
Hivatásos 
pótszülőket 
toboroznak
Az érdekeltek jelentkezhetnek a meg-
hallgatásra és felmérésre annak érde-
kében, hogy pótszülőként alkalmazzák
őket a TEAM-UP alternatív gyermek-
nevelési projekt keretében, melyet
uniós szociális alapokból támogatnak. 

____________2.
Humor 
a könyvtárban
Gyarlóságaink, bűneink, a társadalmi
visszásságok éber kri-
tikusai a karikaturisták. Boros Tety év-
tizedek óta közéjük tartozik. Válogatott
munkáiból nyílt kiállítás a Maros Me-
gyei Könyvtár kölcsönzőrészlegén. 

____________5.
Megújul 
a kelementelki 
iskola
A projekt értéke 3,12 millió lej, amely-
ből a vissza nem térítendő támogatás
3,044 millió lej, a fennmaradó rész
Gyulakuta költségvetését terheli. A be-
ruházást jövő év október 31-ig kell be-
fejezni.

____________5.
Két ellentétes 
mérkőzés Arad
ellen
Két ellentétes mérkőzést játszott az
Aradi AMEFA ellen a Marosvásárhelyi
CSM férfivízilabda-csapata a szuper-
liga visszavágóinak első kétmérkőzé-
ses fordulójában. 

____________8.

Két év alatt akár új hidat is építhetett volna az a bákói épí-
tőcég, amelyik mindmáig nem fejezte be a szentpáli felüljáró
felújítását. Csak találgatni lehet, hogy hozzá nem értés vagy
komolytalanság jellemzi annak a vállalkozásnak a tevékeny-
ségét, amelyik két éve nyerte el a kerelőszentpáli vasúti fe-
lüljáró felújítási munkálatait de csak félig-meddig végezte
el, ezért újabb forgalomkorlátozásra számíthatnak a Maros-
vásárhelyről Torda irányába ezen a szakaszon közlekedő jár-
művezetők. 

A kiírt pályázatban szereplő tavaly júliusi átadási határidőt meghosz-
szabbították szeptember végéig, de azt sem tudták betartani, így szerdán,
január 30-án a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság kezdett
ideiglenes javítási munkálatokba a közbiztonság érdekében, mivel a mé-
retes gödrök balesetveszélyesekké váltak.

Az igencsak bonyolulttá vált helyzet kapcsán kerestük meg az útügyi
igazgatóságot, magyarázzák el, hogy mi lehet a bosszantóan hosszúra
nyúlt felújítás elhúzódásának az oka. 

Lehangoló adatok,
szenzációs eredmények 

2000-ben a rákkutatásban érdekelt valamennyi fél aláírta a vi-
lágméretű összefogásra felszólító dokumentumot, amelynek emlékét
őrzi a február 4-i rákellenes világnap. De nem csak az emlékét, hi-
szen a rákkutatás az utóbbi években soha nem remélt óriáslépé-
sekkel halad előre. 

A világméretű összefogás ellenére a statisztikák továbbra is le-
hangolóak. A Föld országaiban 18,1 millió esetet fedeznek fel
évente, és 9,6 millióan halnak meg rákban. A betegség Európa la-
kosságát érinti a legnagyobb mértékben. Ebben aktív része van or-
szágunknak is, ahol 2018-ban 720.000 esetet tartottak számon, ha
hihetünk a honi adatoknak. Ebből 83.000 esetet 2018-ban fedeztek
fel, és a múlt évben 50.902-en haltak bele a kórba. Az ország la-
kosságából 3,5 millióan nyilatkozták, hogy személyesen is érinti
őket a betegség családtagjaik, jó ismerőseik által. A megkérdezettek
44,1 százaléka vélekedett úgy, hogy kevés az onkológus szakorvos,
a kezelésre helyhiány miatt több hónapot kell várni, a citosztati-
kum-válság miatt a létfontosságú gyógyszerekhez sem jutnak hozzá
folyamatosan a betegek. A megelőzés pedig továbbra is gyermek-
cipőben jár. Holott köztudott a korai felismerés szerepe, ahogy az
is, hogy a romániai páciensek többsége akkor fordul orvoshoz, 
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Újra kátyúzás és forgalomkorlátozás a szentpáli felüljárón
Komolytalanság vagy szakértelemhiány?



A Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvé-
delmi Igazgatóság hivatásos pótszülőket toboroz.
Az érdekeltek jelentkezhetnek a meghallgatásra
és felmérésre annak érdekében, hogy pótszülő-
ként alkalmazzák őket a TEAM-UP alternatív
gyermeknevelési projekt keretében, melyet uniós
szociális alapokból támogatnak. 

Azok a személyek, akik családban élnek, otthon szeret-
nének dolgozni, akik két 0 és 7 év közötti gyermeket sze-
retnének nevelni, s ehhez szülői gyakorlatuk is van,
egészségesek, megfelelő magánlakásuk van, büntetlen elő-
életűek, pótszülővé válhatnak. 

A pótszülőség iránt érdeklődők személyesen kereshetik
fel a Trébely utca 7. szám alatti Szociális Ellátási és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóság C épületében található első eme-
leti 20-as irodát, ahol az igazgatóság munkatársai
részletesen tájékoztatják őket a feltételekről. Telefon: 0265
213 512.

Az intézményben ingyenesen ismertetik a pótszülővé
válás feltételeit, biztosítják a pszichológiai és szociális fel-
mérést, felmérik az egészségi állapotot, az anyagi helyzetet,
a lakás állapotát igazoló iratokat. Ezen túlmenően biztosít-
ják a képzést is. A tanfolyam végzőseit hivatásos pótszülő-
ként munkakönyvvel alkalmazzák, és gyerekeket
nevelhetnek – közölte Miklea Hajnal, a Szociális Ellátási
és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezérigazgatója és Deak
Elida helyettes igazgató. 

4., hétfő
A Nap kel 

7 óra 42 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 30 perckor. 
Az év 35. napja, 

hátravan 330 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

21, 22, 14, 7, 43 +19 NOROC PLUS: 719323

21, 1, 27, 20, 8, 40 SUPER NOROC: 166635

35, 48, 18, 34, 49, 29 NOROC: 3786036

Tüntetés az orvos- 
és gyógyszerészképzésért

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület február 4-én és 5-én (hétfőn és kedden) 7–13
óra között folytatja tüntetéseit Marosvásárhelyen, a
MOGYE főépülete előtt a magyar nyelvű orvosi és gyógy-
szerészeti oktatás megmaradásáért. Követelik a magyar
kar azonnali létrehozását. Február 5-én, kedden 17 órától
újabb tüntetést szervez a Maros Megyei Prefektúra szék-
háza előtt. A tüntetés végén gyertyás felvonulás lesz a fő-
térről az egyetemig.

