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Újabb Csodasarkok érkeztek

Öröm a Bernádyban és a Művészetiben

Nemes célért
pincérkednek

Többek között a marosvásárhelyi repülőtér igazgatója, a Maros Megyei
Múzem vezetője, Jedd község polgármestere, közismert pszichológus, illetve optikus ölt magára pincérkötényt,
hogy a borravalót egy lépcsőfelvonó
kialakítására fordítsák, amely a mozgássérült gyermekek kórházba való
feljutását könnyítené meg.

____________2.
Átadták az idei
Látó-nívódíjakat

Az évente átadott évzáró díjat az adott
esztendőben a lapban publikáló szerzők között osztják ki, idén immár a 27.
alkalommal – az elmúlt huszonhat év
alatt pedig több mint 50 alkotó vehette
át a vers, próza, esszé és debüt kategóriában az elismerést.

Már pénteken megérkezett az angyal két marosvásárhelyi
tanintézetbe. A Dr. Bernády György Általános Iskola és a Művészeti Szaklíceum két-két kisdiákja, a magyar kormány
Miénk a város! című online játékának résztvevői Csodasarkot
nyertek osztályuk számára. A könyvekkel, társasjátékokkal
teli ajándékdobozokat pénteken adta át Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának nevében dr. Farkas Balázs első beosztott konzul.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

Ünneplőbe öltözött, megilletődött gyermeksereg – a II. C és a IV. C
osztály – várta pénteken délelőtt a Dr. Bernády György Általános Iskolába érkező jeles vendéget. A gyermekek karácsonyi énekekkel, versekkel köszöntötték a konzulátus képviselőjét, aki bevallotta, hogy a műsort
hallgatva rajta is eluralkodott az ünnepváró hangulat. A másodikosok
közül Preg Péter, Molnár Hajnal tanítónő diákja, a negyedikesek közül
Preg Tamás, Márton Izabella tanítványa vett részt a nemzetpolitikai államtitkárság által hatodik éve meghirdetett játékban, amelyre 6–10 év
körüli külhoni magyar óvodások és iskolások jelentkezhetnek. Az idei
(Folytatás az 5. oldalon)

____________5.
Díjazták 2018
legjobb Maros
megyei sportolóit

Kiosztották a megye idei legjobb sportolóinak járó díjakat. Az idén abszolút
premierként a megyei tanács és Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
nem rendezett külön sportgálát,
hanem a város is a megyei sportigazgatóság hivatalos díjazásához csatlakozott, amelyet a megyei tanács is
támogatott.

____________7.

Egyetemi rangsor

Bodolai Gyöngyi

Romániában 54 államilag fenntartott és 47 magánegyetem működik. Ez utóbbiak közül 38 akkreditált, kilencnek ideiglenes működési
engedélye van. Az év végére a Kutatók Ad Astra Egyesületének támogatásával független szakértők elkészítették a romániai egyetemek
rangsorolását. A használt módszert a Közoktatási és Kutatási Minisztérium által 2016-ban kijelölt kutatócsoport dolgozta ki. Ugyanakkor
figyelembe vették, hogy a nemzetközi rangsorolásokban megjelenneke, és ha igen, milyen helyen szerepelnek a romániai egyetemek.
Az első helyre, akárcsak 2017-ben és 2016-ban, a kolozsvári Babeş–
Bolyai Tudományegyetem került, amely középen helyezkedik el a világ
1.000 legjobb egyetemei között. A második és harmadik helyre a Bukaresti Egyetemet és a Bukaresti Politechnikai Egyetemet sorolták,
mindkettőt 11 ponttal. Az első nyolc egyetem között van a kolozsvári
Iuliu Haţieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (5. hely, 6 ponttal), valamint a iaşi-i Grigore T. Popa Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem (8. hely, 5 ponttal). Újdonságnak számít, hogy bár a 2016os listán az első húsz között nem szerepel, és a 2017-es jegyzék 23 felsőoktatási intézménye között sem jelenik meg, az idén a 23. helyre
került – összesen egy ponttal – a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. Feltételezhetően a rangsorolást akkor készítették,
amikor még nem kebelezte be a Petru Maior Egyetemet, amely pontszám dolgában nem segít a helyzetén.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 órakor,
lenyugszik
16 óra 35 perckor.
Az év 351. napja,
hátravan 14 nap.

Ma LÁZÁR, OLIMPIA,
holnap AUGUSZTA napja.
IDŐJÁRÁS

Havas eső

Hőmérséklet:
max. 20C
min. -10C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

43, 31, 22, 9, 23 + 7
4, 30, 33, 19, 28, 2

47, 33, 34, 16, 44, 27

NOROC PLUS: 4 6 8 0 6 4

SUPER NOROC: 6 1 2 6 3 3
NOROC: 7 8 2 1 6 6 8

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

Megyei hírek
Jogi tanácsadás

A gyermekgyógyászati klinikának gyűjtik a borravalót

Nemes célért pincérkednek

Többek között a marosvásárhelyi repülőtér igazgatója, a Maros Megyei Múzem vezetője, Jedd
község polgármestere, közismert pszichológus,
illetve optikus ölt magára pincérkötényt, hogy a
borravalót egy lépcsőfelvonó kialakítására fordítsák, amely a mozgássérült gyermekek kórházba
való feljutását könnyítené meg.

Menyhárt Borbála

A december 10-22. közötti időszakban ismét megszervezésre kerül a marosvásárhelyi Rotaract Club Téka karácsonyi jótékonysági rendezvénye, a Give in a Different
Way (Ajándékozz másként), amellyel karitatív célra gyűjtenek adományt. A kezdeményezés igen ötletes, a város
közismert személyiségeit kérik fel arra, hogy pár órát szakítsanak szabadidejükből, és a Petry Bistro – Grill&Wineban szolgáljanak fel, az összegyűlt borravalót pedig egy
kitűzött célra ajánlják fel.
Ferenczy Anna, a Rotaract képviselője lapunknak elmondta, idén a megyei kórház 2-es Számú Gyermekgyógyászati Klinikájának gyűjtenek, hogy az ott kezelt
mozgáskorlátozott gyerekek akadálymentesen tudjanak feljutni az emeletre. Rámutatott, az ötlet onnan jött, hogy a
Rotaract egyik orvostanhallgató tagja több ízben tapasztalta, hogy a mozgássérült gyerekek nehezen tudnak feljutni a lépcsőkön, nagy szükség lenne a tolószékes

közlekedés megkönnyítésére. Ezért a pincérkedő közszereplők által összegyűjtött borravalót egy lépcsőfelvonó
megvásárlására fordítják.
A Give in a Different Way jótékonysági akcióra ötödik
alkalommal kerül sor, egy évben közismert személyek vállalták fel, hogy festményeket készítenek, amelyeket utólag
elárvereztek. Egy következő alkalommal pedig különféle
szabadidős programokra vitték el a hátrányos helyzetű gyerekeket. Ezt követően rajtolt a pincérkedős projekt, ami a
legnagyobb sikernek örvend. Tavaly az „Együtt a rákos
gyermekekért” egyesület nappali központjának gyűjtöttek.
Idén a kitűzött cél érdekében többek között Jeszenszky
Attila optikus, Peti András reptérigazgató, Bányai István,
Jedd község polgármestere, Soós Zoltán, a Maros Megyei
Múzeum igazgatója, Fülöp Tímea, a Kultúrpalota igazgatója, Kádár Annamária pszichológus szolgál fel, de rajtuk
kívül pincérkötényt köt Kakassy Blanka, Bereczky Sándor,
B. Szabó Zsolt, Borsos Csaba, Cristina Szabo, Lészai Ferencz-Bendegúz, Zsigmond István, Dorin Ogleja, Frunda
Csenge és Birtalan István is.
Ferenczy Anna hozzátette, idén a Rotaract Club Téka a
marosvásárhelyi Színház téri karácsonyi vásáron egy házikóban forralt bort és édességeket árul, a bevételt szintén a
gyermekgyógyászati klinika javára fordítják. A helyszínen
adományozni is lehet, tehát aki kisebb-nagyobb összeggel
hozzájárulna a mozgássérült gyerekek helyváltoztatásának
megkönnyítéséhez, az megteheti a Rotaract-házikónál is.

December 19-én, szerdán délután 4 órától szerkesztőségünk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II.
emeleti 57-es irodában ingyenes jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket, illetve az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Incze Annamária-könyvbemutató

December 17-én, ma 18.30-kor a marosvásárhelyi Deus
Providebit Tanulmányi Házban mutatják be Incze Annamária Szárnyak és gyökerek című gyűjteményes verseskötetét. A rendezvény házigazdája Oláh Dénes főesperes,
a kötetet Incze István és Ritziu Ilka Krisztina színművésznő mutatja be, közreműködik a Tűzvarázs együttes.

Marosvásárhely vízellátás-története
– Pál-Antal Sándor könyve

December 18-án, kedden 18 órakor a marosvásárhelyi
Bernády Házban a Mentor Könyvek Kiadó bemutatja PálAntal Sándor Marosvásárhely vízellátás-története című
könyvét. A kiadványról és a témában végzett kutatásairól
Káli Király István, a kötet szerkesztője beszélget a szerzővel.

Ajándékcsomagolás
a Promenada Mallban

December 17–24. között a Promenada Mallban 15-től 21
óráig a cserkészek országos szervezetének marosvásárhelyi csapata a második Elvarázsolt ajándék projektje keretében az ajándékok becsomagolásában segít azoknak,
akik a standjukat meglátogatják. Bármilyen adományt elfogadnak, akár egy mosolyt is.

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül sor
17 órától kisiskolások, 18 órától óvodások számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes. Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca 8.
szám. Cserecipő szükséges.

Gyalogosgázolás

December 13-án, csütörtökön délben Marosvásárhelyen,
a Tisza utcában egy 19 éves gépkocsivezető a gyalogátjárón ütött el egy 17 és egy 30 éves nőt, akik enyhébb sérüléseket szenvedtek. Ugyanaznap délután fél 6-kor
Marosludason egy 20 éves segesvári nő személyautójával
súlyos sérüléseket okozott egy 54 éves férfinak, aki a gyalogátkelőn próbált az út túloldalára jutni. Ugyancsak 13án este 8 óra körül Hidegkúton egy 49 éves szentpáli férfi
sodort el járművével egy 79 éves nyárádtői nőt, aki súlyos
sérüléseket szenvedett. A gyalogos nem a kijelölt helyen
próbált átkelni az úttesten.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

RENDEZVÉNYEK

A Dance Art év végi gálaműsora

A marosvásárhelyi Dance Art sporttáncklub év végi –
Jön a Mikulás! című – gálaműsorára december 18-án,
kedden 18 órakor kerül sor a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A műsor 21 táncmomentumot foglal magába,
fellép a klubhoz tartozó valamennyi korosztály, az országos és nemzetközi versenyeken nyertes bajnokok,
továbbá a B.B. Dance kerekes székes csoport, több
mint 170-en – tájékoztatott Somodi Katalin, a klub vezetője.

Gasztronómiai verseny
nyolcadikosoknak

December 19-én, szerdán délelőtt 9 órai kezdettel a
szászrégeni Lucian Blaga Műszaki Középiskolában működő turisztika szak gasztronómiai versenyt hirdetett
Kicsi a bors, de nyolcadikos! címen. A versenyen nyolcadikos diákok vehetnek részt, csoportonként ketten. A
versenyfeladatok: egy otthon elkészített, erdélyi ízvilágú
recept szerinti fogás, ötperces Power Point-bemutató az
étel elkészítéséről, hozzávalóiról, tálalásáról, egy 15
perces, kreativitást igénylő feladat helyszíni megoldása,
és képekről felismerni a hagyományos ételek nevét.

Intő – hiánypótló könyv
bemutatója

December 18-án, kedden 17 órától évzáró könyvbemutatót tartanak a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János termében. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete a Magyar Állampolgárok Klubja keretében ismerteti Bogdán
Mária Emese Intő című kötetét, mely hiánypótló kézikönyvként szolgál szülőknek, nevelőknek.

Bernády városa diákszemmel
– könyvbemutató

Különleges kötetet jelentetett meg a Dr. Bernády György
Közművelődési Alapítvány. A könyv a fiatalok tisztelgése
Marosvásárhely legendás polgármesterének emléke
előtt. Az alapítvány kezdeményezte pályázatokba, vetélkedőkbe bekapcsolódott helybeli középiskolás diákok dolgozataiból kerekedik ki egy sajátosan fiatalos
városkép, amelyet a Művészeti Líceum tanulóinak
festményei, grafikái, plakettjei tesznek színesebbé,
teljesebbé a kiadványban. A Bernády városa diákszemmel című kötet nyilvános bemutatójára december
19-én, szerdán 17 órától kerül sor a Bernády Házban.
A könyvet szerkesztője, Simon György magyartanár ismerteti.
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Újraválasztották tisztségébe
Kató Béla erdélyi református püspököt

Ország – világ

Románia megtagadta
egy Bukarestben élő török
újságíró kiadását

Az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) közgyűlése pénteki kolozsvári ülésén újraválasztotta
tisztségébe Kató Béla püspököt.

