
Közösen kitakarítjuk
– díjkiosztás 
Oktató-nevelő jelleggel szervezte meg
a tavaly a Marosvásárhelyi Rádió Kö-
zösen kitakarítjuk jelmondattal a
Maros Marosvásárhely feletti szaka-
szának kitakarítását, ahová köztudo-
mású, hogy valakik évről évre illegális
szemétkupacokat hordanak ki. 
____________4.
Erdélyben tájékozó-
dott az ENSZ 
kisebbségi 
különmegbízottja 
A kisebbségi jogvédelem világviszony-
latban is egyik legjobb szakemberét,
aki egyetemi tanárként a világ több
egyetemén tart előadásokat, az Euró-
pai Nemzetiségek Föderatív Uniója
(FUEN) és a Magyar Civil Szervezetek
Erdélyi Szövetsége (MACISZESZ)
hívta meg Romániába, Erdélybe,
Hantz Péter kutató ötlete alapján. 
____________5.
Új pályacsúccsal
nyerték 
a visszavágót
Új pályacsúccsal nyerte a szlovén
Triglav Kranj elleni női teke Bajnokok
Ligája visszavágót a Marosvásárhelyi
Romgaz-Elektromaros csapata
____________7.

Bár ajándékosztó küldetését szerda
este teljesítette, a hét végén visszatért
Marosvásárhelyre a Mikulás. Szombaton
a várban találkozhattak vele a gyer-
mekek, a szülők és nagyszülők, vasár-
nap pedig a Rózsák terén mindenki
piros sapkás jótevővé változhatott.

Éneklő, színes varázsgömbben találták ma-
gukat szombat délelőtt a polgármesteri hivatal
várbeli információs központjába belépők. A Női
Akadémia ezúttal itt szervezte meg a Mosolygó
Mikulás nevű, gyermekprogramokkal gazdagí-
tott jótékonysági kézművesvásárt, és mint kide-
rült, a kupolaszerű térnél jobb helyszínt keresve
sem találhattak volna, hiszen itt végre egymás
mellett elfért, harmonikus egészet alkotott a

számos tevékenység és maga a vásár. 
„Mikulás-csomagban csörgő mogyoró” – érke-
zésünkkor éppen ezt a dalt szólaltatta meg gi-
tárján Szántó Árpád marosszentgyörgyi énekes.
A gyermekkísérettel előadott Mikulás-csalogató
alatt egymás után „születtek” az asztaloknál az
almamikulások, papírból fenyőfa, befőttesüveg-
ből mécses készült. A tevékenységeket 

Adóznák a füstöt
Kreatívak Bukarestben a különféle hatóságok ve-

zérei, ha pénzt kell csorgatni az üresedő bu-
gyellárisba. Most éppen az Országos Energia-
ár-szabályozási Hatóság (ANRE) vezére 
ügyködik azon, hogy hogyan lehetne még egy adó-
nemet kivetni a sok mellé: a lakásokba szerelt kis-
kazánokra szeretne adót bevezetni. Ehhez keresgélik
az uniós irányelveket, a hazai törvénykezés ugyanis
ezt nem szabályozza. És aki keres, az általában talál
is…

Az energiahatékonyságért felelős vezér megálla-
pította, hogy nagyon környezetszennyezőek a laká-
sokba szerelt kiskazánok, mert okádják azt a sok
mérgező gázt, ami, ha majd adót fizetünk, ugyebár
eltűnik… Aztán arra is rácsodálkozott, hogy kiska-
zánok használata rendkívül elterjedt: az utóbbi 2-3
évben majdnem kétszeresére nőtt azok száma, akik
így oldják meg lakásuk fűtését. Biztosan így van, és
a növekvő tendencia megmarad az elkövetkező
években is. Van még nagyváros ugyanis, például
Bukarest, ahol távfűtéssel oldják meg a tömbházla-
kások melegítését. Azonban az egyre zsugorodó
szolgáltatással párhuzamosan terjed a kiskazánok

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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A magyar közmédia és a Hagyományok Háza
közös műsora december derekán, a 10-ével kez-
dődő héten a karácsonyi ünnepkör számos nép-
szokását mutatja be. Az összeállítást a szerkesztő
gazdag zenei anyaggal illusztrálja. 

A karácsony szó átlépőt, fordulót jelent. December 24.
a téli napforduló időpontja, a természet megújulásának kez-
dete: rövidebbek lesznek az éjszakák és hosszabbodnak a
nappalok. 

Az ünnepi készülődés Szent András napján, november
30-án – időjóslásokkal, gonoszűző cselekedetekkel – kez-
dődött el. Sok hiedelem fűződik a december 13-ai Luca
napjához: ekkor kezdték meg a lucaszék faragását, amelyen
aztán 12 napon át, karácsony estig dolgoztak. Erre utal szó-
lásunk: „Lassan készül, mint a Luca széke!”. Aki a luca-
székre a karácsonyi éjféli misén felállt, megláthatta, hogy
kik a faluban a boszorkányok. Igen, boszorkányok, mivel
a keresztény vallásban tisztelt Szent Luca mellett élt ha-
zánkban a hiedelem egy ártó, rontó nőalakról is, az ősi hi-
edelemvilágból származó Luca asszonyról. Neve napja az
asszonyok számára dologtiltó nap volt: nem volt szabad
fonni, szőni, mosni, kenyeret sütni és meszelni. Aki meg-
szegte a tilalmat, azt Luca – a néphit szerint – megbüntette.

A magyar népnyelv december 25-ét nagykarácsonynak,
január elsejét kiskarácsonynak nevezi. Nagykarácsony elő-
estéjén a gazda – kezében maréknyi szénát tartva – belépett
a házba, és köszöntőt mondott a családjának: 

„Adjon isten minden jót,
Ami tavaly szűken volt.
A gazdának bort, búzát,
Gazdaasszonynak tyúkot, ludat,

Leányoknak, legényeknek szép mátkát,
Országunknak békességet
És megmaradást.” 
A szénát az asztal alá tette, majd a gazdaasszonnyal meg-

terítették az asztalt. A vacsora végeztével az asztalra he-
lyezték mindazokat az ételeket, tárgyakat, amelyekre év
közben szükségük volt, hogy a karácsonyi asztalon varázs-
erőt nyerjenek. A családfő egy szép piros almát annyifelé
vágott, ahányan voltak az asztalnál. Az almagerezdeket el-
fogyasztották, hogy ha valamelyikük az új esztendőben el-
tévedne, akkor gondoljon arra, hogy kikkel ette meg a
karácsonyi almát, és hazataláljon. A karácsonyi asztal ma-
radékait gondosan összeseperték és eltették, hogyha valaki
megbetegedne, akkor ezzel a karácsonyi morzsával gyó-
gyíthassák.

A karácsonyfa-állítás szokása a XIX. században jutott el
tájainkra. Magyarországon Brunszvik Teréz grófnő, az első
óvodák megalapítója állított először karácsonyfát, marton-
vásári otthonukban. Azt megelőzően életfát, termőágat ál-
lítottak, ami a megújuló természet jelképe volt. A koronafa
tövises ágát, borókát, fagyöngyöt, fenyőágat függesztettek
a gerendára, diót, mogyorót, almát tettek rá. A betleheme-
zés hagyománya a Kárpát-medencében különösen gazdag
volt.

A műsor gazdag zenei összeállításában falusi vonószene,
szokásdallamok, köszöntők a Kárpát-medencéből szólnak.

Szerkesztő-műsorvezető: Pénzes Géza 
Munkatárs: Biri Elvira
Adás: Kossuth rádió (minden reggel 5.03)

A műsor interneten elérhető:
http://www.mediaklikk.hu/mediatar/”|

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

38, 14, 37, 12, 19 + 20 NOROC PLUS: 9 9 4 5 7 7

14, 2, 15, 13, 36, 4 SUPER NOROC: 9 7 8 6 9 2

22, 23, 24, 9, 47, 33 NOROC: 8 2 2 1 1 2 1

Jogi tanácsadás
December 12-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődő-
ket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket
és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot. 

Társadalmi és politikai változások
1990 óta

December 11-én, kedden 17 órától a marosvásárhelyi Ber-
nády Házban Társadalmi és politikai változások 1990 óta
című előadásra kerül sor, mely a Kós Károly Akadémia
Alapítvány, az RMDSZ és a Szacsvay Akadémia közös
szervezésében elindított előadás-sorozat része. Előadó:
Kiss Tamás szociológus, Nemzeti Kisebbségkutató Inté-
zet, Kolozsvár.

Beszélő Könyvek a Teleki Tékában
December 14-én 18 órától különleges Beszélő Könyv
estre várják a Teleki Téka freskós termébe az érdeklődő-
ket. Ezen az estén a régi könyvekről nemcsak mesélnek,
hanem készítésük, kiadásuk, terjesztésük momentumait va-
rázsolják majd élővé, a teljes 20. századot átívelve, egykori
készítőjük és kiadójuk, Krón Ernő, 94 éves könyvkötő meg-
szólaltatása által. A korabeli vásárhelyi olvasóközönségről
Krón Ernő mellett Spielmann Mihály történészt kérdezi majd
Lázok Klára, az est házigazdája. A belépés ingyenes.

Breaktáncverseny a Jazzben
A Marosvásárhelyi Diákház december 15-én 16 órától or-
szágos breaktánc- és freestyle-versenyt szervez a
Jazz&Blues Clubban. A VII. alkalommal meghirdetett ese-
ményre amatőr breaktáncos fiatalokat és egyetemistákat
várnak. A hármas csoportokat eredetiség, előadókészség,
művészi kifejezőeszköz, koreográfia és nehézségi fok
szerint értékeli a zsűri.

Adományokat várnak 
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar
Néppárt Maros megyei szervezete hatodik alkalommal
szervezi meg Egy cipődoboznyi szeretet nevű jótékony-
sági akcióját. Az összegyűlt adományok minden évben
sok szegény sorsú és árva gyermek ünnepét teszik mele-
gebbé, hangulatosabbá. A szervezők december 18-ig vár-
ják az adományokat, főként nem romlandó élelmiszert,
édességet, játékot, ruhaneműt. A dobozra rá kell írni, hogy
hány éves és milyen nemű gyermeknek szánja az adomá-
nyozó. A csomagokat Marosvásárhelyen a Mihai Viteazu
(Klastrom) utca 10. szám alatt fogadják hétköznap 10-13
óra között. Bővebb tájékoztatás a 0365-430-902-es, 0762-
248-657-es telefonszámon.

Előadások gyógyszerészhallgatóknak
Szerves és gyógyszerészkémiai előadások szerepelnek
az Erdélyi Orvosi és Gyógyszerészeti Nyitott Egyetem e
heti ülésszakának programján. Az előadó prof. dr. Kálai
Tamás, a Pécsi Tudományegyetem Szerves és Gyógy-
szerkémiai Intézetének vezető egyetemi tanára. Az elő-
adások témája: a heterociklusos vegyületek jellemzői, a
gyógyszerekben való előfordulásuk és gyógyszerkémiai
jelentőségük. Időpont: hétfőn, kedden, szerdán és pénte-
ken 16-19 óra között magyar, csütörtökön ugyanebben az
időben angol nyelven. Az RMOGYKE szervezte tanfolyam
helyszíne a Deus Providebit Tanulmányi Ház (Marosvá-
sárhely, Rózsák tere 61.), a részvétel díjmentes.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma JUDIT, 
holnap ÁRPÁD napja.10., hétfő

A Nap kel 
7 óra 54 perckor, 

lenyugszik 
16 óra 34 perckor. 
Az év 344. napja, 
hátravan 21 nap.
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IDŐJÁRÁS
Esős idő

Hőmérséklet:
max. 30C
min. -20C

Megyei hírek

Fotó: MTVA

A Kossuth rádió kora reggeli műsora ünnepi népszokásokról
Hajnali karácsony

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

Előadás a változó korról 
A Női Akadémia szervezésében a változó kor egészségi
és lelki vetületeiről dr. Mártha Orsolya főorvos tart elő-
adást december 12-én 17.30 órakor a MarMed járóbe-
teg-rendelő előadótermében. Az előadást beszélgetés
követi. A belépés ingyenes, a szervezők további rendez-
vények szervezése érdekében adományt elfogadnak. 

Gidófalvyné Pataky Etelka művei
Dicsőszentmártonban

December 15-éig délelőtt 11–13 óra között tekinthető
meg a dicsőszentmártoni kulturális központban (zsi-
nagóga) december 8-án megnyílt kiállítás. A Gidó-
falvyné Pataky Etelka alkotásaiból összeállított
válogatást a festőművész születésének 120. évfordu-
lója alkalmából állították ki a Kis-Küküllő Alapítvány
szervezésében.

Ajándékcsomagolás 
a Promenadában

December 17–24. között a Promenada Mallban 15–21
óra között a cserkészek országos szervezetének ma-
rosvásárhelyi csapata második alkalommal szervezi
meg Elvarázsolt ajándék projektjét. A tevékenység ke-
retében az ajándékok becsomagolásában segítenek
azoknak, akik a standjukat meglátogatják, bármilyen
adományt elfogadnak, akár egy mosolyt is.

Az Eufónia adventi 
kórushangversenye

December 12-én, szerdán 18–19 óra között a Bolyai téri
unitárius templomban adventi kórushangversenyre kerül
sor az Eufónia pedagóguskórus előadásában. A műsor-
program a klasszikus kórusirodalom és a kortárs
dzsesszmuzsika darabjaiból áll. A felcsendülő dallamok
időutazásra hívják majd a hallgatót olyan szerzők mű-
vein keresztül, akik fontos helyet töltenek be a zeneiro-
dalomban. 

RENDEZVÉNYEK



Kiegészítették a munkaügyi 
minisztérium költségvetését

Több mint 43 millió lejjel egészítették ki a munkaügyi
minisztérium idei költségvetését a kormány tartaléka-
lapjából – az erről szóló határozatot pénteki ülésén
fogadta el a kabinet. A szaktárca közleménye szerint
a pénzt a nyugdíjak és időskori juttatások kifizeté-
sére, valamint az ezek postai kézbesítésével járó
költségek fedezésére fordítják. Marius Budăi munka-
ügyi miniszter szerint az eredetileg becsültnél na-
gyobb mértékben nőtt a nyugdíjasok száma,
ugyanakkor a postai díjak 1,1 százalékkal való eme-
lése miatt 10 százalékkal nőttek a nyugdíjak és állami
segélyek kézbesítésével járó költségek, ezért volt
szükség a tárca költségvetésének kiegészítésére.
(Agerpres)

Lavina a Bucsecs-hegységben
Turisták egy csoportja holtan talált rá a Bucsecs-
hegységben egy személyre, akit lavina temetett
maga alá. A hegyimentő szolgálat Facebook-oldalán
közzétett bejegyzés szerint a Molnár-völgy térségé-
ben zúdult le a lavina. A buşteni-i hegyimentők kiszáll-
tak a helyszínre, és átvizsgálják a környéket,
esetleges további áldozatok után kutatva. (Agerpres)

Frans Timmermans az európai
szocialisták csúcsjelöltje

Egyedüli jelöltként hivatalosan is Frans Timmer-
manst, az Európai Bizottság első alelnökét válasz-
totta listavezetőjévé szombati lisszaboni
kongresszusán az Európai Szocialisták Pártja (PES).
A pénteken kezdődött kétnapos találkozó résztvevői
egyhangúlag szavazták meg Frans Timmermanst,
miután egyedüli riválisa, Maros Sefcovic, az Európai
Bizottság energiaunióért felelős alelnöke a párt egy-
ségének erősítése céljából novemberben visszalé-
pett. A balközép erőket összefogó pártcsalád
esetleges jövő májusi európai parlamenti győzelme
esetén így Timmermans lehetne a brüsszeli testület
következő vezetője, de ennek szakértők szerint meg-
lehetősen kicsi az esélye. (MTI)

Brüsszelben tanácskoznak 
az uniós külügyminiszterek

Az Európai Unió (EU) tagállamainak külügyminiszte-
rei hétfőn egynapos brüsszeli tanácskozásukon ak-
tuális témákat vitatnak meg, köztük az Oroszország
és Ukrajna közötti feszültség legújabb fejleményeit,
valamint az EU nyugat-balkáni szerepvállalásának jö-
vőjét. A tanácskozás részleteit ismerő uniós források
szerint a miniszterek a kercsi incidens kapcsán meg-
erősítik az unió egységes álláspontját, amely szerint
határozottan támogatják Ukrajna területi épségét,
függetlenségét. Noha több tagállam érvel ellene, az
ülésen megtárgyalják esetleges újabb szankciók be-
vezetésének lehetőségét Oroszország ellen. (MTI)
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iránti kereslet. Így aztán nem csoda, hogy a hosszú
távra tervezhető adónem komoly bevételt jelenthet a
költségvetésnek, és mindent megtesznek majd, hogy
megtalálják a módját a szóban forgó adó bevezetésének. 