Focisuli Jedden
A jeddi és a nyárádszeredai sportklubok focisulit indítanak
Jedd községben. Az edzések az FK Csíkszereda hivatalos
partnere, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia edzés-
programja alapján zajlanak, az infrastruktúrát Jedd község
biztosítja. Azok a 2009 és 2013 között született gyer-
mekek, akik részt vennének a programban, február 5-én,
kedden 16 órától iratkozhatnak a jeddi Albert Anna Sport-
csarnokban. A kitöltött jelentkezési lapot az 
academiadefotbal@comunalivezeni.ro e-mail-címre is be-
küldhetik február 5-éig. Az edzéseket télen teremben, nyá-
ron pedig a község területén lévő két nagy, füves pályán
tartják. Részletekről a 0770-953-641-es telefonszámon
Kocsis Csabánál lehet érdeklődni.

Fórum a gyümölcsfeldolgozásról
A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete február 6-án 15
órától gyümölcsfeldolgozással kapcsolatos témakörben
szervez fórumot Marosvásárhelyen, a megyei RMDSZ ta-
nácstermében (Dózsa György utca 9. szám, I. emelet).
Hazai és magyarországi szakemberek négy témakörben
tartanak előadást, és ismertetik a gyümölcsfeldolgozással
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és tennivalókat. Az
interaktív fórum keretében a résztvevők megismerkedhet-
nek egy moduláris szerkezetű gyümölcsfeldolgozó részle-
teivel is. A részvétel ingyenes. Bővebb felvilágosítás dr.
Suba Kálmán állattenyésztő mérnöktől kérhető a 0744-
500-593 vagy a 0756-726-289-es telefonszámon. 

Ingyenes focitanfolyam 
Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi CSM/Maros Sportklub február 12-étől
ingyenes focitanfolyamot szervez. A 2007-ben született
kezdőknek keddi, szerdai és csütörtöki napokon 16 órai
kezdettel lesz edzés a víkendtelepi 1-es számú műgyepes
pályán, a 2012-ben született gyermekek oktatását hétfőn-
ként és péntekenként 16 órától tartják a Serafim Duicu is-
kola sporttermében. A képzés ingyenes, a klub nem
számolja fel az edzések, a szállítás, a bírók vagy az orvosi
ellátás költségeit. Az edzésekre jelentkező gyermekek
saját sportfelszereléssel jelentkezzenek. Érdeklődni Ştian
Dorin edzőnél, a 0745-754-750-es telefonszámon.

Kézműves-foglalkozás a várban
A Női Akadémia hétfő délutánonként az Ügyes Kezű Nők
csoport tevékenységére hívja az érdeklődőket a marosvá-
sárhelyi vár Kádárok bástyájába. Azokat az ügyes kezű 16
éven felüli lányokat, illetve hölgyeket várják, akik külön-
böző kézműves tevékenységek fortélyait szeretnék elsa-
játítani. Ma, február 4-én 17.30 és 19.30 óra között a
nemezelés fortélyai sajátíthatók el. A kézműves-foglalko-
zást Tóth Csilla vezeti. A szappant a résztvevők kell vigyék,
a gyapjú és nemezelőtűket biztosítják. A részvétel 5 lej, az
összegyűlt adományokat alapanyagra és a Játéktár bőví-
tésére szánják. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma CSENGE, RÁHEL,
holnap ÁGOTA, INGRID napja.

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség
házkutatási parancsot foganatosított
Nyárádtő községben, ahol egy 50 éves
férfit a fegyverek és lőszerek birtoklá-
sára vonatkozó törvény megsértésével
gyanúsítottak.

Január 31-én a Maros megyei rendőrség fegy-
verek, robbanószerek és veszélyes anyagok osz-
tályának munkatársai a megyei ügyészség
irányításával házkutatást tartottak Nyárádtőn,
ahol egy 50 éves férfit a fegyverek és lőszerek
birtoklására vonatkozó törvény megsértésének
bűntettével gyanúsítottak. 

A házkutatás során azonosították és lefoglal-
ták több halált okozó fegyver tartozékát, házi
gyártású hangtompítókat, különböző kaliberű
éles töltényeket, ugyanakkor nem halált okozó
gázpisztolyt, töltényeket és tartozékokat. A férfit
24 órára őrizetbe vették, az ügy kivizsgálása a
Marosvásárhelyi Bíróság Melletti Ügyészség
irányításával zajlik. (sz.p.p.)
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Mezey Sarolta

Megyei hírek

Bálint-napi bál
A Marosvásárhelyi Női Akadémia február 15-én 19 órá-
tól Bálint-napi bált tart a Romarta Luxury Events Győ-
zelem tér 24. szám alatti báltermében. Zenél Ábrám
Tibor és zenekara, énekel Buta Árpád. Az est meglepe-
tései között lesz az első bálozók tánca. A belépő magá-
ban foglalja a vacsorát és pezsgőt. A helyek száma
korlátozott. Foglalni naponta 18-20 óra között lehet Ko-
reck Máriánál, telefon: 0722-318-605. 

Vakációs gyerekklub
A marosvásárhelyi Philothea Klub e héten vakációs
gyerekklubot szervez délelőttönként 10–12 óra között
általános iskolásoknak (előkészítőtől 8. osztályig) a
klub Kossuth utca 2. szám alatti székhelyén. Hétfőn
barkácsolás, kedden társasjátékozás lesz, szerdán ve-
télkedőkre, csütörtökön filmnézésre, pénteken igény
szerint barkácsolásra vagy társasjátékozásra kerül sor.
Bővebb felvilágosítás a 0365-806732-es telefonszá-
mon. 

RENDEZVÉNY

Fegyverbirtoklással gyanúsítják
Nyárádtői férfit 
vettek őrizetbe 

Hivatásos pótszülőket toboroznak

A szakmaváltásról beszélget Gecse Ramóna és Kovács
Károly Szörcsey Ágnes műépítész vállalkozóval és az ok-
tató, kutató Novák Csaba Zoltán szenátorral. Ennek a be-
szélgetésnek ad helyet a Zebra, a gondolatok átjárója,
hétfőn 20 órától. 

A Tájképben, hétfőn 18.30-tól Gyergyószékre látoga-

tunk. A hagyományos jellegű élelmiszerekről a gyergyóre-
metei polgármestert kérdezzük, majd Gyergyószentmikló-
son egy házikenyér-készítéssel foglalkozó kis családi
vállalkozást és Gyergyótekerőpatakon egy hagyományos,
házias sajtokat előállító tejfeldolgozó kisüzemet mutatunk
be. (ETV)

Szakmaváltásról és hagyományos jellegű élelmiszerekről 
az Erdély TV-ben

Február 5-én, kedden 19 órától adja elő az egye-
tem végzős színészosztálya Katicabogár című elő-
adását Forgács Péter rendezésében.

Forgács Péter a budapesti Színház- és Filmművészeti
Egyetem színészmesterség-tanára, 2009-ig a Vígszínház
rendezője volt. Budapesten és vidéken egyaránt rendezett
klasszikus és kortárs darabokat. A Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem végzős színészosztályával kortárs orosz drá-
mát állított színpadra a Köteles utcai Stúdió Színházban. 

Oroszországban vagyunk, egy temető melletti négyeme-
letes háztömbben. Gyimát besorozták a hadseregbe, az ő
búcsúbulijára esünk be. Mindnyájan vágyunk valamire: ki-
törésre, megtisztulásra, mámorra, szerelemre, hatalomra.
Vajon mennyi pénz kell ahhoz, hogy megvehessük a bol-
dogságot? 