A püspök a 121 leadott szavazatból
119-et szerzett meg. A közgyűlés újraválasztotta tisztségébe Kántor Csaba püspökhelyettest és Szegedi László generális
direktort is. Az egyházkerület világi vezetőinek számító főgondnoki tisztségekbe
kerültek új emberek. Ambrus Attilát és
Tőkés Zsoltot választották főgondnokká a
tisztségét megőrző Dézsi Zoltán mellé.
Kató Bélának – amint felidézte – harmadszor szavaz bizalmat a közgyűlés.
Első mandátuma közepén ugyanis – a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium
újraállamosításakor – felajánlotta lemondását, de a közgyűlés akkor is megerősítette tisztségében. A most kezdődő hatéves
mandátumát nem viheti végig, ugyanis öt
év után betölti a hetven évet, és az egyház
statútuma alapján nyugdíjba kell vonulnia.
Az újraválasztott püspök felidézte: olyan korszakban kellett
vezetnie az egyházkerületet, amikor leállt az egyház egykor
államosított vagyonának a visszaszolgáltatása. „Küzdelmes
harcot kell vívnunk azon erők ellen, amelyek nem akarják,
hogy az életünk teljes legyen” – fogalmazott a püspök. Azt is
hozzátette azonban, hogy az elmúlt hat évben töretlen volt az
egyház belső szellemi építkezése.
Kató Béla kitért arra, hogy Magyarország támogatásával az
egyház ismét nekiláthatott az építkezésnek, és olyan álmokat

A bukaresti táblabíróság elutasította pénteken Kamil
Demirkaya Bukarestben élő török újságíró kiadását
Törökországnak, akit Ankara azzal gyanúsít, hogy
Fethullah Gülen muzulmán hitszónok nemzetközi hálózatának tagja. Kamil Demirkaya két éve ideiglenes
iratokkal tartózkodik Romániában, ahol a Zaman Romania nevű kiadvány újságírója. Demirkayát múlt
héten a török ügyészség kiadatási kérelme alapján
előállította a román rendőrség. Kihallgatása során –
mint utóbb beszámolt róla – azt kérte a román hatóságoktól, hogy ne adják ki Törökországnak, mert ott
szerinte nem működik az igazságszolgáltatás, úgy
véli, hazájában börtön és kínvallatás vár rá. A bukaresti táblabíróság úgy értékelte, hogy „nem teljesültek
a kiadatási feltételek”, ezért elutasította a török hatóságok kérését. A döntés nem jogerős. (MTI)

Fotó: reformatus.ro

szőhet, amelyekre korábban nem gondolhatott. A következő
ciklusra az intézményépítést és az intézmények élettel való
megtöltését tartotta a legfontosabb feladatnak.
„Ha egy ajtó, egy ablak becsukódik, az Úr egy egérlyukat
ki fog nyitni, amit lassan növelve átjutunk rajta a falon, és eljuthatunk a célig. Ilyen munkára hívom most az egyházkerület
tagjait” – fogalmazott Kató Béla.
Az Erdélyi Református Egyházkerület 550 anyaegyházközségében több mint 300 ezer magyar református hívet számlál.
(MTI)

A fél országban káoszt okozott a havazás

Tizenhat megyében és Bukarestben okozott fenn- mélyt szállító elakadt autóbuszból kellett biztonságos helyre
akadást a rossz idő és a havazás – tájékoztat az Or- szállítani az utasokat.
Krassó-Szörény megyében egy vonat utasait autóbusszal
szágos Katasztrófavédelmi Felügyelőség (IGSU).

Gondok voltak Arad, Bihar, Buzău, Krassó-Szörény, Kovászna, Dâmboviţa, Gorj, Hunyad, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi,
Olt, Prahova, Teleorman, Temes és Tulcea megyében és a fővárosban.
Az IGSU adatai szerint a katonai tűzoltók és a helyi hatóságok csapatai negyven elakadt gépkocsit ástak ki a hóból,
150 kidőlt fát és 15 oszlopot távolítottak el az utakról.
Hunyad, Ialomiţa és Teleorman megyében elakadt mentőautók is segítségre szorultak, Prahova megyében egy 46 sze-

Fotó: IGSU

szállították a célállomásig, miután a szerelvény a nyílt pályán
maradt, mert fák dőltek a sínekre.
Temes megyében áramkiesés volt, amely mintegy 40.000
fogyasztót érintett. Az ISU-nak 94 alkalommal kellett letört
ágakat eltávolítania közutakról vagy autókról, ezekben 39
gépkocsi megrongálódott, 32 leszakadt vezeték esetében, öt
kidőlt oszlopnál és öt közúti balesetnél léptek közbe.
Az IGSU azt ajánlja a lakosságnak, hogy tájékozódjon az
utak és vasutak állapotáról, mielőtt útra indul.
Két napra az oktatást is felfüggesztették Temes megyében
A Temes Megyei Katasztrófavédelmi Bizottság jóváhagyta
vasárnap Aura Danielescu megyei főtanfelügyelő kérését,
hogy a havazás miatt hétfőn és
kedden ne legyen tanítás a
Temes megyei iskolákban. A tanárok és igazgatók igyekeznek
minden tanulót tájékoztatni a
kialakult helyzetről.
A tanfelügyelőség összesítése szerint negyvenre tehető
azon tanügyi intézmények
száma, amelyek elektromos
áram és/vagy fűtés nélkül
maradtak, több iskolát rendkívül nehéz megközelíteni.
(Agerpres)

Tőkés László: a temesvári népfelkelés
vallásos felkelés is volt

Florian Mihalcea, a temesvári forradalmi szellemet megjeTőkés László szerint a Ceauşescu-diktatúrát megdöntő 1989-es temesvári népfelkelés vallásos felke- lenítő Temesvár Társaság elnöke felidézte: a temesváriak
1989-ben nem a magyar Tőkés László, hanem egy temesvári
lés is volt.

Az egykori temesvári lelkész a romániai népfelkelés kirobbanásának a 29. évfordulóján beszélt erről szombaton a temesvári Új Ezredév református központban szervezett
román–magyar kerekasztal-beszélgetésen.
Felidézte: 29 évvel ezelőtt a református templomba hetente
600-700 ember zsúfolódott be a vasárnapi istentiszteletekre,
és a reformátusokhoz elsőként a közeli román baptista gyülekezet hívei csatlakoztak. A diktatúra bukása utáni tüntetéseken
pedig gyakran skandálták azt, hogy „van Isten”. Hozzátette: a
Temesváron kialakult ökumenikus szellem a diktatúra után is
tovább élt. A temesvári vallási felekezetek vezetői legalább tíz
éven át együtt emlékeztek vissza 1989 decemberére. Tőkés
László fontosnak nevezte az egykor Temesváron megnyilvánult keresztény, ökumenikus szellemiség fenntartását, mert
„ma Európa keresztény gyökereit vonják kétségbe”.
Az ökumenizmus igényét hangoztatta Ramona Balutescu
temesvári író is, aki úgy vélte: a keresztény egyházak közül az
ortodox egyház a legkevésbé fogékony erre a gondolatra.
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polgártársuk mellett álltak ki. Olyan polgártársat láttak
benne ugyanis, aki azt mondta ki, amit ők is éreztek, de nem
mertek kimondani. Azt is hozzátette: 1989-ben a közös ellenség kovácsolta össze a románokat és a magyarokat.
„Anélkül is összefoghatnánk, hogy közös ellenségünk
lenne” – jelentette ki.
Bodó Barna politológus arra figyelmeztetett, hogy a románoknak és magyaroknak érdekükben állna összefogni és együtt
keresni a válaszokat a globalizmus kihívásaira. Érdemes lenne
ugyanakkor összehangolniuk az EU átalakításával kapcsolatos
álláspontjukat, és közösen léphetnének fel akár az ukrajnai
román és magyar nemzeti közösségek védelmében is.
Az évfordulós rendezvényen Temesváron is aláírásra bocsátották azt az októberben Kolozsváron aláírt nyilatkozatot,
amelyben román és magyar közéleti személyiségek közösen
kérik, hogy Nagy-Románia megalakulásának a centenáriuma
nyújtson teret mindkét közösség reményeinek beteljesítésére.
(MTI)

Októberben 3,6 százalékkal
csökkent az építőipari termelés

Októberben 3,6 százalékkal csökkent az építőipari
termelés az egy évvel korábbihoz mérten – közölte
pénteken az országos statisztikai intézet. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a csökkenés 4 százalék volt. Az idei első tíz hónapban az
építőipari termelés 4,1 százalékkal csökkent, a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a
visszaesés 2,5 százalék volt a tavalyi év azonos időszakához képest. Az első tíz hónapban a csökkenést
főleg az új építményeknél tapasztalt visszaesés
idézte elő, ezek volumene 8 százalékkal volt kisebb.
Ugyanakkor a felújításoknál 4,5 százalékos növekedést jegyeztek, a karbantartási munkálatok volumene
5,4 százalékkal nőtt. Az épületek típusa szerinti felbontásban az ipari létesítményeknél 7,9 százalékos
volt a bővülés, ugyanakkor a nem lakóépületeknél
végzett munkák volumene 0,1 százalékkal csökkent,
a lakóépületeknél 28 százalékos visszaesést jegyeztek fel. (MTI)

Új pártot alapított Dacian Cioloş
volt kormányfő

Igazság, Egység és Szolidaritás Párt (PLUS) néven
új politikai alakulat bejegyzését jelentette be szombaton Kolozsváron Dacian Cioloş volt kormányfő, akinek első pártbejegyzési kísérletét a közéletben
ismeretlennek számító magánszemélyek hónapok
óta hátráltatták. Cioloş szombaton számolt be támogatóinak és a sajtónak arról, hogy a Románia Együtt
Mozgalom alapítói a jogi huzavona láttán szeptemberben döntöttek alternatív megoldás kereséséről,
mert attól tartottak, hogy pártjuk hivatalos bejegyzését jövő márciusig sem sikerül kiharcolniuk, és így
nem állíthatnak jelölteket az európai parlamenti választáson. A PLUS-t állítólag Cioloş néhány segítőkész, „névtelen” támogatójának sikerült azóta
beíratnia a politikai pártok jegyzékébe. (MTI)

Egyetemi
rangsor
(Folytatás az 1. oldalról)

Az adatok láttán elgondolkozhatunk azon, hogy a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetemnek korántsem ártott,
hogy a 2011-es közoktatási törvény szellemében megalakult a magyar tagozat, ezen belül a magyar karok és
a karokon belül tantárgyakként a magyar intézetek,
amelyek mind az oktatás, mind a kutatás területén hozzájárulnak a pontgyűjtéshez országos és nemzetközi
szinten is. A magyar tagozat szerkezetéről és munkájáról való önálló döntés mellett a kar működési szabályzatában olvasható, hogy a magyar tagozat oktatói „az
egyetemi tudományos közösséghez tartozóként, közösen
használják az egyetem rendelkezésére álló, a tudományos kutatás feltételeit biztosító felszereléseket, berendezéseket, szolgáltatásokat, információforrásokat”, és
az egyetemi könyvkiadóban is a megfelelő számú személyzettel rendelkeznek.
Ha azt, ami Kolozsváron törvényesen megvalósult,
összehasonlítjuk a MOGYE szenátusa által hozott intézkedésekkel, amelyekkel a közoktatási törvény életbe
lépése óta a kiszorítósdit gyakorolja, és a magyar tagozat erejének gyengítése a cél, nem meglepőek az eredmények. Az önálló magyar tagozat létrehozása esetén a
magyarországi orvosi és gyógyszerészeti egyetemek felajánlották segítségüket a szakemberhiány pótlására,
ami a tudományos kutatás terén is előrelépést jelentett
volna. Ehelyett a MOGYE-n egyelőre a vermet ássák a
magyar tagozatnak. Az „eredmény” egyetlen pont az
országos mezőnyben, a pont nélküli felsőfokú intézmények előtt, miközben a rektor egy németországi kihelyezett tagozat délibábját görgeti évről évre.
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Maros megyei küldöttgyűlés

Az EP-választás az RMDSZ nagy próbatétele lesz

Küldöttgyűlést tartott csütörtökön az RMDSZ Maros megyei
szervezete.
A
tanácskozáson, amelyen részt
vett Kelemen Hunor szövetségi elnök, Hegedüs Csilla alelnök,
Vincze
Loránt
FUEN-elnök, az RMDSZ külügyi titkára, Markó Béla volt
szövetségi elnök, a megye
parlamenti képviselői és szenátorai, a testület meghallgatta az RMDSZ elnökének
politikai beszámolóját, szavaztak a szabályzatfelügyelő
bizottság tagjáról és a kongresszusi küldöttekről.

Mózes Edith

A kisebbségi politizálás egyik
ismérve a szövetségkötés
Kelemen Hunor az ellenzék bizalmatlansági indítványáról szólva
azt mondta, hogy az RMDSZ a jövő
héten együttes frakcióülésen alakítja ki álláspontját (a szövetségi
elnök erre vonatkozó nyilatkozatát
pénteki lapszámunkban olvashatták).
A kisebbségi politizálás egyik ismérve a szövetségkötés, mondta, és
kijelentette, a parlamenti politizálásban az RMDSZ-nek három lehetősége volt, és kettő esetében
kompromisszumra lett volna szükség: nem áll szóba senkivel; együttműködést vállal a kormánnyal,
illetve szövetkezik az ellenzékkel.
A szervezetnek az elmúlt esztendőben is szövetségeseket, partnereket
kellett találnia, és meg kellett próbálnia azt a 7 százalékot, amivel
rendelkezik, megnövelni, hogy
eredményt tudjon elérni. Ez igaz a
parlamenti, az önkormányzati és a
helyi politizálásra is.
A parlamentben aszerint választottak szövetségeseket, hogy kivel
lehet elsősorban a magyar kérdésben, másrészt az országot érintő általános kérdésekben előre lépni.
Ezáltal 2018-ban sikerült újraindítani a marosvásárhelyi katolikus is-

feladata van, és konkrét tervek is
vannak – hangsúlyozta Péter Ferenc tanácselnök. „A következő
másfél évben olyan fejlesztésekbe
vágunk bele, amelyeknek köszönhetően Maros megye újra megkerülhetetlen lesz” – jelentette ki.
Mint mondta, prioritásként kell kezelniük a kórházak felújítását, és
mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy pénzforrást tudjanak
szerezni ezekre. „Maros megye
egészségügyi centrum, a kórházak
helyzetére megoldást kell találni!”
Emellett bővíteni fogják a repülőteret, fejlesztik az ipari parkot, és
azon fognak dolgozni, hogy az a
gyorsvasút, amelyről a magyar és a
román külügyminiszter egyeztetett,
ne csak Kolozsvárig, hanem Marosvásárhelyig épüljön meg.
Meg kell fogniuk a munka végét
– jelentette ki, hozzátéve, hogy az
RMDSZ munkáját hatékonyság,
szorgalom és egység kell jellemezze, hiszen több mint 200 ezer
Maros megyei magyar ember érde-

