)
1.30 Húsevő 
(amerikai horror, 2007)
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők 
- Corvette C4
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány:
Az őrültség fizikája 
- Kiborgsereg
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők 
- Frogeye Sprite
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
16.30 Hogyan készült?
Golfütő, 
ostya, 
drót, 
kábel, 
vonatkerék
17.00 Mérnöki műtárgyak
- Acélhegy
18.00 A túlélés törvényei
- Everglades
19.00 Autókereskedők 
- Ford Cosworth
20.00 Autókereskedők 
- Alfa Romeo Spider Ve-
loce 2000
21.30 Hogyan készült?
22.00 Állítólag...
- Egyenes úton
23.00 Kíváncsiság 
- Ősember
0.00 Piszkos munkák 
- Mocsári harcos
2.00 Akiből 
tengeralattjáró 
parancsnok lesz

6.00 Hírek
7.00 Teleshopping
8.00 Fraiser 
és a farkasok 
(amerikai-kanadai soro-
zat)
9.00 Ma a holnapról
(ism.)
9.30 Minden pénzt megér
10.00 Autómánia
10.20 Légy formában!
10.50 Vallomások (ism.)
11.50 Bazár
12.25 Biznisz óra
13.15 Késhegyen
14.00 Parlementi pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser
és a farkasok 
(amerikai-kanadai soro-
zat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.30 Visszatérés Cutter
Gap-be 
(am. filmdráma, 2000)
20.05 Adrenalitica (ism.)
20.20 Egészségpasztilla
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek
23.00 Túlélők a nagyvá-
rosi dzsungelben
23.35 Istenem, Anna!
(német vígjáték, 2008)
1.15 Koffein 
(amerikai vígjáték) (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

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

KEDD
2012. február 28.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 TotalCar (ism.)
Autós magazin
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
- reggeli magazinműsor
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
11.55 EZO.TV
13.30 Támadás Rommel
ellen (amerikai háborús
filmdráma, 1971)
15.20 Marina 
(mex.-am. sor.)
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola 
(kol. drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 Rajtaütés 
(arubai-hongk.-am. akcióf.,
1998)
Közben: Kenósorsolás
23.50 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
0.50 Tények Este
1.25 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.00 Arccal a földnek
(magyar játékf., 2001)
3.25 TotalCar (ism.)
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Labdarúgás 

Turós-Jakab László

Felcsillant a remény Te-
mesváron, ahol kevéssel

a tavaszi idény rajtja elõtt
megoldódni tûnnek a labda-
rúgócsapat gondjai: a városi
és a megyei tanács, valamint
az egyetem teljes egészében
átvenné a jelenleg másodosz-
tályban szereplõ egyesület
részvényeit.    

Constantin Ostaficiuc
Temes megyei (PDL-s) ta-
nácselnök szerint ez egyelõre
szándék, tárgyalások követ-
keznek – amit Adrian Orza
alpolgármester és Nicolae
Robu, a mûegyetem szenátu-
sának elnöke is megerõsített.
Az önkormányzatoknak és a
mûegyetemnek az átvétel lé-
péseit kell meghatározniuk
de csak miután tiszta képet
kaptak a mûködési licenc
megszerzésének módjáról. 

Még tavaly júliusban, a
nemzetközi Sportdöntõbíró-
ság (CAS) ítélete után, Mari-
an Iancu csapattulajdonos 23

millió euróban határozta
meg a Temesvári Poli vétel-
árát. A leköszönt esztendõ
végén a Temes Megyei Ta-
nács átvilágítással bízta meg
a KMPG céget, az pedig arra
az eredményre jutott, hogy

az egyesület adóssága több
mint tízmillió euró, amibõl
hozzávetõleg kétmillió a
részvényeseket illeti. 