Az előadásban Pignitzky Gellért, Czirják Beatrix, Belá-
gyi Hanna, Daragus Anna, János Hajnalka/Vári Vivi má-
sodéves magiszteris színészhallgatók játszanak, valamint
Lajter Márkó Ernesztó elsőéves magiszteris színészhall-
gató; díszlet- és jelmeztervező Mihály Katalin és Székely
Tímea, harmadéves látvány tervező szakos hallgatók. Ren-
dezőasszisztens: Dobrovszki Dóra és Ősz Emese teatroló-
gia szakos hallgatók.

Jegyeik vásárolhatók a Stúdió Színház jegypénztáránál
minden kedden 14–18 óra között vagy az előadás helyszí-
nén kezdés előtt egy órával. A Stúdió Színház műsoráról és
a jegyfoglalásról bővebb információt a www.studioszin-
haz.ro honlapon találnak.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! (közlemény)

A Katicabogár a Stúdió Színházban



Az idei költségvetés 1.022 milliárd lejes nemzeti
össztermékre (GDP) épül, ami 5,5%-os növekedést
jelent 2018-hoz képest, az éves inflációs ráta 2,8%,
az államháztartás GDP-arányos hiánya 2,55% – kö-
zölte csütörtökön késő este a pénzügyminisztérium,
mely közzétette a 2019-es költségvetés makrogaz-
dasági mutatóit.

2018-ban a GDP 949,6 milliárd lej volt, ami 4,5%-os növe-
kedést jelentett 2017-hez képest, az éves inflációs ráta pedig
4,63%-os volt tavaly.

A munkanélküliek aránya a tavalyi 3,31%-ról 3,2%-ra mér-
séklődik, ami azt jelenti, hogy 2019 végén 287.000 lesz az ál-
lástalanok száma.

A havi nettó bér 2019-ben a tavalyi 2.685 lejről 3.085 lejre
nő, a foglalkoztatottak száma pedig eléri a 6,655 milliót a ta-
valyi 6,525 millióhoz képest.

A konszolidált költségvetés 2019-re tervezett összbevétele
341,4 milliárd lej, azaz a GDP 33,4%-a. A hatóságok szerint a
legnagyobb bevételt a társadalombiztosítási hozzájárulás ge-
nerálja – 11,5%, héa (TVA) – 6,8 %, jövedéki adó – 3%, jöve-
delmi és fizetési adó – 2,3%.

Az államháztartási összkiadásokat 367,5 milliárd lejre be-
csülik, ami a GDP 35,9%-a. A legnagyobb kiadási tételek a
társadalombiztosítás, 109,8 milliárd lej, azaz a GDP 10,7%-a
(ez nagyjából a tavalyi aránynak felel meg) és a személyzeti
kiadások, 102,5 milliárd lej – 10%, ám ennek súlya középtá-
von (2019-2021) csökken. A javakra és szolgáltatásokra for-
dított kiadásokat 46,5 milliárd lejre becsülik (a GDP 4,5%-a),
ez 1,8 milliárd lejjel több, mint 2018-ban. Ebből a növekedés-
ből 1,5 milliárd lejt az egységes országos egészségbiztosítási
alap büdzséje teszi ki.

A pénzügyminisztérium szerint a költségvetés legfontosabb
céljai a közberuházások, az oktatás és az egészségügy.

Beruházásokra 46,8 milliárd lejt (a GDP 4,57%-át) fordíta-
nak, ez 12,5 milliárd lejjel több, mint 2018-ban. Ebből 2,5 mil-
liárd lej jut az országos helyi fejlesztési programba (PNDL),
az Országos Beruházási Ügynökség (CNI) 1,1 milliárd lejből
gazdálkodhat, a védelmi beruházásokra 200 millió lejt költe-
nek. A közlekedési infrastruktúrára 5,6 milliárd lej jut (ebből
4,1 milliárd lej az európai uniós projektek finanszírozására
megy el), 400.000 lejt a vízgazdálkodásba ruháznak be.

Az államadóssággal kapcsolatos kamatkiadásokat 13,5 mil-
liárd lejre, azaz a GDP 1,3%-ára becsülik, ez 0,1 százalékpont-
tal kevesebb, mint 2018-ban volt.

Az egészségügy költségvetését 5 milliárd lejjel (12%-kal)
növelték 2018-hoz képest. 1,18 milliárd lejt fordítnak beren-

dezésekre és kórházi felszerelésekre, főleg inkubátorok és
echográfok beszerzésére.

Az oktatás 9,8 milliárd lejjel kap többet, mint tavaly, ez
47%-os bővülést jelent, amely fedezi a bérnövekedéseket. Két-
milliárd lej jut beruházásra, modern eszközök, okostáblák vá-
sárlására. 1,1 milliárd lejből egy új programot indítnak,
amelyből tanfelszerelést biztosítanak az óvodákban és isko-
lákban.

Az államadósság GDP-hez viszonyított arányát idén 35,3%-
ra becsülik, ami enyhe emelkedést jelent a 2018 végén becsült
34,9%-hoz képest. A pénzügyminisztérium szerint középtávon
(2019–2021) a GDP-arányos államadósság nem haladja meg
a 40%-ot, ami bőven a Maastrichti Szerződésben rögzített
60%-os felső határ alatt van.

A 2019-es költségvetés 2%-át – a NATO-partnereknek tett
vállalásnak megfelelően – védelmi kiadásokra fordítják.

Ugyanakkor az EU-s elnökséggel járó kiadások fedezésére
318,8 millió lejjel bővítették a közintézmények költségvetését.
A költségvetésben elkülönítették a nyugdíjak szeptembertől
esedékes, 15%-os növeléséhez szükséges összeget. A társada-
lombiztosítás költségvetéséből 8,6 millió lejt utalnak át a
nyugdíjrendszer második pillérébe.

Az üzleti környezet támogatására összesen 33,368 milliárd
lej kötelezettségvállalási előirányzatot különítettek el. Ebből
egyebek mellett olyan programokat finanszíroznak, mint a
filmipar támogatása (233 millió lej idén és jövőben is); „Fek-
tess be önmagadba” (60 millió lej a következő három esztendő
mindenikében); „gROwth – beruházunk szolgálati lakásokba”
(100 millió lej 2019-ben, 300 millió lej 2020-ban és 400 millió
lej 2021-ben); „gROwth – beruházunk a gyerekekbe, beruhá-
zunk a jövőbe” (kb. 2.000 óvoda építése, amelyre 300 millió
lejt fordítanak 2019-ben, egymilliárd lejt 2020-ban és 1,1 mil-
liárd lejt 2021-ben); idősek szociális támogatása (2-2 milliárd
lej a következő három évben); Junior takarékossági program
(2 millió lej 2019-ben és 10-10 millió lej 2020-ban és 2021-
ben); a foglalkoztatottság növelése a súlyos munkanélküliség-
gel küzdő régiókban (2-2 milliárd lej a következő három
évben); de minimis támogatás a kisvállalatoknak (1,5 milliárd
lej 2019-ben és 2,5 milliárd lej 2020-ban); 20 radioterápiás
központ építése (1 milliárd lej 2019-ben és 1,5 milliárd lej
2020-ban); vidéki multifunkcionális központok létrehozása
(200 millió lej 2019-ben és 400-400 millió lej az azt követő
két esztendőben); az északkeleti régió fejlesztése (2 milliárd
lej 2019-ben és 4-4 milliárd lej az azt követő két esztendőben).