Akkor bezzeg nem voltak ennyire buzgók sem az
ANRE-nél, sem az önkormányzatoknál, amikor padlóra
vágták a távfűtést a nagyvárosokban. A rendszerváltás
után képtelenek voltak kellő gyorsasággal korszerűsí-
teni, hatékonnyá tenni a rendszert, féken tartani az ára-
kat, így aztán az emberek egyéni megoldásokat kerestek.
Marosvásárhelyen mintegy 45 ezer lakásban szolgáltat-
ták anno a távfűtést, a szolgáltató akkor kezdett – leg-
alábbis látszólag – észbe kapni, mikor már szinte felére
csökkent ez a szám. Még egy kicsit hülyítették az em-
bereket a költségelosztókkal, a vízszintes rendszerrel, az
osztrákoktól drágán vett nagy teljesítményű kazánház-
zal, majd leválási díjakkal riogattak.  Ezzel párhuzamo-
san szépen kinőtte magát a kiskazánbiznisz. Egy olyan,
kiváló szakemberekkel, logisztikával, kiépített vezeték-
rendszerrel, több tízezer ügyféllel rendelkező közmű-
szolgáltatónak, mint az Energomur, nem lett volna
szabad beadnia a kulcsot. Hagyták. Más uniós orszá-
gokban ez nem így történt, és ma sem így van. Csakhogy
ezek a példák nem voltak érdekesek az ANRE-nek az el-
múlt 28 évben. 

Marosvásárhelyen ma a 45 ezer tömbházlakásban és
a sok ezer magánlakásban is leginkább kiskazán adja
a meleget, meleg vizet. Más városokban hasonló a hely-
zet. Jól kigondolták. Előbb „megkazánosították” az or-
szágot, majd jól megadózzák. Azért egy ilyen intézkedés
szakmai indoklására is kíváncsiak lennénk, no meg
arra, hogy milyen környezetbarát (ergo adómentes),
zsebbarát és hatékony alternatívákat kínál az Országos
Energiaár-szabályozási Hatóság, mielőtt „megörven-
deztetik” a népet egy újabb kiadással, illetve, hogy mire
költenék a kazánadót, ami aztán zöldebbé tenné a füs-
töt.

Adóznák a füstöt
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Annegret Kramp-Karrenbauer váltja Angela Merkelt
a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöki
tisztségében, a párt új főtitkárának pedig a volt
elnök politikájának bírálói között számon tartott
Paul Ziemiakot választották meg a CDU szombaton
véget ért hamburgi tisztújító kongresszusán.

A CDU 31. kongresszusa „különleges” rendezvény volt, és
csak a tagságon múlik, hogy milyen eredményeket ér el a két-
napos tanácskozáson hozott személyi és tartalmi döntésekkel
– emelte ki zárszavában az új pártelnök, utalva arra, hogy a
CDU a kongresszuson a tisztújítás mellett megkezdte 2007-
ben összeállított alapprogramja frissítését, és a tervek szerint
2020-ban zárja le a munkát.

A párt keresztényszociális irányzatához és Angela Merkel
középre húzó politikájának támogatóihoz sorolt Annegret
Kramp-Karrenbauert szűk többséggel, a küldöttek 51,7 szá-
zalékának támogatásával választották meg elnöknek. A vá-
lasztás döntő, második fordulójában a konzervatív irányzathoz
és Angela Merkel politikájának bírálóihoz tartozó Friedrich
Merz volt az ellenfele.

A CDU-ban 1971 óta először az elnöki tisztségért több esé-
lyes jelölt indult.

Annegret Kramp-Karrenbauer a választás után hangsú-
lyozta, valamennyi irányzatnak együtt kell dolgoznia azért,
hogy az „utolsó európai néppárt” továbbra is sikeres legyen.
Friedrich Merz – a CDU és a bajor testvérpárt, a Keresztény-
szociális Unió (CSU) közös szövetségi parlamenti (Bundes-
tag-) frakciójának volt vezetője, aki csaknem tíz év szünet
után tért vissza az országos politikába – az új elnök támoga-
tására kérte a küldötteket és a tagságot, és ígéretet tett arra,
hogy nem vonul vissza ismét, hanem részt vállal a párt meg-
újításában.

A párt új főtitkára Paul Ziemiak, a CDU/CSU ifjúsági szer-
vezetének (Junge Union – JU) elnöke, akit egyedüli jelöltként
62,8 százalékos támogatottsággal választottak a tisztségbe. A
szavazás előtti beszédében sürgette, hogy a CDU legyen „a
jogállamiság pártja”. Arról is szólt, hogy következetesen el

kell távolítani az országból a terrorveszélyes külföldieket. A
választás után azt mondta, „őszinte eredmény” született,
amely kemény munkára sarkallja.

Az első elemzői kommentárok szerint főtitkárrá jelölésével
az új elnök a párt belső békéjét kívánja erősíteni. Paul Ziemiak
egyedüli jelöltként szerzett rendkívül alacsony támogatottsága
pedig azt jelzi, hogy van még tennivaló ezen a területen.

Paul Ziemiak éppen Annegret Kramp-Karrenbauert váltja
a főtitkári tisztségben, akit februárban választottak meg a
posztra 98,9 százalékos támogatottsággal. A JU-nál végzett
munkáját befejezi, új tisztségében a legfontosabb gyakorlati
feladata várhatóan az lesz, hogy minél nagyobb nyilvánossá-
got biztosítson Annegret Kramp-Karrenbauernek pártelnöki
tevékenysége bemutatásához, mert kormányzati pozíció és
Bundestag-képviselői hely híján szereplési lehetőségei korlá-
tozottak.

Annegret Kramp-Karrenbauert ugyan Angela Merkel bizal-
masaként tartják számon, de számos területen irányváltást hir-
detett, a többi között nagyobb beleszólást követel a pártnak a
kormányzati döntések meghozatalába, és újabb szigorításokat
sürget a menekült- és migrációs politikában. Azonban a német
sajtóban az elnökválasztás után megszólaltatott elemzők mind
arra számítanak, hogy jól együttműködik majd a 2005 óta be-
töltött kancellári pozíciót megtartó Angela Merkellel, és nagy
valószínűséggel sikerül egységet és nyugalmat teremtenie a
pártban.

Megválasztásához a Bundestag pártjai részéről rendre gra-
tuláltak, kivéve a CDU/CSU szövetségétől jobbra álló ellen-
zéki Alternatíva Németországot (AfD), amelynek társelnöke,
Alexander Gauland közleményében kiemelte, hogy Annegret
Kramp-Karrenbauer „Merkel folytatása más eszközökkel”, hi-
szen „vállalta menekültpolitikáját, és nem fogja azt korri-
gálni”.

A kongresszuson teljes tisztújítást tartottak, és a személyi
kérdések mellett egy sor szakpolitikai ügyben is határoztak.
(MTI)

Új elnököt választottak 
a német kereszténydemokraták

A következő időszakban további képviselők és sze-
nátorok csatlakoznak a Pro Románia párthoz –
hangsúlyozta egy vasárnapi sajtótájékoztatón az
alakulat elnöke. Victor Ponta elmondta, egyik ellen-
zéki párt sem kereste még meg őket, hogy támoga-
tásukat kérje egy esetleges bizalmatlansági
indítványhoz.

„Tárgyalást folytatunk több PSD-s, ALDE-s és más pártok-
hoz tartozó törvényhozókkal is, és ha csatlakoznak hozzánk,
hogy alkossunk egy erős csapatot, azt közölni fogjuk. Lesznek
még újdonságok az év végéig” – mondta Ponta az újságíróknak.
Hozzátette, a PSD-s képviselők és szenátorok hozzá járnak,
hogy Liviu Dragnea pártelnökre panaszkodjanak. „Amolyan si-
ratófal vagyok én a PSD-sek számára” – fogalmazott.

Ponta rámutatott, eddig sem a Nemzeti Liberális Párt (PNL),

sem a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nem kereste
meg őket a kormány megbuktatását célzó esetleges bizalmat-
lansági indítvány ügyében.

A volt miniszterelnök arról is beszélt, hogy új pártja módo-
sító indítványt akar benyújtani a jövő évi állami költségvetés-
ről szóló, még kidolgozás alatt álló tervezethez, javasolva,
hogy legalább egy évig függesszék fel a politikai pártoknak
nyújtott állami támogatás folyósítását, és az így megmaradó
pénzből duplázzák meg a jelenleg 640 lejes minimálnyugdíj-
ban részesülő 300.000 személy juttatását.

Ponta szerint a Szociáldemokrata Párt kezdeményezésére
idén módosított pártfinanszírozási törvény alapján szeptem-
berben a PSD 35 millió lejt, a PNL 16 millió lejt kapott az ál-
lami költségvetésből, októberben előbbi alakulat 12, utóbbi
5,5 millió lejes támogatásban részesült. (Agerpres)

Gyarapodhat a Pro Románia ereje

Január végén bocsátaná közvitára Ecaterina Andro-
nescu tanügyminiszter az új oktatási törvény terve-
zetét.

A tárcavezető egy szombati konferencián azt mondta, vél-
hetően január végére készül el az új oktatási törvény tervezete,
amely a tervek szerint márciusig közvitán lesz. A szülői szö-
vetségek, valamint a Románia Fejlődéséért Koalíció képvise-
lőivel a héten már egyeztetett a témáról, és hasonló
megbeszéléseket folytat majd a tanügyi szakszervezetek, a
parlamenti frakciók képviselőivel és minden más érintett szer-
vezettel – tette hozzá a miniszter.

A Klaus Iohannis államfő által kezdeményezett és a héten
közvitára bocsátott, Művelt Románia elnevezésű átfogó okta-
tási projektet nem kívánta kommentálni Ecaterina Andro-
nescu, arra hivatkozva, hogy még nem volt alkalma
„figyelmesen átnézni”. Arra a kérdésre azonban, amely azt fir-
tatta, hogy belefoglalják-e ezt a projektet a készülő új oktatási
törvénybe, a miniszter azt mondta, vannak benne részek,

„amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, és amennyiben
lehetséges, törvénybe kell foglalni”.

A Valentin Popa volt oktatási miniszter által kilátásba he-
lyezett rácsteszt típusú érettségi bevezetésének lehetősége
kapcsán Andronescu azt mondta, az érettségi a tanév elején
megszabottaknak megfelelően zajlik majd, „tanév közben nem
lesz semmiféle változtatás”.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy meglátása szerint fon-
tolóra kellene venni a jövőben a differenciált érettségi beve-
zetésének lehetőségét, hogy a szakképző líceumok végzettjei
is nagyobb arányban jussanak érettségi oklevélhez. Az eddigi
adatok azt mutatják, hogy a szakképző líceumokba járó tanu-
lók 0-20 százaléka teszi le sikeresen az érettségi vizsgát.
„Lehet, ezekben az esetekben meg kellene hagynunk a tanu-
lóknak, iskoláknak a választás lehetőségét, döntsék el ők, kik
irányulhatnak az országos érettségi, majd az egyetemi felvételi
felé, és kik azok, akik inkább a gyakorlatot választanák, és ők
differenciált vizsgát tegyenek le” – fogalmazott. (Agerpres)

Január végén új oktatási törvénytervezet jöhet

Aláírta szombaton Arad, Kolozsvár, Nagyvárad és
Temesvár polgármestere a Nyugati Szövetség (Ali-
anţa Vestului – AVE) nevet viselő társulás alapító
okiratát. A négy város összefogásának elsődleges
célja nagyszabású közös projektek kifejlesztése.

Gheorghe Falcă aradi, Emil Boc kolozsvári, Ilie Bolojan
nagyváradi és Nicolae Robu temesvári polgármester a Béga-
parti városban tartott eseményen hangsúlyozták, az általuk lét-
rehozott szövetség nem törekszik „területi szeparatizmusra”,
és nem a bukaresti kormány ellen irányul.

Mint elhangzott, az együttműködés keretében a jövő év
első negyedében megalakítják az Interregionális Fejlesztési
Egyesületet, amellyel az a cél, hogy európai uniós alapok
lehívásával „valós jólétet teremtsenek a régióban”, megál-
lítsák a lakosság elvándorlását, és hazacsalogassák a nyugati

országokban letelepedett román állampolgárokat. A Nyugati
Szövetség további céljai a négy város közötti mobilitási le-
hetőségek fejlesztése, az erdélyi, a Via Carpathia és a Te-
mesvár–Belgrád autópálya megépítésének felgyorsítása, a
négy várost összekötő gyorsvasúthálózat kiépítése, régió-
közi és régión belüli tömegközlekedési hálózat létesítése,
egy-egy regionális kórház építése Kolozsváron és Temesvá-
ron.

„A világ egyetlen országa sem lehet gazdag, ha nincsenek
gazdag és erős városai, közösségei. Az AVE az Európai Uni-
óhoz hasonlóan a szubszidiaritás elvére épül, amely kimondja,
hogy a közhatóságnak kell döntéseket hoznia, mert az ismeri
a legjobban az állampolgárok szükségleteit” – mondta Emil
Boc kolozsvári polgármester, hozzátéve, hogy a központosított
kormányzás elve már a múlté. (Agerpres)

Nyugati szövetséget alapított négy város



Oktató-nevelő jelleggel szer-
vezte meg a tavaly a Maros-
vásárhelyi Rádió Közösen
kitakarítjuk jelmondattal a
Maros Marosvásárhely feletti
szakaszának kitakarítását,
ahová köztudomású, hogy va-
lakik évről évre illegális sze-
métkupacokat hordanak ki. A
népszerű rendezvényre az
idén is sokan eljöttek. A szer-
vezők a szemétgyűjtési akciót
művészeti felhívással is ki-
egészítették. 

Az elsősorban általános és kö-
zépiskolás fiataloknak szánt pályá-
zatra környezetvédelmi jellegű
fotókat kellett beküldeni a rádióhoz,
de a jelentkezők készíthettek hulla-
dékanyagból összeállított köztéri al-
kotást, ruhát, a helyszínen pedig
bemutatták a rajzverseny alkotásait
is. A munkák alkotóit – a rajzok ki-
vételével – csütörtökön délután a
rádió nagy stúdiótermében díjazták. 

A december 6-i díjazáson sajnos
kevesen jelentek meg, és annak el-
lenére, hogy a Romániai Pedagógu-

sok Szövetsége is megígérte, hogy
népszerűsíti a rendezvényt, nagyon
kevés diák értesült a felhívásról.
Pedig a kezdeményezést és a művé-
szi pályázatot felkarolók (Marosvá-
sárhelyi Rádió, ETV, Népújság,
Artecotur Egyesület) jelentős nye-
reményeket ajánlottak fel. Szász 
Attila, a Marosvásárhelyi Rádió
magyar szerkesztőségének vezetője
elmondta, hogy a szemétgyűjtési
akció igen népszerű volt, a tavaly-
hoz viszonyítva az idén többen be-
neveztek, ami igazolja, hogy még
van jóérzésű, a természet- és a kör-
nyezetvédelemre odafigyelő ember,
intézmény és civil szervezet a vá-
rosban. A Marosvásárhelyi Rádió
feladata nemcsak a tájékoztatás,
hanem a cselekvés és a környezet-
tudatosságra való nevelés is. Gratu-
lált elsősorban Rákóczi Kingának
és Szuszámi Zsuzsának, akik a rá-
diós munka mellett időt és energiát
szántak arra, hogy a vetélkedőt is
megszervezzék, koordinálják.

A Népújság és az Artecotur
Egyesület nevében Vajda György

hangsúlyozta, hogy nemcsak a sze-
mélyes jelenléttel állt mind az
újság, mind az egyesület az akció
mellé, hanem a lapban közölt kör-
nyezetvédelmi jellegű írásokkal is
mind ugyanazt a célt szolgálják,
amelyet a rádió is megfogalmazott.
Az egyesület pedig fontosnak tartja,
hogy a fiatalok mellé álljon, az ok-
tatást egészítse ki, és segítse, hogy
valóban környezettudatos generáció
nőjön fel és vállaljon felelősséget a
környezetért. Szepessy Előd, az
ETV igazgatója is csatlakozott a
felszólalókhoz. Kifejtette: a televí-
zió is teret ad a környezetvédelmi
jellegű műsoroknak, tudósítóikkal
is jelen voltak az akcióban, és
örömmel ajánlottak fel jutalmat a
vetélkedőre benevezőknek. 

A díjkiosztás egy rövid divatbe-
mutatóval is kiegészült. Sikó Do-
rottya, a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem díszlettervező
szakos hallgatója modelljével
együtt jött el, és bemutatták élőben
is azt a ruhát, amelyet hulladékból
készítettek, s amelyet igen szakér-

tően Eperjesi Noémi képzőművész
kommentált. A pályázatra beküldött
fényképeket, amelyeket a szervezők
a stúdióban kiállítottak, Jakab Tibor
fotóművész, a Művészeti Egyetem
tanára és Vajda György, a Népújság
munkatársa értékelte. A második
díjat Szövérfi Adrienn, míg az elsőt
Hajdu Blanka középiskolás diákok
vették át. „Köztéri alkotások” mo-
delljeit Mészáros Erik, Iszlai Ildikó
és Fekete Andrea általános iskolá-
sok (irányító tanár: Jánosi Mária)
küldték be, ezekről Rákóczi Kinga,
a Marosvásárhelyi Rádió munka-
társa beszélt. A Népújság könyvcso-
magot és előfizetést, a
Marosvásárhelyi Rádió kétszemé-
lyes hétvégi üdülést a csíkszépvízi
Kassai fogadóban, hangoskönyve-
ket az Aranyszalagtárból, az ETV
pedig laptoptáskát és írószert, az
Artecotur Egyesület pénzjutalmat
ajánlott fel díjként. 