Marian Iancu sokallja az
összeget. Állítása szerint az
egyik részvényes, a VGB

Invest iránti 1,2 millió prob-
lémája már megoldódott. A
lila-fehér alakulat mecénása
2,7 millióban határozza
meg azt a minimális össze-
get, amit a lehetõ legrövi-
debb idõn belül elõ kell te-

remteni, hogy elindíthassák
a licenc megszerzésének fo-
lyamatát. A Benfica Lisz-
szabonnak 1,3 millió euró-
val tartozik a Poli, két cseh
gárdának, a Slovan Libe-
recnek és a Banik Ostra-
vának pedig kereken egy-
millióval. Az elmaradt fize-
tések 400 ezer euróra rúg-
nak, ezeket is mihamarabb
folyósítani kellene.  

Iancu szerint belátható
idõn belül nem áll fenn an-
nak a veszélye, hogy a Liga-
2-s csapatot „szétszedik” és
megfosztják legjobbjaitól, de
a közeljövõben ez mégis
megtörténhet. 

A Temesvári Poli a Liga-2
második (nyugati) csoportjá-
nak második helyérõl várja a
tavaszi visszavágókat. A lis-
tavezetõ Gloriához hasonló-
an 34 pontot gyûjtött, és csak
gyengébb gólaránya miatt
szorul a beszterceiek mögé.
A Bega mentiek a  második
helyen zárták a 2010–11-es
Liga-1-es bajnokságot, de
licencgondok miatt számûz-
ték õket a másodosztályba. 

Megmenekül a Poli? A városi és a megyei tanács átvenné az egyesület részvényeit

Weldon Kínában folytatja 

Fordulat következett be
Weldon átigazolása ügyé-
ben: a Kolozsvári CFR
1907 brazil támadója még-
sem a Beijing Guoan játé-
kosa lesz, hanem Csang-
csun Jatajé, amelynek aján-
lata kedvezõbb volt. A kí-
nai klub egymillió euróért
kölcsönzi a nyárig a dél-
amerikai gólvágót, s ha elé-
gedett lesz vele, további há-
rommillióért kivásárolja. 

ECA-bojkott 

Az eddigi egyeztetések csa-
lódást keltõ eredményei mi-
att a 201 európai labdarú-
góklubot tömörítõ szövet-
ség (European Clubs
Association, ECA) bojkot-
tálni fogja a március 5-i
csúcstalálkozót, amelyet a
FIFA a „naptárreform” mi-
att hívott össze. Az ECA
azt szeretné, hogy a nem-
zetközi naptárban található
tizenkét, válogatottaknak
fenntartott idõpontot le-
csökkentsék hatra. További
követelés a FIFA-val szem-
ben, hogy vállalják a válo-
gatott kötelességteljesítés
közben megsérülõ labdarú-
gók fizetését és járulékos
költségeit arra az idõszakra,
amíg nem játszhatnak.

Vendégsikerek 
a Magyar Kupában

A bajnoki címvédõ Video-
ton fölényes gyõzelmet ara-
tott a vendég Gyõr felett a
labdarúgó-Magyar Kupa
negyeddöntõjének elsõ,
szombati mérkõzésén, 5-1.
További eredmények: Ka-
posvári Rákóczi–Debreceni
VSC 0-1, Békéscsaba (II.
osztályú)–MTK Budapest
(II.) 0-3, Baja (II.)–Újpest
FC 1-3. A visszavágókat
március 13-án, illetve 14-én
rendezik.

Megmenekült a ZTE

Megmenekült az OTP
Bank Ligában sereghajtó
Zalaegerszeg labdarúgó-
csapata, miután aláírták a
szerzõdést azzal a magyar
vállalkozással, amely je-
lentõs összeggel segíti a
nehéz anyagi helyzetben
lévõ klubot. Az új szpon-
zor neve továbbra is titkos,
a megállapodás pedig na-
gyon szigorú feltételekkel
jött létre. A tartozások kifi-
zetése már e hét közepén
megkezdõdhet.

Évi kétmillió a Vasasnak?

Évi kétmillió eurót áldozna
az együttesre Alfredo De-
miani, a Vasas labdarúgó-
csapatát mûködtetõ gazda-
sági társaság német tulajdo-
nosjelöltje. A hamburgi
születésû, ingatlanüzlettel
foglalkozó befektetõ szerint
rövid idõn belül megtörtén-
het a szerzõdés aláírása. A
szakmai stábban az idény
végéig nem lesz változás,
az egyetlen személyi csere
az lesz, hogy õ lesz az ügy-
vezetõ, amennyiben létre-
jön az üzlet.