Ugyanakkor 200 millió lejt a kormányfőtitkárság költség-
vetésében adósságtörlesztésre fognak fordítani. (Agerpres) 

Jóváhagyták 
a jelölési dokumentációkat 

Az RMDSZ választási bizottsága jóváhagyta a feb-
ruár elsejei határidőig beérkezett öt jelölési dokumen-
tációt: a május 26-ai európai parlamenti választáson
Hegedüs Csilla, Oltean Csongor, Sógor Csaba,
Vincze Lóránt és Winkler Gyula egyaránt megméret-
kezhet. A jelöltek rangsorolásáról a Szövetségi Ál-
landó Tanács (SZÁT) határoz március elsején. Azt
követően, a döntést a Szövetségi Képviselők Taná-
csának kell megerősítenie. Az RMDSZ kolozsvári
kongresszusán (február 22-23.) kezdődik az európai
parlamenti kampány következő szakasza: sor kerül
a jelöltjek vitájára, bemutatják a választási program
legfontosabb elemeit, és elindítják a támogatói alá-
írások gyűjtését is. (közlemény)

Összehívták a törvényhozás két
házát

Florin Iordache, az alsóház elnökhelyettese hétfőre
összehívta a képviselőház tavaszi rendes ülésszakát.
Liviu Dragnea, a képviselőház elnöke Florin Iorda-
chét bízta meg az elnöki teendőkkel. Ugyanakkor
Călin Popescu-Tăriceanu házelnök szintén hétfőre
összehívta a szenátus tavaszi rendes ülésszakát. A
házbizottságok ülései után a parlament mindkét ka-
marája plenáris ülést is tart. Mint minden ülésszak
elején, megválasztják az alelnököket, a titkárokat és
háznagyokat, illetve a házbizottságok tagjait. Ugyan-
akkor megválasztják a parlamenti pártok frakcióinak
vezetőségét is. (Agerpres)

Jelentősen nőtt 
a környezetkímélő autók eladása

65,7 százalékkal, 4.572-re nőtt a környezetkímélő
autók eladása 2018-ban 2017-hez képest – derül ki
a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének
(APIA) adataiból. A hivatalos statisztikák szerint janu-
ártól decemberig 4.572 környezetkímélő autót adtak
el Romániában. Ezek közül 997 egység, azaz
102,4%-kal több, mint egy évvel korábban, elektro-
mos autó volt, 3.585 pedig hibrid meghajtású (59,8%-
os növekedés 2017-hez képest). Az összes eladott
új gépjármű számához viszonyítva a környezetkímélő
járművek aránya 2,9 százalék, míg egy évvel koráb-
ban ez a mutató 1,9 százalékra volt tehető. A legke-
lendőbb elektromos autóknak a Volkswagen
modelljei bizonyultak, a hibridautók piacát továbbra
is a Toyota vezeti. (Agerpres)

amikor elviselhetetlenné válnak a tünetei, és már alig
vagy nem lehet segíteni. Mindez a halandóságot növelve
számottevően rontja az európai statisztikát is. Ezért
lenne fontos Románia uniós elnöksége alatt megoldást
találni a szembeötlő hiányosságok orvoslására. 

Ha képesek vagyunk fölülemelkedni a romániai hely-
zeten, akkor viszont szenzációs eredményekkel találkoz-
hatunk, amelyek a nagy klinikai kísérletek szakaszába
jutottak már. Ausztrál kutatók dolgozták ki azt a tízper-
ces tesztet, amely 90 százalékos biztonsággal képes ész-
lelni a fejlődő rákot a páciens vérében olcsó, egyszerű
és nem laboratóriumhoz kötött technológiával – tudó-
sított múlt év végén az MTI. Továbbá arról is, hogy a
bázeli egyetem kutatóinak sikerült a ráksejteket zsírsej-
tekké alakítani, ami lehetetlenné teszi, hogy osztódjanak
és áttéteket képezzenek. Ebben a kutatásban is a páci-
enseken végzett tanulmányok vannak hátra. A 2018-as
Nobel-díjat James P. Allison és Hondzso Taszuku kuta-
tók kapták egy új rákterápiás elv kidolgozásáért, amely
az immunrendszer veleszületett daganatpusztító képes-
ségének a serkentésén alapszik. 2019-es hír Izraelből
az Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi)
gyógyszervállalat bejelentése, miszerint egy éven belül
teljesen és véglegesen gyógyítható lesz a rák, amit a tu-
dományos világ kétkedéssel fogadott. A HVG által kö-
zölt izraeli bejelentés szerint egyszerre többféle
peptiddel támadják a rákos sejteket, ami viszonylag nem
drága terápia, és nemsokára klinikailag is kipróbálják.
Ha nem sikerül a kóros sejteket véglegesen törölni a ke-
zelt ember szervezetéből, a második kezelés biztosan
célra vezet.

Befejezésül a betegekhez való viszonyulást példázza
Farkas Árpád meghatóan szép verse (Anyja elhullott
hajára), amelynek utolsó négy sorát idézzük: „…ne sírj
anyám, ne sirassad hajad,/ a legszebb asszony úgyis te
maradsz:/ hazai rét selyméből, éltedért susog,/ fejékül
néked glóriát fonok.”

Lehangoló adatok,
szenzációs eredmények

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
Az Adevărul című napilap blogrovatában George 
Simion aktivista azt írja, hogy június elején Orbán
Viktor magyar miniszterelnök fogja fogadni Ferenc
pápát Csíksomlyón. Havasi Bertalan, a kormányfő
sajtófőnöke az MTI megkeresésére úgy reagált: ez
„sajtókacsa”, amivel „nem foglalkoznak”.

George Simion – aki Románia és Moldova egyesülését szor-
galmazza, és jelöltként akar indulni a májusi európai parla-
menti választáson – a székelyföldi románok egy szombati
találkozójára hivatkozik, ahol ortodox püspökük, Andrei Mol-
dovan azt állította: tudomása szerint sem Klaus Iohannis ál-
lamelnök, sem Viorica Dăncilă miniszterelnök nem vesz részt

a csíksomlyói eseményen, így Orbán Viktor fogadja majd a
pápát. A blogger felszólította a román hatóságokat, hogy a
pápa romániai látogatásának valamennyi helyszínén a román
állam kompetens vezetői fogadják a római katolikus egyház-
főt.