A rendezvényen jelen volt Tóth
Brezovszky Andrea, a Maros Me-
gyei Tanács által koordinált ADI
Ecolect Településközi Társulás ve-
zetője. Elmondta: támogatják az ok-
tató-nevelő akciót, de reméli, hogy
hamarosan nem kell ilyen jellegű
rendezvényeken keresztül üzenni a
lakosságnak, mert jövő év elején

végre működőképes lesz a szelektív
hulladékgazdálkodási rendszer a
megyében, és akkor egyre kevesebb
szemét kerül majd illegális lera-
kókba vagy a Maros partjára. 

A díjkiosztáson a szervezők be-
mutattak egy klipszerű rövidfilmet,
amelyet Dálnoki Réka és Ungvári
Csongor küldött be, és amely ötle-
tesen egy nap történéseit az eldobott
szeméten keresztül mutatta be. Rá-
kóczi Kinga elmondta, mivel nem
volt ilyen kategória hirdetve a ver-
senypályázaton, és a filmkészítők
sem iskolások, nem díjazták az al-
kotást, viszont ez ötletet adott arra,
hogy jövőben külön filmkategóriát
is hirdessenek majd a pályázaton. 

A szemétgyűjtési akció parterei
voltak: a Fókusz Öko Központ, a
Milvus Group, EKE – Marosvásár-
hely, Rhododendron, Marosszéki
Közösségi Alapítvány, a Divers Egye-
sület, a Női Akadémia, a Környezet-
védelmi Őrség, a Maros Megyei
Barlangi- és Hegyimentő Szolgálat,
Tompa Miklós Társulat – Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház, Maros
Megyei Tanács, Maros Megyei Víz-
ügyi Igazgatóság, Marosszentgyörgy
Polgármesteri Hivatala, Mures Run-
ners, támogatók a Bioeel, @ADI Eco-
lect Mures, Aquaserv Rt. (erdélyi) 
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nagyrészt az Ügyes kezű nők kéz-
művescsoport tagjai irányították –
tudtuk meg Márton Zólyomi Anna-
mária szervezőtől. 

A nagyobb gyermekek Székely
Lajos, a Bandi Dezső faragókör el-
nöke irányításával a fával végzett
alkotómunkába kóstolhattak bele,
a kisebbek pedig különféle fej-
lesztő- és társasjátékokat is kipró-
bálhattak, akinek pedig kedve
tartotta, Dénesi Ildikótól a mézes-
kalácssütés és -díszítés fortélyát is
elleshette. 
Ősz hajú angyal, kétarcú baba

A 14 műhelyfoglalkozás jól meg-
fért a kézművesvásár mellett, ame-
lyen tizenkét kiállító kínálta ötletes,
szép és hasznos termékeit. Az Uni-
tarcoop Alapítvány asztalainál kö-
tött sapkákból, parányi
gyermekkabátokból lehetett válo-
gatni. Márton Edit Ágnes standjánál
székely ruhát és az alapítvány tag-
jainak írásos kézimunkáit, hímzé-
seit is meg lehetett csodálni, de ide
vonzották a tekintetet Edit saját ké-
szítésű horgolt és rongyból varrt
babái is. A legérdekesebbek talán a
kétarcú, „elaltatható” rongybabák
voltak, amelyeknek egyik felére
mosolyt, a másikra alvó arcot hím-
zett a kézműves.

A Marosvásárhelyi Örmény Kul-
turális Egyesületet képviselő Dob-
ribán Irén saját készítésű ékszereket
és testvére, Dobribán Annamária
tetszetős kerámiáit kínálta eladásra.
Tányérok, tálak, sótartó, tölcsér,
szappantartó sorakozott asztalán, de
a használati tárgyak mellől a csengő
és az egyedi adventi koszorú sem
hiányzott. Ez utóbbiból egy már a
vásár első órájában elkelt.

A nemezelős gyermekfoglalko-
zást is irányító Kiss Katalin egyebek
mellett apró gyapjúállatkákat, ősz
hajú angyalt és nemezelt bábukat so-
rakoztatott fel a standján. A papír új-
rahasznosításában fantáziát látó
Benedek Ervin öt éve kézműveske-
dik, vásárokra három éve jár. Idei új-
donsága a karácsonyi kopogtató és az
állatos, virágos hűtőmágnes, de ötle-
tes karácsonyfagömböt és tányérokat
is lehetett tőle vásárolni. Saját készí-
tésű, szalvétával díszített, illetve fes-
tett tányérokat, üvegtálcákat,
ékszeresdobozokat és megannyi ék-
szert árult a gazdátlan állatok pártfogó-
jaként ismert Kacsó Magdolna. Mint
mondta, a bevételből 38 kutyája és a
macskacsapat is kap Mikulás-csoma-
got, tíz zsák tápot már félre is tétetett
az egyik bevásárlóközpontban.
Tizennyolc éves Mikulás

A rendezvényről természetesen
maga a piros puttonyos sem hiá-

nyozhatott. Nem
hiába csalogatták
énekszóval az is-
koláscsoportok és
a szülőkkel érkező
gyermekek, délre
megérkezett. A
fehér szakállú
ajándékosztóban
Tóth Szilárdra, a
Művészeti Szaklí-
ceum egyik diák-
jára ismertünk, aki
az elmúlt években
számos gyermek-
program lelkes
önkéntese volt. A
Mikulás szerepét
ebben a hónapban
harmadszor öltötte
magára – árulta el,
majd így foglalta
össze az élményt:

– Leírhatatlan
érzés, amikor ott nyüzsög körülöt-
tem az a sok kisgyermek, és minden
irányból hallom, hogy „né, ott a Mi-
kulás”. Nagyon felemelő szá-
momra, hogy örömet szerezhettem
a gyermekeknek, még akkor is, ha
a jelmezem jó pár számmal na-
gyobb volt a méretemnél.
Mascarpone-torta, 
sonkás sütemény

Amint arról lapunkban is hírt ad-
tunk, a Női Akadémia süteményre-
cept-versenyt is hirdetett a
mikulásozás alkalmából. A recepte-

ket Szent Miklós napjáig kellett a
zsűrinek elküldeni, a szombati ren-
dezvényen pedig maguk az édes,
sós, krémes finomságok is „színre
léptek.” Márton Zólyomi Annamá-
riától megtudtuk, hogy a megméret-
tetésre nyolcan neveztek be, a
legfiatalabb versenyző 18 éves, a
legidősebb 70 év fölötti volt. A fi-
nomságokat a rendezvény minden
résztvevője megkóstolhatta, dél-
utánra pedig – amikor még mindig
telt ház volt az üvegkupola alatt –
az eredményhirdetésre is sor került.
A verseny győztese mascarponekré-
mes tortájával a marosbogáti Varga
Annamária lett, a második díj
Szabó Jolán mákos süteményének
járt, harmadik helyezést hagymás-
sonkás kelt tésztájával Mózes Kata-
lin ért el, dicséretben a muffint
készítő Lajos Anna részesült. 

A rendezvényre adományok –
befőttek és egyéb tartós élelmisze-
rek – is érkeztek. A felajánlásokból
a szervezők hátrányos helyzetű csa-
ládoknak és a marosvásárhelyi Kál-
vin Idősotthon lakóinak készítenek
csomagokat. Az otthonban mécses-
készítő foglalkozást is tart a héten a
Női Akadémia – tudtuk meg Már-
ton Zólyomi Annamáriától.
Családok piros sapkában

Vasárnap délben a főtéren ural-
kodott el a Mikulás-hangulat. A jó-
tékonysági futást hatodik
alkalommal megszervező Euro-
Media Advertising standjánál főleg
gyermekekkel érkező szülők sora-
koztak fel a piros sapkáért, amelyért
ki-ki annyit fizetett, amennyit jónak
látott. Úgy tűnt, a korábbi éveknél
kevesebben érkeztek érdeklődők. A

csapatokban várakozók között több
visszatérő Mikulás-futóra ismer-
tünk, ilyenek voltak például a ma-
rosvásárhelyi Mures Monsters
amerikaifoci-csapat tagjai. A ko-
rábbi évekhez hasonlóan idén is ta-
lálkoztunk piros sapkakabátba
bújtatott kutyussal; jól tűrte külön-
leges viseletét, és a teret betöltő ka-
rácsonyi dallamok sem izgatták fel.

Mielőtt a jelenlevők rajthoz áll-
tak volna, Bándi Zsolt főszervező-
vel beszélgettünk.

– Úgy döntöttünk, hogy idén az
Eldi pékség főtéri mézeskalácsmű-
helyét támogatjuk. A begyűlt össze-
get visszafordítjuk a résztvevőkre,
aki Mikulás-sapkát vásárol, a futás
után a mézeskalácsműhelyben egy
csomag kalácsot vehet át, a stan-
dunknál pedig forró teával és pék-
süteménnyel kínáljuk – mondta
Zsolt, majd azt is hozzátette, hogy
fontos céljuknak tekintették meg-
szólítani a marosvásárhelyi családo-
kat, és alkalmat adni nekik arra,
hogy egy ilyen szürke napon ki-
mozduljanak otthonról. Azt szeret-
ték volna, ha a rendezvényen együtt
szalad gyermek, szülő és nagyszülő. 

A percek alatt felállított piros-
fehér légkapu előtt – amint az ilyen-
kor várható – a kisebb korosztály
volt túlsúlyban, őket az Eldi pékség
kabalafigurája szórakoztatta a visz-
szaszámolás előtti percekben. A
főszervezőtől az akció végén meg-
tudtuk, hogy idén a korábbi évek-
nél kevesebben, közel
háromszázan kerülték meg futva,
sétálva a Rózsák terét, a jótékony-
kodók csapatában két hajtányos
fiú is volt. 

Hétvégi utómikulások
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor



A romániai magyar közokta-
tás és felsőfokú oktatás hely-
zetéről nyújtottak részletes
tájékoztatást december 6-án
a marosvásárhelyi Kultúrpa-
lota Tükörtermében dr. Fernand
de Varennes egyetemi tanár-
nak, az ENSZ kisebbségi kü-
lönmegbízottjának az oktatás
területén dolgozó intézmény-
vezetők, szakpolitikusok, a
civil jogvédő szervezetek kép-
viselői – közöltük a hírt pénteki  
lapszámunkban. A kisebbségi
jogvédelem világviszonylatban
is egyik legjobb szakemberét,
aki egyetemi tanárként a
világ több egyetemén tart
előadásokat, az Európai
Nemzetiségek Föderatív Uni-
ója (FUEN) és a Magyar Civil
Szervezetek Erdélyi Szövet-
sége (MACISZESZ) hívta
meg Romániába, Erdélybe,
Hantz Péter kutató ötlete
alapján. 

A tanácskozást követően dr. Fer-
nand de Varennes Novák Csaba
Zoltán RMDSZ-szenátor és Vincze
Lóránt, a FUEN elnöke jelenlétében
találkozott a sajtó képviselőivel. 

Maros megye szinte teljes egé-
szében leképezi az erdélyi helyze-
tet, mivel van tömbmagyar része, és
olyan területei is, ahol kisebbség-
ben és ahol szórványban él a ma-
gyarság – hangsúlyozta Novák
Csaba Zoltán, aki köszönetet mon-
dott a vendégnek, hogy elfogadta a
meghívást. A továbbiakban beszá-
molt arról, hogy a hasznosnak tar-
tott oktatásügyi tanácskozáson a
közoktatás szakemberei mellett
azon öt egyetem képviselői vettek
részt, ahol magyar tannyelvű okta-
tás zajlik. Vince Lóránt, a FUEN el-
nöke azért tartja fontosnak a
látogatást, mert első kézből tájékoz-
tathatták az ENSZ különmegbízott-
ját a kisebbségben élő magyarság
problémáiról, ezen belül az erdélyi
kisebbség legszorítóbb problémáit
tárták fel három témakörben. Az
anyanyelvhasználatot illetően a ko-

lozsvári tanácskozáson elhangzot-
tak azok a hiányosságok, amelyek-
kel a közigazgatásban szembesülünk
a mindennapok során. Azt nem ta-
gadta senki, hogy a törvényi keret lé-
tezik, de a jogi előírások alkal-
mazásával rendkívüli módon visz-
szaél az állam, amely a saját törvé-
nyeit hagyja figyelmen kívül. A
visszaszolgáltatás helyzetéről a tör-
ténelmi egyházak képviselői szá-
moltak be kimerítően. Ahogy
minden kisebbség életében, az erdé-
lyi magyarságéban is a nyelv és az
oktatás jelenti a tartópilléreket, amire
minden egyéb épül a közösség életében.
Ez a harmadik téma került terítékre két
részletben, a közoktatás és a felsőokta-
tás helyzetéről elhangzott beszámolók-
ban konkrét esetek bemutatásával, mint
például a marosvásárhelyi katolikus is-
kola, a Székely Mikó Kollégium, az
orvosi és gyógyszerészeti egyetem
ügye és mások. 

Dr. Fernand de Varennes francia
nemzetiségű, kettős, kanadai és
ausztrál állampolgársággal rendel-
kező egyetemi tanárt, aki a jogon
belül a kisebbségi jogokra szakoso-
dott, a világ több egyetemére hívják
meg előadónak, és néhány hónapja
tölti be az ENSZ különmegbízotti
tisztségét – mutatta be a vendéget
Vincze Lóránt. 

A magas rangú vendég elmondta,
hogy az ő feladata felmérni, hogyan
tartják be a kisebbségi jogokat a
világ különböző országaiban,
megértetni a kormányokkal annak
jelentőségét, hogy ezek betartása
a társadalmi stabilitás és bizton-
ság feltétele. Nem a kisebbségi
jogok érvényesítése érdekében
jött Romániába, hanem a tájéko-
zódás, az információgyűjtés céljá-
ból, hogy ezek alapján jelentést
készítsen a hallottakról. Hozzá-
tette, hogy sok helyen megfordul

a kormányok meghívására is.
Nemrégiben járt Bécsben a roma
közösségekről tartott konferen-
cián, az örmény kormány meghí-
vására a népirtásról való
megemlékezésen vett részt. 

Jövő évtől a kisebbségi oktatásra
és a nyelvhasználatra helyezik a
hangsúlyt. Erről szervez az ENSZ
három tanácskozást, ezek közül
egyet Brüsszelben, ahol az európai
országokra összpontosítanak. A
genfi konferencián pedig a kisebb-
ségi szervezetek mellett a kormá-
nyok bevonásával fognak egy
nagyon határozott dokumentumot
kidolgozni a kisebbségi emberi jo-
gokra vonatkozó ajánlásokról – nyi-
latkozta a vendég, akinek honlapján
részletes útmutató olvasható a ki-
sebbségi nyelvhasználatnak mint
alapvető emberi jognak az elméleti
megalapozásáról és gyakorlatba ül-
tetéséről. 

Kérdésre válaszolva kifejtette
magánvéleményét, miszerint orszá-
gában, Kanadában is lehet tovább
javítani a helyzeten, bár az angol
mellett a közel 24 százalékot je-
lentő francia lakosság nyelve is hi-
vatalos nyelv. Elmondta, hogy az
Ontario tartománybeli 600.000-es
francia lakosságnak joga van ahhoz,
hogy önálló francia nyelvű egye-
teme legyen, ahogy Kanada más
tartományában ez megvalósult.
Kérdésre válaszolva hangsúlyozta,
hogy ahol a többség mellett jelentős
számú kisebbségi nyelvet beszélő
közösség él, annak a nyelvét is el
kell ismerni hivatalos nyelvként. 

A sajtótájékoztató végén a láto-
gatás következményeit Vincze Ló-
ránt, a FUEN elnöke – foglalta
össze: 

– Első alkalommal sikerült az eu-
rópai dimenzión kívül is beszélni a
romániai magyarság jogsérelmeiről.
Más jelentősége van, amikor
ENSZ-konferenciákon néhány
percben felvetjük a megoldatlan
problémákat, és egészen más
annak, amikor az ENSZ kisebbségi
különmegbízottja ellátogat Er-
délybe, ahol két és fél napon át fo-
lyamatosan ismerkedik a
problémahalmazzal. Az itt tapasz-
taltakat elraktározta, továbbviszi, és
hasznosítani fogja azokban az intéz-
ményekben, ahol az ENSZ szintjén
komoly kisebbségi előírások szület-
nek. Amint elmondta, jövőben az
ENSZ nagyszabású regionális kon-
ferenciát szervez Európában az
anyanyelvi oktatásról, amelyet kö-
vetően részletesen leírják, hogy az
államoknak kötelező módon milyen
jogokat kell biztosítaniuk ezen a
téren annak érdekében, hogy a ki-
sebbségi jogok emberi jogokként
érvényesüljenek. Amint kifejtette,
erre lehet majd hivatkozni, és konk-
rét jogsérelem esetében panaszt
tenni az ENSZ-nél is, amit kivizs-
gálnak, és konkrét választ adnak.
(bodolai) 

Igen ritka az olyan rendezvény,
amelynek utolsó felvonása a ház-
igazda számára is váratlan megle-
petés. December hatodikán,
csütörtök délután pedig épp ilyen
eseménynek adott otthont a maros-
vásárhelyi Bernády Ház, ahol – az
előre megtervezett házigazdai dra-
maturgia szerint – egy tárlatnyitóra
kerül majd sor, semmi másra. Nem
így történt, és ennek is oka volt. 

