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Égjen a láng!

A kezdetben parányiból nagyra nőtt fesztivál

A keretszerződések
március végéig
érvényesek
Milyen évet zárt a Maros Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár a költségvetés, a szolgáltatókkal megkötött
szerződések szempontjából, és mire
számítanak idén? Erről beszélgettünk
Rodica Biro elnök-vezérigazgatóval.

Tizedik alkalommal zajlott le Marosvásárhelyen az Égjen a
láng! keresztény ifjúsági zenefesztivál, s ez a kerek évforduló
elismerést vált ki mindazokban, akik figyelemmel kísérték a
szervezők évről évre megújuló hitét, ügyszeretetét, az istendicséret zenés tolmácsolásába vetett lelkesedését. Ez a mi történetünk – vallják a szervezők. Igen, az övék, de mindazoké
is, akik nézőként, hallgatóként voltak részesei a fesztiválnak,
amely a régió rangos rendezvényévé nőtte ki magát.

Mezey Sarolta

Fotók: a fesztivál Facebook-oldaláról

Tíz év – húszezer résztvevő
A Kultúrpalota ez alkalommal is zsúfolásig megtelt. Fiatalok, gyermekek és idős emberek is kíváncsiak voltak a zene üzenetére, a bizonyságtételekre, mindarra, amit a fesztivál hangulata magában hordoz. Sütő
Alpár főszervezőt kérdeztük, mit jelent számára az elmúlt tíz esztendő,
hogyan sikerült éltetni a fesztivált. Elmondta, hogy ez az évtized megmérettetésekkel volt tele. A szervezők az ifis korosztályból időközben
kinőttek, és életre szóló jó közösséggé kovácsolódtak. Idén 25-en szervezték a nagyszabású fesztivált.
(Folytatás az 5. oldalon)

____________4.
Hazatért
Rakonczay Gábor
az Antarktiszról

Budapestre érkezett pénteken Rakonczay Gábor, aki – mint arról múlt
héten beszámoltunk – első magyarként elérte a Déli-sarkot, a szárazföld,
vagyis az Antarktisz partjáról indulva
44 nap és 4 óra alatt teljesítette a 917
kilométeres távot, egy 94 kilós szánt
húzva maga után.

____________9.

Mobiltelefonnal a volánnál

Bodolai Gyöngyi

Mostanában egyre gyakrabban tapasztalom, hogy a
gépkocsivezetők többsége betartja a szabályokat, és lassít
az átjáró előtt, akkor is, ha a gyalogos még nem lépett le
a járdáról. Természetesen vannak kivételek, nagy sebességgel hajtó, és a lassítás legcsekélyebb szándékát sem
tanúsító vezetők, de azokon a belvárosi utakon, ahol rendszeresen közlekedem, egyre kevesebb ilyen sofőrrel találkozom. Kétségtelen, egy is elég ahhoz, hogy súlyos
balesetet okozzon, és az átjárón üsse el a gyalogost,
ahogy az múlt év végén megyeközpontunkban egy egyetemista lánnyal történt, és néhány ismerősöm családjában is tragikus események okozója volt. Még
bosszantóbb, amikor azt látjuk, hogy a szabályok ellen
vétő gépkocsivezető kezében mobiltelefon van, és feltehetően a beszélgetés köti le a figyelmét, olyannyira, hogy a
jelzőtáblák vagy a szemafor sárga vagy piros fényét sem
veszi észre.
Mivel az eddigi, nem túl szigorú szabályozások ellenére
vannak notórius volán mellett beszélők, a belügyminisztérium honlapján a napokban bocsátották közvitára azt
a törvénytervezetet, amely a vonatkozó kormányhatározat
megszigorítását helyezi kilátásba. Ahhoz képest, hogy
Franciaországban például teljes mértékben betiltották,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 3 perckor,
lenyugszik
17 órakor.
Az év 14. napja,
hátravan 351 nap.

Ma BÓDOG, holnap
LORÁND, LÓRÁNT napja.
IDŐJÁRÁS

Havazás várható

Hőmérséklet:
max. -30C
min. -110C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

29, 44, 27, 6, 40 + 19
8, 30, 7, 20, 29, 24
22, 14, 17, 33, 7, 9

NOROC PLUS: 7 1 3 7 9 1

SUPER NOROC: 2 5 4 5 9 2
NOROC: 4 5 7 8 8 0 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

Farsangi maszk készítése

A Női Akadémia az Ügyes kezű nők nevű, hétfő délutánonként hetente megtartott tevékenységére várja a marosvásárhelyi vár Kádárok bástyájába azokat a hölgyeket,
akik különböző kézműves-tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítni. Január 14-én 17.30 és 19.30 óra között
azokat várják, akik a farsangimaszk-készítésről szeretnének többet megtudni Tóth Csilla vezetésével.

Kórushangverseny
a magyar kultúra napja alkalmából

A Romániai Magyar Dalosszövetség, az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület, valamint a dicsőszentmártoni
Toursi Szent Márton római katolikus plébánia a magyar
kultúra napja alkalmából kórushangversenyt szervez Halmos László és Szabédi László szellemében, amelyre január 19-én, szombaton 16 órától a Toursi Szent
Márton-templomban kerül sor. Köszöntőt mond Táncos
Levente György plébános, dr. Széman Péter EMKE-elnök
és Tóth Guttman Emese, a dalosszövetség elnöke. Előadók: Bartha Katalin Ágnes, a Szabédi-emlékház vezetője
és Rekita Rozália színművész. Közreműködnek: a dicsőszentmártoni Sipos Domokos vegyes kar, karnagy Szabó
Hunor, a farkaslaki Tamási Áron Általános Iskola Nyitnikék
kórusa, karnagy Major Magda, a szilágysomlyói Szederinda citeracsoport, művészeti vezető Fekete István és a
kolozsvári Guttman Mihály Pedagóguskórus, karnagy
Bedő Ágnes.

Izzó metaforák – országos vándorkiállítás Marosvásárhelyen

Metafore incandescente/Izzó metaforák címmel rendezték
meg a VII. kerámia-, üveg- és fémművészeti országos biennálé vándorkiállítását. A tárlat első állomása Kolozsvár
volt, Marosvásárhelyen a Kultúrpalota Art Nouveau Galériájában január 16-án 18 órakor kerül sor a nyitóeseményre. A dr. Andrei Florian egyetemi tanár rendezte
kiállítás Besztercére is eljut. A szerdai vásárhelyi tárlatnyitón a kiállító művészeket és alkotásaikat Mana Bucur, a
Képzőművészek Szövetsége helyi fiókjának elnöke és
Nagy Miklós Kund művészeti író ajánlja a közönség figyelmébe.

Helyi termékek vására

A marosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum udvarán január 18-án, pénteken 8–19 óra között újra megtartják a Local Farmers Market vásárt, ahol helyi termelők
kínálják eladásra árujukat. A kínálatban egyebek mellett
kézműves sajtok, szörpök, lekvárok, hentesáru, ékszerek,
kozmetikumok, fűszerek, teák szerepelnek.

Új csoportot indít a Napsugár

A Napsugár néptáncegyüttes új csoportot indít január 30án, szerdán 18 órától gyerekeknek, kezdőknek és haladóknak. Helyszín: Forradalom utca 45. szám. További
információk a Napsugár néptáncegyüttes hivatalos Facebook-oldalán vagy a 0744-836-936-os telefonszámon.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Súlyos közúti
balesetek csúszós utakon

Nyergesvontatók ütköztek
December 10-én 22.40 órakor a 13-as számú
országút E60-as szakaszán Segesvár külterületén két nyergesvontató ütközött. A rendőrség
közleménye szerint egy 45 éves Prahova megyei gépjárművezető elvesztette uralmát a
jármű fölött, és áttért a szemközti sávra, ahol
frontálisan ütközött egy szemből érkező kamionnal, amelyet egy 25 éves Kolozs megyei
sofőr vezetett. A rendőrség vizsgálja a baleset
körülményeit és a kiváltó okokat. A vészhelyzeti felügyelőség tájékoztatása szerint az élelmiszert szállító kamionok balesetéhez a
marosvásárhelyi egységet riasztották, a balesetet okozó gépjárművezető súlyosan megsérült,
a sürgősségire szállították.
Halálos gázolás
Ugyancsak december 10-én 13 óra körül
Jedden egy helybéli 51 éves férfi személygépkocsijával elgázolt egy 44 éves gyalogost, aki
az úttesten akart átkelni nem megengedett helyen. A baleset nyomán a gyalogos elhunyt. A
rendőrségi kivizsgálás folyamatban van. (szer)
Fotó: vészhelyzeti felügyelőség

A hónap kiállítási tárgya a Maros Megyei Múzeum
Természettudományi Részlegén

A Maros Megyei Múzeum Természettudományi Részlege által kezdeményezett A hónap kiállítási tárgya sorozat
2019-ben is folytatódik. A látogatók egy újabb kiállítási tárgyat tekinthetnek meg, melyet a múzeum tudományos
gyűjteményében őriztek.
Január kiállítási tárgya a növényvilág egyik csodája, a
medveszőlő vagy orvosi medveszőlő (Arctostaphylos uvaursi), amely egy kúszó, szétterülő félcserje, Románia

flórájának jégkorszaki maradványa. A kiállított példány
Ausztria egyik alpesi kaszálójáról származik, és több
mint ötven éve, 1992-ben került a múzeum gyűjteményébe.
Az érdeklődők jobban megismerhetik ezt a növényt a
hónap folyamán a Maros Megyei Múzeum Természettudományi Részlegén Marosvásárhelyen, a Horea utca 24. szám
alatt.

Könyvbemutató Marosszentgyörgyön

Január 15-én, kedden 18 órakor a marosszentgyörgyi dat (szórványriportok) kötetét. Közreműködik a Kolping
római katolikus plébánia tanácstermében Bögözi Attila Család énekkara, a Szent György énekkar és Szántó Árpád
közíró bemutatja Szucher Ervin Málladozó magyarságtu- daltulajdonos. Házigazda Baricz Lajos.

Gyergyószárhegyi és lengyel grafikák
Marosvásárhelyen

Generációk párhuzama címmel január 17-én, csütörtökön 17 órai kezdettel új kiállítás nyílik a marosvásárhelyi
Bernády Házban. Az év első képzőművészeti tárlata elsősorban a grafika kedvelőinek kínál különleges csemegét,
hiszen válogatást mutat be a Gyergyószárhegyi Alkotóköz-

pont gyűjteményéből és a Bukaresti Nemzetközi Grafikai
Biennálé lengyel résztvevőinek sokszorosító technikával
készült munkáiból. Az anyagot a megnyitón Ferencz Zoltán
grafikus, a szárhegyi művésztelep művészeti vezetője
ajánlja a közönség figyelmébe.
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Csíksomlyót is felkeresi Ferenc pápa
május végi romániai látogatásán

Romániába látogat május végén Ferenc pápa, és
Csíksomlyót is felkeresi – közölte pénteken az elnöki hivatal.

A hivatal közleménye szerint Ferenc pápa május 31. és június 2. között lesz Romániában, és Bukarest mellett Jászvásárra, a romániai görögkatolikusok szellemi központjának
számító Balázsfalvára, valamint a csíksomlyói Mária-kegyhelyre is elmegy. Az elnöki hivatal rövid közleménye szerint
a látogatás további részleteit a későbbiekben ismertetik.
Ferenc pápát 2017-ben hívták meg a román hatóságok és a
romániai római katolikus egyház. A látogatásra beleegyezését
adta az ortodox egyház vezetősége is, hiszen Románia lakosságának nagy többsége görögkeleti vallású, a pápa csak az ortodox egyház beleegyezésével érkezhet Romániába.
Ferenc pápa a második katolikus egyházfő, aki ellátogat Romániába. Elsőként II. János Pál pápa járt az országban 1999ben, akkor ő csak Bukarestet kereste fel, ami csalódást okozott
az erdélyi, zömében magyar anyanyelvű hívek körében.
A romániai római katolikus püspökkari konferencia pénteki
közleménye szerint az apostoli látogatás a Menjünk együtt!
mottó alatt zajlik. A püspökök örömmel és hálával fogadták a
látogatás hírét. Reményüket fejezték ki, hogy sikerül megtalálni az akaratot, hogy folytatódjon a másság tiszteletén alapuló, keresztény egyházak közötti párbeszéd – olvasható a
közleményben. Közölték, a részletes programot a Vatikán
fogja közzétenni.
Csíksomlyón szabadtéri szentmisét tart az egyházfő
Június 1-jén, szombaton tart szabadtéri szentmisét a csíksomlyói hegynyeregben Ferenc pápa – közölte az MTI-vel
Oláh Zoltán kanonok, a Gyulafehérvári Főegyházmegye pápalátogatás ügyében illetékes sajtóreferense.
Elmondta: a pápalátogatást a pünkösdi zarándoklat mintájára készítik elő, így a mise szabadtéren lesz a csíksomlyói
hegynyeregben, ahol a pünkösdi búcsú szentmiséjét is szokták
tartani.
Rámutatott: mivel a pünkösdi búcsú az idén egy héttel későbbre, június 8-ára esik, magánbeszélgetésekben felmerült a
két esemény összevonásának lehetősége, de erről – mint
mondta – Jakubinyi György érsek és a csíksomlyói ferencesek
illetékesek dönteni.