A Hargita, Kovászna és Maros Megyei Románok Civil Fó-
ruma elnevezésű szervezet hétvégi ülésén – ahol a blogger sze-
rint a román püspök nyilatkozata elhangzott – egy nyílt levelet
is közzétettek. Ebben a részt vevő székelyföldi román szerve-
zetek azt kérték a román államtól, hozzon olyan konkrét in-
tézkedéseket, amelyek gátat szabnak Magyarország
törekvésének, hogy kiterjessze szuverenitását Székelyföldre a

Közzétették a költségvetés tervezetét

Sajtókacsa a pápa látogatásáról

Ludovic Orban alapvető stratégiai hibát követ el, és
nem érti, hogy kivel áll versenyben az európai par-
lamenti választásokon – jelentette ki Kelemen
Hunor, az RMDSZ elnöke válaszként a PNL elnöké-
nek szombati nyilatkozatára.

Orban szombaton azt mondta: „Várjuk, hogy az RMDSZ
úgy viselkedjék, mint ahogyan egy olyan pártnak illik, amely
az EPP-hez tartozik, és ne támogasson egy olyan kormányt,
amely óriási kárt tesz az országnak”.

Kelemen Hunor a Mediafaxnak azt mondta, hogy több
okból is megdöbbentette Ludovic Orban nyilatkozata. Egy-
részt azért, mert véleménye szerint a PNL-nek nincs értelme a
szombatihoz hasonló nyilatkozatokat tenni az RMDSZ-ről, hi-
szen a Nemzeti Liberális Párt nem az általa vezetett alakulat
versenytársa a választásokon. „Ha logikusan gondolkodunk,
akkor mi nem vagyunk a PNL vetélytársai” – mondta Kele-
men, majd hozzátette, hogy Ludovic Orban – szerinte tévesen
– azt gondolja, ha az RMDSZ-t „becsmérli, fenyegeti és sér-
tegeti, akkor jobb eredményt fognak elérni a választásokon.
Természetesen én nem adhatok tanácsokat senkinek, de van
egy homályos benyomásom arról, hogy nekik a PSD-vel, az
USR-vel és a PLUS-szal kellene versenyre kelniük” – mondta
Kelemen, majd azt is kijelentette, hogy Orbannak jó lenne el-
olvasnia az Európai Néppárt programját, amelyben sem a sér-
tegetések, sem a fenyegetőzések nem képezik részét az
alapértékeknek.

Kelemen azt is mondta, hogy nem hallotta Ludovic Orban
„üvöltéseit” akkor, amikor a PNL-ből és a PSD-ből álló USL
(Szociálliberális Szövetség) leváltotta az egyetlen olyan kor-
mányt, amelyet az Európai Néppárt tagjai, az RMDSZ és a
PDL alkottak. Szombaton Ludovic Orbantól, aki jelen volt a
PNL északnyugati régiójának gyűlésén, azt kérdezték az újság-
írók, részt vesz-e az RMDSZ Kolozsváron esedékes kongresz-
szusán. „Amint arról saját szemükkel meggyőződhettek, az
RMDSZ az utóbbi időben több olyan kormánykezdeménye-
zést megszavazott, amit nem támogatott a PNL, ugyanakkor
nem állt ki sem az egyszerű, sem a bizalmatlansági indítvá-
nyok mellett. Várjuk, hogy az RMDSZ úgy viselkedjék, mint
ahogyan egy olyan pártnak illik, amely az EPP-hez tartozik,
és ne támogasson egy olyan kormányt, amely óriási kárt tesz
az országnak”. A kérdésre válaszolva Orban azt mondta:
„egyelőre nem kapott meghívót”, így hát nem nyilatkozhat
arról, hogy elmegy-e vagy sem a kongresszusra. A hagyomány
szerint az RMDSZ minden parlamenti párt elnökét meghívja
a kongresszusára. Arra a kérdésre válaszolva, hogy Ludovic
Orban kapott-e meghívót, Kelemen Hunor elmondta, minden
pártvezetőt meginvitáltak a februári kongresszusra, „érdekes,
hogy mindenki megkapta, csak Orban nem. Volt, aki már meg-
erősítette, hogy jön, volt, aki még nem. De mindenki meg-
kapta. De semmi probléma, elküldjük még egyszer” – mondta
Kelemen. (Mediafax)

Nyilatkozatpárbaj 
Kelemen Hunor és Ludovic Orban között
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– A Maros megyei önkor-
mányzatnak az egészségügyi
ellátás fejlesztése az egyik
prioritása, de tovább fejleszt-
jük a marosvásárhelyi repülő-
teret, a motorsportpályát,
ugyanakkor merünk vállalni
nagyobb terveket is, mint pél-
dául a kerékpárút megépíté-
sét a Nyárád menti kisvasút
mellett – jelentette ki a szer-
dai TKT-ülésen Péter Ferenc
megyei elnök.

A megyei önkormányzat prioritá-
sairól, az európai parlamenti válasz-
tások előkészületeiről tanácskozott
a Kultúrpalota kistermében a Maros
megyei RMDSZ Területi Képvise-
lők Tanácsa (TKT).
A MOGYE-ügy meghaladta Maros
megye határait

Péter Ferenc a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem (MOGYE) kérdéséről szólva
kiemelte, hogy folyamatosan tartot-
ták a kapcsolatot az egyetem ma-
gyar oktatóival, hétfőn több mint
négyórás megbeszélésük volt az
egyetem vezetőségével, és annak
ellenére, hogy konkrét eredmények-
ről nem beszélhetnek, az is nagyon
jó dolog, hogy sikerült tárgyalóasz-
talhoz ülni. „A legfontosabb szá-
munkra az, hogy a diákok
zavartalanul tanulhassanak, és
ebből a hátrányos helyzetből úgy
tudjanak kijönni, hogy az érdekük
ne sérüljön.”

Kijelentette: tovább kell folytat-
niuk a tárgyalásokat, az egyezteté-
seket. Nagyon fontosnak nevezte a
szövetségi elnök szerepét és jelen-
létét ezeken a tárgyalásokon, mert
„ez az ügy már meghaladta Maros
megye határait, és szükség van Ke-

lemen Hunor politikai erejére, hogy
megoldódjon.”
Rossz hír, jó hír

A költségvetésről szólva az elnök
kiemelte, az önkormányzatok szá-
mára probléma, hogy január végén
még nincs költségvetés. Viszont jó
hírnek nevezte, hogy a képviselő-
ház elnöke egy olyan kijelentést tett
a sajtóban, hogy támogatják, hogy
a jövedelmi adó 100 százalékban
helyben maradjon, hogy 4,5%-ról
60%-ra emelkedik a helyi önkor-
mányzatoknak maradó jövedelmi
adó, a megyénél pedig 17%-ról
40%-ra. Amiből a tervek szerint 20
százalékot szét fognak osztani a te-
lepülések között, 20% pedig meg-
marad a megyei önkormányzatnak.
„Ha ez így megvalósulna, valóban
óriási előrelépés lenne. Azonban
feltételezi azt is, hogy milyen plusz-
feladatokat kapnak az önkormány-
zatok, ugyanis ha lesz
pluszjövedelem, lesz pluszfeladat
is.” 

A február 22-23-án Kolozsvá-
ron sorra kerülő kongresszusról
azt mondta, hogy a szövetségi
elnök megválasztása mellett az a
legfontosabb feladata, hogy jövő-
képet mutasson a magyar közös-
ségnek.

