
Elkészült 
a szaktanulmány 
A tanulmány elkészítése azért volt in-
dokolt, mivel, mint ismeretes, január
20-án lejárt a szerződés a parkolóhe-
lyeket eddig üzemeltető Tracia Trade-
del, és aztóta díjmentesen lehet
parkolni a város teljes területén. 
____________2.
Fellendülőben 
a húsmarha-
tenyésztés  
Kevesen tudják, hogy az Ákosfalva
községhez tartozó Cserefalván léte-
sült az ország egyik legnagyobb hús-
szarvasmarha-tenyésztő és -nemesítő
farmja. Tulajdonosa, gazdája Nagy
Péter Tamás állatorvos, aki állatneme-
sítésre szakosodott. 
____________5.
A vargyasi 
Sütő család 
élő művészete
A préselt és műanyag bútorok korsza-
kában, amikor minden az egyszerű-
ségről, a könnyen kezelhetőségről és
a funkcionalitásról szól, örvendetes
módon egy másik irányzat is feltörek-
vőben van. Az újonnan   festett népi
bútorok lassan teret hódítanak, beke-
rülnek a modern lakásokba.
____________6.
Esküvő 
a Palotában
A Palota Tükörtermében első alkalom-
mal kapott helyet esküvői kiállítás.
Földig érő, hófehér ruhák, elegáns öl-
tönyök, virágkompozíciók és ünnepi
asztalok vártak itt a jövendő jegyespá-
rokra, akik a meghívók megtervezésé-
től a tűzijátékig a nagy nap teljes
forgatókönyvéhez gyűjthettek ötleteket.
____________10.

14 igen és 5 tartózkodás mellett pénteki
rendkívüli ülésén a marosvásárhelyi ta-
nács megszavazta a 2017/18-as évre
szóló iskolahálózat-tervezetet, amely-
ben a legutolsó, 34. helyre az RMDSZ-
frakció módosító indítványa révén
felkerült a Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum is.

Ez volt az első pozitív lépés ebben az
ügyben, amit december óta húztak-halasztottak
a hivatalban. Ahhoz, hogy a tervezet érvénybe
lépjen, még sok beleegyezés szükséges, de leg-
alább elindulhatott a folyamat. 

A pozitív alaphangot az ülésen Dorin Florea
polgármester adta meg, aki elmondta beszédét,
majd gyorsan távozott a teremből. Szavaival
arra biztatta a jelenlevőket, hogy olyan döntést
kell hozni, amellyel bizonyíthatják a marosvá-

sárhelyieknek, „hogy a vegyes lakosságú város-
ban egy magyar tannyelvű katolikus líceum mű-
ködése természetes”. Sajnálatos módon a
politika berkeiben tapasztalt nagy sietség és a
tanfelügyelőség hibás magatartása a jelenlegi
helyzethez vezetett, mondta, ami az „egyes sze-
mélyek, csoportok és újságok keltette agitáció
és politikai spekuláció” következménye is –
tette hozzá. (?)

Kongó ígéretek
Mint várható volt, az igazságügyi tárca élén történt mi-

nisztercsere sem húzta ki a népharag méregfogát, de úgy
tűnik, a kormány csak túléli a saját szélvetéséből aratott vi-
hart. Egyelőre, mert a héten elfogadott költségvetésben már
ott a következő vihar magva. Ha kipukkannak az üres ígéret
lufik, akkor az állami juttatásokkal megvesztegetett válasz-
tók is kimehetnek majd az utcára, azt pedig már aligha éli
túl a kormány. Ez úgy tűnik, csak idő kérdése, mert az idénre
betervezett állami kiadások jelentős részére nem látszik a
fedezet.

A baj jelei már januárban látszottak, amikor a szocdemek
bajszos pártvezére nagy garral kért számon tízmilliárd lejnyi
hiányt a technokrata kormányon. Amellett, hogy ezért tulaj-
donképpen az ollódoktor előddel kellett volna feltörülni az
előszobát, mert valójában a tavalyi büdzsét csak megörö-
költék a technokraták a Colectiv-botrány után távozó kabi-
nettől, a gond ott volt, hogy az év utolsó hónapjaiban az
állami bevételek ennyivel maradtak el a tervezettől. Egy
épeszű kormány ilyen esetben visszakozik a választási ígé-
reteiből, és mérsékeli a kiadásait. Nálunk viszont inkább az
előlegből költekezés dívik, vagyis végrehajtották a bizonyos
tízmilliárdot is feltételező választási ígéreteket. És miközben
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Tanácsi határozat az iskolahálózat-tervezetről

A katolikus líceumot is belefoglalták



Elérhető a polgármesteri hivatal
honlapján a marosvásárhelyi
parkolóhelyekre vonatkozó szak-
tanulmány. Ennek elkészítői a
város területén közel 4500 fize-
téses parkólóhelyet azonosítot-
tak, illetve megfogalmazták, hogy
a város számára előnyösebb, ha
ismét haszonbérbe adják a par-
kolóhelyeket, mintha erre a célra
külön szakosztályt hozna létre a
hivatal, amely a parkolóhelyek
üzemeltetését látná el. A kérdés-
ben a helyi tanácsnak kell majd
döntést hoznia. 

A tanulmány elkészítése azért volt
indokolt, mivel, mint ismeretes, január
20-án lejárt a szerződés a parkolóhelye-
ket eddig üzemeltető Tracia Trade-del,
és aztóta díjmentesen lehet parkolni a
város teljes területén. A szaktanul-
mányban ennek elkészítői két lehetősé-
get fogalmaznak meg, felvázolva
mindkettőnek az előnyeit és hátrányait.
Az egyik változat, hogy ismét egy ma-
gáncéget bíznak meg a város területén
lévő parkolóhelyek üzemeltetésével, a
másik pedig, hogy a polgármesteri hi-

vatal hozzon létre egy külön szakosz-
tályt erre a célra. Ez utóbbi esetben leg-
alább húsz alkalmazottat kellene
foglalkoztatni, ugyanakkor arra is rá-
mutatnak, hogy a hivatal nem rendelke-
zik azokkal a műszaki eszközökkel,
amelyek szükségesek egy ilyen jellegű
szolgáltatás hatékony működtetéséhez.
A tanulmány elkészítői azt javasolják,
hogy amennyiben a város magáncégre
bízza ezt a szolgáltatást, 5 évre történjen
a haszonbérbeadás, és a számítások sze-
rint ezen változat esetében a város évi
895 ezer lejes bevételhez jutna. A tanul-
mány szerint ha arra a megoldásra bó-
lint rá a tanács, hogy a polgármesteri
hivatal szakosztályára bízzák ezt a szol-
gáltatást, akkor a befektetések megtérü-
lése után csak a második évben kezdene
nyereséges lenni. 
Három övezetben 4500 parkolóhely

A tanulmány elkészítői 89 marosvá-
sárhelyi utcát neveztek meg, amelyek-
ben fizetéses lenne a parkolás és
ezekben az utcákban 4500 parkolóhe-
lyet azonosítottak. Január 9–20. között
65 utcában azt figyelték meg, hogy mi-
lyen mértékben vannak elfoglalva az
ott levő parkolóhelyek hétköznapokon
8-17 óra között. Ennek alapján a leg-

zsúfoltabbak a Bartók Béla, a Horea, a
Borsos Tamás, a Kossuth, a George
Enescu, a Kogălniceanu utca, a Szín-
ház téri aluljáró, a Győzelem tér, a Pe-
tőfi tér, a Forradalom, Sáros, Tusnád,
Ifjúsági, Sportoló utca. Azt javasolják,
hogy az ott parkoló autók számát fi-
gyelembe véve, a fizetős helyszíneket
osszák fel három övezetre: a 0 övezetet
alkotnák a főtér és a környékén lévő,
legzsúfoltabb utcák, ahol összesen 310
parkolóhely áll a rendelkezésre. Itt
óránként 3 lejes parkolási díj beveze-
tését szorgalmazzák. Az 1-es számú
övezethez azok az utcák tartoznának,
ahol 65-90 százalékban vannak elfog-
lalva a parkolóhelyek. A szóban forgó
79 utcában összesen 3233 parkolóhe-
lyet azonosítottak. Ezeken a helyszíne-
ken továbbra is két lejt kellene fizetni
óránként. A 2-es övezetbe azon utcákat
csoportosítanák, ahol 45-65 százalék-
ban foglaltak a gépkocsiknak kijelölt
helyek – derül ki a tanulmányból.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal primaria@tirgumures.ro e-
mail-címére a lakosság is elküldheti a
parkolási rendszerrel, illetve a kidol-
gozott szaktanulmánnyal kapcsolatos
javaslatait. 

Jótékonysági bál Udvarfalván
Február 18-án, szombaton este 8 órától ötödik alka-
lommal tartanak jótékonysági bált Udvarfalván. Az íz-
letes vacsoráról a Mobex étterem gondoskodik, az
udvarfalvi kultúrotthonban a Csillag zenekar zenél. A
szervezők mindenkit szeretettel várnak.

Gézengúz gyerektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket.
A játékos néptánc- és népdaltanulásra keddenként 18
órától kerül sor óvodások (3-6 év), 19 órától pedig kis-
iskolások (7-10 év) számára. Muzsikál Sinkó András
és az Öves együttes. Helyszín: a Dr. Bernády György
Általános Iskola (volt 2-es számú; Dózsa György u.
11. sz.) tornaterme. Kérik, hozzanak cserecipőt.

Ezüstbeszéd a Deusban
Február 15-én, szerdán 18.30-kor a Deus Providebit
Ház nagytermében bemutatják Sebestyén Péter Ezüst-
beszéd című jubileumi kötetét. A szerzővel Oláh Dénes
beszélget. A kötet a helyszínen megvásárolható. 

XVI. vándorkiállítás a Bernádyban
A Magyar Fotóművészek Világszövetsége 2016-os
vándorkiállítása nyílik meg február 16-án 17 órakor
Marosvásárhelyen a Bernády Ház emeleti galériájá-
ban. Az évente megrendezett kiállítást, amelyen ma-
rosvásárhelyi fotóművészek is részt vesznek, Nagy
Miklós Kund művészeti író és Magdó István, az
MFVSZ alelnöke méltatja. 

A szépvízi örmények és az Élő
Örökség bemutatója

Február 16-án, csütörtökön 18 órától Szovátán, a vá-
rosháza nagytermében A szépvízi örmények című

könyv bemutatójára kerül sor. Dr. Puskás Attilával, a
könyv szerkesztőjével Szolláth Hunor helytörténész
beszélget. Az Élő Örökség című erdélyi magyar ör-
mény hírlapot Szász Ávéd Rózsa mutatja be, Fekete
Árpád történész Örmény magyar gyökerek vidékünkön
címmel tart előadást. Mindenkit szeretettel várnak.

Farsangi felolvasókörút
Február 14–17. között az Erdélyi Magyar Írók Ligája
farsangi felolvasókörútjára kerül sor. Az E-MIL írói-költői
több mint 1200 kilométert tesznek meg hazai és nem-
csak hazai utakon, hat város (Arad, Temesvár, Szeged,
Nagyvárad, Brassó, illetve Marosvásárhely) érintésé-
vel. Február 14-én Varga László Edgár, Karácsonyi
Zsolt és Serestély Zalán indul útnak Kolozsvárról, hogy
aradi, temesvári, szegedi és nagyváradi megállókkal,
bekapcsolódó vendégekkel – Farkas Wellmann Évával,
Eszteró Istvánnal, Elek Tiborral és Király Farkassal –
közönség elé álljon. Február 17-én pedig két csapat is
felkerekedik: Balázs Imre József, Fekete Vince, Király
Zoltán, László Noémi, Lövétei Lázár László úti célja a
marosvásárhelyi G Café, beszélgetőtárs: Zsigmond
Andrea; Bálint Tamás, Dimény H. Árpád, Szakács Ist-
ván Péter, Zsidó Ferenc és Szonda Szabolcs Brassó-
ban tart irodalmi felolvasóestet.

Most múlik – Bálint napján
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. 

Mogács Dániel Marosvásárhelyen
Mogács Dániel, a magyarországi Dumaszínház
sztárja április hatodikán Marosvásárhelyen tart elő-
adást a Jazz and Blues Klubban. Jegyeket elővétel-
ben február 14-től lehet vásárolni a Sörházban. 

Virágértékesítés 
a bemutatóüzletben

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal alárendeltségé-
ben működő városi kertészet a Prut utca 24. szám alatti
bemutatóüzletében előnyös áron értékesít bő választék-
ban szálas és cserepes virágot az alábbi árakon: frézia –
2 lej/szál, ciklámen – 12 lej/cserép, cinerária – 8 lej/cserép,
korallvirág – 6 lej/cserép, primula – 5 lej/cserép. Bővebb
felvilágosítás a 0265/253-138 és 0365/424-416-os telefon-
számon. 

Kávészakértői tanfolyam
Február 13-án, hétfőn 14 órától Marosvásárhelyen, a Nyá-
rád/Nirajului utca 6. szám alatt az erdélyi kávészakértői
tanfolyam, a Transylvanian Barista Academy ünnepélyes
megnyitójára kerül sor. A megnyitót követően Laurenţiu
Ştefan országos barista bajnok tart képzést február 14–
15-én és 16–17-én azok számára, akik ezen a szakirányon
terveznek elindulni, kávézók menedzsereinek, mindazok-
nak, akik többet szeretnének tudni a kávéról és a kávé
alapú italokról. Emellett az akadémia bemutatók és műhe-
lyek szervezését is vállalja vállalatok számára. Részletek
és foglalás: office@officecaffe.ro, telefonszám: 0740-558-
446, 0743-079-466.

Jogi tanácsadás
Február 15-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II.
emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőink-
nek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hoz-
zák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel
kapcsolatos minden iratot. 

Örmény könyvek a Teleki Tékában
A Marosvásárelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület
rendezvényén február 15-én, szerdán 17 órakor a Bolyai
téri unitárius egyházközség Dersi János termében eddig
ismeretlen kiadványokat mutat be, érdekes kapcsolatokra
világít rá Bányai Réka, a Teleki Téka könyvtárosa. Az Ör-
mény könyvek a Teleki Tékában című előadást vetített ké-
pekkel illusztrálják. 

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-
takot Dabóczi Dávid oktat. Jelentkezni a 0721-968-253 te-
lefonszámon vagy e-mailben az andraslorantcompany@gmail.com 
címen lehet. 

Betörők előzetesben
Öt 16–30 év közötti marosvásárhelyi fiatal ellen indított el-
járást a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség. A vizsgálatok
nyomán fény derült arra, hogy a gyanúsítottak december
óta kilenc alkalommal követtek el betöréses lopást. A ház-
kutatások nyomán a rendőrség munkatársai elkobozták
azokat a javakat – laptopokat, ékszereket, parfümöket, ka-
rórákat – , amelyeket megyeszékhely környéki magánla-
kásokból és kereskedelmi egységekből tulajdonítottak el.
Az okozott kár értéke 30.000 lej, a házkutatások nyomán
ennek negyedét sikerült visszaszerezni. Egy 19 és egy 24
éves gyanúsítottat 24 órára előzetesbe helyeztek minősí-
tett lopás vádjával. A rendőrségi vizsgálatok folytatódnak. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma ELLA és LINDA, holnap 
BÁLINT és VALENTIN napja. 13., hétfő

A Nap kel 
7 óra 30 perckor, 

lenyugszik 
17 óra 43 perckor. 
Az év 44. napja, 

hátravan 321 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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IDŐJÁRÁS
Tiszta égbolt.
Hőmérséklet:
max. 20C
min. -60C

Menyhárt Borbála

Megyei hírek

Magáncég vagy a városháza üzemeltesse a parkolóhelyeket?
Elkészült a szaktanulmány 

A Maros megyei Prefektúra érte-
síti az érdekelteket, hogy hétfő-
től, február 13-ától a megyei
lakosság-nyilvántartó hivatal
hajtási jogosítványok, valamint
gépkocsi-bejegyzési és -nyilván-
tartási osztályán újra üzembe
helyezik a sorszámautomatát,
hogy az ügyfélablakoknál lévő
zsúfoltságot kiküszöböljék. 

A személyi nyilvántartó hivatal
Kossuth/Călăraşilor utca 26–28. szám
alatti székhelyén, a bejárat közvetlen
közelében felszerelt automata sorszá-

mot bocsát ki az igénylőnek, ezt köve-
tően pedig a földszinti teremben kell
várakozni. Abban a percben, amikor az
ügyfél által igényelt ügyintézésre kerül
sor, a földszinten kifüggesztett képer-
nyőn megjelenik az illető sorszám, ezt
követően lehet felmenni az épület első
emeletére, ahol nyolc ügyfélablaknál
fogadják az ügyintézőket. 

Amint Ioan Gheorghe Băcilă rend-
őrfelügyelő tájékoztatott, ebben az idő-
szakban naponta átlag 600 személy
fordul ügyintézés végett a gépkocsi-be-
jegyzési és -nyilvántartási osztályhoz. 

Február elsejétől az új jogszabályok ér-
telmében azok a polgárok, akik járművük
első, ideiglenes beíratását kérelmezik, 90
napig érvényes ideiglenes rendszámtáblát
azzal a feltétellel kaphatnak, ha arra az
időszakra érvényes gépjárműfelelősség-
biztosítást (RCA) is kötnek. 