Hozzátette: nagy örömmel fogadták a pápa látogatásának
hírét a főegyházmegyében, amelynek ezeréves történelme
során ez lesz az első pápalátogatás.
A ferencesek megerősítették, hogy június 7. és 10. között lesz
a csíksomlyói búcsú
A csíksomlyói ferencesek megerősítették, hogy az idei pünkösdi búcsút június 7. és 10. között tartják. Mivel Ferenc pápa
romániai látogatása keretében június 1-jén látogat Csíksomlyóra, így a hagyományos búcsún nem lesz jelen.
A ferencesek által pénteken este kiadott közlemény szerint
a csíksomlyói pápalátogatás részletes programját a későbbiekben teszik közzé. Ugyanakkor megerősítették, hogy a pünkösdi zarándoklat június 7-én, pénteken este kezdődik
szentmisével, az ünnepi búcsús szentmise pedig a megszokott
időpontban, június 8-án, pünkösd szombatján 12.30-kor.
Emlékeztettek, hogy a Gyulafehérvári Főegyházmegyében
a hivatások éve van, a pünkösdi búcsú is ennek jegyében zajlik, mottója: „Íme, az Úr szolgálóleánya”.
Jó házigazda kíván lenni Hargita megye
A pápa látogatásának hivatalos bejelentése napján, pénteken
rendkívüli tanácsülést tartottak Hargita Megye Tanácsa márványtermében, amelyre Borboly Csaba megyeitanács-elnök
meghívta Gábor Zoltán szépvízi plébánost és Incze Sándor
szépvízi kántort, a felcsíki kórusok tavaly októberi közel
félezer fős római zarándoklatának főszervezőit is. A megyeelnök a magyar és a román diplomácia sikerének is nevezte,
hogy a pápa az előzetesen tervezett „villámlátogatás” helyett
három napot tölt nálunk.
– Az is egyértelműen látszik, hogy ez az erdélyi katolikus
egyház nagy sikere. Ennek a történelmi eseménynek jó házigazdája kell legyen Hargita megye, így már mától elkezdjük
a rákészülést – fogalmazott a tanácsülésen Borboly Csaba.
Többéves munka eredménye, hogy erre a történelmi látogatásra sor kerülhet. Még 2017-ben Csíksomlyóra látogatott
Miguel Maury Buendía pápai nuncius. A pünkösdszombati találkozón részt vett Jakubinyi György érsek, Tamás József püspök, Potyó Ferenc általános helynök, Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök, Borboly Csaba megyeitanács-elnök és Becze
István megyei tanácsos. Bukarest vatikáni nagykövete elismerően szólt a térség történelmi egyházakkal kialakított szoros
együttműködéséről. – Ugyanakkor az egyik legfontosabb célja
az volt a római zarándoklatnak – amelynek búcsús szentmiséjén részt vett Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnökhelyettese, Habsburg-Lotharingiai Eduárd szentszéki és
Kovács Ádám Zoltán római magyar nagykövet –, hogy Ferenc
pápát meghívjuk hozzánk is – tette hozzá Borboly Csaba.
– A pápalátogatással egy időben zajlanak majd a hargitai
megyenapok, így sokféle és tartalmas programkínálattal készülünk, hogy minél több zarándokot itt tartsunk, akár egy
héten át is, hogy a pápalátogatás után itt maradjanak egészen
a pünkösdi csíksomlyói búcsúig. Ebben számítunk a megye
lakosságának, egyházi és civil szervezeteinek, az RMDSZ és
más politikai szervezetek, a kulturális intézmények aktív
részvételére, és várjuk az ötleteket, javaslatokat – nyilatkozta
a bejelentés után Borboly Csaba megyeelnök. Megítélése szerint ez nemcsak a magyarság és a székelység, hanem a románság számára is ünnep és különleges pillanat.
(hírösszefoglaló)

Juncker: Romániának helye van
a schengeni övezeten belül

Nem kérdőjelezhető meg senki részéről, hogy Romániának helye van a schengeni övezeten belül –
erősítette meg az Európai Bizottság évek óta képviselt álláspontját Jean-Claude Juncker bizottsági elnök
pénteken Viorica Dăncilă román miniszterelnökkel
közös bukaresti sajtóértekezletén.

A román uniós elnökség hivatalos megnyitójára Bukarestbe
érkező Juncker hangsúlyozta, minden kétkedőnek, köztük
Mark Rutte holland miniszterelnöknek is világossá teszi a közeljövőben, hogy Románia megfelel az uniós feltételrendszernek.
Hivatali ideje végéig mindent megtesz azért, meg fogja
győzni a csatlakozást ellenző kormányokat – ígérte –, hogy
Románia csatlakozhasson a belső határellenőrzés megszüntetését lehetővé tévő övezethez.
A schengeni övezet bővítését a tagállamok kormányait tömörítő tanácsnak kell jóváhagynia.
Juncker arra kérte a román kormányt, kerülje el azt, hogy
az ország belpolitikai nehézségei bármiféle árnyékot vessenek
az európai politikára. El kell végre oszlatni azokat az elképzeléseket, hogy „két Európa létezik” párhuzamosan egymás mellett, hogy áthidalhatatlan megosztottság nehezítené a
tagországok együttműködését. A román elnökség és az uniós
bizottság közös feladata, hogy ezt bebizonyítsák – tette hozzá.
Az unió tanácsa soros román elnökségének prioritásairól
tartott sajtóértekezleten Viorica Dăncilă kormányfő hangsúlyozta, az elnökség lehetőség a tagországok eltérő elképzeléseiről folytatott párbeszéd elmélyítésére.
Reményét fejezte ki, hogy Románia előremutató egyeztetéseket fog vezeti, néhány kérdésben pedig konkrét eredménye-

Forrás: caleaeuropeana.ro

ket tud majd elérni az európai gazdaság fellendítése, a szociális
felzárkózás, az uniós költségvetés, a migrációs kérdések, a
szomszédságpolitika és a belső biztonság erősítésének tekintetében.
Románia január 1-jén fél évre vette át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. Az Európai Bizottság tagjai és elnöke pénteken az államfővel és a miniszterelnökkel
egyeztettek a román elnökségre váró feladatokról. (MTI)

Ország – világ
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Sárga riasztás havazásra

Sárga riasztást adtak ki havazás és hóviharok miatt
tizenkét északi, központi és nyugati megyére. Az ország többi részén is havazás, havas eső, erős szél
várható keddig. Az Országos Meteorológiai Szolgálat
figyelmeztetése szerint a hétfőre virradó éjszakától
hétfő délutánig a Nyugati-Kárpátok térségében, a Keleti-Kárpátok északi részén és a Déli-Kárpátok magasan fekvő területein havazni fog, a lehulló
csapadék mennyisége eléri a 20-25 litert négyzetméterenként, vastag hóréteg alakul ki. Helyenként megerősödik a szél, a gerinceken 90-100 km/órás
széllökések várhatók. A riasztás Máramaros, Beszterce-Naszód, Maros, Hargita, Szatmár, Szilágy,
Bihar, Kolozs, Arad, Fehér, Hunyad és Krassó-Szörény megyét érinti. (Agerpres)

Harminchat új kanyarós eset

Harminchat új kanyarós megbetegedést jelentettek
országszerte január 4–11-e között – közölte honlapján az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) a
Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ adatai alapján. Ezzel 15.636-ra nőtt az
igazolt kanyarós esetek száma Romániában, és 59
halálos áldozatot követelt a betegség. A múlt heti esetek közül tizenkettőt Teleorman, hetet Szilágy, hatot
Máramaros, hármat-hármat Neamţ és Prahova, kettőt-kettőt Bihar és Iaşi, egyet pedig Bákó megyéből
jelentettek. (Agerpres)

Bevonhatják a jogosítványt
mobilozásért

30 napra bevonhatják annak a gépkocsivezetőnek a
hajtási jogosítványát, aki vezetés közben mobiltelefont vagy bármilyen más, szöveg, fotó vagy videoanyag rögzítésére vagy visszaadására alkalmas
eszközt (például táblagépet) tart a kezében. Egyebek
mellett ezt tartalmazza az a törvénymódosító javaslat,
amelyet pénteken bocsátottak közvitára a belügyminisztérium honlapján. A vétkes sofőrt 9-20 büntetőpontnak megfelelő bírsággal sújthatják. Az előírás a
kerékpárosokra is vonatkozik. A módosítások 60 nappal azután lépnek érvénybe, hogy a jogszabály megjelenik a Hivatalos Közlönyben. Ez alatt az idő alatt a
rendőrség tájékoztató kampányt szervez. (Agerpres)

A svájci Nestlé bezárja egyetlen
romániai üzemét

A svájci Nestlé élelmiszeripari csoport bezárja egyetlen romániai üzemét Temesváron, így 388 ember
marad állás nélkül – jelentette be pénteken a vállalat.
Az elbocsátások feltételeiről már folynak a tárgyalások a dolgozókkal, az üzem várhatóan május végén
szünteti be tevékenységét. A sajtó tudni véli, hogy a
svájci csoport a romániai termelést Magyarországra
helyezi át. A temesvári üzemben évente több mint 10
ezer tonna édességet és kávét gyártottak. Leszek
Wacirz, a Nestlé Románia vezérigazgatója a Profit.ro
gazdasági portálnak elmondta, hogy nehéz volt meghozni a döntést, amit befolyásolt, hogy a román piacon nagyon erős a konkurencia, ugyanakkor a piac
jelentős átalakuláson megy át, változnak a fogyasztói
szokások. A Nestlé 1995-ben lépett be a román piacra, 2000-ben vásárolta meg a temesvári üzemet,
ahol a Joe nápolyi szeletet gyártotta. Összesen 900
alkalmazottjuk van. A portál emlékeztetett, hogy a
Nestlé tavaly Németországban 500 dolgozóját bocsátotta el. (MTI)

Mobiltelefonnal
a volánnál
(Folytatás az 1. oldalról)

és a hajtási bevonásával jár, a tervezet szerint az eddigi
két büntetőpont helyett, amit a sok új funkcióval bővült
mobiltelefonok és táblagépek, szöveg, fotó vagy videofilm rögzítésére alkalmas egyéb eszközök vezetés közbeni használatáért kiszabhattak, a kezdeményezés
életbe lépését követően hat büntetőpont jár. Ha a telefonáló gépkocsivezető egyéb szabálytalanságot is elkövet, egy hónapra bevonhatják a jogosítványát. Az
előírás a kerékpározás közben telefonálókra is ugyanúgy vonatkozik.
Szakértők szerint nagyon megérett a helyzet, hogy ezt
a szigorítást bevezessék, mert a statisztikák szerint a
balesetek tíz százalékát a vezetés közbeni mobiltelefonhasználat okozza, ami négyszeresére növeli a baleset
veszélyét. Egyrészt, mert nem tud kellőképpen figyelni
a forgalomra, a jelzőtáblákra, a szemaforra, nem vezet
biztonságosan, mert egyik keze foglalt, fékezéskor hoszszabb a reakcióidő, és nehezebb a helyes irány betartása. Nehéz megérteni, hogy mindazok, akik sürgős
intéznivalóikat vezetés közben rendezik, miért nem használják a kihangosítást, az úgynevezett hands free, szabad kéz üzemmódot. A tervezett módosítás szerint, ha
baleset történik, nagyobb felelősség terheli őket is.
Mindezeken kívül, jó lenne, ha a törvényhozók arra
is jobban figyelnének, amikor a gyalogos, nem törődve
a gépkocsivezető előzékenységével, mobiltelefonon csevegve sétál át kényelmesen a zebrán, anélkül, hogy
jobbra vagy balra nézne. Azokról nem is beszélve, akik
a fülükhöz ragadt telefonnal futnak át az úttesten, olyan
helyeken, ahol nyoma sincs a gyalogátjárónak. Az
egyenlőség elve alapján a rájuk vonatkozó büntetést is
szigorítani kellene. És lehetnének óvatosabbak télidőben, mielőtt lelépnének a járdáról, mert ilyenkor sokkal
nehezebb fékezni.
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Csak januárra van költségvetése az egészségbiztosítónak

A keretszerződések
március végéig érvényesek

Milyen évet zárt a Maros Megyei
Egészségbiztosítási
Pénztár a költségvetés, a
szolgáltatókkal
megkötött
szerződések szempontjából,
és mire számítanak idén?
Erről beszélgettünk Rodica Biro
elnök-vezérigazgatóval.

Antalfi Imola

– Elmondhatjuk, hogy nagyon jó
évet hagytunk magunk mögött, hiszen a kapott összegek elegendőnek
bizonyultak, és lehetővé tetté, hogy
– a laboratóriumok, a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok kivételével
– biztosítsuk a páciensek hozzáférését az egészségügyi ellátáshoz,
azaz nem voltak gondok a fekvőbeteg-ellátás, a járóbeteg-ellátás, de a
mozgásszervi rehabilitációs ellátás
finanszírozásával sem. Azonban tavaly is voltak várólisták, elsősorban
a laboratóriumi vizsgálatokra, a tomográfiai és mágnesesrezonanciavizsgálatokra, utóbbi kettő esetében
a 2018 eleji, közel egyéves várakozási idő decemberre 3-4 hónapra
csökkent. Természetesen ez így
nem jó, az ezekre a vizsgálatokra
szükséges pénzalapokat nagyon
nehéz növelni. Az utóbbi években
gyakran kértük az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP),
hogy egészítse ki a laboratóriumoknak, a képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat végző szolgáltatóknak
kiutalt összegeket, arra hivatkozva,
hogy Marosvásárhely egyetemi klinikai központ, az ország minden részéből fogad pácienseket. Bizonyos
klinikák nagyon keresettek, úgymint a szív- és érsebészeti intézet,
az ortopédiai, de mások is. Nagyszámú beteg veszi igénybe a Maros
megyei egészségügyi ellátórendszert, ezért az OEP-nek biztosítania
kellene a szóban forgó betegek kivizsgálásához szükséges többletösszegeket.
– Milyen mértékű pénzalapnövelésre lenne szükség ahhoz, hogy a
páciensek ne hetekkel, hónapokkal
előre kapjanak időpontot egy-egy
laboratóriumi, illetve képalkotó diagnosztikai vizsgálatra?