Az eredeti híradás szerint a csík-
szeredai Studio 9 művészeinek ván-
dorkiállítása nyílik, és ez így is
történt. A kilenc képzőművész –
Barna Barnabás, Gergely Miklós
Csaba, Gergely Zoltán, Kristó Ró-
bert, Ráduly Mária Piroska, Szabó
Árpád, Turcza László, Váncsa Mó-
nika és Xantus Géza – alkotta szé-
kelyföldi társulás gazdag és
változatos anyagot hozott Vásár-
helyre. A Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia művészeiből álló Al-
tezza vonósnégyes játékát – a helyi
Apostolache Kiss Zeno zeneszerző
Dráma című alkotását adták elő –
követően a tárlat méltatója és ház-

igazdája, Nagy Miklós Kund művé-
szeti író ismertette az álomszerű,
kissé szürreális képekből és szob-
rokból, kisplasztikákból álló kiállí-
tást. 

– A naptári év utolsó tárlatnyitó-
ján vagyunk, remélem, hogy a kö-
zönség is úgy gondolja, hogy az
idén színvonalas és szép kiállításo-
kat hoztunk a Bernády Házba, és
hogy e sorozatot jövőre is folytatni
fogjuk. Az idén is voltak visszatérő
csapataink, hiszen a kiállítási prog-
ram egyik célja, hogy ne csak
egyéni alkotókat mutassunk be,
hanem olyan közösségeket, társult
művészeket is, akik időnként fel
tudják mutatni azt, hogy abban a
zónában, ahol élnek, dolgoznak,
milyen a képzőművészeti élet. És
erre kiváló lehetőség az, amikor
többen összeállnak, és közösen mu-
tatnak be egy válogatott anyagot –
mint jelen esetben is a csíkszeredai
Studio 9, amelynek e tárlatnyitón
csak négy tagja van jelen, a kiállí-
tótérben azonban mindannyiuk
munkáit láthatjuk. E kiállítás több
alapmotívummal is rendelkezik:
ahogy végignéztem a képeket és

szobrokat, és egészében próbáltam
elhelyezni őket, arra figyeltem fel,
hogy ismerem azokat az alaphely-
zeteket, amelyekből a legtöbb al-
kotó kiindult, de ezek is olyan
átváltozáson mentek keresztül,
amelynek révén mai életérzést, mai
gondolatokat sugallnak. A Studio 9
gyakran megfordult a mi kiállítóter-
meinkben, végig nyomon követhet-
tük a tárlataikat, az anyagaikat
gyakran járatják Erdélyben, Ma-
gyarországon. Közös nevezőt ke-
reshetnénk közöttük, de nem
egyetlen gondolat alapján jöttek
össze: azért szerveződtek csapattá,
hogy felmutassák Csíkszeredának
azon gazdag művészeti életét,
amely folyamatosan megújulóban
van – mondta Nagy Miklós Kund,
majd egyenként méltatta a Studio 9
művészeinek Marosvásárhelyen ki-
állított alkotásait.
Születésnapi meglepetéskönyv! 

Az Altezza vonósnégyes sor-
rendben második előadása a tárlat-
nyitó végpontját kellett volna
jelezze, ám ekkor a közönség sora-
iból az esemény napján 75. szüle-
tésnapját ünneplő Nagy Miklós

Kundhoz sétált Borbély László, a
Bernády Házat működtető Dr. Ber-
nády György Közművelődési Ala-
pítvány elnöke, és elkérte tőle a
mikrofont. 

– Köszönöm a Studio 9-nek,
hogy e gyönyörű kiállítással meg-
ajándékozott minket, ám én most
azért szólalok fel, mert itt van kö-
zöttünk egy olyan kitűnő ember,
akinek a hetvenedik születésnapján
is azt mondtam, hogy örökifjú, és
szükségünk van rá az emberi élet
legvégső határáig. Miklós-nap van,
és úgy tudom, hogy jó volt Miklós
ebben a hetvenöt évben, ezért meg-
érdemel egy nagy ajándékot –
mondta Borbély László, majd fel-
kérte Gálfalvi Ágnest, a marosvá-
sárhelyi Lector Kiadó szerkesztőjét,
hogy elárulja, miből is áll ezen aján-
dék. 

Gálfalvi Ágnes egy kötetet ho-
zott magával, és átadta a láthatóan
meglepett méltatónak. 

– Reméljük, hogy tényleg nagy
meglepetést okozunk, mert közel
egy éve gondoltunk arra – Nagy
Miklós Kund munkatársai, barátai,
családtagjai –, hogy születésnapjára
egy őt köszöntő kötettel lepjük
meg. Nemcsak azért, hogy neki örö-
möt okozzunk, hanem önmagunkért
is. Ugyanis ezek a kötetek általában
nagyon szépen körülírják azt, hogy

milyenek vagyunk mi, az ünneplők.
Ha az ember végigolvassa a könyv-
ben szereplő szövegeket, és meg-
nézi a lapokon szereplő művészeti
alkotásokat, kirajzolódik az, hogy
milyenek vagyunk mi, Marosvásár-
hely művészetszerető közössége, és
az is, hogy milyen ő, Nagy Miklós
Kund – mondta a szerkesztő, majd
elárulta: a kötetben Ágoston Hugó,
Ágoston Vilmos, Bocskay Vince,
Borbély László, Csíky Ágnes és
Boldizsár, Gálfalvi György, Gál-
falvi Zsolt, Gyarmathy János, Hu-
nyadi Mária és László, Kákonyi
Csilla, Kozma Mária, Lozsádi Klára
és Attila, Markó Béla, Nagy Attila,
Ötvös József, Szilágyi István szöve-
geit olvashatjuk, képek, illetve
szobrok reprodukcióit láthatjuk
Bocskay Vincétől, Bálint Zsig-
mondtól, Kákonyi Csillától, Kuti
Dénestől, Hunyadi Máriától, Hu-
nyadi Lászlótól, Gyarmathy János-
tól, és e szép névsor végén Fodor G.
Emesének a nagyon szép portréfo-
tója látható. 

A Múzsák és mikrofon: Írások
Nagy Miklós Kund 75. születésnap-
jára című kötet a Dr. Bernády
György Közművelődési Alapítvány
és a Lector Kiadó gondozásában je-
lent meg, a résztvevők pedig mind-
annyian kaptak belőle egy-egy
példányt.
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Jövő évtől a kisebbségi oktatásra és nyelvhasználatra összpontosítanak
Erdélyben tájékozódott az ENSZ kisebbségi különmegbízottja 

Kaáli Nagy Botond 

Tárlatnyitó és meglepetéskötet
Kilencek múzsái



A múlt hónap elején dr. Hajdu
Zoltán, a marosvásárhelyi Fó-
kusz Öko Központ vezetője
részt vett Brüsszelben az Eu-
rópai Környezetvédelmi Iroda
(European Environmental Bu-
reau) évi konferenciáján,
amelynek jelmondata: „Ha-
ladjunk Európa felé, ahogyan
mi akarjuk – kezdeményezé-
sek a »zöld átmenetért«”
volt. Az iroda a kontinens leg-
nagyobb környezetvédelmi
szervezete, 30 országban
több mint 140 tagja van. Ro-
mániából négy környezetvé-
delmi civil szervezetet
fogadtak be, Bukarestből, Ga-
lacról, Temesvárról, illetve
Marosvásár-helyről a Fókusz
Öko Központot. A rendez-
vényről és a felvetett kérdé-
sekről dr. Hajdú Zoltán
számolt be lapunknak. 

– Tudomásom szerint az EEB (az
iroda angol nyelvű rövidítése)
évente szervez ilyen és ehhez ha-
sonló konferenciát, ahol áttekintik
azt is, hogy milyen lépéseket tettek
az unióban, illetve a szervezethez
tartozó országokban a környezetvé-
delem terén. Milyen eredményekről
számoltak be? 

– Az előadók reflektáltak az EU
helyzetére és a környezetvédelem,
illetve ezen belül a fenntartható fej-
lődés területén elért eredményekre.
Sajnos az EB beszámolója szerint
visszaesés történt ezen a területen.
Daniel Calejja, az EB környezetvé-
delmi osztályának vezérigazgatója
szerint azonban eredmények is szü-
lettek. A kimutatások igazolják,
hogy a tagországok nagy részében
sikerült javítani a levegő minőségét
azáltal, hogy környezetkímélő mo-
torokkal felszerelt gépkocsik kerül-
tek forgalomba, így kevesebb
szennyező anyag került a levegőbe.
Jelentős siker az is, hogy kidolgoz-
ták a körkörös gazdaság akcióter-
vét. Ennek a lényege az, hogy a
különböző használati, de főként
elektronikai cikkek megtervezése-
kor a tervezők és a gyártó cégek
úgy készítsék el a berendezést vagy
az eszközt, hogy minden alkatrészét
lehessen újrahasznosítani. Az akci-
óterv életbe léptetésével csökkenne
a hulladékmennyiség, és az ipari
anyagokat is többször lehetne fel-
használni. Ez a nagyon jó kezdemé-
nyezés még az elején tart, hosszú
időbe telik a gyakorlatba ültetése,
ugyanis szükség van a gazdasági
szereplők mentalitásváltására. Azt
is globális sikerként könyvelik el a
környezetvédők, hogy kidolgozták
a fenntartható fejlesztési célok stra-
tégiáját. Az ENSZ 1992-es Rio de

Janieró-i környezetvédelmi világ-
konferenciáján kidolgozták a fenn-
tartható fejlődés stratégiáját
(Agenda 21 – Feladatok a 21. szá-
zadra), amiben megfogalmazták,
hogy mit kell tenni a környezetvé-
delemért, csak azt nem szögezték
le, hogy miként lehet elérni a kitű-
zött célokat. A vitatható eredménye-
ket tekintve egyes szakértők
véleménye szerint fölösleges újabb
világméretű konferenciákat tartani,
újabb stratégiákat kidolgozni,
ameddig nem követhető nyomon,
hogy miként ültetik gyakorlatba a
létező stratégiákat. Minden újabb
stratégia nagyjából ugyanazokat az
elveket és célokat fogalmazza meg,
csak a gyakorlati lépések maradtak
el. Ami jó, hogy a korábban megfo-
galmazott 17 fontosabb célkitűzés-
ből hat egyenesen kapcsolódik a
természetvédelemhez. Ez nyilván-
valóan előrelépést jelent mind a
mentalitásváltást, mind a hozzáál-
lást illetően, hiszen eddig a környe-
zetvédelmi kérdéseket úgy vetették
fel egyesek, mint a gazdaságfejlő-
dést akadályozó tényezőket. Egy, a
fenntartható fejlesztési célok helyi
alkalmazásáról nemrég készített ta-
nulmány világosan igazolja, hogy
akik eddig magas (politikai) szinten
foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel,
teljesen elszakadtak a valóságtól.
Talán jobb lenne, ha a pénzt az
újabb stratégiák kidolgozása, az
elegáns konferenciák szervezése
helyett az elméletek gyakorlatba ül-
tetésére költenék – hangzott el a
konferencián. 

– Ha már ilyen élesen felvetették
azt, hogy mindeddig csak elmélet-
ben beszéltünk a fenntartható fejlő-
désről, akkor valószínű szó volt

néhány konkrét lépésről
is. 

– Az is elhangzott a
konferencián, hogy az eu-
rópai parlamenti választá-
sokat követően
megalakult Európai Bi-
zottságnak – azon belül a
környezetvédelmi osz-
tálynak – fontos feladatai
lesznek. Meg kell oldani
az egyszer használatos
műanyagok kérdését és az
ivóvíz-gazdálkodás terén
is gyakorlati lépésekre
van szükség, hogy csak
két példát említsek. A
megoldás két irányból
jöhet. Egyrészt technikai
innovációra van szükség,
másrészt pedig a rendsze-
reken kell változtatni.
Nem elég a műszaki újí-
tás, ha ez nem intézmé-
nyes változás, mivel a
jelenlegi gazdaságnöve-
kedésre alapozó rendszer-
ben lehetetlen ezeket a

gondokat környezetkímé-
lően megoldani. A konferencia pa-
nelbeszélgetésein is tudományos
megalapozottsággal támasztották
alá, hogy milyen összefüggések
vannak az ökológiai rendszer álla-
pota és a körkörös gazdaságfejlődés

között, és ez a klímaváltozást ho-
gyan befolyásolja. 

– Ezek a világ-, európai vagy
akár országos szinten megfogalma-
zott stratégiák, cselekvési tervek
még mindig elérhetetlenek szá-
munkra. Látjuk, halljuk, érezzük,
hogy valami nincsen rendben a kör-
nyezetünkben, de keveset tehetünk

érte. Egyrészt azért, mert nincs
rendszer (lásd megyénk szelektív
hulladékgazdálkodását, amely még
mindig nem működik), másrészt
pedig valóban hiányzanak azok a
követhető példák, amelyeket talán
érdemes helyi szinten megvalósí-
tani. A Fókusz Öko Központ több
mint 25 éve foglalkozik ilyen kérdé-
sekkel, mégsem ért el eget verő
eredményeket. 

– Két fontos téren foglalkozunk
a magunk módján a környezetvéde-
lemmel. Az egyik az oktatás, a
másik meg a követendő példák be-
mutatása, s ami mindkét téren jelen-
tős, az a tájékoztatás, a
népszerűsítés. S hogy mindezt „le-
fordítsam” a stratégiáktól a konkré-
tumokig, elmondhatom, hogy az
említett 1992-es riói konferencia le-
szögezte, hogy fontos a környezet-
kímélő, gazdaságos és egészséges
vízgazdálkodás, vízellátás. Ez ége-
tővé vált, hiszen a globális felmele-
gedéssel egyre nagyobb területek
sivatagosodnak el. De ehhez hozzá-
járul az észszerűtlen erdőgazdálko-
dás, a fák kivágása stb.
Szervezetünk a Nyárádmentén, a
kisadorjáni központunkban évek
óta a vizes élőhelyek rehabilitálásá-
val foglalkozik, ami azt jelenti,
hogy meglévő patakokat, vízfolyá-
sokat őrzünk meg, telepítünk újra,
vagy vízfelületeket, tavakat létesí-
tünk. Projektünk alapján a Nyárád-
gálfalvi Polgármesteri Hivatal
kialakított egy ilyen területet a Nyá-
rád egyik szakaszán. Van tehát kö-

vetendő példa. Sajnos nem vált
általánossá. De van ehhez hasonló
megvalósítása a csehországi part-
nerszervezetünknek is, és tudunk
még olyanokról, akik konkrét lépé-
seket tesznek. 

Visszatérek a rendszerek kérdé-
sére. Elhangzott a konferencián,
hogy csökkent a szén-dioxid-kibo-
csátás az unióban, mert kevesebb az
ipari szennyezés, és jobb minőségű
autók közlekednek. De vannak or-
szágok, így Románia is, ahol alter-
natív közlekedést kell biztosítani
bicikliutakkal, a tömegközlekedés
minőségének a javításával, népsze-
rűsítésével. S ebben csakis a nagy-
városok önkormányzatainak kell
konkrét lépéseket felvállalniuk,
ugyanakkor az emberekben is tuda-
tosítani kell ennek a fontosságát,
nemcsak a környezet-, hanem az
egészségvédelem terén is. A hulla-
dékgazdálkodás sem arról szól,
hogy az általunk kitett szemetet el-
szállítják, hanem az életformához is
kapcsolódik. Ehhez követni kell a
három R (reduce, reuse, recycl)
alapelvét. Ez a mennyiség csökken-
tését, a többszöri használatot és az
újrahasznosíthatóságot jelenti. Ezt a
már említett körkörös gazdaságban

lehet megvalósítani úgy, hogy a
gyártótól a felhasználóig az említett
három R-en alapuló elv konkrét al-
kalmazását tartjuk fontosnak. Azt is
mérlegelik egyes gyártók, kereske-
dők, hogy a tartós használati elekt-
ronikus cikkeket (hűtő, mosógép)
ne adják el, hanem kölcsönözzék a
vásárlóknak, akik aztán időnként
becserélhetik újabbakra, energiata-
karékosabbakra. Így meg van oldva
az állandó felújítási lehetőség, és a
cégek gondoskodnak az újrahasz-
nosításról. Ahhoz azonban, hogy ez
érezhetően működőképes legyen,
nem elég megtenni a kis lépéseket,
hanem az egész rendszeren kell vál-
toztatni, az anyagot lenne jó fel-
használni. A gyártó tudja, hogy
milyen anyag hova kerül. 
Azzal sem mondok újat, hogy 
a hatékony környezetme-
nedzsmentnek három lépése van.
Az egyik az infrastruktúra kialakí-
tása – akár a hulladékgazdálkodás
kiépítésével vagy kerékpárútvona-
lak létesítésével, a következő a
megfelelő tájékoztatás és a már em-
lített személyes példamutatás, végül
szükséges az ellenőrzés és a bírsá-
golás is. 