A megyeszékhelyi lakosság-nyil-
vántartó hivatalban hétfőtől szerdáig
8.30–16 óra között, csütörtökön 8.30–
18 óra között, pénteken 8.30–14 óra
között fogadják az ügyfeleket, naponta
12–12.30 óra között szünetel az
ügyfélfogadás. (pálosy)

A megyei lakosság-nyilvántartó hivatalnál 
Újra működik a sorszámautomata

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
17, 10, 32, 18, 20 + 14 NOROC PLUS: 5 8 3 7 2 6 

4, 13, 37, 36, 15, 3 SUPER NOROC: 5 2 9 6 4 5

7, 5, 8, 25, 37, 6 NOROC: 7 7 3 0 7 4 4



Érvényben marad Horváth Anna
eltiltása

A kolozsvári táblabíróság pénteken érvényben tar-
totta Horváth Anna kolozsvári alpolgármester eltiltá-
sát tisztsége gyakorlásától. A táblabíróság
sajtóosztálya közleményben tudatta, hogy a végzés
ellen a közlés utáni 48 órán belül lehet fellebbezni.
Horváth Anna az MTI-nek elmondta: fellebbez a dön-
tés ellen. Hozzátette: fontolóra veszi a tisztségéről
való lemondását, de ez ügyben csak azután dönt,
hogy a legfelsőbb bíróság elbírálja a fellebbezését a
kolozsvári táblabíróság végzése ellen. A DNA befo-
lyással való üzérkedéssel vádolja, és 2016 október
elejétől hatósági felügyelet alá helyezte az alpolgár-
mestert, aki fizetés nélküli szabadságot vett ki eltil-
tása idejére. A bíróságra karácsony előtt benyújtott
vádirat szerint az alpolgármester hatvan fesztiválbér-
letet fogadott el a júniusi választási kampányban te-
vékenykedő önkéntesei számára egy
ingatlanfejlesztőtől, cserében pedig megsürgette szá-
mára a városházán egy építési engedély kiadásához
szükséges jóváhagyások kibocsátását. (MTI)

Hamarosan megjelenik a trianoni
magyar békedelegáció naplója

Akadémiai kutatócsoport vizsgálja az 1920-as tria-
noni békeszerződés körülményeit, a kutatócsoport
első kiadványa néhány hónapon belül megjelenik, ez
a magyar békedelegáció naplója lesz – mondta Ab-
lonczy Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) Lendület Trianon 100 Kutatócsoportot vezető
történész az M1 aktuális csatornán vasárnap. A kötet
eddig magyarul meg nem jelent dokumentumok alap-
ján arról fog szólni, hogy miként dolgozott a magyar
békedelegáció Párizsban – ismertette. Kitért arra,
hogy egyelőre olyan dokumentumok nem kerültek
elő, amelyek radikálisan megváltoztatnák az eddigi
tudást, felfogást a békeszerződésről, de ilyen írások
felbukkanását nem lehet kizárni. Több kollégája
végez vizsgálatokat, levéltári kutatásokat, egyebek
között Rómában, Bukarestben és az Egyesült Álla-
mokban. Minden eredmény elérhető lesz könyv for-
májában vagy az interneten – jelezte. (MTI)

Frank-Walter Steinmeiert 
az új német államfő

Csaknem háromnegyedes többséggel megválasz-
totta Frank-Walter Steinmeiert Németország szövet-
ségi elnökének vasárnap Berlinben a német
szövetségi közgyűlés. A szociáldemokrata párt (SPD)
politikusát az első fordulóban választották meg, a tes-
tület 1260 tagja közül 931 szavazott rá. Ez az ötödik
legjobb eredmény a második világháború utáni né-
metországi államfőválasztások történetében. A volt
külügyminiszter Németország 12. szövetségi elnöke,
Joachim Gauckot követi a tisztségben, március 19-
én lép hivatalba. (MTI)
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már tudták, hogy gond van, faragtak egy olyan idei költ-
ségvetést, aminek a bevételi oldalára több mint 14%-os
emelkedést írtak, ez lenne a legnagyobb arányú állami
bevételbővülés a 2009-es gazdasági válságot megelőző
bőséges évek óta. Az adó- és társadalombiztosítási be-
vételekből még a tavalyi túlfűtött várakozásokhoz képest
is 5-10%-os növekedést remélnek, ami a gazdaság cso-
dálatos működése esetén is az elmebajjal határos opti-
mizmust feltételez, de ez csak a hab a tortán. A kormány
szerint az uniós alapokból lehívott összegek az idén
szinte megnégyszereződnek. Ha működik ez a valami,
amit ők költségvetésnek neveznek, ez nem számvetés,
hanem a gazdaság idomításának kísérlete a kormány-
pártok választási ígérethalmazához. A görögök is sokat
próbálkoztak vele, de a hellén szocialisták kispályás
amatőrök a regátiakhoz képest.

Nem látszik esély rá, hogy ez a költségvetés működ-
jön, és ha az államkasszába nem folyik be annyi pénz,
amennyit ki akarnak adni belőle, akkor három lehetőség
van. A költekezés lefaragása, az adók emelése vagy a
hitelezés. Az utóbbi, miután a kormánykoalíció a bá-
nyabéka ülepe alá ásta a nemzetközi hitelességét a 13-
as kísérlettel, aligha járható út. Az első kettőre inkább
hamarabb, mint később számíthatunk, annál inkább,
hogy a rendeletbotrány a gazdasági szféra kormány
iránti bizalmát is megrendítette, ez is az optimista adó-
bevételi reményeknek tehet még inkább keresztbe. Ha a
kormány a béremelési és adócsökkentési ígéreteit lesz
kénytelen megszegni, és nem látszik, hogy ezt miként ke-
rülhetné el, akkor jöhet az igazi vihar, amikor a civil ön-
tudatra ébredtek mellé a kiábrándított választóik is
odaállnak. Csakhogy a porcelánbolt feltakarításakor,
az elefánt randalírozása után, a szilánkok mindenkit
vágni fognak.

Kongó ígéretek
(Folytatás az 1. oldalról)

Klaus Johannis államfő pénteken
kinevezte Ana Birchallt ideiglenes
igazságügyi miniszterré.

Birchall a büntető törvénykönyvet és
a büntető perrendtartást módosító, vita-
tott kormányrendelet elfogadását kezde-
ményező Florin Iordache helyét foglalja
el, aki az elmúlt napok tüntetéssorozata
nyomán csütörtökön benyújtotta lemon-
dását. Az európai ügyekért felelős tárcát
is vezető Birchall kinevezését a kormány
javasolta csütörtökön.

Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint
Johannis aláírta a Iordache felmentéséről
és a Birchall kinevezéséről szóló rende-

leteket. Felmentette tisztségéből az ál-
lamfő pénteken Florin Jianut is, aki a
múlt csütörtökön nyújtotta be lemondá-
sát a kereskedelmi és vállalkozásfejlesz-
tési miniszteri tisztségből, tiltakozás-
képpen amiatt, hogy a kabinet az utcai
tüntetések ellenére január 31-én sürgős-
ségi rendelettel módosította a Btk.-t.

Jianu helyére az elnök a kormány ja-
vaslata alapján Alexandru Petrescut ne-
vezte ki, aki a gazdasági miniszteri
tisztséget is betölti.

Az alkotmány szerint ideiglenes jel-
leggel 45 napig lehet vezetni egy minisz-
tériumot.

A kormányellenes tüntetések már két
hete tartanak. A tiltakozók az ellenzékkel
együtt azzal vádolják a kormányt, hogy
a korrupt politikusoknak kedvező vitatott
rendeletet a nép akarata ellenére fogadták
el az éjszaka leple alatt. A tüntetések
résztvevőinek száma megcsappant, mi-
után a kormány hatályon kívül helyezte
a vitatott rendeletet, ugyanakkor a hatá-
lyon kívül helyezés véglegessé válásához
a sürgősségi rendeletet még a parlament-
nek is el kell fogadnia. A héten a kor-
mány „túlélte” a törvényhozói
testületben az ellenzék kezdeményezé-
sére megtartott bizalmi szavazást. (MTI)

Kinevezték az új ideiglenes igazságügyi minisztert

Újraválasztották Biró Zsoltot a
pártelnöki tisztségbe a Magyar
Polgári Párt (MPP) országos taná-
csának Szatmárnémetiben tartott
tanácskozásán szombaton.

Biró Zsolt egyedüli jelölt volt a tiszt-
ségre, nyolcvan támogató és hét ellen-
szavazattal nyerte el az újabb, négy évre
szóló mandátumot. Kongresszusi beszé-
dében Biró Zsolt ahhoz kért felhatalma-
zást a küldöttektől, hogy az erdélyi
magyar politikai párbeszéd mélyítésén
és bővítésén dolgozzon, és ebbe minden-
kit bevonjon, „aki erre készen áll”.

Úgy vélte: az eddigi eszköztelenségé-
ből kilépő pártnak az lesz a feladata,
hogy a 15 polgármestere által vezetett
településeken javítsa az emberek életkö-
rülményeit, a bukaresti parlamenti jelen-
léte által pedig hozzájáruljon a romániai
magyar érdekképviselet hatékonyságá-
nak növeléséhez és a román–magyar
kapcsolatok javításához.

Meglátása szerint az MPP hatékony
eszköz lehet abban, hogy több mint ne-
gyedszázad után Romániában is lezárul-
jon a posztkommunizmus kora, hogy „a
89 előtti rendőrállamból és a jelenlegi
ügyészállamból az ország végre jogál-
lammá váljon”.

Úgy vélte: a párt ahhoz is hozzájárul-
hat, hogy az Erdély és Románia egyesü-
lését kimondó 1918-as Gyulafehérvári
nyilatkozatban a magyaroknak megígért
teljes nemzeti szabadság Székelyföld te-

rületi autonómiájában és az erdélyi ma-
gyar kulturális autonómiában öltsön tes-
tet. Azt a meggyőződését hangoztatta,
hogy Székelyföldön nem a jogelméleti-
leg legjobb, hanem a „lehetséges legjob-
ban és legegységesebben támogatott
autonómiatörvény-tervezetre van szük-
ség”.

„Az RMDSZ-nek azt ígérjük, hogy
miként a politikai versenyben, úgy a po-
litikai együttműködésben is mindig ki-
számíthatóak leszünk. Az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP) arra számíthat
részünkről, hogy nem fogjuk elkövetni
velük szemben azokat a hibákat, ame-
lyeket ők követtek el az MPP-vel szem-
ben” – fogalmazott Biró Zsolt.

Biró Zsolt szerint „kutya kötelesség”
megtalálni annak a módját, hogy az er-
délyi magyar többpártrendszer ne gyen-
gítse, hanem erősítse a nehéz kisebbségi
sorban levő magyarságot. Úgy vélte:
mára egyértelművé vált, hogy azok is té-
vedtek, akik „ördögtől valónak gondol-
ták, ha mások megbontják a politikai
egységet”, és azok is, akik „azt gondol-
ták ördögtől valónak, ha valakik képvi-
seleti kizárólagosságra törekednek”.
Arra is emlékeztetett, hogy a korrupció
elleni harc az MPP soraiból szedte az
első ártatlanul meghurcolt magyar áldo-
zatot. A bíróság ugyanis jogerős ítélet-
ben mentette fel a korrupcióellenes
ügyészség (DNA) vádjai alól Rácz Ká-
roly volt kézdivásárhelyi polgármestert,

akinek azonban kettétörte politikai pá-
lyáját az ellene indított eljárás.

A felszólaló küldöttek sorában 
Kulcsár Terza József parlamenti képvi-
selő bejelentette: törvénytervezetben ké-
szül kezdeményezni, hogy március 15. is
legyen munkaszüneti nap Romániában.

Gálfi Árpád, Székelyudvarhely pol-
gármestere elmondta: ellene is eljárást
indított a DNA egy városházi tisztviselő
feljelentése alapján. Megjegyezte, a fel-
jelentője zsarolásként értelmezte, hogy
ő a város érdekét próbálta érvényesíteni.

„Azt mondom az EMNP vezetőinek,
hogy gondolják át az elmúlt időszakot,
és legyen meg bennük az az alázat, hogy
egy sorba kell állnunk, Székelyföld jö-
vőjét együtt kell építenünk. (…) Össze-
fogás, alázat nélkül nincs eredmény” –
üzente az EMNP meghívottként jelen
levő alelnökéhez, Zakariás Zoltánhoz
szólva Gálfi Árpád, Székelyudvarhely
polgármestere.

A kongresszus megválasztotta a párt
öt alelnökét, és az alapszabály módosí-
tásával létrehozta az országos választ-
mányt, amelyben az elnök és az
alelnökök mellett a párt színeiben meg-
választott polgármesterek és a megyei
szervezetek elnökei kaptak helyet.

Az országos tanács posztumusz Vas-
akarat díjjal tüntette ki a két évvel ezelőtt
tragikus hirtelenséggel elhunyt Márton
Zoltánt, a párt volt alelnökét, Makfalva
volt polgármesterét. (MTI)

Újraválasztották Biró Zsoltot az MPP elnöki tisztségébe

Túljutott az előzetes szakaszon
Călin Popescu Tăriceanu szená-
tusi elnök büntetőpere, és így el-
kezdődhet annak érdemi
tárgyalása, miután a legfelsőbb
bíróság pénteken jogerősen el-
utasította a vádlott ügyvédei által
emelt eljárási kifogásokat.

A korrupcióellenes ügyészség (DNA)
tavaly júliusban emelt vádat a szociálli-
berális kormánykoalíció kisebbik pártja,
a liberális ALDE társelnöki tisztségét is
betöltő politikus ellen. A házelnököt
hamis tanúzás és bűnpártolás gyanújával
állították bíróság elé. Tăriceanut tanúként
hallgatta ki tavaly áprilisban a brassói

DNA két, Bukarest közelében fekvő, ál-
lamosított telek feltehetően illegális visz-
szaszolgáltatása ügyében. A DNA szerint
a házelnök eskü alatt hazudott, amikor
azt állította, hogy nem tudott a korrup-
ciós ügy részleteiről, és nincs közeli kap-
csolatban a vádlottakkal, köztük volt
tanácsadójával, Tal Silbersteinnel és Dan
Andronic befolyásos lapigazgatóval.

Tăriceanu a bűnvádi eljárás elindítása
után úgy nyilatkozott: abszurdum azt
feltételezni róla, hogy társadalmi pozíci-
óját hamis tanúzással veszélyeztette
volna olyanok kedvéért, akikhez semmi
köze. Azt állította, hogy a visszaszolgál-
tatási ügyben már véget ért a nyomozás,

amikor őt tanúként kihallgatták, és az
ügyészek csak ürügyet kerestek meghur-
colásához, amiért rendszeresen túlkapá-
sokkal és titkosszolgálati össze-
fonódással vádolja a DNA-t.

Az előzetes szakaszban a bíróság zárt
ülésen dönt a vádlottak elleni esetleges
kényszerintézkedésekről, a vádirat tör-
vényességét ellenőrzi formai szempont-
ból, és megvizsgálja, hogy szabályos-e
a bűnvádi eljárás. Ha a bíróság szabály-
talanságot állapít meg a bűnvádi eljárás
menetében, akkor visszaküldi a periratot
az ügyészségnek, ellenkező esetben
megkezdődik a per érdemi tárgyalása,
amely már nyilvános lesz. (MTI)

Túljutott az előzetes szakaszon Tăriceanu 
büntetőpere

A pénzügyi visszaéléseket vizs-
gáló párizsi ügyészség napokon
belül eljárás indít a tavaszi francia
elnökválasztás konzervatív je-
löltje, Francois Fillon ellen felesé-
gének és gyerekeinek állítólagos
parlamenti fiktív állásai miatt –
értesült a Le Journal du Dimanche
(JDD).

A vasárnap megjelenő francia hetilap
szerint az ügyben indult előzetes eljárást
követően három lehetősége van az
ügyészségnek: vagy ejti a vádakat és le-
zárja az ügyet, vagy eljárást indít az el-
nökjelölt ellen és átadja az ügyet a
vizsgálóbíróknak, akik a későbbiekben
döntenek a vádemelésről, vagy pedig az
ügyészség egyből büntetőbíróság elé
küldi Francois Fillont. 

Az előzetes eljárást végző nyomozók
által összeállított dosszié alapján az

ügyészség a két utóbbi lehetőség közül
fog a jövő héten választani – írta a lap.

Az első esetben az eljárást „elég gyor-
san” lefolytathatják a vizsgálóbírók, és
beidézhetik a Fillon házaspárt, hogy is-
mertessék velük a vádemelés tényét.

Amennyiben az ügyészség egyből a
bíróságra utalja az ügyet, a pert tizenegy
napon belül, azaz február utolsó vagy
március első hetében meg kell rendezni,
az ítéletre azonban feltehetően heteket
kell várni.

A JDD szerint nem valószínű, hogy az
ítélet megszületik március 17. (az elnök-
jelöltséghez szükséges aláírások bemu-
tatása és a jelentkezések végső dátuma)
előtt. Az igazságszolgáltatás egyébként
úgy is dönthet, hogy a pert az elnökvá-
lasztási kampány idejére felfüggeszti, és
csak a választások után hoz döntést az
ügyben.

