
Február 3-án, pénteken hirdette
ki döntését az Európai Unió Tör-
vényszéke a Minority SafePack
európai polgári kezdeményezés
perében, amelyet a kezdeménye-
zőbizottság az Európai Nemzeti-
ségek Föderatív Uniójának
(FUEN) támogatásával indított az
Európai Bizottság elutasító dön-
tése ellen 2013-ban. 

A Minority SafePack benyújtásával
az őshonos európai kisebbségek párbe-
szédet kértek az uniós intézményektől
egy közös kisebbségvédelmi keretsza-
bályozás létrehozásáról és a nyelvi-kul-
turális sokszínűséghez kapcsolódó
intézkedésekről, azonban az Európai
Bizottság ezt megtagadta. A luxemburgi
bíróság a kezdeményezőknek adott iga-
zat, és hatályon kívül helyezte a döntést.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, a
kezdeményezőbizottság tagja és Vincze
Lóránt, a FUEN elnöke egyaránt üdvö-
zölte a bíróság döntését.
Nem különleges bánásmódot kérünk

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
elmondta: „örvendünk, hogy az Euró-

pai Unió megértette: nem különleges
bánásmódot kérünk, hanem annak elis-
merését, hogy a nemzeti közösségek tel-
jes értékű tagjai a társadalomnak,
Európának. Ám fontosnak tartjuk el-
mondani: bármilyen döntés is született
volna, nekünk tovább kell haladni azon
az úton, amelyen az őshonos kisebbsé-
geket képviselő partnereinkkel elindul-
tunk”.

A bíróság azért érvénytelenítette a
Bizottság döntését, mert az nem indo-
kolta meg kellőképpen a kezdeménye-
zés elutasítását, és nem nevezte meg
pontosan azokat a javaslatokat, amelyek
uniós hatáskörön kívül esnek. A részle-
tes indoklás elmulasztásával a Bizottság
megfosztotta a kezdeményezőket egy új
javaslat kidolgozásának lehetőségétől,
ezért a bíróság arra kötelezi, hogy új
döntést hozzon a Minority SafePack
ügyében. A Bizottság nem vette figye-
lembe a kezdeményezők zárórendelke-
zését sem, miszerint akár részleges
bejegyzést is elfogadnak – áll a közle-
ményben –, a bíróság azonban nyitva
hagyta a részleges elfogadás kérdését.

„Sok évig kudarcosnak tűnt az euró-
pai polgári kezdeményezés helyzete, vi-
szont mára bebizonyosodni látszik:
csakis úgy kerülhet az eddigieknél na-
gyobb nyomatékkal napirendre a ki-
sebbségvédelem, ha a kezdeményezők
és támogatók mindvégig kitartanak
Brüsszelben, de otthon is, ha a harcot
nem adják fel” – értékelte az RMDSZ
elnöke. A Minority SafePack erényének
tartja, hogy sikeresen azonosította azo-
kat a területeket, amelyek szervesen
kapcsolódnak az európai közösségek
legfontosabb törekvéseihez: az anya-
nyelv és identitás védelméhez, a politi-
kai képviselethez, a régiók
megerősödéséhez, valamint az egyenlő
bánásmódhoz.

Kelemen Hunor összegzésként kie-
melte: egy olyan időszakban, amikor az
Európai Unió válaszút előtt áll, a mai
döntés reménnyel tölti el azt a 60 millió
állampolgárt, amely Európa valamely
őshonos kisebbségéhez tartozik: „Eu-
rópa akkor lesz sikeres, ha annak min-
den állampolgára sikeres. Ha az unió

Felosztott 
adósságok
A lakóépületek energetikai teljesítmé-
nyének javítását előíró európai uniós
irányelvek alapján pályázott uniós
alapokra a polgármesteri hivatal, a
programba számos tulajdonosi társu-
lás kapcsolódott be az elmúlt év
során, így több száz tömbházlakást si-
került hőszigetelni.

____________2.
Együttműködés
európai kisebbségi 
közösségek között
Az RMDSZ Szövetségi Képviselők Ta-
nácsa legutóbbi ülése adott alkalmat
az alábbi beszélgetésre Vincze Ló-
ránttal, az Európai Nemzetiségek Fö-
deratív Uniója (FUEN) elnökével.

____________4.
Politikai, történelmi
időutazás 
Soós Zoltán múzeumigazgató tavaly a
helyhatósági választásokkor Marosvá-
sárhely polgármesterjelöltjeként a fi-
gyelem középpontjába került. A
kampány ideje alatt, majd közvetlenül
utána mondtak róla jót, rosszat. 

____________6.
Ismét meg kell 
tanulni a csapatot
Az ASA szurkolói az elmúlt években
már hozzászokhattak, hogy félévente
ismételten meg kell tanulniuk a neve-
ket, meg kell szokniuk az új arcokat.
Nincs ez másként most sem, bár –
mondhatnák sokan – minek?

____________7.

Hatályon kívül helyezte vasárnapi rend-
kívüli ülésén a Grindeanu-kormány ko-
rábbi sürgősségi rendeletét, amellyel a
büntető törvénykönyvet (Btk.) és per-
rendtartást módosította, miután napok
óta százezrek tüntettek a korrupció
büntethetőségének enyhítése ellen. A
tüntetések tegnap is folytatódtak. (MTI,
Agerpres)

A kormány újabb sürgősségi rendeletben ha-
tálytalanította korábbi vitatott intézkedését,
amely néhány órán belül a közlönyben is meg-
jelent, és így azonnal hatályba lépett. Az új ren-

delet eltörölt minden olyan Btk.-módosítást,
amely február 11-én lépett volna hatályba, át-
mentette viszont a régi rendelet néhány olyan
rendelkezését, amely a büntető perrendtartást
módosította. Ez utóbbiak közül viszont kikerült
az új rendeletből az a kedden bevezetett – a gya-
núsítottak és ügyészség közti vádalkuk gyakor-
latát korlátozó – intézkedés, amely szerint csak
fél évnél nem régebbi bűncselekményről lehet
feljelentést tenni a vádhatóságnál.

A kabinet vasárnap feloldotta a január 31-i
kormányülés és a Cioloş-kormány tavaly május
18-i ülése jegyzőkönyvének titkosítását is:

mindkét kormányülésen sürgősségi rendelettel
módosították a Btk.-t.

A szociálliberális kormánykoalíció több
ízben hivatkozott arra, hogy a korábbi szakértői
kormány is sürgősségi rendelettel módosította
a Btk.-t, illetve a büntető perrendtartást, és
akkor senki sem vonult utcára tiltakozni. Mind-
két kormány arra hivatkozott, hogy Btk. és a
büntető perrendtartás egyes rendelkezéseit al-
kotmánybírósági döntések hatálytalanították, és
ezeket a taláros testület döntésének megfelelően
kell kijavítani.

A valódi tét
Az 1989-es forradalom óta nem látott utcai tömegde-

monstrációkat váltott ki a kormánynak a büntető törvény-
könyv előírásait enyhítő sürgősségi rendelete. Tegnap
kormányülést tartottak, amelyen visszavonták a néphara-
got kiváltott rendeletet. Most a kérdés az, hogy a további-
akban mi történik, helyén maradhat-e a hitelességét
vesztett kabinet, melynek a valódi kormányprogramja úgy
fest, mint egy jól megfontolt betörési terv az államkincs-
tárba.

A terv büntetőjogi komponense már jól ismert: sürgős-
ségi kormányrendelettel enyhíteni a hivatali jogkörrel való
visszaélés büntetőterhét, és jócskán megnehezíteni a jö-
vőre nézve az ilyen ügyek kivizsgálását is. A már eljárás
alatt álló vádlottak vagy elítéltek kiszabadítása csak hab
a tortán. A gazdasági komponenst másik két sürgősségi
rendeletben találjuk meg, amelyeket szintén januárban fo-
gadtak el. A 6. számúban sok egyéb mellett 30 milliárd
lejes fejlesztési alapot hoznak létre, amit 2020-ig minisz-
teri rendelettel osztogathat szét a szocdem pártvezér első
kormányfőjelöltje a megyei és helyi önkormányzatoknak.
És hogy ennek a pénzügyi törvénykezésben se legyen
gátja, arról egy harmadik sürgősségi rendelet, a 9. gon-
doskodik, amelyben egy évig felfüggesztik a közpénzügyi
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Benedek István

Igazat adott a luxemburgi bíróság 
a Minority SafePack kezdeményezőinek

Visszavonta a kormány a vitatott rendeletét

Folytatódtak a tüntetések



Kamarazeneest a Kultúrpalotában
Február 7-én, holnap este 7 órakor kamarazeneestre
várják a klasszikus zene kedvelőit a Kultúrpalota kis-
termébe. Fellép a Transylvanian Wind Ensemble. Az
együttes tagjai: Sántha Éva – fuvola, Ferencz János –
oboa, Kelemen Antal – klarinét, Radu Gavril – kürt,
Ciprian Bonta – fagott. Műsoron: J. Haydn-, F. Danzi-,
Farkas Ferenc-, S. Joplin-, Julio Sandero-művek.

Most múlik – Bálint-napkor
Február 14-én, kedden este 7 órától újra látható a
Maros Művészegyüttes Most múlik című előadása. A
Bálint-napi előadást a párok kedvezményes áron te-
kinthetik meg a Maros Művészegyüttes kövesdombi
székházában. 

Borverseny Dicsőszentmártonban
Február 18-án, szombaton 17 órától a dicsőszentmár-
toni Három Fenyő vendéglőben borkóstolásos vacso-
rával egybekötött borversenyre kerül sor. A
rendezvényt a Szent Márton Borlovagrend szervezi, a
talpalávalót a szászcsávási cigányzenekar húzza. A
bormintákat – három db 7 dl-es üvegpalack bort és 10
lejt – február 14-én 16 óráig kérik eljuttatni, a vacso-
rán való részvételt ugyanezen időpontig kérik jelezni a
szervezők. A vacsora ára: 60 lej/fő.

Jótékonysági bál Udvarfalván
Február 18-án, szombaton este 8 órától ötödik alka-
lommal lesz jótékonysági bál Udvarfalván. Az ízletes
vacsoráról a Mobex étterem, a talpalávalóról az ud-
varfalvi kultúrotthonban a Csillag zenekar gondosko-
dik. A szervezők mindenkit várnak.

Korlátozták a beteglátogatók 
számát és a látogatási időt

A Maros Megyei Kórházban és a Megyei Sürgősségi Kór-
házban a légúti fertőzések megnövekedett száma miatt
korlátozták a látogatási időt. A Maros Megyei Kórházban
kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap 14–16 óra
között lehet látogatni a betegeket. Egy páciensnek egy-
szerre csak egy látogatója lehet, a 14 évesnél fiatalabb
gyerekeket nem tanácsos kórházi látogatásra vinni. A
Maros Megyei Sürgősségi Kórházban az új rendelkezések
értelmében kedden, csütörtökön és vasárnap 14–16 óra
között minden beteg egy látogatót fogadhat, és csupán vé-
dőöltözetben lehet belépni az osztályokra. Szombati na-
pokon a sürgősségi kórház részlegein nincs
beteglátogatás – tájékoztattak az egészségügyi intézmé-
nyek. 

Pokorny László fogadóórája
Február 7-én, kedden délelőtt 10 órától dr. Pokorny László
megyei tanácsos fogadóórát tart szociális és környezetvé-
delmi kérdésekben Jódtelepen és a Ratosnyai Polgármes-
teri Hivatalban.

Engesztelő imaest a Szent Család-
templomban 

Február 7-én, kedden este 6 órakor a Szent Család-temp-
lomban (Földműves/Agricultorilor utca 26. sz.) engesztelő
imaestet tartanak családjainkért, a városért. A remeteszegi
római katolikus plébánia közösségének Szent Erzsébet női
imacsoportja és Cédrus közössége által szervezett ima-
esten közös ima, elmélkedések, éneklés által kérnek bo-
csánatot Istentől a városban az elmúlt hónapokban történt
családi tragédiák kapcsán mások nevében is. Ugyanakkor
választ keresnek arra, hogy a hasonló sorsú családtagok
kitől és miként kérhetnek segítséget.

Elmarad 
két februári színházi előadás 

A február 9-ére, csütörtökre műsorra tűzött A játszma vége,
valamint a 17-ére beharangozott Sirály című előadások
betegség miatt elmaradnak. Február 17-én, pénteken 19
órától a Tompa Miklós Társulat a Tartuffe című darabot
adja elő a Nemzeti Színház Nagytermében. Az elmaradó
előadásokra kiváltott jegyek március 1-ig visszaválthatók
a színház jegypénztárainál. A Kultúrpalota jegyirodjának
telefonszáma: 0372/758-230, hétköznap 12–17.30 óra kö-
zött, a színházi jegypénztár – 0365/806-865 – 9–15 óra
között tart nyitva. Az online megvásárolt jegyek árát a Bi-
letmaster cég visszautalja a vásárlók számlájára.

Latintánc-tanfolyamok 
A marosvásárhelyi András Lóránt Társulat továbbra is
fogad jelentkezőket a Brăila utca 10. szám alatt (a régi zsi-
nagógában) tartott latintánc-tanfolyamokra. Tangót Deák
Orsolya és Dabóczi Dávid, flamencót András Lóránt, kon-
taktot Dabóczi Dávid oktat. Jelentkezni a 0721-968-253 te-
lefonszámon vagy e-mailben az
andraslorantcompany@gmail.com címen lehet. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma DOROTTYA és DÓRA, 
holnap TÓDOR és RÓMEÓ napja. 6., hétfő

A Nap kel 
7 óra 40 perckor, 

lenyugszik 
17 óra 33 perckor. 
Az év 37. napja, 

hátravan 328 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647
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Borús idő
Hőmérséklet:
max. 7 0C
min. 1 0C

Megyei hírek

A marosvásárhelyi tanács leg-
utóbbi ülésén 113 lakos részére
szavazta meg a hőszigetelési il-
letéket legtöbb 3, illetve 5 évre.
A helyi határozattal azokat tá-
mogatják, akik nem tudják rövid
időn belül törleszteni a hőszige-
telési munkálatok ellenértéké-
nek rájuk eső részét,
ugyanakkor a polgármesteri hi-
vatal  – ha később is – biztosan
számíthat a bevételre. 

A lakóépületek energetikai teljesít-
ményének javítását előíró európai
uniós irányelvek alapján pályázott
uniós  alapokra a polgármesteri hiva-
tal, a programba számos tulajdonosi
társulás kapcsolódott be az elmúlt év
során, így több száz tömbházlakást si-
került hőszigetelni. A társulások a szer-
ződéskötéskor ugyan vállalták a rájuk
eső – a költségek mintegy 20-33 szá-
zalékát kitevő – rész törlesztését, ám
időközben kiderült: nem mindenik

lakó tudja kifizetni az önrészt, a szó-
ban forgó lakástulajdonosok  részletfi-
zetési lehetőséget kértek. A társulások
emiatt adósságokat halmoztak fel a
polgármesteri hivatal felé. 

A 2009. évi 18-as, a tömbházak
energetikai teljesítményének növelé-
sére vonatkozó kormányrendelet mó-
dosítása lehetővé teszi, hogy az
önkormányzat hőszigetelési illetéket
vezessen be azok számára, akik nem
tudják idejében törleszteni az elvégzett
munkálatok ellenértékét, így próbálva
könnyíteni a lakosokon – nyilatkozta a
Népújságnak Belean Dorin, a tulajdo-
nosi társulásokkal foglalkozó igazga-
tóság vezetője. Az illetéket 1-3,
valamint 5 éves időszakra szavazták
meg a közgyűlési képviselők. A januári
tanácsülés immár a harmadik, amelyen
erre vonatkozó határozatot fogadnak
el, így mostanáig 326 lakástulajdonos
számára szavazta meg a testület a fize-
tési könnyítést. A kedvezményezettek
jegyzékét minden esetben a határozat
melléklete tartalmazza.

Az érintetteknek tudniuk kell, hogy
a szóban forgó kedvezmény illetékként
való megnevezése fizetési kötelezett-
séget ró az adósokra a helyi költségve-
tés felé. Ha a tulajdonosi társulás
számára nehézkesebb bevételezni a la-
kossági tartozásokat, a tanács által
megszavazott éves illetékre (mint bár-
mely más helyi illeték esetében) a tör-
lesztés  elmulasztása esetén késedelmi
kamat számolható fel, a tartozás
ugyanakkor törvényes úton, végrehaj-
tással is behajtható. A polgármesteri
hivatal adóosztálya az illeték beveze-
tésétől számított 30 napon belül köte-
les kiküldeni az adókivetési értesítést
a kedvezményezetteknek. A folyó évre
meghatározott hőszigetelési illetéket
(amely pár száz lejtől akár pár ezer
lejig is terjedhet, az adósság mértéké-
től  függően) az év utolsó munkanap-
jáig lehet kifizetni, az ingatlan
értékesítése esetén a polgármesteri hi-
vatal a fennmaradt adósságot az új in-
gatlantulajdonostól hajtja be. 

Hőszigetelési illeték 
Felosztott adósságok

Tavaly csökkent a nyilvántar-
tásba vett bűncselekmények
száma az egy évvel korábbi ada-
tokhoz képest – derül ki a Maros
Megyei Rendőr-felügyelőség
szerkesztőségünkbe eljuttatott
éves jelentéséből. 

2016-ban a megyei rendőr-felügye-
lőség 14 tájékoztató, megelőző jellegű
kampányt, projektet indított és folyta-
tott le a Belügyminisztérium más
struktúráival, illetve állami intézmé-
nyekkel, civil szervezetekkel, magán-
személyekkel együttműködésben, a
helyi média támogatásával.

A tájékoztató tevékenység a Maros
megyeiek biztonsága (Siguranţa mure-
şenilor) elnevezésű Facebook-oldalon
is folytatódott, amelyhez mostanáig
több mint 4500 személy csatlakozott.

A jelentés szerint a megyei rendőr-
felügyelőség 2016-ban 8,06 százalék-
kal kevesebb bűncselekményt vett
nyilvántartásba, mint az azelőtti évben.
A nyilvántartott gazdasági bűncselek-
mények terén mindössze 1,19 százalé-
kos, a vagyon ellen elkövetett
bűncselekmények terén viszont 12,55
százalékos a csökkenés, ezen belül a
bejelentett lopások száma 17,65 száza-
lékkal kevesebb.

Nőtt az adócsalással gyanúsítottak
száma

Adócsalás miatt a rendőrség 400
pénzbüntetést rótt ki összesen 520 ezer
lej értékben, illetve 60.487 lejt és kü-
lönféle javakat (cigarettát, szeszes italt,
zöldséget, gyümölcsöt, virágot) foglalt
le. A hamisított 310 árucikk összértéke
130.027 lej. 

Az adócsalási bűnvádi iratcsomók-
ban 39 ingatlanra, 36 személygépko-
csira 9.066.614 lej értékben, illetve
további 634 ezer lejre rendeltek el
megelőző intézkedéseket. Adócsalás
gyanúja miatt 52 személyt vettek őri-
zetbe – 34,6 százalékkal többet, mint
2015-ben –, közülük az illetékes ható-
ság 10 személy előzetes letartóztatását
rendelte el.