– Az elmúlt években a laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai
analízisekre évente mintegy 5 százalékkal növelték a pénzalapokat.
Ezek nem jelentős összegek, hiszen
a megelőző években kiutalt pénzalapokat veszi figyelembe, amelyek
nagyon kevés vizsgálatot tettek lehetővé. Ahhoz, hogy a több hónapos várólistát megszüntethessük,
vagy legalábbis jelentősen rövidüljön a betegek várakozási ideje, legalább 20-25 százalékos pénzalapnövelésre lenne szükség, ami teljesen felborítaná az egészségügyi
szolgáltatások
finanszírozási
arányát. Jelenleg a kórházi ellátás
(ide értve nemcsak az egészségügyi
szolgáltatásokat, gyógyszerkiadásokat, hanem a hotelszolgáltatást, az
adminisztratív költségeket is) elviszi a költségvetés mintegy 49 százalékát, és a járóbeteg-ellátás
erősítésével sem sikerült komoly
megtakarításokat elérni. Minden
téren folyamatosan növekednek a
költségek. Nagyobb fegyelemre
volna szükség a rendszerben, a költ-

Fotó: Antalfi Imola

ségek követésére, a hatékonyság
növelésére. Erre alkalmas lett volna
a beteg elektronikus dossziéja, a
rendszer hatákonyabb szabályozása. Maros megyében tavaly a
költségvetés a következőképpen
oszlott meg: az állami kórházak
41,74, a gyógyszertámogatások
18,9, az országos egészségügyi
programok 20,67, a dialízisprogram
2,5, az alapellátás 6,46, a szakellátás 4,67, a külföldi gyógykezelések
fedezése 1,04 százalékot vitt el, miközben az otthonápolásra a büdzsé
0,07, rehabilitációra 0,51, laboratóriumi vizsgálatokra 2,12, fogászati
ellátásra 0,49 százaléka jutott. A
kórházi büdzséből az állami és a
magánkórházak közötti megoszlás
93-7 százalék volt.
Visszatérve a tavalyi évre, nem
voltak különösebb gondjaink, a betegek részéről sem érkezett sok panasz. Számos páciens valóban
kiadta a zsebéből a pénzt olyan
vizsgálatokra, amelyekre a biztosítása alapján jogosult lett volna, amit
utólag a pénztártól visszaigényelt.

Fontos, hogy a beteg tájékozódjon
a jogairól, a szakrendelők által
nyújtott egészségügyi szolgáltatásokról, hogy ezek közül melyeket
téríti meg a pénztár és melyeket
nem. A megyei egészségbiztosítási
pénztár honlapján mindezek az információk elérhetők, beleértve azt
is, hogy melyik szolgáltató van
szerződéses viszonyban a pénztárral. A biztosítottak adatbázisával
rengeteg gond volt, úgy vélem,
szükség lenne azoknak a jogszabályoknak az átgondolására, amelyek
alapján ma nagyon sokan mentesülnek az egészségügyi biztosítási járulék befizetése alól. Ott tartunk,
hogy nagyon kevesen járulnak
hozzá az egészségbiztosítási alaphoz, ellenben nagyon sok a felhasználó. Visszás helyzetek alakultak ki,
mint például olyan esetekben, amikor a romániai biztosított a 6 hónapra
érvényes
európai
egészségügyi kártya birtokában külföldön kapott egészségügyi ellátást,
aminek a költségét az itteni biztosító kellett volna fedezze, és kiderült, hogy a biztosított státusza az
európai kártya érvényessége előtt
megszűnt.
– Rengeteg pénz megy el az
egészségügyi programokra, és
mégis, sok a várólistás beteg, akik
számára az idő életet jelent.
– Az országos kuratív egészségügyi programok prioritást jelentenek Maros megyében. Arra
törekedtünk, hogy a megyében mindenik országos program elérhető legyen a súlyos betegségben
szenvedő páciensek számára. Ezeket külön finanszírozza a pénztár,
hatalmas összegekről van szó, hiszen ezekből fedezik a gyógyszereket és az egészségügyi anyagokat.
Az egészségügyi minisztérium által
bonyolított és finanszírozott programok főképpen a prevencióra, a szűrésre összpontosítanak. Sikerült
fenntartanunk azokat az OEP költségvetéséből finanszírozott programokat,
amelyekre
országos
viszonylatban nagy az igény. Ilyenek az ortopédiai, a neurológiai betegségek kezelésére, a süketség
kezelésére a beültethető hallókészülékek országos programja. Ezekre
és az alprogramokra is kértünk
többletfinanszírozást, hiszen nagyszámú beteg azért van várólistán,
hogy bekerülhessen valamelyik
programba. A két ortopédiai klinikán a csípőprotézisekre hat hónaposak a várólisták. Az országos szív-

és érrendszeri betegségek programja keretében olyan beavatkozásokat végeznek Marosvásárhelyen,
amit nem minden egyetemi klinikán. A szív- és érrendszeri betegségek programjára közel 20 millió
lejes finanszírozást, az ortopédiai
programra 9,2 millió lejest biztosított az OEP 2018-ban. Gyakran
az okoz gondot, hogy pénz van, de
a közbeszerzési eljárások, az óvások, a gyógyszerek, fogyóanyagok
beszerzése hátráltatja, akadályozza
az országos programok működtetését.
– Az idei év sem kezdődött új keretszerződéssel, még az alkutárgyalások sem kezdődtek meg. Mikor
lehet erre és természetesen költségvetésre számítani?
– Ami 2019-et illeti, március 31ig meghosszabbították a 2018. évi
140-es kormányhatározatot, azaz az
egészségügyi keretszerződést és az
alkalmazási normákat. December
utolsó napján jóváhagyták a költségvetést januárra, ami a tavalyi,
egy hónapra eső átlagköltségnek
felel meg. Tudomásunk szerint az
állami költségvetés elfogadásáig,
amikor várhatóan egész évre meghatározzák a költségvetést, valószínűleg lesz egy februári büdzsé is,
vagy egy első negyedévi. Minden
attól függ, mikor fogadják el az állami költségvetést. Mi is azt szerettük volna, hogy ne legyen
fennakadás, hosszabbítás, hogy az
évet új szerződéssel kezdjük, és ne
legyen annyi módosítás. Sajnos ma
is nagyon sűrűn módosítják a jogszabályokat, bonyolultak, bürokratikusak a törvények, nagy szükség
lenne az egyszerűsítésükre a legfontosabb alapelvek mentén. A szolgáltatók akkreditálása is bonyolult
folyamat, az egészségbiztosító
pénztár alkalmazottai kell mindent
ellenőrizzenek. Sokkal előnyösebb
lenne az akkreditációt egy külső
cégre bízni. A szerződéskötés sem
egyszerű. Az egészségügyi szolgáltatókkal való alkutárgyalásokat
idén valószínűleg április 1-jén
kezdjük meg, egy hónap alatt meg
kell kötnünk a szerződéseket. A
szolgáltatók ez alatt a hónap alatt
kiegészítő iratok alapján működnek, remélhetőleg május 1-től már
életbe lép az új szerződés. Januárra
visszatérve, néhány egészségügyi
szolgáltatásra valamivel több pénzt
kaptunk, úgymint a fogászatra, a
családorvosi ellátásra, a járóbetegellátásra.

Az európai alapértékek védelmére biztatták Romániát az unió döntéshozói

Az emberi jogok, a jogállamiság melletti kiállásra, a korrupció elleni harc
folytatására, az európai alapértékek
védelmére biztatták Romániát az Európai Unió vezető tisztségviselői csütörtökön Bukarestben, a román uniós
elnökség hivatalos nyitórendezvényén. A házigazdák – pártállástól függetlenül
–
Románia
európai
elkötelezettségét hangoztatták.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke
román nyelven mondott beszédében kifejezte
reményét, hogy Románia mindent megtesz
Európa érdekeinek és értékeinek védelmében. Arra kérte a románokat, hogy ugyanolyan eltökéltséggel védjék hazájukban és
egész Európában a szabadságot, tisztességet,
a közélet tisztaságát és a törvényességet, mint
ahogyan 1986-ban a Steaua futballklub kapusa a Barcelona elleni döntőn kivédett négy
büntetőrúgást, európai bajnoki győzelemre
juttatva a román csapatot.
Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke azt hangoztatta: Románia már rég kiérdemelte, hogy a schengeni övezet tagja
legyen, és felszólította ennek akadályozóit,
tegyék lehetővé, hogy a célkitűzés a román
elnökség idején teljesüljön. Jean-Claude
Juncker, az Európai Bizottság elnöke – a korábbi súrlódásokra is utalva – Brüsszel támogatásáról biztosította a román uniós
elnökséget. Azt is leszögezte: az Európai
Unió nem köthet kompromisszumokat, ami a
jogállamiságot, a demokráciát illeti.

A házigazdák nevében elsőként felszólaló
Klaus Iohannis államfő úgy vélekedett: az
idei év első fele meghatározó lesz az Európai
Unió jövője szempontjából. Iohannis a román
uniós elnökség előtt álló kihívások közül a
brit kilépést, a migráció kérdését és az Európa
közvetlen szomszédságában lévő biztonsági
kihívásokat emelte ki. A román uniós elnökség idején újul meg az Európai Parlament is,
és megkezdődik a következő többéves költségvetés előkészítése is – tette hozzá. Az államfő azt ígérte, országa felelősségteljesen,
gyakorlatiasan fogja feladatait ellátni, és reményét fejezte ki, hogy a májusi nagyszebeni
csúcstalálkozón egy erős és egységes unió jövőképét fogják felvázolni.
Călin Popescu Tăriceanu szenátusi elnök
felidézte, hogy 2007-ben az ő miniszterelnöki
mandátuma idején vált Románia az EU tagjává. Úgy vélekedett: Romániának minden
tekintetben sikerült európaivá válnia, kivéve
az államhatalom „büntető” intézményeit,
amelyek szerinte nem hajlandók lemondani a
kommunista időszakban élvezett előjogaikról.
A rendezvény nagy hiányzója, Liviu Dragnea szociáldemokrata házelnök helyett a képviselőház nevében Florin Iordache alelnök
köszöntötte a brüsszeli vendégeket. Országa
szuverenitását is hangoztatva, leszögezte:
nem tudja elképzelni Romániát az EU-n
kívül, és a szociáldemokrata kormánytöbbség
európai elkötelezettségéről biztosította
Brüsszelt.

A szónoklatok sorát záró Viorica Dăncilă
miniszterelnök azt ígérte: az uniós elnökség
idején kormánya „méltósággal” vezeti majd
Európát, és mindent megtesz azért, hogy Románia megkapja azt a tiszteletet, amelyet érdemel. A román uniós elnökség a kohéziót
tűzte zászlajára, és azt reméli, hogy mandátuma végén az EU egységesebb, erősebb és
összetartóbb lesz – hangoztatta a kormányfő.
Az EU vezetőit több száz kormányellenes
tüntető várta az ünnepség helyszínéül szolgáló Román Athenaeum koncertterem közelében, akik szintén a románok európai
elkötelezettségét akarták demonstrálni a
kormány szerintük Európa-ellenes magatartásával ellentétben. Az „Európát akarunk,
nem diktatúrát”, „Románia európai állam”
„Igazságszolgáltatást akarunk, nem korrupciót” feliratú táblákat magasba emelő, a kormányzó PSD elleni rigmusokat skandáló
tüntetőket a csendőrség több száz méteres távolságban tartotta a koncertterem bejáratától.
A városháza arra hivatkozva tiltotta ki a koncertterem előtti térről a tüntetőket, hogy oda
a külügyminisztériumnak van területfoglalása, és a magas rangú vendégek biztonsága
is megköveteli, hogy a – történetesen éppen
velük szimpatizáló – tüntetők ne közelíthessék meg őket. Románia január elsejétől kezdődően fél évre vette át az Európai Unió
Tanácsának soros elnökségét. A hivatalos
nyitórendezvény alkalmából az uniós intézmények vezetői és az Európai Bizottság tagjai ünnepi hangversenyen vettek részt.