A jobboldali elnökjelölt a francia hír-
televíziók által élőben közvetített és két-
millió néző által követett egyik
sajtótájékoztatón „elnézést kért a hibá-
ért”, hogy a feleségét és két gyerekét
parlamenti asszisztensekként alkal-
mazta, „jogosnak” nevezte az azzal kap-
csolatos ellenérzéseket a köz-
véleményben, ugyanakkor „legálisnak”
és „átláthatónak” nevezte az állásokat. 

Fillon a botrány miatt a harmadik
helyre csúszott vissza az áprilisi első for-
duló esélyeit mérő felmérések szerint, és
a tőle elpártolók eddig elsősorban a füg-
getlenként induló volt szocialista gazda-
sági miniszter, Emmanuel Macron
szavazótáborát erősítik. A jelenlegi állás
szerint Fillon nem jutna be a második
fordulóba, és az államfői poszt Macron
és Marine Le Pen, a Nemzeti Front el-
nöke között dőlhet el. (MTI)

Eljárás indulhat Francois Fillon ellen

Ország – világ



Orbán Dávid legyőzte a Góliát-
ként föléje magasodó időt.
Mintha valami végtelen fehér-
ség vette volna körbe a túlvi-
lági hangon szóló, inkább
csak szemeivel mesélő, töré-
keny férfit, akit szombat dél-
előtt századik születésnapján
kerestünk fel marosvásárhe-
lyi otthonában.

– Édesapám kibédi születésű, ki-
lenc éve lakik itt velünk – magya-
rázta érkezésünk után vendég-
látónk, az ünnepelt Péter nevű fia,
aki feleségével közösen rendezi
Dávid bácsit. 

– Régebb sokat mesélt nekem,
tudok mindent az életéről – szólalt
meg Péter felesége, Rozália. – A ka-
tonaságban csendőrként szolgált,
harcolt a második világháborúban,
aztán a csendesebb időkben otthon
a földet művelgette. A kollektívben
is tevékenykedett, és útépítő is volt,
a Szovátát Marosvásárhellyel ösz-
szekötő útszakaszon dolgozott. 

A léggömbökkel díszített szobá-
ban, a tortákkal, süteményekkel
megrakott asztal körül nagy volt a
nyüzsgés. Orbán Dávid kilenc gyer-
meket nemzett – öt fiút és négy
lányt –, többségük jelen is volt az
ünnepségen. Anikó nevű lánya Ma-
gyarországról utazott haza a papá-
hoz, – ma már a többi testvérhez
hasonlóan nyugdíjas – bányász fia,
László Attila, Arad megyéből érke-
zett. Húsz unokája közül is eljöttek
páran – derült ki a beszélgetés
során, majd a családtagok azt is el-
árulták, hogy az ünnepeltnek 21
dédunokája is van, közülük a legki-
sebb két és fél, a legnagyobb húszé-
ves.

– Legénykorában Kolozsváron, a
szalámigyárban dolgozott apánk,
ott ismerte meg édesanyánkat –
vette át a szót újra a házigazda. Ké-
sőbb Anikó arról mesélt, hogy har-
madikos korában apjuk az erdőn
szénégetőként dolgozott, és rend-
szerint késő este tért haza, amikor
ők már aludtak. Aztán a makfalvi

lengyárban is került neki munka –
jegyezte meg az egyik fiú.

– Száz év alatt jutott idő min-
denre – nyugtázták a testvérek. Ké-
sőbb azt is elbeszélték, hogy a
hetvenes évek elején édesapjuk öz-
vegy maradt, majd évek múlva má-
sodszor is megnősült. Új
feleségével Aradon élt, egy ottani
melegházban dolgozott, onnan is
ment nyugdíjba. Második felesége
elhunytakor került Vásárhelyre
Péter fiához.

– Milyen gyermekkori emlék ma-
radt meg Önben az édesapjáról? –
kérdeztem a 68 éves férfit.

– Mindig arra tanított, hogy sze-
ressem a munkát, és éljek tisztessé-
gesen. Nagyon vallásos ember volt,
és gyakran mondogatta: tiszteld
apádat, anyádat, embertársaidat.
Ezek a szavak valahogy a szívem-
ben maradtak – mondta Péter.
Anikó arról mesélt, hogy édesapjuk
megkövetelte otthon a rendet, tisz-
taságot, a gyermekeknek is be kel-
lett hordani a fát, mosogatniuk is
kellett, és a ruháikat is mindig össze
kellett hajtogatniuk.

– Szigorú volt, de jóságos –
mondta elgondolkozva a fiatalos
külsejű nő.

Később azt is megtudtuk a csa-
ládtól, hogy az idős férfi három
évvel ezelőtt még tett-vett a ház
körül, kertészkedett is. Egy comb-
nyaktörés miatt került ágyba, és
mivel előrehaladott kora miatt nem
lehetett megműteni, azóta sem sike-
rült felépülnie. 

– A látása és a hallása is sokat
romlott, és néha mintha eltévedne
az időben. De aztán újra „képben
van”, mesél, idéz a Szentírásból –
tette hozzá Anikó.

Lassan eljött a családi fotózás
ideje. Az együttlét rabul ejteni vá-
gyott pillanatáé. Orbán Dávid he-
lyett gyerekei fújták el a gyertyákat
a születésnapi tortán, és talán kíván-
tak is helyette valamit. Talán Orbán
Dávid is gondolt valamire… Ha mi
nem is hallhattuk kívánságát, biz-
tos, hogy eljut a címzetthez, és
meghallgatásra is talál.

Ausztria frissen megválasz-
tott elnöke, Alexander Van
der Bellen első külföldi útján
Strasbourgba látogat, és fel-
szólal az Európai Parlament-
ben. Az ünnepi ülésre február
14-én kerül sor. Szintén ün-
nepi ülés keretében tart be-
szédet Justin Trudeau
kanadai miniszterelnök is az
Európai Unió és Kanada kap-
csolatáról.

Alexander Van der Bellent, az
ausztriai zöldek 73 éves egykori el-
nökét decemberben választották az
ország élére, miután legyőzte a sza-
badságpárti Norbert Hofert. Van der
Bellen a sztálinizmus elől mene-
külő orosz és észt szülők gyermeke,
politikai pályafutását megelőzően a
bécsi egyetem közgazdászprofesz-
szora volt. Az ünnepi ülésre február
14-én kerül sor.

Beszédet tart a parlamentben Jus-
tin Trudeau kanadai miniszterelnök
is az EU–kanadai kapcsolatokról. Ő
az első kanadai kormányfő, aki fel-
szólal az EP-ben, és a kereskedelmi
egyezmény hozadékai mellett a két-
oldalú kapcsolatok jövőjére is kitér. 

CETA-végszavazás 
Az EP szerdán vitázik és szavaz

a CETA-ról, a Kanadával kötött
szabadkereskedelmi egyezményről.
Az áruk, szolgáltatások és befekte-
tések forgalmának növelését célzó
megállapodás nem léphet életbe a
Parlament jóváhagyása nélkül.

A CETA felszámolná a vámokat
a legtöbb áru és szolgáltatás kap-
csán, és megnyitná Kanada közbe-
szerzéseit az európai cégek előtt. Az
állampolgári aggodalmakra rea-
gálva, miszerint a szerződés túlzott
hatalmat ad a multi cégek kezébe, a
felek megerősítik az államok szabá-
lyozási jogát. A Parlament nyomá-
sára a beruházók és az államok
közötti vitarendezést szolgáló ISDS
rendszert egy olyan mechanizmusra
cserélték le, amely átláthatóbb és
ahol a kormányok választanak ál-
landó bírákat.
EU–Kanada stratégiai partnerségi
megállapodás

A képviselők szerdán szavaznak
az EU–Kanada stratégiai partner-
ségi megállapodás jóváhagyásáról
is, amely a külügyektől a biztonság-
politikán, a környezetvédelmen és
kutatásfejlesztésen át a terrorizmus
elleni harcig számos területen fűzi
szorosabbra viszonyukat.

A CETA-tárgyalások 2009. má-

jusban kezdődtek és 2014. szeptem-
berig tartottak. A szerződést tavaly
október végén írták alá. 2015-ben a
Kanadából származó import értéke
28,3 milliárd euró volt, míg az EU
35,2 milliárd euró értékben expor-
tált, ami 20%-kal nőhet, ha a szer-
ződés teljes mértékben életbe lép. 
Új terrorellenes törvény a külföldi
harcosok megállítására 

Az EP csütörtökön új terrorelle-
nes szabályokat készül elfogadni.
Az Irakból, Szíriából visszaérkező
külföldi harcosok és az önálló táma-
dásokra készülő terroristák által je-
lentett veszély csökkentése és a
terrortámadásban való előkészület
büntetése a cél.

A Tanács és a Parlament között
tavaly novemberben született meg-
állapodás szerint a jövőben olyan
tevékenységeket is büntetni lehet,
mint a külföldi terrorista csoporthoz
történő kiutazás és visszatérés, a to-
borzás, a kiképzés vagy a kiképzés-
ben való részvétel, a terrorizmus
népszerűsítése és pénzelése. A jog-
szabály az áldozatok és családjaik
számára azonnali és hathatós segít-
séget ír elő. Az EP tárgyalói elérték,
hogy a tagállamok kötelesek legye-
nek megosztani egymással a bűn-
vádi eljárások részleteit, ha azok
révén további támadásokat lehet

megelőzni vagy segít más nyomo-
zásokban.

Az új irányelv egy 2002-es taná-
csi kerethatározat helyébe lép. A
tagállamoknak 18 hónapjuk van az
új szabályok bevezetésére. Az
Egyesült Királyságnak és Írország-
nak nem muszáj átvennie a jog-
anyagot. Vitára és szavazásra is
szerdán kerül sor.
Az EP támogatja a külső határok fo-
kozott ellenőrzését 

Az EU-ba beutazó vagy az EU-t
elhagyó minden uniós és nem uniós
polgár adatait végig kell futtatni az
adatbázisokon egy csütörtökön sza-
vazásra kerülő jogszabályjavaslat
szerint. A cél az, hogy kiszűrjék: az
illető okmányai nem vesztek-e el
vagy nem lopták-e el azokat. A Ta-
náccsal kötött megállapodás értel-
mében a tagállamoknak azt is meg
kell vizsgálniuk, hogy a szóban
forgó utazó nem jelent-e a bizton-
ságra veszélyt. 

A schengeni határellenőrzési kó-
dexet kiegészítő rendelettervezetet
a Bizottság 2015 decemberében ter-
jesztette elő. A szöveg a terrorizmus
elleni harc jegyében, főleg a koráb-
ban az ISIS kötelékében Szíriában
és Irakban tevékeny „külföldi har-
cosok” miatt született. Vitára és sza-
vazásra is szerdán kerül sor.
Szigorúbb üvegházgáz-csökkentés

Szerdán szavaz az EP a szén-di-
oxidpiacon (az EU kibocsátás-ke-
reskedelmi rendszerén) keresztül

megvalósuló üvegházgáz-csökken-
tésről. A szennyezés drágítása érde-
kében a képviselők azt javasolják,
hogy évente 2,4 %-kal csökkentsék
a piacon lévő kibocsátási egységek
számát és duplázzák meg a fölös
kapacitások felszívására képzett tar-
talékot.

A képviselők a Bizottság 2,2%-
os csökkentési javaslatát 2,4%-ra
akarják feltornászni, a felesleges ki-
bocsátási egységeket felszívó kapa-
citást pedig a duplájára (24-ről
48%-ra) kívánják emelni.
Albánia és Bosznia-Hercegovina
uniós reformjai 

A képviselők kedden Johannes
Hahn bővítésért felelős uniós biz-
tossal vitatják meg Albánia és Bosz-
nia tavalyi reformeredményeit,
szavazásra szerdán kerül sor. Albá-
nia kapcsán az igazságügyi reform,
Bosznia-Hercegovina ügyében az
etnikai, politikai megosztottság
meghaladása lehet kulcsfontosságú
a további előrehaladás szempontjá-
ból.

Albánia 2014 júniusa óta tagje-
lölt, de a tárgyalások még nem kez-
dődtek el. Bosznia-Hercegovina
potenciális tagjelölt, és 2016 febru-
árjában adta be jelentkezését, amit
a Bizottság most értékel. Az EP a
két állásfoglalásról szerdán szavaz.

(Forrás: az Európai Parlament
Tájékoztatási Irodája Magyaror-
szágon).

„Ezt meg lehet oldani bölcses-
séggel, bizalmat ébresztve a szü-
lőkben és a gyermekekben” –
hangsúlyozta, majd biztosította a
jelenlevőket, hogy a polgármesteri
hivatal költségvetésében továbbra
is szerepel az iskola finanszíro-
zása. Végül bölcs döntésre intette
a tanácsosokat, és figyelmeztette,
hogy szavazáskor gondoljanak a
hasonló okokból 1990 márciusá-
ban történtekre, ami kitörölhetetlen
szégyenfoltja maradt a városnak.

A polgármester szavainak saj-
nos ellentmondtak a későbbiekben,
hiszen miközben az iskola támoga-
tásáról biztosította korábban is a
tanácsosokat, a hivatal iskolákért
felelős igazgatósága a határidőkön
és hosszabbításokon túl ahelyett,
hogy a tanács elé vitte volna az
2017/18-as iskolahálózatról szóló
határozattervezetet, február 7-én
felterjesztett a tanfelügyelőségnek
egy változatot, amelyben nem sze-
repel a katolikus teológiai líceum.
Ezenkívül a hivatal pert indított a
megyei tanfelügyelőség ellen, amit
a napokban tartott fenn a közigaz-
gatási bíróságon a polgármesteri
hivatal jogtanácsosa. Ez utóbbit
Csíki Zsolt, az RMDSZ-frakció ve-
zetője szóvá is tette. 

A Benedek Theodora tanácsos
vezette ülésen magyar, majd
román nyelven Csíki Zsolt ismer-
tette, hogy Románia alkotmánya és
a 2011/1-es közoktatási törvény le-
hetővé teszi a felekezeti oktatást,
így a marosvásárhelyi magyarság-
nak is joga van egy római katoli-
kus iskolához. Ezt a tényt egy
bűnügyi feljelentés kivizsgálásá-
nak nem kellene befolyásolnia –
mondta, majd utalt arra, hogy a
polgármester a múlt év őszén mind
a tanácsban, mind a szülők előtt ki-
jelentette, hogy az iskolával nin-
csen semmi probléma, és mindent
megtesz annak érdekében, hogy a
katolikus líceum létezzen és mű-
ködjön. Sajnos nem éppen így tör-
tént. Mint ismeretes, a Maros
Megyei Tanfelügyelőség több le-
velet küldött a polgármesteri hiva-
talnak, az iskolákért felelős
igazgatóságnak, hogy a városi is-

kolahálózatra vonatkozó javaslatot
továbbítsák az intézménynek – az
elsőt december 9-én –, amelynek
határideje január 12-én lejárt. Ezt
február 8-ig hosszabbították meg,
de mivel a tanács tudta nélkül ké-
szült beadványt nem ismertették a
testület képviselőivel, az RMDSZ
képviselői kénytelenek voltak sür-
gősségi tanácsülést összehívni. A
frakcióvezető utalt a 2016. évi
5777-es miniszteri rendeletre,
amelynek 22-es szakasza előírja,
hogy a tanácsosok kell javasolják
az iskolahálózat-tervezetet. Majd
hozzátette, hogy 405 gyermek sor-
sáért felelősek, akiknek a helyzetét
rendezni kell. 

Végül is a Szabad Emberek
Pártjának tagjai és két másik libe-
rális képviselő támogatásával meg-
szavazták az iskolahálózatra
vonatkozó javaslatcsomagot a szo-
ciáldemokraták tartózkodása mel-
lett. 

Ez az első lépés, a tervezetet
ugyanis szakmai szempontból lát-
tamoznia kell a megyei tanfelügye-
lőségnek, és az előírások szerint
jogában áll változtatásokat eszkö-
zölni, törölhet iskolákat, amelyek
véleménye szerint nem felelnek
meg a törvényes előírásoknak.
Amint a Civilek a Katolikus Isko-
láért szülői csoport közleményéből
kiderül, rossz jelnek számít, hogy
a megyei tanfelügyelőség 2017.
február 3-i 1374-es határozatával
(amit sajnos a magyar tanfelügye-
lők is aláírtak), törölte a Római
Katolikus Teológiai Líceumot
abból a konzorciumból, amelyet a
Bolyai Farkas Elméleti Líceummal
és a Református Kollégiummal al-
kottak. Ha ennek ellenére megadja
a szakmai láttamozást az iskolahá-
lózat-tervezetre, azt meg kell sza-
vaznia a tanácsnak, majd a
határozat törvényességét a prefek-
tusnak kell ellenjegyeznie, azután
küldhetik fel az oktatási miniszté-
riumba a végső változat érdeké-
ben. 