Reménysugár Temesváron Röviden

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Az olasz Serie A 23. for-
dulójának csúcsrangadó-

ján a vendég Juventus 1-1-re
mérkõzött a San Sirón az AC
Milannal. Az Öreg Hölgy so-
rozatban 25. tétmérkõzésén
maradt veretlen, de a játékve-
zetõ elnézett egy Milan-gólt.
Szintén szombaton a Genoa
remizett (2-2) a vendég Pár-
mával. Tegnap: Siena–Paler-
mo 4-1, Atalanta–AS Róma
4-1, Cagliari–Lecce 1-2, Ca-
tania–Novara 3-1, Chievo–
Cesena 1-0. Lapzárta után
Bologna–Udinese-, Lazio–
Fiorentina- és SSC Napo-
li–Internazionzale-mérkõzé-
seket rendeztek. 

A spanyol Primera Divisi-
ón 25. fordulójának szomba-
ti eredményei: Racing San-
tander–Sporting Gijón 1-1,
Real Betis–Getafe 1-1, Mála-
ga–Real Zaragoza 5-1, Es-
panyol–Levante 1-2. Tegnap:
Villarreal–Athletic Bilbao 2-
2. Lapzárta után további öt
találkozót rendeztek, a lista-
vezetõ Real Madrid és az ül-
dözõ Barcelona is idegenben
játszott. 

A Manchester City hazai
pályán 3–0-ra nyert a Black-
burn Rovers ellen az angol
Premier League 26. forduló-
jának szombati mérkõzésén.
Roberto Mancini csapatának
góljait a három támadó, Ma-
rio Balotelli, Sergio Agüero
és Edin Dzeko szerezte. To-
vábbi eredmények: Chel-
sea–Bolton Wanderers 3-0,
Newcastle United–Wolver-
hampton Wanderers 2-2,
Queens Park Rangers–Ful-
ham 0-1, West Bromwich
Albion–Sunderland 4-0, Wi-
gan Athletic–Aston Villa 0-
0. Tegnap: Arsenal–Totten-
ham Hotspur 5-2, Norwich
City–Manchester United 1-2,

Stoke City–Swansea City 2-
0. A Liverpool–Everton vá-
rosi-rangadót egy késõbbi
idõpontban rendezik meg. 

A súlyos sérülése miatt kö-
zel egy évet kihagyó magyar
Szalai Ádám (képünkön) is-
mét gólt szerzett a német
Bundesligában, csapata, az
FSV Mainz elgázolta a
Kaiserslauternt, 4-0. A 23.
forduló további szombati
eredményei: Mönchenglad-
bach–Hamburger SV 1-1, 1.
FC Köln–Bayer Leverkusen
0-2, FC Augsburg–Hertha
Berlin SC 3-0, VfB Stuttgart–
SC Freiburg 4-1, VfL Wolfs-
burg–1899 Hoffenheim 1-2,
Werder Bremen–Nürnberg
0-1. Tegnap a Bayern Mün-
chen 2-0-ra verte a Schalke
04-et, míg a Borussia Dort-
mund–Hannover 96 találko-
zó lapzárta után ért véget. 

A francia Ligue 1 25. for-
dulójának szombati csúcs-
rangadóján nyolc gól szüle-
tett, a vendég Paris Saint-
Germain 94. percben szer-
zett Hoarau-találattal egyen-
lített, 4-4 az Olympique
Lyonnal. További eredmé-
nyek: AC Ajaccio–Dijon
FCO 2-1, AJ Auxerre–AS
Saint-Étienne 0-0, Évian
Thonon Gaillard–AS Nancy
2-0, Montpellier HSC–Gi-
rondins Bordeaux 1-0, OGC
Nice–SM Caen 1-0, Valen-
ciennes–Lorient 2-0. 