Ami a fegyverek, robbanószerek és
veszélyes anyagok jogrendjét illeti, a
rendőrség 2016-ban 223 kilogramm II.
kategóriás pirotechnikai terméket fog-
lalt le.

Erdészeti bűncselekmények miatt
megyeszinten 738 pénzbüntetést róttak
ki 1.009.330 lej értékben, és 1.876.220
lej értékben 4.690,55 köbméter fát, 15
fát szállító járművet, illetve egyéb ja-
vakat foglaltak le.
Kevesebb tragikus baleset 

Az utcai bűnözésre vonatkozó beje-
lentések száma 21,24 százalékkal
csökkent 2015-höz viszonyítva. Az

esetek többségét városon követték el,
főként zsebtolvajok és gépkocsikat ki-
fosztó személyek. Az országos egysé-
ges sürgősségi hívószámra 16.077
hívás érkezett, ezeknek több mint fele,
54,18 százalék városról.

Ami a közlekedésbiztonságot illeti,
tavaly 19,6 százalékkal csökkent a ha-
lálos balesetek száma. A súlyos közúti
baleseteket legtöbbször a megengedett
sebesség átlépése, a gyalogosoknak
járó elsőbbségadás elmulasztása, il-
letve a járókelők fegyelmezetlensége
idézte elő.

A közlekedési szabályok áthágása
miatt a rendőrség 49.129 pénzbüntetést
rótt ki, felfüggesztés vagy érvénytele-
nítés végett 4731 hajtási jogosítványt
tartott vissza, 1491 gépkocsi forgalmi
engedélyét vonta be.

A megyei rendőr-felügyelőség ta-
valy is nagyon jól együttműködött a
többi végrehajtó intézménnyel, illetve
a helyi intézményekkel és hatóságok-
kal – olvasható a jelentés végén. Ami
az idei terveket illeti, azok az országos
akciótervekbe illeszkednek bele, és el-
sősorban a közbiztonság növelésére, az
utcai bűnözés csökkentésére, a közle-
kedésbiztonság növelésére, a gazda-
sági és pénzügyi bűncselekmények
visszaszorítására irányulnak.

2016-os bűnügyi statisztika
Kevesebb bűncselekményről értesültek

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
37, 14, 7, 32, 41 + 17 NOROC PLUS: 627749

40, 36, 29, 35, 17, 32 SUPER NOROC: 120003

25, 10, 34, 15, 36, 39 NOROC: 8237944

Nagy Székely Ildikó

Antalfi Imola



A pápát támadó plakátok miatt
nyomoznak az olasz hatóságok

Az olasz terrorizmusellenes nyomozóigazgatóság
(Digos) nyomozást indított vasárnap a Ferenc pápát
támadó plakátok miatt, amelyeket több száz példány-
ban Róma utcáin ragasztottak ki. Az ismeretlen pla-
kátragasztók az egyházfő intézkedéseit bírálják. A
Vatikánnal szomszédos római teret is teljesen befedő
plakátokon Ferenc pápa látszik haragos arckifejezés-
sel. A kép alá római dialektusban és tegeződve írt
szöveg azt kérdezi Ferenc pápától, hova lett az irgal-
massága, miután „felügyelet alá helyeztél egyházi
kongregációkat, eltávolítottál papokat, lefejezted a
máltai lovagok rendjét és Szűz Mária ferenceseit, tu-
domást se vettél bíborosokról”. A plakát névtelen, se
szervezet neve, se logó nincsen rajta feltüntetve. Az
olasz sajtó és közvélemény a Ferenc pápát bíráló
plakátok mögött a konzervatív egyházi körök tagjait
véli látni. Ferenc pápa nem kommentálta a plakáto-
kat, de vasárnap déli beszédében kijelentette, hogy
az egoizmus, irigység és a rosszindulat tönkreteszi a
keresztények közösségét. (MTI)

Budapesten tartják idén 
a Családok Világkongresszusát

Budapesten rendezik meg ebben az évben a Csalá-
dok Világkongresszusát (WCF) május végén – közöl-
ték a szervezők pénteken az MTI-vel. Larry Jacobs,
a szervezet főigazgatója közleményében azt írta, Ma-
gyarország már megmutatta, hogy vezető szószólója
a természetes családoknak Európában, és reményét
fejezte ki, hogy a kongresszus megerősíti eddigi kap-
csolataikat. A magyar szervezőbizottság elnöke
Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. A téma
a családbarát nemzetek építése, a családok erősí-
tése lesz, a Budapest Kongresszusi Központban és
a Parlamentben háromezer delegált vesz majd részt
a találkozón. (MTI)

A Fehér Ház felülvizsgálja 
a Kubával kapcsolatos politikát

A Kubával kapcsolatos amerikai politika teljes felül-
vizsgálatán dolgozik Donald Trump elnök kormánya
– közölte a Fehér Ház szóvivője pénteken, szokásos
napi sajtókonferenciáján. Sean Spicer szóvivő szerint
a felülvizsgálatra a Trump-kormányzat általános em-
beri jogi politikájának újragondolása keretében kerül
sor. Spicer kijelentette, hogy az új amerikai kormány-
zat elkötelezett az emberi jogok tiszteletben tartása
iránt szerte a világban, s ezért tekinti át Washington
Kubával kapcsolatos politikáját is. Részletekkel a
szóvivő nem szolgált, a Kuba-politikával kapcsolatos
terveket is csupán azért hozta szóba, mert az egyik
újságíró rákérdezett, vajon tervez-e az új kormányzat
bármiféle változtatást e téren. (MTI)
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törvénynek azokat a cikkelyeit, amelyek a közigazgatási
egységek számára tiltják az éves költségvetések kiadási
előirányzatainak túllépését. Vagyis, tesznek 30 milliár-
dot egy pártellenőrzés alatt álló kasszába, a közigazga-
tásbeli kliensek akár több évre is eladósíthatják
településeiket – nem csak ebből a keretből való költe-
kezéssel –, és hivatali jogkörrel való visszaélésért vizs-
gálatot sem lehet indítani ellenük, hiszen az enyhített
büntető törvénykezés megnehezíti a feljelentést, így ha
önmagukat nem adják fel, a számvevőszéki jelentések
éves közzétételéig ki sem derülnek a kétes ügyek, amire
meg napvilágra kerülnek, addig lejár a három hónap-
ban megszabott feljelentési határidő. Rendesen ki volt
ez találva...

Minderre a politikusok persze csak azt mondanák,
hogy fejleszteni akarják az országot, és kijavítani a tör-
vénykezés hibáit. Meg is lett volna rá a tisztességes le-
hetőségük, parlamenti többséggel a háttérben, nyíltan,
a törvényhozásban megvitatva az elfogadtatni szüksé-
ges döntéseket. Az eljárási mód mutatja, hogy erről szó
sincs, csak az utóbbi évtizedekből megszokott rablást
próbálták könnyebbé tenni. Ami nekik rossz hír, az ne-
künk jó: úgy tűnik, felnőtt egy generáció, amelynek már
nem lehet bármit lenyomni a torkán, még választási
győzelem és alapos választói megvesztegetés után sem.
És remélhetőleg nem érik be a hírhedt 13-as visszavo-
násával, mert az csak egy része egy összetettebb terv-
nek. Az effajta politizálás, közügyintézés száműzetéséig
kéne valahogy végre eljutni.

A valódi tét
(Folytatás az 1. oldalról)

A szakértői kormány sürgősségi ren-
delete nem érintette a korrupciós cselek-
mények büntethetőségét: 2016-ban a
kiskorúak elleni, illetve szexuális bűn-
cselekményekre, a pénzhamisításra és az
ivóvíz megfertőzésére vonatkozó Btk.-
cikkelyeket módosította a Cioloş-kabi-
net. A Grindeanu-kormány kedden
elfogadott sürgősségi rendelete egyebek
mellett a hivatali visszaélésre, hanyag
kezelésre, érdekellentétre vonatkozó cik-
kelyeknél enyhített a Btk. szigorán. A
kormány azt követően fogadott el a kor-
mányülés eredetileg közzétett napirend-
jén nem szereplő sürgősségi rendeletet a
büntetőjog módosításáról, hogy az azt
megelőző két hétben szinte naponta
ezrek, tízezrek tüntettek a kormány köz-
kegyelmi és Btk.-módosítási tervei ellen,
amelyeket a demonstrálók a korrupt po-
litikusoknak dobott mentőövként értel-
meztek.

A vasárnapi rendkívüli kormányülés-
ről kiadott közlemény szerint Sorin
Grindeanu miniszterelnök felkérte az
igazságügyi minisztériumot, hogy sürgő-
sen kezdeményezzen közvitát valameny-
nyi politikai párt és a civil társadalom
bevonásával a Btk. és a büntető perrend-
tartás módosítása ügyében, hogy a bün-
tetőjogot egy szabályos parlamenti
eljárás keretében az alkotmánybírósági
döntésekhez, az európai irányelvekhez
igazítsák.

Bár előző napi sajtótájékoztatóján
Grindeanu azt mondta, Florin Iordache
igazságügyi miniszternek vállalnia kell
a felelősséget, amiért „nem sikerült jól
elmagyarázni a kormány szándékait, és
ez szerinte sok félreértéshez, félrema-
gyarázáshoz vezetett”, a vasárnapi kor-
mányülésről kiadott közleményből nem
derül ki, hogy született-e valamilyen
döntés Iordache miniszteri mandátumát
illetően.

Kelemen: a kormánykoalíció beismerte,
hogy tévedett

A büntetőjogot módosító rendelet el-
törlésére vonatkozó döntéssel a kor-
mánykoalíció elismerte, hogy tévedett –
véli Kelemen Hunor RMDSZ-elnök.

„A kormánypártok ma belátták, hogy
tévedtek akkor, amikor a büntető tör-
vénykönyvet és a büntetőeljárást sürgős-
ségi kormányrendelettel módosították.
Ez a helyes lépés: egy országot nem
lehet sürgősségi kormányrendeletekkel
vezetni” – idézi a szövetségi elnököt az
RMDSZ szombati közleménye.

Kelemen hozzáteszi, az alapprobléma
továbbra is fennnáll, hiszen a Btk. több
mint 40 cikkelye alkotmányellenes. „A
mai döntés csupán a kormány hibáját
korrigálja, a probléma megmarad: a Btk.
több mint 40 cikkelye továbbra is alkot-
mányba ütközik. Mi jogállamot akarunk
és egyértelmű törvényeket. Ehhez pedig
az szükséges, hogy – egy széles körű
vita után – módosítsuk a Btk.-t a parla-
mentben” – mutat rá az elnök.
Az utca győzelméről beszél az USR 

„Az utca óriási győzelmeként” köny-
veli el a Mentsétek meg Romániát Szö-
vetség (USR) elnöke, Nicuşor Dan a
miniszterelnök szombat esti bejelentését,
miszerint eltörlik a büntetőjogot módo-
sító kormányrendeletet.

„Ez az utca óriási győzelme, amelyet
mostantól minden politikusnak szem
előtt kell tartania. Tiszteletem mindazok-
nak, akik utcára vonultak itthon és az or-
szághatáron túl. A nyomásgyakorlást
folytatni kell legalább addig, amíg a par-
lament sürgősségi eljárással elutasítja a
közkegyelemről szóló törvénytervezetet,
amelyet a kormány nyújtott be. Grinde-
anu ma este is hazudott, amikor azt
mondta, hogy a rendelet célja az volt,
hogy hozza összhangba a törvénykezést
az Alkotmánybíróság döntéseivel” – írja
Facebook-oldalán az USR elnöke.

Nicuşor Dan hozzátette, Sorin Grin-
deanunak „csak annyi a dolga, hogy tö-
rölje a rendeletet, majd távozzon”.
Ellentüntetők 
vasárnap az elnöki hivatalnál

A kormányt támogató tüntetők 
mintegy száztagú csoportja gyűlt össze
vasárnap kora délután az elnöki hivatal
bejárata előtt, hogy a Grindeanu-kabine-
tet bíráló Klaus Johannis államfő ellen
demonstráljon.

A többnyire nyugdíjasokból álló, az
államfőt hazaárulónak nevező, és őt a
kormányellenes tiltakozási hullám erköl-
csi felelősének tartó csoport a Digi 24
hírtelevízió értesülése szerint Gabriela
Firea, Bukarest főpolgármestere, illetve
Lia Olguta Vasilescu munka- és család-
ügyi miniszter felhívására vonult utcára.

Liviu Dragnea, a kormány fő erejét al-
kotó Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke Facebook-bejegyzésben határo-
lódott el az akciótól, miszerint a PSD
semmilyen tüntetést nem rendez vasár-
nap, és a közösségi portálokon terjedő
felhívások nem a PSD-től származnak.
A józan ész diadaláról beszél a főügyész

A józan ész visszaterelte az esemé-
nyeket a normális kerékvágásba – fogal-
mazott szombaton Augustin Lazăr
főügyész, miután Sorin Grindeanu mi-
niszterelnök bejelentette, hogy eltörlik a
büntető törvénykönyvet és a büntetőjogi
perrendtartási törvénykönyvet módosító
sürgősségi kormányrendeletet.

„Le vagyok nyűgözve, hogy a civil
társadalomnak sikerült a helyükre tennie
a dolgokat, és a józan ész visszaterelte
az eseményeket a normális kerékvá-
gásba” – nyilatkozta az Agerpres hír-
ügynökségnek a főügyész.

Meglátása szerint a sürgősségi rende-
let eltörlése lehetővé teszi a tárgyilagos
és szakszerű elemzést arról, hogy milyen
változtatásokat kell eszközölni a bünte-
tőjogban.

Folytatódtak a tüntetések

A migrációs helyzet kezelése és
közel-keleti békefolyamat alaku-
lása áll az uniós külügyminiszte-
rek tárgyalásainak középpont-
jában hétfőn Brüsszelben.

A tagállamok külügyi vezetői áttekin-
tik, hogy miként lehetne Líbiával és
Egyiptommal együttműködésben ke-
zelni a térségben tapasztalható illegális
migrációt, megvitatják a közel-keleti bé-
kefolyamat és az ukrajnai helyzet alaku-
lását. 

Egy uniós diplomata tájékoztatása
szerint a miniszterek Líbiával kapcsolat-
ban megvitatják az ENSZ támogatásával
létrejött líbiai nemzeti egységkormány
létrehozása óta eltelt egy évben kialakult
politikai helyzetet. Áttekintik az ország
gazdasági lehetőségeit, valamint a biz-

tonsági helyzetet. A külügyminiszterek
azt is megvitatják, hogy miként lehetne
együttműködni Líbiával a közép-medi-
terrán útvonalon zajló illegális migráció
kezelése céljából.

A külügyminiszteri tanács várhatóan
megbeszélést folytat az egyiptomi hely-
zetről, valamint az Európai Unió és
Egyiptom közti kapcsolatok további lé-
péseiről, a terrorizmus elleni küzdelem-
ről és Egyiptomnak a térségben betöltött
szerepéről.

A résztvevők Egyiptommal kapcso-
latban is részletesebben foglalkoznak a
migráció témájával. A hétfői tanácsko-
zás az egyiptomi külügyminiszter 
brüsszeli, márciusra tervezett látogatá-
sának előkészítése is egyben, az unió a
migráció megállítását célzó megállapo-

dásra szeretne jutni Egyiptommal. A ta-
nácskozás fontos témája lesz továbbá a
közel-keleti békefolyamat áttekintése. A
miniszterek a januárban tartott minisz-
teri megbeszélések alapján megvitatják
a békefolyamat legutóbbi fejleményeit
és a békés, kétállami rendezés lehetősé-
geit.

A külügyminiszteri tanács Federica
Mogherini uniós kül- és biztonságpoliti-
kai főképviselő elnökletével várhatóan
megbeszélést folytat az ukrajnai helyzet-
ről is. A miniszterek értékelni kívánják
az ukrajnai reformprogram végrehajtása
terén az elmúlt évben történt előrelépé-
seket, valamint a minszki megállapodá-
sok végrehajtásához nyújtott uniós
támogatás révén elért eredményeket.
(MTI)

A migrációról és a közel-keleti békefolyamatról 
tárgyalnak az uniós külügyminiszterek

Újabb rohamot indítottak a
Moszkva által támogatott szaka-
dárok a kelet-ukrajnai fronton, a
Donyeck melletti Avgyijivka ipari
övezetében, a katonák visszaver-
ték a támadást – jelentette vasár-
nap reggeli szokásos közle-
ményében a kijevi hadműveleti
parancsnokság.

A tájékoztatás szerint előző nap két
ukrán katona sebesült meg a harcokban.
Szombaton összesen 51-szer lőtték a
szakadárok a Donyec-medencében az
ukrán ellenőrzésű oldalt Grad sorozatve-
tőkkel, egyéb nehéztüzérségi fegyvere-
ket is bevetve. A legsúlyosabb a helyzet
továbbra is Donyeck környékén, de a tá-
madások kiterjedtek a frontvonal teljes
hosszára. A műveleti parancsnokság
megjegyezte ugyanakkor, hogy a táma-
dások száma jelentősen, mintegy felére
csökkent szombaton az előző naphoz ké-
pest.

Az ukrán védelmi minisztérium hét-
végi tájékoztatása szerint eddig már 13-
szor indítottak rohamot szakadár
csapatok Avgyijivkánál, és több mint 7,5
ezer nehéztüzérségi lövedéket lőttek ki
katonai állásokra és lakott területre. 

Közben Avgyijivkában továbbra sem
tudják a folytonosan kiújuló harcok
miatt helyreállítani az áramszolgáltatást.
Kijev a minszki megállapodások betar-
tásának felügyeletére létrehozott ukrán–
orosz katonai ellenőrző központ orosz
képviselőit teszi felelőssé ezért, akikkel
továbbra sem tudtak megállapodni egy
átmeneti fegyvernyugvásban, hogy a vil-
lanyszerelők megkezdhessék a megron-
gálódott áramvezetékek helyreállítását.
Ezenfelül az orosz fél csak tíz szerelő-
munkást engedne dolgozni, holott Kijev
szerint legalább harminc szakember kel-
lene a munkálatok elvégzéséhez. 

Pavlo Zsebrivszkij, Donyeck megye
ukrán ellenőrzésű részének kormányzója
arról számolt be, hogy az egy hete tartó

tüzérségi csapások következtében Av-
gyijivkában 179 lakás és családi ház ron-
gálódott meg, hét garázs, három autó,
egy bolt, valamint sínek a település vas-
úti megállójában. A tisztségviselő tájé-
koztatott arról, hogy eddig 248 lakost
evakuáltak a településről autóbuszokkal,
javarészt gyermekeket és idős embe-
reket. A TSZN ukrán hírtelevízió hely-
színi tudósítása szerint a frontvonal déli
részén, Mariupol körzetében is egyre fe-
szültebb a helyzet, nehéztüzérségi löve-
dékek csapódtak be lakott területeken.
Civil áldozatokról nem érkezett hír. 