Az ülésen jelen volt Novák Zol-
tán Csaba RMDSZ-szenátor, aki
volt városi képviselőként a felső-
ház tanügyi bizottságában tevé-
kenykedik, ezért őt is

megkérdeztük a pénteki határozat
érvényre juttatásának esélyeiről: 

– Amikor a tanácsból kiléptem,
megígértem egykori kollégáimnak,
hogy nyomon követem, segíteni
fogom a munkájukat, megpróbálok
a lehető legtöbb tanácsülésen itt-
hon lenni, és a közösségünket
érintő városi kérdésekre figyelni…
Az elmúlt hetekben nagyon sokat
dolgoztunk annak érdekében, hogy
valamelyest tisztázzuk a római ka-
tolikus líceum körül kialakult
problémákat. Személy szerint há-
romszor találkoztam a tanügymi-
niszterrel, aki megígérte azokat az
okiratokat, amelyek segítségével
valamelyest rendezni próbáljuk a
helyzetet. Az oktatás minőségét el-
lenőrző testülettől megérkezett az
igazolás, amely szerint az Unirea
főgimnáziumból átvett osztályok
akkreditált osztályoknak számíta-
nak, ami a folyamatban levő pert is
érinti. Ugyanakkor lépéseket tet-
tünk annak érdekében, hogy a mi-
nisztérium járuljon hozzá egy
ideiglenes igazgató kinevezéséhez.
Bár tudtommal még nem érkezett
meg az igazoló okirat a megyei
tanfelügyelőségre, a miniszter sze-
mélyesen tett ígéretet erre. 

A tanácsnak az volt a szerepe a
mai nap folyamán, hogy az iskola-
hálózatot útjára indítsa, mert ko-
rábban csak passzolták a labdát a
tanfelügyelőség és a polgármesteri
hivatal között. Úgy gondolom,
hogy a polgármesteri hivatal,
ahogy Csíki Zsolt kolléga is el-
mondta, nem tette meg a köteles-
ségét egy jogilag is jól
megfogalmazott és a törvényeknek
megfelelő iskolahálózat-tervezet
előterjesztését illetően. Ezt korri-
gálta ma a tanács, és izgalommal
várjuk, hogy mi lesz ennek a lépés-
nek a következménye – mondta a
szenátor, majd hozzátette: kellően
alátámasztott, dokumentált iratról
van szó, és reményei szerint a tan-
felügyelőség, amely nagyon óva-
tos a jogi háttér miatt, látni fogja a
biztosítékát annak, hogy megteheti
a következő lépést, és engedélyt ad
a hálózatra.

Mózes Edith

Nagy Székely Ildikó

(Folytatás az 1. oldalról)

Nemzedékek ünnepe
Egy évszázad birtokosa

A katolikus líceumot is belefoglalták 
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Alexander Van der Bellen és Justin Trudeau Strasbourgban
Ünnepi ülések az Európai Parlamentben



Erdély egyik húzó mezőgazdasági ágazata lehet 

Fellendülőben a húsmarhatenyésztés  
Kevesen tudják, hogy az
Ákosfalva községhez tartozó
Cserefalván létesült az ország
egyik legnagyobb hússzar-
vasmarha-tenyésztő és -ne-
mesítő farmja. Tulajdonosa,
gazdája Nagy Péter Tamás ál-
latorvos, aki állatnemesítésre
szakosodott. Sokáig Buka-
restben szakpolitikai téren is
tevékenykedett, közben a
család az édesapja segítségé-
vel farmot alapított és folya-
matosan fejlesztette a
gazdaságot. Jelenleg kizáró-
lag a farm vezetésével foglal-
kozik. Azt reméli, hogy
versenyképes gazdálkodással
sikerül hosszú távon fennma-
radni az Európai Unió piacán. 

Apró, de biztos kezdeti lépések 
A gazdálkodás mindig is jelen

volt a család életében, hiszen Nagy
Péter Tamás nagyapjának a Mező-
ség Kolozs megyei területén birto-
kai voltak, amelyeket a kommunista
rendszer 1947-ben elvett tőlük. Az
1989-es rendszerváltást követően
visszakapták a területeket, amelye-
ket értékesítettek, és ez jelentett
némi anyagi induló tőkét. Tamás
szüleivel együtt városon nőtt fel.
Édesapja gépészmérnökként dolgo-
zott. Úgy sikerült, hogy fia elvé-
gezte Kolozsváron az agrár-
tudományi egyetem állatorvosi sza-
kát, majd Jászvásáron a mesterfo-
kozati, később doktori vizsgát is
letehette állatnemesítés szakterüle-
ten. Szakmáját a megyei  állatneme-
sítő és szaporodásbiológiai inté-
zetben próbálhatta ki. Tudásának
köszönhetően került a szakminisz-
tériumba, ahol sokáig az állatte-
nyésztési ágért felelős állam-
titkárként is dolgozott. Jelenleg ki-
zárólag a farm vezetésével foglal-
kozik. 

– Ráeszméltem, hogy ha az
ember valamihez ért és azzal komo-
lyan foglalkozik, akkor biztos jövőt
tud magának teremteni. 2008-tól
rendszeresen követtem a húsmarha
világpiaci alakulását. Hagyományo-
san Romániában a pirostarka szar-
vasmarhát tenyésztették és
értékesítették, a húsát, valamint a
tejet. A világon a szarvasmarha-te-
nyésztés két elkülönülő irányba tart.
Mivel az európai piacon egyre ne-
hezebben lehet értékesíteni a tejet,
sőt túltermelés alakult ki, úgy dön-
töttem, hogy húsállatok tenyészté-
sével foglalkozom. Azt már az első
pillanattól tudtam, hogy hatékony,
piacképes termelést csak jó geneti-
kai állománnyal, korszerű  techno-

lógiával és felszereléssel, tökéletes
farmmenedzsmenttel lehet elérni –
mondta Nagy Péter Tamás. 

Az értékesített mezőségi földte-
rület mellett néhány hektár földet
örököltek Cserefalván, ahova vá-
rosról hazaköltözött a család. 2008-
ban hozzáfogtak  az állat-
tenyésztéshez. Először tejtermelő
szarvasmarhákat tartottak, de kis
létszámban (10 – 20 fő), ingadozó
értékesítési piacon nem sok haszon
volt belőlük, ezért úgy döntött a
család, hogy eladja az állatokat.
2012-ben tizenkét húsmarhát vásá-
roltak, majd egy év múlva megdup-
lázták az állományt. 10 hektáros
szántóterületet műveltek meg, ahol
takarmányt termesztettek. Három-
hengeres, 30 lóerős Massey-Fergu-
son traktorral és egy kaszagéppel
alapozták meg a gépállományt –
emlékszik vissza a kezdetekre a
gazda. 
Fontos a piackutatás,
az előzetes gazdasági számítás 

Mielőtt elkészült volna az alapo-
sabb fejlesztési elképzelés, Nagy
Péter Tamás felmérte a piacot és a
2014-ben meghirdetett agrárgazda-
sági támogatások lehetőségeit.
Három évvel ezelőtt a támogatások
összegének felső határa lehetővé
tette, hogy országos szinten 35 ezer
húsmarha vásárlására pályázzanak
a gazdák. Abban az évben mindösz-
sze hétezer állatra volt benyújtva
kérvény, ezért a pályázás nagy lehe-
tőséget jelentett azoknak, akik ko-
moly farmot szerettek volna
létesíteni. Nem sokat haboztak, ösz-
szegyűjtötték a szükséges önrészt
az eltartási feltételek megteremtésé-
hez, és kihasználták az összes pá-
lyázati lehetőséget. Egy húsmarhára
250 eurót lehetett pályázni fejen-
ként hegyvidéki legeltetéssel
együtt. Ezért területet béreltek és
farmot létesítettek a hegyvidékinek

számító Havadtőn, hogy elnyerjék
a megfelelő támogatást. Aztán gya-
rapodni kezdett az állomány. Egy
vemhes tehenet 1600 euróért vásá-
roltak meg. Az állat szeptemberben
ellett. Májusban, mivel a borjú több
mint 8 hónapig volt az állomány-
ban, a tehénre és a borjúra összesen
2700 euró támogatás jött. Járt pénz
farmfejlesztésre, gépvásárlásra –
ezeket a lehetőségeket is kihasznál-
ták, és a támogatásból származó
pénzeket tulajdonképpen újabb fej-
lesztésekre fordították. A gépesítés
növelte a termelékenységet. Haté-
konyabb traktorokat, takarmányke-

verő adagológépet, homlokrakodót
és minden olyan korszerű gépet vá-
sároltak, amely szükséges a farm
működtetéséhez.  Kibérelték az
addig parlagon levő önkormányzati
legelőket, amelyeket kitakarítottak,
és ezekre is megkapták a megfelelő
támogatást. A farm a korábbi kol-
lektív gazdaság helyére létesült. A
még megmaradt épületeket egy
csődbe jutott építkezési vállalkozás
használta. A bank elárverezte az in-
gatlant, amelyet megvásároltak te-

rülettel együtt. Felújították a meg-
lévő épületet, ahova irodahelyisé-
gek, magtár létesült. Az istállót
egyszerű faszerkezetből állították
össze, olyan méretben, hogy gépe-
sítve három ember kezelheti az ál-
lományt. 

– Azzal is tisztában kell lenni,
hogy a húsmarhafarm – a tejterme-
léssel ellentétben – csak három év
múlva hoz hasznot. Ez azt jelenti,
hogy ebben az időszakban  is bizto-
sítani kell a megfelelő takarmányo-
zást, az állategészségügyi fel-
tételeket, anélkül hogy ezért egy lej
jövedelem is származna – mondja a
gazda, majd elárulja: jelenleg két
farmon tíz alkalmazottal 450 piros
és fekete Angus fajta szarvasmarhát
tenyésztenek. Legelőkkel együtt
400 hektár összterületet használnak
Karácsonfalva, Ákosfalva, Gyula-
kuta és Nyárádmagyarós községek-
ben. 
Az értékesítés 

Míg Európában tejtúltermelés
van, addig a húsmarhát Latin-Ame-
rikából importálják. Egy felmérés
szerint Romániában egyedül a fővá-
ros képes felvásárolni a Romániá-
ban tenyésztett, feldolgozásra szánt
húsmarhaállomány egészét. Ennek
ellenére nincs kialakítva a folyama-
tos értékesítési piac. A Red és a
Black Angus farmon két irányba ér-
tékesítik az állományt. A feldolgo-
zásra szánt növendéket egy svájci

céggel kötött szerződés alapján
adják el, míg a tenyészbikákat Har-
gita, Kovászna, Fehér, Kolozs,
Szatmár megye farmereinek értéke-
sítik. Ahhoz, hogy a húsmarhafarm
hatékonyan működjön, el kell érje a
150-es anyalétszámot, mivel ezt
ciklikusan ki lehet használni ahhoz,
hogy az év folyamán a farm termel-
jen és a korábban említett értékesí-
tések nyomán sikerüljön fedezni a
farm működtetési költségeit. Ehhez
a tavaszi és az őszi ellésekkel biz-
tosítani kell évente legalább két
szállítmányt – magyarázza a gazda,
mert azzal is számolni kell, hogy az
árakat a minőség szabja meg. Egy
herélt Angus jelenleg az európai pi-
acon el kell érje az  550 – 600 kg
élő-, 300–330 kg-os vágott súlyt.
Ezenkívül az sem mindegy, hogy
milyen a hús zsírtartalma. Így is ki-
logrammjáért legtöbb 3,20 eurót
lehet kapni. A piaci ár reálisan va-
lahol a 2 és a 3 euró között ingado-
zik. De ha még mindig hiány van
Európában, akkor nagy eséllyel
lehet értékesíteni az állományt.
Igaz, ehhez nagyobb számú állatot
kell tenyészteni. Több kis farmer-
nek is van esélye betörni a piacra,
ehhez azonban össze kellene fogni,
mert  a nagy felvásárlóknak garan-
tálni kell a folyamatos ellátottságot.
Tíz-húsz állatért senki sem küld a
Nyárádmentére kamiont – fejti ki
Nagy Péter Tamás. 

Még számolni kell az iparon be-

lüli versenyhelyzettel, ugyanis Ro-
mániában például jóval többen fo-
gyasztanak sertés- és szárnyashúst.
Nagyobb kitekintésben pedig fel
kell venni a versenyt minőségben és
árban az európai gazdákkal is. Jó
jel, hogy statisztikailag évről évre
növekedik a marhahúsfogyasztás
Romániában. 
Nem működik 
a hazai rövid élelmiszerlánc 

A hazai húsipar fellendítésének
kulcsa a rövid élelmiszerlánc mű-
ködtetése. Ez azt jelenti, hogy első-
sorban ebben a folyamatban
mindenki foglalkozzon azzal, ami-
hez ért. Az állattartó arra töreked-
jen, hogy a legjobb körülmények
között tenyéssze az állatot, hogy
annak a húsa elérje a piacképes mi-
nőséget. A hentescég a legjobb tu-
dása szerint vágja, értékesítse a
hústermékeket, míg a kiskereske-
dők vagy a vendéglátóiparban dol-
gozók tegyék az ügyfél elé a
legjobban csomagolt vagy ízesített
terméket. Ha ez jól működik, akkor
egy ilyen belső hazai lánc működ-
tetésével ki lehet alakítani azt az
előnyös piacot, amely biztosíthatja
a tenyésztőnek azt, hogy jó árban
megfelelő mennyiségű állatot érté-
kesítsen – magyarázza a farmer. A
marhahús minősége ugyanis az ér-
lelési technológiától is függ. Ahhoz,
hogy vendéglőben  megfelelően fo-
gyasztható legyen a hús, 21, sőt van
ahol 42 napig különleges érlelő-
kamrában pácolják. Az állat értékes,
drágább darabjai csak 10%-ban ke-
rülnek a vendéglőbe, a többit ol-
csóbban, ipari feldolgozásra
szánják. Ez lenne az ideális. Jelen-
leg azonban az történik, hogy a vá-
góhidakról az állatok csomagolva
Németországba kerülnek, onnan
pedig jó drágán a hazai áruházak
polcain látjuk viszont. Az út „költ-
ségeit” a vásárló fizeti ki. 
Jövő záloga
a jó genetikai állomány  

Nagy Péter Tamás olyan fekete
Angus szarvasmarhákat vásárolt,
amelyeknek a törzskönyveit  skót
állattenyésztő egyesület állította ki.
Elmondta, hogy évente csak azért
jön el Skóciából egy ellenőr, hogy
megvizsgálja az állományt, a tartási
körülményeket, hogy garantálhassa
a minőséget. Az általa kiállított iga-
zolás szavatolja, hogy mind a te-
nyész-, mind a vágóállat magasabb
áron értékesíthető az európai pia-
con. 

– Ha betartom a szabályokat és
az elvárásokat, akkor olyan első
osztályú tenyészállatokat nevelhe-
tek, amelyeket nemcsak a keleti,
hanem a világpiacon is értékesíthe-
tek, és ez hosszú távon biztosíthatja
a fennmaradást – hangsúlyozza
Nagy Péter Tamás. 

S hogy mindez valóra válhat,
talán igazolja az is, hogy a Red és
Black Angus farmot nemcsak hazai,
hanem külföldi – svájci, franciaor-
szági – farmerek is felkeresték ta-
pasztalatcseréért. Tamásnak három
fia van, igaz, még kiskorúak, de
már a gépparkban levő traktorokon
játszanak,  ha kell, szalmabálákat
raknak, láttak már ellést, és asszisz-
táltak az állat kezelésekor, nyáron
pedig kint vannak a hegyvidéki far-
mon, legelőn.  

– Még korai arról beszélni, hogy
folytatják-e a szakmát, de remélem,
hogy a kedvet kapnak hozzá, mert
úgy látom, gyerekeim szeretik az
állatokat. Van jövő, csak rengeteget
kell ezért dolgozni... – mondja a
farmer, majd gyorsan elköszön,
mert Hargita megyei ügyfelek jöt-
tek tenyészbikát vásárolni. 
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A préselt és műanyag bútorok korsza-
kában, amikor minden az egyszerű-
ségről, a könnyen kezelhetőségről és
a funkcionalitásról szól, örvendetes
módon egy másik irányzat is feltörek-
vőben van. Az újonnan   festett népi
bútorok lassan teret hódítanak, beke-
rülnek a modern lakásokba. A régeb-
bieket restaurálják, s régi
pompájukban kerülnek vissza a pa-
rasztházakba, eredeti környezetükbe,
követhető útját mutatva annak, hogy
milyen pompás is a hagyományos fes-
tett bútor. Vargyason a híres bútor-
festő Sütő család portáját, élő
múzeumát látogattuk meg a Ko-
vászna megyei turisztikai napok al-
kalmával. A portát sok
népművészetet kedvelő és turista is
felkeresi. Sőt, Károly walesi herceg is
megfordult itt, és elismeréssel illette
a hagyományőrző székely családot,
amelyet több díjjal, köztük Magyar
Örökség Díjjal is kitüntettek. 

A tizenhatodik bútorfestő nemzedék 
– A Sütő család története 1568-ig nyúlik

vissza. Sütő János és József, két mesterle-
gény, az egyik asztalos, a másik ács, ekkor
került Vargyasra a Székelykeresztúr mellőli
Fiatfalváról. A helyi Daniel-kastélynál végez-
tek ács- és asztalosmunkát. Munkájuk végez-
tével megtelepedtek a faluban, és utána
tizenöt nemzedéken keresztül apáról fiúra
örökítették át a mesterséget. A fiaim és az
unokatestvéreik a tizenhatodik nemzedékhez
tartoznak már – mondta Sütő István, aki el-
árulta, hogy pár éves fiai már kézbe veszik a
szerszámokat, amikor a műhelybe mehetnek.  