– Beszéltünk a világ, az európai
és az országos környezetvédelmi
politikáról, szó esett a megyei és az
önkormányzatok által felvállalható
konkrét teendőkről. Hol van a he-
lyük ebben a rendszerben a civil
környezetvédő szervezeteknek? 

– Nem csak a mi példánkkal pró-

báljuk igazolni, az európai partne-
reink sem győzik hangsúlyozni,
hogy a civil környezetvédő szerve-
zetek a hatóságok megbízható part-
nerei, mert közelebb állnak az
emberekhez, mint a hivatalok.
Könnyebben, bürokráciamenteseb-
ben mozognak, hamarabb reagálnak
az újdonságokra, és kevesebb
(anyagi) kockázattal kísérletezhetik
ki a megvalósítható ötleteket. Sőt
hatékonyabb kommunikációval is
közvetíthetnek a hatóságok és az
emberek között. Például az egyik
osztrák településen a szelektív hul-
ladékgazdálkodáshoz kötődő kom-
munikációt egy tapasztalattal
rendelkező civil szervezet bonyo-
lítja le, megtalálva azt a hatékony
módszert, amellyel a társadalom
minden rétegét megszólítja, és nép-
szerűsíti a szelektív hulladékgazdál-
kodási rendszert. A konferencián
azt is hangsúlyozták, hogy akkor
következik be radikális változás a
környezetvédelmi mentalitásban, ha
az implikálódott felek közös meg-
egyezéssel az egész rendszeren vál-
toztatnak. Ehhez pedig a lakosság,
a civil szféra, a politikum és a ható-
ságok között valós és működőképes
partnerkapcsolatok kell kialakulja-
nak. 
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Kiegyensúlyozott első két negyed után
érvényesítette esélyesi státusát a Marosvá-
sárhelyi CSM férfikosárlabda-csapata Má-
ramarosszigeten, ahol a harmadik
játékrészben döntő előnyre tett szert, a
végén pedig 27 pont különbséggel szerezte
meg a győzelmet. Hiába várta azonban a jó
híreket Csíkszeredából, ott nem a remélt
eredmény született, így jelentősen csökkent
annak az esélye, hogy megyeszékhelyünk
együttese megnyerje a C értékcsoportot.

Kevésbé volt valószínű, hogy a CSM
nem diadalmaskodik Máramarosszigeten,
bár az első két negyedben nagyon jól tar-
tották magukat a házigazdák. Tegyük
hozzá, hogy a marosvásárhelyi alakulatból
hiányzott Borşa és Bölöni is, ami szintén
nehezebbé tette a kiszállást. A harmadik ne-
gyedben azonban 10-ről 27 pontra növelték
a különbséget a vendégek, így az utolsó já-
tékrészben már nem kellett különösebben
megerőltetniük magukat. A feleknek vi-
szonylag jól mentek a triplák, igazából
azonban a palánk alatt nyert a CSM, ahol
minden négy dobásból szinte három célba
ért (70%). Továbbá a 22-44-es lepattanó-

arány óriási marosvásárhelyi fölényt mutat
ezen a téren. 

Van azonban a mérkőzésnek egy olyan
vetülete is, amely előtt értetlenül állunk.
Goran Martinić, noha majdnem 30 percet
játszott, nem szerzett pontot, egyetlenegy
dobó próbálkozása volt, és csak két gólpasszt
adott. Miután Martinićnak Galacon is sokkal
gyengébb mutatói voltak, mint korábban, egy
ilyen statisztikai vonalnak kell valamilyen
magyarázata legyen, egyelőre azonban rej-
tély…

Hiába figyelt azonban reménykedve a
csapat a Csíkszereda – Galac meccsre, ahol
a házigazdák sikere visszahozta volna az
esélyt az első helyre, az ottani végeredmény
nem volt kedvező. Pedig szünetben a csí-
kiak még hat ponttal, sőt utóbb tízzel is ve-
zettek. Következett azonban egy 16-0-s
galaci sorozat, és összeomlott a házigazdák
lendülete. A férfikosárlabda Nemzeti Liga
C értékcsoportjában hétközi fordulót ren-
deznek. A Marosvásárhelyi CSM kedden
18 órától a Bukaresti Agronomiát fogadja,
míg Galac – mert kénytelen-kelletlen, most
ez is fontos információ a CSM szurkolói
számára – szerdán játszik hazai pályán Má-
ramarosszigettel.

Egy jobbacska és egy szeré-
nyebb mérkőzést játszott a Maros-
vásárhelyi CSM férfivízilabda-
csapata a bajnok és a címvédésre

toronymagas esélyes Bukaresti Ste-
aua ellen a Szuperliga 8. fordulójá-
ban. Pontosabban az első meccs
harmadik és negyedik negyedében
tették kissé elviselhetőbbé a boríté-
kolható vereséget.

Mindkét meccsen nagyon meg-
szeppenve kezdett a marosvásárhe-
lyi együttes. Nyilván tisztában
voltak az ellenfél játékerejével, de
hogy a kezdő percekben sorra kap-
ták a gólokat, annak is tulajdonít-
ható, hogy haboztak letámadni a
lövőhelyzetben lévő ellenfelet.
Ugyanakkor a mérkőzések elején
szinte a teljes támadóidő a labdafel-
hozattal telt, a legtöbbször lövésig
sem jutottak el. El kellett telnie egy
kis időnek, amíg sikerült annyira le-
küzdeni a lámpalázat, hogy meg
mertek kockáztatni néhány bátrabb
akciót is, és azonnal kiderült, hogy
be lehet venni néhányszor a Steaua
kapuját is, ha nem attól rettegnek
folyton, nehogy túl sokat kapjanak.
Az első találkozó harmadik és ne-
gyedik negyedében kifejezetten jól
játszottak a marosvásárhelyiek,
annak ellenére, hogy több gólt kap-
tak, mint az első két negyedben, de
legalább pólóztak, és nem hátrafelé
úsztak a labdával a kezükben, mint
addig.

Kevésbé sikerült jól a második
összecsapás, ezen ötméterest is, zic-
cereket is kihagytak a házigazdák,
és a negyedik negyedben végleg
feladták a harcot. 

Az idei utolsó fordulóban a CSM
a hét végén a Bukaresti Rapidot fo-
gadja, a tét az 5. hely megszerzése.

Mindenképpen két kiegyensúlyo-
zott mérkőzésre lehet számítani,

talán a fővárosiak számítanak eny-
hén esélyesebbnek.

Új pályacsúccsal
nyerte a szlovén Trig-
lav Kranj elleni női
teke Bajnokok Ligája
visszavágót a Marosvá-
sárhelyi Romgaz-Elekt-
romaros csapata. Az
idegenben 7-1-re hozott
mérkőzés után két pár-
ban kellett győzni a
biztos továbbjutáshoz,
azonban Orosz István
csapata nem elégedett
meg a minimummal.

A mérkőzésen nagy-
jából már az első két
páros után világos volt
a továbbjutó kiléte,
aztán amikor Méhész
Anita 619 fát gurigázott
össze, ez matematikai-
lag is biztossá vált. Az utolsó váltásban Sáf-
rány Anita elképesztő iramban kezdett, két
menet után 331 fája volt, azonban a harmadik
menetben az egyik teli gurítása kárba veszett,
miután nem várta meg a bábállító gépezet zöld
jelzését. Az incidens annyira megzavarta,
hogy már „csak” 601 fáig jutott, azonban a
csapat így is 33 fával megjavította a korábbi pá-
lyacsúcsot.

A BL tavalyi ezüstér-
meseként a marosvá-
sárhelyi együttes a
n e g y e d d ö n t ő b e n
ugyanazzal a Bécsi
BBSV-vel találkozik,
amelyet tavaly ugyan-
ebben a fázisban legyő-
zött, noha akkor is az
osztrákok számítottak
favoritoknak. Orosz
István edző elmondta,
ezúttal sokkal nehe-
zebb dolguk lesz, hisz
visszatér a bécsi csa-
patba két légiós húzó-
ember, akik a tavaly
szülési szabadságon

voltak. A párharcot azonban most sem lehet előre
lejátszottnak tekinteni. A szakvezető úgy vélte,
a siker azon múlhat, miként teljesítenek a két
csapat másodvonalas játékosai.

A negyeddöntős mérkőzéseket január 26-
án és február 16-án rendezik, az első találko-
zót Bécsben, a visszavágót Maros-
vásárhelyen.

Nem sok esélye volt a Marosvá-
sárhelyi CSM női kosárlabdacsapa-
tának a nagyváradi CSU ellen. A
kezdő ötösből ezúttal hárman hiá-
nyoztak: ha Kézdivásárhelyen Ro-
binson és Mészáros hiányát – ha
nehezen is – még tudták pótolni a
többiek, a sokkal jobb képességű
Nagyvárad ellen erre már azért sem
lehetett igazán számítani, mert az
említett két sérült mellett ezen a mec-
csen eltiltás miatt nem játszhatott
Nagy-Voica sem, aki az előző fordu-
lóban összebalhézott a kézdivásárhe-
lyi Csurulyával, és kiállították.

Az összes maradék játékossal sze-
replő marosvásárhelyi csapatnak rá-
adásul ezen a meccsen a távoli
dobások sem mentek, különösen Ma-
ximnak, aki amúgy a csapat legjobb
tripladobója, míg a váradiak 8/18-as
mutatót, 40%-ot produkáltak ezen a

találkozón. Az összecsapás gyakorla-
tilag már a második negyedben el-
dőlt, amikor a vendégek 15 pontos
előnyre tettek szert, és a házigazdá-
kon látszott, hogy nincs bennük a
visszakapaszkodás potenciálja. Pedig
Nagyvárad 25 eladott labdával „be-
segített” kicsit a hazaiaknak, ám ha a
rossz távoli hatásfok mellett a két-
pontos kísérletek közül is kevesebb
mint egyharmad sikeres, akkor aligha
lehet esély a győzelemre.

A női kosárlabda-bajnokság alap-
szakaszát még az év végéig befeje-
zik, így sűrű a program decemberre.
A hétvégi fordulóban szabadnapos
volt ugyan a CSM, de a héten ismét
hétközi játéknapot rendeznek, és az
alakulat újra hazai pályán játszik, az
éllovas Konstancai Phoenixet fo-
gadja. Ha pedig a sérültek nem gyó-
gyulnak meg addig, nagyon nehéz
lesz pozitív eredményben remény-
kedni.
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Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Női teke Bajnokok Ligája, 1. kör, 1. menet: Romgaz-Elektromaros

– Triglav Kranj (szlovén) 6-2 (16,5-7,5, 3463-3234)
Marosvásárhely, Elektromaros-tekepálya. Vezette: Dumitru Beşe.
Páronkénti eredmények: Alina Hanc – Petra Bašek 1-0 (3,5-0,5

575-537), Duka Tilda – Anja Forštnarič 0-1 (2-2, 563-569), Maria 
Ciobanu – Tatjana Perišič 0-1 (1-3, 551-590), Méhész Anita – Nika
Blagovič 1-0 (4-0, 619, 524), Doina Baciu – Brigitte Strelec 1-0 (2-2,
554-550), Sáfrány Anita – Vesna Paulič 1-0 (4-0, 601-464).

Eredményjelző
A női teke BL 1. körének 2. menetében a következő eredmények szü-

lettek: Rákoshegyi VSE – Slovan Rošice (cseh) 3-5 (összesítve 6-10),
Romgaz-Elektromaros – Triglav Kranj (szlovén) 6-2 (13-3), Kegljaski
Klub Celje (szlovén) – SKK 98 Poing (német) 5-3 (10-6), KC Scherz-
heim (német) – Zeležiarne Podbrezová (szlovák) 7-1 (12-4).

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, B értékcsoport, 11. forduló: Maros-

vásárhelyi CSM – Nagyváradi CSU 45-62 (10-11, 7-21, 10-13, 18-17)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Cristian

Trofim (Temesvár), Marius Szilagyi (Déva). Ellenőr: Dan Ionescu
(Temesvár).

Marosvásárhely: Radu 12 pont, Maxim 10, Badi 8 (1), Feiseş 8
(1), Bokor 4, Ignat-Kleemann 2, Bobar 1, Plaviţu.

Nagyvárad: Croitoru 12, Chiş 12 (2), Pfirman 10 (2), Mititelu 8, Be-
ronja 8 (2), Kokovay 6 (2), Gavra 4, Chiorean 2, Kozma-Fogadós, Creţ.

Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Ligában:
* B értékcsoport, 11. forduló: Bukaresti Rapid – Bukaresti Ag-

ronomia 73:59, CSM Alexandria – Kézdivásárhelyi SE 61:50 (ko-
rábban játszották), Marosvásárhelyi CSM – Nagyváradi CSU
45:62. A Konstancai Phoenix állt.

Bálint Zsombor

1072.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Bátortalanul a címvédő ellen

Megkezdődött Galac üldözése

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

Eredményjelző
A férfivízilabda-Szuperliga 7. fordulójában a következő ered-

mények születtek: Bukaresti Steaua – Nagyváradi CSM Digi 10-7
és 9-4, Aradi AMEFA – Kolozsvári Poli 6-9 és 6-9, Bukaresti Rapid
– Bukaresti Dinamo 6-15 és 9-12, Brassói Corona Sportul Studen-
ţesc – Nagyváradi Crişul 21-5 és 17-8. A Marosvásárhelyi CSM
állt. 

A 8. forduló eredményei: Bukaresti Dinamo – Brassói Corona
Sportul Studenţesc 10-13 és 8-12, Nagyváradi CSM Digi – Aradi
AMEFA 19-3 és 15-5 (korábban játszották), Marosvásárhelyi CSM
– Bukaresti Steaua 5-21 és 3-21. A Nagyváradi Crişul állt.

Jegyzőkönyv
Férfivízilabda-Szuperliga, 8. forduló: Marosvásárhelyi CSM –

Bukaresti Steaua 5-21 (0-4, 0-4, 3-8, 2-5) és 3-21 (0-7, 2-4, 1-4, 0-6)
Marosvásárhely, víkendtelepi sátortetős uszoda, 100 és 70 néző.

Vezették: Teo Dumitrache (Bukarest), Paul Georgescu (Bukarest). 
CSM: Dochian, Elizarov – Bindea Paul (0/0), Bindea Raul (0/1),

Filimon (1/1), Buda (1/0), Magyary Előd (0/0), Cristian Róbert
(1/0), Jiganea (0/0), Itul (1/0), Alexandrescu (0/-), Szathmáry (0/0),
Stoian (1/0), Chiriacov (0/1), Dobracevschi (0/0), Magyari Dávid
(-/0).

Steaua: Drăguşin, T. Popescu – M. Gheorghe (2/3), Marinić-
Kregić (4/4), Fulea (1/1), Antipa (1/3), Prioteasa (2/1), Vatrai (1/1),
Szabó (2/2), P. Popescu (1/2), C. Cristian (3/2), Robu (2/2), Andrei
(2/0).

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, C értékcsoport, 11. forduló: Máramarosszigeti

CSM – Marosvásárhelyi CSM 80:107 (25-29, 23-29, 10-27, 22-22)
Máramarossziget, faipari líceum csarnoka, 300 néző. Vezette: Vlad Potra (Ko-

lozsvár), Tudor Crişan (Kolozsvár), Dragoş Pop (Kolozsvár). Ellenőr: Dan Io-
nescu (Temesvár).

Máramarossziget: Thomas 26 pont (3), L. Ţibârnă 15 (1), Simionca 12 (2), Edwards
9 (1), Iuga 8 (2), Albu 4, Ardelean 3, Porumb 2, Alexandru 1, Kracz, Fehér, Dunca. 

Marosvásárhely: Kalve 23 (3), Sánta 19, Kovačević 19 (2), Engi-Rosenfeld 17
(3), Şolopa 14, Steff 7 (2), Onea 5 (1), Kilyén 3 (1), Martinić, Şteţca. 

Új pályacsúccsal nyerték a visszavágót

A CSM újabb veresége

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Ligában:
* A értékcsoport, 9. forduló: SCM U Craiova – Bukaresti Dinamo 76:69;
* B értékcsoport, 7. forduló: Medgyesi CSM – Cuza Sport Brăila 156:39 (az

1. fordulóból bepótolt meccsen) és 127:46, CSO Voluntari – Konstancai Athletic
76:69;

* C értékcsoport, 10. forduló: Bukaresti Agronomia – Kolozsvári U 84:67,
Zsilvásárhelyi ACS – Bukaresti Rapid 70:67, CSM Focşani – Bukaresti Aurel
Vlaicu Főgimnázium 76:47, Csíkszeredai VSKC – Galaci Phoenix 70-89, Mára-
marosszigeti CSM – Marosvásárhelyi CSM 80:107. Előre hozott mérkőzésen:
Bukaresti Rapid – Kolozsvári U 97:67



Portugáliában mérték össze tudásukat
a nálunk gombfociként ismert sport
legjobbjai. Románia képviselői sikere-
sen szerepeltek, és kevésen múlt a bra-
vúr.