Eduard Baszurin, az önkényesen kiki-
áltott Donyecki Népköztársaság vezetője
szombaton a DAN szakadár hírügynök-
ség szerint arról tájékoztatott, hogy az
elmúlt napban az ukrán hadsereg csak-
nem 1800-szor lőtte – egyebek mellett
rakéta-sorozatvetőkkel és harckocsikkal
– állásaikat, egy szakadár fegyveres
megsebesült. (MTI)

Kijev szerint ismét rohamot indítottak a szakadárok Donyecknél

Ország – világ
(Folytatás az 1. oldalról)



nyitott, ha meg tudja hallani az em-
berek hangját, figyelembe veszi
azok javaslatait és kezdeményezé-
seit, nem pedig eltávolodik tőlük”.
Győztek 
az európai nemzeti közösségek

Vincze Lóránt, a FUEN elnöke a
kihirdetést követően így nyilatko-
zott: „ma győztek az európai nem-
zeti közösségek. Még nem érkeztünk
el utunk végéhez, de jelentős sza-
kaszgyőzelmet arattunk. Az ítélet
arra kényszeríti az Európai Bizott-
ságot, hogy érdemben foglalkozzon
az európai kisebbségek beadványá-
val. A kisebbségi össze-
fogás és az alaposan előkészített
szakmai munka meghozta gyümöl-
csét. Az RMDSZ, a Dél-tiroli Nép-
párt és az Európai Nemzetiségek
Ifjúsága szervezetének a FUEN égi-
sze alatt megvalósított kezdeménye-
zése mindannyiunk sikere. Köszönet
minden támogatónknak! A munkát
pedig már holnaptól folytatjuk”.

A Minority SafePack európai
polgári kezdeményezés a FUEN
legfontosabb politikai projektje,
amelyet a FUEN, az RMDSZ, a
Dél-tiroli Néppárt (SVP) és az Eu-
rópai Nemzetiségek Ifjúsága (YEN)
kezdeményezett. A Nem vagy egye-
dül. Egymillió aláírás a sokszínű
Európáért! mottót viselő dokumen-
tum tizenegy EU-s intézkedést és
jogszabályt javasol, amely az euró-
pai őshonos nemzeti és etnikai ki-
sebbségek védelmét és érdekét
szolgálja a következő területeken:
regionális és kisebbségi nyelvek,
kultúra és oktatás, regionális poli-
tika, közképviselet, egyenlő bánás-

mód, audiovizuális és egyéb média,
regionális (állami) támogatás.

A kisebbségi javaslatcsomagot az
RMDSZ kezdeményezésére, a
FUEN ernyője alatt, a kezdeménye-
zőbizottság 2013-ban nyújtotta be.
Az Európai Bizottság uniós kompe-
tenciahiányra hivatkozva elutasí-
totta bejegyzését, így nem
kezdődhetett el az uniós jogi aktus
elfogadását célzó egymillió támo-
gató aláírás összegyűjtése. A kezde-
ményezőbiztosság tagjai között van
Hans Heinrich Hansen akkori
FUEN-elnök, Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke, valamint az ENSZ
egyik magas rangú diplomatája, ki-
sebbségi képviselők, regionális ve-
zetők és miniszterek. Az ügymenet
során Magyarország a kisebbségek
oldalán, Szlovákia és Románia
pedig az Európai Bizottság oldalán
lépett fel, a tárgyalást 2016. szep-
tember 16-án tartották.

Az európai polgári kezdeménye-
zés intézményét 2012-ben vezette
be a lisszaboni szerződés. Az új jog-
intézmény értelmében a legalább
hét tagállamból származó egymillió
aláírás összegyűjtése esetén az Eu-
rópai Bizottság köteles jogalkotási
folyamatot indítani a polgárok által
javasolt tárgyban, de még mielőtt
sor kerülne az aláírásgyűjtésre, a té-
majavaslatnak át kell esnie a Bizott-
ság szűrővizsgálatán, amely az
uniós hatáskörökre vonatkozik. A
Minority SafePack kezdeményezést
2013 őszén elutasította a Bizottság
– ezt a döntést támadták meg a kez-
deményezők az EU Bíróságán. Az
aláírásgyűjtés kedvező bizottsági
döntés esetén elkezdődhet.

Az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa
legutóbbi ülése adott alkalmat az alábbi be-
szélgetésre Vincze Lóránttal, az Európai Nem-
zetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnökével,
aki január végén részt vett az Európai Parla-
ment strasbourgi ülésszakán a parlament ki-
sebbségi munkacsoportjának meghívottja-
ként. A strasbourgi munkaülésekkel egy idő-
ben érkezett a hír a Luxemburgi Törvény-
széktől, hogy a Minority SafePack európai
polgári kezdeményezés ügyében február har-
madikán volt ítélethirdetés. A beszélgetés
idején még kérdéses volt a kimenetele, azóta
megtudtuk, hogy az RMDSZ pert nyert az Eu-
rópai Bizottsággal szemben, így a Minority
SafePack kezdeményezés megy tovább! 

– Azt mondják, hogy a FUEN egyre láthatóbb és
tevékenyebb Brüsszelben.

– A Kisebbségi Intergroup hívott meg, hogy szá-
moljunk be a FUEN munkájáról, és ismertessük a ter-
veinket. Nem most mutatkoztunk be,
partnerkapcsolatban vagyunk, élő kapcsolat volt az
előző elnökkel is. A FUEN civil eszközökkel dolgo-
zik, lobbizik az európai kisebbségvédelem érdekében.
A Kisebbségi Intergroup pedig az Európai Parlament-
ben törvényhozási eszközökkel és lehetőségekkel kö-
veti ugyanezt a célt. Így tehát nagyon jól össze tudjuk
kapcsolni a két eszközrendszert, és ennek a bemuta-
tása, ezeknek a lehetőségeknek a vázolása volt az
apropója a meghallgatásnak. Nagyon sok képviselő
jött el a gyűlésre. Rekordszámú, 19 európai parla-
menti képviselő vett részt rajta. Ez is mutatja, hogy
hatalmas az érdeklődés az európai kisebbségvédelem,
a FUEN és a szervezet új tervei iránt. Ez alkalommal
tanácskozott a FUEN keretében működő Európai Pár-
beszéd Csoport, amely az Európai Parlamenttel, az
Európa Tanáccsal alakít ki együttműködési kapcsola-
tot, és közösen mondtuk el, hogy melyek a lehetősé-
gek a következő időszakra. 

– És melyek ezek a lehetőségek, projektek?
– Azon túl, hogy a FUEN belsőleg megerősödik, és

pénzügyi értelemben több lehetősége lesz, több mun-
katárssal tudunk majd dolgozni, tartalom tekintetében
nagyon sok programja van, ami folyamatosan fut, de
az idén két új projektet is javasoltam. Az egyik a ki-
sebbségi régiók és a többségbarát régiók együttmű-
ködése, amelyre több próbálkozás volt. Viszont úgy
érzem, most már megért az idő erre. A régiók Euró-
pában jól együttműködnek, főleg Nyugat-Európában,
gazdasági kérdésekben, infrastruktúra-fejlesztésben,
de a kisebbségi régiók az egymás közötti párbeszéd-
ben furamód nem beszélnek a kisebbségi típusú
együttműködésről, arról, hogy számukra mit jelent a
regionális együttműködés, milyen dimenziókat nyit
meg, hogyan tudnak a közösségek hozzájárulni a re-
gionális kapcsolatokhoz. Ennek teremtenénk fórumot,
közösen a Régiók Bizottságával, és az idén tervezzük
az alakuló ülését, amit a FUEN égisze alatt szerve-
zünk meg. Azt szeretnénk, hogy élő kapcsolattá vál-
jon, és ezáltal be tudjuk kapcsolni – és akkor ezzel
hazaérkezem – az erdélyi magyar megyéket, Magyar-
országon a nem-zetiségek által lakott régiókat, a fel-
vidékieket, a vajdaságiakat, tehát, sok más mellett, a
határon túli magyar közösségeket is bevonjuk ebbe a
regionális együttműködésbe. 

A második projektnek az a célja, hogy létrehozzuk
az európai kisebbségi közösségeket érő jogsértések
adatbázisát, és közvetítsünk európai uniós intézmé-
nyek, európai tanácsi intézmények felé, mert igaz,
hogy akár az erdélyi magyarok, akár más európai kö-
zösségek a gondjaikat a saját csatornáikon eljuttatják
a különböző fórumokhoz, csakhogy ezekből a külön-
böző hírekből nem látszik, hogy ez egy össz-európai
probléma, hogy hasonló nehézségekkel, gondokkal
küzdenek a kisebbségi közösségek több európai ál-
lamban. 

Tehát a célunk az, hogy ezeket a jogsértéseket be-
csatornázzuk egy helyre, minden intézmény küldje el
a híreit ebbe a közös kosárba is, és együtt küldjük ki
egy nagy európai címlistára, megmutatva, hogy Eu-
rópában nagyon sok megoldandó probléma van ki-
sebbségügyben. Azt gondolom, a magyar ügyeinknek
is inkább kedvez, ha európai csomagolásban, más
ügyekkel együtt tudjuk bemutatni, és ezekre hivatkoz-
hatunk. Ez a Minority Monitor a második nagy pro-
jekt. 

– Májusban FUEN-kongresszust tartanak.
– Kolozsváron tartjuk május 17-21. között, és

igyekszünk majd olyan témákat fölvetni, amelyek va-
lamennyi európai kisebbség számára fontosak.

Az első téma a modernitás és innováció a kisebb-
ségek életében. Túl azon, hogy kisebbségi jogokért
harcolunk, törvényeket szeretnénk, a globalizálódó
világ, a nemzetközi kapcsolatok befolyásolják az em-
bereket. Azt szeretnénk megnézni, hogy mindez ho-
gyan érinti a kisebbségi közösségeket. Hogy hogyan
tudnak alkalmazkodni az új kihívásokhoz, a hagyo-
mányokat, a kisebbségi értékteremtést hogyan tudják
beilleszteni ebbe a globális világba. A másik téma
pedig, hogy az európai kisebbségek mivel, hogyan já-
rulnak hozzá az európai kulturális hagyatékhoz. Fon-
tos elmondani, hogy a kisebbségek önmagukban
kulturális értékteremtő intézmények, amelyeket ily
módon kell értékelni, és ilyen módon kellene vigyázni
rájuk európai uniós szinten. Ennél a programpontnál
ígéretet kaptunk Navracsics Tibor biztos úrtól, akinek
a portfóliájába tartozik a művelődés is, hogy jelenlé-
tével megtisztel majd a beszélgetésen. A harmadik
téma pedig a közép- és kelet-európai autonómiák
perspektívái, lehetőségei, amelyről a glasgow-i egye-
tem és a Babeş–Bolyai Egyetem között kialakított
partnerség keretében a FUEN-kongresszuson zajlik
egy vita. Ezek a fontosabb témáink, amellett, hogy a
szokványos küldöttgyűlésre is sor kerül majd.

– A Luxemburgi Törvényszéken február 3-án lesz
ítélethirdetés a Minority SafePack ügyében.

– Nagyon nehéz megjósolni, hogy milyen döntést
hozhat a bíróság. Eddig minden fellebbezést elutasí-
tottak, és mindig az Európai Bizottságnak adtak iga-
zat, hogy az jogosan nem regisztrálta a különböző
polgári kezdeményezéseket. Amennyiben más döntést
hoz, az már önmagában nyereség. Arra nem igazán
számítunk, hogy azt mondja majd a törvényszék,
hogy el lehet kezdeni az egymillió aláírás összegyűj-
tését, de valamilyen módon arra fogja kényszeríteni
az Európai Bizottságot, hogy alaposabban vizsgálja
meg ezt a kérdéskört, motiválja a döntését, kezdemé-
nyezzen párbeszédet az alapító bizottsággal, és akkor
ezzel ismét föl tudjuk melegíteni a Minority SafePack
kezdeményezést.

– Ha meg nem ilyen döntést hoz, mit tehetnek?
– Akkor meg kell vizsgálnunk, hogy jogi értelem-

ben a további fellebbezés lehetősége követendő-e.

A jégzajlás a Maros vásárhelyi szakaszán is észlelhető                                Fotó: Vajda György

Mózes Edith

(Folytatás az 1. oldalról)

Együttműködés európai kisebbségi 
közösségek között

Beszélgetés Vincze Lóránttal, a FUEN elnökével

Igazat adott a luxemburgi bíróság 
a Minority SafePack 
kezdeményezőinek
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A felmelegedés hatására megindult négy jégtábla a Maros folyón, az
egyiket Déda, a másik hármat Palotailva, Ratosnya és Galonya térségéből
jelentették – tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget a Maros megyei
Horea Sürgősségi Felügyelőség (ISU) vezetője. Dorin Oltean szerint ha
torlaszok alakulnak ki, robbantással fogják megbontani, hogy elejét ve-
gyék az áradásnak.

Dorin Oltean elmondta, az egyre növekvő vízszint miatt Füleháza tér-
ségében kiürítettek vasárnap egy esztenát. Hozzátette, Lucian Goga Maros
megyei prefektus és a Maros Vízügyi Igazgatóság szakemberei is kiszáll-
tak a helyszínre.

A Maros megyei ISU sajtószóvivője, Cristian Virag szerint a Palotailva
és Ratosnya térségében levő jégtáblák hozzávetőlegesen 1 km-esek, a ga-
lonyai 300 méteres. 

A szóvivő azt is elmondta, a meteorológiai figyelmeztetések alapján
még csütörtökön elrendelték a megye önkormányzatai számára a meder-
és ároktisztítást, illetve a vízfolyások figyelemmel követését, hogy ne
adódjanak problémák a lakott területeken. Amennyiben gondot észlelnek,
az önkormányzatoknak kötelességük azonnal értesíteni az illetékes ható-
ságokat – tette hozzá Virag. (Agerpres)

Megindult a jégzajlás 
a Maroson

Három légfegyvert, két számszeríjat, egy
lándzsát, egy kardot, 56 darab éles töl-
tényt, öt őz- és öt kárpátiszarvas-trófeát
találtak a Maros megyei rendőrség munka-
társai öt helyszínen tartott házkutatáson.
Az engedély nélkül birtokolt fegyverek és
lőszerek miatt bűnügyi eljárást indítottak. 

Február 2-án a Maros megyei rendőrök egy cso-
portja a fegyverek, robbanószerek és veszélyes anya-
gok osztályáról a segesvári rendőrökkel és
ügyészekkel együtt házkutatást tartott öt személynél.
Négy házvizsgálatot Maros megyében, egyet pedig
Szeben megyében tartottak, olyan személynél, akiről

az illegális fegyvertartást illetően információkkal ren-
delkeztek, és az orvvadászat sem volt kizárt. 

Az inspekció nyomán elkoboztak három gyártási
szériaszám nélküli légpuskát (egyik távcsöves), két
számszeríjat, egy lándzsát, egy kardot, 56 darab kü-
lönböző kaliberű töltényt, öt őztrófeát és öt kárpáti
szarvas trófeáját. A vizsgálatok nyomán megállapítot-
ták, hogy a fegyverek és lőszerek egy része egy euró-
pai uniós tagállamból származik.

Az akció nyomán egy 27 éves, keresdi fiatalembert
24 órára előzetes letartóztatásba helyeztek, az ügyész-
ség ezt a vizsgálat idejére, hatvan napra meghosszab-
bította. 

Minősített fegyvercsempészés és a fegyvertartásra
vonatkozó törvényes előírások megszegése miatt in-
dítottak bűnügyi eljárást. 

Szer Pálosy Piroska

Engedély nélkül birtokolt lőszereket 
Fegyvercsempészet vádjával előzetesben



Igen érdekes, hármas könyvbe-
mutatónak adott otthont péntek dél-
után a Teleki Téka freskóterme. A
telt házas közönség előtt Oláh-Gál
Róbert három, nemrég megjelent
kötetét ismertették a megjelentek: a
Téka részéről Kovács György, va-
lamint vendégei – dr. Sorbán An-
gella, a Kutatási Programok
Intézetének osztályvezetője, Apor
Eszter társszerző művészettörté-
nész, a Magyar Nemzeti Múzeum
munkatársa, Oniga Erika, a Maros
Megyei Múzeum művészettörténé-
sze, dr. Kása Zoltán egyetemi tanár,
a Scientia Kiadó igazgatója, Nemes
Gyula történész, Burus Endre, a
Pro-Print Kiadó igazgatója és ter-
mészetesen a szerző, dr. Oláh-Gál
Róbert Bolyai-kutató, akinek szá-
mos tanulmányát a Népújság hasáb-
jain is olvashatták. A Báró Altorjai
Apor Károly (1815-1885) életének
és munkásságának vázlatos bemu-
tatása című kötetet Nemes Gyula, a
Bolyaiak a mindennapok sodrásá-
ban. Érdekességek a két Bolyairól
című kiadványt Kása Zoltán, a Bo-
lyai Farkas arcképfestője Szabó
János. Kismonográfia Szabó János
(1790-1851) festőművészről című
könyvet Oniga Erika mutatta be.

– Oláh-Gál Róbert tudományos
munkásságát korábban megismer-
tem, mint őt magát személyesen –
kezdte beszédét Nemes Gyula. –
Bolyai-kutatóként Bolyai Farkas és
János személyes életével is foglal-
kozik. Így került a célkeresztjébe
báró Apor Károly fényképész is.
Annak idején arra kértük, hogy
írjon az életéről egy hosszabb tanul-
mányt – írása meg is jelent az Öreg
tölgyfák árnyékában című tanul-
mánykötetben, de ő tovább folytatta
a kutatást: ennek eredménye ez a
könyv. A kötet két részből áll, első
felében a báró életét tárgyalja fiatal-
korától addig, amíg élete végén Ma-
rosvásárhely díszpolgárává avatták.
Olyan verseit is összegyűjtötte,
amelyek első közlése neki köszön-

hető. Apor Károlyt 1884-ben vá-
lasztották díszpolgárrá Marosvásár-
helyen, köszönőbeszédének
részletét a könyvben is olvashatjuk:
,,itt éltem át férfikorom legszebb,
legmunkásabb esztendeit”. Meg-
rögzött császárpárti volt, Bécsből
csak a forradalom leverése után tért
haza. Erdély egyik első fényképé-
szeként tartja számon a szakiroda-
lom, de eddig csak a Bolyai Farkas
ravataláról készített dagerrotípiája
ismeretes. Kiváló borász, nagyszerű
irodalomszervező, szenvedélyes
könyvgyűjtő volt, írásai különböző
országos folyóiratokban jelentek
meg, verseit Oláh-Gál Róbert bá-
nyászta elő különböző levéltárak-
ból. Több egyesület mecénása,
kéziratgyűjteményekkel segítette a
Magyar Tudományos Akadémiát és
különböző könyvtárakat. Ezen kis
könyv Apor Károly temetésével és
feleségének végrendeletével zárul.
A szerző kiemelkedő érdeme, hogy
első kézből származó okiratokat
tesz közzé, olyanokat, amelyek
eddig nem jelentek meg nyomtatás-
ban. A könyv forráskiadvány, amely
méltóképpen emlékezik meg Erdély
eme kiemelkedő személyiségéről. A
szerző további érdeme a bárót és fe-
leségét ábrázoló fényképek közzé-
tétele.