Tájékoztatta a testületet, hogy a
kongresszuson Maros megyét 140
küldött képviseli.
Kampányfőnök: Kovács Levente 

Az EP-választásokat fontosnak
nevezte, „mert meg fogják hatá-
rozni Európa jövőjét, és tőlünk is
függ, hogy ezeknek a választások-
nak nyertesei vagy vesztesei le-
szünk”, eldől, hogy kik lesznek
többségben: azok, akik az őshonos
kisebbségeket támogatják vagy akik
semmibe veszik ezek problémáit, az
is eldől, hogy azok lesznek-e több-
ségben, akik több pénzt adnának a
településeknek, gazdáknak. Azt sze-
retnék, hogy a magyar frakció a leg-
nagyobb frakció legyen a Néppárt
keretében. 

Elmondta, hogy mind a Magyar
Polgári Párt, mind az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt befutó helyet kér a je-
löltlistán, amit irreális elvárásnak
nevezett, lévén, hogy az RMDSZ
két biztos befutó helyre számíthat. 

Az EP-választásokra Maros me-
gyének 45 ezer aláírást kell össze-
gyűjtenie. Ugyanakkor bejelentette,
hogy a Területi Állandó Tanács ha-
tározata értelmében Kovács Le-
vente megyei ügyvezető elnök a
kampányfőnök.
A tárgyalások februárban 
folytatódnak

– mondta egyebek mellett Novák
Csaba Zoltán szenátor, aki a
MOGYE vezetőivel folytatott tár-
gyalások részleteiről számolt be. El-
mondta, hogy az RMDSZ jelenlétét
mind a román, mind a magyat fél
igényelte, és kijelentette, hogy a
szövetség a magyar tanárok szak-
mai elvárásait képviseli, fenntartja
és segíti az elkövetkezendőkben is.

Már azt is eredménynek nevezte,
hogy tárgyalóasztalhoz ültek. Véle-
ménye szerint egy önálló főtanszék
megalakítása lenne a megoldás.
Mint mondta, a tárgyalások febru-
árban folytatódnak.

A politikai vita előtt Winkler
Gyula EP-képviselő beszámolt a te-
vékenységéről, Oltean Csongor be-
mutatkozott, és mindketten a
megyei RMDSZ támogatását kér-
ték. Ugyanakkor felolvasták Hege-
düs Csilla jelölt üzenetét is.

A vita során Balogh József vál-
lalkozó azt nehezményezte, hogy a
magánvállalkozókat a választott
képviselők mellőzik. „Nagy bajok
vannak, nincs összetartás, kemé-
nyen meg kell dolgozni, hogy vala-
mit elérjünk” – mondta. Dr. Vass
Levente városi elnök szerint „jó
kedvvel kell készülni az EP-válasz-
tásokra”. A MOGYE-vel kapcsola-
tosan felhívta a figyelmet, hogy
probléma a magyar tanári kar után-
pótlása. Csép Andrea képviselő sze-
rint nem elég arról beszélni, hogy a
fiatalok elvándorolnak, hanem segí-
teni kell őket az itthonmaradásban.
Kelemen Kálmán testületi tag azt
kérdezte Winklertől, hogy „hogyan
tudná segíteni a vásárhelyi bicikliút
megépítését”. Kérdésre válaszolva
Kozma Mónika, a marosvásárhelyi
választmány elnöke elmondta, hogy
szakmai, politikai és magánéleti
meggondolásokból nem vállalta a
jelöltséget az EP-választásokra. El-
lenben megígérte, hogy „teljes erő-
bedobással ezentúl is az RMDSZ
szekerét húzza, részt vesz a szerve-
zet közösségépítő munkájában”.

Birtalan István egy Vass Levente
általi felvetésre reagálva, hogy egy
bizonyos találkozóra nem hívták
meg a polgármestereket, kijelen-
tette: a vidéki gazdák érdekében
szervezik az Agrárakadémiát,
amelyre mindenkit szeretettel vár-
nak, de nem fognak külön meghívó-
kat küldeni. 

Az előírt féktávolság be nem tartása miatt
összeütközött egy menetrend szerinti járat
autóbusza az előtte haladó kamionnal Nagy-
kenden. A fővárosba tartó személyszállító hét
utasa közül hárman sérültek meg, valamint a
jármű vezetője.

Február 2-án, szombaton reggel nyolc órakor a Ma-
rosvásárhelytől 27 km-re fekvő Nagykenden, a DN13
E60-as közút 143+200 m-es szakaszán, a Marosvásár-
hely – Brassó – Bukarest járat 48 éves, fővárosi ille-
tőségű sofőrje a rendőrség első vizsgálatai szerint a
féktávolság be nem tartása miatt belerohant az előtte

haladó Prahova megyei teherszállító járműbe. Az üt-
közés nyomán négy személyt szállítottak enyhébb sé-
rülésekkel kórházba. Az autóbusz vezetőjén kívül
három nő szenvedett enyhébb sérüléseket: egy 70 éves
Drobeta Turnu-Severinben élő, egy 55 éves marosvá-
sárhelyi és egy 37 éves besztercei nő. A sérülteket a
megyei sürgősségi kórházba szállították a sérüléseik
ellátására és további kivizsgálásra. Az autóbusz veze-
tője ellen nem szándékos testi sértés bűntette miatt
kezdeményeztek eljárást – tájékoztatott Emanuela 
Rugina, a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség szóvivője.
Tartófalnak csapódott

Február 3-ára virradóra, 0.15 órakor, ugyancsak a
DN 13 E60-as úton történt balesethez riasztották a
Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség se-
gesvári egységét. 

Szászkézd körzetében, a 98+450 m-es szakaszon
egy 22 éves szászkézdi fiatalember egy tartófalnak üt-
között, majd felborult. Súlyos sérülésekkel szállították
a megyei kórházba. A személygépkocsiban egyedül
utazott. A rendőrségi jelentés szerint egyelőre isme-
retlen okokból haladt szabálytalanul a menetirány sze-
rinti ellentétes sávon. A rendőrség nem szándékos testi
sértés bűntette miatt indított eljárást, az okok, illetve
a baleset körülményeinek kivizsgálását folytatják.
Szalmabálák lángoltak Nagyernyében

Ernyébe szalmabálák oltásához riasztották a Maros
Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség munkatár-
sait február 3-án, vasárnap a kora reggeli órákban.
Hozzávetőleg kétszáz szalmabála gyúlt meg, a tűz to-
vábbterjedését 6.20 órakor már sikerült megakadá-
lyozni.
Vonatgázolás a Körtvélyfája-Petele szakaszon

Vasárnap, február 3-án 10.30 órakor a Körtvélyfája
és Petele közötti vasútvonalon a Szászrégen–Maros-
vásárhely szakaszon közlekedő tehervonat halálra gá-
zolt egy 53 éves petelei férfit. A 112-es sürgősségi
hívószámon riasztották a marosvásárhelyi vasúti rend-
őrséget, akik a szászrégeni rendőrökkel együttmű-
ködve megállapították a halál beálltát, azonosították a
holttestet, és elrendelték a halálos baleset körülménye-
inek a kivizsgálását.