Amiről senki nem beszélt

A rendszerváltást követően
immár a harmadik nyugdíjtörvényt
fogadja el a parlament. A kormány még augusztus elején
közvitára bocsátotta a törvénytervezetet. A kormány a törvénytervezet
megindoklásában
többek közt kifejezte azon szándékát, hogy az eddigi nyugdíjkiszámolási méltánytalanságokat
felszámolja, a legalább három
gyermeket szülő és azokat felnevelő anyáknak 6 évvel korábbi
nyugdíjazási lehetőséget nyújt,
az előzetes nyugdíjazásnál eltörli a nyugdíjlevonást, sőt lehetőséget
ad
az
előzetes
nyugdíjazás és a rokkantnyugdíjazás idején is a munkavállalásra, a túlélő házastársat a saját
nyugdíja mellett az elhalálozott
házastárs nyugdíjának 25%-át kitevő segélyben részesíti.
A szakszervezetek is megszólaltak, nemtetszésüket fejezve ki,
hogy a kormány nem konzultált
velük. Többek között azt kifogásolták, hogy nem számítják biztosítási időnek azt az időszakot,
amelyre a munkáltató nem utalja át
a nyugdíjpénztárnak a munkaválla-

Forrás: RMDSZ.ro

Kerekes Károly

kolát, és ennek a megállapodásnak
köszönhetően törvényt lehetett elfogadni, sürgősségi kormányrendeleés
kormányhatározatot
tet
elfogadtatni. Kiírták a versenyvizsgát az igazgatói tisztségre, „hogy
még egy lépéssel közelebb kerüljünk ahhoz, hogy stabil legyen ez az
intézet”.
Arról is beszélt, hogy ennek a
szövetségnek köszönhetően sikerült
létrehozni a romániai magyar pedagógus-továbbképző
központot,
amely nemsokára beindul. Ugyancsak ennek az együttműködésnek
köszönhetően újra magyar tanítók
oktathatják a román nyelvet, és lemondott egy tanügyminiszter, aki
nem volt hajlandó a saját rossz döntését megváltoztatni.
„Az ellenfeleket kívül keressétek,
ne belül”
A továbbiakban felhívta a figyelmet a jövő évi európai parlamenti
választásokra és az összefogás fontosságára. Változik az EU is, és
ennek a változásnak „mi is a motorjai lehetünk”, az erdélyi magyar
szavazatok sokat fognak számítani.
Véleménye szerint az EP-választások az RMDSZ egyik nagy próbatétele lesz, és a sikerben a
marosvásárhelyi és a Maros megyei
szervezetnek „hihetetlenül fontos
szerepe van”. Mint mondta, a megyében meg kellene haladni a szervezeten belüli konfliktust, a
közösség problémáira közösen kellene megoldást találni. „Az ellenfeleket kívül keressétek, ne belül,
fogjatok össze, legyetek szolidárisak, és én ebben partner leszek” –
mondta Kelemen Hunor. A 2019-es
esztendő nemcsak kampányév,
hanem előkészület a 2020-as önkormányzati és parlamenti választásokra.
Maros megye meghatározó
szereplője kell legyen
a térség fejlesztésének
Maros megye meghatározó szereplője kell legyen a térség fejlesztésének, és hogy ezt elérje, abban a
Maros megyei RMDSZ-nek fontos

lótól társadalombiztosítási járulék
címen levont összegeket. Továbbá
azt is nehezményezték, hogy az új
nyugdíjszámítás szerint az alkalmazottak 65 százaléka minimális
nyugdíjjal fog nyugdíjba vonulni.
Szóvá tették, hogy a törvény azon
nők helyzetét sem fogja megkönnyíteni, akik legalább 3 gyermeket szültek és neveltek fel,
mert a korkedvezményes nyugdíjazásuk azzal jár, hogy kevesebb

nyugdíjat fognak kapni. Azzal
sem értettek egyet, hogy az évi
nyugdíjpont csak az inflációs
ráta függvényében fog nőni,
eltekintve a korábbi gyakorlattól, amely figyelembe vette az
átlagbér emelkedését is.
A nyugdíjasok érdekvédelmi szervezeteit inkább a
nyugdíjpont értékének növelési lehetőségei foglalkoztatták.
Érdekes módon a szakszervezeteket nem foglalkoztatta,
de a kormány is hallgatott egy
olyan problémáról, amelyet
végül is az RMDSZ vetett fel
a képviselőházi vitán. A törvénytervezet az eddigi összes
nyugdíjtörvényekkel szemben
(beleértve a rendszerváltás
előttieket is) lényeges módosítást ír elő a rokkantsági, más
szóval betegnyugdíjra vonatkozóan. Precedens nélküli módon eltörlik azt az észszerű előírást,
miszerint a munkabalesetből és
szakmai betegségből eredő munkaképesség-változás esetén a rokkantnyugdíjazásnál nem volt
feltétel a szolgálati idő, más szóval biztosítási idő, mert ha valaki
dolgozott, az első naptól biztosítási jogokban részesült. Ebben a

kében kell dolgoznia, mert felelősséggel tartozik nekik. Ezért a Maros
megyei RMDSZ nemcsak a szövetség legnagyobb szervezete kell legyen, hanem hatékonyságot,
szorgalmat és egységet kell mutasson. Ha összetartanak, ha mindenki
a legjobb tudása szerint végzi a dolgát a maga helyén, akkor az eredmény nem marad el – mondta.
„Olyan Maros megyei szervezetet
szeretnék, amely az új év első hetében nevesíteni tudja jelöltjét az európai parlamenti választások
jelöltlistáján, és olyan jelölteket tud
állítani, akik rátermettségükkel,
munkabírásukkal és képességeikkel
képesek biztosítani, hogy az egyik
befutó helyet Maros megye kapja
meg.”
Ugyanakkor – jelentette ki – az
RMDSZ Maros megyei szervezete
képes kell legyen arra, hogy jövőképet vázoljon fel, hogy megmutassa, „van elképzelésünk arról,
hogy milyen holnapot, holnaputánt
akarunk gyermekeinknek, és képe-

sek kell lennünk arra, hogy erről beszéljünk a választóknak, szövetsétaláljunk
az
geseket
elképzeléseinkhez, kitartással építsük azt a környezetet, azt az otthont,
ahol felnőttünk, ahol élünk, és ahol
úgy akarunk megöregedni, hogy az
unokáinkkal ne okostelefonon értekezzünk, hanem a családi asztal
mellett...”
Munkára jelentkezem!
Az ülésen Vincze Loránt bejelentette, hogy indulni kíván az európai
parlamenti választásokon. Rámutatott: „Nem indulunk hátrányból,
van amire alapoznunk: az RMDSZ
külpolitikai jelenléte erősödött, mögöttünk egy nemzetközi siker,
amely egyszerre hatalmaz fel és kötelez ennek a munkának a folytatására”. Arra kérte az RMDSZ Maros
megyei szervezetét, hogy támogassa jelölését az európai parlamenti jelöltlistára. „Munkára
jelentkezem, kérlek, támogassatok
ebben!” – zárta felszólalását Vincze
Loránt.

helyzetben voltak a szakmai gyakorlatot teljesítő tanulók, inasok és
egyetemisták is. A törvénytervezet
szerint ezután csak az a munkabalesetet szenvedett, vagy munkahelyen megbetegedett munkavállaló
részesülhet valamely rokkantsági
fokozatú nyugdíjban, aki legalább
15 év biztosítási idővel rendelkezik. Ez sehol másutt nincs így. Információim szerint a kormány az
RMDSZ kifogásaira azt a választ
adta, hogy szabályozni fogják ezt
a kérdést is, oly módon, hogy akinek nincs 15 év biztosítási ideje,
munkaképtelensége egész idejére
szociális segélyben fog részesülni.
Ami természetesen sokkal kevesebb, mint a rokkantsági nyugdíj,
és amit elég rendszertelenül növelnek.
A munkahelyen kívüli balesetből vagy szokványos megbetegedésből eredő rokkantság esetén
eddig is árnyaltabb volt a helyzet.
A rokkantsági nyugdíra való jogosultságot az életkor függvényében
előírt biztosítási idő arányában állapították meg. Így 20 éves korig
elégséges volt csupán 1 év biztosítási idő, az életkor növekedésével
viszont
már
nagyobb
biztosítási időszak szükségeltetett.
2012-ben az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a
korhatári feltételt, ezért a további-

akban, függetlenül az életkortól,
az előírt biztosítási idő megléte
tette lehetővé a rokkantnyugdíjazást. Ez eléggé nagy zavart okozott,
sajnos
az
említett
alkotmánybírósági hibás döntés,
ami kötelező, számos furcsa helyzetet produkált. Kétségkívül változtatni kellett rajta. És adott volt
más országok példája. Például
Magyarországon a rokkantságot
megelőző 5 évben legalább 3 év
biztosítási időt kell megvalósítani.
És így tovább, a rokkantságot
megelőző 10 évben legalább 7 év
biztosítási idő, vagy a rokkantságot megelőző 15 évben legalább
10 év biztosítási idő kell legyen.
Más országokban a szükséges biztosítási idő a rokkantság arányában
van
meghatározva.
Svédországban 10%-os rokkantság esetén 22 év biztosítási idő,
Olaszországban 66%-os rokkantság esetén 5 év biztosítási idő, Görögországban 100%-os rokkantság
esetén 2 év biztosítási idő szükségeltetik. A napokban elfogandandó
nyugdíjtörvény drasztikus változtatást vezet be ezzel a legkevesebb
15 év biztosítási idővel. Az
RMDSZ jelezte, hogy nem szavazza meg a törvényt ebben a formában. Az RMDSZ szavazata
nélkül viszont nem megy át a törvény.
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Újabb Csodasarkok érkeztek

(Folytatás az 1. oldalról)
tematika, a külhoni magyar családok éve programsorozathoz kapcsolódva, a család volt. A bernádys
testvérpár szerint a feladatsor egyáltalán nem volt nehéz.
Dr. Farkas Balázs érdeklődésére
a családi fénykép beküldését és
egy családi nap leírását említették
a feladatok közül, majd boldogan
pakolták ki, és mutatták meg társaiknak a szebbnél szebb könyveket,
társasjátékokat, amelyekben a vakáció előtti utolsó héten az egész
osztály örömét lelheti.
A művészetis kisdiákok és pedagógusaik déli 12 órakor fogadták a
konzulátus képviselőjét. Itt is egy
testvérpár – az I. B osztályos Bertalan Áron és a III. B-s Bertalan
Zalán, Cseh Ágnes és Nagy Edit
tanítónők egy-egy diákja – szerzett Csodasarkot osztálya számára.

Az elsősök népdallal köszöntötték
az ajándékot hozót, Zalán hegedűjátékkal köszönte meg az ajándékot, majd a gyermekcsapat
birtokba vette a százezer forint értékű csomagot.
A Csodasarok átadásán Mózer
Brigitta, a nyertesek édesanyja is
részt vett. Kérdésünkre elmondta,
hogy fiai nagyon élvezték az egy
hónapon át tartó, pontszerzős kalandot, a fő feladatok mellett
örömmel hallgatták meg a kijelölt
dalt, mesét és készítgették a kért
rajzokat. A favorit a család kedvenc ételének receptjére vonatkozó
feladat volt – tudtuk meg Brigittától, aki azt is elárulta, hogy kisebbik gyermeke a játék ideje alatt
minden reggel azzal ébredt, hogy
mi az aznapi feladat, és milyen
hozzávalókra lesz szükség az elkészítéséhez.

„Életünk minden másodperce alkotói döntés”

Átadták az idei Látó-nívódíjakat

Szombat délután teljes telt
házas közönség vette birtokba a marosvásárhelyi G.
Cafét. A természetszerű hétvégi kocsmázáson innen és
túl azonban egy olyan eseménynek is helyt adott azon
időpontban a lokál, amely
szinte harmincéves hagyománnyal bír, és a hazai irodalmi élet egyik jelentős
stációja: ekkor adta át a Látó
szépirodalmi folyóirat szerkesztősége a lap nívódíjait.