Felmérés: a lakosság egyharmada nem tudja,
hogy országuk tölti be az EU soros elnökségét
A romániai választópolgárok túlnyomó
többsége jó dolognak tartja Románia uniós
tagságát, de csaknem egyharmaduk nem tud
arról, hogy az ország tölti be ebben a fél
évben az EU soros elnökségét – derült ki egy
friss felmérésből, amelynek eredményeit pénteken ismertette az Adevărul hírportál.
Az IRES közvélemény-kutató intézet felmérése szerint a megkérdezettek 81 százaléka
tartja jó dolognak, hogy Románia belépett az
Európai Unióba, 12 százalékuk pedig helyteleníti ezt.
A válaszadók 68 százaléka tudott arról,
hogy január elseje óta Románia az EU tanácsának soros elnöke, 32 százalékuk viszont
nem hallott erről. Azt, hogy Románia fél évig
tölti be ezt a tisztséget, a válaszadók 60, azt
pedig, hogy ez az első ilyen mandátuma, a
válaszadók 75 százaléka tudta.
A megkérdezettek 70 százaléka szerint Románia csak nyerhet abból, hogy most kiemelt
szerepet játszik az uniós döntésekben, de a
románok sokkal kevésbé derűlátók, ami országuk schengeni csatlakozásának esélyeit
illeti. A megkérdezettek alig 30 százaléka
hisz abban, hogy Romániát felveszik a
belső határellenőrzés nélküli európai övezetbe, míg 68 százalékuk szerint erre nincs
esélye.
A felmérést a hét elején végezték telefonos
módszerrel, több mint 1300 véletlenszerűen
kiválasztott válaszadó bevonásával. (MTI)
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(Folytatás az 1. oldalról)
– Ha visszatekintünk az elmúlt
tíz évre, a rövid visszapillantót így
összegezhetem: összesen 57 lelkes
szervező segített a szervezésben,
közülük öten mindenik kiadásnál
jelen voltak. A tíz év során a rendezvény három helyszínen zajlott, öszszesen
16
fesztiválnapot
számlálunk, és közel 20.000 résztvevő vett részt rajtuk. A fesztivál kiadásain 32 különböző zenekar
lépett színpadra, több mint 660 dalt
énekeltünk együtt, több mint 24.000
lej perselypénz gyűlt össze. A számvetésben azt is elmondhatjuk, hogy
túléltünk egy beharangozott világvégét, egy gazdasági válságot, két
önkormányzati választást és megéltük a reformáció 500. évfordulóját.
Közben a minimálbér háromszorosára, az üzemanyag ára kétszeresére,
az
Égjen
a
láng
szervezőcsapata pedig háromszorosára nőtt. A támogatások tekintetében: összesen 258 alkalommal
kaptunk támogatást, két támogatóra
minden évben számíthattunk. Tíz
év alatt kilenc szervezőtársunk vált
szülővé, s reményeink szerint a következő tíz évben ez a szám legalább megkétszereződik – fogalmazott Sütő Alpár főszervező.
Koncertek minden korosztálynak
A szombati nyitónapon az Ében
zenekar, a Worship Team, a Reménység és az After 5 lépett fel, vasárnap a Sófár, az Élő Kövek, a
Graal zenekarok és a paniti gyermekkórus.
A Parázsfészekben (Kisterem) alternatív programmal várták az ér-

A kezdetben parányiból nagyra nőtt fesztivál

deklődőket: szombaton bizonyságtételnek és slam poetrynek lehettek részesei. A
fiatalokat az Anima zenekar és
a Chameleon Jazz Band várta.
Vasárnap Nyikó Anetta és
Német Ádám szolgált. A legkisebbeket a Szikrazugban szórakoztatták csoportos játékokkal,
zenei tevékenységekkel és mesékkel, a végén Karaván-koncerten vehettek részt.
Növekedés
– a mustármag erejével
Szombaton Gáll Sándor, az
Erdélyi Református Egyházkerület igazgatótanácsi kancellárja mondott áhítatot, és
tolmácsolta Kató Béla püspök
üdvözletét. – Jó az, hogy tizedik alkalommal éghet a láng.
Bár egyesek azt tartják, hogy
évfordulót akkor érdemes ünnepelni, ha a szám két zéróra
végződik, s az első szám is legalább hármasnál nagyobb. Mi
tíz évre tekintünk vissza, de átérezzük ennek fontosságát, hiszen a fesztivál mára naggyá
nőtt – fogalmazott a kancellár,
majd Máté evangéliuma 13. része
31-32. verséből a mustármag példázatát idézve párhuzamot vont: a
szerény kezdetből, akárcsak a kicsi
magból, valami nagy csírázhatott
ki. Amikor először lobbant fel a
láng, a szervezők sem gondolták,
hogy a megérik a tizedik kiadást. –
Ég a láng. Egy-egy dicsőítő estén
sokan hallhatták meg Isten szavát.
Érdemes folytatni ezt a munkát,
mert gyümölcse, termése van, mert
erő van benne – mondta Gáll Sándor.

Ez a történet a közösségről,
a hitről szól
Brendus Réka, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának főosztályvezetője a
fesztivál résztvevőit Máté evangéliumának 6. részéből vett idézettel
köszöntötte: „Ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is”. –
Amikor a ti történetetekre gondolok, ott vannak az egyéni és közös
történetek, amelyek minden dalban, minden hangban, minden
tapsban bővülnek egy-egy kicsit.
Ez a történet a közösségről, a hit-

Kiegészült a román szépművészeti galéria
Január 11-én, pénteken délelőtt
a
marosvásárhelyi
Kultúrpalota Tükörtermében
sajtótájékoztatón értesülhettünk arról, hogy január 15-én
17 órától újra megnyílik az
épület legfelsőbb szintjén
levő – nagyrészt a múlt század elején alkotott – román
festők műveiből álló tárlat,
amely, ahogy korábban a magyar szerzők műveit tartalmazó képtár is, kiegészült a
folyosóra helyezett mintegy
20 festménnyel és három szoborral. Az eseményről Soós
Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója, Cora Fodor
művészettörténész és Şulea
Ioan képzőművész, a megyei
múzeum
képzőművészeti
részlegének munkatársai számoltak be a sajtónak.

Vajda György

Az igazgató elmondta, hogy a kiállítást január 15-én, a román kultúra
napján
nyitják
meg.
Köszönhetően a megyei tanács által
támogatott múzeumi értéktárgyvásárlási programnak és az adományozóknak,
három
értékes
alkotással egészült ki a gyűjtemény, ezek között van a már bemutatott
Nicolae
Tonitza
Gyermekszoba című festménye, de
sikerült Gheorghe Petraşcu- és Nicolea Andreescu-alkotásokat is vásárolni. Így igazán színvonalas

ben való együttlétről, a dalból kicsendülő összetartozásról, az egymás felé kinyújtott kézről szól.
Szeretjük az ilyen történeteket,
mert az egymástól való elidegenedés helyett szeretetről és ragaszkodásról szólnak, mert közel
hoznak egymáshoz. Mindenhol
arról olvashatunk, hogy a fiatalok
eltávolodtak a hit világától. De ez
csak látszat. A hitben élő generációkat nem kell az ábécé utolsó betűivel illetni, mint ahogyan azt a
generációs marketing teszi. Ezekben a nemzedékekben épp a láng a

Bővül a kulturális kínálat

képtár áll az érdeklődők rendelkezésére.
Cora Fodor részletesen beszélt az
újonnan kiállított munkákról, amelyek nagy része helyszűke miatt
raktárban volt. A román festők alkotásait bemutató állandó kiállítást
2011-ben rendezték át és nyitották
meg, ez a gyűjtemény egészül ki öt
teremben és az előcsarnokban kiállított festményekkel. A művészettörténész elmondta, hogy 1932 és
1940 között Aurel Ciupe ismert festőművész volt a kiállítás kurátora.

Az ő ötlete volt, hogy a korábbi
(sz.m.: a Bernády György idejében
már meglévő), magyar festőművészek alkotásaiból álló gyűjteményt
egészítsék ki jeles román alkotók
festményeivel. Ő indított el annak
idején a polgármesteri hivatal támogatásával egy gyűjtőakciót,
amelyet Bukarestben is meghirdetett, ennek köszönhetően került a
Kultúrpalota, illetve később a múzeum gyűjteményébe számos, ma
is látható mű. 1934-ben kiadott egy
katalógust (amelyet a sajtótájékoz-

Fotó: Vajda György

tatón kézbe vehettünk), amiben
kronológiai sorrendben szerepel az
összes műalkotás. A román festők
munkáiból álló tárlaton mintegy
100 év alatt készült (1850–1950)
alkotások töredéke látható. Ez
nem véletlen, hiszen csupán a
XIX. század elején tért át a román
képzőművészet a laikus ábrázolásra, addig az ikonok tették ki az
alkotások nagy részét. Theodor
Aman, később Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Ion Adreescu indították el, a franciaországi
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közös, ami azért nem alszik ki,
mert olyan őrzői vannak, mint ti –
fogalmazott Brendus Réka.
– Jó dolog hallgatni a tűz ropogását, nézni a lángot. Ezzel sokan vannak így. Az internetes kereső tele
van az Égjen a láng fesztivállal, ami
igazolja, hogy sok szó esett róla a
tíz év alatt, sok résztvevője, nézője
volt – fogalmazott Vass Levente
parlamenti képviselő, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke, aki hosszú
„életet” kívánt a fesztiválnak.
A rendezvény lapzártakor, vasárnap még zajlott.
barbizoni iskola alapján, a jászvásári és bukaresti műhelyeket, ahol
ők és az őket követők alapozták
meg a modern román festőművészeti irányzatokat. A kedden nyíló
kiállításon az említettektől is láthatók munkák, ezek kiegészülnek
az erdélyi román festők alkotásaival. Láthatók Gheorghe Petraşcu-,
Alexandru
Popa-festmények is.
Újságírói kérdésre megtudtuk,
hogy a galériában 105, a kiegészült
részlegen 25 alkotás látható. Még
több értékes munka van raktáron,
ezeket ideiglenes tárlatokon, tematikusan csoportosítva láthatják
majd a műkedvelők. Az egyik ilyen
kiállítás a két világháború közötti
gyermekéletet mutatja be. Az ötletet N. Tonitza Gyermekszoba
műve adta. A kiállításon nemcsak
festmények, hanem fényképek, korabeli játékok, ruhák, fényképek is
láthatók majd. Az igazgató azt is elárulta, hogy valószínűleg kölcsönkérik
Constantin
Brâncuşi
Gyermekfej című szobrát, így valószínű, hogy a tárlaton látható lesz
„testközelben” Brâncuşi egyik világhírű alkotása. Az anyagiak függvényében
további
hasonló
ideiglenes tárlatok összeállítását
tervezik, amelyekkel – a lehetőségek szerint – méltón kiegészül
mindaz, amit sikerül az állandó tárlatokon bemutatni – mondta az
igazgató, aki lapunknak hozzátette,
mindezzel nemcsak Marosvásárhely, Maros megye kulturális kínálatát
bővítik,
hanem
azon
igyekeznek, hogy ezáltal az idegenforgalmat is fellendítsék, és hírnevünket öregbítsék a „nagyvilágban”.
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A szűkös keretek ellenére jól gazdálkodtak

Vidéken eredményes évet zártak

A legtöbb vidéki önkormányzat eredményesen zárta a
2018. évet, annak ellenére,
hogy tavaly januárban csalódottan szemlélték az évi költségvetést, amely még a
túléléshez sem volt elegendő.
Év közben lazultak a megszorítások, egyesek új pénzforrásokat találtak, a kormánnyal
is szerződtek, így végül a
vártnál jobb mutatókat könyveltek el december végén.

Gligor Róbert László

A legtöbb polgármesternek hatalmas pofont jelentett, és nem kis fejfájást okozott, hogy a kormány a
legtöbb közigazgatási egység költségvetését alaposan megnyirbálta,
arra kényszerítve őket, hogy 2018ban a fejlesztésekre szánt esetleges
tartalékokat feléljék, a közigazgatás
működtetésére használják. Sokan
már úgy látták, lakat kerül a polgármesteri hivatalok ajtajára, de végül
mindenki meghúzta a nadrágszíjat,
olyan önkormányzat is volt, ahol a
személyzet két-három hónapig nem
kapott fizetést, hogy túléljék a krízishelyzetet. Az év második felében
és végén a tarsolyába nyúlt a kormány, így a legtöbb helyen különösebb adósság nélkül zárták az évet,
és kisebb-nagyobb fejlesztésekről is
be tudtak számolni.
„Közös a város, közösek a célok”
Szováta polgármestere, Fülöp
László Zsolt bevallása szerint minden hajnalban kitűz egy-egy célt
a város fejlesztésére, az aznapi tevékenysége pedig ennek megvalósításáról szól. Úgy véli: a
fürdőváros biztonságos, kellemes és
kényelmes voltának legfontosabb
elemei a járható utak, utcák. Ennek
tudatában sikerült leaszfaltozniuk
három központi utcát (Hársfa,
Templom, Csendes), és az ezirányú
tervek folytatódnak, hiszen megnyertek egy 9,3 millió lej értékű pályázatot
további
tizenhárom
mellékutca, közel 6,5 kilométernyi
szakasz leaszfaltozására, és rövidesen elkezdődik a munka. A járdák
járhatóvá tétele is hasonlóképpen
fontos, erre ezúttal a Petőfi negyedben került sor. Az utak, utcák és járdák tisztán tartása is elsődleges,
ezért saját költségvetésből vásároltak egy nagy teljesítményű járda- és
utcaseprő gépet, és egy új kotrómarkoló géppel is gazdagodott a
város, az erőgép értéke 110 ezer
euró, a kiegészítő felszerelésekkel
együtt.
Az elmúlt hónapokban felújították a városháza egy részét, ezt az
idén folytatják. Elkezdődött a Kisállomás utcában az új óvoda építése
a Regionális Fejlesztési Minisztérium 8 millió lejes támogatásával,
valamint elindítottak egy pályázati
folyamatot a régi iskolaműhely fel-

A szeredai önkormányzat számára a Sárd–Bő községi út aszfaltozása az egyik legnagyobb tavalyi eredmény

újítására, az épület körüli terület
parkosítására.
Színvonalas kikapcsolódási és
szórakozási lehetőségek teremtése
is prioritás az önkormányzat számára, benyújtottak és meg is nyertek egy 1,4 millió euró értékű,
többfunkciós szabadtéri amfiteátrum létesítését lehetővé tevő pályázatot. A közönség befogadására
alkalmas, újszerű, környezetbarát
amfiteátrum az azt körülölelő parkkal együtt az egykori Doina mozi
mögötti téren kerül megvalósításra.
Elkezdték a felújítást az illyésmezői
kultúrháznál is, továbbá a néhai
Kusztos Endre grafikusművész
nevét és emlékét őrző, kiállítások
szervezésére szolgáló galériaépület
megnyitásával kulturális értékkel is
gazdagodott Szováta.
„A 2018-as év eredményességét
fémjelzik a sikeres beruházásaink,
úgy érzem, hogy jó úton járunk.
Óriási potenciál rejlik városunkban.
A sikeresnek mondható év a közös
összefogás érdeme, hiszen közös a
város, közösek a célok, közös a
munka és az aratás is” – fogalmazott az elöljáró, aki szerint a munkát
folytatni kell, hiszen „végtelen a
célok és a feladatok sora”.
Téglát téglára
Annak ellenére, hogy az év elején kétkedve szemlélték a költségvetést, összességében nem volt
hiány Nyárádszeredában megvalósításokból 2018-ban sem, hiszen sikerült pénzt szerezni a megyei
költségvetésből, de Bukarestből és
Budapestről is. „Örvendetesen sok
kezdeményezésünk
sikeresnek,
eredményesnek bizonyult, és mérleget vonva megállapíthatjuk: nem
dolgoztunk hiába. Újabb építőtelepeket nyitottunk, az elkezdett beruházások is folynak, és 2019-ben
újabbak indulnak” – újságolta Tóth
Sándor polgármester, aki úgy látja:
téglát téglára helyezve kell építeni
Nyárádszeredát.