A lisszaboni Belenenses stadionban rendez-
ték meg az idei szektorlabda-világbajnokságot,
amelyen a házigazda portugálok mellett Brazí-
lia, Spanyolország, Japán, Magyarország és
Románia játékosai álltak asztalhoz. Megjelent
egy lengyel küldöttség is, de nem vett részt a
versenyen, míg Argentina és Szerbia együttesei
pénzügyi gondok miatt nem jutottak el a világ-
döntőre.

Országunk válogatott keretét a marosvásár-
helyi Pákai György, Moldován Károly, Valics
Lehel, a jobbágyfalvi Varga Ervin, valamint az
életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó
játékos, a marosvásárhelyi Mártonfi István és
a kolozsvári Debreczy István alkották.

A vb-n a gombfoci mindkét hivatalos sport
szakágában megmérettettek a résztvevők,
szektorlabdában és tizenkét érintéses (úgyne-
vezett brazil stílusú) játékban.

A szektorlabda egyéni versenyében a ma-
gyarországiak bizonyultak a legjobbnak, a leg-
kiválóbb nyolc játékos közül öt szerepelt a
piros-fehér-zöld színekben, az erdélyiek közül
Pákai az 5., Varga a 7., Mártonfi a 8. helyen
végzett. Csapatversenyben Magyarország és
Románia képviselői álltak szemben a kétfor-
dulós döntőben, az első mérkőzés döntetlenül
végződött, a másodikat az anyaországiak nyer-
ték, így elégtételt vehettek a romániai csapaton
a 2015-ben elszenvedett vereségért, míg a mi-
eink ezúttal kénytelenek voltak beérni az ezüst-
tel. 

A tizenkét érintéses játékban a brazilok vi-
tathatatlan fölénnyel taroltak egyéniben, és
csapatversenyben is elhódították az aranyat
Magyarország legyőzésével, míg Románia
Portugáliát felülmúlva bronzot szerzett.

Mivel nálunk a szektor-
labda nem szerepel a hivata-
losan bejegyzett sportágak
között, csupán néhány klub
keretében gyakorolják lelkes
férfiak, s mivel sportági szö-
vetségi képviseletük sincs,
anyagi támogatást sem igé-
nyelhettek a román államtól.
A keret részvételi költségei-
nek biztosításához az Ener-
gofisch cég járult hozzá a
legnagyobb mértékben, ez
elegendő volt a repülőjegyek
megvásárlására, míg a csík-
falvi helyi tanács, az XXL
Night Club és a Lanka cég
hozzájárulása fedezte a nem
kis összegű részvételi díjat, a
többi kiadást saját költség-
ként fedezték az erdélyiek,
csak hogy részt vehessenek a
világbajnokságon.
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Gligor Róbert László

Ranglista
1. Ferencváros              17        12     3        2          35-13         39
2. Vidi                           17        9       4        4          28-15         31
3. Honvéd                     17        8       4        5          19-13         28
4. MTK                        17        8       3        6          27-24         27
5. Újpest                       17        7       6        4          19-12         27
6. Debrecen                  17        7       6        4          23-19         27
7. Mezőkövesd             17        6       6        5          25-21         24
8. Paks                          17        5       7        5          21-23         22
9. Puskás Akadémia     17        5       3        9          19-24         18
10. Diósgyőr                17        3       5        9          16-28         14
11. Kisvárda                 17        3       4        10        15-35         13
12. Szombathely          17        2       3        12        13-33         9

Kikapott a Honvéd 
Debrecenben

Bukarest-verést vitt a Mikulás Sepsiszentgyörgyre

A magyar és
román klubok
többsége 2021-től
a harmadik számú
európai kupasoro-
zatban indulhat –
a bajnok továbbra
is részt vesz a
Bajnokok Ligája
selejtezőjében, de
ott is tovább kell
jutnia a selejtező
első fordulójából
az Európa-liga-
szereplés esélyé-
ért.

Az UEFA a 
napokban kihir-
dette, hogy 2021-
től a Bajnokok
Ligája, az Európa-liga és a harmadik
számú sorozat főtáblája is 32 csapatos
lesz. Az új rendezvény a másik kettőhöz
hasonlóan ugyancsak 15 fordulós lesz,
141 mérkőzést rendeznek (8 csoport
egyenként négy-négy csapattal, majd
nyolcaddöntő, negyeddöntő, elődöntő,
döntő), és a mérkőzéseket ugyancsak 
csütörtökön játsszák, mint az Európa-
ligában, az eddigi kezdési időpon-
tokat azonban kiegészítik egy dél-
utánival (16.30). A sorozat győztese jo-
got szerez arra, hogy a következő 
évadban az Európa-liga főtábláján indul-
jon.

A frissen kiadott kvótatáblázat alapján
az Európa-liga selejtezőjében alanyi jogon
csak a legjobb 15 bajnokság képviselői in-
dulhatnak, illetve a Bajnokok Ligája selej-
tezőjéből kiesők csatlakoznak a
sorozathoz. Ám onnan sem mindenki, a
BL-selejtező első fordulójában búcsúzók
csak a harmadik számú sorozat (amelyet
az UEFA jelenleg Európa-liga 2 néven

említ) selejtezőjébe jutnak be, mutat rá
összefoglalójában az NSO.

Az UEFA klubrangsorában a 16. és
rosszabb helyen álló országok csapatai a
harmadik számú sorozat selejtezőjében in-
dulnak.

Magyarország jelen állás szerint a
2019-es rangsor 33. helyén áll, Románia
a 29. Ez azt jelenti, hogy három magyar
csapat a harmadik számú sorozat első se-
lejtezőkörétől érdekelt lesz, míg a romá-
nok esetében két klub a második, egy az
első selejtezőkörben száll be. Ahhoz, hogy
valamennyien a második körben csatla-
kozzanak a selejtezőhöz, a 28. helyre előre
kellene ugrani a rangsorban.

A BL-selejtezőben a második fordulóba
jutó csapatok kiesésük esetén az El-selej-
tezőbe jutnak, és ha ott kikapnak, még
mindig tehetnek egy próbát a harmadik
számú kupa selejtezőjében. A BL-selej-
tező harmadik körében kiesők is az El-be
esnek, s ha ott elbuknak, már biztos a fő-
tábla a harmadik sorozatban.

UEFA: A magyarok és románok 2021-től 
a harmadik számú kupában indulnak

Alexander Ceferin elnök (j1) szerint az új sorozat több meccset jelent több csapat szá-
mára. Fotó: uefa.com

Fotó: Facebook

Ezüstérmet szereztek a szektorlabdázók

Az 1. ligás labdarúgó-bajnokság hétközi fordulójában
a Sepsi OSK pazar kontrajátékkal négyet vágott a má-
sodik helyen álló FCSB-nek. Az egykori Steaua először
játszott a székelyföldi városban, a Sepsi pedig először
verte meg a bukaresti sztárcsapatot, tudósított a mérkő-
zésről az NSO.

Induljon a banzáj! – harsogták a stadion hangszórói
jó fél órával a kezdés előtt, ám annak ellenére, hogy ran-
gos volt az ellenfél, a szokottnál kevesebb, csak mintegy
háromezer néző gyűlt össze az egykori BEK-győztes
első háromszéki látogatására. A pályán sem úgy indultak
a dolgok, mintha nagy focigála alakulgatna, a vizes,
jeges füvön inkább korcsolyáztak, mint futottak a játé-
kosok. A körülményekhez a Sepsi játékosai alkalmaz-
kodtak gyorsabban, Tandia többször is megkeverte a
bukarestiek védelmét, de védenie már Fejér Bélának, a
Sepsi kapusának kellett elő-
ször, Filipe Teixeira lapos át-
lövésénél.

Az első félidő közepétől
már a kezdeményezést is át-
vette a FCSB, de hamar meg
is bánta: a Sepsi négy percen
belül két tökéletes kontrát is
végigvitt. Előbb Ştefan Flo-
rin tört be balról a tizenha-
tosra, és keresztlabdáját a
becsúszó Vaşvari Gabriel
lőtte a hosszú sarokba, a gól-
vonalon botladozó Mihai Bă-
laşa pedig beljebb segítette a
labdát (1-0). A gólszerző
aztán jobbról adta vissza a
gólpasszt, a rövid oldalra be-
robbanó Stefan pedig piruett-
ből sarokba terelte a labdát
(2-0).

A Sepsi lendülete a máso-
dik félidőre is kitartott, Vaş-
vari pedig a gól és gólpassz

után egy büntetőt is kiharcolt, amelyet Tandia Ibrahima
váltott gólra (3-0). A sérülések miatt Teixeirát és Dennis
Mant is elveszítő vendégcsapat azonban háromgólos
hátrányban kezdett igazán veszélyesen támadni, és a
csereként beálló Florinel Coman ívelt fejesével gyorsan
szépített is (3-1).

Az ezt követő percekben nagyon beszorult a Sepsi,
de Coman szabadrúgásánál Fejér kitolta a jobb alsóba
tartó labdát. A két játékos újabb párharcát is a hazai
kapus nyerte meg, amikor lábbal hárított, de Raul Ru-
sescu szabadrúgása már utat talált a bal alsóba (3-2).

A hajrában a szurkolók a már csak minimálisra ol-
vadó előny megőrzését várták kedvenceiktől, a Sepsi
azonban végigvitt egy kontrát, az éppen csak beálló Jo-
seph Mensah pedig első labdaérintéséből bevágta a ne-
gyediket is (4-2).

A Debreceni VSC 2-0-ra legyőzte a vendég Honvéd FC együttesét
a labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójában, szombaton. A kispes-
tiek megszakítás nélkül negyedik meccsükön maradtak nyeretlenek,
s egymás után második vereségüket szenvedték el, míg a DVSC egy-
mást követő második sikerét aratta.

Két nagy hazai gólhelyzettel indult a mérkőzés, amelynek első fél-
idejében mezőnyben is valamelyest fölényben játszott a DVSC. A ve-
zető gólt két perccel a szünet előtt szerezte meg Bódi Ádám, akinek
nagyjából 23 méterről, a tizenhatos bal sarka elől ellőtt szabadrúgá-
sába Gróf kapus csak belekapni tudott. Az erős lövés nyomán a rövid
felső sarokba tartott a labda, amelyre a Honvéd hálóőre talán késve
indult el, ezért nem tudta kiütni.

A fővárosiak fordulás után sem tudtak mit kezdeni a hajdúsági
együttessel, amely előtt számos lehetőség adódott, és az addig zicce-
reket hibázó Szécsi 78. percben szerzett góljával végleg eldöntötték
a mérkőzést. 

A Debrecen megérdemelten győzte le a fásult Honvédot, és tartotta
otthon mindhárom pontot.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 17. forduló: Debreceni VSC – Honvéd
FC 2-0 (1-0)
Debrecen, 1828 néző, vezette: Erdős.
Gólszerzők: Bódi (43.), Szécsi (78.).
Sárga lap: Varga K. (17.), Csősz (30.), Bódi (48.), Pávkovics (81.).
DVSC: Nagy – Kusnyír (78. Kinyik), Pávkovics, Szatmári, Ferenczi
– Varga K., Csősz, Haris, Bódi (82. Jovanovic) – Avdijaj (87. Takács
T.), Szécsi.
Honvéd: Gróf – Heffler, Batik, Kamber, Skvorc – Gazdag, Hidi, Nagy
G. (57. Májer) – Banó-Szabó, Tischler (58. N’Gog), Holender.

Eredményjelző
Labdarúgó OTP Bank Liga, 16. forduló: Vidi – Budapest Honvéd 
2-0; 17. forduló: Debreceni VSC – Budapest Honvéd 2-0, Ferencvá-
ros – Mezőkövesd Zsóry FC 3-2, Puskás Akadémia FC – Paksi FC
1-1, Diósgyőri VTK – Kisvárda Master Good 1-1, MTK Budapest –
Szombathelyi Haladás 4-0, Újpest FC – MOL Vidi FC 2-0.

Ranglista
1. CFR                  19       11         7            1           32-12           40
2. FCSB                18       10         4            4           35-21           34
3. Viitorul              18       10         3            5           25-19           33
4. Craiova             18       9           5            4           32-15           32
5. Medgyes           19       7           7            5           23-24           28
6. Sepsi                 18       7           6            5           23-18           27
7. Astra                  19       6           7            6           20-17           25
8. Jászvásár           19       7           3            9           18-27           24
9. Nagyszeben       19       6           4            9           19-22           22
10. Botoşani          18       4           8            6           23-27           20
11. Dinamo           19       4           7            8           18-30           19
12. Chiajna            19       4           6            9           12-25           18
13. Călăraşi           19       3           8            8           13-19           17
14. Voluntari         18       2           5            11          17-34           11

Eredményjelző
A labdarúgó 1. liga 17. fordulójának
eddig nem közölt eredményei: CSU
Craiova – Dunărea Călăraşi 1-0, Buka-
resti FCSB – Medgyesi Gaz Metan 2-
1, Gyurgyevói Astra – FC Botoşani
1-1; 18. forduló: FC Voluntari – Nagy-
szebeni Hermannstadt 2-0, Bukaresti
Dinamo – Kolozsvári CFR 0-3, Med-
gyes – Konstancai Viitorul 2-2, Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK – FCSB 4-2,
Călăraşi – Astra 1-2, Botoşani – Jász-
vásári CSM Politehnica 1-2, Concordia
Chiajna – Craiova 1-3; 19. forduló:
Nagyszeben – Dinamo 1-1, CFR –
Medgyes 2-2, Jászvásár – Călăraşi 1-0,
Astra – Chiajna 0-0.

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala



A magyar női kézilabda-válo-
gatott pénteken 38-25-re kikapott
a címvédő norvég csapattól a kö-
zépdöntő első fordulójában a
franciaországi Európa-bajnoksá-
gon. 

Még öt perc sem telt el, Kim
Rasmussen szövetségi kapitány-
nak máris időt kellett kérnie, hogy
megnyugtassa játékosait, mert a
norvégok sokkal higgadtabbak,
pontosabbak voltak (1-3), Katrine
Lunde pedig remekül védett. A

magyarok közül Háfra Noémi az
első négy lövését elhibázta, és a
többiekkel szemben is kiválóan
működött a norvég védőfal. A kü-
lönbség folyamatosan nőtt (3-8),
majd Rasmussen cserékkel pró-
bálkozott, a kapuban például Bíró
Blanka váltotta Kiss Évát, és öt
perc alatt háromszor is sikerült
védenie. Voltak rövidebb jó idő-
szakai a válogatottnak, kétszer is
előfordult, hogy két gólt szerzett
egymás után, de így sem volt esé-

lye megszorítani ellenfelét, sőt a
szünetben már hétgólos hátrány-
ban volt. A norvégok továbbra is
gyorsan és sokkal pontosabban
játszottak, Lunde kiválóan védett,
Heidi Löke pedig mind a hat lövé-
sét gólra váltotta az első félidő-
ben.

A második felvonás elején Ras-
mussen támadásban levitte a ka-
pust, vagyis létszámfölényt
teremtett, de ezzel sem tudott előre-
lépést elérni. A magyarok védeke-

zése továbbra sem állt össze, így a
címvédő a 38. percben már 11 gól-
lal vezetett. A dán edző egy újabb
időkéréssel igyekezett felrázni
együttesét, ez azonban az ered-
mény további alakulását nem be-

folyásolta. Tetemes előnyük birto-
kában a norvégok pörgetett lövé-
sekkel, ejtéssel és fül mögötti
passzal is sikerrel próbálkoztak,
így végül meggyőző fölénnyel
győztek.

Az idei világbajnokságon so-
rozatban ötödik konstruktőri
bajnoki címét szerző Merce-
des a hibrid erőforrások
2014-ben történt bevezetése
óta verhetetlen a száguldó
cirkuszban. Főleg az új for-
mula első éveiben taroltak.
Idén már nagy harcra kény-
szerítette őket a Ferrari,
amely az 1999–2004 között
szerzett hat csapatbajnoki cí-
mével még tartja azt a rekor-
dot, melyre a németeknek fáj
a foguk.