Kaáli Nagy Botond

Az évente átadott évzáró díjat az
adott esztendőben a lapban publikáló szerzők között osztják ki, idén
immár a 27. alkalommal – az elmúlt
huszonhat év alatt pedig több mint
50 alkotó vehette át a vers, próza,
esszé és debüt kategóriában az elismerést. 2018-ban, a 95. Látó Irodalmi Játékok keretében Codău
Annamária, Márton László, Ozsváth Zsuzsa és Závada Péter vehette
át a díjjal járó pénzjutalmat.
A díjátadóra szombaton délután
került sor, a díjazottakat és a közönséget házigazdaként Kovács András
Ferenc költő, a Látó főszerkesztője
üdvözölte. – Minden évben lehetőleg négy embernek adjuk át a nívódíjunkat, általában debüt, kritika,
vers és próza kategóriában, de ezek
mindig váltakoznak. Régebb hosz-
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szú laudációkat mondtunk a díjazottakról, most nem szeretnénk terjengősek lenni, ezért elkezdjük a
beszélgetést – mondta KAF, aki a
méltatássorozat helyett beszélgetőestként szervezett esemény moderátora is volt. Kérdéseiben a
díjazottak irodalmi múltjára, mindennapjaira volt kíváncsi – vannak
közöttük olyanok, akik csak az írásból élnek, és olyanok is, akik más
munkahelyen is dolgoznak –, de szó
esett olvasmányélményekről, színházról, képzőművészetről, fordításról, dalszövegekről, illetve a
színház és az irodalom viszonyáról
is.
– Körülbelül 14 éves koromban
kezdtem el dalszövegeket írni, 24
éves koromban már egy ismert zenekar, Akkezdet Phiai tagja voltam.
A húszas éveim közepe táján kezdtem el aktívan érdeklődni a líra
iránt, a zenekari dolgok háttérbe
szorultak, és megjelent mellettük,
helyettük a hagyományos vers és a
dráma. Jelenleg drámát is írok, színházat kutatok, az ELTE-n vagyok
doktorandusz – kezdte a válaszok
sorát a Budapestről érkezett Závada
Péter. – Amikor munka van, az én
esetemben a színházra érdemes
gondolni. A színházra és a benne teremtő szerzőre. Itt alapvetően előadásszövegeket,
rendezésszövegeket kell létrehozni. Ebben
vesz részt az irodalmi referens, az
író, a dramaturg, aki az előadás el-

Fotó: Nagy Tibor

várásai alapján hoz létre szövegeket. Nagyon érdekes munkák vannak, velük telnek a hétköznapok,
illetve csütörtökön doktori órákra
járok. De a színházi munkák mellett
szigorúan kell írni saját dolgokat is.
– Az én irodalmi múltam a tantárgyversenyekre, gyerekkori olvasásszeretetre, a magyar–angol
szakon végzett bölcsészkarra terjed,
kritikát, recenziót 2014 óta írok. Az
összehasonlító irodalomtudomány
érdekel leginkább. Szabadúszó bölcsész, irodalmi munkás, valami
ilyesmi vagyok – tette hozzá a marosvásárhelyi Codău Annamária. –
A szövegeim konkrét megírása
mindig utolsó pillanatra marad,
addig gondolkodom rajtuk, anyagot
gyűjtök. Az elmúlt évben könyvesboltban dolgoztam, meséskötetet is
szerkesztettünk román nyelven, illetve mi gondoztuk a magyar fordítást. Mindez egy nagy, egybefüggő
folyamat. Idővel kialakult, hogy milyen könyvekről szeretek írni és milyenekről nem, verseskötetekről
például nem. A pálya elején több
mindent ki kell próbálni, én korrektúráztam is például, de az ideális
eset az, amikor tudunk egyensúlyozni a munkák között.
– Ha már az irodalmi munkásnál
tartunk, akkor én inkább kultúrbarbár vagyok. A Partiumi Keresztény
Egyetem képzőművészet szakán
végeztem, a nagyváradi Szigligeti
Színház irodalmi titkáraként dolgo-

zom – árulta el Ozsváth Zsuzsa. – A
civil munkaköröm az irodalmi titkárság, bent vagyok a bábszínházban, utána pedig, amikor írni
szeretnék, igyekszem egy kicsit elszomorodni vagy amit kíván az
adott szöveg. A próza nagyon nagy
önfegyelmet tud nekem tanítani: az
ember sokat kotlik egy szövegen,
aztán hosszas vajúdás után megtojik.
Én az írás mellett fotózok vagy festek, nem mindig unatkozom, de amikor igen, akkor depresszióba esem,
mert nincs amit csinálnom. Dolgozni
jó, ezt már a három nővér is megmondta. A színház szakmai ártalma
engem is kerülget, írtam dalszövegeket, amelyeket jó volt visszahallani
a színpadról, előadásban is játsztam,
eléggé meg tudom ízesíteni a szükségszerű dolgokat akkor is, ha kötelezőek. Igyekszem mindent a saját
képemre formálni, de ez nem nagyképűség, hanem túlélés – pályázatokat is kell írnom például.
– Az utóbbi időben saját művet
írok vagy fordítok, főleg azért, hogy
ne írjak sok saját művet – mondta a
kilencvenes évek eleje óta szabadfoglalkozású íróként élő budapesti
Márton László. – Amikor saját
művet írok, előre kiszámítom, hogy
mikorra lesz kész, hány fejezetből
fog állni, és ez mennyi napi penzumot jelent, amelyet délelőttönként
meg kell írni. Ez mindig az adott
műtől függ. Ezek a mennyiségi,
rideg faktorok nagyon sokat segítenek, és rengeteg ötletet adnak, hiszen nem függök az ihlettől. Persze
érdemes közben olyan ételt feltenni,
ami elkészíti önmagát vagy nagyon
gyorsan elkészül, például pörköltféléket vagy halat. Ilyen a munkanapom. Pályám kezdetén elég sok
könyvadaptációt követtem el, aztán
rájöttem, hogy ez vétek és megalkuvás. Ekkor próbáltam meg saját
utamat járni, és írtam meg a drámatrilógiámat. Húsz év után bemutatták Egerben, nagy öröm volt. Ha
van írói szenvedéstörténet – amit
nagyon sokan átéltek a színházi intézményrendszerben –, akkor azt
mondanám, hogy vannak hatalmas
örömforrások is, és én ezeket még
megélhettem a halálom előtt. Az a
fontos, hogy valaki boldog vagy
nem. Én azért merem magam boldognak nevezni, mert szerencsém
volt a feleségemmel és gyerekeimmel, és mert egész életemben azt
csináltam, amit szerettem volna. De
ehhez meg kell hozni a különböző
írói döntéseket. A műfaji jellemzők,
sajátosságok mind-mind döntések.
Ahogy az is, amikor valaki elhatározza, hogy író lesz. Én ezt végre
tudtam hajtani, sok döntés van e
mögött az út mögött. Az is ilyen
volt, amikor eldöntöttem, hogy több
színházas dolog nincs, a drámaírást

is befejeztem. Idővel aztán megbékéltem a színházzal. Életünk minden másodperce egy alkotói döntés,
amennyiben úgy próbáljuk beosztani az életünket, hogy erről szóljon
– hallottuk a humorban, önkritikákban gazdag, jó hangulatú est során,
amelynek végén a díjazottak olvastak fel műveikből, majd KAF átadta
a Látó idei nívódíjait.
A nívódíjat először 1992-ben
osztották ki, az előző Látó-évfolyam legjobbnak ítélt szerzőit tüntetve ki az elismeréssel. Az
1991–2016 közötti időszak díjazottjai Aczél Géza, André Ferenc, Áfra
János, Balázs Imre József, Bálint
Tamás, Benedek Szabolcs, Bodor
Ádám, Bogdán László, Boros
Kinga, Burus János Botond, Demény Péter, Dimény Lóránt, Domokos Géza, Egyed Emese, Farkas
Wellmann Éva, Ferenczes István,
Fekete J. József, Fekete Vince,
Gagyi József, Gulyás Miklós,
György Alida, Hajdú Farkas-Zoltán, Hatházi András, Horváth Előd
Benjámin, Jakabffy Tamás, Jánk
Károly, Jánosházy György, Karácsonyi Zsolt, Kányádi András, Kelemen Hunor, Kenéz Ferenc,
Kincses Réka, Kinde Annamária,
Király Kinga Júlia, Király László,
Kisgyörgy Réka, László Noémi, a
Láthatatlan Kollégium hallgatói,
Lászlóffy Aladár, Lászlóffy Csaba,
Lövétei Lázár László, Márton
László, Máté Angi, Mihály Emőke,
Mihálycsa Erika, Molnár Vilmos,
Mózes Attila, Murvai Béla, Nagy
Attila, Parti Nagy Lajos, Papp Sándor Zsigmond, Romhányi Török
Gábor, Salat Levente, Sebestyén
Mihály, Selyem Zsuzsa, Simonfy
József, Szakács István Péter, Székely Csaba, Szepesi Attila, Székely
Örs, Szilágyi Júlia, Szöllősi Mátyás, Tamás Dénes, Térey János, Tibori Szabó Zoltán, Tóth Mária,
Vallasek Júlia, Varga Illés, Varga
László Edgár, Váradi Nagy Pál,
Vári Csaba, Veress Dániel, Vermesser Levente, Visky András, Visky
Zsolt, Zalán Tibor és Zoltán Gábor
voltak. A díj történetének első évében, 1991-ben, a hazai magyar szellemi élet műhelyei, a média jelentős
intézményei és személyiségei iránti
megbecsülésként, Látó-díjban részesült a Balogh Edgár vezette Romániai magyar irodalmi lexikon
munkaközössége, a Marosvásárhelyi Rádió kulturális szerkesztősége
Jászberényi Emese személyében és
Makkai János, a Népújság akkori
főszerkesztője rangos publicisztikai
tevékenységének elismeréseképpen. A rendezvény és a díj támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, a
Bethlen Gábor Alap, a Communitas
Alapítvány és az Aranka György
Alapítvány.
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Ezúttal is osztrák az építőcég

A történelem önmagát ismétli
azzal, hogy az A14-es országút által átszelt százhét éves
vashíd tervezését és kivitelezését a közbeszerzési eljárás
révén az osztrák Strabag cég
nyerte meg. Kétévnyi tervezés és előkészület, a finanszírozási szerződés kiegészítése,
közbeszerzés után aláírták
azt a szerződést, amely biztosíték, hogy a Dicsőszentmártont kettészelő híd helyébe új
híd építéséhez fognak a KisKüküllőn.

Szer Pálosy Piroska

Október elsején írta alá a munkálatok kivitelezési szerződését
Sorin Megheşan polgármester és a
Strabag cég műszaki menedzsere,
Richard Steinacher, a munkálatok a
jövő év tavaszán kezdődnek. Remélhetőleg a téli ünnepek után
meglesznek a szükséges engedélyek, és februártól elkezdhetik a
munkálatokat, melyek a tervek szerint hét hónapig tartanak majd –
mondta a polgármester. A hozzávetőleg kétmillió eurós beruházást az
országos fejlesztési program révén
kivitelezik. A hídépítés megkezdésének egyik akadálya a közbeszerzési versenytárgyalások nehézségei
mellett a hiányzó pénzösszeg volt.
A
finanszírozás
eredetileg
9.040.925 lej lett volna héával
(TVA), a hatástanulmány szerint
azonban az összeget meg kellett toldani még közel négymillió lejjel. A
2016. december 22-én aláírt finanszírozási szerződés 2-es számú kiegészítő okirata alapján a
Regionális Fejlesztési, Közigazga-

tási és Európai Alapok Minisztériuma a hatástanulmány alapján
3.732.704 lejjel egészítette ki az
összeget. A közigazgatási pénzügyi
törvények értelmében azonban míg
az önkormányzat nem rendelkezett
a munkálatokhoz szükséges teljes
összeggel, nem kezdhették el a közbeszerzési kiírásokat sem. Az október elsején aláírt szerződés
értelmében a kivitelező tervezi,
építi és javítja ki az esetleges hibákat a megegyezés szerint rögzített
időszakban. A tervezéshez szükséges engedélyek beszerzése, a műszaki dokumentáció összeállítása, a
műszaki terv, a kivitelezési részletek, feladatfüzetek elkészítése és felülbírálása, az új híd, az építés alatt
használatos gyaloghíd, a vezetékhálózatok útjának megváltoztatása és
utólagos visszaállítása az eredeti állapotba stb. a versenytárgyalást
megnyert cég feladata lesz. A munkálatok keretében a kivitelező többek között a jelenlegi híd
lebontását, az új híd építését a
DN14A országút 24+067 km-énél,
egy gyaloghíd, esetleg járműforgalom számára kialakított átkelőhely
megépítését a munkálatok idejére, a
közművek el- és visszaköltöztetését, a híd közvilágításának kiépítését, a környező területnek
környezetvédelmi szempontból az
eredeti állapotában való átadását
vállalja.
A Herkules néven ismert egykori
tégla- és csempegyárat is romhalmazzá züllesztették az egykori vezetőik, és akárcsak a többi ipari
egység, évek óta ez is a város egyik
szégyenfoltját képezte. Külföldi befektetők jóvoltából Kaufland áruházat építenek a helyére. Így a

városnak az a része teljesen új arculatot kap az új híd és egy új áruház
létesítésével.
Csekély választási lehetőség
– Milyen alternatív útvonalakat
biztosítanak majd a közúti közlekedés számára? – kérdeztük az elöljárót.
– A jelenlegi hídtól lefele eső szakaszra egy gyaloghidat építenek a
gyalogosok és kerékpárosok számára. A nehézgépjármű-forgalmat
az Ádámos felé vezető terelőútra
irányítják, és kerülővel lehet majd
visszatérni a város központi övezetébe. A Fenyő/Bradului utcán Csü-

iskolák igazgatóit, a vezetőségi tagokat és az öregdiákokat, a líceum,
a kollégium és a római katolikus iskola tanárait, diákjait. Kirsch Attila
beszédében hangsúlyozta: „216 év
távlatában közösen tudunk tisztelegni a világhírű tudós emléke előtt,
és közösen érezhetjük azt a szellemiséget, amit a nemeuklideszi geometria megalapítója, Bolyai János
jelentett és jelent iskolánknak, Marosvásárhelynek, Erdélynek és a
nagyvilágnak. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy a két világhírű matematikus, Bolyai Farkas és Bolyai
János munkásságával megszentelte
ezt a helyet, a mi mindenkori iskolánkat”.
Dr. Weszely Tibor matematikus,
tudománytörténész, író, Bolyai-kutató, egyetemi docens, a baráti kör
vezetőségi tagja pillanatképeket
elevenített fel Bolyai János életpályájáról.
Az ünnepi tisztelgés színes kulturális programját a Bolyai líceum
diákjai szolgáltatták. Bíró Sára tizedikes tanuló előadásában Kiss

Jenő: A fiúhoz az apáért című verset hallhattuk. Az iskola 5. osztályának néptánccsoportja vajdaszentiványi táncokat adott elő. Tóth
István A Bolyaiak versét magyar,
angol, német, francia és olasz nyelven is hallhattuk a diákok előadásában. Az iskola népes kórusa az
Örömóda és a Bolyai-induló éneklésével zárta a műsort.
Idén első alkalommal kerültek
kiosztásra a baráti kör osztályközösségi díjai az emlékünnepségen,
amit eddig az iskolai évzárón kaptak a ballagó osztályok. A 12.-es
osztályok osztályközösségi díjaiban
egyaránt részesült a Bolyai líceum
hét, valamint a Református Kollégium és a katolikus iskola két-két
végzős diákja.
Az iskola legjobb tanulói ismét
dicséretet kaptak a kémia és biológia tárgykörben nyújtott legkiválóbb eredményekért. Kiosztásra
kerültek a hagyományossá vált családi alapítványok díjai, a legjobb
kémikusnak a Bodor-díj és biológusnak a Száva-díj.