Szalai ismét gólt szerzett

Fotó: archív

Labdarúgás 

T. J. L. 

A bravúr elmaradt a Ste-
aua csütörtök esti, hol-

landiai EL-visszavágóján: a
piros-kék labdarúgcsapat ez-
úttal is 0-1 arányban maradt
alul a Twentével szemben és
kettõs vereséggel búcsúzott
az Európa Ligától. Akárcsak
egy héttel korábban, Buka-
restben, ezúttal is Ciprian
Tãtãruºanu bakija billentette
el a mérleg nyelvét: a 29.
percben a kapus elvétette
Geraldo hazaadását, s a
szemfüles Luuk De Jong be-
adását Nacer Chadli zavarta-
lanul továbbíthatta a hálóba.
A 68. percben „Tãtã” bravúr-
ral akadályozta meg a 2-0-t, a
hajrában négy csatárral roha-
mozó Steaua egyenlítési le-
hetõségét pedig Nikolics pus-
kázta el.   

A csalódott Gigi Becali
szokatlanul csendes hang-
nemben csak annyit bocsátott
elõre, hogy vége Tãtãruºanu
steauás karrierjének ... Az

enschedei mérkõzés szüneté-
ben nagy tapsot kapott Mihai
Neºu alapítványának bemu-
tatója, amelyen a lebénult já-
tékos édesapja is jelen volt. 

A Twente következõ ellen-
fele a Schalke 04, amely
Gelsenkirchenben megismé-
telte az idegenbeli 1-1-et a
Viktoria Plzennel. A hosz-
szabbításban ugyanaz a
Klaas-Jan Huntelaar duplá-
zott, aki a vezetést is megsze-
rezte, a holland csatár utolsó
góljánál Ciprian Marica
passzolt. A németek 4-2-es
összesítéssel jutottak a leg-
jobb 16 közé. 

Európa topligáinak képvi-
seletében 3-3 holland és spa-
nyol, továbbá 2-2 angol és
német csapat jutott a nyol-
caddöntõbe. 

A visszavágók eredményei,
zárójelben az összesítések:
Athletic Bilbao (spanyol)–
Lokomotiv Moszkva 1-0 (2-
2), Manchester United–Ajax
Amszterdam 1-2 (3-2), Meta-
liszt Harkiv (ukrán)–Red Bull
Salzburg (osztrák) 4-1 (8-1),
RSC Anderlecht Brüsszel

(belga)–AZ ‘67 Alkmaar
(holland) 0-1 (0-2), Atletico
Madrid–Lazio Róma 1-0 (4-
1), Sporting Lisszabon–Legia
Varsó 1-0 (3-2), PSV Eind-
hoven (holland)–Trabzons-
por (török) 4-1 (5-1), FC Va-
lencia (spanyol)–Stoke City
(angol) 1-0 (2-0), Standard
Liege (belga)–Wisla Krakkó
(lengyel) 0-0 (1-1), PAOK
Szaloniki (görög)–Udinese
(olasz) 0-3 (0-3), FC Bruges
(belga)–Hannover ‘96 (né-
met) 0-1 (1-3), Olimpiakosz
(görög)–Rubin Kazany (o-
rosz) 1-0 (2-0), Besiktas Isz-
tambul–Sporting Braga (por-
tugál) 0-1 (2-1), Manchester
City–FC Porto 4-0 (6-1). 

Ismert a nyolcaddöntõ
menetrendje: március 8-án
és 15-én AZ Alkmaar–
Udinese, Atletico Madrid–B-
siktas, Metaliszt–Olimpia-
kosz, Twente–Schalke 04,
Manchester United–Athletic
Bilbao, Standard Liege–
Hannover 96, Sporting–
Manchester City és Valen-
cia–PSV Eindhoven-találko-
zókat rendeznek. 

Tãtãruºanu elásta csapatát

ÚMSZ

Abonyban, Kovács Jenõ
szobrászmûvész mûter-

mében elkészült a Grosics
Gyulát, a legendás Fekete
Párducot védés közben ábrá-
zoló agyagszobor. Az arany-
csapat még élõ kapusát, a
Nemzet Sportolóját megörö-
kítõ alkotás bronz változatát
Gyulán, a Grosics Gyula Ka-
tolikus Labdarúgó Akadé-
mia bejáratánál fogják felállí-
tani. Az alkotást Kiss-Rigó
László szeged-csanádi me-
gyés püspök, az akadémia
alapítója rendelte meg. 