Az ezüstnyilak színre lépése
A Mercedesről manapság első-

sorban a luxusautó jut az emberek
eszébe, pedig a márka a kezdetek-
ben a sportsikereivel alapozta meg
a hírnevét, hiszen az autózás hajna-
lán a versenyeken aratott győzel-
meknek mindennél nagyobb
reklámértéke volt. A múlt század
első évtizedeiben elterjedő nagydí-
jakon rengeteg sikert aratott a Mer-
cedes. A manapság ismert ezüstnyíl
megnevezés is egy 1934-es német-
országi versenyen született. A törté-
netet hivatalosan soha nem
erősítették meg, de reklámanyagok-
ban néha van rá utalás. Akkoriban
az autók nem szponzormatricákkal
teleragasztva, hanem nemzeti szí-
nekre festve versenyeztek. A néme-
teké volt a fehér, a briteké a zöld, az
olaszoké a vörös, a franciáké a kék.
És a szabályok az autók súlyának
szabtak határt, egy akkori Grand
Prix autó legtöbb 750 kilós lehetett.
Csakhogy a futam előtti mérlege-
lésnél a Mercedes vadonatúj autója
minimálisan nehezebb volt a súly-
határnál, így a csapat lecsiszolta
róla a fehér festéket. Az így ezüst-
színűvé váló, alumínium borítású

gép pedig átcsúszott a mérlegelé-
sen, aztán a versenyen nem bírták
utolérni, így megszületett egy máig
élő legenda.

A hőskori Grand Prix versenyek-
nek a második világháború vetett
véget. A fegyverek elhallgatása után
a versenyek újraindultak, és 1950-
ben kiírták az első világbajnoksá-
got, de ekkoriban a német cég még
a talpra állással volt elfoglalva.
1954-re viszont olyan autót építet-
tek, amivel állva hagyták a konku-
renciát. Az új ezüstnyíl főleg a
soros, nyolchengeres, közvetlen
bezin-befecskendezéses motorjától
repült, aminek a tervezéséhez a vi-
lágháborús német vadászrepülők
Merci-motorjainak tervrajzairól fúj-
ták le a port. Manapság a szériaau-
tókat már csak befecskendezős
motorokkal készítik, de a verseny-
társak porlasztós motorjaihoz ké-
pest ez űrtechnika volt. Ez a kocsi
két szezonban 12 nagydíjat teljesí-
tett, ezekből hármat nem nyert meg.
1954–55-ben az volt az esemény, ha

a háromágú csillagos autók lema-
radtak a győzelemről, olyan szinten
dominálták a világbajnokságot,
mint 2014-ben. Csakhogy akkori-
ban még nem volt konstruktőri baj-
nokság, csak a vezetők lehettek
világbajnokok.
Tragédia Le Mans-ban

1955-ben az autóversenyzés
máig legnagyobb tragédiája söpörte
ki a stuttgarti gyártót évtizedekre a
motorsportból. Abban az időben az
F1 csak egy fontos szelete volt a
versenyzésnek, a gyártók még ezen-
kívül számtalan országúti és hosszú
távú megbízhatósági pályaverse-
nyen mérték össze az erejüket. Az
utóbbi műfaj ékköve már 1923-tól
a franciaországi Le Mans-i 24 órás
verseny, amelyet a Mercedes elő-
ször 1952-ben nyert meg. 55-ben is
ők voltak a favoritok. Csakhogy
még aránylag a futam elején a ver-
senyt később megnyerő angol Mike
Hawthorn későn vette észre, hogy
bokszkiállásra hívják, és nagyot fé-
kezve ment be csapatához. Akkori-

ban még nem volt kerítés a pálya és
a bokszutca között a versenypályá-
kon. Hawthorn váratlan manővere
vészfékezésre kényszerített egy épp
akkor lekörözött versenyzőt, a szo-
rosan Hawthorn mögött egy Merce-
desben érkező francia Pierre
Levegh pedig már nem tudta elke-
rülni az ütközést. Belerohant a le-
körözött autóba, felpattant rajta, és
a közben kigyúló Mercedes dara-
bokra szakadva a bokszokkal szem-
közti főtribünre csapódott, ahol a
roncsai mészárlást rendeztek a kö-
zönségben. 84 halottat és több száz
súlyos sérültet követelt a baleset, a
Mercedes még a verseny közben
visszalépett a futamtól, és az év
végén az F1-ből is visszavonult. A
német márka 2010-ig nem is tért
vissza önálló csapatként a világ-
szintű motorsportba. Ugyanezen a
tragikus versenyen az ötszörös vi-
lágbajnok Fangio életét is Levegh
lélekjelenléte mentette meg, a fran-
cia versenyző utolsó gesztusként
feltartott kézzel jelezte a mögötte
levőknek, hogy nagy a baj, így a
Maestro hajszál híján elkerülte az
ütközést.
A brit hódítás

A stuttgarti márka gyári szinten
1985-ben tért vissza a sportkocsi-

versenyzésbe, a Sauber
csapat motorszállítójaként.
Két vb-cím és az 1989-es
Le Mans megnyerése után
a svájci csapatot támogat-
ták az F1-es szerepválla-
lásban. 1993-ra el is
készült a Mercedes moto-
ros Sauber, de a németek
nem voltak elégedettek a
dolgok menetével, így
1995-től a McLaren part-
nerei lettek. Ez a kapcsolat
egészen 2015-ig kitartott,
három egyéni (1998, 1999,
2008) és egy csapatvilág-
bajnoki (1998) címet ered-
ményezve. A németek már
a Sauber-kapcsolat elejétől
egy angliai motorépítő ver-
senyműhely, az Ilmor

révén fejlesztenek. Ezt a kisvállala-
tot 1983-ban két mérnök, a svájci
Mario Ilien és az angol Paul Mor-
gan alapította. Morgan 2001-ben
bekövetkezett halála után a Merce-
des először az ő tulajdonrészét,
majd a teljes céget megvette, és át-
nevezte. 2009 végén pedig megvá-
sárolták az épp akkor bajnoki
címvédő Brawn csapatot, amely ko-
rábban a Honda gyára volt. Ezt a
gárdát még 1968-ban Tyrrell néven
alakították meg, és a hetvenes évek-
ben két egyéni (1971, 1973) és egy
csapatvilágbajnoki (1971) címet
szerzett. Ezután gyérültek a sikerei,
és el is adta az alapítója. BAR
néven futott a kilencvenes évek vé-
gétől, és végül többévi partnerség
után 2006-tól lett a japánoké. A
Brawn tulajdonképpen egy Merce-
des-motoros Hondával lett világbaj-
nok a japánok 2008-as kivonulása
után, a németek teljes csapattal való
fellépésében pedig az is szerepet
játszhatott, hogy ekkoriban már zaj-
lottak a tárgyalások a 2014-től (ere-
detileg 2013-tól tervezték, de a
gyártók kérésére egy évet halasztot-
tak) ismert új motorszabályokról.
Azóta már nyílt titok, hogy a Mer-
cedes a riválisoknál hamarabb és
nagyobb erőkkel kapcsolt rá az új
turbós, hibrid erőforrások fejleszté-
sére, az ötvenes évekhez hasonlóan
ismét a technikai fronton meg-
előzve a konkurenciát. Hogy mek-
kora előnyt jelenthetett az erőforrás
az új korszakban, az közvetve a
Williams teljesítményén látszik
meg. Ez a patinás brit csapat a hib-
rid éra előtti utolsó évben, 2013-ban
a vb-címre alkalmas Renault-mo-
torral 9. lett a csapatsorrendben, az
új Mercedes-motorral pedig rá egy
évre a 3. helyre ugrottak fel. Idővel
az erőforrások kiegyenlítődtek, ami
nem csak ennek a Mercedes-part-
nernek az egyre harmatosabb sze-
replésén érhető tetten, hanem azon
is, hogy a stuttgarti márkajel alatt
futó brit csapatot az olasz konku-
rencia az idén már rendesen meg-
futtatta a pénzéért.
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Lapzárta: Óriási küzdelemben magyar siker 
a németek ellen

A magyar női kézilabda-válogatott 26-25-re legyőzte Németor-
szágot a franciaországi Európa-bajnokság középdöntőjének máso-
dik fordulójában, vasárnap Nancyban. A csapat legeredményesebb
játékosa a hét lövésből hét gólt szerző Lukács Viktória volt, a túlol-
dalon Alicia Stolle kilenc alkalommal talált be. A válogatott szerdán
19 órától a románokkal találkozik, és továbbra is van esélye a to-
vábbjutásra. Az első két helyezett jut az elődöntőbe, a harmadik
pedig az ötödik helyért játszhat.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda Eb, középdöntő, II. csoport, 1. forduló: Norvégia

– Magyarország 38-25 (19-12)
Nancy, 2500 néző, vezették: Christiansen, Hesseldahl Hansen

(dánok).
Lövések/gólok: 55/38, illetve 51/25.
Gólok hétméteresből: 6/5, illetve 10/8.
Kiállítások: 10, illetve 8 perc.
Magyarország: Kiss É. – Lukács 1 gól, Kovács A. 4, Háfra 1, Mé-

száros, Kovacsics 3, Schatzl, cserék: Planéta 2, Tóvizi 1, Tóth G. 6,
Lakatos 1, Kazai 2, Bíró, Szabó L. 3, Orbán 1.

Norvégia: Lunde – Aune 3, H. Löke 7, Brattset 1, Kristiansen 4,
Sanna Solberg, Oftedal 6, cserék: Silje Solberg, Reistad 4, Herrem
6, Jacobsen, Sulland 5, Tomac, Arntzen 2, Waade, Ingstad. 

Fontos győzelem a spanyo-
lok ellen

Női kézilabda Eb, C csoport,
3. forduló: Magyarország –
Spanyolország 32-26 (19-14)

Montbéliard, 2500 néző, ve-
zették: Mosorinski, Pandzic
(szerbek).

Lövések/gólok: 47/32, illetve
44/26.

Gólok hétméteresből: 7/6, il-
letve 8/4.

Kiállítások: 8, illetve 4 perc.
Magyarország: Kiss É. – Lu-

kács 4 gól, Kovács A. 3, Planéta
8, Mészáros 1, Kovacsics 3,
Schatzl 5, cserék: Háfra 5, Tó-
vizi, Tóth G. 2, Pálos-Bognár 1,
Kazai, Orbán, Bíró, Szabó L.,
Szalai.

Spanyolország: Castellanos –
Martín 6, M. González 3, Fer-
nández 2, Hernández 3, Pena 2,
López 5, cserék: Navarro, Cesa-
rero, L. González, Rodríguez 2,
Arderius 1, Valdivia 2, Gutiér-
rez, García.

Súlyos vereség a címvédő norvégoktól Balló Ferenc 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.10-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának
meghívottja Balló Ferenc. A 86 esztendős, kétszeres világbajnoki ezüst-
érmes és tizennégyszeres hazai birkózóbajnokot Szucher Ervin az indu-
lásról, a sikerekről és a kudarcokról faggatja.

F1 visszapillantó
Háromágú csillag a világbajnokságon

Eredményjelző
Női kézilabda Eb, csoportkör:
* A csoport, 3. forduló: Svédország – Lengyelország 23-22, Dánia

– Szerbia 25-30. A csoport végeredménye: 1. Szerbia 4 pont, 2. Svéd-
ország 4, 3. Dánia 4, 4. Lengyelország 0.

* B csoport, 3. forduló: Oroszország – Szlovénia 27-29, Francia-
ország – Montenegró 25-20. A csoport végeredménye: Oroszország
4 pont, 2. Franciaország 4, 3. Montenegró 2, 4. Szlovénia 2.

* C csoport, 3. forduló: Hollandia – Horvátország 34-23, Magyar-
ország – Spanyolország 32-26. A csoport végeredménye: 1. Hollan-
dia 6 pont, 2. Magyarország 4, 3. Spanyolország 2, 4. Horvátország
0.

* D csoport, 3. forduló: Németország – Csehország 30-28, Nor-
végia – Románia 23-31. A csoport végeredménye: 1. Románia 6
pont, 2. Németország 4, 3. Norvégia 2, 4. Csehország 0.

Középdöntő:
* 1. csoport, 1. forduló: Dánia – Franciaország 23-29, Svédország

– Montenegró 28-30; 2. forduló: Svédország – Franciaország 21-21.
A csoport állása: 1. Franciaország 4 pont, 2. Oroszország 4, 3. Szer-
bia 2, 4. Svédország 2, 5. Montenegró 2, 6. Dánia 2.

* 2. csoport, 1. forduló: Spanyolország – Németország 23-29, Ma-
gyarország – Norvégia 25-38; 2. forduló: Magyarország – Német-
ország 26-25. A csoport állása: 1. Románia 4 pont, 2. Hollandia 4,
3. Magyarország 4, 4. Németország 4, 5. Norvégia 2, 6. Spanyolor-
szág 0.

Benedek István

Az 1950-es évek kétszeres világbajnok Mercedese



Nemrég két napon belül két-
szer is tűz ütött ki a bekecsalji
Nyárádszentimrén, egymástól
csupán néhány méternyi tá-
volságra. Fennáll az idegen-
kezűség gyanúja, az sem
állítható, hogy szikra vagy ké-
mény okozta volna a pusztí-
tást.

November utolsó hetén, szerdá-
ról csütörtökre virradó éjszaka tűz
ütött ki a szentimrei gyülekezeti ház
tetőterében. Az éjfél után fellob-
banó lángokat nem tudták megfé-
kezni sem a helyiek, sem a riasztott
tűzoltóegységek, így jelentős
anyagi kár keletkezett a néhány
éve átadott ingatlanban. Ennyi
azonban nem volt elég, péntek este
a közvetlen szomszédságában lob-
bant lángra egy istálló és széna-
csűr, amiből szintén csak a falak
maradtak meg. A tűzoltók is, a he-
lyiek is csak találgatnak, és furcsá-
nak tartják, hogy egymáshoz közel
keletkezett a két tűz, de semmilyen
érdemleges bizonyítékkal nem ren-
delkeznek.
A sötétben keletkeztek a tüzek 

Szerdán éjjel, éjfél után kigyul-
ladt a szentimrei reformátusok falu-
központban álló gyülekezeti
otthona. A tüzet szinte egyszerre
észlelte a kántor és a volt lelkész,
akik a 112-es sürgősségi szám hí-
vása után a falubelieket és a mos-
tani lelkészt is riasztották. A több
méter magas tűzcsóvákat csak a
nyárádszeredai és csíkfalvi önkén-
tesek, valamint a marosvásárhelyi
hivatásos tűzoltók tudták megfé-
kezni.

A parókián Szigeti Árpád lelkész
sérült lábbal fogad: éppen a tűzeset-
kor a szaladgálásban szerezte a sé-
rülést. Elmondta, szerdán éjszaka
fél egykor zörgetett a parókia ajta-
ján a kántor felesége, hogy ég a
gyülekezeti ház. Kiszaladva min-
tegy tíz méter magas lángokat látott,
az épület tetőzete lángokban állt. A
sűrű füst és a riadalom ellenére volt
annyi lélekjelenléte, hogy betörje az
épület ablakát, majd az ajtót is ki-
nyitva elkezdték az épületben levő
dolgok mentését: palástokat, éne-
keskönyveket, székeket, orgonát,
zászlókat, de elsősorban az irattárat,
hiszen a 14. századi templom és
egyház 17. századtól követhető irat-
állománya, ügyvitele ott volt elrak-
tározva. Az értékes részt sikerült
kimenteni, de közben az emeletet is
elborította a tűz, és a kiérkező tűz-
oltók elkezdték veszélyes munkáju-
kat, hiszen már a tetőszerkezet
szarufái is hullani kezdtek, és az
emelet fapadlózata beomlással fe-
nyegetett. Az oltásnak reggelre lett
vége, a tűzoltók fél hét táján távoz-
tak, de nemsokára ismét fellobban-
tak a lángok, ezúttal enyhébben, és
ezt hamar eloltották a helybéliek –
idézte fel a lelkész a részleteket.

A másik tűzeset a közvetlen
szomszédságban volt másnap este.
A lelkész beszámolt róla: fél hétkor
néhány, az azelőtti nap megmentett
és megszárított énekeskönyvet vitt
át a kántori lakba, ahol 7 órától is-
tentiszteletet tartottak volna. A pa-
rókiára visszatérve pér perc múlva
arra lett figyelmes, hogy a kutya na-
gyon ugat valamit: amikor kilépett
az udvarra, a szomszédos istálló és
csűr tetőzete égett hatalmas lángok-
kal. Riasztották a tűzoltókat, majd a

lelkész felszaladt a templomhoz, és
félreverte a harangokat. A lakosság
vedrekkel sietett a helyszínre, és
mire a tűzoltók megérkeztek, sike-
rült kimenekíteni az állatokat és
megfékezni a tüzet, amely már a
szomszédos telken álló istálló desz-
káiba is belekapott. A Marosvásár-
helyen élő Szabó Tibor istállóját két
helyi gazda bérelte, az állatoknak
készített széna egy részét is ott tar-
tották. Maradtak a kárral – mutatta
napokkal később a helyszínen az
üszkös gerendákat egyikük, Lénárd
Dénes, aki a még füstölgő takar-
mánymaradékkal bíbelődött érkezé-
sünkkor.
Több tízezer eurós a kár

Látogatásunkkor a rendőr hely-
színi szemlét tartott, és kikérdezte
az embereket, de semmi konkrét
eredményt nem tudni. A meggyul-
ladt istállóba nem volt bevezetve az
áram, tehát itt szándékos gyújtoga-
tás gyanúja állhat fenn, amit az is
megerősít, hogy a tűz este, sötéte-
dés után keletkezett. A lelkész sze-
rint a tűzoltók megerősítették: a két
tűzeset között eltelt több mint más-
fél nap, az oltólocsolás és a nagy
hideg után szinte kizárt, hogy szikra
maradt volna a gyülekezeti ház
romjainál, ami átkerülhetett volna a
szomszédos épületre.