Bolyai Jánosra emlékeztek

„Azzá leszünk, amit tudunk;
addig megyünk előre, amíg a
tudásunk ezt megengedi.”
Bolyai
János
szavaival
indította útnak Császár Mónika
műsorvezető az immár hagyományossá vált Bolyai
János-emlékünnepséget.

Szente Anna Ágota

A Schola Particula 1557 – Bolyai
2000 Egyesület az idén 18. alkalommal tisztelgett a 216 éve született Bolyai János életpályája előtt
december 13-án, csütörtökön a Bolyai Farkas Elméleti Líceum – Református Kollégium dísztermében.
Elsőként ünnepi beszédében Mátéfi István, a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum, majd Benedek Zsolt, a Református Kollégium, valamint Tamási Zsolt, a II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Líceum igazgatója köszöntötte a résztvevőket.
Kirsch Attila, az Öregdiákok Baráti Körének elnöke tisztelettel köszöntötte a meghívottakat, az

dőtelke felé lehet esetleg a személygépkocsi-forgalom másik alternatívája mindaddig, míg a híd építését
befejezik.
– A járműforgalom elterelése
miatt Ádámoson egyelőre elképzelhetetlennek tartják a zavartalan
forgalmat, a helybéliek szerint a
dupla kanyarban állandósulhatnak a forgalmi dugók. Nem lehet a
lebontott vegyipari kombinátnak a
terelőútra nyíló bejáratát hasznosítani, annak területén vezetni át a
Dicsőbe visszairányuló forgalmat?
Ott ugyanis még áll a Kis-Küküllőre
épített híd.
– Mivel az egykori vegyipari
kombinát területe magántulajdonban van, és az egykori lebetonozott
udvarú létesítmény teljes betonaljzatát felmarták, ez az elképzelés

sajnos nem kivitelezhető – fejtette
ki a polgármester.
Dicsőszentmárton vashídját az
Osztrák–Magyar Monarchia idején
építették. Az 1912-ben átadott vashíd szerkezete az évek során meggyengült, a nagy kapacitású
teherszállítók számára az áthaladás
veszélyessé vált. A híd aljzata is
0,75-1 méterrel a jelenleg megállapított árvízszint alatt van, ami azt
jelenti, hogy nagyobb árhullám
esetén a híd visszatarthatja a folyóvizet, és az eláraszthatja a várost.
Mindezek figyelembevételével
sürgősségi határozattal döntött a
helyi önkormányzat képviselőtestülete egy híd építéséről, és fogadták el a Kis-Küküllőt átszelő új híd
építésének a műszaki-gazdasági
mutatóit.

Csökkent az állattenyésztőknek
szánt támogatás

Fotó: Nagy Tibor

A Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség
(APIA) kiszámította, hogy
mennyi támogatást nyújtanak az idén a tej- és
húshasznú szarvasmarha tenyésztéséért. Míg 2015-ben
az egy főre eső uniós támogatás közel 1000 euró volt,
addig az idén 340,90 eurót fizetnek állatonként – jelentette be Adrian Pintea, az
országos ügynökség vezérigazgatója.

A legutóbbi kormányülésen fogadták el a társult támogatások határértékeit, amelyeket a Hivatalos
Közlönyben is közzétettek. A mezőgazdasági minisztérium számításai szerint a kormány a következő
keretösszegeket fogadta el: a 2018as mezőgazdasági évre állattenyésztőknek társult támogatásra
1.540.000
eurót,
vagyis

Fotó: Vajda György

485.695.127 lejt különítettek el.
Kategóriánként: 1.540.000 eurót,
vagyis 7.182.252 lejt utalnak
át a bivalytenyésztőknek (tejhasznú
bivalyokra), 12.075.000 eurót,
vagyis 56.315.385 lejt hús-,
90.499.500
eurót,
vagyis
422.071.568 lejt tejhasznú szarvasmarhákra és 27.000 eurót, vagyis
125.922 lejt selyemhernyó-tenyésztésre.
Az APIA december 11-étől fizeti
ki a támogatást. Eszerint a tejhasznú szarvasmarhákért állatonként 340,9, a húshasznúért 291,4,
a bivalyokért 160,8 eurót fizetnek
ki a Központi Európai Bank 2018.
szeptember 28-i árfolyama szerint,
azaz 1 euró – 4,6638 lej értékben.
Míg a földalapú és a termelés után
járó támogatást részletekben fizetik, addig ezt az összeget egyben
kapják meg a gazdák. A kifizetési
határidő: 2019. június 30. (v.gy.)
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Még egy meccs
az alapszakasz végéig

1073.
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Díjazták 2018 legjobb Maros megyei sportolóit

Szerkeszti: Farczádi Attila

Bálint Zsombor

Alapos ruhát kapott a Marosvásárhelyi CSM női kosárlabdacsapata a
B értékcsoport éllovasátótól, a Konstancai Phoenixtől, miután a hétvégi
fordulóban szabadnapos volt. Ionel
Brustur csapatába visszatért Angel
Robinson és Bianca Nagy-Voica,
azonban Mészáros Kata továbbra is
hiányzott a keretből. A Phoenix, az
elejétől a végéig uralva a találkozót,
38 ponttal szerezte meg a győzelmet.
Nem volt izgalmakkal teli mérkőzés, a konstancai éllovas, amely már
a meccs előtt biztos volt a B csoport
megnyerésében és abban, hogy a középszakaszban a Piros csoportban
játszhat, már az első negyedben lerohanta a házigazdákat, aztán folyamatosan növelte az előnyét. Elsősorban
a dobások pontosságában voltak sokkal jobbak vendéglátójuknál, ami az
ellenfél védekezése minőségének a
mutatója is egyben. Ugyanezt sugallja, hogy a tengerpartiak hét dobást blokkoltak, a nullával szemben.
A marosvásárhelyi csapattól végül is
már egy ideje megszokhattuk, hogy

40% alatti hatásfokkal dob mezőnyből, ez most sem volt másként
(37%), míg a vendégek majdnem
kétszeres mutatóval (65%) rendelkeztek. Érdekes módon, noha a palánk alól hiányzott Mészáros, a
lepattanózásban nem volt különbség
(38-38). A CSM viszont 18 labdát
adott el, ami elég magas szám.
A női kosárlabda-bajnokság alapszakaszából még egy forduló van
hátra, ennek keretében a Marosvásárhelyi CSM ma a Bukaresti Agronomia otthonába látogat. Ezt követően
januártól a középszakasz Sárga csoportjában folytatja a szereplését,
amelyben ugyanazok a csapatok
vesznek részt, amelyek a B értékcsoportban is voltak, kivéve a Konstancát, amely a Piros csoportba avanzsál.
A középszakasz végén a Sárga csoport első helyezettje részt vehet az 18. helyek rájátszásában, a többiek a
9-13. helyeken osztoznak. Emlékeztetőül: a szövetséghez a májusi közgyűlésig ideiglenesen csatlakozott
klubként a CSM-nek nincs joga részt
venni az 1-8. helyek rájátszásában
akkor sem, ha történetesen az első
helyen végez a Sárga csoportban.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, B értékcsoport, 13. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Konstancai Phoenix 55:93 (12-27, 19-24, 16-19, 823)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Vlad Potra
(Kolozsvár), Ionuţ Moraru (Kolozsvár), Diana Oprea (Brassó). Ellenőr: Alexandru Columban (Kolozsvár).
CSM: Robinson 22 pont, Nagy-Voica 13 (1), Maxim 10 (2), Radu
4, Bobar 4, Badi 2, Feiseş, Bokor, Ignat-Kleemann, Borşan.
Phoenix: Fota 21 (1), Douglas 18 (1), Erak 15 (3), Cutaş 12 (2), E.
Armanu 8, T. Armanu 5, Fleşer 5, Jovanović 3, Beldian 3, Duşa 3

Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Ligában
* A értékcsoport, 6. forduló: Aradi ICIM – Szatmárnémeti CSM
52:66; 7. forduló: Kolozsvári U – CSM Târgovişte 67:73; 9. forduló:
Szatmárnémeti CSM – CSM Târgovişte 76:62, Aradi ICIM – Brassói
Barcaság 85:73, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Kolozsvári U 77:56.
* B értékcsoport, 12. forduló: Bukaresti Agronomia – Konstancai
Phoenix 68:75, Kézdivásárhelyi SE – Bukaresti Rapid 63:74, Nagyváradi CSU – CSM Alexandria 61:40, a Marosvásárhelyi CSM állt;
13. forduló: Kézdivásárhelyi SE – Bukaresti Agronomia 70:53, Marosvásárhelyi CSM – Konstancai Phoenix 55:93, Bukaresti Rapid –
Nagyváradi CSU 63:65, a CSM Alexandria állt; 14. forduló: Konstancai Phoenix – CSM Alexandria 66:41.
Az A értékcsoport rangsora
1. Sepsiszentgy. 9/0
18
2. Szatmárnémeti 7/2
16
3. Târgovişte
4/5
13
4. Brassó
4/5
13
5. Arad
3/6
12
6. Kolozsvár
0/9
9

A B értékcsoport rangsora
1. Konstanca
11/1
22
2. Rapid
7/5
19
3. Nagyvárad
8/3
18
4. Marosvhely 6/5
17
5. Kézdivhely
4/7
15
6. Alexandria
2/10
14
7. Agronomia
2/9
13

Bálint Zsombor

Kiosztották a megye idei legjobb
sportolóinak járó díjakat. Az idén abszolút premierként a megyei tanács
és Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala nem rendezett külön sportgálát, hanem a város is a megyei
sportigazgatóság hivatalos díjazásához csatlakozott, amelyet a megyei
tanács is támogatott.
Ugyancsak teljes mértékű újdonságként az újságírók nemcsak a díjazottak hivatalos listáját kapták
kézhez (miután voltak olyan évek is,
hogy ha nem jegyzeteltek elég gyorsan, akkor csak kérdezősködéssel
tudták kipótolni a véletlenül kimaradt
neveket), hanem azt a kritériumrendszert is, amelyet a szakminisztérium
dolgozott ki ilyen célzattal a sportolók rangsorolására. Minden bizonynyal ezzel akarták elejét venni a
korábbi években mindannyiszor
megjelenő elégedetlenségnek azok
részéről, akik úgy érezték, nem bántak velük igazságosan. Tegyük gyorsan hozzá, ezeket a kritériumokat is
szubjektív szempontok szerint állították valakik össze, hiszen lehetetlen összehasonlítani az almát a
fügével és a curlingot az amerikai
futballal, így a rangsor is egy ilyen
szubjektív értékrendszer eredménye.
Mi azonban valamennyiük teljesítményéről csak elismeréssel szólhatunk. Az ifjúságiaknál talán éppen
emiatt a győztes kivételével nem állították sorrendbe a többi díjazottat.
Az idei gála sajátosságaként továbbá mindössze egyetlen sportcsapatot díjaztak – érthető módon,
hiszen az összes többi egyetlen év
alatt omlott össze a sporttámogatási
rendszer megszűnése miatt.
A 2018-as sportgála előzeteseként
a ligeti sportcsarnok halljában megnyitották a marosvásárhelyi sport
múzeumát, amelyben a helyi sportolók által szerzett értékes trófeák, a
nagy eredmények idejében használt
sporteszközök láthatók, mint például
az a mez, amelyet Simon László –
akit Marosvásárhely legnagyobb
XX. századi sportolójának szavaztak
meg – a birkózó-világbajnoki címe
megszerzésekor viselt. Mint megtudtuk, érdemes többször is megtekinteni a kiállítást, mert a tárgyak
cserélődni fognak, máris nagyon
sokan jelezték, szívesen kölcsönadják az általuk megnyert trófeákat,
hogy a sportkedvelők sokasága is
megtekinthesse ezeket.

Fotó: Nagy Tibor

Maros megye legjobb felnőtt sportolói 2018-ban
1. Hârgău Constantin (evezés, Marosvásárhelyi Mureşul) – kétszeres Európa-bajnok
2. Apostolache Kiss Andrea (wushu, Marosvásárhelyi Mureşul)
– Európa-bajnok
3. Varó Norbert (lábtenisz, Gombos Martial Arts) – világbajnok
4. Duka Tilda (teke, Romgaz-Elektromaros) – vb-bronzérmes,
BL-ezüstérmes
5. Székely Ildikó (karate, Sakura) – vb-ezüstérmes
6. Schlier Zsuzsa (vívás, Marosvásárhelyi ISK) – vb-ezüstérmes
Románia csapatával
7. Popescu Rareş (birkózás, Marosvásárhelyi ISK) – országos
bajnok és kupagyőztes, vb-résztvevő
8. Fángli Henrietta (úszás, Marosvásárhelyi ISK) – országos bajnok, Balkán-bajnoki bronzérmes
9. Victor Văsieşiu (sakk, Marosvásárhelyi ISK) – Európa-bajnok Románia csapatával
10. Pop Gabriel (ejtőernyős, Elie Carafoli aeroklub) – országos
bajnok, Európa-bajnok

Maros megye legjobb ifjúsági sportolói 2018-ban
1. Lircă Georgiana (birkózás, Marosvásárhelyi ISK) – országos,
Balkán- és Európa-bajnok
2-10. Gorea Bogdan és Ignat Alexandru (evezés, Mureşul) – országos bajnokok
Seres Bernadett (teke, Romgaz-Elektromaros) – 4-szeres országos bajnok
Racoţan Tudor (birkózás, Marosvásárhelyi ISK) – országos bajnok és felnőtt országos ezüstérmes
Mihnea Ionuţ Ognean (sakk, Marosvásárhelyi ISK) – 4-szeres
országos bajnok, Eb-5. hely
Făgăraş Darius (atlétika, Marosvásárhelyi Sportlíceum) – kétszeres országos bajnok 400 méteren és 400 méter gáton
Biró Anita (taekwondo, Tornado) – országos bajnok, Balkán-bajnoki bronzérmes
Silaghi Gabriel (kerékpár, Mureşul) – kétszeres országos bajnok
Cornea Marius (kendó, Kashi) – kétszeres országos bajnok.
Maros megye legjobb csapatai 2018-ban
* felnőtt: Marosvásárhelyi Romgaz-Elektromaros női tekecsapata – a Bajnokok Ligája ezüstérmese
* ifjúsági: Marosvásárhelyi Olimpic lánykézilabda-csapata – országos bajnoki ezüstérmes, a felnőtt A osztály résztvevője
Az év legjobb fogyatékkal élő sportolói
* látássárült karatézók: Bucur Daniel, Csíki Árpád, Halţiu Narcis, Szántó Attila, Pop Tinu Vasile, Suceachi Bogdan és Belean Alex
* látássárült tekézők: Boandă Claudia, Ördög Pál Levente,
Györfi Mózes, Pădurean Liliana, Strete Valentina
Nem látó bajnokok a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.10-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának meghívottja Szántó Attila és Nagy Biró Ibolya, a Marosvásárhelyi
Sakura
SE
nem
látó
parasportolói.
A
jujitsu-világbajnokkal, illetve országos aranyérmessel Szucher
Ervin az élet megpróbáltatásairól és a sport szépségéről beszélget.