– Oláh-Gál Róbert nagyon gyak-
ran közöl cikkeket a Népújságban,
ezek 90 százaléka a Bolyaiakhoz
kötődik, és a többi írásában is szó
esik róluk – hallottuk Kása Zoltán-
tól. – Nagyon szép kis kötet a be-
mutatandó kiadvány, amely sok
érdekes írást tartalmaz: igencsak ol-
vasmányosak és egymástól függet-
lenek. Szó esik bennük például
Bolyai Gergelyről, János féltestvé-
réről, aki Fenyéden halt meg. A Ko-
ponyabizottság című írás a
Bolyai-maradaványokat 1911-ben
megvizsgáló bizottságról szól, a tár-
saságot megörökítő fényképen rajta
van például Hints Elek. Sok érde-
kes, Bolyai Jánosról nem tudott dol-
got közöl a szerző: például azt,
hogy hogyan vélekedett a forrada-
lomról, a szabadságról, Kossuthról.

Szőcs Júliáról, Bolyai János ápoló-
járól is olvashatunk egy írást – ő
volt az, aki levélben tudatta Ger-
gellyel a János haldoklását, de mire
a levelet befejezte, Bolyai János
meghalt. 1893-ban, amikor eldön-
tötték, hogy a ,,kapitány úr” sírját
megjelölik, egyedül már csak ő
tudta, hogy hova van eltemetve. Na-
gyon hálásak lehetünk neki. Mind-
ezek mellett további, igen érdekes
történeteket tartalmaz ez a kötet –
aki érdeklődik a két Bolyai iránt,
annak nagyon nagy élményt fog
szerezni. 

– 160 oldalas, illusztrált kismo-
nográfiát tartok a kezemben arról a
festőről, aki a 19. század első felé-
ben Marosvásárhelyen élt – mondta
Oniga Erika. – Szabó János nevét
és életművét kevesen ismerik, e kö-
tetben életéről és munkásságáról ol-
vashatnak. A könyv a Burus Endre
igazgató által írt bevezetővel a Pro
Print Kiadónál jelent meg. Oláh-
Gál Róbert több mint tíz éve gyűjti
az anyagot, a folyamatba Apor Esz-
ter másfél éve kapcsolódott be. 

Szabó János életéről, a kutatás
nehézségeiről Oláh-Gál Róbert be-
szélt: – Szabó János rendkívüli fes-
tőművész volt, kicsit fáj, hogy
milyen kevesen ismerik. Bolyai
Farkas tanítványa volt, de nem má-
sodosztályú festő: tőle tanult raj-
zolni például Barabás Miklós!
Bolyai intenzíven tanult festészetet
és rajzot Kolozsváron, a tudását át-
adta Szabó Jánosnak, ő pedig Bara-
bás Miklósnak. Benkő Károly a
húsz legjelesebb marosvásárhelyi
személyiség közé sorolja. Nagyon
értékes művész, a magyar portréfes-
tészet történetét nem lehet megírni
Szabó János nélkül. Amilyen nagy
sláger most a Facebook, akkora slá-
ger volt a portréfestészet a 19. szá-
zadban – így megmaradhatott az
akkori emberek arcképe. Elindult
egy folyamat, mindenki igyekezett
megörökíttetni a portréját. Én min-
den, Szabó János által készített raj-
zot és festményt megpróbáltam
felkutatni. E kötetben az összes fel-
lelhető képet összegyűjtöttük. Saj-

nos, nagyon kevés alkotása maradt
fenn. A második világháborúban a
zsidó kereskedők műgyűjteményeit
elvitték, utána szétverték az arisz-
tokrácia gyűjteményeit is. Nagyon
sok Szabó János-festményről tud-
juk, hogy létezett, de eltűnt. Ehhez
képest mégis sok képet össze tud-
tunk gyűjteni. A téma főleg azért ér-
dekelt, mert Bolyai Jánosról nincs
hiteles fénykép. Reméltem, hogy
Apor Károly őt is lefényképezte a
ravatalon, avagy Szabó János lefes-
tette őt valamikor. Mostanra már
tudjuk: több mint valószínű, hogy
nem készült ilyen mű.

Apor Eszter hozzátette: – Róbert
kérésére kapcsolódtam be a kuta-
tásba, elsősorban szakmai okból. Az
a gyűjtemény, ahol dolgozhatok, a
legtöbb Szabó János által készített
rajzot és festményt tartalmazza. A
Barabás Miklós nevét mindenki is-
meri, és most itt van valaki, aki na-
gyon komoly befolyással volt rá,
mégis ismeretlen maradt. Úgy érez-
tem, hogy ez egy nagyon jó lehető-
ség, ráadásul az interdiszciplináris
kutatások vonzanak. Úgy éreztem,
kellően nyitott tudok lenni egy, a
matematikát és a képzőművészetet
összekapcsoló kutatásra. Szabó
János kézrajzzal, akvarellel, litográ-
fiával és olajjal alkotott leginkább,
elsősorban portrékat. Semmit nem
tudunk arról, hogy volt-e tájképe,
csendélete. Az általa készített
művek közül sok ma is lappang, a
dolgot pedig tovább nehezíti, hogy
sok képét nem szignálta. Ugyanak-
kor – mint utólag kiderült – nagyon
sajátos és értékes, hogy megmaradt
a saját közegében: Barabás Miklós
nemzetközi, közismert alkotó volt,
Szabó János azonban itthon maradt,
és ezért fontos történeti források-
ként is megállják a helyüket a képei.

– Szabó Jánosról a legtöbb ada-
tot a Bolyai-kutatásnak köszönhet-
jük – folytatta Oláh-Gál Róbert. –
Ismerjük a Bolyai Farkasról készí-
tett, aláíratlan, de csodálatos rajzát.
A Bolyai igazgatói szobájában van
egy másik, eredetinek tűnő rajz,
amit kibontottunk, ám a hátára ce-

ruzával a Bordy András neve van
írva – tehát az a Bordy által 1956-
ban készített alkotás. Még egy ere-
deti rajzot keresünk, ami talán
Szász Pál matematikusnál volt, de
nem került elő. Sajnos nincsen
Szabó János-hagyaték vagy -gyűj-
temény. Itt, a Teleki Tékában is volt
pár műve, de mára eltűntek. A
könyvben bemutatott anyagnál töb-
bet sajnos nem tudunk összegyűj-
teni.

– A Szabó Jánosról írt egyetlen
korábbi tanulmány M. Kiss Pál pár
oldalas munkája – árulta el Apor
Eszter. – Szabó János pár képe elő-
került ugyan a kutatás folyamán, de
a festő a műtörténeti irodalomban
mellékszerepet kapott, általában
csak a Barabás Miklósról szóló mo-
nográfiákban említik. A mi köny-
vünk legnagyobb erénye, hogy egy
pontosabb képet tudott rajzolni a
művészről – a kéziratok átirataival
nemcsak az ábrázolt személyek ke-
rülnek hozzánk közelebb, hanem
maga Szabó János is. Akinek való-
színűleg nem is volt saját lakása, a
Bolyai Gergely leveléből tudjuk,
hogy kikről festett még portrét.
Festményeinek nagy része már nin-
csen meg, grafikái is csak a szeren-
csének köszönhetően maradtak
ránk. A kolozsvári Bánffy-palotá-
ban például két olyan képére buk-
kantunk, amelyekről nem szól a
szakirodalom. Sokszorosító grafikai
eljárással született kőnyomatai több
darabban készültek, ezekből több
megmenekült. Mindent, amit róla
lehet tudni, próbáltunk egy helyre
gyűjteni. Részben ugyan adattár a
kötet, de a Róbert írói stílusának kö-
szönhetően olvasmányos is, nem
száraz adathalmaz. Maradtak még
nyitott kérdések, nem sikerült min-
den művet összegyűjteni, ezért le-
hetséges, hogy e könyv egy új
folyamat nyitánya lesz, és másokat
is arra ihlet, hogy Szabó Jánossal
foglalkozzanak – hallottuk a közön-
ség kérdéseivel véget érő könyvbe-
mutatón.

Digitális eszközökön átfolyó vi-
szonyaink – e címet viselte a maros-
vásárhelyi Bethlen Gábor Társaság
által szervezett legutóbbi beszélge-
tőest. A hagyomány szerint a
Jazz&Blues Club Piano termében
szerda délután megrendezett ese-
mény ezúttal rendhagyónak bizo-
nyult – a rendezvényt az érdeklődők
ezúttal Facebookon élőben követ-
hették, a beszélgetésen pedig to-
vábbi, elsőre furcsának ható
szabályok érzékeltették a tematika
fontosságát. A digitális életmódunk-
ról, digitális identitásunkról, navi-
gálási, kapcsolatkezdeményezési és
kapcsolattartási szokásainkról szóló
eseményt arckönyves oldalán a Só-
vidék TV közvetítette, a beszélgetés
folyamát három moderátor irányí-
totta: Ungvári Zrínyi Imre, Losonczi
Lajos és a téma egyik javaslatte-
vője, Kupás János.

A megjelenteket Gagyi József
üdvözölte. – Miközben forr a világ,
talán furcsának tűnik, hogy olyan
témát beszélünk meg, ami nem ne-
vezhető aktuálisnak, ugyanakkor
nagyon fontos – egy háromestés ke-
rekasztal-sorozatnak ez az első be-
szélgetése. A második tematikája a
digitális technológia, a harmadiké a
tudásigény a digitális civilizációban
és kultúrában. Arra kérünk, hogy
mindenki tegye ki a telefonját az

asztalra, és ne kapcsolja ki – a ren-
dezvény végén pedig mondják el,
hogy ki-ki milyen típusú beszélge-
tést folytatott az esemény alatt – is-
mertette az est különös szabályát
Gagyi József. 

Kupás János hozzátette: – Az a
fő kérdés, hogy hogyan és miben
változtatja meg az életünket a digi-
tális technika. Olyan világot élünk,
amelyben egyre több okos eszközt
használunk – ennek pozitív és nega-
tív oldalai is vannak, el egészen a
személyiségtorzulásig. A virtuális
tér használata ugyanakkor olyan
kapcsolatokat is lehetővé tesz, ame-
lyek másként nem jöhettek volna
létre. Nagyon jó példa erre a Sóvi-
dék fogalma: a virtuális közeg meg-
jelenésével és segítségével az
emberek a Sóvidék közepén áthú-
zott megyehatárt le tudták küzdeni,
és ez a hétköznapi életben is meg-
lepő eredményeket hozott – például
közös találkozások, üzletek, vállal-
kozások jöttek létre. Pozitív és ne-
gatív példák egyaránt akadnak. Az
életnek nélkülözhetetlen részévé
vált az okostelefon – én pozitív do-
lognak tartom, annyi mindenhez
hozzásegít. Aki a virtuális világban
nem létezik, lassan kizárja magát a
társadalom egy részéből is. Ami
pedig a biztonságot illeti, miért gon-
doljuk úgy, hogy a netre feltöltött

dolgaink mindig elérhetőek lesz-
nek? Hová vezet, ha ez mégsem így
történik? Például ha a kommentje-
ink eltűnnek, azt veszteségként
éljük meg, mert a személyiségünk
egy része tűnik el velük együtt.

A moderátorok felvetéseire a be-
szélgetésben részt vevők reflektál-
tak. Bálint Ákos például elmondta,
hogy Indiában egy hónapon keresz-
tül okostelefon nélkül élt, és nem
maradt le semmiről, holott csak a
klasszikus, analóg telefont hasz-
nálta. – Ezt nem gyakorolom itthon,
csak azt akartam kiemelni, hogy a
telefon mint létszükséglet kérdése
berögződöttség csupán, meg lehet
lenni nélküle is bizonyos fokig.
Bartha József szerint ki lehet ma-
gunkat zárni a társadalomból, de ez
emberre és munkára szabott dolog.
Tompa Enikő is osztotta ezt a véle-
ményt: – Sokszor szükségem van
arra, hogy hétvégén ne kapcsoljam
be a telefont, a rádiót, ne lépjek fel
a Facebookra. Lehet élni digitális
kapcsolat nélkül is. Ezt a gondolat-
menetet Ungvári Zrínyi Ildikó foly-
tatta: – Kivonulsz a társadalomból
valahova, de ezzel azt választod,
hogy olyan világba vonulsz ki,
amely a többieknek nem világa. Ez
egy döntés, meg lehet tenni. Más a
helyzet, amikor a munkádhoz kap-
csolódik a dolog. Mi, a Játéktér

szerkesztői például fizikai térben
mind máshol élünk, ezért állandóan
chatelünk és skype-os szerkesztő-
ségi gyűléseket tartunk – így dolgo-
zunk. Ez azért jó, mert elég gyors
tudsz lenni a világhoz képest, fel
tudod venni a mai információs kul-
túra ritmusát. Nagyon fontos, hogy
tanulj meg váltani, hiszen egyik
médium lassúbb, a másik gyorsabb.
Kupás János szerint aki kizárja
magát ebből a világból, az  digitális
remete. – A kérdés az, hogy érde-
mes-e így élni? A digitális eszközö-
ket észszerűen kell használni, de ez
nagyon nehéz. A facebookos élő
közvetítést momentán 118-an lát-
ják, már többen néznek minket élő-
ben, mint ahányan itt vannak a
teremben. Be lehet kapcsolni őket
ebbe a beszélgetésbe, miközben fi-
zikailag nincsenek itt. Olyan lehe-
tőség ez, aminek a fontosságát kár
lenne elminimalizálni. A baj akkor
kezdődik, amikor Imrének küldök
üzenetet, miközben ott ül az asztal
túloldalán. És nem kevesen tesznek
így… Fülöp Loránd hozzátette: – A
telefont azért visszük a hegyekbe,
mert térkép van rajta, vagy a segít-
ségével könnyebben ránk találnak a
hegyimentők. Pozitív, hogy ennyien
néznek minket, de negatív dolgokat
is eredményez mindez, például ami-
kor a fiatalok lehajtott fejjel men-
nek az utcán. A biztonság kérdése
nálam pont fordítva működik: nem

tudnak-e túl sokat rólam? Érdekes
ennek a kettőssége. Azt érzem,
hogy telítődve vagyunk, számos
rengeteg, teljesen fölösleges adattal
rendelkezünk. A munkám az inter-
nethez köt, de vannak olyan pilla-
natok, amikor szembe kell nézni az
üzleti partnerrel és megbeszélni a
dolgokat. Az internet kiegészíti, de
nem helyettesíti a személyes talál-
kozást. Fülöp Otília elárulta, a
munkáját internet nélkül is tudná
végezni, de ezekkel az eszközökkel
megszületik az elvárás, hogy hasz-
nálja őket. – Mintha én ezért már fe-
lelős lennék. Felmerül az
„egész-ség” kérdése is: a technoló-
gia belénk került, olyan kiegészí-
tőnkké válik, ami nélkül nem
érezzük, hogy ugyanazok lennénk,
akik voltunk – hallottuk a bő két és
fél órás beszélgetés folyamán.

Az esten számos, a témához kö-
tődő, szociológiai, technológiai, fi-
lozófiai szemszögből meg-
fogalmazott vélemény hangzott el,
az élő közvetítésnek nagy sikere
volt – e cikk írásakor több mint há-
romezren tekintették meg a 
Facebookra feltöltött felvételt. És a
digitális eszközök intelligens hasz-
nálata egy további kézzelfogható
előnnyel is járt: e sorok írója is ké-
nyelmes otthonában, egy nagy
bögre kávé mellett jegyzetelhetett
szerda délután. (knb)
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Kaáli Nagy Botond

Digitális remeték, netfüggő viszonyok

Az ismeretlen festő és a fényképész arisztokrata esete a két Bolyaival
Oláh-Gál Róbert új könyveiről



Soós Zoltán múzeumigazgató
tavaly a helyhatósági válasz-
tásokkor Marosvásárhely pol-
gármesterjelöltjeként a
figyelem középpontjába ke-
rült. A kampány ideje alatt,
majd közvetlenül utána
mondtak róla jót, rosszat.
Aztán végül, miután lecsen-
gett minden, és visszatért
régi beosztásába, nem hallani
róla. Megtörtük a csendet. A
választás utáni időszakról, a
múzeum terveiről beszélget-
tünk az igazgatóval. 

– Fölöttébb érdekes időszaka
volt életednek a tavalyi válasz-
tási kampány és a választás,
mivel függetlenjelöltként pró-
báltad meg a szinte lehetetlent,
hogy leváltsd a jelenlegi polgár-
mestert. Miután elült a politikai
vihar, visszatértél az „eredeti”
szakmádhoz és állásodba, úgy,
hogy a helyi tanácsban sem vál-
laltál feladatot. Teljesen vissza-
vonultál a közélettől? 

– Egyáltalán nem, sőt továbbra is
részt fogok venni a közösségépítés-
ben, a Forgatag, a múzeumi rendez-
vények szervezésében, vagy akár a
megye kulturális örökségvédelmé-
ért vállalt munkával. A kampányban
megtanultam, hogy miként kell
folytatni a közösségért vállalt mun-
kát, harcot. Számomra a legna-
gyobb tanulság az volt, hogy
megmutattuk a többségieknek: szá-
molniuk kell velünk. Nem enged-
hetjük meg magunknak, hogy
„leírjanak”. Ha egyesek úgy gon-
dolják, hogy a marosvásárhelyi ma-
gyar közösség létszámcsökkenése
ellenére visszaszorulóban van,
téved. Az engem támogatók szava-
zataikkal igazolták, hogy van jövő-
jük a marosvásárhelyi
magyaroknak. 

– Ennek ellenére a helyhatósági
választásokat követően a mai
napig pesszimista hangulat
uralkodik: elvesztettük a válasz-
tást, a helyi tanács pedig egye-
lőre szélmalomharcot vív a
katolikus iskola ügyében... 

– Tudjuk jól, hogy olyan város-
vezetéssel van dolgunk, amellyel,
csodák csodája, a sok korrupciós
dosszié ellenére nem történik
semmi. Horváth Annát, Kolozsvár
alpolgármesterét korrupció gyanúja
miatt felfüggesztették, ezzel szem-
ben Dorin Florea több ügyben vád-
lott, és továbbra is polgármester. Ez
is igazolja, hogy nem reális politikai
viszonyok uralkodnak Marosvásár-
helyen. Valóban egy jól meghatáro-
zott üzleti kör összefonódása tartja
fenn ezt az állapotot, ahol semmi
nem történik az akaratukon kívül,
és a város fejlődése jó ideje stagnál.
Logikus, hogy ha valaki ennyi ter-
het visel, nem tudja megfelelőkép-
pen irányítani a várost.
Tulajdonképpen nem is törődik
vele, mert a holdudvarába tartozók
már felélték a város vagyonát.
Bízom abban, hogy sikerül ennek
az állapotnak véget vetni. Ezért fo-
gott össze Marosvásárhely magyar-
sága a helyhatósági választásokon.
Az elkövetkezendő időszakban ezt
az összefogást kell megerősíteni és
meggyőzni minél több jóérzésű vá-
sárhelyi románt, aki nem attól fél,
hogy magyar lesz a polgármester,
hanem aki azt akarja, hogy ennek a
városnak legyen jövője, és hozzájá-
rul ahhoz, hogy a jelenlegi állapo-
tokat megváltoztassuk. 

– Öntsünk tiszta vizet a po-
hárba: a helyi tanácsban az
RMDSZ-frakciót erősítetted,
majd a helyhatósági választáso-

kon függetlenként indultál. Most
is az vagy? 