Szovátán elkezdték a városháza szakaszonkénti felújítását

A tavalyi év egyik legjelentősebb
eredménye, hogy elkezdődött a
Székelysárdtól Székelybőig vezető
községi út korszerűsítése, és decemberre a 7,2 kilométeres szakaszból már csak 1,2 maradt aszfalt
nélkül – a beruházást a fejlesztési

A kivitelezések korát élik
Első polgármesteri mandátumát
tervezésre szánta Bányai István, és
sikerült több mint hétmillió eurót
megnyernie Jedd község számára
különböző forrásokból. A második
mandátuma már a kivitelezésé, és
ez zajlik most a nagyobb projektek
esetében, a mindennapi, kisebb, de
hasonlóan fontos munkálatok mellett.
– A befektetések, megvalósítások, beruházások szempontjából
2018 volt Jedd történetének legsikeresebb éve, ezt pedig meg akarjuk haladni. Sok nagy tervünk van,
dolgozunk annak ellenére, hogy a
kormány súlyosan, mintegy 350
ezer euróval nyirbálta meg a tavalyi
költségvetésünket. Emiatt kellett
sok év után először emelni a helyi
adókat és illetékeket – mondotta a
községvezető.
A beruházások sora nem rövid.
Közel százezer euró értékben felújították a jeddi kultúrotthont, folyik
az óvoda bővítése és felújítása európai alapokból, ennek értéke 350
ezer euró, az építkezés mellett bútorzatot, didaktikai eszközöket,
konyhai és audio-video felszereléseket vásárolnak, játszóteret alakítanak ki még 60 ezer euró értékben.
A teljes munkálatot az év közepére
tervezik befejezni.

Jedden buszmegállók épültek, a megyei utat szélesítik

minisztérium 5 millió lejjel támogatja. Sikerült a városközponttól az
andrásfalvi iskoláig megépíteni az
új járdát, ezt idén a település felső
végéig elvezetnék, hogy biztonságosan mehessenek a diákok a tanintézményig és haza. Demeterfalván
hozzáláttak a régi és új iskolaszárny
egységesítéséhez, erre az év végén
521 ezer lejt kaptak a kormánytól.
Saját alapból 460 ezer lejt költöttek
az iskolai tornacsarnok felújítására,
a magyar kormány támogatásával a
Székelyföld Labdarúgó Akadémia
új műfüves focipályát épített a szeredai alközpontban. Sikerült két
stratégiailag is fontos területet megvásárolni, továbbá Demeterfalván
elkezdték a ravatalozó építését.
Idénre tevődött át öt mellékutca
aszfaltozása és a piac felújítása, továbbá két játszótér épül Szeredában,
egy-egy Demeterfalván és Székelytompán, a volt szeredai szülészet
épületét szociális központtá alakítják át, ha megnyerik a benyújtott,
százezer euró értékű pályázatot. Kibocsátották az építkezési engedélyeket, így idén a magyar kormány
támogatásával a református és katolikus egyház révén egy-egy új óvoda
és bölcsőde is épülhet. A román kormánytól decemberben 3,1 millió lejt
kaptak, amelyből idén a szentannai
városrészen is kiépítik az ivóvíz- és
szennyvízhálózatot, és a város minden háztartását rácsatlakoztatják.
Remény van egy közösségi trágyatároló építésére, de inkubátorház létesítésére is pályáztak, és a tompai
romák integrálására is konkrét lépést
tettek egy norvég alapítvány támogatásával – sorolta a megvalósításokat és idei terveket a városvezető.

Fotó: Gligor Róbert László/archív

Kormánypénzből (360 ezer euró)
8 kilométerrel bővítették a vízhálózatot, átadták az Aquaservnek, és
helyi forrásokból építettek 1745
négyzetméter járdát 65 ezer euró értékben. A hegyimentő szolgálattal
és a Marosszék Közösségi Alapítvánnyal létrehozták a község első
turisztikai attrakcióját, a Kincses
túra nevű kerékpárutat.

ből nemcsak felújították és bebútorozták a jeddi kultúrotthont, hanem
orvosi vizsgálatokat is végeztek,
több száz gyereket vontak be iskolán kívüli programokba, kétszáz
személy számára elismert képzéseket szerveztek, negyven üzleti
tervre egymillió eurót osztanak
szét, irodatechnikai felszereléseket
vásároltak, támogatták a képzéseken részt vevőket. Továbbá bővítették a községben a kamerarendszert,
közösen pályáztak testvértelepüléseikkel, zajlik a polgármesteri hivaépületének
felújítása,
tal
elindították a szelektív hulladékgyűjtést, folyamatosan karbantartják a sáncokat, megtervezték az
agárdi ravatalozót – sorolta Bányai
István.
A legjobb év volt
A tavalyi esztendő minden idők
legjobb éve volt, soha ennyi pénz
nem érkezett fejlesztésre a községbe – állítja Kacsó Antal polgármester. Az év elején a község
csatlakozni tudott a Digi szolgáltató
fejlesztési programjához, így sikerült az egész községet lefedni vezetékes telefonnal, kábeltévével és
szélessávú internettel, ezáltal Magyarós is elérte azt a technikai szintet, mint az ország bármely
települése.
A LEADER programon nyert pályázati támogatásnak köszönhetően
teljesen megújult a közvilágítási
rendszer, több mint kétszáz oszlopra szereltek új, LED-es lámpatestet, olyan fényérzékelő rendszert
szereztek be, amely automatikusan
be- és kikapcsolja a világítást. A pályázat részeként a három település
központjában időjelző berendezést
állítottak fel, a forgalmasabb pontokon pedig videokamerákat szereltek
fel.
Az ősz folyamán elkezdődött a
Magyarósról Selyébe vezető 4,5 kilométeres községi út korszerűsítése.
A sáncok és vízelvezető árkok kialakítása, az útalap megépítése után
novemberben leterítették az első
aszfaltréteget, a munkát tavasszal
befejezik. A beruházás értéke 5,1
millió lej, a kormány biztosítja.
Három nagyobb új beruházás
várható 2019-ben a községben. Magyaróson teljesen felújítják az iskolaépületet: megújul a tetőszerkezet,
a fűtésrendszer, kicserélik a nyílászárókat, tűzjelző berendezést szerelnek. A beruházás értéke 2 millió
lej. A torboszlói óvodánál 500 ezer
lejből a kivitelező felújítja a tetőszerkezetet, központi fűtést szerel,
kazánházat épít, belső mosdókat
alakít ki, a 21. századi követelmé-

Magyaróson nekifogtak a kultúrotthon felújításának, de szerződésbontás miatt idén újrakezdik
az eljárást

Buszmegállókat alakítottak ki,
felújították a közvilágítást 115 ezer
euró értékben, több mint 6300
négyzetméter új útburkolatot fektettek le, a község minden iskolájához
aszfaltos úton lehet eljutni, de aszfaltoztak parkolót, gyorsulósávot,
útbekötést is, és elkészítették további nyolc utca aszfaltozási tervét.
Felújítják a villanyhálózatot, elkészült a községet átszelő megyei út
kiszélesítésének előtanulmánya. A
licitet idén írják ki, a 3,6 millió
eurós beruházást a megye finanszírozza.
A szegénység és a társadalmi kirekesztés felszámolására irányuló
európai finanszírozású projektjük-

nyeknek megfelelően. Miután az
előző kivitelezővel kénytelenek
voltak szerződést bontani, újrakezdték a közbeszerzést, hogy kiválaszszák a magyarósi kultúrotthon
korszerűsítését elvégző céget. Itt is
hamarosan elkezdődik a munka. Az
előző cég kicserélte a tetőzetet, újjáépítették a konyhát és vakoltak, de
az elvégzett 230 ezer lej értékű
munka a 2,4 milliós beruházásnak
csupán az egytizedét jelenti. A magyarósi öregotthonnál mintegy 100
ezer lej értékben új irattárat alakítottak ki, három nagy kapacitású
mosógépet és egy nagyobb kazánt
vásároltak, új lakószobát létesítettek.
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Halasztott a női csapat

1075.

Szerkeszti: Farczádi Attila

A női kosárlabda-bajnokság Sárga csoportjában a 3. forduló mérkőzései szerepeltek műsoron a hétvégén, a Marosvásárhelyi CSM – CSM
Alexandria találkozót azonban a vendégek kérésére elhalasztották. Az alexandriai csapat esetében ez nem ritkaság, a klub többnyire akkor
játssza le a mérkőzéseit – a szövetség elnéző tekintete mellett –, amikor éppen csak akarja, kevesebb a kitűzött időpontban játszott
összecsapása, mint a naptárban ide-oda tologatott meccse. A halasztást a kiszállási költségek
csökkentése érdekében kérték, hogy egyetlen út
alkalmával több meccset is le tudjanak játszani.
A Sárga csoport állása
1. Nagyvárad
11/4
25
2. Rapid
9/6
24
3. Marosvásárhely
9/5
23
4. Kézdivásárhely
5/9
19
2/12
16
5. Alexandria
6. Agronomia
2/12
16

Bálint Zsombor

A Marosvásárhelyi CSM elleni vendégjátékukat
így január 22-én, kedden rendezik.
Eredmények a női kosárlabda Nemzeti Ligából:
* Piros csoport, 4. forduló: Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC – CSM Târgovişte 90:54, Kolozsvári
U – Aradi ICIM 72:70, Brassói Barcaság –
Konstancai Phoenix 74:60. A Szatmárnémeti
CSM állt.
* Sárga csoport, 3. forduló: Kézdivásárhelyi
SE – Nagyváradi CSU 60:44, Bukaresti Agronomia – Bukaresti Rapid 60:69.
A Piros csoport állása
1. Sepsiszentgyörgy 13/0
2. Szatmárnémeti
9/4
3. Târgovişte
7/7
4. Brassó
7/7
4/9
5. Arad
6. Konstanca
11/5
7. Kolozsvár
2/11

24
22
21
21
17
15
15

Női kosárlabda Euroliga: Kiütötte francia
ellenfelét a Sopron

Az előző idényben ezüstérmes Sopron
Basket hazai pályán könnyed, 28 pontos
győzelmet aratott a francia Carolo Basket
fölött csütörtökön a női kosárlabda Euroliga nyolcadik fordulójában. A magyar
bajnok ezzel 5 győzelemmel és 3 vereséggel áll, míg a francia együttes 3/5-ös mérleggel.
A két együttes külön párharcában eddigi három meccsük után 1/2 volt a mérleg
magyar szempontból. Legutóbb, októberben a Carolo hazai pályán 80:74-re verte
a zöld-sárgákat. Érdekes, hogy akkor a
spanyol Queralt Casas 18 ponttal segítette
a franciákat, ám azóta Sopronba igazolt,

így volt csapata ellen lépett pályára a Novomatic Arénában, s kiválóan játszott. A
magyar csapat legeredményesebb játékosa
éppen Casas volt 16 ponttal.
A Sopron már az első percektől irányította a meccset, s lépésről lépésre távolodott riválisától, amelynek játékosai végig
rendkívül pontatlanul dobtak. Amíg a magyar klub tagjai 54 százalékos hatékonysággal céloztak mezőnyből, addig a
vendégek kevesebb mint 34 százalékossal,
így nem csoda, hogy negyedről negyedre
nőtt a különbség a felek között. A félidőben 17 pont volt a soproni előny, s ez a végére majdnem 30-ig nőtt.

Eredményjelző
Női Euroliga, B csoport, 8. forduló, eredmény: Sopron Basket – Carolo Basket (francia) 80:52 (22-14, 20-11, 19-14, 19-13). A magyar csapat legjobb dobói:
Casas 16 pont, Crvendakic 15, Zahui 15, Turner 14.
További eredmények: Dinamo Kurszk – TTT Riga 73:70, Fenerbahce – Olimpiakosz 76:68, Perfumerias Avenida – Hatay BB 65:73.
A csoport állása: 1. Dinamo Kurszk 16 pont, 2. Fenerbahce 13, 3. Sopron 13,
4. Perfumerias Avenida 12, 5. TTT Riga 12, 6. Carolo Basket 11, 7. Hatay BB
11, 8. Olimpiakosz 8.