Ami a másik épületet illeti: az
alig néhány éve átadott gyülekezeti
ház nagy része kiégett, a konyhában
tönkrement az elektromos főzőlap,
a mosó- és mosogatógép, a bútor-
zat, továbbá teljesen megsemmisült
az emelet belső bútorzata, az ágyak,
éjjeliszekrények, ágynemű, szőnye-
gek. Az épület rendelkezett biztosí-
tással, a biztosítótársaság felmérést
készít. A presbitérium szerint akár
hetvenötezer lejes is lehet a kár csak
az épület elégésével, nem beszélve
a berendezésről, az elégett tárgyak-
ról. „Nehezen éljük meg” – sum-
mázta a helyzetet Szigeti Árpád
lelkész, hiszen a gyülekezeti otthon
adott helyet télen az istentiszteletek-
nek, a vallás-, káté-, bibliaóráknak
és egyéb összejöveteleknek. Ezután
kénytelenek lesznek behúzódni a
volt kántori lakásba, amely jóval
szűkebb, legfennebb negyven sze-
mély befogadására képes, emellett
nehezen fűthető. Ennek ellenére
örülnek, hogy legalább ez a rendel-
kezésükre áll, hiszen az ódon temp-
lomot télen képtelenek fűteni és
használni.
Furcsa helyzet, inzultált tűzoltók

A gyülekezeti otthonnál keletke-
zett tűz nyomán nem sok jel maradt,
amiből az okra lehetne következ-

tetni. Kéménytűzre is gyanakodnak
egyesek, de a lelkész nem biztos
ebben, hiszen a kémény a hatalmas
tűz ellenére is meglehetősen jó álla-
potban van még mindig, bár az oltás
során használt negyvenezer liter
vízből oda is jutott jócskán, az éj-
szakai fagyok pedig megbontották
a burkolatát. Szerencse a szeren-
csétlenségben, hogy a második tűz-
eset nem éjszaka történt, és még
időben felfedezték, különben to-
vábbi néhány gazdaság lángba bo-
rulhatott volna a sötétség leple alatt
– tette hozzá.

A nyárádszeredai önkéntes tűzol-
tókat mindkét alkalommal risztot-
ták. Kacsó István parancsnok
kérdésünkre elmondta: tűzoltói vé-
leményezés szerint a gyülekezeti
háznál a kazánház lehet a kiváltó
ok, ugyanis a berendezés körül ki
volt égve a padló, innen haladhatott
fel a tűz az emeletre és a tetőtérbe.
Nem lehet kéménytűzről beszélni,
mert a tűz mindig felfelé, sosem le-
felé halad – magyarázta. A második
tűz esetében ő is tanácstalan, hiszen
nem volt áram az épületben, nyílt
lángot sem használtak. Ha piromá-
niás gyújtogatóról van szó, vagy va-
laki valakin bosszút akar állni,
akkor az esetek többségében a tettes
egy héten belül ismét lépni szokott.
Ha ez elmarad, akkor emberi mu-
lasztásról lehet szó, valaki ki nem
aludt hamut szórt ki vagy el nem ol-
tott cigaréttát dobhatott el a közel-
ben.

Benedekfi Csaba polgármester
megkeresésünkre elmondta: nagyon
furcsának találja, hogy két nap alatt
két szomszédos épület gyulladt
meg, és mindkettő sötétben. Ő is
megerősítette a tűzoltóparancsnok
véleményét: ha szikra vagy parázs
élne két napon át, az füstölögne,

észrevennék, mielőtt átterjedne a
szomszédos telekre. Nem mond-
hatni, hogy rettegnek az emberek,
de a szomszédságban tapasztalható
egyfajta félsz vagy óvatosság: azóta
többen térfigyelő kamerát vásárol-
tak és szereltek fel a portájukon –
tette hozzá.

Kacsó István parancsnok azon-
ban nem mulasztotta el megemlí-
teni, ahogyan a második tűzesetnél
viselkedtek velük a helyiek: azzal
vádolták a csapatokat, hogy üres
tartálykocsikkal és későn érkeztek,
hogy tébláboltak, nem végezték
rendesen a dolgukat, sőt az utasítá-
sokon túl még fenyegették is őket,
és a jelen levő rendőr az erősítés
megérkezéséig nem tudta kiterelni
a helyszínről az uszítókat. A diszpé-
cserszolgálat riasztásától számított
tizenhárom perc alatt a helyszínen
volt a szeredai legénység, de az
embereknek a pánikhangulatban
ennyi idő is soknak tűnhet. „Nem
repülővel érkezünk, és rögtön ol-
tunk” – magyarázta a parancsnok,
hiszen először is fel kell mérni a tűz
haladási irányát, és fel kell állítani
a tűzvonalat. Ami a tartályok álla-
potát illeti: az autójuk fűtött garázs-
ban, mindig feltöltve áll,
Szentimrén is ötvenezer liter vizet
használtak el. Az emberek ilyenkor
azt sem méltányolják, hogy a tűz-
oltók minden mozdíthatót kimene-
kítettek az épületekből a locsolás
előtt, sem azt, hogy meleg otthona-
ikból, családjuk mellől a sötétben
indultak menteni, és a mínusz ti-
zenhárom fokban rájuk fagyott a
vizes ruha. Mindez kissé sértő volt
a helyiek részéről, de ezt is meg
kell szokni – vonta le a következte-
tést Kacsó István, aki hozzátette: a
három éve működő önkéntes csapat
még sehol nem tapasztalt hasonló
hozzáállást.

10   NÉPÚJSÁG ____________________________________________ KÖZÉLET – HIRDETÉS ________________________________________ 2018. december 10., hétfő

Gligor Róbert László

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz a következő
programmal: hétfőtől szombatig, hétfőtől péntekig és csak szom-
batra. Bővebb információ az üzletvezetőktől: központi és Unirii öve-
zet: Annamari, tel.: 0756-128-308; Tudor övezet: Andi, tel.:
0756-128-312; November 7. és meggyesfalvi övezet: Lilla, tel.:
0756-128-311. PÉKEKET is keresünk.(62968-I)
ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI
MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a
következő telefonszámokon: 0265/253-233, 0773-316-377. (62997-
I)
VÁSZON ALAPANYAGÚ FALIKÉPEK NYOMTATÁSÁVAL,
KERETEZÉSÉVEL ÉS FORGALMAZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ
CÉG MUNKATÁRSAKAT keres az előállítási osztályra. Jelent-
kezni naponta 9-16 óra között az office@norand.ro e-mail-címen
vagy a 0748-238-740-es telefonszámon lehet. (sz.-I)
A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz ELŐKÖNYVELÉSI ISME-
RETEKKEL RENDELKEZŐ MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat
az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (sz.-I)
A MAROSSZENTGYÖRGYI SZARVASMARHA-TE-
NYÉSZTŐ KÍSÉRLETI ÁLLOMÁS ÁLLATORVOST keres mi-
nimum 2 év régiséggel farmvezetői állásra az ERNYEI
állatfarmjára. Biztosítunk szolgálati lakást Marosszentgyörgyön. Az
önéletrajzot a scdbtgmures@yahoo.com e-mail-címre várjuk. Ér-
deklődni a 0744-762-885-ös telefonszámon lehet. (20785)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A szomszédos gazdasági épületből is csak a falak maradtak meg

Teljesen kiégett, használhatatlanná vált a gyülekezeti otthon       Fotó: Gligor Róbert László

Kettős tűzeset Nyárádszentimrén

Szombaton 14 órakor Szászrégenben a Kár-
pát/Carpaţi utcába egy ipari egységhez riasz-
tották a szászrégeni tűzoltóegységet. Közel
négyórás oltás nyomán sikerült megfékezni a
tűz továbbterjedését, de így is ezer négyzet-
méter vált a lángok martalékává, és megsem-
misült a háztartási eszközöket gyártó csarnok
teljes tetőzete.

Az oltáshoz elsőként a szászrégeni tűzoltóalakulat
mentőegységei érkeztek négy tűzoltóautóval, egy lét-
ráskocsival és egy SMURD mentőautóval. A hozzáve-
tőleg 1000 négyzetméteren lángoló épület tetőzetének
oltásához erősítésként érkezett a marosvásárhelyi tűz-
oltóalakulat két tűzoltóautóval, valamint a dédai és ma-
gyarói önkéntes alakulatok, illetve a Kastamonu
sürgősségi magánszolgálat.

Amint Virag Cristian, a Maros Megyei Vészhelyzeti
Felügyelőség szóvivője tájékoztatott, rendkívül nehéz
beavatkozás volt, mindvégig fennállt a robbanásve-
szély, de a tűzoltók megakadályozták, hogy a tűz to-
vábbterjedjen abba a helyiségbe, ahol
robbanásveszélyes vegyi anyagokat és készülékeket
tároltak.Végül sikerült kimenteni a 14 szén-dioxid-, egy
nitrogén-, öt oxiacetilén-, 17 argon- és 28 oxigénpa-
lackot. A tüzet 18 óra körül sikerült megfékezni, az ol-
tásba három tisztet és negyven altisztet vetettek be. 

A lángokban 1000 négyzetméter felület semmisült
meg az épület első szintjén, ezenkívül a rozsdamentes
acélból készülő háztartási eszközöket gyártó csarnok
teljes tetőzete leégett.

Ugyancsak szombaton délután Héjjasfalván egy
családi ház oltásához riasztották a segesvári tűzoltó-
alakulatot. (pálosy)

Tűz egy szászrégeni termelőegységben
Robbanásveszélyes tűzoltás

Fotó: ISU



MINDENFÉLE

CSERÉPTETŐ-JAVÍTÁS, csatornák
kitisztítása, padlócsempe és fali-
csempe-lerakás, szigetelés poliszti-
rénnel. Tel. 0751-471-965,
0726-638-909. (15/102)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (8/213)

VÁLLALUNK tetőkészítést, -javítást,
csatornakészítést, -javítást, beltéri
festést. Tel. 0754-317-752. (4/274-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk a két
éve elhunyt drága férjre, édes-
apára, nagytatára, id. NEMES
GYULÁRA. Felesége, fia, lánya
és családjuk. (3/264)

Elmentél tőlünk egy decemberi
napon, köszönni, búcsúzni nem
volt alkalom. Hiába telnek a hó-
napok, az évek, bennünk él egy
arc, a végtelen szeretet, amit tő-
lünk soha senki el nem vehet.
Soha el nem múló fájdalom-
mal emlékezünk BALÁZSI 
SÁNDORRA halálának 10. évfor-
dulóján. Szép emlékét örökké
szívünkben őrizzük. Felesége,
Jutka, fia, Attila, menye, Judit,
unokái, Kamilla, Adrienn és At-
tila, leánya, Andrea. (2/272-I)

Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk a drága édesanyára,
ÁCHIM IRMÁRA halálának 4. év-
fordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(5/275)

Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 9-én AMBRUS REBEKÁRA
halálának első évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzik szerettei.
(8/269-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal és megtört
szívvel búcsúzunk 

özv. DOCZI VILMÁTÓL 
szül. Kosa 

a szeretett édesanyától, testvér-
től, rokontól és ismerőstől, aki
2018. december 6-án 72 évesen
hunyt el. Örök nyugalomra 2018.
december 10-én 13 órakor a ma-
rosvásárhelyi református teme-
tőbe helyezzük. Nyugodjon
békében! 
Fájó szívvel búcsúzik fia, Róbert,
testvére, Piroska s annak csa-
ládja, és a gyászoló rokonság.
(1-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
drága testvéremtől, 

DOCZI VILMÁTÓL. 
Piroska és családja. (1-I)

Fájó szívvel búcsúzom szeretett
férjemtől, 

MOLDOVAN NICOLAETÓL 
(Miki). 

Szerető szíve december 7-én,
életének 51. évében, rövid, de sú-
lyos betegség után megszűnt do-
bogni. Temetése december
10-én, hétfőn 15 órakor lesz a re-
formátus temető cinterméből, ka-
tolikus szertartás szerint. 
Emléked szívemben örökké élni
fog. Nyugodjál békében! 

Gyászoló feleséged, Ildi. (2-I)

Szomorú szívvel búcsúzom 
SÓGOROMTÓL. 

Csabi. (2-I)

Megrendült szívvel vettünk tudo-
mást drága 

MIKI bátyánk 
haláláról. 
Búcsúznak tőled: Rita, Dorian,
Mihaela, Nicoletta. (2-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Doczi Róbertnek ÉDESANYJA
elhunyta miatt érzett mély
fájdalmában. Az id. Doczi és ifj.
Doczi család, valamint a Gáll
család. (1-I)

Fájó szívvel búcsúzunk

MOLDOVAN NICOLAETÓL, a

szeretett unokatestvértől és jó

baráttól. Emléke örökké élni fog

szívünkben. Őszinte részvé-

tünk gyászoló feleségének,

Ildikónak. Cseh Sándor és

családja. (3-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-

azoknak, akik MAJOR JENŐ

temetésén részt vettek, sírjára

virágot helyeztek és gyá-

szunkban osztoztak. A gyászoló

család. (3/248)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

Szomorú szívvel emlékezem jókedvű fe-
leségemre, PÁSZTOR IRMÁRA, 2010.
december 11-i halálának 8. évfordulóján.
Neked már könnyű, de itt hagyott férjed-
nek nehéz egyedül, mert az idő telik és
az erő apad. 
Csak a remény köt össze, hogy újra
együtt legyünk az örök életben. (1/271)

Hirdetés
A Koronkai Polgármesteri

Hivatal értesíti az érdekelteket
arról, hogy kérelmezi a Maros
Megyei Környezetvédelmi
Ügynökségnél a területi köz-
igazgatási egységén található
valamennyi pázsitos területre,
rétre kidolgozott legeltetési
üzemtervre vonatkozó környe-
zetvédelmi engedélyt.  A terv
jelenlegi változatát a Maros
Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség (Agenţia pentru
Protectia Mediului) székhelyén
lehet megtekinteni Marosvá-
sárhelyen, a Hídvég (Podeni)
utca 10. szám alatt, hétfőn 9–
15 óra, keddtől péntekig 9–12
óra között, valamint Koronka
Község Polgármesteri Hivata-
lánál, Koronkán, a Fő út 108.
szám alatt, hétfőtől péntekig 9–
15 óra között. A Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség
az érdekelt személyek indokolt
megjegyzéseit naponta fogadja
a hirdetés közzétételétől számí-
tott 15 napig. 

Tudjuk, hogy nem jöhetsz, mégis
egyre várunk, 
enyhíti hiányod, ha álmainkban lá-
tunk. 
Az ész megérti, de a szív soha, 
egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő
van, oda.
Meggyötört és fájó szívvel emléke-
zünk életünk legszomorúbb napjára,
december 10-ére, ifj. BARTHA 
JÁNOSRA, a drága jó férjre, szerető
édesapára, gyermekre, vőre, apósra, sógorra, nagybácsira,
keresztapára, rokonra és jó barátra halálának 7. évfordulóján.
Gyászoló felesége, Erzsébet, lánya, Adél, veje, Attila, édes-
apja, anyósa, sógorai, sógornői és azok családja. Drága em-
léke legyen áldott, nyugalma csendes! Nyugodj békében,
drága apuci! (2/207-I)
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Körutazások 
és városlátogatások 2019

Autóbusszal:
• Belgium – Hollandia, 2019. április 8. / 8 nap, 489 euró/fő
• Skandinávia és a fjordok, 2019. június 29. / 13 nap, 949 euró/fő
• Hollandia, 2019. augusztus 12. / 7 nap, 409 euró/fő
• Balti államok – Lengyelország – Helsinki, 2019. augusztus 26. /

9 nap, 500 euró/fő
• Észak-Olaszország és a  Francia Riviéra, 2019. augusztus 30. / 

9 nap, 459 euró/fő
• Horvátország – Bosznia-Hercegovina, 2019. szeptember 1. / 

8 nap,  345 euró/fő
• La Bella Italia és Dél-Olaszország gyöngyszemei, 

2019. szeptember 1. / 11 nap, 499 euró/fő
• Spanyolország + Marokkó, 2019. szeptember 17. / 13 nap, 639

euró/fő
• Törökország – Kappadókia  – Rhodosz, 2019. szeptember 17. / 

14 nap, 559 euró/fő

Indulás Marosvásárhelyről  +  25 euró/fő 

Az árak tartalmazzák az előfoglalási kedvezményeket 
a 2018. december 15-ig történő foglalásokra

Ha szereted a kihívásokat,
szeretsz egy jó csapatban

dolgozni, 
akkor nálunk a helyed. 

Munkádért cserébe 
megbecsülés, bónuszok 

és versenyképes juttatás jár. 
Küldd önéletrajzodat 

a hr@kovacs.ro címre, 
vagy érdeklődj 

a 0727-092-727-es 
telefonszámon. 