Szobrot kap Grosics Gyula



Kézilabda 

T. J. L. 

Három nap leforgása
alatt két bajnoki mérkõ-

zésen is alulmaradt a Szé-
kelyudvarhelyi KC férfi kézi-
labdacsapata, amely immár
háromhossznyira távolodott
el a Nemzeti Liga dobogójá-
nak utolsó fokától. 

A CS Municipal elleni, bu-
karesti 24-25-t követõen teg-
nap a Dinamo Cãlãraºi ven-
dége volt az SZKC. Tízperc-
nyi egyensúly után a házigaz-
dák elhúztak, és 17-10-zel
zárták az elsõ 30 percet. Szü-
net után beleerõsítettek Vlad
Caba tanítványai, 17-20-ig
közelítettek, de egy kiállítás
három gólhoz is hozzásegí-
tette a dinamósokat, akik vé-
gül megérdemelt gyõzelmet
arattak, 31-27. A vesztes gár-
da góljain Rusia (8), Mihal-
cea (5), Adomnicãi (3), Tálas
(3), Kuzmanoszki (3), Florea

(3), Johansson és Ferenczi
osztozott.  A 17. forduló
többi találkozóján: CSM

Ploieºti–Buk. CS Municipal
24-23, Bucovina Suceava–
Krassószörény HC 27-26,

Szatmárnémeti CSM–Ener-
gia Târgu Jiu 25-25, Bákói
ªtiinþa– Buk. Steaua CSA

33-21. A Konstancai HCM–
Kolozsvári U- és Tordai
Potaissa– Dinamo Cãlãraºi-
mérkõzéseket február 29-én
rendezik meg. Korábban pó-
tolt elmaradt mérkõzéseken:
Temesvári Poli–Potaissa 29-
23, Târgu Jiu–Konstanca 25-
36, Steaua–Suceava 32-38. 

A Konstanca (32 pont) ve-
zet a Bákó (28), a Suceava
(22), az SZKC (19), a
Krassószörény HC (19), a
Cãlãraºi (18) és a Târgu Jiu
(18) elõtt. 

A nõi Nemzeti Ligában a
hét végén elmaradt mérkõ-
zéseket pótoltak. Eredmé-
nyek: HCM Roman–
Kolozsvári U-Jolidon 23-21,
Galaci Oþelul HC–Buk. CS
Municipal 33-24, U-
Neptun–Zilahi HC 24-24,
HC Dunãrea Brãila–Bákói
CSM 31-26.

Az Oltchim (28) vezet a
Zilah (25), a Galac (23), a
Kolozsvár (19) és a Brãila
(19 elõtt. 
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Röviden
Radwanska nyert
Dubaiban

Az ötödik helyen kiemelt
Agnieszka Radwanska sike-
rével zárult a kétmillió dollá-
ros dubai WTA-tenisztorna:
a döntõben a lengyel 6-4, 7-
5-re verte a  német Julia
Görgest. 

Román–magyar döntõ 

Alexandru Dulgheru és Ba-
bos Tímea jutott a 220 ezer
dollár összdíjazású monter-
reyi (Mexikó) salakpályás
WTA-tenisztorna döntõjébe.
A 21 éves román játékos a
magyar Arn Grétát (6-2, 4-6,
7-5), a három évvel fiatalabb
magyar pedig a második he-
lyen kiemelt olasz Sara Erra-
nit (6-4, 6-7, 6-4) búcsúztatta
a legjobb négy között.   

Kranjec a világbajnok

A norvégiai Vikersundban,
a világ legnagyobb sáncán
rendezték meg a síugrók sí-
repülõ-világbajnokságát. A
gyõzelmet a szlovén Robert
Kranjec szerezte meg, aki-
nek 218 és 244 méteres ug-
rásai 408,7 pontot értek. Az
ezüstérem a norvég Rune
Veltának (405,7 pont), a
bronz pedig az osztrák
Martin Kochnak (386,2
pont) jutott.