– A polgármesterjelölést el lehet
vállalni függetlenként, de minden-
képpen szükség van anyagi és
humán háttértámogatásra. A kam-
pányban is hangsúlyoztam, a füg-
getlenség lényege egy gesztus volt
a konkurens magyar politikai pártok
felé, hiszen nem akartam pálcát
törni senki fölött, ugyanakkor nyitás
volt a román közösség felé is azzal
az üzenettel, hogy nemcsak a ma-
gyar közösség gondjainak rendezé-
sét vállaltam fel, hanem a városnak
szerettem volna más jövőképet
ajánlani. Jelenleg az RMDSZ
Maros megyei szervezetének kultu-
rális alelnöke vagyok. Most lesznek
a tisztújítások. Amennyiben arra
kérnek, hogy tovább folytassam ezt
a munkát, vállalom. A múzeumon
keresztül több egyházközséget se-
gíthettem műemlék templomaik fel-
újításában. Ugyanakkor szeretnék
továbbra is meghatározó szerepet
vállalni a Forgatag, a mikházi fesz-
tivál, a Múzeumok éjszakája,
Maros-parti majális vagy akár a
március 15-i rendezvények szerve-
zésében. Ezeket a számunkra fontos
eseményeket új, a fiatalok számára

is vonzó tartalommal kell megtöl-
teni, és úgy érzem, ebben jó úton
járok. Ezek azért is fontosak, mert
minél erősebben kell éreztetnünk
jelenlétünket a városban. Nyilván,
ha három év múlva lesz politikai tá-
mogatás, akkor újra vállalhatom a
polgármesterjelölést. 

– Ha már visszatértünk a hely-
hatósági választásokhoz, meg
kell említenem, hogy az ígéretek
között volt a Bethlen Gábor-szo-
bor felállítása is, amely nagy
port kavart, az utóbbi időben vi-
szont nem hallottunk semmit
róla. 

– Tavaly októberben döntött a pá-
lyáztató művészi grémiuma, hogy
Harmat István marosvásárhelyi szü-
letésű, jelenleg Baján élő szobrász-
művész készíti el a szobrot. Elértük,
hogy a város tavalyi költségvetésé-
ben megjelent a szoborállítás költ-
sége, és a helyszínt is elfogadta a
tanács. A napokban találkoztam a
tanács RMDSZ-frakciójával, és is-
mertettem velük a szoborállítás
helyzetét. Előkészítés alatt áll a mű-
szaki terv, aminek költségeit az ön-
kormányzat kellene fedezze az idei
költségvetésből. Ezt követően a
polgármesteri hivatal szerződést
kell kössön a művésszel, hogy meg-
induljanak a konkrét munkálatok.
Sajnos, az eredeti ütemtervhez vi-
szonyítva mintegy féléves csúszás-
ban vagyunk, ami azt jelenti, hogy
ha jó ütemben haladnak a munkála-
tok, valószínűleg 2018-ban lesz a
szoboravató. 

– Nemcsak ezzel a szoborállítási
tervvel, hanem számos törté-
nelmi, művelődési rendez-
vénnyel emlékeztünk a szabad
királyi városi cím odaítélésének

400. évfordulójára. Ebben, de
az elmúlt időszakban is a mú-
zeum jelentős szerepet vállalt
abban, hogy a város kulturális
életét emelő, rangos kiállításon
elevenítsük fel a város múltját és
nem csak. Mire számíthatunk az
idén? 

– Büszkén mondhatom – és ez
nemcsak az én érdemem, hanem
kollégáimé, illetve a Maros Megyei
Tanácsé is –, hogy az elmúlt 10 év
alatt a Maros Megyei Múzeum re-
gionális intézménnyé nőtte ki
magát, hiszen rangos országos kiál-
lításoknak is a házigazdái lehettünk.
Az első ilyen nagy kiállítás két
évvel ezelőtt Románia ókori kincsei
voltak, majd a Budapesti Szépmű-
vészeti Múzeum jóvoltából Dürer,
Mantagna, Hogarth és más korabeli
alkotók metszeteit mutathattuk be.
Az idén, szintén a Szépművészeti
Múzeum közreműködésével, a
Zichy Jenő-féle gyűjteményt hoz-
zuk el, Németalföldtől Rómáig cím-
mel, ami XVI-XVIII. századi
európai festők műveit vonultatja fel.
S a mi közvetítésünkkel viszik majd
el a tárlat anyagát Bukarestbe, a
román Nemzeti Szépművészeti Mú-

zeumba. Hosszú utat kellett bejár-
nunk ahhoz, hogy országos
jelentőségű kiállításokat fogadhas-
sunk, ki kellett alakítani az ehhez
szükséges szakmai és műszaki hát-
teret. Ha így haladunk, elképzel-
hető, hogy négy év múlva akár
világszenzációnak számító kiállítást
is Marosvásárhelyre hozzunk. Ezért
is jelentősebb rendezvényeinket to-
vábbra is megszervezzük és fej-
lesztjük. A Múzeumok éjszakája
már háromnaposra nőtte ki magát,
egyre nagyobb a visszhangja a mik-
házi Római fesztiválnak is. Előké-
születben a Marosvásárhely a
XVI-XVII. században című kiállí-
tás, amelyen azt mutatjuk be, hogy
miként alakultak ki és működtek a
középkori mezővárosok. Ugyanak-
kor a református egyházzal közösen
szervezzük a reformáció 500. évfor-
dulójára a kiállítást, ahol bemutat-
juk, hogy mit jelent a reformáció az
erdélyi magyar közösségnek, mi-
lyen hatása volt az irodalomra, az
anyanyelvre, az oktatásra és a nem-
zettudat kialakítására. 

– Befejeződött a vár felújítása,
amelyet megnyitott ugyan a pol-
gármesteri hivatal, de még min-
dig üresek egyes helyiségek, és
úgy tűnik, hogy nincs kihasz-
nálva mind a lehetőség, amelyet
kínálhatna akár az idelátogató
turistáknak. Más városokban a
várakban, kastélyokban a kultu-
rális terek mellett hangsúlyozot-
tan jelen vannak a múltat idéző
kiállítások is. Milyen állandó
történelmi kiállítások lesznek a
várban? 

– Jelenleg a megyei múzeum ke-

zelésében van a központi épület,
ahol berendezzük a reformációról
és a város múltjáról szóló kiállítást.
Az elkövetkezendő hetekben tár-
gyalunk a vár igazgatóságával és a
polgármesteri hivatal képviselőivel
arról, hogy miként hasznosítsuk a
várat. Jeleztük, hogy ha a város
visszaadja a múzeumnak a kapu-
bástyát, ide a tulajdonunkban levő
mintegy 800 korabeli fegyverből
egy gazdag állandó kiállítást ren-
deznénk be. Van elképzelésünk a ré-
gészeti park hasznosításáról is. Azt
tervezzük, hogy a volt kolostor épü-
letében rekonstruálunk egy könyv-
másoló műhelyt. De mindez attól
függ, hogy mennyire érdeke a vá-
rosvezetőségnek, hogy valódi tarta-
lommal töltse meg a várat, vagy a
már megszokott olcsó fesztiválok
helyszíne lesz. 

– Tudomásom szerint tavaly a
múzeum munkatársai jelentős
régészeti ásatásokon, feltáráso-
kon vettek részt, ennek is kö-
szönhetően számos tudományos
dolgozat született. Milyen új-
donságokat tudhatunk meg a
megye múltjáról? 

– Tavaly több helyszínen voltak
régészeti feltárások. A marosvásár-
helyi vár felújításakor több izgal-
mas leletanyag került elő, ezekből a
már említett kiállításokon láthatnak
néhányat az érdeklődők. Kiemelt
helyszín volt a mikházi római vár
kutatása is. Itt a római fürdőt és az
erődbeli életet bemutató pavilon
mellé az idén egy harmadikat terve-
zünk, ahol helytörténeti anyagot ál-
lítunk ki a falu életéről, a
Ferenc-rendi kolostor könyvtáráról,
a reneszánsz korról. A leglátványo-
sabb eredmény a terelőút leletmen-
tésekor született. Nagyernye
határában előkerült egy V. századi
gepida temető több mint 100 sírral,
ahonnan több ezüstfibulát sikerült
kiásnunk. Tófalva határában előke-
rült egy II. századi római falu, ahol
a 11 épületmaradvány mellett feltár-
tunk két hun lovas sírt is, ami ritka-
ságszámba megy, ugyanis
Erdélyben nem telepedtek le a
hunok, az alföldi legelőkig vonul-
tak. Inkább katonai jelenlétről be-
szélhetünk Erdélyben, mivel a
hunok ellenőrzés alatt tartották az
itt élő germán (gepida) lakosságot,
így talán a két lelet is összeköthető.
Érdemes megemlíteni, hogy Jedd
határában őskori (neolitikum, réz-
kor) kultúrához tartozó falu marad-
ványaira bukkantunk. 

Nemcsak a földből előkerült le-
letanyaggal gazdagítottuk a mú-
zeum gyűjteményét, hanem a
megyei tanács támogatásának kö-
szönhetően számos értékes műtár-
gyat is sikerült vásárolnunk a
piacról. Egy marosvásárhelyi család
eladta a volt városi Teleki-palota
XVIII–XIX. századi főúri bútorait,
fegyvergyűjteményünk 76 – köztük
több egyedi – darabbal bővült, sike-
rült megvennünk ritkának számító,
Erdélyből származó tárgyakat, mint
az 1400-as évek elejéről való, góti-
kus, rézlemezből készült, arannyal
borított cibórium, XVI. és XVII
századi ón- és aranyozott ezüstkan-

nákat, az alsóporumbáki hutából
származó üvegedényeket, térképe-
ket, XVIII. századi néprajzi jellegű
kerámiát, amivel majd kiegészítjük
az említett, középkori várost bemu-
tató kiállításunkat. 

– Milyen régészeti ásatásokat
tervez az idén a múzeum? 

– Folytatjuk a mikházi feltárást,
visszatérünk a nyárádszentlászlói
templomhoz, ahol 12. századvégi
nemzetségi monostor alapjait tártuk
fel. Ez azért jelentős, mert igazol-
ható, hogy a székelység betelepe-
dése előtt volt egy egyházi
szervezet. A 11. század elején a ma-
gyar királyság konszolidált katonai
jelenléte bizonyítható a határvédő
várakkal, ez a feltárás viszont alátá-
masztja, hogy egyházi szervezet is
létezett ebben a korban. A megye-
székhelyhez közeli Malomfalván
(Morăreşti) találtunk egy VII–VIII.
századi gepida, szláv jelenléthez
köthető erődítményt, ami a XI. szá-
zadban is állt. A leletanyag segíthet
abban, hogy jobban megértsük Er-
dély ez időszakbeli betagolódását a
magyar királyságba.

– Nagyobb felújítási munkálato-
kat is végzett a múzeum. Tavaly
sikerült megszépíteni a néprajzi
részleg főtéri épületét, a Tolda-
lagi-palotát. Terveztek újabb be-
ruházási munkálatot? 

– Két nagy horderejű munkálatot
sikerült befejezni. A néprajzi rész-
leg épülete mellett a várban levő
volt katonai sorozó is megújult.
Mindkét helyen az idénre is marad-
tak simítási munkálatok. Az idén a
Kultúrpalota külső felújítását ter-
vezzük, ugyanakkor két EU-s pá-
lyázatot is készítettünk. Az egyik a
természetrajzi múzeum épületének
a rehabilitációját célozza. Ugyanak-
kor a görgényszentimrei kastélyt is
szeretnénk helyreállítani. Mindkét
pályázat túljutott az első szűrőn, fo-
lyamatban van a műszaki terv vizs-
gálata. Bízom benne, hogy legalább
az egyik megkapja a támogatást. A
görgényszentimrei kastély értékesí-
tése hosszú távú terveink egyike.
Sikerült felújítani a tetőszerkezetet,
ami fontos, hiszen ezáltal megőriz-
hetjük az épületek jelenlegi állagát.
Nagyon izgalmas épületegyüttes,
1640 körül építtette I. Rákóczi
György vadászkastélyát a vár alatt.
Ez teljes épségben áll, kibővítve a
barokk korban felhúzott szárnnyal.
Az idén befejezzük a kapuépület
felújítását. Szerettük volna, hogy a
munkálatok költségeit uniós ala-
pokból fedezzük, de a terület tulaj-
donjogi vitája miatt, ami az
erdészeti hivatal és a polgármesteri
hivatal között folyik, nem tudtuk
benyújtani a pályázatot. Ha ennek
ellenére jó ütemben halad a felújí-
tás, akkor négy éven belül a görgé-
nyi kastély régi fényében teljes
kapacitással megnyithatja kapuit a
látogatók előtt. Persze a hosszú távú
tervezgetéssel óvatos vagyok, mert
nem lehet tudni, mit hoz az ország
politikai-gazdasági helyzete. Remé-
lünk, és nem ülünk karba tett kéz-
zel. 
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A polgármester-jelöléstől a neolitikumig 
Politikai, történelmi időutazás 

Az előkészületben lévő kiállítás részletei                                                                                          Fotó: Vajda György

Vajda György

A görgényi kastély



Sok helyzetet kihagyott az
Astra, végül megérdemelten
nyerte az ASA elleni meccset
a labdarúgó 1. liga évnyitó
fordulójában. A papírforma
érvényesült a találkozón, és
igen-igen nagy meglepetés
lett volna, ha nem így törté-
nik, tekintve a marosvásárhe-
lyi klub helyzetét.

Bár a giurgiui alakulat az idény-
szünetben elvesztette gólzsákját
(Alibec a FCSB-hez távozott a
télen), másik meghatározó játéko-
sát, Budescut – akit ugyancsak a fő-
városiak próbáltak megszerezni –
sikerült megtartania, és ez elég volt
a sikerhez (nem véletlenül mondta
azt edzője, Marius Şumudică a mér-
kőzést követően, hogy Budescu a
román bajnokság Messije – a
szerk.). A házigazdák játékmestere
főszerepet játszott a három pont sor-
sát eldöntő találat megszületésében,
gólpasszát könnyedén értékesítette
az idényben első ízben zörgető Ta-
kayuki Seto az első játékrész máso-
dik felében. Ezt megelőzően irányító
szerepben lépett fel az Astra, míg az
ASA beérte a védekező szerepkörrel,
bár ezt meglepő határozottsággal
tette, úgyhogy a felsőházi rájátszásra
pályázó ellenfele nemigen tudott ve-
szélyes lenni Pap kapujára. A maros-
vásárhelyiek egyetlen valamire való
gólszerzési lehetősége közben a
Gabriel Mureşan nevéhez fűződött,
a Sziget utcaiak csapatkapitánya
azonban nem tudta kihasználni Sil-
viu Lung jr. bizonytalankodását. A
gól után némileg jobban kitámadott
az ASA, de a kialakított lehetősége-
ket nem tudta értékesíteni.

A marosvásárhelyiek legjobb játé-
kosa Pap kapus volt, aki első mecs-
csét játszotta a csapat színeiben, és
sok esetben parádésan hárított, akár
egy az egy elleni helyzetekben is.

„Nem az edzői stábon múlt a
pontszerzés. Mint általában, most is
az döntött, hogy az utolsó harminc
méteren belül milyen egyéni meg-
oldást választanak a játékosok.
Meglátszott, hogy a fiúk közül né-
melyeknek nagyon kicsi a tapaszta-
lata. Ha bár kicsivel felelősebben
kezelik a helyzeteket, és nagyobb
bátorsággal lépnek fel, nem tértünk
volna haza üres kézzel” – értékelte
a látottakat az ASA vezetőedzője,
Ilie Stan.

A következő fordulóban (február
10-én, pénteken, 17.30 órai kezdet-
tel) a marosvásárhelyi csapat a Te-
mesvári Poli ACS csapatát fogadja.
A mérkőzést nem Marosvásárhe-
lyen, hanem Kolozsváron, a CFR
otthonául szolgáló dr. Constantin
Rădulescu stadionban rendezik. A
döntés okául a Sziget utcai Trans-
Sil stadion gyepszőnyegének álla-

potát jelölték meg a marosvásárhe-
lyi klubnál. Az ASA honlapján azt
írták: mivel hét nappal a találkozót
megelőzően be kell jelenteni, me-
lyik pályán kívánják lejátszani a ta-
lálkozót, ezért a kolozsvári
létesítményre esett a választásuk,
ugyanis amikor ez a döntés szüle-
tett, akkor még fagyos, havas-jeges
volt stadionjuk gyepszőnyege.
Azóta ugyan lényegesen enyhült az
idő, sokat esett az eső, így a hó
szinte mindenütt elolvadt, de mivel
a pályának nincs melegítőberende-

zése, ha most rámennének, a játék-
tér sártengerré változna, ami ugyan-
csak nem szolgálná a csapat
érdekeit. Tekintve ugyanakkor,
hogy az elmúlt időszakban a Trans-
Sil stadionban is nagyon gyenge
volt az érdeklődés az ASA hazai
meccsei iránt, és hogy az ellenfél a
ranglista utolsó helyezettje, így vél-
hetően nem sokan bánkódnak majd,
hogy a marosvásárhelyi csapat ez-
úttal Kolozsváron tesz eleget 
házigazdai mivoltából fakadó köte-
lességének.

Az ASA szurkolói az elmúlt
években már hozzászokhattak,
hogy félévente ismételten meg kell
tanulniuk a neveket, meg kell szok-
niuk az új arcokat. Nincs ez más-
ként most sem, bár – mondhatnák
sokan – minek? Június-júliusban
úgyis kezdhetik elölről a tanulást...

Hiába, rég elmúltak azok az
idők, amikor négy-öt éven át be-
téve tudta minden stadionlátogató
az ASA egykori aranycsapatának
felállását, a játékosokat pedig
messziről felismerték az utcán, ma
azt kell ízlelgetnünk, hogyan hang-
zik: Pap, Rugalasz, Nicoliţă, Bât-
foi... Ha valakinek nem tűnne
ismerősnek, ők az ASA új játéko-
sai, a kezdőcsapatból, az év első
mérkőzésén.

Új játékosok, az eredmény
(eredménytelenség) azonban nem
változott – mondhatják sokan a 
giurgiui vereséget követően, amely
tovább csökkenti a csapat bennma-
radási esélyeit az élvonalban, az új
nevekkel azonban mégiscsak meg-
változott valami. Több mint egy év
után érzékelhető volt valami a ma-
rosvásárhelyi csapat játékában,
amit győzni akarásnak nevezhet-
nénk. Ha eddig sok volt a nagy név
(különösen a tavaly tavasszal, de
az őszi felállásban is), az anyagi
nehézségek miatt ezek inkább csak
a szerződésből fakadó rend kedvé-
ért léptek pályára. A klub pénzügyi
helyzete azóta sem rendeződött
megnyugtatóan, azonban azok a
játékosok, akiket ki tudja mivel si-
került meggyőzni, hogy Marosvá-
sárhelyen játsszanak bár az idén

tavasszal, mintha más ambíciót
képviselnének. A gond az, hogy já-
téktudásuk elmarad a távozók né-
melyikétől, ráadásul Giurgiun
messziről látszott, hogy nem iga-
zán tudja, hogy merre találhatóak
a társai a pályán.