Az Országos Út- és Hídügyi
Igazgatóság szóvivője, Elekes 
Róbert tájékoztatott a Kerelőszent-
pálon áthaladó DN15-ös országú-
ton levő felüljáró javítására kiírt
versenypályázatról, amelynek
során állagmegerősítést is kellett
végezni, a régi aszfaltréteget eltá-
volítani, új aszfaltrétegeket fel-
vinni, de az elvégzett burkolás
során is nagyon sok hiányosságot
tapasztaltak. A helyszínen rendsze-
resen ellenőrizték, laboratóriumi
mintavétellel időközönként a buka-
resti CESTRIN ellenőrei is tesztel-
ték az elvégzett munkafázisok
minőségét és a biztonsági előírások
betartását. Többszöri felszólításra
sem végezték el az egyre rosszabb
állapotba került felüljáró javítását,
annak ellenére, hogy annak a sza-
kasznak az adminisztrálását a mun-
kálatok megkezdésével egy időben
átadták az illető cégnek, és mind-
addig, amíg be nem fejezik és át
nem adják, a felelősség az építőcé-
get terheli.

Arra a kérdésre, hogy télidőben
lehet-e minőségi kátyúzást vé-
gezni, elmondta, hogy ilyenkor
csak hideg feldolgozású aszfalttal
lehet dolgozni, annak tartósságára
azonban nincs garancia, meleg asz-
faltot csak a tavasz beköszöntével,
10 C-fok fölötti hőmérsékleten al-
kalmazhatnak. Főleg a felhajtó-
rámpáknál van nagy gond, ahol
nem végeztek semmilyen javítást,
és a télvíz idején még jobban tönk-
rement, így már nem tűrt halasz-

tást, ezért fogtak az útügyi igazga-
tóság munkatársai az ideiglenes ká-
tyúzáshoz, ugyanis
balesetveszélyessé vált. 

Felvetésünkre, hogy miért nem
bontottak szerződést már az első
jeleknél, megtudtuk, hogy azzal
újabb két évig is elhúzódna a javí-
tás, mert egy másik közbeszerzési
eljárást kellene kiírni, az azt meg-
nyerő cég fel kellene mérje, hogy
mit végzett el és mit nem az előző
cég, ezért próbálták kitolni az idő-
pontokat és meghosszabbítani a
szerződést. Szeptembertől azonban
minden egyes napra büntetést szá-
molnak fel az építőcégnek. A köz-
beszerzési törvény egyik hátránya,
hogy senki sem ellenőrzi a ver-
senytárgyalásra jelentkező cégeket,
azok múltját, szakmai teljesítmé-
nyét, azt, hogy a megrendelő dol-
gozott-e még velük vagy sem,
csupán az árajánlat a döntő. Aki a
legkevesebb összegért vállalja fel a
munkálatokat, azzal kell megkös-
sék a kivitelezési szerződést, sőt, a
törvény lehetővé teszi, hogy saját
felelősségre tett nyilatkozattal is
részt vehessen egy-egy vállalkozás
a versenytárgyalásokon.

Az útügyi igazgatóság szóvivője
kifejtette, hogy a bákói cég által le-
tett kaució árából fedezik az ideig-
lenes, sürgősségi javításokat –
remélik, az összeg elegendő lesz –
, ez azonban még nem jelenti azt,
hogy végleges, jó minőségű asz-
faltburkolatot terítenek, ezért való-
színűleg bírósági ügy lesz a
felvállalt és el nem végzett munká-
latok miatt. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Péterfi Huni (Infotrafic )
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Fotó: Henn Attila

Szer Pálosy Piroska

Komolytalanság 
vagy szakértelemhiány?

A féktávolság be nem tartása miatt
Kamionnak csapódott egy autóbusz

Ülésezett a TKT
Kihívások éve után vállalások éve

Mózes Edith



Gyarlóságaink, bűne-
ink, a társadalmi visz-
szásságok éber kri-
tikusai a karikaturis-
ták. Boros Tety évtize-
dek óta közéjük
tartozik. Válogatott
munkáiból nyílt kiállí-
tás a Maros Megyei
Könyvtár kölcsönző-
részlegén. 

A marosvásárhelyi or-
vosi egyetem szomszédsá-
gában felnőtt Boros István
anyakönyvi adatai szerint
közelebb van a nyolcvan-
hoz, de mégis megmaradt környezetében pol-
gárpukkasztó nonkonformistának. És egyre
jobban hasonlít az általa kitalált hosszú hajú,
szakállas rajzfigurához. Nemcsak külsejében,
hanem az emberszerető iróniába mártott karika-
túráiban is. A jó karikaturistákra jellemző mar-
káns etikai érzékkel közlekedik a világban, és
észreveszi a legbanálisabb hétköznapi cseleke-
detben is a rajzlapra méltó poént, legyen az a
mobiltelefon elidegenítő hatása vagy a kivágott
fákat sirató gyertyás megemlékezés. Kedvenc
témái a sport és a művészetek, de a nagypolitika
– például az Európába telepített interkontinen-
tális rakéták – is véleménynyilvánítására kény-
szeríti. Végső soron vállalja a kollektív norma
őrének a szerepét, és harcol az emberi butaság,
az antihumanizmus ellen. Ugyanakkor megma-
rad a szerethető rajzoknál, nem válik agresszí-
ven kritikussá. A vitriol hiányzik eszköztárából,
talán ezért is aratott mindig sikert pályamunká-

ival a hazai és külföldi kiállításokon. Többször
díjazták Tokióban és számos olasz városban. 

A kiállításmegnyitó egyik méltatója, Ion 
Sfâriac egybefonódott pályájuk több állomását
elevenítette fel. Mindketten jelen voltak a helyi
lapokban, és mivel együtt dolgoztak az egész-
ségügyi igazgatóságon, humoros rajzaik közké-
zen forogtak az orvosok, professzorok irodáiban
is. 

Sajnálatos, hogy a nincs folytatása a négy év-
tizeddel ezelőtt Molnár Dénes (DeMol) által
kezdeményezett és évente kiállítással zárult ka-
rikatúra-pályázatoknak. Azokban az években
Romániában az egyetlen ilyen rendezvény volt.
Tety mostani kiállításmegnyitóján elhangzott,
hogy újra kellene éleszteni ezt a rangos rendez-
vényt, talán a megyei tanács kulturális intézmé-
nyeivel közösen megvalósítható lenne. 

A könyvtár igazgatónője addig is felajánlotta,
hogy segít egy virtuális karikatúra állomány lét-
rehozásában. Így nemcsak Boros Tety munkái,
hanem az elmúlt évtizedek még fellehető alko-
tásai is mindenki számára elérhetőek lennének.
Egyébként az alapokat már letette Tety, ugyanis
tucatnyi katalógust és Ludas Matyi-gyűjte-
ményt ajándékozott a könyvtárnak. 

Boros Tety karikatúrái 
Humor a könyvtárban

Az új év a fogadalomtételek és ígé-
retek időszaka. Ennek lezárása-
képp Slam Poetry Open Mic
versenyt szervezett a Maros Me-
gyei Magyar Diáktanács és a Slam
Poetry Marosvásárhely csapata ja-
nuár 31-én a G Caféban.