Az egykori profik harcában elvérzett a PRESSing

A budapesti Nemzetstratégiai
Kutatóintézet szervezésében kilencedik alkalommal rendezték meg a
Kárpát-Haza elnevezést viselő, legnagyobb magyar–magyar amatőr
minifocitornát, amely a Kárpát-medence 44 csapatát és több mint 600
résztvevőjét vonultatta fel. A diósdi
turnén több Maros megyei gárda is
részt vett, az öregfiúk kategóriájába
a Marosszentgyörgyi Sárkányok, a
Gernyeszegi Maros-völgye, a Marosvásárhelyi Öregfiúk, valamint a
Romániai Magyar Újságírók Egyesületének válogatottja, a PRESSing
iratkozott be, míg az ifiknél a Nyá-

rádszeredai Csaba Királyfi képviselte a térséget.
A Székelyföldért Kupa kiírásában a „nagyok” színvonalas csatáját
az idén a Székelykeresztúr nyerte,
miután a döntőben legyőzte a Csíkmenasági Fenyőt. Az egykori futsalválogatott kapus Klein László és
a volt első osztályos labdarúgó
Ilyés Róbert látványos párharcából
parádés védéseivel az előbbi bizonyult jobbnak. A Maros megyei
csapatok az idei, rendkívül kiélezett
összecsapáson legfeljebb a negyeddöntőig jutottak. A torna egyik
színfoltja ezúttal is a sajtósok csa-

Karácsonyi Zsigmond, Bögözi Attila, Emil Moldovan, Csorbai Loránd, Czimbalmos Csaba, Kádár
Zoltán és Enyedi Csaba mellett
vendégjátékosként a Marosvásárhelyről elszármazott, az anyaországban élő Sipos Árpád, valamint
Sus Róbert lépett pályára, a legjobbkor váltva a hatvan fölötti alapembereket.

pata volt, amely drámai küzdelemMíg más csapatok igyekeztek
ben csúszott le a csoport második két-három volt profi játékost beépíhelyéről. Hiába a torna legponto- teni a kezdő hatosba, vagy legsabban záró védelme és a plusz hár- alábbis negyven év körüli
mas gólkülönbség, a PRESSing játékosokat használni, a PRESSing
kénytelen volt beérni az ötvenszá- ezúttal is a megszokott kerettel vázalékos mérleggel. Az újságírók gott neki: Szucher Ervin (csapatkaelőbb 4-0-ra verték a Váradért BT- pitány),
Szöllősi
László,
t, majd 1-0-ra a Hejj-hejj-Udvarhelyt, a harmadik meccsen
A csoport végeredménye
viszont nagy harcban kikaptak 1. Beregvidék
4
4
0
az örök rivális Gernyeszegtől 2. Gernyeszeg
4
2
1
(0-1), végül pedig a csoport- 3. PRESSing
4
2
0
első, a mindenkin átgázoló Be- 4. Hejj-hejj-Udvarhely 4
1
1
regvidék előtt is fejet hajtottak 5. Váradért BT
4
0
0
(1-2).

0
1
2
2
4

12-6
5-4
6-3
7-7
4-14

12
7
6
4
0
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Kiesett a Lipcse és az AC Milan

A Lipcse és az AC Milan is búcsúzott az Európa-ligától, mivel a csoportkör utolsó, hatodik fordulójában
előbbi csak 1-1-es döntetlent játszott a vendég Rosenborggal, míg utóbbi 3-1-re kikapott az Olimpiakosz otthonában csütörtökön.
A magyar válogatott kapusát, Gulácsi Pétert nem nevezték, míg a védő Willi Orbán végigjátszotta a találkozót a német együttesben, amely a 86. percben kapta a
kiesést jelentő gólt, a norvégok pedig ezzel elkerülték,
hogy pont nélkül búcsúzzanak a sorozattól. A lipcseiek

Eredményjelző

továbbjutásához a Celtic Glasgow veresége is kellett
volna, a skót csapat hazai pályán 2-1-re alulmaradt a
százszázalékosan csoportelső osztrák Salzburggal szemben.
A Milan úgy esett ki, hogy az Olimpiakosz 3-1-es sikerével pontszámban utolérte az olasz csapatot, s így az
egymás elleni eredmény sem döntött a két együttes között, a gólkülönbségük pedig a görögöknek volt jobb.
A Prágai Slávia a csoportgyőztes Zenit 2-0-s felülmúlásával került a legjobb 32 közé.

Labdarúgó Európa-liga, csoportkör, 6. (utolsó) forduló:
* A csoport: Ludogorec (bolgár) – Zürich (svájci) 1-1,
AEK Larnaca (ciprusi) – Bayer Leverkusen (német) 1-5. A
csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Bayer Leverkusen 13 pont, 2. (és továbbjutott) Zürich 10, 3. Larnaca 5, 4.
Ludogorec 4.
* B csoport: Celtic Glasgow (skót) – Salzburg (osztrák)
1-2, Lipcse (német) – Rosenborg (norvég) 1-1. A csoport
végeredménye: 1. (és továbbjutott) Salzburg 18 pont, 2. (és
továbbjutott) Celtic 9, 3. Leipzig 7, 4. Rosenborg 1.
* C csoport: Prágai Slávia (cseh) – Zenit (orosz) 2-0,
Koppenhága (dán) – Girondins Bordeaux (francia) 0-1. A
csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Zenit 11 pont,
2. (és továbbjutott) Slávia 10, 3. Bordeaux 7, 4. Koppenhága 5.
* D csoport: Zágrábi Dinamo (horvát) – RSC Anderlecht
(belga) 0-0, Spartak Trnava (szlovák) – Fenerbahce (török)
1-0. A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Dinamo
14 pont, 2. (és továbbjutott) Fenerbahce 8, 3. Spartak 7, 4.
Anderlecht 3.
* E csoport: Arsenal (angol) – Qarabag (azeri) 1-0, Lisz-

szaboni Sporting (portugál) – Vorszkla (ukrán) 3-0.
A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Arsenal
16 pont, 2. (és továbbjutott) Sporting 13, Vorszkla 3
(4-13), 4. Qarabag 3 (2-13).
* F csoport: Olimpiakosz Pireusz (görög) – AC
Milan (olasz) 3-1, Dudelange (luxemburgi) – Real
Betis (spanyol) 0-0. A csoport végeredménye: 1. (és
továbbjutott) Real Betis 12 pont, 2. (és továbbjutott)
Olimpiakosz 10 (11-6), 3. AC Milan 10 (12-9), 4.
Dudelange 1.
* G csoport: Bécsi Rapid (osztrák) – Glasgow Rangers
(skót) 1-0, Villarreal (spanyol) – Moszkvai Szpartak (orosz)
2-0. A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Villarreal
10 pont, 2. (és továbbjutott) Rapid 10, 3. Rangers 6, 4.
Szpartak 5.
* H csoport: SS Lazio (olasz) – Eintracht Frankfurt
(német) 1-2, Olympique Marseille (francia) – Apollon (ciprusi) 1-3. A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Eintracht 18 pont, 2. (és továbbjutott) SS Lazio 9, 3. Apollon 7,
4. Marseille 1.
* I csoport: Genk (belga) – Sarpsborg (norvég) 4-0, Besiktas (török) – Malmö (svéd) 0-1. A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Genk 11 pont, 2. (és továbbjutott)
Malmö 9, 3. Besiktas 7, 4. Sarpsborg 5.

Európa-liga: A Vidi bravúros döntetlennel esett ki

Bravúros döntetlennel búcsúzott a Vidi FC a
Jegyzőkönyv
labdarúgó Európa-ligától: a magyar bajnok 2Labdarúgó Európa-liga, csoportkör, L cso2-t játszott az angol Chelsea csapatával a Groupama Arénában, de így is kiesett, mivel a port, 6. (utolsó) forduló:
Vidi FC – Chelsea FC (angol) 2-2 (1-1)
fehérorosz BATE Boriszov nyert a görög
PAOK vendégeként.
Budapest, Groupama Aréna, 19.242 néző,
A Chelsea veretlenül, 16 ponttal végzett a né- vezette: Stavrev (macedón).
gyes élén a kilencpontos BATE-t megelőzve. A
Gólszerzők: Ampadu (32 – öngól), Nego
Vidi hét, a PAOK három ponttal zárt. A magyar (56.), illetve Willian (30.), Giroud (75.).
csapat akkor jutott volna a kieséses szakaszba,
Sárga lap: Juhász R. (66.), Huszti (69.), Viha több pontot szerez a zárókörben, mint a nícius (73.), Nego (76.), illetve Loftus-Cheek
BATE, de mivel a rivális győzött Szalonikiben,
a még nagyobb bravúr is kevés lett volna a Vi- (79.).
Vidi FC: Kovácsik – Fiola, Juhász R., Vidinek.
A mérkőzés elején nem úgy tűnt, hogy más nícius, Stopira – Nego, Hadzic (85. Pátkai),
meccset láthatnak a Groupama Arénába kiláto- Nikolov – Huszti (81. Hodzic), Milanov (81.
gató nézők, mint amilyet a Stamford Bridge-en, Kovács I.) – M. Scepovic.
ugyanis a Chelsea sokkal többet birtokolta a
Chelsea: Caballero – Zappacosta, Christenlabdát, a Vidi pedig keményen védekezett. sen, Ampadu, Emerson – Barkley, Fabregas,
Ennek ellenére a magyar bajnok előtt adódtak Loftus-Cheek – Willian (56. Pedro), Morata
nagyobb lehetőségek: előbb Boban Nikolov lö- (45+1. Giroud), Hudson-Odoi.
vése kerülte el a kaput, majd Marko Scepovic
alig maradt le Georgi Milanov beadásáról.
Az angolok sokat táMestermérleg
madtak, és a 30. percben
Willian húszméteres sza* Marko Nikolic (Vidi): „Nagyon boldog vagyok, mert játékobadrúgása után megszerezték a vezetést. Nem saim az utolsó másodpercig hatalmasat küzdöttek. Már a szünetben
kellett sokat várni a fehér- tudtuk, hogyan áll a PAOK – BATE találkozó, ennek ellenére győzni
váriak góljára sem: két akartunk. Éppen ezért büszke vagyok a csapatra, jó képet festett ez
perc múlva Huszti Sza- a klubról és a magyar futballról. Talán nyerhettünk is volna, de így
bolcs szögletét Ethan Am- is egyetlen csapatként tudtunk pontot szerezni a Chelsea ellen. Amipadu
fejelte
saját
kapujába. A 42. percben kor megállapodtam a klub vezetőivel, egy hároméves projektet terközel volt a második veztünk csoportkörrel a végén, de egyből összejött a bajnoki cím,
hazai találat is, amikor majd a csoportkör is. Az új stadion kész, a projekt folytatódik, most
Scepovic lekészített lab- kellenek megfelelő lépések ahhoz, hogy öt év alatt három-négy aldáját Loic Nego bom- kalommal megismételjük a mostani szereplést, s nem tízévente egybázta kapura, ám Willy szer. A Vidi UEFA-együtthatója nyáron négy pont körül volt,
Caballero nagyot védett.
jelenleg pedig már kilenc, ez pedig könnyebb sorsolást hozhat jöFordulást követően az vőre. Jó irányba halad a klub, én pedig boldog vagyok Fehérváron.”
első helyzet ismét a haza* Maurizio Sarri (Chelsea): „Játékosaink sok taktikai hibát köiak előtt adódott, amikor
vettek
el, és gyakran vesztettek labdákat. Ennek ellenére elégedett
Huszti sarokrúgását Stopira tisztán fejelhette ka- vagyok a csapat karakterével, mert jól reagált a Vidi második gólpura, ám a labda fölé jára. A fiatalok helytálltak, Hudson-Odoi jól játszott, Ampadu pedig
szállt. A Chelsea továbbra nem hibáztatható az öngólért, mert az nem kizárólag az ő hibája
is nagy fölényben volt, volt. A Vidi nagyon jó csapat, főleg a védekezése kiváló. A magyasokat birtokolta a labdát, rok közül Kovács István játéka tetszett nagyon mindkét mérkőzésen,
de a hazai tizenhatos kör- bár ezúttal csak csereként kapott lehetőséget.”
nyékén elfogyott a lendülete. A Vidi a gyors
ellentámadásokban bízott,
amely eredményre vezetett: Milanov indult meg a
bal oldalon, pontos beadását Nego bombázta a hálóba. A hátrányba került
vendégek óriási nyomást
helyeztek a hazai kapura,
kétpercenként alakítottak
ki ziccereket Kovácsik
Ádám kapujánál, ám a 75.
percig nem tudtak betalálni. Akkor ismét szabadrúgásból
voltak
eredményesek, Olivier
Giroud húsz méterről védhetetlenül tekert a kapu
jobb felső sarkába. A hátralévő időben is inkább az
angolok akarata érvénye- Az egyenlítő gól a labdarúgó Európa-liga L csoportjában játszott Vidi FC – Chelsea mérsült, ám gól már nem szü- kőzésen a Groupama Arénában 2018. december 13-án. Középen, a földön Ethan Ampadu,
letett.
az öngól szerzője. MTI/Illyés Tibor

Fotó: 90min.com

* J csoport: Akhisar (török) – Standard Liege (belga) 00, Sevilla (spanyol) – Krasznodar (orosz) 3-0. A csoport
végeredménye: 1. (és továbbjutott) Sevilla 12 pont, 2. (és
továbbjutott) Krasznodar 12, 3. Standard Liege 10, 4. Akhisar 1.
* K csoport: Dinamo Kijev (ukrán) – Jablonec (cseh) 01, Rennes (francia) – Asztana (kazah) 2-0. A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Dinamo Kijev 11 pont, 2.
(és továbbjutott) Rennes 9, 3. Asztana 8, 4. Jablonec 5.
* L csoport: PAOK (görög) – BATE Boriszov (fehérorosz) 1-3, Vidi FC – Chelsea (angol) 2-2. A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Chelsea 16 pont, 2. (és
továbbjutott) BATE Boriszov 9, 3. Vidi FC 7, 4. PAOK 3.
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény
rangsorolt.