Két név mindenképpen kieme-
lésre méltó: Pap nélkül egészen
biztosan sokkal nagyobb méretű
zakót kapott volna a csapat. Nico-
liţă pedig úgy járt, mint az a ta-
pasztalt túrázó, akinek folya-
matosan meg kell állnia, hogy be-
várja lemaradt társait. Az egykor
BL-ritmushoz szokott játékos nem
az a típus, aki olyan egyéni techni-
kával rendelkezzék, hogy egyedül
is meg tudná oldani a bonyolultabb
helyzeteket (ha ez nem így lenne,
nem került volna az ASA-hoz),
azonban ameddig társai nem segí-
tik kellőképpen, aligha várható el
tőle nagyobb eredményesség.

Ami aggasztó, az a védelem tel-
jesítménye, igaz, a Candreával
való improvizáció nem is ígért túl
sok jót. Nem úgy tűnik, hogy a tár-
sak szintjére tudna nőni Petriş
vagy Balgiu, márpedig ha a közép-
pályán nem sikerül megtartani a já-
tékszert, hasznos labdákkal
indítani a csatárokat, nehéz lesz
gólt szerezni.

Sok idő azonban nem áll rendel-
kezésre, hiszen már csak négy for-
duló van az alapszakaszból, és a
rájátszást nem kellene túl nagy hát-
rányból kezdeni. Vagy, ahogy Ilie
Stan fogalmazott a giurgiui veresé-
get követően: ha kiesünk, ez van
(!?). (Drukker)
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Minden bizonnyal megszűnik a
Brassói Futballklub, miután a
helyi táblabíróság nem engedé-
lyezte, hogy a csődbiztos előter-
jessze átszervezési elképzelését.
Az ügyet visszautalták a brassói
törvényszékhez, amely kimond-
hatja a sportszervezet csődjét. 

A Cenk alatti város csapata je-
lenleg a 2. ligában szerepel, és 38
ponttal a ranglista 3. helyét fog-
lalja el, mindössze egy pont hát-
ránnyal a második helyezett aradi
UTA Öreg Hölgy együttese mö-
gött, így akár 1. ligás feljutásra is
esélyes lehet (a 2. ligából az első
két helyezett közvetlenül kvalifi-
kál az első osztályú bajnokságba,
míg a harmadik selejtezőt játszik),
amennyiben a klub anyagi hely-
zete megengedi. A finanszírozással
azonban továbbra is gondok van-

nak, jelentések szerint az ősszel
abból a pénzből éltek, amelyet
Alexandru Chipciu átigazolása
nyomán fizetett az Anderlecht a
FCSB-nek, a vételár egy része
ugyanis a válogatott játékos ko-
rábbi klubjaként a brassóiakat il-
lette, a futballista fővárosba
távoztakor megkötött szerződés
értelmében.

A Brassói FC átszervezésével
megbízott társaság elképzelését
megtámadta a helyi adóhivatal, a
táblabíróság pedig helybenhagyta
a beadványt, egyben elutasította a
klub egyik hitelezőjének kérését
az adósságok törlesztésével kap-
csolatosan. Az ügy visszakerül a
helyi törvényszékre, amely vára-
kozások szerint kezdeményezi
majd a klub csődjének kimondá-
sát.

Újabb nagy múltú erdélyi klub
a süllyesztőben

Két mérkőzést játszott az elmúlt
napokban a törökországi Belekben
edzőtáborozó Sepsi OSK 2. ligás
labdarúgócsapata: előbb a Nyíregy-
házi Spartacus, majd a Soroksár SC
volt a háromszéki alakulat ellenfele,
adta hírül közösségi oldalán a klub.

Pénteken a Nyíregyházi Sparta-
cus a 78. percben szerzett góllal di-
adalmaskodott a Sepsi OSK felett.
A székelyföldiek azonban már a 3.
percben megszerezhették volna a
vezetést Ene révén, a csatár emelés-
sel próbálkozott, de az ellenfél ka-
pusa elcsípte a labdát. A
folytatásban a nyíregyháziak birto-
kolták többet a labdát, helyzeteik is
adódtak, azonban Niczuly Roli tette
a dolgát. Nagy helyzeteik így is
nekik voltak, de Ene és Hadnagy
nem tudták gólra váltani azokat. A
második félidőben előbb Damian,

majd Hadnagy szabadrúgása akadt
el a sorfalban, rúgtak egy kapufát is,
a kipattanó labdát azonban Had-
nagy fölé lőtte. A Spartacus játéko-
sai előtt is több lehetőség adódott,
amelyek közül egyet a 78. percben,
egy bal oldalról elvégzett szöglet
nyomán ki is használtak. A mérkő-
zés végéig már nem sikerült egyen-
líteni, így az OSK vereséget
szenvedett.

Eredmény: Sepsi OSK – Nyír-
egyházi Spartacus 0-1 (0-0). A
Sepsi OSK kezdő tizenegyének
összetétele: Niczuly – Burlacu,
Ursu, Damian, Dumbravă – Iovu,
Ghingha, Thiaw, Plămadă – Had-
nagy, Ene.

Szombaton második edzőmérkő-
zését is elvesztette az Antalyában
edzőtáborozó Sepsi OSK. Ezúttal a
magyar másodosztályban szereplő

Soroksár SC ellen szenvedtek vere-
séget 0-2 arányban. A gól nélküli
első félidőt követően – amelynek
legnagyobb helyzete Babei nevéhez
fűződik – a mérkőzés 66. és 75. per-
cében szerzett gólokkal győzött a
Soroksár SC. A pénteki meccshez
képest teljesen más felállásban ját-
szott a csapat, játéklehetőséget kap-
tak a fiatalok, így a szakmai stáb
mindenkit láthatott játszani. Tegnap
csak edzés szerepelt a programban,
ma viszont újabb felkészülési mér-
kőzést játszanak a lengyel másod-
osztály középmezőnyéhez tartozó
Podbeskidzie Bielsko Biala ellen.

Eredmény: Sepsi OSK – Sorok-
sár SC 0-2 (0-0). A Sepsi OSK-ban
játszottak: Fejér – Chiş, Mitra, Ursu
(Ghinga), Răduţoiu – Jakab
(Tofan), Minciună, Ţuţu, Huiban –
Babei (Veress), Bujor.

Sepsi OSK: Két vereség Törökországban

Ismét meg kell tanulni 
a csapatot

Farczádi Attila

Szerkeszti: Farczádi Attila
984.

Ranglista
1. Viitorul 22 14 3 5 31-20 45
2. Craiova 22 12 4 6 33-21 40
3. FCSB 21 12 4 5 27-16 40
4. Medgyes* 21 10 7 4 33-21 34
5. Dinamo 22 9 5 8 34-30 32
6. Astra 22 9 5 8 22-25 32
7. CFR** 21 10 6 5 34-20 30
8. Jászvásár 22 7 5 10 23-24 26
9. Botoşani 21 7 4 10 25-25 25
10. Voluntari 22 7 4 11 27-34 25
11. Pandurii** 22 6 7 9 23-33 19
12. Chiajna 21 4 5 12 11-26 17
13. ASA*** 22 5 3 14 19-34 9
14. Poli ACS****21 6 4 11 21-34 8 
* 3 büntetőpont levonva
** 6 büntetőpont levonva
*** 9 büntetőpont levonva
****14 büntetőpont levonva

Főszerepben a román Messi: egyetlen 
villanása elég volt, hogy legyűrjék az ASA-t

Daniel Niculae többször próbálkozott, de nem tudta bevenni az ASA kapuját: Pap nélkül egé-
szen biztosan sokkal nagyobb méretű zakót kapott volna a csapat.    Sportpictures Fotó

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 22. forduló: Astra Giurgiu – Marosvásárhelyi ASA 1-0 (1-0)
Giurgiu, Marin Anastasovici stadion, 1500 néző. Vezette: Cătălin Popa (Buka-

rest), Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Gabriel Constantinescu (Bukarest).
Gólszerző: Takayuki Seto (28.) – Budescu remek labdával szolgálta ki a japán

idegenlégióst, aki az elvetődő Pap alatt a hálóba gurított. Az ASA kapusa érin-
tette a játékszert, de későn vetődött, így hárítani nem tudta a gólt.

Sárga lap: Săpunaru (33.), illetve Gabriel Mureşan (38.).
Astra: S. Lung jr. – Al. Stan, Săpunaru, Fabricio, J. Morais – Takayuki Seto,

Lovin, Teixeira (77. Geraldo Alves) – Al. Ioniţă II, D. Niculae, Budescu.
ASA: Pap – Velayos, Rougkalas, Candrea, Mendy – Balgiu (75. Schieb), G.

Mureşan, Petriş (46. Deaconu) – Nicoliţă, Bâtfoi, Ciolacu (63. C. Rus).
További eredmények a 22. fordulóból: Zsilvásárhelyi Pandurii – Jászvásári

CSM Politehnica 1-1, USK Craiova – Voluntari FC 5-0, Bukaresti Dinamo – Kons-
tancai Viitorul 1-2. Tegnap lapzárta után játszották: Botoşani FC – Concordia
Chiajna, Kolozsvári CFR – Bukaresti FCSB. Ma este 8-tól rendezik: Temesvári
Poli ACS – Medgyesi Gaz Metan.

Marius Şumudică ölelgeti a péntek este gólpasszt jegyző Constantin Budescut a Pro Sport fel-
vételén: nem véletlenül tartja nagyra mester a tanítványát, és ugyancsak nem véletlen, hogy
a kiváló képességű futballista az Astránál maradt
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Kilencedik nemzetközi idényét
kezdi meg az ország egyetlen kon-
tinentális kerékpárcsapata, a Tusnad
Cycling Team. A paralimpiai bajnok
Novák Károly Eduárd által létreho-
zott Hargita megyei csapatnak az öt
hazai kerekes mellett négy légiós,
három argentin válogatott és egy
orosz sportoló is tagja lesz.

Tavaly a csapat tagja volt az ar-
gentin Ruben Ramos, Cristiano Va-
loppi – Novák Károly Eduárd
személyi és az argentin válogatott
edzője – javaslatára újabb két
„puma” csatlakozik idéntől a Tus-

nad Cycling Team-hez. „Azért esett
a választásunk az argentin trióra,
mert logisztikai szempontból is elő-
nyös mind számukra, mind szá-
munkra, ugyanakkor az
alkalmazkodásuk is sokkal köny-
nyebb lesz így. Az argentin verseny-
zők májusban érkeznek, és itt is
maradnak az idény végéig” –
mondta a TCT vezetője, Novák Ká-
roly Eduárd.

A csíkszeredai csapat március
végén kezdi el versenyévét, az első
viadal, amelyen a csapat indul, a
magyarországi évadnyitó Bonyhádi

Nagydíj lesz. Az év folyamán vi-
szont több rangos körversenyen is
jelen lesznek a Tusnad Cycling
Team kerékpárosai, a csapat ver-
senynaptárában szerepel többek kö-
zött az Ukrán, a Szlovák, a Szerb,
a Magyar és a Bolgár Kerékpáros
Körverseny is, ám a legfontosabb
célkitűzés továbbra is a Romániá-
ban rendezendő nemzetközi kerék-
páros versenyeken az élmezőnyben

végezni. „Számunkra továbbra is a
Székelyföld Kerékpáros Körverse-
nyen való győzelem a fő cél.
Ugyanakkor az élmezőnyben sze-
retnénk zárni a Bihar és a Szeben
Kerékpáros Körversenyen is, ahol
az előzetes bejelentkezések alapján
nagyon erős, a világelithez tartozó
csapatok lesznek jelen” – tette
hozzá az ötszörös világbajnok
Novák.

A Tusnad Cycling Team legfőbb célja idén, hogy megnyerje a Székelyföld Kerékpáros Körversenyt

Európában tekernek, hegymenőkkel

Prokontinentális csapattól érkezett
Az idei év legjelentő-

sebb igazolása a Tusnad
Cycling Team számára az
orosz Leonyid Krasnov, aki
az elmúlt időszakban a pro-
kontinentális Gazprom
RusVelo csapat tagja volt.
Az orosz sportoló többek
között szakaszokat nyert az
Észt és a Moszkva Körver-
senyen. „Csapatunk ide-
genlégiósai számára egyéni
teljesítményalapú célokat
tűztünk ki, ők kell majd a
többletet jelentsék a csapat-
ban. Az orosz kerekest egy
ügynök ajánlotta be hoz-
zánk, Krasnovtól pedig azt
várjuk, hogy néhány verse-
nyen ő legyen a vezéregyé-
niségünk” – mondta Novák
Károly Eduárd.

A TCT idei csapata
Kerekezők: Novák Károly

Eduárd (40 éves), Sebestyén
Szabolcs (25 éves), László Péter
(18 éves), Szabó Norbert (23
éves), Bartha Csaba (23 éves),
Leonid Krasnov (orosz, 29 éves),
Laureano Rosas (argentin, 26
éves), Hugo Velasquez (argen-
tin, 24 éves), Ruben Ramos (ar-
gentin, 24 éves).

Technikai stáb: Cristiano Va-
loppi (sportigazgató), Csicsáky
Tamás és Lázár Nándor (szere-
lők&sportigazgató-helyettesek).

Novák Ede a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi

TVR Sípszó után című sportműsorában Szucher Ervin a Román Ke-
rékpár-szövetség elnökével és a 2012-es londoni paralimpiai bajnok
Novák Károly Eduárddal beszélget a hazai kerékpár helyzetéről és
a föderációt övező botrányokról.

Leonyid Krasnovtól azt várják, hogy néhány verse-
nyen a csapat vezéregyénisége legyen

* Dárdai Pált választották az ősz
legjobb edzőjének a német labda-
rúgó-bajnokság honlapján. A bun-
desliga.de oldalon lebonyolított
voksoláson a Hertha BSC-t irányító
magyar szakember mellett Ralph Ha-
senhüttl (RB Leipzig), Julian Nagels-
mann (Hoffenheim) és Peter Stöger
(Köln) volt a jelöltek között. A január
utolsó napján lezárult szavazáson a
trénerekre összesen 51.488 voks ér-
kezett, ebből 17.468-an gondolták
úgy, hogy Dárdai volt a legjobb, ami
34 százalékos arányt jelent. A máso-
dik helyen záró Nagelsmannra 11.225
szavazat érkezett. A Hertha – amely jelenleg
ötödik helyen áll a bajnokságban – az utóbbi
időben nincs jó formában, az elmúlt öt baj-
noki mérkőzéséből négy vereség mellett
mindössze egyet nyert meg.

* Puskás Ferenc-szobrot avattak Melbo-
urne-ben az Olimpiai Parkban szombaton.
Az alkotást Les Murray, az SBS magyar
kommentátorlegendája, Robert Belteky, a
szoborállítást kezdeményező üzletember,
Bruce Atkinson, Victoria állam parlamenti
felsőházának és az ausztrál szenátusnak az
elnöke, valamint Németh Zsolt, a magyar
országgyűlés külügyi bizottságának elnöke
leplezte le. Az ünnepségen több mint két-
száz érdeklődő vett részt, közöttük Puskás
több volt játékosa.

* A magyar csapatok közül a Ferencváros
kapta a legtöbbet, majdnem egymillió eurót
az Európai Labdarúgó-szövetségtől (UEFA)
kompenzációként a tavalyi Európa-bajnok-
ságon, s annak selejtezősorozatában szere-
pelt játékosaiért. Összességében a Juventus
jutott a legnagyobb összeghez, közel 3,5
millió euróhoz. A kompenzációs lista alap-
ján az UEFA 150 millió eurót osztott szét 54
ország 641 csapata között. Az összeg egy-
harmadát a kvalifikációs sorozat, kétharma-
dát pedig a franciaországi Eb alapján fizette
ki az UEFA. A 150 millióból 13 magyar
klub összesen 2 318 695,61 eurót kapott. A
sort magasan a Ferencvárosi TC vezeti, a
zöld-fehérek ugyanis 982.136,21 euróval
gazdagodtak, míg a második legtöbbet a Vi-
deoton kapta 421.249,29 euróval. A listán a
harmadik a Debrecen 210.234,88 euróval.
A 13 klub közül hétnek fizetett legalább 100
ezer eurót az UEFA. Az UEFA egyúttal azt
is jelezte, hogy a kompenzációs összeg a
következő Eb-re 200 millió euró lesz.

* Távozott a Videoton labdarúgócsapatá-
nak portugál középpályása, Filipe Oliveira.
A székesfehérvári klub honlapjának beszá-

molója szerint a 32 éves játékos szerződését
közös megegyezéssel bontották fel. A por-
tugál középpályás öt és fél évet töltött a Vi-
deotonnál, ebben az időszakban 192
tétmérkőzésen 29 gólt szerzett, egy bajnoki
arany- és három ezüstérmet ünnepelhetett,
illetve nyert Szuperkupát és Ligakupát is.
Oliveira a 2012-es Európa-liga-menetelés
során – amikor együttese a csoportkörbe ju-
tott – a szlovák Slovan, a belga Gent és a
portugál Sporting hálójába is betalált. Oli-
veira a ciprusi Anorthoszisz Famagusztában
folytatja pályafutását.

* A DVSC korábbi csapatkapitánya, Sza-
kály Péter a labdarúgó NB II-ben listavezető
Puskás Akadémiához igazolt. A felcsúti
klub honlapjának beszámolója szerint a 30
éves, hatszoros válogatott középpályás szer-
ződése fél plusz két évre szól. Szakály Péter
2008 januárjában került Debrecenbe, ahol
kilenc évig futballozott, 2011-től csapatka-
pitányként. A DVSC színeiben négyszeres
bajnok, háromszoros Magyar Kupa-, illetve
egyszeres Szuperkupa- és egyszeres Liga-
kupa-győztes lett. A középpályást a
2011/12-es szezon után a Hivatásos Labda-
rúgók Szervezete, a 2013/14-es idény után
pedig a szövetség (MLSZ) választotta az
évad legjobb játékosának.

* Giacomo Bonaventura, az AC Milan
labdarúgócsapatának egyik legjobbja súlyos
sérülés miatt a mostani szezonban már nem
játszhat. A nyolcszoros olasz válogatott kö-
zéppályás az Udinese elleni bajnokin szen-
vedett combsérülést, amelyet meg kellett
műteni, s a felépülése legalább négy hóna-
pot vesz igénybe. A Milan számára szintén
rossz hír, hogy Bonaventura mellett a csapat
válogatott védője, Mattia De Sciglio is meg-
sérült. Rá egy hónap kihagyás vár. Vincenzo
Montella együttese a hetedik helyen áll a
Serie A-ban, az Olasz kupából pedig a na-
pokban kiesett.

RÖVIDEN

Nem kicsiség: Dárdai a Bundesliga legjobb edzője! BZ Berlin Fotó

A 2024-es olimpia megrendezésére pá-
lyázó Párizs megkezdte a nemzetközi kam-
pányát. A pályázat hivatalosan angol nyelvű
„Made for Sharing” szlogenjét a francia
nemzeti színekkel megvilágított Eiffel-to-
ronyra péntek este kivetítve fedték fel a szer-
vezők.