– Családunk történetének dr. Kós Károly
nézett utána, és kiadta A vargyasi  festett
bútor című könyvét. A családfánkat is Kós
Károly készítette el, én csak az újabb „fer-
tályt” toldottam hozzá, akik 1971 után szü-
lettünk. 2011-ben megjelent egy
könyvecském a család történetéről, ez egy
negyven évet átfogó kiegészítés. A korai tör-

ténethez is sok érdekes dolgot sikerült hoz-
zátenni. Pár éve újabb frissítésre érett meg az
a könyv.
Festéktörő kő, mondószékek, kamarásasztal 

– A legrégebbi eszközünk a festéktörő kő,
ezen őrölték, porították elődeink a színes ás-
ványokat. A festéktörő kőhöz van két kicsi
őrlőkő, ezek segítségével  nyerték a festéket.
Mai napig a hagyományos családi receptet
használjuk a festékeink elkészítésére. A kő
különlegessége, hogy az 1680-as évszám sze-
repel rajta, Sütő Józsefre utaló felirattal.
Innen biztosan tudjuk, hogy festéssel is fog-
lalkozott a család. A festés maga szabadkézi,
az alapszínre jön a mintázás, a betéteknek
először a  kereteit  rajzolom meg, de a mintá-
zás, virágozás mindig teljesen szabadkézi. Mi
a legfontosabb? Valamennyi darabot hagyo-
mányos mintákkal festünk, mindenik egyedi.
Ha tükörből tizenötöt készítek egyszerre,
úgyis mindegyik egyedi, s mindenik hagyo-
mányos. Na, ez a különlegessége a mi nép-
művészetünknek!  Hiába kötött a forma, nagy
teret enged a kreativitásnak.  A bútorok közül
a székely háztartás elemeit készítjük, elsősor-
ban ládát, kisebbet, közepest, nagyot. A leg-
nagyobb a kelengyés- vagy hozományosláda.
Nekünk is van belőle három is. A lány ládá-
ban vitte az összes holmiját az új házhoz. A
hozományához tartozott a vetett ágy, ami
aztán a tisztaszoba díszévé vált.  Érdekes,

mert alvásra sohasem használták, a család
anyagi helyzetét, státusát mutatta. Minél ma-
gasabb volt, annál gazdagabb volt a család.
Aztán itt van a vendégváró pad, a falon a sa-
roktékák. Vargyas, unitárius falu lévén, a
tékát elsősorban italtárolásra használták, ka-
tolikus falvakban Bibliát tartottak benne. A
fali téka őse a falban egy mélyedést takart,
amolyan hűtőszekrényként működött az
északi falon, és polcokkal volt ellátva.  Vic-
cesen szoktuk mondani, hogy a kőház jó,
mert nyáron hideg s télen hideg. Az élelmi-
szerek jól elálltak a fal mélyedésében. Aztán
itt az állótálas, vagy a  legérdekesebb hagyo-

mányos darabjaink: a kontyos vagy mondó-
székek. A székelyek nem zárták a kaput, éjjel
is nyitva volt, hogy ha bármi történik,  tudja-
nak egymáson segíteni.  Régen is összeve-
szett a férj és a feleség. Erről a székek állása
beszélt. A székeket vagy a háttámlájukat úgy
cserélték meg, illetve kirakták a székeket a
tornácba, hogy az érkező értesüljön:  nem a

legjobb pillanatban érkezett. A vendég meg-
fordult, s ment tovább. Ez volt a mondószé-
kek „mondanivalója”. A jellegzetes székely
asztal, a kamarásasztal mély kenyeresfiókkal
volt ellátva. Alul pedig az úgynevezett  titok-
tartó, egy csúszólappal ellátott titkos rekesz
volt. Általában egy ajtócska van ezen az asz-
taltípuson. Hogy titkos, kérdezik, ha min-
denik így készült? Hát nem mindegyik
egyformán készült. Nemcsak a mi családunk
volt ilyen leleményes, a régi mesterek mindig
építettek a bútorokba titkos rekeszeket. Az
iratokat és a pénzt itt tartották.
A Sütő-bútorok egyediek, minden mástól
megkülönböztethetőek

A Sütő család háza autentikus néprajzi mú-
zeum. Bútoraik az 1800-as évekből valók.
Mindeniken szerepel a készítés évszáma.
Vannak újabb darabok is, a bölcsőt például
István nagyapja készítette az unokáinak, de
van hintaló is. Az eredeti bútordarabokat mai
napig készítik. Van kereslet irántuk. A család-
ban öten is dolgoznak, az István nagybátyja,
az  édesapja és a két öccse.  

– A vargyasi Sütők bútorai minden más
festett bútortól megkülönböztethetőek. De
nem csak a Sütő-munkákat lehet megkülön-
böztetni, hanem még a családtagokéit is.
Mindenkinek megvan a stílusa, az én tulipán-
jaim nem olyanok, mint az édesapáméi pél-
dául.  Szép, kötött, szimmetrikus, szabályos
vonalvezetésű mintákat festünk, a virágok
arányosak a levelekhez. Egyedi a szegfű, a
rózsa, de a legtöbb a tulipán. Nem a kék a
legjellemzőbb a mi bútorainkra, hanem a
bordó, a meggypiros, a barnás. Ez azért van,
mert ennek az alapanyaga  nagy mennyiség-
ben fellelhető a környéken. Persze,  használ-
juk a jobbágykéket is. Ha bemennek a
vargyasi templomba, láthatják a templomké-

ket, ami egészen világos. Ritkán használunk
zöld színt. Érdekes, ezt leginkább  a szászok
használták alapszínnek, bár azt gondolnánk,
hogy ez a magyar ízlésnek felel meg. Viszont
ránk a barna és a kék jellemző. 

– Mivel kezdi a munkát? Mit fest meg elő-
ször? – tettük fel a kérdést a mesternek. 

– Először elkészítem például a ládát, amit
fecskefarok sarokillesztéssel fogok össze. Ez
egy erős szerkezet, ez a titka, hogy rengeteg
láda fennmaradt az évszázadok során.  Ma  is
kézifűrésszel vágom be,  és kézzel vésegetem
össze. A szerkezet, a vasalatok, a zárak is ha-
gyományosak. Vargyason van egy fiatal ko-
vácsunk, addig nézegette, tanulmányozta a
200 éves zárszerkezetet, amíg elkészítette. De
kanyarodjunk a festésre: a szegélyek színeit
húzom meg, utána jön  az alapozás. Ha beté-
tek kerülnek rá, a körvonalakat megrajzolom.
Ennyi csalás-ámítás van rajta. Utána megfes-
tem a betét alapszínét, ugyanezt teszem a
külső részekkel is. Meghúzom a szegővona-
lat, s akkor következik a kiindulóminta. Kan-
csó, csokor, szív vagy margaréta. Ebből indul
az úgynevezett erezés, a szárak és a levelek,
ezután jön a virágozás, majd a virágoknak az
árnyékolása, két színnel emeljük ki. Aztán
következik a levelek és a szárak árnyékolása,
majd a legvégén a viaszozás az egész felüle-
ten. Ha a bútort jó körülmények között tart-
ják, míg a világ s két nap tart. A fát két
ellenségétől kell megvédeni: a nedvességtől
és a rovaroktól.
A bútoroknak Károly herceg is csodájára járt

A walesi herceg, akit gróf Kálnoky Tibor
és felesége, Anna szoktak vendégül látni,
köztudottan nagy tisztelője az erdélyi hagyo-
mányoknak, a kézművességnek és a hamisí-
tatlan házi készítményeknek. Nem csoda hát,
ha a Sütő család portáját is meglátogatta. Az
udvaron ott áll egy kopjafa, amit nagyapám
készített a család 400 éves múltjának emlé-
kére, A Sütő dinasztia felirattal, a tizennégy
nemzedékkel. Amikor megakadt rajta a her-
ceg szeme, megjegyeztem, hogy „Felség, a
mienk is dinasztia, igaz, nem királyi, csak
kézműves”. Erre Károly herceg őfelsége
egyet legyintett, s azt mondta: much better!
Azaz: sokkal jobb!
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Gyenge színvonalú találkozón
gól nélküli döntetlen született a Ma-
rosvásárhelyi ASA és a Temesvári
Poli ACS összecsapásán, amelyet a
labdarúgó 1. liga alapszakaszának
23. fordulójában, a kolozsvári Gé-
pész utcai stadionban rendeztek
meg. Azért kellett Kolozsváron ját-
szani, mert a Sziget utcai stadion-
ban már jó ideje nem volt játékra
alkalmas a gyepszőnyeg, és a sza-

bályzat szerint a helyszínt és az idő-
pontot legkevesebb hét nappal a ta-
lálkozó előtt kell közölni.

A mérkőzés első játékrészében
szinte nem is volt jegyezni való ka-
pujelenet, ez is bizonyítja, hogy az
élvonal sereghajtói nem látványfo-
cit produkáltak. A második félidő-
ben az eltiltott Gabi Mureşan
csapatkapitány nélkül pályára lépő
hazaiak többet támadtak, jobban
adogattak, így helyzeteket is kiala-
kítottak. Az első kapura lövés

Candrea nevéhez fűződik, aki az 53.
percben 20 méterről célzott, de
lapos, gyenge lövését könnyedén
hárította Straton. Kevéssel utána a
Nicoliţă által elvégzett szabadrúgást
M. Constantin közelről a kapuba
bólintotta, de a lövés pillanatában
lesálláson volt. Jegyezhető helyzete
volt még a temesvári Fuceknek is
(70.), aki a kapu fölé lőtt, aztán a
76. percben Ciolacu kihagyta a
mérkőzés legnagyobb gólszerzési
lehetőségét. Később, a 83. percben
Popovici fölé durrantott a tizenha-
tos területéről, végül újra Ciolacu
került főszerepbe, amikor ívelése
célt tévesztett (84.).

A találkozón a hazaiak részéről a
Nagyváradi Luceafărul volt háló-
őre, Papp Eduárd tűnt ki jó hárítá-
saival, több alkalommal mintegy
hátvédként tisztázott, míg a temes-
váriak legjobbja a 37 éves Marius
Croitoru volt.

A gól nélküli döntetlennek kö-
szönhetően mindkét együttes eddig
tíz pontot teljesített a pontvadászat-
ban, az ASA maradt az utolsó he-
lyen, és a kiesés elkerüléséért zajló
küzdelemben lemaradása nyolc
pont a Concordia Chiajnához, il-
letve kilenc a Zsilvásárhelyi Pandu-
riihoz képest.

Az ASA a következő hazai, Vo-
luntari FC elleni mérkőzését is a
Gépész utcai stadionban játssza.

Újabb pontokat vesztett az ASA, 
ezúttal a Poli ellen

Két nap alatt két mérkőzést ját-
szik a Marosvásárhelyi City’us te-
remlabdarúgó-csapata. Kedden
Temesvárra látogatnak Lucian Ni-
cuşan és Cosmin Gherman társed-
zők tanítványai, hogy ismét
megmutassák: nem csak dísznek
vesznek részt az 1. ligában, annak
ellenére, hogy hosszú évek után
először nem esélyesek a bajnoki
címre. A Temesvári Informatica
azonban annál inkább, és ezt érvé-
nyesíteni is akarja a holnap 18.45
órakor kezdődő és a DigiSporton
élőben közvetített találkozón. Külö-
nösen, hogy a decemberi mérkőzé-
sen egyenlő ellenfélre találtak a
marosvásárhelyiekben. Másnap már
Aradon lép pályára a City’us, ahol
a Simándi Şoimii csapata ellen ját-
szik a Románia-kupa nyolcaddön-

tőjében. Ezt a találkozót a múlt
héten kellett volna megrendezni,
azonban az Arad megyei csapat
(amely érdekes módon nem vesz
részt a 2. ligás bajnokságban sem,
csak a kupába iratkozott be) nem tu-
dott eleget tenni házigazdai szere-
pének a terem foglaltsága miatt. Ezt
a City’us sem nagyon bánja, hiszen
egy kiszállással két meccset fog
maga mögött tudni: Temesvárral és
Araddal. 

Miközben a City’us két hete nem
játszott hivatalos meccset, a többi
csapat már letudta a kupamérkőzé-
seket. Sőt, kisorsolták a negyed-
döntő párosításait is, ennek
értelmében, amennyiben továbbjut,
a City’us Jászvásáron vendégszere-
pel a nyolc között, február 20-án 16
órától. (B.Zs.)
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A múlt hét végén befejeződött
Afrika-kupa nem volt nagy hatás-
sal az élcsoportra a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetség (FIFA) vi-
lágranglistáján: az élen továbbra is
az argentinok állnak, míg a magyar
válogatott egyet rontva korábbi he-
lyezésén, a 27. pozíciót foglalja el.
Románia két helyet esett vissza,
így immár csak negyvenedik –
2012 óta ez a leggyengébb helye-
zése a csapatnak.

A FIFA honlapján csütörtökön
nyilvánosságra hozott legfrissebb
rangsorban Argentína mögött Bra-
zília a második, a világbajnoki
címvédő Németország csapata
pedig a harmadik. Az afrikai kon-

tinensbajnokságon győztes Kame-
run 29 pozíciót lépett előre, így
most a 33. helyet foglalja el.

A magyar válogatottal azonos
világbajnoki selejtezőcsoportban
szereplők közül az Európa-bajnok
portugálok a nyolcadik, míg a
százszázalékos teljesítménnyel él-
lovas svájciak a 11. helyen állnak.
A Feröer-szigetek szintén maradt a
82. pozícióban, Lettország három
helyet rontva a 113., Andorra gár-
dája pedig változatlanul 203. a
rangsorban.

A román csapat vb-selejtezős el-
lenfelei közül Lengyelország 14.,
Dánia 49., Montenegró 64., Ör-
ményország 82., Kazahsztán 96.

FIFA-világranglista: 27. a magyar válogatott, 
Románia a 40. helyre esett vissza

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, alapszakasz, 23. forduló: Marosvásárhelyi ASA – Temesvári Poli ACS 0-0
Kolozsvár, Gépész utcai stadion. Vezette: Sebastian Colţescu – középen, Daniel Mitruţi, Adrian Popescu – partjelzők;

Lucian Ruşandu – tartalék. Ellenőr: Patriciu Abrudan, Constantin Stănescu.
Sárga lap: Candrea (7.), Rougkalas (43.) és Balgiu (47.).
ASA: Papp – Velayos, Rougkalasz, Constantin, Mendy – Balgiu (83. E. Dică), Candrea, Petriş (59. Ferfelea) – Nicoliţă,

Bâtfoi, Rus (72. Ciolacu).
Poli ACS: Straton – Străuţ, Cânu, Bocşan, Novak (90+1. Neagu) – Soljici, Artean – Bărbuţ (82. Popovici), Croitoru,

Fucek – Drăghici (64. Henrique).
További eredmények a 23. fordulóból: Botoşani FC – USK Craiova 1-0, Medgyesi Gaz Metan 1-2.

Szerkeszti: Farczádi Attila
985.

Czimbalmos Ferenc Attila

Csoma Alpár győztes góllal tért vissza a román válogatottba
Két barátságos mérkőzést játszott Csehországgal a román nemzeti együttes: előbb egy 2-4-es vereséget

(a román gólok szerzői: Florin Matei, Szőcs László), majd egy 3-2-es győzelmet (Robert Matei, Emil Răducu,
Csoma Alpár) könyvelt el Ústí nad Labemben a Robert Lupu irányította alakulat. A City’usnak három játé-
kosát hívták be a válogatottba a múlt heti kiszállásra. Egy év után visszatért Csoma Alpár is a csapatba, míg
a holnapi ellenfélnek, az Informaticának csupán egy kerettagja volt. Ennek azonban egyszerű a magyarázata:
az Informatica igen jó képességű légiósokra támaszkodik, míg a City’usnak a három tapasztaltabbnak számító
válogatott játékosa mellett többnyire csak ifjúsági korosztályú teremlabdarúgói vannak.

A román keret összetétele a csehek elleni két mérkőzésen:
* kapusok: Vlad Iancu (Dévai Autobergamo), Andrei Grigoraş (Székelyudvarhelyi FK);
* mezőnyjátékosok: Cristian Matei (Déva), Robert Matei (Déva), Adrian Pânzaru (Déva), Paulo Ferreira

(Déva), Mimi Stoica (City’us), Bogdan Covaci (City’us), Csoma Alpár (City’us), Ionuţ Movileanu (Dunărea
Călăraşi), Marian Plugaru (Dunărea), Szőcs László (Székelyudvarhely), Emil Răducu (Luxol – Málta), Ro-
bert Lupu (Temesvári Informatica).

Az Eb-selejtezőre készülő román válogatott a 4. kvalifikációs csoportban szerepel majd, amelynek 
házigazdája is lesz (Călăraşi-on). Az ellenfelek: Portugália, Finnország és Lettország. A jövő évi döntő
tornára a csoportgyőztesek közvetlenül kijutnak, míg a második helyezettek és legjobb harmadik pótselej-
tezős párharcot vív majd az UEFA Futsal Euro 2018-as részvételért. (B.Zs., F.A.)

Két nap alatt két mérkőzés

A kolozsvári stadion üres lelátói előtt élvonalhoz méltatlan színvonalú mérkőzést produkált
az 1. liga két sereghajtója. Fotó: dolce-sport.ro

Both Gyuri a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorának meghí-

vottja Both György. Az ASA ’70-es, 80-as évekbeli csapatának Both Gyuri avagy
Both II. néven ismert egykori támadó középpályásával Szucher Ervin beszélget.