Bajnokok Ligája: Kikaptak a nagyok,
hatgólos thriller Amszterdamban

az
Utolsóként
Olympique Lyon jutott a Bajnokok Linyolcadgája
döntőjébe, miután a
csoportkör szerdai
utolsó játéknapján 11-es döntetlent ért el
Kijevben, a Sahtar
Donyeck vendégeként.
A mérkőzésen a
házigazda ukrán csapat szerezte meg a
vezetést, de az előző
négy csoportmecs- Thomas Müller „fejrúgása” piros lapot ért. Fotó: FootyRoom
csén egymás után
is kevés volt a sikerhez. A hajrában
döntetlent elérő francia együttes egyen- ugyanis
egy tizenegyesből szerzett góllíteni tudott, és a lefújásig megőrizte az lal egyenlített
Bayern, amely aztán a
1-1-es eredményt. A Lyon így csoport- 90. percben újraa megszerezte
a vezetést,
másodikként lépett tovább a legjobb 16 de a hazaiak az utolsó pillanatokban
közé, veretlenül, egy győzelemmel és öt még ki tudtak egyenlíteni. A csoportot
döntetlennel. A csoport másik találkozóígy is a Bayern nyerte meg.
ján a magyar válogatott Szalai Ádámot azonban
A
H
csoportban
a csoportelsőség még
eltiltás miatt nélkülöző Hoffenheim 2-1- kérdéses volt a szerdai
meccsek előtt,
re kikapott a forduló előtt már biztosan
a harmadik és így Európa-ligás Vacsoportelső Manchester City vendége- ám
lencia 2-1-re legyőzte a vendég Manként.
chester
Unitedet, így a Juventusnak nem
Az E csoportban az Ajax és a Bayern
szüksége a győzelemre Bernben, a
München a csoport első helyéért csapott volt
Boys otthonában, ahol 2-1-es veössze Amszterdamban. A mérkőzés nagy Young
reséget
szenvedett. Érdekesség, hogy a
izgalmakat, két piros lapot és két tizen- Manchester
Unitedben Phil Jones öngólt
egyest is hozott, és végül 3-3-as döntet- szerzett,
a BL-ben legutóbb 2011lennel zárult. A vezetést a müncheni ben volt amire
példa
a Vörös Ördögöknél, a
együttes szerezte meg az első félidő elején, a második játékrészben aztán előbb vétkes akkor is Jones volt.
egyenlített, majd fordított az Ajax, de ez
Eredményjelző

Folytatás februárban,
ma sorsolnak

Ma Nyonban tartják a labdarúgó
Bajnokok Ligája kieséses szakaszának sorsolását, a február 12-13-án és
19-20-án rendezendő nyolcaddöntőben az angolok képviseltetik magukat
a legtöbb csapattal, szám szerint
néggyel. A sorsolásnál a csoportelsőket párosítják össze a csoportmásodikokkal
úgy,
hogy
azonos
nemzetbeliek, illetve korábbi csoportellenfelek nem kerülhetnek össze. A
csoportelsők kezdik majd idegenben
a párharcokat.
A BL nyolcaddöntőjébe jutott csapatok:
* csoportelsők: Real Madrid (címvédő, spanyol), Juventus (olasz),
Bayern München (német), FC Barcelona (spanyol), Manchester City
(angol), FC Porto (portugál), Borussia
Dortmund (német), Paris Saint-Germain (francia)
* csoportmásodikok: AS Roma
(olasz), Ajax (holland), Manchester
United (angol), Atlético Madrid (spanyol), FC Schalke 04 (német), Liverpool (angol), Tottenham Hotspur
(angol), Olympique Lyon (francia)

Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) forduló:
* E csoport: Benfica (portugál) –
AEK Athén (görög) 1-0, Ajax Amsterdam (holland) – Bayern München
(német) 3-3. A csoport végeredménye: 1. Bayern München 14 pont, 2.
Ajax 12, 3. Benfica 7, 4. AEK Athén
0.
* F csoport: Manchester City
(német) – Hoffenheim (német) 2-1,
Sahtar Donyeck (ukrán) – Olympique
Lyon (francia) 1-1. A csoport végeredménye: 1. Manchester City 13
pont, 2. Olympique Lyon 8, 3. Sahtar
Donyeck 6, 4. Hoffenheim 3.
* G csoport: Real Madrid (spanyol) – CSZKA Moszkva (orosz) 03, Plzen (cseh) – AS Roma (olasz)
2-1. A csoport végeredménye: 1. Real
Madrid 12 pont, 2. Roma 9, 3. Plzen
7, 4. CSZKA Moszkva 7.
* H csoport: FC Valencia (spanyol) – Manchester United (angol) 21, Young Boys (svájci) – Juventus
(olasz) 2-1. A csoport végeredménye:
1. Juventus 12 pont, 2. Manchester
United 10, 3. Valencia 8, 4. Young
Boys 4.
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény döntött.
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Három gól volt a Sepsi születésnapi ajándéka

Alighanem Románia egyetlen
hómentes pályáján lépett pályára
vasárnap kora délután a Sepsi OSK
az 1. ligás labdarúgó-bajnokságban,
ám a călăraşi-i Ion Comşa-stadion
sáros, ázott gyepszőnyege így is komoly kihívás elé állította mind a
székelyföldi csapatot, mind a házigazda Dunăreát. Az alkalmazkodás
minden téren a vendégeknek sikerült jobban, nemcsak a pályán futballozott jóval hatékonyabban a
Sepsi OSK, hanem mintegy 30 fős

szurkolótábora hangja uralta a mérkőzést. A háromgólos győzelem
remek ajándék volt a születésnapját
ünneplő Diószegi László elnöknek,
a klub megálmodójának és létrehozójának, számolt be a találkozóról
az NSO.
Eugen Neagoe, a Sepsi edzője
újra a kezdőbe jelölte az előző öt
fordulóban mellőzött kapust, Niczuly Rolandot, valamint a center
Marko Szimonovszkit. Előbbinek
csak az első félidőben akadt némi

Eredményjelző
* 1. liga, 19. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – FC Botoşani
0-1, CSU Craiova – FC Voluntari 3-1, Bukaresti FCSB – Konstancai
Viitorul 2-0; 20. forduló: Concordia Chiajna – Jászvásári CSM Politehnica 3-6, FC Voluntari – Gyurgyevói Astra 1-1, Medgyesi Gaz
Metan – Nagyszebeni Hermannstadt 0-2, Bukaresti Dinamo – CSU
Craiova 3-0, Dunărea Călăraşi – Sepsi OSK 0-3. Az élcsoport: 1.
Kolozsvári CFR 40 pont, 2. FCSB 37, 3. Craiova 35, 4. Viitorul 33,
5. Sepsi OSK 30.
* 2. liga, 21. forduló: FC Argeş – Zsilvásárhelyi Pandurii 3-1, Kolozsvári Universitatea – Chindia Târgovişte 3-1, Temesvári Ripensia
– Nagyváradi Luceafărul 2-0, Dacia Unirea Brăila – Temesvári ACS
Poli 2-0, Bukaresti Daco-Getica – Academica Clinceni 0-2, CS Mioveni – Sportul Snagov 0-4, Bákói Aerostar – Bukaresti Metaloglobus 9-1, Konstancai SSC Farul – Aradi UTA 1-1, Temesvári ASU
Politehnica – Energeticianul Şirineasa 0-0, Petrolul Ploieşti – CS
Baloteşti 5-1. Az élcsoport: 1. Snagov 46 pont, 2. Clinceni 45, 3. Ploieşti 45.
* NB I, 18. forduló: Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd Zsóry
FC 2-0, Kisvárda Master Good – MTK Budapest 1-0, Paksi FC –
Diósgyőri VTK 1-2, Szombathelyi Haladás – Debreceni VSC 0-2,
Budapest Honvéd – Újpest FC 2-2. Az élcsoport: 1. Ferencváros 39
pont, 2. Vidi 31, 3. Debrecen 30.
* NB II, 21. forduló: Békéscsaba 1912 Előre – Budaörs 2-0, BFC
Siófok – BSS Monor 1-0, WKW ETO FC Győr – Ceglédi VSE 1-0,
Nyíregyháza Spartacus FC – Credobus Mosonmagyaróvár 1-1, Kaposvári Rákóczi FC – Kazincbarcika 2-0, Duna Aszfalt TVSE –
Gyirmót FC Győr 3-4, Soroksár SC – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő
4-0, Vác FC – Dorogi FC 1-1. Az élcsoport: 1. Zalaegerszeg 41 pont,
2. Gyirmót 40, 3. Kaposvár 38.

dolga, és igazán nagyot egyszer
sem kellett védenie a nehézkesen
építkező, a kapura elsősorban csak
szögletek után veszélyes Dunărea
ellen, a macedón támadó a második
félidő elején három perc leforgása
alatt eldöntötte a meccset.
Igaz, akkor már vezetett a Sepsi,
a 18. percben Bryan Nouvier csapott le egy kósza labdára az ellenfél
tizenhatosában, és két védő mellett
elhúzva a kapu közepébe lőtt. A következő percben ugyan a hazaiak
szélsője, Cârnat is betalált, ám közben csapattársa, Ndiaye, lerántotta
Szimonovszkit,
így
Ovidiu
Haţegan játékvezető nem adta meg
a gólt.
A szentgyörgyiek higgadtabb és
érettebb futballja szünet után lett
igazán eredményes, előbb Szimonovszki a tizenhatos vonaláról tekerte ballal, magas ívben Lungu
kapus felett a hosszú sarokba a labdát, majd Rus segítségével vitt
végig egy kontrát, és a hazai hálóőr
lábai között lőtte be a harmadikat.
A három hónapja nyeretlen hazai
csapat morálja ezzel olyan mélyre
süllyedt, hogy Dobrosavlevici még
az üres kaput sem tudta eltalálni, hét
méterről jócskán fölé vágva a labdát. A végjátékba a Sepsi cseréi,
Velev és Sato vihették volna be a
negyedik találatot, de Lungu mindkétszer védeni tudott.
Sikerével a 30 pontos Sepsi OSK
ismét feljött az ötödik helyre, és
pénteken a Concordia Chiajna elleni hazai találkozóval zárja le a
2018-as esztendőt.

Marosvásárhelyi
ezüst- és bronzérmek
a Testvérvárosok Kupáján
Nyolc úszóval képviseltette magát a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub

a Testvérvárosok Kupájáért kiírt versenyen Miskolcon, amelyen a Magyarországról, Szlovákiából, Finnországból és Romániából érkezett 23
úszóklub 389 úszója szállt medencébe.
A Marosvásárhelyi ISK úszóinak eredményei:
– Orbán-Kis Orsolya (2005-ös születésűek korosztálya): két ezüstérem
– 100 m és 200 m mellúszás
– Vodă Victor (2004): bronzérem – 50 m gyorsúszás
– Gergely Ferenc (2004): bronzérem – 100 m hátúszás
– Gabor Roland, Feier Sebastian, Gabor Edmond, Vodă Victor összetételű gyorsváltó (2004): ezüstérem – 4x50 m

Az olimpiai bajnok orosz válogatott kiütötte a román csapatot

Az olimpiai bajnok orosz válogatott jutott elsőként döntőbe a franciaországi
női
kézilabda
Európa-bajnokságon, miután 28-22re legyőzte Románia csapatát a pénteki, párizsi elődöntőben.
Némi meglepetésre a románok
kezdtek jobban, sőt egy 5-1-es sorozattal elléptek ellenfelüktől, pedig
legjobb játékosuk, Cristina Neagu
súlyos térdsérülés miatt csak a lelátóról figyelhette a találkozót. Az oroszok Anna Vjahirjeva és Julija
Managarova vezérletével a szünet
előtt 17 másodperccel fordítottak, de
az első félidő összképe alapján jobbnak tűnt Ambros Martín szövetségi
kapitány együttese. A Győri Audi
ETO KC élén négy alkalommal is
Bajnokok Ligáját nyerő szakvezető
jelenleg éppen a legjobb orosz
klubcsapatot, a Rosztov-Dont irányítja, ez külön pikantériát adott a
meccsnek.
Egy 5-0-s széria végén az oroszok
három góllal vezettek a második felvonás elején, majd egy újabb ötös
sorozattal eldöntötték a találkozót,
amit Horváth Péter és Marton Balázs
személyében magyar játékvezetők
dirigáltak.
A mezőny legjobbja Anna Vjahirjeva volt, aki 17 lövésből 13 gólt dobott. A Siófok KC román kapusa,
Denisa Dedu 17 kísérletből hármat
hárított.
A két csapat összetétele:
* Románia: Denisa Dedu (3
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Fotó: a Marosvásárhelyi ISK közösségi oldala

rova (3), Marina Szudakova (1),
Elizaveta Malasenko, Antonina
Szkorobogatcsenko, Irina Sznopova,
Ardean Elisei (1), Cristina Florică Jaroszlava Frolova (1), Kszenia Ma(2).
keeva (3), Ana Viahireva (13), Ana
* Oroszország: Ana Szedojkina (9 Szen (4), Daria Dmitrieva (1), Maja
védés), Kira Truszova (2) – Polina Petrova, Daria Szamohina (1).
Kuznyecova (1 gól), Julia Manga-

védés), Julija Dumanszka (6 védés,
1 gól) – Aneta Udriştioiu, Laura Chiper (2 gól), Geiger Melinda, Cristina
Laslo (2), Anca Polocoşer, Ana-

Fotó: Pro TV

Maria Dragut (4), Eliza Buceschi
(3), Crina Pintea (3), Daniela Raţiu,
Raluca Băcăoanu, Bianca Bazaliu
(1), Gabriela Perianu (3), Valentina

LAPZÁRTA: Vereség a bronzmérkőzésen
Négygólos vereséget szenvedett a kisdöntőben Románia Hollandiától. A németalföldi csapat az elejétől a végéig vezetett, a románoknak egyetlen alkalommal sikerült egyenlíteniük, a 11. percben,
amikor Perianu egy kontrát lezárva megszerezte csapata harmadik
találatát. A hollandok azonban ezután négy gólt lőttek zsinórban,
majd a szünetig hétre is elhúztak (8-15). Szünet után – egy kisebb
román fellángolást követően –, amikor Groot betalált, már nyolcra
mentek a hollandok. Ekkor talán úgy érezhették, hogy megvan a
meccs, mert hagyták közelebb kerülni Pinteáékat, háromgólosnál
kisebbre azonban egyszer sem csökkent a két csapat közötti különbség, 24-20 lett a vége.