Hengerelt az alapszakasz utolsó két mérkőzésén a CSM

Nagyarányú győzelmet aratott a
férfikosárlabda Nemzeti Liga C értékcsoportjának utolsó két mérkőzésén a Marosvásárhelyi CSM.
Martinićék a szerény képességű
Bukaresti Aurel Vlaicu Főgimnáziumot, valamint Kolozsvári U-t
egyaránt hatalmas pontkülönbséggel verték, azonban ez a két eredmény már nem osztott és nem
szorzott az alapszakasz végeredménye tekintetében. A fő rivális
Galaci Phoenix is begyűjtötte ti. a
sikerért járó 2-2 pontot, így a kikötővárosiak jutottak a Sárga csoportba, a vásárhelyieknek pedig
marad a Kék csoport, ahol egyetlen
hozzájuk mérhető képességű ellenfelük sem lesz. Ez pedig nem biztos, hogy javukra szolgál majd a
9-16. helyért rendezett rájátszásban. Az alábbiakban munkatársunk
beszámolóit olvashatják az alapszakasz utolsó két (múlt heti) találkozójáról.
Mindenben jobbak,
mint a bukarestiek
A második 2019-es mérkőzésen
a fővárosban vendégszerepelt a
Marosvásárhelyi CSM férfikosárlabda-csapata. A szerény tornateremben
rendezett
találkozó
hasonlított a Rapid elleni meccsre.
A marosvásárhelyi alakulat már az
elejétől folyamatosan több pontot

összesített, mint az ellenfél pontjainak duplája, és újra 100 pont fölé
jutva szerezte meg a győzelmet.
Pedig nem tartott a társakkal Sánta
Szabolcs, aki a Rapid elleni mecscsen megsérült, és nem kívánt kockáztatni, de Dragoş Onea sem, aki
már a Rapid ellen sem lépett pályára. A hiányuk azonban egyáltalán nem érződött, különösen, hogy
Goran Martinić nagyobb kedvvel
játszott, mint az utóbbi idő legtöbb
mérkőzésén, és egyetlen dobást
sem hibázott: mind a tíz kísérlete a
gyűrűbe hullott. Nem volt szükség
azonban, hogy végig pályán le-

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, C értékcsoport, 17. forduló: Bukaresti Aurel Vlaicu Főgimnázium – Marosvásárhelyi CSM 43:110
(11-31, 8-25, 13-24, 11-30)
Bukarest, Aurel Vlaicu iskola sportterme, 20 néző. Vezette: Lavinia Gheorghe (Bukarest), Matei Cîmpean (Bukarest), Laurenţiu
Antoche (Craiova). Ellenőr: Cristian Vilcinschi (Bukarest).
Aurel Vlaicu Főgimnázium: P. Popescu 10 pont (1), Duca 6, Mustăcescu 6, Vilcinschi 6 (2), Şerbănescu 5 (1), Dumitraşcu 5, Pascal
2, Pădureţ 2, Teclaş 1, Latif, Spirache.
CSM: Martinić 24 pont (4), Şolopa 24, Kalve 21 (1), Borşa 12 (1),
Bölöni 11 (1), Engi-Rosenfeld 6 (2), Steff 5 (1), Kilyén 4, Costaşuc
2, Şteţca 1.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, C értékcsoport, 18. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Kolozsvári U 137:90 (39-11, 36-31, 25-25, 3723)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Laurenţiu
Antoche (Craiova), Andrei Hăpău (Jászvásár), Laurenţiu Maftei
(Jászvásár). Ellenőr: Dan Ionescu (Temesvár).
CSM: Martinić 28 pont (4), Kalve 27 (3), Steff 24 (2), Borşa 17
(1), Engi-Rosenfeld 12 (4), Kilyén 11 (2), Şolopa 8, Bölöni 7 (1),
Şteţca 3.
Kolozsvári U: Mihăşan 31 (1), Burlacu 22, Porime 13, Şutea 12,
Bichiş 10, Bîrlean 2, Cristea, Vasile, Avram
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Hát ezért kell feljebb lépni
Az A értékcsoport állása
Szokatlan, látványos, de
1. Nagyszeben
11/3
25
ugyanakkor unalmas mérkő2. Kolozsvári U-BT
11/3
25
zéssel zárta az alapszakaszt
3. Craiova
10/4
24
a Marosvásárhelyi CSM
8/5
21
4. Nagyvárad
5. Temesvár
5/9
19
férfikosárlabda-csapat. A
6. Piteşti
6/7
19
Kolozsvári U elleni talál7. Steaua
3/10
16
kozó tette egészen nyilván8. Dinamo
0/13
12
valóvá – ha eddig nem lett
volna az –, hogy jövőre köA B értékcsoport végeredménye
telező magasabb értékcso1. Voluntari
10/2
22
portba lépni, hiszen nagyon
2. Medgyes
8/4
19
unalmassá kezd válni (és
3. Konstanca
6/6
18
ebben a marosvásárhelyi já4. Brăila
0/12
11
tékosoknak tényleg nincs
semmilyen bűnük), hogy
A C értékcsoport végeredménye
félgőzzel seprik félre az el1. Galac
17/1
35
lenfeleket.
2. Marosvásárhely
17/1
35
A félgőzzel pedig erre a
3. Máramarossziget 13/5
31
mérkőzésre fokozottan érvé4. Focşani
11/7
29
Fotó: Nagy Tibor
nyes, hiszen talán még
5. Zsilvásárhely
11/7
29
gyen, a 24 pontját 21 perc alatt szeegyetlen eddigi meccsen
6.
Rapid
8/10
26
rezte, sok percet kaptak a bizonyísem játszott lezserebbül (a
7. Csíkszereda
7/11
25
tásra a fiatalok is.
szó negatív értelmében) a
8. Agronomia
4/14
19
Az már csak természetes, hogy a marosvásárhelyi csapat.
9. Kolozsvári U
1/17
19
CSM kivétel nélkül minden statiszti- Persze, nem volt szükség
10. A. Vlaicu Fg.
1/17
19
kai elemben fölülmúlta az ellenfelét, többre, de miután az első
még akkor is, ha a különbség nem negyedben szétcincálták
Igaz, támadásban rekordot dönfeltétlenül minden tekintetben látvá- az ellenfelet, a második negyedtől tött a marosvásárhelyi csapat, már a
nyos. Az pedig, hogy a marosvásár- kezdve látványosan unni kezdték harmadik negyed végére megvolt a
helyi együttes „csupán” 55%-ban az egészet, és a védelemben többé 100 pont, nem kevesebb mint 17
értékesítette a dobásait mezőnyből, nem figyeltek. Nem lépett pályára hárompontost értékesítettek. Tomutatja, hogy mennyivel nagyobb le- az enyhén sérült Sánta Szabolcs, vábbá 49 (!) pontot szereztek ellenhetett volna a különbség, ha netán de az ő hiánya nem magyarázhatja támadásból, olyan eset is volt, hogy
jobban összpontosítanak a játékosai. a 29-39-es lepattanózási arányt, a a kapott kosár után Martinić saját
Ez azonban aligha volt elvárható kolozsváriak 20 labdát gyűjtöttek palánk alóli bedobásból adott gólbe támadásban a palánk alól.
jelen esetben...
passzt Steffnek.
Eredményjelző
Összesítésben 227 pontot dobott
A férfikosárlabda Nemzeti Ligában:
a két csapat, ami NBA-átlag, ahol
* A értékcsoport, 13. forduló: Kolozsvári U-BT – Nagyváradi CSU 48 perces a játékidő, ez azonban
93:78, BCMU FC Argeş Piteşti – SCM U Craiova 96:92, Bukaresti jelen esetben nem pozitívum. A renDinamo – Temesvári SCM 85:87; 14. forduló: Kolozsvári U-BT – geteg pont dacára ugyanis a nézők
Nagyszebeni CSU 80:84, SCM U Craiova – Temesvári SCM 93:65.
* B értékcsoport, 12. forduló: CSO Voluntari – Medgyesi CSM egy pillanatig sem jöttek lázba, nem
véletlen, hogy ebben az idényben a
90:69, Konstancai Athletic – Cuza Sport Brăila 20:0.
* C értékcsoport, 17. forduló: Csíkszeredai VSKC – Bukaresti legtöbben a Nagyszeben elleni baAgronomia 85:75, Bukaresti Aurel Vlaicu Főgimnázium – Maros- rátságos meccsre voltak kívánvásárhelyi CSM 43:110, Bukaresti Rapid – Máramarosszigeti CSM csiak...
39:78, Kolozsvári U – Galaci Phoenix 51:105, Zsilvásárhelyi CSM
A marosvásárhelyi játékosokat a
– CSM Focşani 62:80; 18. forduló: Galaci Phoenix – Zsilvásárhelyi Galacról érkező hírek sem motiválCSM 81:71, CSM Focşani – Csíkszeredai VSKC 83:81, Marosvá- hatták, hisz a dunai kikötőváros csasárhelyi CSM – Kolozsvári U 137:90, Bukaresti Agronomia – Bu- pata
tíz
ponttal
legyőzte
karesti Rapid 74:77, Máramarosszigeti CSM – Bukaresti Aurel
Zsilvásárhelyt,
így
a
C
csoport
Vlaicu Főgimnázium 87:66.
rangsorában megelőzte a marosváA középszakasz értékcsoportjainak összetétele
sárhelyieket, a CSM pedig lecsú* Piros csoport: Kolozsvári U-BT, Nagyszebeni CSU, SCM U Cra- szott a Sárga csoportról. Pedig ott –
iova, Temesvári SCM, Nagyváradi CSM, BCM U FC Argeş Piteşti
ha nem is volt joga az 1-8. helyek
* Sárga csoport: Bukaresti Dinamo, Bukaresti Steaua, CSO Vo- rájátszásában való részvételre – legluntari, Medgyesi CSM, Konstancai Athletic, Galaci Phoenix
alább lett volna néhány keményebb
* Kék csoport: Zsilvásárhelyi CSM, CSM Focşani, Csíkszeredai
meccse.
Így azonban maradnak a C
VSKC, Marosvásárhelyi CSM, Bukaresti Rapid, Máramarosszigeti
csoportos ellenfelek, ami nem bizCSM
* Zöld csoport: Kolozsvári U, Bukaresti Agronomia, Bukaresti tos, hogy előnyös, amikor a 9-16.
helyek rájátszására kerül sor.
Aurel Vlaicu
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Meglepetésdöntetlen Argentínával

A magyar férfikézilabda-válogatott meglepetésre 25-25-ös döntetlent játszott Argentínával a
német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének első fordulójában,
pénteken
Koppenhágában. A két együttes negyedik alkalommal találkozott egymással, három magyar siker után
ez volt az első döntetlen.
A 12.500 fős befogadóképességű Royal Arena lelátójának teljes
felső karéját lezárták, ennek ellenére rendkívül foghíjasak voltak a
szektorok, és a szokatlanul hangulattalan meccsen időnként még a
játékosok, edzők szavait is lehetett
érteni.
A magyar csapat remek védekezéssel, Mikler Roland négy védéssel, Balogh Zsolt pedig három
góllal kezdte a találkozót, amelynek 11. percében Manolo Cadenas
argentin szövetségi kapitány időt
kért, mert válogatottja egyszer sem
volt eredményes (5-0).
Jegyzőkönyv

Férfikézilabda-vb, csoportkör,
D csoport, 1. forduló: Magyarország – Argentína 25-25 (13-10)
Koppenhága, vezette: López,
Sabroso (spanyolok).
Lövések/gólok: 39/25, illetve
44/25.
Gólok hétméteresből: 5/6, illetve 1/1.
Kiállítások: 8, illetve 6 perc.
Magyarország: Mikler – Hornyák, Bodó 1 gól, Bánhidi 4,
Lékai 6, Balogh Zs. 11, Bóka,
cserék: Ilyés, Ligetvári, Sipos,
Jamali 2, Ancsin, Juhász, Nagy
L. 1.
Argentína: Schulz – Baronetto
1 gól, Vieyra 1, Moscariello 4,
Bonanno, F. Fernández 4 (1), P.
Simonet 6, cserék: Maciel
(kapus), S. Simonet 2, Mourino,
Crivelli 5, Pizarro, Fischer, J.
Fernández 1, Martínez 1.

Eredményjelző

Férfikézilabda-vb, csoportkör:
* A csoport (Berlin), 1. forduló: Németország – Korea 30-19 (1710), Franciaország – Brazília 24-22 (16-13), Szerbia – Oroszország
30-30 (16-16); 2. forduló: Oroszország – Korea 34-27 (20-13), Németország – Brazília 34-21 (15-8), Franciaország – Szerbia 32-21 (15-12).
* B csoport (München), 1. forduló: Spanyolország – Bahrein 33-23
(16-11), Horvátország – Izland 31-27 (16-14), Macedónia – Japán 3829 (18-13).
* C csoport (Herning), 1. forduló: Dánia – Chile 39-16 (22-4), Norvégia – Tunézia 34-24 (18-13), Ausztria – Szaúd-Arábia 29-22 (15-9);
2. forduló: Chile – Ausztria 32-24 (14-15), Norvégia – Szaúd-Arábia
40-21 (20-10), Dánia – Tunézia 36-22 (19-10).
* D csoport (Koppenhága), 1. forduló: Svédország – Egyiptom 2724 (13-11), Angola – Katar 24-23 (12-8), Magyarország – Argentína
25-25 (13-10).

Bodó Richárd (b), az argentin Federico Matías Vieyra (k) és Bóka Bendegúz a férfikézilabdavilágbajnokság csoportkörének 1. fordulójában játszott Magyarország – Argentína mérkőzésen Koppenhágában 2019. január 11-én. MTI/Illyés Tibor

A három kiváló játékosát sérülés
miatt nélkülöző dél-amerikai kontinensbajnok Lucas Moscariello
három találatával felzárkózott (64), majd Matias Schulz kapus védéseire alapozva tartotta a szoros
állást. Ebben az időszakban a magyar védekezés nem volt hatékony,
a támadások lassan folytak, ezt a
gyorsan játszó ellenfél gyakran kihasználta, a szünetben – Balogh
Zsolt eredményessége miatt –
mégis háromgólos hátrányban volt
(13-10).
A második felvonás elején ismét
egy gólra csökkentette hátrányát
Argentína, ekkor – a meccs során
először – pályára lépett Nagy
László, és rögtön be is talált. A nyitott védekezéssel nem tudtak mit
kezdeni a magyarok, így első alkalommal hátrányba kerültek (1516). Federico Fernández találatai
után, tíz perccel a vége előtt Bánhidi Bence góljával ismét a magyar
csapat vezetett (22-21), ám a mozgékony dél-amerikaiak újra fordítottak.