„Az olimpiai játékok szenvedélyét példa
nélküli ünnepléssel szeretnék megosztani a
stadionokban és az utcákon is” – mondta a
nemzetközi sajtó képviselőinek Tony Estan-
guet, a párizsi pályázati bizottság társelnöke.
Az angol nyelvű szlogennel pedig egyetemes
jelleget kívánnak a szervezők a francia pá-
lyázatnak kölcsönözni. 

A háromszoros olimpiai bajnok, ötszörös
vb-győztes francia szlalomkenus kiemelte,
hogy az olimpiai játékokhoz hasonlóan Pá-
rizs városa is a megosztás jelképe, ezért szá-
mos olyan eseménnyel készül a francia
főváros, amelyet nem kizárólag a sportléte-
sítményekben, hanem a közösségi tereken
kívánnak megszervezni, azért, hogy min-
denki részese lehessen az olimpiának. 

Néhány órával azután, hogy egy feltéte-
lezhetően iszlamista elkövető késsel támadt
járőröző katonákra a Louvre múzeumánál,
Bernard Cazeneuve kormányfő a nemzet-
közi sajtótájékoztatón úgy vélte, hogy a biz-
tonsági erők gyors válasza bebizonyította,
hogy Párizs kiválóan felkészült az olimpia
biztosítására, a rendőrség hatékonyan tud
fellépni. Arra is emlékeztetett, hogy az el-
múlt években Franciaország harminc világ-
versenyt rendezett, s egyiken sem voltak
biztonsági gondok. 

„Franciaország folya-
matosan fejleszti a biz-
tonsági intézkedéseket a
nagy események biztosí-
tására” – hangsúlyozta a
miniszterelnök. „A ter-
rorfenyegetettség min-
denhol jelen van a
világban. Miután minket
már ért támadás, adaptál-
tuk az erőinket. Ezt tet-
tük a 2016-os labdarúgó
Európa-bajnokságon, ezt
tesszük majd 2024-ben
is” – tette hozzá. 

A miniszterelnök azt is
elmondta, hogy Francia-

országban a pályázatot egyaránt a kormány-
zat és a politikai ellenzék, valamint a civil
társadalom, a szakszervezetek és az üzleti
világ is támogatja. „Párizs hidakat, nem
pedig falakat épít” – fogalmazott Bernard
Cazeneuve. 

Anne Hidalgo, Párizs főpolgármestere is
azt emelte ki, hogy a köztereken Párizsban
nagyon magas szintű a biztonság. „Párizs va-
lóban egy globális város, európai város,
olyan város, amely mindenkié. Ahhoz, hogy
valaki párizsi lehessen, nem kell hogy Pá-
rizsban szülessen” – fogalmazott a spanyol
származású városvezető.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB)
pénteken megkapta a párizsi pályázati doku-
mentáció harmadik részét, amelyben a szer-
vezők konkrétan részletezik, hogyan
képzelik el a sportversenyek rendezését, a
helyszínek közötti közlekedést, a versenyzők
elszállásolását. A tervek szerint az olimpiko-
nok 85 százaléka félórás távolságon belül, 30
százalékuk pedig ötperces távolságra lakna
a versenyek helyszínétől. 

A pályázat szerint Párizsban 90 ezer ho-
telszoba áll majd rendelkezésre a belváros tíz
kilométeres körzetében az olimpia idején, a
játékokhoz szükséges létesítmények 95 szá-
zaléka pedig – a szervezők szerint – már ké-
szen áll.

Párizs 1900-ban és 1924-ben rendezett
nyári olimpiát. A NOB a 2024-es helyszín-
ről, azaz a Los Angeles-i, a párizsi és a bu-
dapesti pályázatról szeptember 13-án, a limai
kongresszusán dönt.

Olimpia 2024: Párizs megkezdte 
a nemzetközi kampányát

Számos olyan eseménnyel készül a francia főváros, amelyet nem kizárólag a
sportlétesítményekben, hanem a közösségi tereken kívánnak megszervezni,
azért, hogy mindenki részese lehessen az olimpiának. L’Express Fotó



Nem igazán kényeztette el idegen-
beli sikerekkel a 2016-2017-es bajnoki
idényben a Marosvásárhelyi CSU Me-
dicina női röplabdacsapata a szurko-
lóit, eddig csupán Karácsonkőn tudott
nyerni (akkor is öt játszmában), mégis
kötelezőnek kellett tekinteni a három
pont begyűjtését az utolsó előtti helyen
álló Galac otthonában. A papírforma
pedig érvényesült a Duna partján, a
marosvásárhelyi csapat viszonylag
könnyedén nyerte mind a három játsz-
mát, csak a harmadikban engedte vala-
mivel közelebb magához az ellenfelet.
Pontosabban a Galac 8-2-re is vezethe-
tett az elején, ám 19-21 után már

egyetlen pontot sem tudtak gyűjteni a
házigazdák.

Hat fordulóval az alapszakasz vége
előtt így a Medicina ismét három pontra
közelítette meg a felsőház alsó határát
képező 6. helyet, és a következő fordu-
lóban a CSM Târgovişte együttesét fo-
gadják a Pongrácz Antal-csarnokban,
szombaton 18 órától. A mérkőzés nem
ígérkezik egyszerűnek, a Dinamo elleni
győzelem után azonban bármi megtörtén-
het, és a házigazdáknak semmi veszíteni-
valója a magasabban jegyzett vendégekkel
szemben. Ha pedig sikerül győzni, akkor
tényleg elérhető az a jó ideig megközelít-
hetetlennek tartott 6. hely. (B. Zs.)

Elveszítette az utolsó mérkőzést is a női
kosárlabda Nemzeti Liga alapszakaszá-
ban a Marosvásárhelyi Sirius. Aradon egy
közvetlen ellenlábassal vívott találkozón
21 ponttal maradt alul Steff Zakariás
csapata.

Mint szinte minden eddigi mérkőzésen, a ma-
rosvásárhelyi együttes a negyven perc mintegy
kétharmadában hozzávetőleg egyenlő ellenfél tu-
dott maradni, de most is becsúszott néhány perc,
amelyek során az ellenfél döntő előnyt szerezhe-
tett. Igaz, ezúttal egyébként is többnyire Arad ve-
zetett, ám amikor még „látótávolságra” volt, azaz
tíz pontot kellett volna behoznia a Siriusnak a ne-
gyedik negyed elején, Arad dobott zsinórban 12-
t, ezzel végleg lezárva a találkozót.

A Siriusnál ezúttal Angel Robinson volt a leg-
eredményesebb pontszerző, 24 ponttal, a sikeres
kísérletei mellé azonban még egyszer annyiszor
maradtak ki a dobásai, és nem triplákról van szó.
Ami a távoli kísérleteket illeti, Gregory 4/8-as
mutatója mellett Daniel 0/8-as statisztikája jelzi,
hogy hol lehetett volna javítani a teljesítményen.

Amint a mérkőzés előtt is jeleztük, szinte az
utolsó esélyét játszotta el a csapat Aradon, hogy
elkerülje az utolsó előtti helyet a középszakaszt
követően is, vagy ha úgy tetszik, bejusson a rá-
játszásba. A középszakaszban ugyanis még egy

oda-vissza kört játszanak a 7-10. helyezettek, ami
hat fordulót jelent. A Sirius azonban már most is
négy pont távolságra van az előtte állóktól, ami
gyakorlatilag behozhatatlanná teszi a hátrányt
ilyen kevés mérkőzés után. Márpedig elméletileg
az utolsó két csapat kiesik. Szerencsére, ez a va-
lóságban valószínűleg mégsem lesz így, hiszen
így is roppant megcsappant az élvonalbeli csapa-
tok száma, azaz akkor sem esik majd ki senki, ha
lesz olyan klub, amely az 1. liga végén fel kíván
jutni az élvonalba.

A középszakasz előtt (amelynek első forduló-
jában, február 18-án, a marosvásárhelyi csapat
ismét Aradra látogat) a Románia-kupában javít-
hat a Sirius, csütörtökön Sepsiszentgyörgyön 20
órai kezdettel Alexandria ellen játszik a negyed-
döntőben, továbbjutás esetén pedig másnap ren-
dezik az elődöntőt, amelyben a Galaci Phoenix –
Brassói Olimpia meccs győztese lesz az ellenfél.

A létszámbővítésben bízva

Régen kísérte akkora felhábo-
rodás játékvezetői brigád
munkáját, mint szombat este
Marosvásárhelyen, a Maros
KK – Bukaresti Steaua CSM
mérkőzés alkalmával. A talál-
kozót a fővárosiak hosszabbí-
tás után nyerték, azonban a
játékra alaposan rányomta
bélyegét a sípmesterek mun-
kája.

A marosvásárhelyiek vezetőed-
zője, Szászgáspár Barnabás több
mint félórával a mérkőzés után is
ráncolta a homlokát, közben az
egyik újságíró kolléga nem éppen
szalonképes hangnemben folytatott
párbeszédet a második emeletről a
bukaresti klubnak a meccs után pá-
lyán maradt (a parketten nyújtó) já-
tékosaival és egyik gyúrójával. Egy

másik kolléga pedig még a sajtótá-
jékoztatót megelőzően értésre adta,
hogy ő bizony főleg azért jött oda (a
sajtószobába), mert meg akarja kér-
dezni a bukarestiek edzőjétől, hogy
a pofátlanságnak van-e határa.

Szó, ami szó, a felháborodást
mindenki érezte, aki ilyen vagy
olyan minőségében megtekintette a
mérkőzést. Olyanok is üzentek,
akik a televízió képernyőjén követ-
ték a ligeti sportcsarnokban zajló
eseményeket, és bár nem marosvá-
sárhelyiek, de szimpatizálnak a Tig-
risekkel. A játékvezetői hármas
sokszor érthetetlen döntéseket ho-
zott, amelyek ellentmondtak min-
denféle logikának – mert előfordul
ugyebár, hogy egy téves ítéletet
utóbb, amikor egy kétesélyes dön-
tés kínálkozik, kompenzálnak. Ezt
általában a felek mosollyal az arcu-
kon tudomásul veszik, legyintenek
egyet, és mennek tovább. Ezúttal

azonban semmi ilyesmiről szó nem
volt, a bírók rendre befújtak olyan
szabálytalanságokat, amelyek nem
történtek meg, határesetben rend-
szerint a vendégek javára ítéltek,
határozataikkal már-már hajtották a
nagy szünet után hátrányba került
bukarestieket, hogy fordítsák meg
az állást. Ne feledkezzünk meg az
előzményekről sem: a Steaua CSM
az előző fordulókban nem várt po-
fonokba szaladt bele, és nagyon
megnehezítette volna a helyzetét
egy újabb vereség. Ráadásul a ma-
rosvásárhelyi mérkőzésre jelölt bri-
gádba egyetlen nemzetközi
tapasztalattal rendelkező bírót jelöl-
tek, aki ahelyett, hogy jó példát mu-
tatott volna két társának, teljes
káoszt idézett elő. További találga-
tásokra adhat okot, hogy nevezett
játékvezető – Mircea Şerban – pi-
teşti-i, és a déli város a Maros KK
közvetlen riválisa az első hat közé
jutásért folyó küzdelemben, amely
már biztos részvételt jelent a ráját-
szásban.

A bíráskodást amúgy érdekes
módon a Steaua CSM vezetőedzője,
Claudiu Fometescu is nagyon gyen-
gének értékelte, és azt mondta,

hogy nagyon sok olyan döntése volt
a mérkőzésen közreműködő brigád-
nak, amelyeket az ő kispadjuk egy-
szerűen nem értett.

Maga a játék amúgy tartogatott
jó néhány érdekes és látványos pil-
lanatot a közönség számára. A
Maros KK új szerzeményeinek be-
mutatkozását nagy érdeklődéssel
követték a lelátón ülők, és az első
benyomás kedvező. „Természete-
sen még lesz munka vele, hogy be-
építsük őket a csapatba, és teljes
értékű tagjai legyenek a keretünk-
nek. De mindenképpen elégedettek
lehetünk a szombat esti produkció-

jukkal” – értékelt a csapat edzője,
Szászgáspár Barnabás. Az ered-
mény is sokszor fordult a mérkőzés
során, amelynek mind a 45 perce
bőven tartogatott izgalmakat, így
senki nem unatkozott, aki végig-
szurkolta a találkozót. S bár a ma-
rosvásárhelyi kosárbarátok
szempontjából rossz véget ért a
meccs, nézzük inkább a pozitív ho-
zadékát: azt ti., hogy újra megteltek
a lelátók, és a csapat egyértelműen
jelét adta annak, hogy nem adja fel
a harcot, és végigviszi a küzdelmet
a bajnokság végéig, amint az előző
idényekben is.

Füttykoncert és indulatok a Dzsungelben

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 16. forduló: Galaci CSU – Marosvásárhelyi CSU Medicina 0:3

(15:25, 14:25, 19:25)
Galac, Dunărea csarnok. Vezette: Cristian Botezatu (Kolozsvár), Cristian Ouatu (Kará-

csonkő). Ellenőr: Gheorghe Vişan (Bukarest).
Galaci CSU: Marian, Ivan, Vasilie, Dudnic, Todaşcă, Cazamir (Vasile, Petre, Sabloschi,

Stan). Liberó: Foca.
Medicina: Pucarević, Dobriceanu, Petra, Varga, Klarić, Rusu (Buterez, Cauc, Iancu). Li-

beró: Molnar (Rancz). 
A 16. forduló további eredményei: Balázsfalvi Alba Volei – SCMU Craiova 3:0, Bukaresti

CSM – Jászvásári Penicilina 3:0, Karácsonkői Unic – SCM Piteşti 3:0, Bukaresti Dinamo –
Lugosi CSM 3:0. A CSM Târgovişte – Bákói Ştiinţa mérkőzést ma játsszák.
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Hozta a Medicina a kötelezőt

LaMarcus Reednek volt néhány látványos megmozdulása. Maros KK Fotó – Tóth Csaba

Ranglista
1. Kolozsvár 16/2 34
2. Steaua CSM 13/5 31
3. Temesvár 12/7 31
4. Nagyszeben 12/6 30
5. Nagyvárad 10/8 28
6. Piteşti 10/7 27
7. Maros KK 9/9 27
8. Dinamo 6/12 24
9. Galac 6/12 24
10. Craiova 4/13 21
11. Nagybánya 1/18 20

Ranglista
1. Sepsiszentgyörgy 17/1 35
2. Târgovişte 14/4 32
3. Kolozsvár 12/6 30
4. Brassó 12/6 30
5. Galac 9/9 27
6. Szatmárnémeti 8/10 26
7. Alexandria 7/11 25
8. Arad 7/11 25
9. Sirius 3/15 21
10. Jászvásár 1/17 19

Farczádi Attila

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 20. forduló: Maros KK – Bukaresti Steaua CSM

87:93 (22-23, 20- 20, 19-12, 17-23, 9-15)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1800 néző. Vezette: Mircea Şerban, Ama-

lia Marchiş, Şerban Rasoga. Ellenőr: Stelian Bănică.
Maros KK: Martinic 30 pont (4), Reed 14, Kalve 13 (1), Djapa 10 (1), Markovic 7

(1), Lázár 6, Sánta 4, D. Popescu 3 (1), Borşa, D. Andrei.
Steaua CSM: Runkauskas 31 pont (6), Falkar 15, Dudzinski 13, Baciu 10, Long

9, Malesevic 8 (1), M. Paul 5 (1), Szíjártó 2.
További eredmények a 20. fordulóból: Kolozsvári U – Galaci Phoenix 95:66,

Bukaresti Dinamo – Nagyváradi CSM CSU 93:81, Nagybányai Municipal Olimpic
– Temesvári KK 69:86. A BCM U Piteşti – SCM U Craiova mérkőzést ma este 8
órától rendezik (élő közvetítés: DigiSport TV).

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 18. forduló: Aradi ICIM – Marosvásárhelyi Sirius 90:69 (27-22, 18-15, 21-16, 24-16)
Arad, sportcsarnok, 250 néző. Vezette: Stretea Máté (Nagyvárad), Vlad Potra (Kolozsvár), Alina Dekany (Te-

mesvár). Ellenőr: Marius Hurgoi (Kolozsvár).
ICIM: Stroman 22, Hadžović 21 (2), Nagy 18, McGuire 9, Mercea 8 (2), Karakašević 7, Zidaru 3 (1), Pašić 2, De-

meter, Moraru.
Sirius: Robinson 24, Gregory 14 (4), Daniel 13, Laudermill 5 (1), Lovász 4, Gál 3 (1), Alina Pop 2, McCune 2, Mé-

száros 2.
A női kosárlabda Nemzeti Liga 18. fordulójának további eredményei: Galaci Phoenix – Sepsiszentgyörgyi

Sepsi SIC 54:85, Jászvásári Poli – CSBT Alexandria 58:78, Kolozsvári U – Szatmárnémeti CSM 77:65, Brassói
Olimpia – CSM Târgovişte 54:82.

Kettészakad a mezőny
Két külön értékcsoportban folytatódik a továbbiakban a női kosárlabda-bajnokság. Az 1-6. he-

lyezettek a felsőházban, a 7-10. helyezettek az alsóházban oda-vissza alapon újra megmérkőznek
egymással. A felsőház összetétele: Sepsiszentgyörgy, Târgovişte, Kolozsvár, Brassó, Galac, Szat-
márnémeti. Az alsóház mezőnye: Alexandria, Arad, Sirius, Jászvásár.

Bálint Zsombor

Ranglista
1. Balázsfalva 15 13 1 1 0 44:6 42
2. Bákó 15 12 0 1 2 38:12 37
3. Bukaresti CSM 15 10 2 1 2 39:17 35
4. Târgovişte 14 11 0 0 3 35:12 33
5. Dinamo 15 7 2 1 5 30:23 26
6. Karácsonkő 15 6 0 2 7 25:29 20
7. Jászvásár 14 5 1 1 7 22:26 18
8. CSU Medicina 15 5 1 0 9 20:29 17
9. Lugos 15 4 2 1 8 22:32 17
10. Piteşti 15 4 1 0 10 17:34 14
11. Galac 15 1 0 2 12 8:43 5
12. Craiova 15 0 1 1 13 7:44 3

Mircea Şerban (középen) síppal a szájában, készen arra, hogy újra befújjon valamit, labdánál
pedig az úgyszintén bemutatkozó Radovan Markovic.              Maros KK Fotó – Tóth Csaba



Az évtizedek óta létező vadá-
szati törvényt semmibe vet-
ték és veszik a nagy
juhállományok tulajdonosai,
illetve a juhászok. Az uniós
csatlakozás óta hozzávetőleg
40.000 hektárnyi gyepterület
tűnt el országos szinten,
annak ellenére, hogy Romá-
nia a belépésekor felvállalta
ezek mennyiségének a meg-
őrzését is. Mindezekért a visz-
szásságokért egyelőre a
természetvédők kongatnak
vészharangot, mert az állat-
tartók szövetségének sikerült
nyomást gyakorolni a tör-
vényhozókra. 