Szoros vereség a szlovákoktól
A belgák múlt szombati legyőzése után a magyar válogatott a szlovákokkal mérte össze erejét múlt vasár-

nap, Porecben. A mérkőzés taktikus, kiegyenlített játékot hozott, amelyen a magyar csapat alakított ki vala-
mivel több lehetőséget, de a vezetést a szlovákok szerezték meg, majd Rábl János egyenlítő találata után
visszavették az előnyt. A fordulás után sokat tett az egyenlítésért a magyar válogatott, a hajrában átállt az öt
a négy elleni játékra támadásban, de nem sikerült feltörni az ellenfél védelmét, és a hajrában a szlovákok
megszerezték a harmadik találatukat is, végül 3-1-re nyerték meg a meccset. 

Felkészülési mérkőzés, Porec (Horvátország): Szlovákia – Magyarország 3-1 (2-1)
Magyarország: Tóth Gyula – Dróth Zoltán, Klacsák Bence, Horváth Norbert, Németh Péter. Cserék: Mat-

kovics Gábor, Trencsényi János, Tatai József, Szeghy Szabolcs, Gál István, Dávid Richárd, Rábl János, Har-
nisch Ákos, Alasztics Marcell, Vas Ádám. 

Miközben a magyarok Horvátországban szerepeltek, véglegessé vált a válogatott Eb-selejtező csoportjának
mezőnye, a házigazda azeriek és a bosnyákok mellett az előselejtezők D csoportját megnyerő albán váloga-
tottal egészült ki a négyes, a minitornát áprilisban rendezik meg. 

Eredményjelző
A teremlabdarúgó-Románia-kupa nyolcaddöntős mérkőzéseinek eredménye: Jászvásári Poli – Resicabányai Munkás 

6-4, Kolozsvári Clujana – Galaci United 1-7, Buzăui Luceafărul – Dévai Autobergamo 6-13, Csíkszeredai Imperial Wet – Szé-
kelyudvarhelyi FK 1-9, Segesvári Pro Tineret – Bucovina Vicov 7-6, Brassói Colţea – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 7-6, Du-
nărea Călăraşi – Temesvári Informatica 0-1.

A negyeddöntő párosításai: Dévai Autobergamo – Galaci United, Segesvári Pro Tineret – Székelyudvarhelyi FK, Jászvá-
sári Poli – City’us/Simánd, Brassói Colţea – Temesvári Informatica.

A City’us ismét megmutatná, nem csak dísznek vesz részt az 1. ligában, annak ellenére, hogy
hosszú évek után először nem esélyes a bajnoki címre. Fotó: Nagy Tibor

Ranglista

1. Viitorul 22 14 3 5 31-20 45

2. FCSB 22 12 5 5 28-17 41

3. Craiova 23 12 4 7 33-22 40

4. Medgyes* 23 10 8 5 35-24 35

5. CFR** 23 11 7 5 37-22 34

6. Dinamo 22 9 5 8 34-30 32

7. Astra 22 9 5 8 22-25 32

8. Botoşani 23 8 5 10 27-26 29

9. Jászvásár 22 7 5 10 23-24 26

10. Voluntari 22 7 4 11 27-34 25

11. Pandurii** 22 6 7 9 23-33 19

12. Chiajna 22 4 6 12 12-27 18

13. Poli ACS**** 23 6 6 11 22-35 10

14. ASA*** 23 5 4 14 19-34 10

* 3 büntetőpont levonva
** 6 büntetőpont levonva
*** 9 büntetőpont levonva
**** 14 büntetőpont levonva
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Hivatalosan is bejelentette visszavonulását Risztov Éva olimpiai bajnok
úszó.

„Harmincegy éves vagyok, az embernek néha tudnia kell valamit abba-
hagyni, valahol pedig el kell kezdeni egy civil életet” – mondta a Facebook-
oldalán közvetített élő videóban a 2012-es londoni olimpián 10 kilométeren
győztes versenyző. „Ötéves korom óta azért küzdöttem, hogy olimpiai bajnok
legyek. A pályafutásom dimbes-dombos volt; volt, hogy magaslatokon, volt,
hogy mélyponton voltam.”

Risztov hozzátette, a sok második hellyel, valamint egy olimpiai negyedik
hellyel nem volt elégedett pályafutása első szakaszában, ezért 19 évesen visz-
szavonult, majd 23 éves korában újrakezdte a versenyzést. 2012-ben valóra
vált az álma, elmondása szerint élete legszebb napja volt, amikor olimpiai
bajnok lett. 

Risztov – aki a jövőben a TMC menedzseriroda sportdivíziójában dolgozik
– 2005-ös első visszavonulásáig kizárólag medencében versenyzett, s nyert
három világ- és öt Európa-bajnoki ezüstérmet. Négy évvel később tért vissza,
akkor már elsősorban a nyílt vízi úszásra koncentrált, de indult hosszabb me-
dencés számokban is, amelynek köszönhetően további egy ezüsttel és egy
bronzzal gazdagította Eb-s éremgyűjteményét. A pályája csúcsaként London-
ban olimpiai bajnok lett 10 kilométeren, tavaly Rióban címvédőként a 13.
helyen ért célba.

Pályája csúcsaként Londonban olimpiai bajnok lett 10 kilométeren, tavaly Rióban címvédőként a
13. helyen ért célba. MTI Fotó

Risztov Éva hivatalosan is 
bejelentette visszavonulását

Alpesi vb: Guay ismét meglepte a világot

A cseh Gabriela Koukalová nyerte a nők 7,5 kilométeres
sprintversenyét a Hochfilzenben zajló sílövő-világbajnoksá-
gon. A futamot a sífutó-teljesítmény döntötte el, ugyanis a leg-
jobb hatban senkinek sem volt lövőhibája, ami büntetőkört
vont volna maga után. A hat, egyformán makulátlanul célzó
sportoló közül a tavalyi világkupagyőztes 27 éves cseh ver-
senyző bizonyult a leggyorsabbnak, a jelenleg a világkupában
vezető német Laura Dahlmeiert és a francia Anais Cheva-
lier-t megelőzve.

A szocsi téli olimpián két ezüstérmet nyerő Koukalovának
ez a második világbajnoki címe, 2015-ben a vegyes váltó tag-
jaként szerzett aranyérmet.

A magyar színekben versenyző Szőcs Emőke célja az volt,
hogy a legjobb hatvan között végezzen, ezáltal elindulhasson

az üldözéses versenyben. Ez azért sem sikerült, mert az egész
mezőnyben neki volt a legtöbb lövőhibája, szám szerint hat,
így a 101 tagú mezőnyben a 99. helyen végzett. A szocsi téli
olimpián szerepelt, csíkszeredai születésű magyar sportoló
még egy számban, a 20 kilométeres egyéni versenyben indul
az ausztriai vb-n.

Szinte napra pontosan egy év múlva
kezdődik a XXIII. téli olimpia Pjong-
csangban – az ötkarikás játékok történe-
tében csaknem négy évtized után ez lesz
az első olyan alkalom, ahol reális esély
van a magyar éremszerzésre, írta az al-
kalomból készített összeállításában az Új
Szó, amelynek számunkra is érdekes
részleteit közlő, szerkesztett változatát
az alábbiakban olvashatják.
Gyorsvasút és szélvihar

A szocsi és a riói játékokat övező bi-
zonytalanságok után (előbbi esetben a
mértéktelen költekezés és a terrorve-
szély, utóbbinál az ország rossz gazda-
sági helyzete adott okot aggodalomra)
most fennakadások és bonyodalmak nél-
kül zajlanak az előkészületek. A pályák,
stadionok 90%-a már áll, félig elkészül-
tek már az olimpiai falu épületei is.

Pjongcsang a hegyvidéki Kangvon
tartományban fekszik, ahol februárban 
-5,5°C az átlaghőmérséklet, és az év má-
sodik hónapjában átlagosan tíz napon
havazik. A hóhelyzet tehát nem jelenthet
gondot.

A jégkorong, curling, gyorskorcsolya,
rövidpályás gyorskorcsolya és műkor-
csolya versenyeit a tengerparti Kang-
nung városában rendezik. Ez a
háromszázezres város a pjongcsangi
hegyi központtól kevesebb mint fél óra
távolságra fekszik.

Dél-Koreában a nagy távolságok is
gyorsan áthidalhatóak lesznek: a szöuli
reptér és az olimpiai helyszínek közötti
237, illetve 277 kilométeres távolságot

kevesebb mint két óra alatt teszi meg az
erre a célra épült gyorsvasút. Ez lehető-
séget teremt arra is, hogy akár Szöulban
is elszállásoljanak vendégeket, mivel
közvetlenül Kangvon tartományban ta-
valy februárban csak 63 hotelt tartottak
számon, valamivel kevesebb mint 8000
ággyal, ami jóval kevesebb, mint amit
egy olimpia méretei megkívánnak.

Pjongcsangban összesen 102 számban
osztanak érmet, először lépi túl a százat
a versenyszámok száma egy téli olim-
pián. A programról lekerült a hódeszká-
sok paralell műlesiklása, ám a férfiak és
a nők is fognak versenyezni a Big Air
számban. Új versenyszám még a gyors-
korcsolyázók tömegrajtos versenye, va-
lamint az alpesi sízők és a curlingösök
vegyes csapatversenye.
Hajrá, Shaolinék!

A magyar drukkerek a Regőczy
Krisztina – Sallay András jégtánckettős
1980-as ezüstérme után csaknem négy
évtizeddel ismét úgy készülhetnek egy
olimpiára, hogy reális éremesélyekben
bízhatnak. Ezúttal a rövidpályás gyors-
korcsolyázók a favoritok: Liu Shaolin
Sándor és öccse, Liu Shaoang Ádám a
világversenyeken és Világkupa-sorozat-
ban is folyamatosan bizonyítják, hogy a
nemzetközi élvonalba tartoznak, de nem
esélytelen a két váltó sem, és a nőknél is
bizakodásra adhat okot Jászapáti Petra
korábbi ifjúsági olimpiai érme.

Az alpesi síző Miklós Edit szereplése
nagy kérdőjel – a Szocsiban lesiklásban
a kiváló 7. helyet megszerző versenyző

a közelmúltban óriásit bukott, és mind-
két térdét meg kellett műteni. Ha nincs
ez a baleset, ő is éremesélyesként 
utazhatott volna Dél-Koreába. Hasonló
kaliberű térdszalagszakadás sok ver-
senyzőnek a pályafutása végét jelentette,
ám Miklós Edit néhány nappal a műtét
után már hasizomgyakorlatokat és hú-
zódzkodásokat végzett a kórházi ágyon,
három héttel később pedig már szobabi-
ciklin edzett. Ismerve a székelyföldi
származású síző kemény akaraterejét,
nem kétséges, hogy vissza fog térni,
csak az a kérdés, fel tudja-e venni újra a
versenyt a legjobbakkal.
Ott lesznek-e 
az NHL-esek?

Sok kérdőjel övezi a jégkorongtornát,
amelyen 1998 óta minden alkalommal
részt vettek az NHL-es játékosok is, de
Pjongcsangról még nem született döntés.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság
ugyanis már nem akarja egymaga fizetni
a tengerentúlról érkező hokisok repülő-
jegyét és drága biztosításait, amelyre a
szocsi játékok előtt 14 millió dollárt for-
dított. Pjongcsang esetében 10 millió
dollárra becsülik a várható költségeket,
de a nemzetközi szövetségek nem akar-
nak részt vállalni ebben. Az orosz Alek-
szandr Ovecskin kijelentette, ő
mindenképpen részt vesz az olimpián,
függetlenül attól, hogy megegyeznek-e
a felek, de ha nem lesz hivatalos szerző-
dés az NHL és a NOB között, akkor csak
nagyon kevés sztárjátékost láthatunk az
olimpiai tornán. 

Sílövés: Gabriela Koukalová a világbajnok

Egy év múlva téli olimpia – reális magyar éremesélyekkel

Eric Guay nyerte a férfi szuper-óriásműlesiklást a
svájci St. Moritzban zajló alpesisí-világbajnok-
ságon.

A kanadai versenyző pályafutása során másodszor
okozott meglepetést vb-n, ugyanis hat éve Gar-
misch-Partenkirchenben lesiklásban lett aranyérmes.
A 35 éves Guay hosszú karrierje során mindössze öt
világkupafutamon győzött, a jelenlegi szezonban
pedig csupán egyszer, még tavaly decemberben, Val
Gardenában állhatott dobogóra, így mostani kiugró
eredménye váratlan. Guay mindössze a negyedik
férfi alpesi síző, aki mindkét gyors számban világ-
bajnok lett, korábban ez a bravúr az osztrák Her-
mann Maiernek, az amerikai Bode Millernek és a
svájci Pirmin Zurbriggennek sikerült.

„Ez hihetetlen. Ennél boldogabb nem is lehetnék.
Örülök, hogy egyáltalán itt lehetek azok után, hogy
hatalmasat buktam múlt hónapban a garmisch-par-

tenkircheni lesiklóviadalon” – mondta a sportág
most már legidősebb világbajnoka, aki 2015-ös térd-
műtétje után küzdötte magát vissza a legjobbak
közé.

Mögötte a szám olimpiai bajnoka, a nagy esélyes-
nek tartott Kjetil Jansrud végzett másodikként 45
százados hátránnyal. A sokáig élen álló és a szakági
világkupában fölényesen vezető norvég a helyenként
igencsak szűkre tűzött pálya felső és legalsó szaka-
szán bizonyult lassúbbnak riválisánál, akinek egé-
szen kiválóan sikerültek az ugratók, mert alig

néhány tizedmásodpercet repült a
levegőben.

A harmadik helyen szintén egy
meglepetésember végzett, az
ugyancsak kanadai Manuel Os-
borne-Paradis. A 32. születésnap-
ját éppen szerdán ünneplő síző két
esztendeje egyáltalán nem állt do-
bogón vk-versenyen, ráadásul
ebben a számban ez egész pálya-
futása során is csak egyszer jött
neki össze, még 2009-ben, igaz,
akkor nyert.

A 72 tagú mezőny egyetlen ma-
gyar indulója, Kékesi Márton re-
mekül síelt, egy rövid szakaszon,
a legelején még Guaynél is gyor-
sabb volt, a pálya legvégén azon-
ban kaput tévesztett, így kiesett. A
versenyen 51-en értek célba, mert
a pálya közepén egy rendkívül
meredek ugrató alaposan megros-
tálta a mezőnyt.

Eredményjelző
Férfi szuper-óriásműlesiklás, világbajnok:

Eric Guay (Kanada) 1:25.38 perc
2. Kjetil Jansrud (Norvégia) 1:25.83
3. Manuel Osborne-Paradis (Kanada) 1:25.89

Eredményjelző
Női sprint (7,5 km), világbajnok: 1. Gabriela Koukalová

(Csehország) 19:12.6 perc (0 lövőhiba)
2. Laura Dahlmeier (Németország) 19:16.6 (0)
3. Anais Chevalier (Franciaország) 19:37.7 (0)
...99. Szőcs Emőke (Magyarország) 23:54.0 (6)

Fotó: AP

Fa Nándor nem foly-
tatja a versenyzést

Fa Nándor a Vendée Globe szóló Föld körüli vitor-
lásverseny teljesítése után két nappal, pénteken beje-
lentette visszavonulását.

„Azt hiszem, ennyi volt nekem, lezártam a pályámat,
jöjjenek a fiatalok! Hobbiból nem megyek ki vitorlázni.
Ha a családom megkér, akkor elviszem őket A-ból B-
be, de én szórakozásból nem vitorlázom. Inkább hegyet
mászom, biciklizem és kajakozom. Hogy még egyszer
kimenjek az óceánra? Azt már nem!” – mondta Fa Nán-
dor az Origo.hu-nak adott pénteki exkluzív interjúban.

Mint mondta, hazai építésű és fejlesztésű hajóját, a
Spirit of Hungaryt el fogják adni. „A cégnek, amelynek
a tulajdona, az az érdeke, hogy értékesítsük, méghozzá
akkor, amikor teljesített. Valószínűleg átkerül valaki-
hez, aki akar versenyezni. Én már nem akarok” – kö-
zölte.

Hozzátette, a Balatonon már 15 éve rendez versenye-
ket, a magyar vitorlázóknak próbálja úgy átadni a tu-
dását, hogy nemzetközi porondra ki tudjanak menni.
„Az óceáni tudásomat nehezebb átadni. Már jelezték itt
fiatalabb francia versenyzők, hogy a következő ver-
senyre szeretnék, ha segítenék nekik felkészülni. Ez ha-
talmas megtiszteltetés, nyitott is vagyok rá” – mondta.

Fa Nándor a 27.850 mérföldes (50.130 kilométer)
távot 12,35 csomós (22 km/óra) átlagsebességgel telje-
sítette. A harmadik Vendée Globe-ján indult, amelyen
a feladat egyedül egy 60 lábas (18 méteres) hajóval, ki-
kötés és külső segítség nélkül körbehajózni a Földet.
Az 1992/93-as menet során a legjobb nem franciaként
ötödik helyen ért célba 128 nap után.