Nullra vert oroszok 

Második mérkõzését is meg-
nyerte a 2012-es Európai
Nemzetek Kupáján (CEN)
Románia rögbiválogatottja:
25-0 Szocsiban, Oroszország
ellen. Korábban a portugálo-
kat gyõzték le 15-7-re a
tölgyfalevelesek. 

Iszinbajeva világcsúcsa

Az orosz Jelena Iszinbajeva
megjavította a nõi rúdugrás
fedett pályás világcsúcsát a
stockholmi nemzetközi ver-
senyen. A kétszeres olimpiai
bajnok atléta második kísér-
letre teljesítette az 501 centi-
méteres magasságot, ezzel
egy centiméterrel múlta felül
korábbi, saját rekordját,
amelyet 2009-ben az ukraj-
nai Doneckben ért el.

Három nap alatt két bajnoki mérkõzésen is alulmaradtak a székelyudvarhelyiek (fehér mez)

Megtorpanni látszik az SZKC

Kézilabda

Hírösszefoglaló 

A Gyõri Audi ETO KC
pénteken 29-24-re gyõ-

zött a dán Midtjylland ven-
dégeként a nõi kézilabda-
Bajnokok Ligája középdön-
tõjének negyedik fordulójá-
ban, ezzel két fordulóval a
zárás elõtt eldõlt, hogy bejut
a legjobb négy közé, mivel
legrosszabb esetben sem vé-
gezhet a második helynél
hátrébb a csoportjában. A
magyar bajnok sorozatban
hatodik alkalommal lesz ott
az elõdöntõben.

Böhnék diadala

Karl-Erik Böhn csapata –
mely továbbra is százszáza-
lékos a csoportjában – végig
vezetve, rendkívül magabiz-
tosan diadalmaskodott. A
találkozó legeredményesebb
játékosa, a kilencgólos Gör-
bicz Anita volt. 

Miután az I. középdöntõ-
csoport másik mérkõzésén a
címvédõ norvég Larvik 19-
19-et harcolt ki a spanyol
Itxako Navarra vendégeként,
az ETO csoportelsõsége még
nem biztos. Jelenleg az állás:
1. Gyõr 8 pont, 2. Larvik 4,
3. Itxako Navarra 2 (90-93),
4. Midtjylland 2 (96-112). 

A II. középdöntõcsoport-
ban a montenegrói Buducs-
noszt Podgorica 27-26-ra
verte Ljubljanában a szlo-
vén Krimet és már biztos to-
vábbjutó. Tegnap este: Metz
Handball (francia)–Oltchim
Râmnicu Vâlcea  26-26. Két
fordulóval a befejezés elõtt a
sorrend: 1. Buducsnoszt
Podgorica 8 pont, 2. Olt-
chim Vâlcea 4, 3. Krim
Ljubljana 2, 4. Metz 0. 

Nyolcaddöntõs 
a Veszprém

A lefújás pillanatában
szerzett Uros Vilovski-gól-
lal 28-27-re nyert szomba-

ton az MKB Veszprém a
vendég, spanyol Atlético
Madrid ellen, és ezzel a B
csoport másodikjaként to-
vábbjutott a nyolcaddön-
tõbe a férfi kézilabda-Baj-
nokok Ligájában. Mocsai
Lajos vezetõedzõ együttese
a keddi sorsoláson egy cso-
portharmadikot kap majd
ellenfélnek, és a viszszavá-
gót rendezheti hazai pá-
lyán. 

A másik magyar csapat,
a Pick Szeged tegnap a spa-
nyol Ademar León ottho-
nában lépett pályára a D
csoportban, és az ered-
ménytõl függetlenül biztos
ötödikként búcsúzott a so-
rozattól. Csakúgy, mint a
román bajnok Konstancai
HCM, amely szlovéniai
zárómérkõzésén 28-24-re
kikapott az RK Cimos Ko-
pertõl. A tengerparti gárda
szünetben még öt góllal ve-
zetett, de elbukta a hajrát, s
így  2 ponttal, sereghajtó-
ként zárt a C csoportban. 