A hajrában is rendkívül pontatlanul játszó magyarok ötven másodperccel a végső dudaszó előtt
egyenlítettek Lékai révén, majd
Mikler Roland védeni tudott, Csoknyai István szövetségi kapitány
pedig időt kért, amikor már csak 13
másodperc volt hátra. Az utolsó támadásnak is egy eladott labda vetett véget, így nem nyílt esély a
győzelem megszerzésére.
Az argentinok legeredményesebb játékosa Pablo Simonet volt,
aki 12 lövésből hatszor talált a kapuba, míg Manuel Crivelli öt gólt
dobott. Mikler Roland 39 lövésből
15-öt védett.
A magyar válogatott a D csoportban tegnap lapzárta után Angolával mérkőzött, hétfőn Katarral,
szerdán Egyiptommal, csütörtökön
pedig az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországgal találkozik. A
hatosból az első három lép tovább.
A torna győztese kijut a 2020-as
tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek
pedig részt vehetnek a jövő tavaszszal sorra kerülő selejtezőtornákon.

A dán Casper Mortensen (j) gólt szerez Felipe Barrientos, a chilei csapat játékosa
mellett a férfikézilabda-világbajnokság csoportkörének 1. fordulójában játszott mérkőzésen Koppenhágában 2019. január 10-én. MTI/Illyés Tibor

A magyar játékosok szerint örülni kell a döntetlennek

A magyar férfikézilabda-válogatott három játékosa szerint
örülni kell a döntetlennek, amelyet Argentína ellen elértek a világbajnokság csoportkörének első, pénteki játéknapján. A koppenhágai meccs lefújása után Bodó Richárd, Balogh Zsolt és
Ilyés Ferenc is úgy fogalmazott, hogy a második félidőben jobb
volt az ellenfél, ezért értékelni kell a megszerzett egy pontot is.
A tavalyi év legjobb magyar kézilabdázójának megválasztott
Bodó hozzátette, nagyon jól játszottak a dél-amerikaiak hatos
védőfalával szemben, de amikor ellenfelük agresszívabbá vált,
nem találták a megoldást. „Szenvedtünk minden gólért, ez pecsételte meg a két pontunk sorsát. Nagyon gyorsan jöttek, nem
tudtuk, mikor, hova kell mennünk, összevissza szaladgáltunk,
néha támadásban is. Ezt át kell beszélnünk, mert ha valaki látta
ezt a meccset, biztosan meg fog próbálni ugyanígy játszani ellenünk” – nyilatkozta a MOL-Pick Szeged balátlövője, aki
három kísérletből egy gólt dobott pénteken. Leszögezte, a mérkőzés képe alapján nyertek, nem veszítettek egy pontot, mert a
második félidőben csak szenvedtek, de lát esélyt rá, hogy a folytatásban javítani tudnak a teljesítményükön.
Klubtársa, Balogh Zsolt a mezőny legeredményesebb játékosaként 14 lövésből 11 gólt dobott, de megfogalmazása szerint a
saját produkciója teljesen lényegtelen, mert csapatszinten a szünet után föléjük kerekedtek az argentinok. „Örülhetünk ennek
az egy pontnak, mert el kell ismernünk, hogy ellenfelünk a második félidőben egyértelműen jobban játszott. Csak a meccs elején tudtunk dominálni, de harminc perc jó játék ezen a szinten
kevés. Csalódottak vagyunk, mert szerettük volna győzelemmel
kezdeni a világbajnokságot” – mondta a jobbátlövő. Hozzátette,

minden bizonnyal ilyen jellegű meccsek várnak rájuk a csoportkör folytatásában is. Balogh elismerte, támadásban és védekezésben
is rengeteget hibáztak, nem volt folyamatos
a játékuk, nem voltak kellően türelmesek.
„Erőlködtünk az egész mérkőzésen, és inkább csak találtuk a góljainkat, ahelyett, hogy
kidolgozott ziccerek végén szereztük volna
őket” – szögezte le.
Ilyés Ferenc csapatkapitány felidézte,
hogy jól kezdték a meccset, de a szünet után
az argentinok magabiztosabbá váltak. „Tudtuk, hogy kemény meccs vár ránk, az utolsó
tíz perc alapján örülnünk kell a döntetlennek.
A végén sikerült egyenlítenünk, és a győzelemhez is volt labdánk, de nem szabad sokáig emésztenünk magunkat a döntetlen
miatt, mennünk kell tovább” – fogalmazott
a Tatabánya védőspecialistája.
A magyar válogatott szövetségi kapitányai
közül Vladan Matics elmondta, nagyon
nehéz, szoros meccsen vannak túl, de számí- A magyar válogatott játékosai a német-dán közös rendezésű férfikézilabda-világbajnokság csoporttottak rá, hogy az argentinok nagyon gyors körének 1. fordulójában játszott Magyarország – Argentína mérkőzés végén Koppenhágában 2019.
kézilabdát játszanak. Kapitánytársa, Csok- január 11-én. A találkozó 25-25-ös döntetlennel zárult. MTI/Illyés Tibor
nyai István kifejtette, hogy a védekezés és a
támadás közötti hármas cseréből adódóan nem tudtak könnyű bával fejeztük be a támadásainkat. Azt gondolom, támadásban
gólokat lőni, mindig csak felállt fal ellen küszködtek. „Volt, ami- voltak szép játékaink, de összességében nem tudtuk azt játszani,
kor könnyedén átjátszottuk őket, volt, amikor sok technikai hi- amit szerettünk volna” – ismerte el.

Nikola Karabatic csatlakozott a francia válogatotthoz

Az irányító Nikola Karabatic csatlakozott a férfikézilabda-világbajnokságon szereplő francia válogatotthoz szombaton. A Paris SaintGermain 34 éves játékosának jobb lábát október közepén
megoperálták, mert a szezon eleje óta fájdalmakra panaszkodott a
nagylábujj ízületénél kialakult bütyök miatt. Az operáció után legalább
négy hónapos kihagyást jósoltak neki az orvosok, ezért nagy meglepetésnek számít, hogy csatlakozott a világbajnoki címvédő keretéhez.
Didier Dinart szövetségi kapitány elmondta, a kétszeres olimpiai,
négyszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok Karabatic rendkívül
fontos játékosa csapatának, de csak az edzéseken derül majd ki, hogy
pályára is léphet-e az egy hét múlva kezdődő középdöntő mérkőzésein.
A sportági szaksajtó szenzációként számolt be a világ egyik legjobb
kézilabdázójának visszatéréséről, a handball-planet.com portál például
a The King is back!, vagyis A király visszatér! című cikkében úgy fogalmaz: „csoda történt”, hogy Karabatic néhány nappal ezelőtt újrakezdhette az edzéseket klubjánál.
Amennyiben a tapasztalt játékos valóban pályára lép, ez lesz a nyolcadik világbajnoksága.

Hollandia ellen győzelem, vereség Szlovákiától

Első mérkőzését megnyerte, a másodikat elvesztette a
román férfikézilabda-válogatott, amely Szlovákiában három
felkészülési meccset „kötött le” a holland, illetve szlovák csapat ellen, miután egyiküknek sem sikerült részvételi jogot
szereznie a most zajló világbajnokságra. A németalföldiek
ellen egyszer, a házigazdák ellen kétszer léphetnek pályára
országunk játékosai.
Elsőként a hollandokkal találkozott a román csapat, pénteken, ekkor 30-27-re nyert. Szombaton játszották az első
összecsapást a szlovákokkal, az ellenfél 23-22-re diadalmaskodott. A visszavágó tegnap, lapzárta után fejeződött be.
A román válogatott rövid idő alatt a második felkészülési
tornán vesz részt: az elmúlt év végén, Lengyelországban a 2.
helyen végeztek a házigazdák mögött, de Csehország és
Japán előtt.
A csapat 18 fős játékoskerete egy hete, Bukarestben ült
össze, a hat napra tervezett közös edzésmunkát a spanyol Manuel Montoya irányította.

Fotó: slovakhandball.sk
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Hazatért Rakonczay Gábor az Antarktiszról

Budapestre érkezett pénteken
Rakonczay Gábor, aki – mint arról
múlt héten beszámoltunk – első magyarként elérte a Déli-sarkot, a szárazföld, vagyis az Antarktisz
partjáról indulva 44 nap és 4 óra
alatt teljesítette a 917 kilométeres
távot, egy 94 kilós szánt húzva
maga után.
Rakonczay Gábor az út során
testsúlya 10 százalékát elégette, az
arcán pedig fagyási sérüléseket
szenvedett. Az extrém sportoló az
expedíció PR-ügynökségének közleménye szerint elmondta: fizikailag próbára tette az a kétszáz
kilométeres szakasz, amelyen mély
hóban meneteltek, a táv végén
pedig folyamatos jeges szembeszéllel megküzdve teljesítette célját.
Eleinte mínusz 12 Celsius-fok körüli volt a hőmérséklet az Antarktiszon, ám ahogy közeledtek a
sarkponthoz, már szinte mindig mínusz 20 Celsius-fok alá kúszott a
hőmérő higanyszála, s olykor elérte
a mínusz 30-at is.
„Az Antarktisz hatalmas, tökéletesen élettelen, ugyanakkor fantasztikusan tiszta és érintetlen.
Semmi sem indokolja itt az életben
maradást. Az agy ráadásul képtelen

A sűrű köd miatt a hármas ellenőrzőpontnál a rendezők félbeszakították a Peruban zajló Dakar-rali
ötödik szakaszát.
A Szalay Balázs, Bunkoczi
László kettős a csapat tájékoztatása
szerint még sötétedés előtt kiért a
Tacna és Arequipa közötti szakaszról. Az Opel Dakar Team közleménye szerint a nap azzal kezdődött,
hogy a rajtot két órával halasztották
a köd miatt. Majd folytatódott
azzal, hogy volt olyan része a pályának, amelyen a páros percekig
állt egy helyben, mert annyira fújta
a szél a port és a homokot, hogy
semmit sem lehetett látni.
„Nagyon nehéz pálya volt, főleg
2019. január 7-én az Antarktiszon készült kép Rakonczay Gáborról, aki ezen a napon első magyarként a szárazföld, vagyis az Antarktisz partjáról indulva elérte a Déli-sarkot. MTI-fotó

felfogni a menetelés tényleges időtartamát, ebben az ingerszegény
környezetben az ember lépésről lépésre küzdi előre magát. Csak
megy előre, és nem foglalkozik
azzal, meddig tart még, hogy milyen hosszú ez az egész” – fogalmazott az extrém sportoló a

közlemény szerint. A szabályok értelmében aki először jár az Antarktiszon, annak csapatban kell
teljesítenie a távot, így Rakonczay
Gábor is negyedmagával vitte
végig az expedíciót, ám a legtöbbet
ő haladt az élen, és az ő szánja volt
a legnehezebb.

Részletes edzésterv alapján készül
a női labdarúgó-vb magyar játékvezetője

Kulcsár Katalin játékvezető
napra lebontott edzésterv alapján
készül a nyári, franciaországi női
labdarúgó-világbajnokságra.
A 34 éves bíró az M1 aktuális
csatornán elmondta, decemberben
Dohában, a klubvilágbajnokság
helyszínén már részt vettek egy továbbképzésen, és a június 7-én kezdődő világbajnokság előtt még két
szeminárium vár rájuk fizikai és elméleti tesztekkel. „A nemzetközi
szövetség napra lebontott edzéstervet biztosít számukra, ezt kell követnünk. Most a videobíró
tesztelése zajlik, a használatáról
márciusban döntenek” – mondta.
Kulcsár a 2015-ös torna után másodszor tevékenykedhet női vb-n.
Európa-bajnokságon ugyancsak
kétszer szerepelt (2013, 2017),
2016-ben pedig ő dirigálta a női
Bajnokok Ligája-döntőt, majd a
világ legjobb női játékvezetőjének
választották.
A franciaországi torna kapcsán
kijelentette, különösen nagy öröm
számára, hogy Török Katalin személyében első alkalommal egy magyar asszisztens is szerephez jut a
világ legjobbjai között, hiszen a
labdarúgókhoz hasonlóan az ő pályafutásukban is a vb-részvétel a
csúcs. A bíró elárulta, sosem úgy
gondolkodik, hány mérkőzés várhat
rá egy nagy nemzetközi tornán,
mert ezt nem is tudhatja előre, inkább az a célja, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa azokon a
mérkőzéseken, amelyeken szerephez jut.
Felidézte, hogy nagyjából húsz
évvel ezelőtt, amikor a karrierjét
kezdte, igazán kuriózumnak számítottak a női játékvezetők. „Akkor
még nem volt lehetősége egy kislánynak, hogy futballozzon. Ma
bárhol lehet a labdát rúgni, akkor
viszont ez volt az egyetlen lehetőség, hogy a labdarúgópályán legyek, és ne a lelátóról vagy a
televízióban nézzem a mérkőzéseket” – magyarázta.
Tapasztalatai szerint a hazai férfimérkőzéseken már hozzászoktak
a női játékvezetők közreműködéséhez, és a sportág női változata is

Dakar-rali: Félbeszakították
a pénteki ötödik szakaszt

egyre népszerűbb. „Az
idei év a női labdarúgás
szempontjából is fontos,
hiszen tavasszal a Groupama Arénában rendezik
a BL-döntőt, ez nagy lökést adhat idehaza a szakágnak” – vélekedett
Kulcsár, aki kilenc év
alatt jutott el az európai
elitbe.
Az szinte biztos, hogy
a budapesti mérkőzést
nem ő vezeti majd, mert
egyrészt 2016-ban ő dirigálta a Bajnokok Ligája
fináléját, másrészt van
egy íratlan szabály, miszerint nem szokták olyan
bírónak adni a döntőt, akinek az országában rendezik azt.