A magyar sportoló 63 évesen 93 nap 22 óra 52 perc és 9 másodperc
alatt teljesítette a Földet megkerülő vitorlásversenyt, amelyen a nyol-
cadik helyen ért célba. Fotó: Olivier Blanchet, Vendée Globe



Ha a bajnokságban botlado-
zik, a Románia-kupában két
ellenfelen túljutva elődöntőt
játszhatott a Marosvásárhe-
lyi Sirius női kosárlabdacsa-
pata. A Sepsiszentgyörgyön
rendezett nyolcas döntőt iz-
galmas hajrában Târgovişte
csapata nyerte, a bírók a vi-
deofelvétel elemzése nyo-
mán határoztak a győztes
kilétéről, miután a Brassó az
utolsó másodpercben kosa-
rat szerzett – a mozgóképek
azonban megmutatták, hogy
a labda a dudaszót követően
indult útjára a kosár felé.

Huszonhárom pont zsinórban, 
kapott pont nélkül

A Románia-kupa nyolcas döntő-
jének első fordulójában Alexandria
volt a Sirius első ellenfele. Két tel-
jesen ellentétes félidőt láthattak a
Szabó Kati csarnok nézői, akik
többségében a marosvásárhelyiek-
nek szurkoltak. Az elsőben nem
sok okuk volt az örömre, annál
több a fordulás után. Az első húsz
percben ugyanis úgy tűnt, nem lesz
gondja Alexandriának. A Teleor-
man megyeiek hihetetlen könnyed-
séggel szórták a triplákat, míg a
Sirius 0/8-as mutatóval kezdett
ezen a téren. Ráadásul a marosvá-
sárhelyi csapat „bemutatott” egy 2-
21-es parciálist is, valamint a
lepattanózásban is alulmaradt. A
szünetben így szerencsésnek
mondhatta magát, hogy csak 11
pont hátránnyal vonult pihenni, hi-
szen Alexandria egy adott időpont-
ban 18-cal is vezetett.

A szünet után rendet rakott a vé-
delemben a Sirius, már a harmadik
negyedben lassan ledolgozta a hát-
rányt. Aztán a negyedikben olyan
rajtot vett, hogy az ellenfele nem
tudta tartani a ritmust. A harmadik
negyed közepétől a negyedik köze-
péig a Sirius nem kevesebb mint
23 pontot dobott zsinórban anél-
kül, hogy bár egyet is kapott volna.
Alexandria játékosai elveszítették
a fejüket, nem találták a gyűrűt,
míg marosvásárhelyi részről első-
sorban Robinson jeleskedett, de
úgy tűnik, hogy a kupában érvé-
nyes szabály, amely szerint folya-
matosan két belföldi játékosnak
kell a pályán lennie, szintén a Siri-
usnak kedvezett, mert a kispadról
több mozgósítható helyi játékost
vethetett be. 

A győzelemmel a marosvásárhe-
lyi együttes, amely a bajnokságban
aligha léphet feljebb a 9. helynél,
gyakorlatilag megmentette az idé-
nyét.
Brassó vigyázott, nem volt helye 
a meglepetésnek

Nem sikerült megismételnie a
negyeddöntőben mutatott teljesít-
ményt a marosvásárhelyi Siriusnak
a Románia-kupa elődöntőjében, a

Brassói Olimpia ellen. Igaz, már az
is meglepetés volt, hogy az Ale-
xandria ellen nyertek Steff Zaka-
riás tanítványai, ha döntőbe jutnak,
akkor az már valóságos szenzáció
lett volna.

Ehhez azonban sokkal jobb tel-
jesítményre lett volna szükség,
mint amit a csapat az Olimpia ellen
mutatott. Robinson hátán vitte a
csapatot az Alexandria elleni talál-
kozón, most azonban túl sok kísér-
letet hagyott ki, és ugyanez
elmondható Danielről is, aki más
mérkőzéseken kb. húsz pontot szo-
kott szerezni, ezúttal azonban
mindössze négyig jutott. A távoli
dobások sem segítették annyira
csapatot, mint máskor, ha nincs
Gál Emese három triplája, akkor
még rosszabb lett volna ez a mu-
tató. A félkörön belüli 33%-os mu-
tatóval sem lehet messzire jutni.
Ugyanakkor a védelemben nem si-
került megakadályozni Webb tem-
pódobásait, aki szinte egyedül

juttatta előnyhöz az elején a bras-
sói csapatot.

A második félidő elején volt egy
rövid periódus, amikor valameny-
nyire csökkentette a különbséget a
Sirius, azonban a brassói csapat ed-
zője, Dan Calancea gyors időkéré-
sével csírájában fojtotta el a
marosvásárhelyi reményeket.

Ezzel együtt a házigazda sepsi-
szentgyörgyiekkel megosztott
bronzérem (utóbbiak meglepetésre
kikaptak a másik elődöntőben Târ-
goviştétől) mindenképpen megtisz-
telő az élvonalban újonc
marosvásárhelyi csapat számára.

A kupa után már csak a bajnoki
középszakasz mérkőzései marad-
tak hátra a Sirius számára az idény-
ből, a rájátszásba jutás ugyanis
gyakorlatilag lehetetlen célnak
tűnik. A középszakasz első mérkő-
zését Aradon játssza a marosvásár-
helyi csapat, február 18-án.

Nagyon jó negyedik negyedet
produkálva simán legyőzte a SCM
U Craiova a Maros KK-t a férfiko-
sárlabda Nemzeti Liga 21. forduló-
jában.

A marosvásárhelyiek kezdték
jobban a mérkőzést, és kétannyi
ponttal nyerték az első negyedet,
mint vendéglátójuk. A folytatásban
azonban álomszerű produkcióval
rukkoltak elő a házigazdák, akik le-
másolták riválisuk első negyedbéli
teljesítményét, és ugyanúgy kétszer
több pontot szereztek, mint ama-
zok. A meccs azonban nem volt le-
futva, a nagyszünet után a Tigrisek
összekapták magukat, és nemcsak
egyenlíteniük sikerült (56:56), de
45 másodperccel a harmadik ne-
gyed vége előtt a vezetést is újra át-
vették (60:62). A craiovaiak
azonban ugyanúgy diadalmenetben
fejezték be a meccset, ahogyan az
első félidőt, és a végén magabiztos
győzelmet arattak.

Az alapszakaszból egyetlen for-
duló van még hátra, február 25-én a
Maros KK a piteşti-i csapatot látja
vendégül. Közben Nagyszebenben
rendezik a Románia-kupa nyolcas
döntőjét, valamint a bajnokság All
Star gáláját.

Férfikosárlabda Nemzeti Liga,
21. forduló, eredmény: SCM U Cra-
iova – Marosvásárhelyi Maros KK

91:72 (12-24, 30-15, 22-23, 27-10)
Craiova, sportcsarnok, 2000

néző. Vezette: Alin Faur, Dragoş
Nicolae, Dragoş Stan. Ellenőr:
Romi Stănciulescu.

Craiova: Hargrove 25 (4), Ab-
rams 21 (4), Lee 19, Burlacu 8 (2),
Taylor 6, Solopa 5 (1), Bureau 4,
Aktas 3 (1), D. Popa, Damian, Gav-
rilă.

Maros KK: Martinic 19 pont (2),
Kalve 18 (4), Reed 14 (3), Marko-
vic 10 (2), Lázár 6, Sánta 5, Djapa,
Borşa, D. Popescu, D. Andrei.

További eredmények a 21. fordu-
lóból: Nagyváradi CSM CSU – Ko-
lozsvári U 55:75, Galaci Phoenix –
Bukaresti Dinamo 93:87, Bukaresti
Steaua CSM – BCM U Piteşti
77:65, Temesvári KK – Nagysze-
beni CSU 72:73. (F.A.)

Az utolsó negyedben dőlt el 
a Maros KK craiovai vendégjátéka

A Magyar Labdarúgó-szövetség
(MLSZ) megpályázza a női labdarú-
gás legnagyobb presztízsű klubese-
ményének megrendezését, adták
hírül a sportszervezet honlapján.

A kezdeményezést azzal indokolták:
az MLSZ stratégiai programjának
egyik kiemelt eleme a női labdarúgás
fejlesztése, a tömegbázis szélesítése,
a csapatok számának növelése, a női
futball népszerűsítése. 2011 óta a lab-
darúgás jövője szempontjából kiemel-
ten fontos gyermekkorosztályok és a
női labdarúgók esetében ugrásszerű
növekedés figyelhető meg mind a já-
tékosok, mind a csapatok számában. 

A 2017-es Európa-bajnokságra kis
híján kvalifikációt szerzett a női A vá-
logatott, az utánpótlás terén pedig
nagyszerűen szerepeltek a magyar
női csapatok 2016-ban az Európa-

bajnoki selejtezőben: a Turtóczki
Sándor vezette U19-es együttes a
dánokat is megelőzve, sőt őket le-
győzve nyerte meg csoportját, a
Schumi Dorottya irányította U17-es
női csapat pedig szintén veretlenül
harcolta ki a továbbjutást az elit-
körbe. 

Magyarország nemzetközi ver-
senyképességének fejlesztése, és a
sportág további népszerűsítése érde-
kében az MLSZ úgy döntött, hogy a
már létező infrastruktúra kereteire tá-
maszkodva a pályázati szakasz elő-
készítő lépéseként az UEFA-nak jelzi
a 2019-es női Bajnokok Ligája-döntő
megrendezésének szándékát. 

Emellett a szövetség pályázik a
2019-es férfi Európai Szuperkupa-
döntő megrendezésére is – Trond-
heim (2016), Szkopje (2017) és

Tallinn (2018) után Budapest is sike-
res rendező lehet. A pályázatok a
már meglévő infrastruktúrán túl to-
vábbi beruházásokat, fejlesztéseket
nem igényelnek.  Mindkét megpályá-
zott eseménynek a Ferencváros aré-
nája adna majd otthont.

Az UEFA pénteken hozta nyilvá-
nosságra a 2019-es döntők helyszíne
iránt érdeklődő városok névsorát, ez
alapján a Szuperkupát a magyar fő-
város mellett Tirana, Toulouse, Haifa,
Asztana, Belfast, Glasgow, Isztambul
és Lengyelországból Gdansk vagy
Varsó rendezné meg. A női BL-finá-
léra a magyarokon kívül Prága, Asz-
tana, Kaunas, Glasgow és Madrid
jelentkezett előzetesen. A hivatalos
pályázatokat június 6-ig kell benyúj-
tani, döntés pedig szeptemberben
születik.

A női futball legjobbjai érkezhetnek Magyarországra

A Dinamo elleni kitűnő teljesít-
ményt követően a CSM Târgovişte
ellen nem sikerült újabb meglepe-
tést szereznie a Marosvásárhelyi
CSU Medicina női röplabdacsapa-
tának. Egyrészt az is igaz, hogy
Târgovişte mintha valamivel jobb
játékerőt képviselne, mint a bukares-
tiek, ám el kell ismerni, hogy a ma-
rosvásárhelyi lányok játéka sem volt
azon a szinten, mint két héttel koráb-
ban. Harmadrészt pedig tegyük
hozzá, hogy mintha egyetlen másik
mérkőzésen sem lett volna olyan sok
labda, amely határesetben mindig az
ellenfélnek kedvezett volna. Ha a
marosvásárhelyiek támadtak, né-
hány centivel kint, ha a vendégek,
néhány centivel bent volt a labda. Ha
reflexből mentett egy nagy erejű tá-
madást a második vonalból valaki,
akkor ha marosvásárhelyi volt az il-
lető, a labda biztos gerendát ért, ha
târgoviştei, akkor viszont megtalálta
a rést a régi lovardát fedő tetőgeren-
dák között. Persze ez így költői túl-
zás, de azért van benne valami.

Az első két szett során esélye
nem volt a marosvásárhelyi csapat-

nak, a vendégek végig vezettek, és
gond nélkül hozták a pontot, még
akkor is, ha az első játszma bődüle-
tes játékvezetői tévedéssel ért
véget: Dobriceanu támadása a sánc-
ról az antennára pattant, éppen a
bíró orra előtt, aki mégis a vendé-
gek javára ítélt.

Némi reményt a harmadik
játszma keltett, amelynek az első
felében a Medicina vezetett, 9:4-re
is, aztán pedig 14:11-re. Ekkor egy
vonalra érkező támadásnál kintet
ítéltek a bírók, s innen Târgovişte
zsinórban négy pontot szerzett,
majd többet ki sem engedte a veze-
tést a kezéből.

A vereség következtében a Me-
dicina visszaesett a 8. helyre, azon-
ban, ha a maradék öt mérkőzéséből
a papírforma szerint hármat meg-
nyer, van esélye bekerülni az első
hat közé az alapszakasz végén. Leg-
közelebb azonban Bukarestben, a
CSM ellen lép pályára, ahol ismét
meglepetésre van szükség a pont-
szerzéshez. A találkozót pénteken
19.30 órától rendezik, és a Di-
giSport TV élőben közvetíti. (b.zs.)

Nem fért a tarsolyba újabb meglepetés
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Târgovişte nyerte a Románia-kupát, 
elődöntőig jutott a Sirius 

Ranglista
1. Kolozsvár 17/2 36
2. Steaua CSM 14/5 33
3. Nagyszeben 13/6 32
4. Temesvár 12/8 32
5. Piteşti 11/8 30
6. Nagyvárad 10/9 29
7. Maros KK 9/10 28
8. Galac 7/12 26
9. Dinamo 6/13 25
10. Craiova 5/14 24
11. Nagybánya 1/18 20

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Románia-kupa, negyeddöntő: Marosvásárhelyi Sirius –

CSBT Alexandria 80-66 (16-24, 16-19, 22-13, 26-10)
Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, 900 néző. Vezette: Alin Faur

(Temesvár), Vlad Potra (Kolozsvár), Amalia Marchiş (Kolozsvár). Ellenőr: Viorel
Constantinescu (Kolozsvár).

Sirius: Robinson 25, Gregory 18 (3), Daniel 18 (3), Alina Pop 7 (1), Mészáros
7, Laudermill 3 (1), McCune 2, Lovász, Radu, Gál, Parajdi.

Alexandria: Bartee 17 (2), Arnold 16 (3), Rule 15 (3), Mihai 7 (1), Voicu 7, Mul-
lings 2, Manea 2, Enache.

Női kosárlabda Románia-kupa, negyeddöntő: CSM Târgovişte – Szatmárné-
meti CSM 72:60, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Kolozsvári U 67:49, Brassói
Olimpia – Galaci Phoenix 71:64, Marosvásárhelyi Sirius – CSBT Alexandria
80:66.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Románia-kupa, elődöntő: Marosvásárhelyi Sirius – Brassói

Olimpia 57-72 (10-20, 17-22, 16-20, 14-10)
Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Fabiana

Martinescu (Nagyszeben), Dragoş Nicolae (Bukarest), Amalia Marchiş (Kolozs-
vár). Ellenőr: Svetlana Simion (Bukarest).

Sirius: Robinson 18, Gregory 12 (1), Gál 9 (3), Laudermill 5 (1), Daniel 4, Mé-
száros 4, Alina Pop 3 (1), Lovász 2, McCune, Radu, Parajdi.

Olimpia: Webb 20, Higgins 16, Pešović 14 (1), Ferariu 9 (2), Ghizilă 6, Cră-
ciun 5 (1), Ardelean 2, Haas, Brezoi, Johnson, Al Ash Hab, Chiş.

Női kosárlabda Románia-kupa, elődöntők: CSM Târgovişte – Sepsiszent-
györgyi Sepsi SIC 58:55, Marosvásárhelyi Sirius – Brassói Olimpia 57:72. A
döntőben: CSM Târgovişte – Brassói Olimpia 64:63.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 17. forduló: Marosvásárhelyi CSU Medicina – CSM

Târgovişte 0:3 (18:25, 20:25, 20:25)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal csarnok, 400 néző. Vezette: Tudor Pop (Ko-

lozsvár), Marius Şanta (Kolozsvár). Ellenőr: Mihai Vlădescu (Brassó).
Medicina: Pucarević, Buterez, Petra, Varga, Klarić, Rusu (Dobriceanu, Cauc,

Iancu). Liberó: Molnar. 
Târgovişte: Sobo, Klisura, Calotă, Trică, Collar, Ivanof (Brčić). Liberó: Čebić.
A 17. forduló további eredményei: Galaci CSU – Bukaresti Dinamo 0:3, Bákói

Ştiinţa – Bukaresti CSM 1:3, Jászvásári Penicilina – Karácsonkői Unic 3:0, SCM
Piteşti – Balázsfalvi Alba Volei 0:3, SCM U Craiova – Lugosi CSM 1:3.

A bajnokság állása: 1. Balázsfalva 48 pont, 2. Bukaresti CSM 41, 3. Târgovişte
38 (41:14), 4. Bákó 38 (41:18), 5. Dinamo 32, 6. Karácsonkő 23, 7. Jászvásár 21, 8.
CSU Medicina 20 (23:32), 9. Lugos 20 (25:36), 10. Piteşti 14 (17:40), 11. Galac 5,
12. Craiova 3.