Továbbjutottak a magyarok
Kosárlabda 

Turós-Jakab László

Csonka 22. fordulóval
folytatódott a férfi-kosár-

labdabajnokság, a CS Oto-
peni visszalépése miatt a
Nagyváradi CSM volt sza-
badnapos. Csütörtök este se-
hol sem borult a papírforma,
bár az újdonsült kupagyõztes
piteºti-iek hazai vereségére
kevesen számítottak. Ered-
mények: CSS Giurgiu–Ko-
lozsvári U-Mobitelco BT 77-
88, Medgyesi Gaz Metan–
Nagyszebeni CSU Atlassib
102-94, BCM U Piteºti–Bu-
karesti CS Municipal 77-84,
Csíkszeredai Hargita Gyön-
gye KK–Buk. Dinamo 77-
82, Marosvásárhelyi Maros
KK–SCM U Craiova 97-71. 

Szombaton pótoltak egy
18. fordulóból elmaradt er-
délyi rangadót. Nagyvára-
don, kétezer nézõ elõtt, a
visszavágás vágya fûtötte a
CSM-t, miután a múlt hét
végén, Román Kupa-mérkõ-
zésen, a Temesvári BC nyert
Bukarestben. Cristian
Achim tanítványai lerohan-
ták a Bega mentieket, adott
ponton már 16 ponttal vezet-
tek és az utolsó 10 percet is
elõnnyel kezdték. A hajrá-
ban azonban a temesváriak
összpontosítottak jobban, és
végül nagyon értékes gyõzel-
met arattak, 85-81 arányban.
A 23. forduló elsõ találkozó-
in három csapat is elérte a
száz pontot, s érvényesült a
papírforma. Bukaresti CS
Municipal–Energia Rovinari
100-81, Nagyszebeni CSU
Atlassib–Csíkszeredai Har-
gita Gyöngye KK 118-101.
Tegnap, a fovárosban, a
Dinamo 83-94-re kikapott a
SCM Craiovától, a nagy
érdeklodéssel várt CSU
Ploieºti–Medgyesi Gaz Me-
tan-összecsapás pedig lap-
zárta után kezdodött meg
Brazi-on. A bajnoki címvédõ
U-Mobitelco BT ma este fo-

gadja Kolozsváron a kupa-
gyõztes BCM U Piteºti-et,
holnap Nagyváradon pedig
CSM– CSS Giurgiu-meccset
rendeznek.   

Nagyváradi gyõzelmével a
Temesvári BC ismét a táblá-
zat élére ugrott, de hozzá ha-
sonlóan 35 pontja van az U-
Mobitelco BT-nek, a CSM-
nek és a Gaz Metannak is –
ez a négyes mintha elhúzott
volna a többiektõl. A legjobb
nyolc közé jutásért vív még
nagy csatát a Maros KK (33
pont), a Nagyvárad (32), a
Nagyszeben (32), a Ploieºti
(31), a Rovinari (30) és a
Piteºti (30). 

A nõi bajnokságban a 24.
fordulót rendezték meg, de
pótoltak két, 20. fordulóból
elhalasztott mérkõzést is:
SCM Craiova–Poli Naþional
Iaºi 73-60 és Gyulafehérvári
CSU–Bukaresti Olimpia 81-
40. Szombaton a Bball 6
Sepsi BC negatív csúcsot állí-
tott fel, miután 95-11-re ka-
pott ki a vendég Marosvásár-
helyi Nova Vitától. További
eredmények: CST Alexand-
ria–Kolozsvári U 89-40, Ara-
di ICIM UVG–Buk. Olimpia
103-41, Buk. Rapid–Poli Na-
þional Iaºi 72-62, CSM Târ-
goviºte–Temesvári BCM
Danzio 72-51, Nagyváradi
CSM U–SCM Craiova 55-
79, Szatmárnémeti CSM–
Buk. CSM Sportul Studen-
þesc 94-80, Brassói Olimpia–
Gyulafehérvári CSU 43-86. 