Fotó: hir6.hu

Ifj. Lungu Constantin a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.10-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának meghívottja ifj. Lungu Constantin, a Marosvásárhelyi Városi
Sportklub labdarúgó-szakosztályának vezetője.

Irán második győzelmével már a 16 között az Ázsia-kupán
Második mérkőzésén is magabiztosan nyert az iráni válogatott,
és így már biztosan nyolcaddöntős az Egyesült Arab Emírségekben
zajló labdarúgó Ázsia-kupán: a tavalyi oroszországi világbajnokságot is megjárt együttes szombaton a D csoport második fordulójában a vietnami csapatot győzte le Szardar Azmun duplájával 2-0-ra.
A 24 éves támadó már háromgólos a tornán.
Labdarúgó Ázsia-kupa, csoportkör, eredmények:
* A csoport, 1. forduló: Egyesült Arab Emírségek – Bahrein 1-1
(0-0), Thaiföld – India 1-4 (1-1); 2. forduló: Bahrein – Thaiföld 0-1
(0-0), India – Egyesült Arab Emírségek 0-2 (0-0); az állás: 1. Egyesült Arab Emírségek 4 pont, 2. India 3, 3. Thaiföld 3, 4. Bahrein 1.
* B csoport, 1. forduló: Ausztrália – Jordánia 0-1, Szíria – Palesztina 0-0; 2. forduló: Jordánia – Szíria 2-0, Palesztina – Ausztrália
0-3; az állás: 1. Jordánia 6 pont, 2. Ausztrália 3, 3. Szíria 1, 4. Palesztina 1.
* C csoport, 1. forduló: Kína – Kirgizisztán 2-1, Dél-Korea –
Fülöp-szigetek 1-0; 2. forduló: Fülöp-szigetek – Kína 0-3, Kirgizisztán – Dél-Korea 0-1; az állás: 1. Kína 6 pont, 2. Dél-Korea 6, 3. Kirgizisztán 0, 4. Fülöp-szigetek 0.
* D csoport, 1. forduló: Irán – Jemen 5-0, Irak – Vietnam 3-2; 2.
forduló: Vietnam – Irán 0-2, Jemen – Irak 0-3; az állás: 1. Irán 6
pont, 2. Irak 6, 3. Vietnam 0, 4. Jemen 0.
* E csoport, 1. forduló: Szaúd-Arábia – Észak-Korea 4-0, Katar
– Libanon 2-0; 2. forduló: Libanon – Szaúd-Arábia 0-2; az állás: 1.
Szaúd-Arábia 6 pont, 2. Katar 3, 3. Libanon 0, 4. Észak-Korea 0.
* F csoport, 1. forduló: Japán – Türkmenisztán 3-2, Üzbegisztán
– Omán 2-1; az állás: 1. Japán 3 pont, 2. Üzbegisztán 3, 3. Türkmenisztán 0, 4. Omán 0.
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azért, mert sem fékünk nem volt,
sem pedig pótkerekünk” – értékelt
az Opel Grandland X pilótája, Szalay Balázs. „Az utolsó húsz kilométer gyilkos volt, szívem szerint a
kezemben hordtam volna el a köveket a kocsi elől, mert tudtam, elég
egy élesebb szikla, és akkor nem tudunk továbbmenni, hiszen nincs
pótkerekünk – mondta Bunkoczi
László. – Végül azonban az autó kibírta, és itt vagyunk a célban. Ránk
fér majd a pihenőnap, mert az
utolsó két szakasz kissé megviselte
az autót.”
Szombaton szünnap volt, vasárnap Arequipából San Juan de Marconába tartott a mezőny.

Gyenes nem bánta meg, hogy fájós kézzel elindult
– Mondja meg őszintén,
gondolta, hogy a szünnapon
ilyen jól áll majd?
– Nem igazán. Még
akkor reggel is nagy dilemmában voltam, amikor
mentem nevezni – mondta
az NSO-nak adott interjúban a szatmárnémeti Gyenes Emánuel, aki nyolc
héttel ezelőtt felkartörést
szenvedett, megoperálták, s
Fotó: RallyZone
most a 43. helyen áll az öszszetettben. – Aztán amikor rátették a karszalagot a csuklómra, arra
gondoltam, most már nincs visszaút.
– Nem ijedt meg ettől?
– Bevallom, hogy de. Nem tudtam, hogy jól döntöttem-e vagy
sem, és az első szakasz után, ami pedig csak nyolcvan kilométer volt,
azt mondtam magamban, hogy ezt talán nem kellett volna...
– És most mit gondol? Kellett?
– Most azt mondom, hogy nem bántam meg.
– Nehezebb vagy könnyebb a Dakar, mint ahogy várta?
– Tudtam, mire számíthatok, mert tavaly is Peruban kezdődött
a verseny. És a karom sem fáj már úgy, mint az első két nap. Egyvalami biztos, nem akarok kockáztatni, mert bár a motorozással
nincs baj, de ha vészhelyzet van – nagyobbat kell fékezni vagy megemelni a motor elejét –, az nagyon fájdalmas.
– Saját magának szerel, nincs csapata. Hogy bírja ezt fájós kézzel?
– Vadonatúj a motorom, nem kell rajta sok mindent szerelni,
csak olajat és gumit cserélni, átnézni – eddig ezt sikerült megoldani,
s remélem, ha eddig eljutottam, most már meg sem állok a célig.
Eredményjelző
Dakar-rali, az állás 5 szakasz után:
* autósok: 1. Nasszer al-Attijah, Matthieu Baumel (katari, francia, Toyota Hilux) 17:19:53, 2. Peterhansel, Castera (francia, Mini
John Cooper Buggy) 24:42 perc hátrány, 3. Roma, Haro (spanyol,
Mini John Cooper Works) 34:33 p h., ...29. Szalay Balázs, Bunkoczi
László (magyar, Opel Grandland X) 8:38:43 ó h.
* motorosok: 1. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 16:51:34, 2.
Sunderland (brit, KTM) 59 mp h., 3. P. Quintanilla (chilei, Husqvarna) 2:52 p h., ...43. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 5:25:56 ó
h.
* kamionosok: 1. Eduard Nyikolajev, Jevgenyij Jakovlev, Vlagyimir Ribakov (orosz, Kamaz) 19:45:37, 2. Szotnyikov, Nyikitin,
Musztafin (orosz, Kamaz) 11:54 p h., 3. De Rooy, Rodewald, Torrallardona (holland, lengyel, spanyol, Iveco) 1:58:49 p h.

Aranycsapat-emlékév: A négy éve
elhunyt Buzánszky Jenőre emlékeztek

Buzánszky Jenőre, az Aranycsapat négy évvel ezelőtt, utolsóként
elhunyt tagjára emlékeztek pénteken az egykori 49-szeres válogatott
labdarúgó sírhelyénél, a Szent István-bazilika altemplomában.
Az Aranycsapat Emlékév Testület elnöke, Lomnici Zoltán az ünnepségen
rövid
beszédében
emlékeztetett arra, hogy Buzánszky
Jenő állandó tagja volt annak a legendás magyar együttesnek, amelyet
az egész világon tisztelnek, s 1953
novemberében véget vetett az angol
válogatott több évtizedes hazai veretlenségének. Kiemelte: az olimpiai
bajnok és világbajnoki ezüstérmes
jobbhátvédnek kiemelkedő szerepe
volt az emlékév létrejöttében. Annak
idején ugyanis ő javasolta az ünnepségsorozatot, amely eredetileg a do-

rogi játékos 90. születésnapján indult
volna el, de sajnálatos módon Buzánszky két hónappal korábban,
2015 januárjában elhunyt.
Lomnnici hozzátette: az Aranycsapat-emlékévet így a kormány nevében Szabó Tünde sportért felelős
államtitkár Puskás Ferenc születésének 90. évfordulóján, 2017 áprilisában hirdette meg, s az ünnepségsorozaton kupák, ankétok, beszélgetések keretében ápolják az Aranycsapat
emlékét,
valamint
megemlékeznek a csapattagok születésének és elhalálozásának kerek
évfordulóiról is. Amint a Legfelsőbb
Bíróság korábbi elnöke elmondta, az
emlékév az Új Puskás Ferenc Stadion avatásáig tart, amelyre várhatóan idén novemberben kerül
majd sor.
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SÍTÁBOR GYEREKEK SZÁMÁRA!
Az Outward Bound sítábor azoknak a gyerekeknek szól, akik kezdő
vagy középhaladó szinten síelnek. A síoktatást szakképzett oktatók
biztosítják, felosztva a résztvevőket csoportokba a sítudásuk
szerint.
9-14 éves iskolások jelentkezését várjuk, akik kezdő vagy
középhaladó szinten síznek.
Időpont: január 31. – február 4. (Ebben a periódusban haladó
síelőket is várunk, akiket a Bogdán pályára viszünk síelni.)
További információk:
Barabás Tünde:
0769-224-290
info@outwardbound.ro (sz.-I)
*
ÚJ ÉV, ÚJ KIHÍVÁSOK!
Kezdd az évet egy igazán egyedi élménnyel! A „Hótalpat fel!” – mint
minden Outward Bound-program – megfelelő kihívást biztosít
számodra. A hó és a fagyos időjárás, bár megerőltető, mégis
izgalmas kihívásokat nyújt a hótalpas túrához. Nemcsak az
érintetlen hó és a hegyoldalak meghódítása, de saját képességeid
feltárása, korlátaid átlépése erőt és önbizalmat ad a jövőbeli
kihívások leküzdéséhez.
Célcsoport: 18 éven felüliek
Periódus: január 31. – február 3.
Helyszínek: Szováta, Outward Bound Ifjúsági Központ és a
Görgényi-havasok.
Érdeklődni az info@outwardbound.ro címen és a 0769-224-290-es
telefonszámon lehet. (sz.-I)
MONTSERRAT (Spanyolország) – LOURDES (Franciaország) –
zarándoklat 2019. február 4-8. között.
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.
Zarándokoljunk együtt!

*
MEDJUGORJE – zarándoklat 2019. március 18-23. között.
145 euró.
Lelki vezető: ft. Karácson Tibor, a Mária Rádió lelkiigazgatója.
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.
Zarándokoljunk együtt! (sz.-I)

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

ADÁSVÉTEL
3 SZOBÁS LAKÁS eladó a Rodni-

ciei utcában, földszinten, a Diamant
piac mellett – 63.000 euró. Tel. 0755-

469-694. (10/683-I)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett sürgősen

eladó 5 és 28 áras telek, a telekkönyvi

Szomorú nap számunkra január

14-ike. Immár két

év telt el

azóta, hogy ezen a napon örökre

eltávozott közülünk a havadtői

születésű TAR ÁRPÁD, a szere-

tett férj, édesapa, nagyapa, déd-

apa.

Emléke mindig élni fog.

Nyugodjon békében!

Szerettei. (-I)

papírok rendben vannak. Ár: 5-8 euró/m2

között. Tel. 00-36-20-334-8629. (11285)

ELADÓ 2000 bála széna. Tel. 0729-925-

074. (2/725)

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK: csatornatakarítást, tető-

javítást. Tel. 0751-471-965, Székely
János. (14/587)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (5/647)

MEGEMLÉKEZÉS
„Csak az idő múlhat, feledni nem
lehet,
szívünkben megmarad örökre
emléked.”
Fájó szívvel emlékezünk PAPP
JÓZSEF GYÖRGYRE halálának
4. évfordulóján. Emléke legyen
áldott,
nyugalma
csendes.
Fiai, Papp Csaba, Papp Zsolt,
Papp József családjukkal és
édesanyja, Pitó Piroska. (-I)

ELHALÁLOZÁS
KOVÁCS MARIKA
szül. LAKÓ MÁRIA
emlékére.
„Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De bennünk él egy arc és a végtelen
szeretet, amit tőlünk soha senki
el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből
szeretünk s nem felejtünk
téged!”
Drága szerettünk végső búcsúztatása a marosvásárhelyi református sírkertben lesz 2019.
január 14-én 14 órakor.
A gyászoló család. (0736-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető élettárs, anya, nagymama, rokon, szomszéd, ismerős,
SIKÓ KATALIN
született Gyöngyösi
életének 84. évében hosszas, de
türelemmel viselt betegség után
megpihent. Temetése 2019. január 14-én 15 órakor lesz a református temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (0735-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az
átkot, segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia,
psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a szétvált
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a
házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást. 100%-osan
garantálja, hogy megoldja a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy
ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a
magánélete és vállalkozása; Erika Régenből köszöni,
hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

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. (sz.-I)
ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési
jegyek. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel:
számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat
a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372759-230-as telefonszámon. (sz.-I)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
alkalmaz SZÁMLÁZÓT és BESZERZŐT. Tel. 0734-123-877.
(20826-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama, dédmama, anyós, testvér,
rokon, jó szomszéd,
özv. MAJOR ROZÁLIA
született Nyiri
életének 95. évében 2019. január
10-én csendesen megpihent.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (0734-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük ki
Sikó
Zoltánnak
szeretett
FELESÉGE elhunyta alkalmából.
A Psalmus kórus. (0733-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, özv.
MAJOR ROZÁLIA temetésén
részt vettek és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család. (0734-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
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Fizetett hirdetés
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