A 2006. évi 407-es sz. vadászati
törvény 23. cikkelyének első bekez-
dése szerint tilos a háziállatok legel-
tetése december 6 – április 24.
között  mezőgazdasági területeken.
Két éve próbálták a vadászati tör-
vényt életbe ültetni, de egy sürgős-
ségi kormányrendelet szabad utat
adott a juhnyájak téli legeltetésé-
nek, illetve a juhászkutyák számát
sem korlátozzák már, ami főképp a
környezetvédőket tölti el aggoda-
lommal. Az állattenyésztőknek
adott vissza nem térítendő támoga-
tás a juh- és kecskeállomány nagy-
mértékű gyarapodásához vezetett.
Míg 2001-ben az ország juh- és
kecskeállománya 7.776.000  volt,
2016-ban ez 16.656.000 lett, ami
114%-os növekedést jelent – áll a
statisztikai intézet kimutatásában. 

A törvény „mezőgazdasági terü-
letekről” szól, amelybe nemcsak a
szántóföldek tartoznak, ahonnan a
növényi maradványokat szedeget-
hetik fel az állatok, hanem a lege-
lők, kaszálók, gyümölcsösök is. A
vadászok és a természetvédők érde-
keivel megegyezően tiltott volt a
téli legeltetés, ám végül az állattar-
tók szövetségeinek erősödő nyomá-
sára egy éve a politikai döntéshozók
elfogadták, majd egy kormányren-
deletben – a juhok mozgáshoz való
jogára és egészségére hivatkozva –
engedélyezték a legeltetést  a vadá-
szati törvény által tiltott téli idő-
szakban. 
„Nem steril gyepterületekre van
szükség”

Amint a Milvus Csoport  Madár-
tani és Természetvédelmi Egyesület
elnöke, Papp Tamás biológus meg-
keresésünkre elmondta, a sokat em-
legetett vadásztörvény több mint
harminc éve létezik, de sosem tar-
tották be. Ezelőtt két évvel megpró-
bálták gyakorlatba ültetni, annak
előírásait betartatni, de a téli legel-
tetés meszüntetése és a juhászku-
tyák számának a korlátozása miatt
a parlament előtt tiltakozó juhászok
nyomást gyakoroltak a törvényho-
zókra, akik végül befagyasztották a
törvény alkalmazását. Nem vélet-
len, hogy a legeltetésnek régebb is
megvolt a szigorú rendje Erdély-
ben, Romániában és a szomszédos
közép-európai országokban is, mert
a téli legeltetésnek számos káros
következménye van. Egy bizonyos
gyepterületen csak bizonyos számú
állománnyal ajánlott legeltetni,

amennyiben annak többszörösével
legeltetnek, a gyepre katasztrofális
hatással lehet, mert nincs amikor
regenerálódjon, a minősége hamar
leromlik. A tönkretett legelőt pedig
csak nagyon nehezen vagy egyál-
talán nem lehet eredeti állapotába
visszaállítani, trágyázással  a vege-
táció mennyiségét lehet valame-
lyest növelni, de a fajgazdagságot
helyreállítani már nem. A juhászok-
nak sem lehet az az érdeke, hogy
steril legelőkre tereljék a nyájat,
azonban köztudott, hogy többnyire
nem érdekeltek a területek jó álla-
potának megőrzésében, mert általá-
ban másoktól bérelik azokat. A
juhok a gyökeréig lerágják a nö-
vényzetet, vagyis azt a részét, amit
kedvelnek, amihez még hozzájárul
a taposás. Ezért köztudott, hogy ke-
vésbé maradandó károkat okoz a
szarvasmarhák legeltetése. Ha a
juhok télen is legelnek, a növények
nem lesz amikor regenerálódjanak,
és a legelőn csak olyan növényfa-
jok maradnak, amelyek számukra
fogyaszthatatlanok vagy alacsony
tápértékűek. Ha ez évről évre is-
métlődik, a gyepterületek állapota
súlyosan leromlik. Amint a szak-
ember kifejtette, a juhállomány
gyarapodása az állami támogatá-
soknak tulajdonítható, amelyek
mértéke a juh éves költségeit fe-
dezte, ez most megváltozni látszik,
a szarvasmarhák utáni fejadag ja-
vára. 
40.000 hektár gyeppel kevesebb

Románia az uniós csatlakozása-
kor ígéretet tett arra, hogy megtartja
azt a gyepterületet, amellyel a belé-

pés időpontjában rendelkezett. Az
uniós csatlakozás óta azonban hoz-
závetőleg 40.000 hektár gyep tűnt
el – építkezésekkel, beszántások-
kal –, ezért is fontos megkongatni
a vészharangot.  Öt éve van ugyan
gyeptörvény, azonban nagyon sok
módosítást eszközöltek rajta,
számtalan olyan kiskapuval,
amellyel áthágható a törvény.
Egyesek arra hivatkoznak, hogy a
téli legeltetés korábban is szokás
volt, a hagyományos gazdálkodás-
ban azonban sokkal kevesebb ál-
latot legeltettek. A mi vidékeinken
április 20-a körül vitték ki a lege-
lőre az állatokat, és november
végén, december elején lehozták, a
gazdák pedig saját gazdaságukban
tartották tavaszig, ehhez szükség
volt saját takarmányra, amit a nyár
folyamán begyűjtöttek.  A téli le-
geltetéssel a juhállományok gazdái
felmentik magukat ez alól a fele-
lősség alól. A Szeben megyei juhá-

szok eddig is alkalmazták a nyáron
a hegyekben, télen az alföldön való
legeltetést, de jóval kisebb állomá-
nyokkal. Az állatállomány meg-
sokszorozódásával azonban
felmérhetetlen károkat okoznak a
legelőkben, a talaj összetételének
átalakulásától a biodiverzitás csök-
kenéséig. Pozitívumként lehet el-
könyvelni, hogy nálunk még van
legeltetés, ami nyugat felé haladva
csökken, Magyarországon jóval ki-
sebb az állomány, nem beszélve
Luxemburgról, ahol a juhnyájakat
teherautókkal szállítják egyik lege-
lőről a másikra, a gyep karbantar-
tása érdekében. Észszerűen
gazdálkodva hasznos a legeltetés,
de mindenki számára egyértel-
művé kell váljon, hogy olyan
gyepterületekre van szükség, ame-
lyeken élet is van. Nem lenne sza-
bad olyan steril gyeppé alakítani a
meglévőket, ahonnan még a hüllők
is kipusztulnak.

A törvények kiskapui
Juhnyájas gyepirtás

A 19. század kezdetére kalau-
zolt el a Kemény Zsigmond
Társaság keddi ülésének két
előadója. Csíky Boldizsár meg-
hívottja, Bálint Zsigmond fotó-
művész a fényképészet
fejlődésének történetét átte-
kintve jutott el a mába, dr. Ta-
mási Zsolt József tanár,
egyháztörténész a felekezeti
iskolákkal párhuzamosan
megalakuló községi, állami is-
kolák történetét tekintette át. 

Bálint Zsigmond fotóművész,
akinek az erdélyi népi élet alapos
dokumentációját köszönhetjük, el-
mondta, hogy a Gyimesekből ösz-
szegyűlt anyagból egy újabb
albumot szeretne kiadni. Az előadó

110 éves fényképekkel szemléltette,
hogy az 1900-as évek kezdetén,
amikor a polgárosodó társadalom
képviselőiben felmerült az igény,
hogy portréjukat megörökíttessék,
mennyire szép, hatásos portrékat
készítettek Marosvásárhely neves
fényképészei, Csonka Géza vagy a
Janovits testvérek. A fokozatosan
fejlődő fotográfia történetében a
nagy robbanást a digitális fényké-
pezőgép feltalálása jelentette. Ezzel
a technikával készülnek ma már Bá-
lint Zsigmond emlékezetes felvéte-
lei is, a hivatásként felvállalt
szociofotográfia terén, az erdélyi
falvak lakóit, szokásvilágát, épített
örökségét és természeti szépségeit
megörökítve. Bár mindenik terüle-
ten otthon van, ahogy a két bemu-

tatott kép is igazolta, szívéhez, lel-
kéhez a legközelebb az emberek
megörökítése áll, ahogy megélik a
mindennapokat, dolgoznak, pihen-
nek, ünnepelnek vagy unokáik buk-
siján elpihen a tekintetük. A képek
krónikása évtizedek óta járja a fal-
vakat, hogy a hajdan virágzó,  mára
már eltűnőben levő világ emlékeit
megörökítse. Jellegzetes portréiból
valóságos életutak olvashatók ki,
feltárul énjük, egyéniségük, és
szinte halljuk, ahogy megnyílnak az
őszinte beszélgetésre is kapható fo-
tóművész előtt. A találkozásra, be-
szélgetésre nyújtanak lehetőséget az
alkotótáborok, amelyek helyszínén
már ismerik, és  szívesen látják por-
tájukon a helybéliek. Ezt szemlél-
tette a két kiállított kép is, az

erdőcsinádi idős házaspárról és a
pürkereci dédapáról és dédunokájá-
ról. 

A fotográfia területéről az oktatás
világába kalauzolta a hallgatóságot
dr. Tamási Zsolt József tanár, kutató,
egyháztörténész, aki Csíky Boldi-
zsár kérdésére elmondta, hogy a sok
terület közül, amivel foglalkozik,
legszívesebben általános iskolai
gyermekeket tanít.

Előadásában  az 1900-as kezde-
tétől indult, s ezúttal az úgynevezett
községi, állami népiskolák meg-
szervezésének és elterjedésének
kezdetéről beszélt. A témával ko-
rábbi iskolája, a 7-es Számú Általá-
nos Iskola megalapításának
századik évfordulója kapcsán kez-
dett foglalkozni, s a kutatómunka
során sok érdekes adatra bukkant.

A modern polgári közoktatási
rendszert Magyarországon az 1868.
évi 38. törvénycikk alapozta meg,
amely a felekezeti oktatást tisztelet-
ben tartva megteremtette a lehető-
séget a felekezet nélküli állami
népiskolák megszervezésére. Az
eredmény látványos volt, hiszen
1870–1910 között háromezerrel
nőtt a községi elemi iskolák száma,
az egy tanítóra jutó tanköteles gyer-
mekeké pedig 91-ről 74-re csök-
kent. A kormány tervet dolgozott ki
népiskolák építésére, számuk a szá-
zadforduló környékén gyarapodott
a leglátványosabban. 

Ekkor épül ki a marosvásárhelyi
állami iskolák hálózata is, amely-
nek programját Hartly János tanító,
iskolaigazgató készítette elő. Az ér-
velés szerint a marosvásárhelyi köz-
ségi iskolák egészségtelen, sötét,
penészes bérelt helyiségekben mű-
ködtek, amelyeket pedagógiai és
közegészségügyi szempontból is
régen be kellett volna zárni. Hartly
János 1897-ben a dicsőszentmártoni
állami elemi és polgári iskola min-
tájára terjeszti be a Régi Baromvá-
sár utcai iskola (ma a szemészeti
klinikával szemben levő 16-os

óvoda) épületének tervrajzát a pol-
gármesteri hivatalhoz. Az épületben
az esti órákban kereskedő- és ipa-
rostanoncok oktatását tervezi.
Abban az évben a 17.000 lakosú
Marosvásárhely 3.228 tanköteles
korú diákjából 661 nem járt isko-
lába, ennek ellenére az iskolaépítési
program nem valósult meg. A Régi
Baromvásár utcai épület 1902-ben,
dr. Bernády György polgármester-
sége idején készül el. Ebben az idő-
szakban egy községi elemi leány-,
két elemi és egy polgári fiúiskolája
van a városnak. A fenntartási nehéz-
ségek miatt az úgynevezett községi
iskolák működtetését 1904-ben a
várostól átveszi az állam, érintetle-
nül hagyva a felekezeti népiskolá-
kat. A városi közgyűlés döntése
értelmében a következő években
építendő iskolák is állami tulaj-
donba és használatba kerülnek. Ber-
nády György nagyszabású
építkezési tervei segítségével kerül
sor a Jókai Mór (Eminescu) utcai
elemi fiúiskola (ma katonai levél-
tár), a Szent György téri leányiskola
(ma a Petru Maior Egyetem hasz-
nálja) és a Sándor János (Dózsa
György) utcai állami elemi leányis-
kola építésére, így 1906-ra minden
városrésznek, körzetnek fiú- és
lányiskolája is van. Ezeknek a 
tannyelve a magyar, mivel a város
etnikai összetétele nem tette szük-
ségessé a nemzetiségi oktatást. Bár
állami iskolákként működtek, a tan-
tárgyak között az első helyen a hit
és erkölcstan állt. Nagy hangsúlyt
fektettek a folyékony olvasásra, a
tartalom tárgyalására, a nyelvtanra,
a helyesírásra, a szépírásra és a női
kézimunkára is, ahogy az iskolák
felszereléséről is gondoskodott az
állam. 

A továbbiakban az előadó a két
impériumváltást követő átalakulá-
sokat vette számba, amelyek során
alapvetően megváltozott a nemzeti
kisebbséggé váló magyarság okta-
tásügyi helyzete. (bodolai)
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Fotóművészet és iskolaügy 

Fotó:  Bodolai Gyöngyi

Fotó:  archív

Szer Pálosy Piroska



Marosvásárhely municípium 
versenyvizsgát hirdet

egy szakfelügyelői állás betöltésére az Iskolaigazgatóság keretében működő iskolai, 
templomi és kórházi javítások, beruházások osztályra

Az állást olyan jelentkezők tölthetik be, akik  eleget tesznek a  2011. évi, utólagosan módosított és  kiegé-
szített 286-os kormányhatározattal elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében előírtaknak. 

Követelmények:
– felsőfokú gazdasági végzettség licencdiplomával
– legalább három év tapasztalat a szakmában
A versenyvizsgát  a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják, az alábbiak

szerint:
– 2017. február 20-án 12 óra – a dossziék benyújtásának
határideje
– 2017. február 28-án 10 óra – írásbeli vizsga.
A meghallgatás időpontját később közöljük. 
A beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája  a www.tirgumures.ro weboldalon tanulmányoz-

ható. 
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán vagy a székhelyen: Győzelem

tér 3. szám, 87-es iroda.
Dr. Dorin Florea polgármester

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ/KIADÓ téglaépítésű, 40 m2-
es lakás Budapesten, a II. kerület-
ben. Részletek a 0753-996-030-as
telefonszámon. (58773-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(58759)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(58759)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-522-810.
(58759)

MEGEMLÉKEZÉS

Életetek elszállt, mint a
virágillat, de emléketek
ragyog, mint a csillag.
Jóságos szívetek pihen a föld
alatt, minden könnycseppem
nyugtassa álmotokat. Hiába
jön tavasz és tavaszra nyár, az
én gyászos szívem mind-
örökké fáj.
Soha el nem múló szeretettel
gondolok drága testvéreimre,
JÓZSIRA, ANNUSRA,
FERIRE, DÉNESRE és
VILMÁRA.
Hiába járom a temető útját,
nem találom csak a testvéreim
sírhalmát. Egyedül hagytatok,
egyedül maradtam. Drága jó
testvéreimet egyedül siratom.
Fájó szívvel, könnyes szem-
mel, Kacsó Erzsi. (58803-I)

Életem legszomorúbb napjára
emlékezem február 6-án,
amikor már egy éve
felejthetetlen ROZIKÁM
minden búcsúszó nélkül
hirtelen, örökre itt hagyott.
Köszönöm, Uram, hogy közel
fél évszázadon át rám bíztad.
Te tudod, hogy azon az
átkozott délutánon miért
vetted el tőlem Őt. Döntésed
megnyugtat, legyen meg a Te
akaratod! Áldott emlékét
szívemben őrzöm. Nyugodj
békében, drága Rózsám!
Bánatos férje, Pista. (58704-I)

A múltba visszanézve valami
fáj, valakit keresünk, aki nincs
már. Az idő elmúlhat,
szállhatnak az évek, hiába
hullott rád a föld nehéz
göröngye, míg élünk, emléked
szívünkben megmarad örökre. 
Fájó szívvel emlékezünk
KELEMEN ALBERTRE (Berci)
halálának 15. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzi felesége, Ildikó, három
gyermeke családjukkal
együtt, hét unokája, déd-
unokája. (58840-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
február 6-án BORCSA
ERZSÉBET tanítónőre
halálának 2. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(58832)

„Emléke, mint lámpafény az
estben,
kitündököl és ragyog egyre
szebben,
és melegít, mint kandalló a
télben.”
(Juhász Gyula)
Szeretettel emlékezünk
ADORJÁNI ZOLTÁNRA
halálának 14. évfordulóján.
Családja. (sz.- I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy min-
denki orvosa, 

dr. BARABÁSI KÁROLY 
ny. szakorvos 

életének 91. évében hosszas, de
türelemmel viselt betegség után
csendesen elhunyt. Temetése
2017. február 6-án, hétfőn 12 óra-
kor lesz a magyarrégeni reformá-
tus temető ravatalozójából,
római katolikus szertartás sze-
rint. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes. Búcsúznak tőle:
bánatos felesége, két fia, menyei,
unokái és dédunokája. 

A gyászoló család. (1409-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
id. PALOTÁS ATTILA 

a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér hosszas betegség
után életének 75. évében el-
hunyt. Temetése február 6-án du.
3 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. 

A gyászoló család. (1410-I)

Szomorúan és mély fájdalommal
búcsúzunk drága nővéremtől, 

BĂRDĂŞAN MAGDÁTÓL 
született Varga. 

Testvére, Varga Árpád 
és családja, felesége, Melinda,

lányai, Orsolya és Renáta.
(1408-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mélyen együtt érzünk Szász
Judith kolléganőnkkel
ÉDESAPJA halála okozta nagy
fájdalmában. Őszinte részvétünk
fejezzük ki a gyászoló családnak.
A Mihai Viteazul általános iskola
munkaközössége. (1411)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága édesapánk,
id. SIMKO SÁMUEL temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak. Gyászoló szerettei.
(1406)
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A hirdetési rovatban meg-
jelent közlemények, 

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!A Népújság 
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓ-
HIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai   

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi 
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi  
NYUGATI 
JELENBE.

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel.
0734-123-877. (18508-I)

MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal ÁLTALÁNOS  ASSZISZTENST alkalmaz szászrégeni mun-
kapontjára.  Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 8–16 óra között: 0265/211-127. 
(sz.-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bó-
nuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon.(59308-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, köny-
nyebb és nehezebb BETANÍTOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és
írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Ma-
gyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni
a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59309-I)

FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET cukordíszek gyártására. Tel. 0745-520-408. (58695-I)

BUCSINON található VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Házaspárok előnyben. Tel.
0745-696-055. (18506-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET. Tel. 0745-696-055. (18506-I)

FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-066-544. (18471-I)

TAPASZTALT PÉKEKET alkalmazunk. Tel. 0744-497-356. (58836)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

csomagoló

Önéletrajzokat személyesen a cserefalvi gyárban (Stejeriş,
nr.115) lehet leadni, illetve e-mailben a hr@surubtrade.ro címre
küldeni. Érdeklődni a 0745-043-920-as telefonszámon lehet.

Elvárásaink: 
• pontosság
• figyelmesség
• jó fizikai kondíció
• megbízhatóság
• lojalitás

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés
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Már foglalható a 2017-es nyári vakáció!

Bulgária:  Albena
• Jelentős előfoglalási kedvezmények

• Új szállodák!
• Foglalás minimális előleg-befizetéssel!

2.