Francia fölény a Hollandia elleni meccsen
A másik ágon a világbajnok és házigazda francia csapat jutott a döntőbe, miután 27-21-ra legyőzte
Hollandiát a pénteki, párizsi elődöntőben.
Öt perc elteltével dobta első gólját a hazai csapat, ám azt követően pontosabb, erőteljesebb támadójátékának köszönhetően egy 6-1-es sorozattal elhúzott ellenfelétől. A hollandok szigorítottak a védekezésükön, így a szünet előtt fel tudtak zárkózni (12-11). Bár a második félidő elején egyenlített az előző
kontinenstornán ezüstérmes holland együttes, válaszként Siraba Dembélé vezérletével megint elléptek
a franciák, és egy 7-1-es szériával már a meccs háromnegyedénél eldöntötték a fináléba jutást. A mezőny
legjobbjának Estelle Nze Minkót választották, aki mind a hat lövését gólra váltotta.
Eredmény: Franciaország – Hollandia 27-21 (12-11).

Norvégia az ötödik
A legutóbb aranyérmes norvég válogatott végzett az ötödik helyen a franciaországi női kézilabda Európa-bajnokságon, miután
kilenc góllal legyőzte Svédország csapatát a pénteki helyosztón, Párizsban. A 15. percben még döntetlen volt az állás, ám ezt követően
9-1-es sorozatot produkáltak a hétszeres kontinensbajnok – 2002től mostanáig megszakítás nélkül nyolc alkalommal döntős – norvégok, és mint később kiderült, ezzel el is döntötték a találkozót. A
svédek ezt követően nem tudták csökkenteni a különbséget, és a közepes színvonalú mérkőzésen végül súlyos vereséget szenvedtek.
A mezőny legeredményesebb játékosa a svéd Anna Lagerquist
volt, aki kilenc lövésből hét gólt dobott. A meccs legjobbjának a Siófok KC norvég kapusát, Silje Solberget választották, aki 36 lövésből 18-at védett.
Eredmény, az 5. helyért: Norvégia – Svédország 38-29.

Súlyosnak bizonyult Cristina Neagu térdsérülése
Súlyosnak bizonyult Cristina Neagu térdsérülése, így a román
női kézilabda-válogatott és a Bukaresti CSM balátlövője számára
véget ért a szezon.
Neagu térde szerdán a Magyarország elleni mérkőzés 52. percében sérült meg a franciaországi Európa-bajnokság középdöntőjében, és a ChampSport International sportügynökség csütörtöki
tájékoztatása szerint keresztszalag-szakadást diagnosztizáltak nála.
Neagu ezzel a válogatott Oroszország elleni pénteki elődöntője és
vasárnapi helyosztója mellett a Bajnokok Ligája teljes tavaszi idényéről lemaradt.
A román válogatott eddigi hat Európa-bajnoki mérkőzésén
Neagu töltötte a legtöbb időt a pályán – meccsenként átlagosan
csaknem 56 percet –, és 82 lövésből 44 gólt szerzett, ezzel a góllövőlista második helyén állt. Súlyos sérülése ellenére a csapatkapitány
úgy döntött, nem utazik haza, a torna végéig hazája válogatottjával
marad Párizsban.
A sérüléssel végződő mozdulat előtt a védekező Planéta Szimonetta lökte meg Neagut. A magyar játékos csütörtökön a közösségi
oldalán elnézést kért ellenfelétől. „Nagyon sajnálom a szerencsétlen
esetet. A pályán ellenfelek vagyunk, de azon kívül sorstársak, senki
nem akar rosszat a másiknak. Együttérzek veled, és kívánom, hogy
mihamarabb térj vissza! Remélem, hamarosan újra találkozunk a
pályán” – üzente Planéta a román játékosnak.
A zsűri a videobírós visszajátszás után úgy döntött, hogy nem
bünteti a magyar jobbátlövőt, mert szabálytalansága nem volt súlyos, és nem volt szándékos.
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Egyre indulatosabbak a viták az újabb népszavazásról

Egyre indulatosabb viták dúl- vazás kiírásának a brit EU-tagságnak a brit belpolitikában az ról.
Blair szerint még Theresa May
EU-tagságról szóló esetleges
számára is észszerű megoldást kíújabb népszavazásról.

Vasárnap Theresa May konzervatív párti miniszterelnök is megszólalt az ügyben, szinte példátlanul
erőteljes nyilatkozatban bírálva
Tony Blairt, amiért a volt munkáspárti kormányfő az elmúlt napokban több, nagy feltűnést keltő
beszédben szorgalmazta az újabb
referendum kiírását. Blair hasonlóan erőteljes nyilatkozatban utasította vissza May bírálatát.
Tony Blair, aki 1997-től 2007-ig
töltötte be a kormányfői tisztséget a
jelenleg ellenzékben politizáló
Munkáspárt élén, az újabb referendumért kampányoló legnagyobb
brit civil szerveződés, a People’s
Vote pénteki londoni rendezvényén
felszólalva kijelentette, hogy megítélése szerint immár 50 százalék
feletti az esélye egy újabb népsza-

nálna a népszavazás kiírása, tekintettel arra, hogy a brit EU-tagság
megszűnésének (Brexit) feltételeiről általa elért egyezményt a parlamenti többség nem hajlandó
elfogadni.
A volt munkáspárti kormányfő a
hétvégén Brüsszelbe utazott, ahol
EU-tisztviselők előtt tartott beszédében kijelentette: az uniónak fel
kellene készülnie a Brexit március
29-i határidejének meghosszabbítására annak érdekében, hogy legyen
idő az újabb népszavazásról szóló
tárgyalásokra.
Theresa May a Downing Street
által ismertetett vasárnapi nyilatkozatában élesen elítélte Blair kijelentéseit. May szerint Tony Blair az
egykor általa is viselt miniszterelnöki tisztség és az általa egykor

szolgált brit nép ellen követett el inzultust azzal, hogy Brüsszelben
próbálja aláásni a jelenlegi kormány
tárgyalási pozícióit az újabb népszavazás szorgalmazásával.
A miniszterelnök szerint „most
már túl sokan próbálkoznak” a Brexit-folyamat kisiklatásával saját politikai érdekeikből ahelyett, hogy a
nemzet érdekeit helyeznék előtérbe.
Theresa May hozzátette: az ő kötelessége az, hogy teljesítse az EUtagságról 2016-ban tartott referendum döntését. A 2016-os népszavazáson a kilépésre voksolók kerültek
szűk, 51,89 százalékos többségbe.
A brit belpolitikában szinte példátlan, hogy hivatalban lévő miniszterelnök
ilyen
indulatos
hangvételű nyilatkozatban bírálja
valamelyik hivatali elődjét.
Tony Blair vasárnap nem kevésbé erőteljes hangvételű válaszközleményben utasította vissza
May bírálatát. Blair szerint ha a par-

lamentben nem lehetséges egyezségre jutni a Brexit-megállapodásról,
akkor logikus döntés lenne ismét a
választókhoz fordulni. A volt munkáspárti kormányfő szerint „furcsa
dolog” e logikát inzultusnak nevezni.
Tony Blair szerint felelőtlenség,
hogy „gőzhengerrel próbálnak átnyomni” a parlamenten egy olyan
Brexit-megállapodást, amelyet a
képviselők rossznak tartanak, és felelőtlenség az is, hogy Theresa May
ennek egyetlen alternatívájaként a
megállapodás nélküli Brexit veszélyével fenyegetőzik.
Blair megerősítette: arra szólítja
fel az EU-t és a brit parlamentet is,
hogy készüljenek fel az újabb referendumra, mivel a folyamatok „erősödő lendülettel” tartanak ebbe az
irányba. Blair nincs egyedül azzal
a véleményével, hogy a Brexit
ügyében kialakult belpolitikai patthelyzetet újabb népszavazás kiírásával kellene feloldani.

Sir John Major volt konzervatív
párti miniszterelnök – Blair egykori
politikai riválisa és közvetlen hivatali elődje – egy minapi interjúban
azt mondta: „sziklaszilárd megalapozottsága” lenne az újabb népszavazásnak a brit EU-tagságról,
mivel mára egyértelművé vált,
hogy a kilépésre voksolók a Brexitkampánytábor jórészt teljesíthetetlen ígéreteiben bízva szavaztak
Nagy-Britannia távozására az
EU-ból.
Az EU-val elért kilépési megállapodásról a londoni alsóháznak
kedden kellett volna szavaznia, de
Theresa May előző nap – újabb időpont kitűzése nélkül – elhalasztotta a
voksolást, azzal az indokkal, hogy súlyosak a nézeteltérések az ír-északír
határellenőrzés újbóli bevezetésének
elkerülésére szolgáló megoldás ügyében, és emiatt reménytelen lett volna
a Brexit-egyezmény elfogadtatása.
(MTI)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ELADÓ melegítőkályha. Tel. 0749-307739. (6/384)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (7/355)

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk december 17-én a marosszentgyörgyi id. SZÉKELY
ALBERTRE halálának 6. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük. Fia, Albert és családja.
(10/288-I)

Fájó szívvel emlékezünk december 17-én TÓTH AMÁLIA volt marosszentkirályi lakosra halálának
18. évfordulóján. Nyugalma legyen békés mindörökké! Emlékét őrzi férje, Jóska, lányai:
Gyöngyvér és Tünde, valamint
azok családja. (2/380)

ADÁSVÉTEL
ELADÓ disznó Ákosfalván. Tel. 0752532-099. (mp.)

MINDENFÉLE

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

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most!
Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (63058-I)

A PC HOUSE megbízható friss nyugdíjast alkalmaz ÉJJELIŐRNEK.
Az
önéletrajzokat
kérjük
e-mailben
a
jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (63058-I)

A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (63058-I)

MAGÁNCÉG ÁLTALÁNOS ORVOSI ASSZISZTENST alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 8-16 óra között:
0265/211-127. (sz.-I)
MAGÁNCÉG TAKARÍTÓNŐT alkalmaz munkakönyvvel. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 8–16 óra között: 0265/211127. (sz.-I)

AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPOLÁSÁRA, FELÜGYELETÉRE. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza
utazás, egészségügyi biztosítás, munkaszerződés, dupla bérezés az
ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a munkaviszony idejére. A
havi bérből a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket
az alábbi telefonszámon várunk: 0757-183-185. (62778-I)

A PETRY CÉG két tapasztalattal rendelkező CSONTOLÓT alkalmaz. Részletek a 0733-990-055-ös telefonszámon. (sz.-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz a következő
programmal: hétfőtől szombatig, hétfőtől péntekig és csak szombatra. Bővebb információ az üzletvezetőktől: központi és Unirii övezet: 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. (63065-I)

A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz ELŐKÖNYVELÉSI ISMERETEKKEL RENDELKEZŐ MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat
az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (63070-I)

ÁGYBAN fekvő beteg mellé gondozót
keresek, lehetőleg nyugdíjast, minél
hosszabb időre. Tel. 0742-490-366.
(7/385)

MEGEMLÉKEZÉS
Csak az idő múlik, feledni nem

lehet, szívemben örök a fájdalom

Szomorú szívvel emlékezünk
december 17-ére, amikor két éve
kísértük utolsó útjára BOKOR
FERENCNÉT szül. KOVÁCS
IRÉN. Emlékét őrzik szerettei.
(16/242-I)

és a szeretet.

Szomorú szívvel emlékezem a
szerető

férjre,

id.

SZÉKELY

ALBERTRE halálának 6. évfordu-

lóján. Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes! Felesége, Anna.
(10/288-I)

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk december 18-án id.
TANÁSZI ALBERTRE halálának
20. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük. Szerettei.
(3/308-I)

Tiéd a csend és a nyugalom,
miénk a könny és az örök fájdalom.
Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó feleségre, édesanyára, nagymamára, DEMETER ANNÁRA halálának 2. évfordulóján. Pihenése
legyen csendes, emléke áldott!
Szerettei. (5/383)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó édesanya, nagymama,
dédnagymama, anyós, sógornő,
rokon, szomszéd,
özv. BEREI MAGDOLNA
hosszas betegség után életének
80. évében visszaadta lelkét a Teremtőjének. Temetése december
18-án 14 órakor lesz a református temető cinterméből. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (4/382-I)
Fájó szívvel, megrendülve tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, sógor, testvér,
rokon, jó barát, a székesi születésű
NAGY DÉNES
életének 63., házasságának 40.
évében hosszú szenvedés után
elhunyt. Temetése december 18án, kedden 15 órától lesz a marosvásárhelyi református temető
cinterméből. Emléke örökké élni
fog. Nyugodjál békében!
A gyászoló család. (1/389-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
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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.