A foghíjas táblázaton a
Gyulafehérvár (45 pont / 24
mérkõzés) vezet a Târgo-
viºte (43 / 22), a Marosvá-
sárhely (42 / 23), az Arad
(41 / 22), a Craiova (39 /
24), az Alexandria (38 / 22),
a Szatmárnémeti (36 / 22), a
Temesvár (36 / 23) és a
CSM Sportul (35 / 23) elõtt.
Szerdán a 22. fordulóból el-
maradt mérkõzéseket pótol-
nak: Nagyvárad–Buk. Olim-
pia, Brassói Olimpia– Poli
Iaºi, Alexandria–Szatmár-
németi. 

Botlott a kupagyõztes 

Fotó: szkc.ro

Motorsport

ÚMSZ

Tizenéves sportoló halá-
la árnyékolta be szomba-

ton a Superbike-világbajnok-
ság Phillip Island-i futamát.
A Superstock 600 cc verseny
második körében a 17 eszten-
dõs Oscar McIntyre kétkere-
kû jármûve összeakadt két
versenytárs, Luke Burgess és
Michael Lockhart motorbi-
ciklijével és a balesetben
elõbbi életét vesztette. Az
ausztrál motorost kórházba
szállították, ahol azonban az
orvosok már nem tudtak se-
gíteni rajta. A másik két mo-
toros könnyebb sérûléseket
szenvedett, Burgesst már ki is
engedték a kórházból, Lock-
hartot viszont még megfigye-

lés alatt tartják. A kvalifikáló
versenyt már nem folytatták. 

Oscar McIntyre a 26. mo-
toros, aki a pályán, világbaj-
noki futam során leli halálát.
Tavaly októberben, a Maláj
GP-n, az olasz Marco Si-
moncelli szenvedett végzetes
balesetet, miután a fékezni
képtelen amerikai Colin Ed-
wards telibe találta az aszfalt-
kígyón. 2010 szeptemberé-
ben Tomizava Soja Moto2-
versenyzõ tragédiája szomo-
rította el a világot, a San Ma-
rino GP-n a jármûvérõl le-
esett japánt két versenytársa
is elgázolta, Alex De Angelis
és Scott Redding is. Daizsiro
Kato 2003-ban vesztette éle-
tét, miután a szuzukai egy
Moto GP-viadalon 200 km-
es sebességgel rohant bele a
védõfalba. 

Újabb motoros halála 
ÚMSZ

Borkai maradt a MOB-
elnök, döntött a MOB

tegnapi közgyûlésén, ame-
lyen a január 1-jén életbe lé-
pett új sporttörvény elõírása-
it követve módosította az
alapszabályt, és új vezetõsé-
get választott. A közgyûlésen
összesen 173-an voksolhat-
tak, Borkait 166 igen, 5 nem
szavazat mellett választották
elnökké, 2 szavazat érvényte-
len volt. 

A 46 éves Borkai, – aki
2010 novembere óta elnök –
az egyetlen jelölt volt a poszt-
ra. A közgyûlés öt alelnököt
is választott: Magyar Zoltán
(olimpiai tagozat, 167 szava-
zat), Leyrer Richárd (nem
olimpiai sportágak, 152),
Monspart Sarolta (szabad-

idõsport, 163), Tóth Miklós
(egyetemi, fõiskolai diák-
sport, 163) és Deutsch Ta-
más (fogyatékosok sportja,
145) személyében. 

Az alapszabály értelmében
automatikusan az elnökség
tagja lett Schmitt Pál, a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság
(NOB) tagja, Aján Tamás, a
Nemzetközi Súlyemelõ Szö-
vetség elnöke és Kamuti Je-
nõ, a Nemzetközi Fair-Play
Bizottság elnöke. Az elnök-
ségbe beválasztották Gémesi
Györgyöt (115 szavazat),
Gyulay Zsoltot (107), Kovács
Antalt (101), Regõczy Krisz-
tinát (101) és Szabó Tündét
(100). Bakonyi Tibort a Ma-
gyar Kézilabda- szövetség
visszahívta a MOB közgyûlé-
sébõl, így õ nem is pályázha-
tott az elnökségi tagságra. 

Borkai a MOB-elnök