Bálint Zsombor A kupagyőztes csapat: csak a videofelvétel elemzése alapján dőlt el, ki örülhet.
Fotó: Libertatea

Goran Martinic dob kosárra a két csapat marosvásárhelyi összecsapásán (82:65), 2016. no-
vember 26-án, a bajnokság 10. fordulójában.                                                   Fotó: Nagy Tibor



Tündérmesék világában talál-
hatták magukat a hét végén a
Kultúrpalotába látogatók. A
Palota Tükörtermében első
alkalommal kapott helyet es-
küvői kiállítás. Földig érő, hó-
fehér ruhák, elegáns
öltönyök, virágkompozíciók
és ünnepi asztalok vártak itt a
jövendő jegyespárokra, akik a
meghívók megtervezésétől a
tűzijátékig a nagy nap teljes
forgatókönyvéhez gyűjthet-
tek ötleteket.

A rendezvényt szervező Carmen
Ciocan, a Distinct Events cég ille-
tékese kiemelte, hogy nem egy vá-
sárról van szó, hanem egy olyan
kiállításról, amely a szakma leg-
jobbjait hozta el a Kultúrpalotába.

– Az esküvőjüket tervezők húsz
stand kínálatából válogathatnak. A
marosvásárhelyiek mellett kolozs-
vári kiállítóink is vannak. A jelen
levő cégek képviselőit elsősorban a
helyszín vonzotta ide. Igyekeztünk
olyan programot összeállítani,
amely méltó ehhez a különleges
helyhez, a rendezvény színvonalát
számos művészi pillanat, argentin-
tangó-bemutató és zongorajáték is
emeli – mondta a szervező.
Ne csak a menyasszony 
tündököljön

A Tükörterembe lépve elsőként a
különféle árnyalatú szmokingok ra-
gadták meg figyelmünket. Pap Edit,
a vőlegényeket és a násznép férfi-
tagjait öltöztető cég illetékese kész-
ségesen mutatta sorra új
tavaszi-nyári kollekciójuk kiállított
darabjait.

– A hagyományos, fekete szmo-
kingok mellett idén a lila, bordó, sö-
tétkék színűek a keresettek. Szintén
divatos a krémszín és fekete kom-
binációja. A csokornyakkendő szín-
ben a zsebkendővel, illetve a
menyasszonyi csokorral és a terem-
díszítéssel, az esküvő tematikájával

kell hogy harmonizáljon. Ezek a ki-
egészítők stockholmi selyemből ké-
szülnek. Ami az árakat illeti, a
fekete anyagú szmoking olcsóbb,
mint a lila vagy bordó. Egy modell
ára 1000–1400 lej között mozog. A
selyeming 200–300 lejbe kerül, a
zsebkendő, nyakkendő 40–80 lejért
kapható. A bőrcipő ára 700–1000
lej. 

Pap Edit azt is elmondta, hogy a
szolgáltatásaikat igénybe vevő vő-
legényeknek az öltözék színének,
modelljének kiválasztásában is se-
gítenek. Rendszerint azt javasolják
a férjjelölteknek, hogy ne fél évvel
az örömteli esemény előtt vásárol-
ják meg a szmokingot, frakkot,
hanem legfeljebb másfél, két hó-
nappal korábban, hogy testalkatuk
esetleges változása miatt ne érje
őket kellemetlen meglepetés egy
nappal az esküvő előtt. 

– A vőlegénynek is ugyanolyan
csodálatosnak kell lennie, mint a
menyasszonynak. Mi ebben szeret-
nénk segíteni – összegzett Pap Edit,
majd azt is hozzátette, hogy egy hét
múlva egy másik vásárhelyi hely-
színen állítják ki termékeiket, ott
majd az egyre népszerűbbekké váló
frakkokból is válogathatnak az ér-
deklődők.
Az örök fehér

A kiállítás kínálatából természe-
tesen nem hiányozhattak a hab-
könnyű, csipkével, gyönggyel
díszített hercegnős vagy szirén tí-
pusú menyasszonyi ruhák sem. A
Maroshévízről érkezett, vásárhelyi
üzlete megnyitására készülő Paula
Botezatu szerint idén a sok csipke a
divat, de az egyszerűbb modellek is
keresettek.

– A jövendő arák rendszerint nem
a legújabb divatirányzatok szerint,
hanem a testalkatuknak megfele-
lően választanak maguknak ruhát.
Ami a színárnyalatokat illeti, a
krémszínű is trendinek számít, de a
hófehér az örök listavezető. A legol-
csóbb ruhák már 1000-1500 lejért

elvihetők, a legdrágábbak 2900–
3000 lejbe kerülnek – tudtuk meg a
fiatal vállalkozótól.
Repülőjegyből meghívó

Az esküvőszervezés egyik fontos
mozzanata a meghívók megrende-
lése. A Tükörterembe látogatók
ehhez is kaphattak pár eredeti ötle-
tet.

– Megszemélyesített meghívókat
készítünk a jegyespár képével, de
bármilyen más elképzelést is meg-
valósítunk. Egy külföldön dolgozó
pár például repülőjegy formájú
meghívókat rendelt tőlünk, és olyan
is volt, aki hajlékonylemezre, azaz
floppyra kérte a szöveget. Egyes
meghívókra az ünnepi program
mellett az esküvői térkép is felke-
rült – sorolta a különféle ötleteket
Diana Hosu, a cég illetékese, akitől
azt is megtudtuk, hogy egy meg-
hívó ára 2 és 9 lej között mozog.
Boldog „igen” két év múlva

Egy másik standnál magát az es-
küvői termet kínálták a házasság
előtt állóknak. A cég visszafogottan
nyilatkozó illetékese elárulta, hogy
idénre már 98 százalékban beteltek
a helyek, novemberben lehet még
időpontot találni, és 60 százalékban
már a jövő évi hétvégék is foglal-
tak.

– Akik most keresnek meg ben-
nünket, többnyire 2019-ben szeret-
nének frigyre lépni. A legtöbb
esküvőt szombatra időzítik, de idén
a pénteki lakodalom is divatba jött.
Ami az árakat illeti, a legolcsóbb
ajánlatunk személyenként 160 lej, a
tematikus esküvők természetesen
drágábbak. Van, aki a húszas évek
hangulatában, mások strandhangu-
latban szeretnének ünnepelni –
mondta a cég illetékese.
Földi, égi virágok

A Tükörterem mellett a Kultúrpa-
lota előcsarnoka is esküvői díszbe
öltözött. Bodnár Tünde szebbnél
szebb virágkompozíciókkal várta itt
a jegyespárokat.

– Nemcsak a menyasszony csok-
rát készítjük el, terem- és autódíszí-
tést is vállalunk. Vannak, akik
konkrét elképzeléssel fordulnak
hozzánk, de ha a jegyespár ránk
bízza a választást, nagyon szívesen
segítünk a legmegfelelőbb színek,
virágok kiválasztásában. Arra tö-
rekszünk, hogy az alacsonyabb

költségvetéssel rendelkezők is meg-
találják nálunk azt, amit szeretné-
nek. Menyasszonyi csokrot már 250
lejért lehet rendelni – az ár persze a
csokor nagyságától és a virágfajtá-
tól függ, a rózsa például drágább,
mint a mezei virág –, a teremdíszí-
tés ára 1500 lejnél kezdődik –
mondta a marosvásárhelyi cég ille-
tékese, aki azt reméli, az elkövetke-
zőkben egyre őrültebb ötletekkel

keresik majd meg és állítják új ki-
hívások elé a házasságra készülők.

Egy pirotechnikai szolgáltatáso-
kat nyújtó cég illetékesénél a je-
gyespár táncát kísérő nehéz füst,
illetve a tűzijáték áráról érdeklőd-
tünk. A tánc hangulatát meghatá-
rozó szolgáltatás 550 lejbe, a
hatperces, kinti tűzijáték 1500 lejbe
kerül – tudtuk meg.

Édességbár ingyen
A Kultúrpalota előcsarnokában

az ünnepi asztal megterítéséhez is
találtunk ajánlatokat. Egy vásárhe-
lyi szálloda illetékesétől megtudtuk,
hogy idén az étellel kevésbé telepa-
kolt, elegáns tányérok a trendik, az
esküvői menüt is ennek megfele-
lően állítják össze. A menü szemé-
lyenként 168 lejnél kezdődik, a
különlegesebb fogások esetében
természetesen az ár is nő. Az ital
egy fő részére 85 lej. A jegyespár
édességbárt is kérhet, ezt a kiállítá-
son, illetve a hónap végéig ingyen
biztosítják a megrendelőknek. Egy
egyszerűbb torta ára személyenként
14 lej. A szálloda igény szerint a
násznép szórakoztatásáról is gon-
doskodik, egy lemezlovas 500, egy
zenekar ezer euróért vállalja a fel-
kérést.
Pillanatok ajándékba

A kiállítás egyedi mozaikdarab-
kája Valkai Márta fényképeződo-
boza volt. Az Amerikából
származó, nálunk is egyre inkább
teret hódító szolgáltatás lényege,
hogy a fotós hordozható készüléké-
vel a helyszínen ki is nyomtatja az
ünneplőkről készített képeket. A fo-
tózkodók különféle kellékekben,
kalapban, álarcban, illetve eredeti
hátterek előtt is megörökíttethetik a
pillanatot. 

– Ez nagyon szórakoztató tud
lenni, és ami a lényeg, a vendégek
a róluk készült képeket ajándékként
vihetik haza – mondta Valkai Márta,
akitől azt is megtudtuk, hogy a
mókás fényképezés már 1000 lejtől
igényelhető, de ha a jegyespár a tel-
jes esküvő idejére kéri a szolgálta-
tást, 1600 lejt kell fizetnie.

– Nemcsak esküvőkre, hanem
cégbulikra és más rendezvényekre
is szívesen elviszem a fényképező-
dobozt – tette hozzá a mosolygós
hölgy.

Az esküvői kiállítás vasárnap
estig tartott nyitva. Ezen a hétvégén
a Promenada Mallban érdemes
majd szétnézni az egybekelni ké-
szülő pároknak. 

Nagy Székely Ildikó 
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A nagy nap mozaikdarabkái 
Esküvő a Palotában

Fotó:  Nagy Tibor



ADÁSVÉTEL

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (58897)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (58897)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0758-558-
092. (58897)

ELADÓ tűzifa. Tel.: 0757-883-361.
(sz-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0753-
590-792. (58992-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. A házhoz
szállítás ingyenes. Tel. 0752-578-
568. (58992-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(58941)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezem
február 13-án drága jó
testvérbátyámra, id. BIRÓ
ZOLTÁNRA halálának 3.
évfordulóján. Bánatos öccse,
Laci. (58441-I)

Fájó szívvel emlékezünk
február 13-ára, amikor már 3
éve eltávozott szerettei
köréből a drága apa, após,
nagytata, id. BIRÓ ZOLTÁN.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Szerettei. (58956)

„Nem sírok én, édesanyám,
csak a szemem könnyes.”
Az élet megy tovább, de a fájó
emlék kísér már 4 éve, amikor
utolsó útján kísértük a
szeretett édesanyát,
nagymamát, dédmamát,
anyóst, SZÁSZ IRÉNT.
Ott a sír közelében búcsút
vettek tőle lányai, Ildikó és
Márta, fia, István, azoknak
családtagjai, veje, Laci
Bécsből, valamint mindazok,
akik ismerték és szerették.
Béke poraidra, ahol örök
megnyugvást találtál, édes-
apánk mellett. (58982-I)

ELHALÁLOZÁS

„Jövevény voltam és befogadta-
tok engem.” 
(Máté ev. 25: 35.) 
Tisztelettel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték, hogy életének
84. évében befejeződött

VAS KÁROLY, 
egykori Lebedei utca 31. sz. alatti
lakos, gyülekezetünk tagjának
földi vándorútja.
Temetésére 2017. február 13-án,
hétfőn 15 órakor kerül sor a ma-
rosvásárhelyi református temető
cinterméből. Isten nyugtassa bé-
kességben! 

A Marosvásárhelyi Felsővárosi
Református Egyházközség.

(58995)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel értesültem
tisztelt kolléganőm, CZIRE ANNA
gyógypedagógus-logopédus ta-
nárnő haláláról. Kitűnő szak-
ember, kiváló kolléga volt. Isten
nyugtassa békében! Őszinte
részvétem szeretteinek! Soós
János. (58970-I)

Őszinte részvétünket és együt-
térzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak volt kollé-
ganőnk, CZIRE ANIKÓ elhunyta
alkalmával. Egykori kollégái a
régi 4-es iskolából. (58978)
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KLARA gyógyító és javasasszony a
legnagyobb erővel, gyógynövényekkel,
talizmánokkal, a legrövidebb idő alatt oldja
meg az önök problémáit. Segít az átkok és
kötések feloldásában, szétesett csalá-
dokat egyesít, sikert visz otthonukba és
vállalkozásukba, segít az impotenciában,
epilepsziában, alkoholizmusban, dep-
resszióban, psoriasisban, reumában,
gyógyíthatatlan betegségekben stb.
szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a marosvásárhelyi
Kelemen hálás, mert Klara segítségével
meggyógyult epilepsziás gyermeke;
Dicsőben Karina visszakapta kedvesét;
Margit Gyergyóban kigyógyult a
depresszióból és sikeres lett az üzlete;
Mariana és András hálásak, mert
gyermekük született; Corina köszöni, hogy
férje kigyógyult az impotenciából,
alkoholizmusból; a marosvásárhelyi Enikő
köszöni, hogy ismét együtt lehet
kedvesével, és gyógyíthatatlan
betegségének nyoma sincs; ismeretlen
Marosvásárhelyről köszöni, hogy
megszabadította a rontástól; a koronkai
János hálás, mert megszabadult az átoktól
és a kötéstől, és újra sikeres üzletember
lett. Hívják bizalommal Klara
asszonyt, mert megoldást talál
gondjaikra, problémáikra! Tel. 0755-
270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Fájdalom költözött szívünkbe,
Nem múlik el soha.
Nem hallhatjuk hangod,
Nem foghatjuk kezed,
Nem élhetünk többé veled.
Mint a villám, úgy mentél el egy
szomorú estén.
Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt, hiába
keres könnyes szemem, már
többé nem talál. De tudom, a
csillagok közt a legfényesebb Te
vagy, utat mutatsz, mert
szívünkben örökre itt maradsz.
Fájó szívvel emlékezünk szeretett
férjemre, az oroszhegyi születésű
GYÖRFI JÁNOSRA február 13-án,
halálának 2. évfordulóján,
valamint húgomra, a nyomáti születésű KOVÁCS
GYÖNGYIKÉRE szül. Nagy halálának 7. évfordulóján, február
14-én. Isten őrködjön pihenésük felett! Emléküket őrizzük egy
életen át. 
Szeretteik. (58972)

A TIMKO PÉKSÉG MUNKÁSOKAT alkalmaz a pékségbe és ELÁRUSÍTÓT üzleteibe. Önéletrajzát
beadhatja bármely TimKo-üzletbe. (18518-I)
MAGYARORSZÁGI MUNKÁRA keresünk AWI; AWI-kombinált minősítéssel rendelkező HEGESZ-
TŐKET, illetve izometriás csőszerelő SZAKMUNKÁSOKAT. A fizetendő nettó bér: 1600 Ft/óra. Ezen-
felül álljuk az utazás és a szállás költségeit. Érdeklődni lehet a 0754-276-159-es telefonszámon, illetve
az nlehel.7@gmail.com e-mail-címen. (59381)
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)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bó-
nuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Tapasztalat nem szükséges. A magyar nyelv ismerete kötelező!
Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon.(59395-I)
BUCSINON található VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Házaspárok előnyben. Tel.
0745-696-055. (18506-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET. Tel. 0745-696-055. (18506-I)
AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és AUTÓFESTÉS-ELŐKÉSZÍTŐT alkalmazunk autószervizbe.
Tel. 0729-842-512. (18517-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel.
0734-123-877. (18508-I)
Az ARTTHING REKLÁMÜGYNÖKSÉG DEKORATŐRT keres. Fényképes önéletrajzokat várunk:
office@artthing.ro Bővebben: 0746-782-177, Facebook/artthingdesign. (59403-I)
FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET cukordíszek gyártására. Tel. 0745-520-408. (58695-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

4.

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett testvér, nagybácsi,

id. VAS KÁROLY
életének 84. évében 2017. február
6-án csendesen megpihent. 
Temetése február 13-án 15 órakor
lesz a református temetőben. 

Búcsúzik tőle nővére, Ágnes 
és unokaöccse, Zoltán

családjával együtt. (58995-I)

A Kis-Küküllő Menti 
Szőlészeti Társulás 

és a Kis-Küküllő Borlovagrend
közös szervezésében március 1 – 4. között tartják
a 21. hagyományos nemzetközi borversenyt

Balavásáron, a Romantic vendéglőben. 
A program a következő: 
– március 1-jén 10 és 16 óra között a borminták begyűjtése a Ro-

mantik vendéglőben  
– március 2-án a borok besorolása
– március 3-án 10 órától borbírálat és szimpózium
– március 4-én eredményhirdetés, díjazás, közös ebéd.
A résztvevők a bormintákkal a következő módon jelentkezhetnek:
– egy minta 3 db 0,7 l-es dugaszolt és felcímkézett palackból áll. A

címkén fel kell tüntetni a jeligét, a bor fajtáját, évjáratát és származási
helyét. Egy minta benevezési díja 15 lej.

Az ebéd ellenértékét – 60 lej – helyben lehet kifizetni, zenél a csá-
vási zenekar. 

Bővebb felvilágosítás a 0722-148-210, 0723-227-369, 0745-358-
548-as telefonszámokon. 



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!