A slam poetry egy modern költészeti
stílus, ami leginkább szóban hatásos. A
versenyzőknek 3 perc állt rendelkezé-
sükre, hogy megosszák saját szövegeiket
a közönséggel. Telefonon és papíron
kívül nem használhattak más segédesz-
közt. Újévi és egyéb fogadalmaikat, érde-
kes gondolataikat nagy beleéléssel adták
elő. 

Zsúfolásig teltek a G Café termei csü-
törtökön, az est folyamán több új jelent-
kező is akadt, így végül 18-an álltak
színpadra. A versenyzők között volt
olyan, aki még sosem próbálta ki magát
slammerként, de tapasztalt előadók is fel-
bukkantak. A zsűritagok az alábbiak vol-
tak: Kurta Kinga, a Marosvásárhelyi
Rádió és az Erdély TV műsorvezetője,
Karácsonyi Zsigmond, a Népújság főszer-
kesztője, Szász Attila, a Marosvásárhelyi
Rádió főszerkesztője és Novák Csaba
Zoltán szenátor. A zsűri kiegészült egy
ötödik taggal is, Böjthe Róbert sapientiás
hallgatóval, ő a közönség soraiból állt be
értékelni az előadókat.

A versenyt jó hangulat jellemezte, a hu-
moros, szabadszájú szerzemények soka-
kat megnevettettek és elgondolkodtattak.
Miután véget értek a versenyszámok, a
zsűri összeszámolta a pontokat. Ezalatt az
SRG marosvásárhelyi és Marosvásárhely
környéki fiatalokból álló rapbanda szóra-
koztatta a közönséget. 

A zsűri öt személyt díjazott. Az ötödik
helyezett Balázs Levente, a negyedik
pedig Forró-Bathó Eszter lett. Ami a do-

bogósokat illeti, harmadik helyezést ért el
Kántor Zsolt, másodikat Nyikó Anetta,
első András Gedeon lett.

Az est végén kiderült, a szervezők még
sok érdekességgel készülnek a továbbiak-
ban a slamkedvelők számára. 2013 óta is-
mert a slam poetry Erdélyben, azóta
minden évben volt erdélyi bajnokság. Ez
2019-ben sem lesz másképp, a bajnoksá-
got idén is a kolozsvári Nest szervezi. A
marosvásárhelyi selejtező február 28-án
lesz a Jazz&Blues Clubban.

A slam poetry évről évre több embert
mozgat meg. Vajon mit szeretnek benne
igazán a műfajkedvelők?

– A slam azért fontos nekem, mert így
ki tudom fejezni magam. Nagyon szere-
tek verseket írni, és slammelés közben
visszajelzést is kapok, látom, hogy a kö-
zönségnek teszik az, amit előadok, vagy
sem. Emellett egy vers bárkinek a fejében
elültethet egy olyan gondolatot, amin ké-
sőbb elmélkedik, ami nyomot hagy benne
– nyilatkozta Borsos Bálint sapientiás
hallgató, aki versenyzőként és szervező-
ként egyaránt részt vett a csütörtöki ese-
ményen.

– Számomra külön megtiszteltetés,
hogy hostolhatom a marosvásárhelyi 
slameseményeket – nyilatkozta Gál Or-
solya, az Erdély FM műsorvezetője, a
csütörtöki rendezvény egyik házigazdája. 

– Szenzációs a közönség, emellett ren-
geteg fiatal ki mer állni a saját költemé-
nyével a színpadra, hogy megossza az
érzéseit és a gondolatait a világgal. Sze-
rintem nagyon ügyesek ezek a fiatalok.
Nagyon szeretem még a hangulatát a
slamnek, azt, hogy szabad költemény.
Számomra az az érdekes benne, hogy
még az irodalmárok sem tudták meghatá-
rozni, hogy irodalom-e mint műfaj, vagy
sem. Rengeteg vita van ebből kifolyólag,
ami nagyon izgalmas, és remélem, hogy
előbb-utóbb eldől.

Újabb nagyszerű eredményről
számolt be Varga József gyula-
kutai polgármester: kedden
újabb iskolafelújítási pro-
jektre írt alá támogatási szer-
ződést a Központi Regionális
Fejlesztési Ügynökségen 
Simion Creţu igazgatóval. Ezút-
tal a kelementelki általános
iskola bővítése és teljes körű
felujítása kezdődhet el euró-
pai forrásokból.

A projekt értéke 3,12 millió lej,
amelyből a vissza nem térítendő tá-
mogatás 3,044 millió lej, a fennma-
radó rész Gyulakuta költségvetését
terheli. A beruházást jövő év októ-
ber 31-ig kell befejezni.

Gyulakuta önkormányzata a regi-
onális operatív program 10.1-es
tengelyére nyújtott be pályázatot,
amely az oktatást, képzést támo-
gatja az oktatási infrastruktúra fej-
lesztése révén. A beruházás a
kötelező oktatási rendszer fejleszté-
sét támogatja, célja pedig az okta-
tásban való részvétel fokának
növelése egy performáns oktatási

rendszerben, amely biztosítani tudja
a fenntartható társadalmi és gazda-
sági fejlődés számára a szükséges
humán erőforrást. Ezt az iskolaépü-
let felújításával és bővítésével, az
oktatáshoz szükséges felület növe-
lésével, új bútorzat- és eszközellá-
tással szeretnék elérni, továbbá
bevezetnék a délutáni felügyelt ta-
nulást, hogy a hátrányos helyzetű
gyerekek is alkalmazkodni tudjanak

az oktatási követelményekhez. A
külső forrásokból történő beruházás
tehermentesíti a községi költségve-
tést, fokozza a diákok és szülők ok-
tatás iránti figyelmét, és csökkenti
az iskolából való kimaradást – véli
a támogató hatóság.

Varga József polgármester elége-
dett a támogatás elnyerésével,
amelyből minden európai elvárás-
nak megfelelővé tudják alakítani az
1963-ban épített iskolát. A projekt
révén az épületet kibővítik, hogy

mindkét szintjén nemenként is
külön mosdóblokkokat létesítsenek,
illetve kazánházat. Az épület beépí-
tett felülete így 459-ről 579 négy-
zetméterre nő. Nem változik
viszont a termek felülete, sem az
épület magassága. A falakat újra-
vakolják, új víz-, szennyvíz-, elekt-
romos és gázvezetékeket
szerelnek, a termekben néhol fa-
padlót vagy -parkettát, máshol csú-
szásmentes padlócsempét
helyeznek el. Az épületet hang- és

hőszigetelik, fa hőszigetelő nyí-
lászárókat szerelnek fel, a két bejá-
ratot pedig akadálymentesítik a
mozgássérültek számára. Az ingat-
lant térköves járda és zöldövezet
veszi majd körül. A tantermekben
számos új eszköz kap helyet, töb-
bek között okostáblák is – sorolta
el lapunknak az elöljáró a korsze-
rűsítés és bővítés részleteit.

Kelementelkén jelenleg 101 diák
részese az elemi és általános iskolai
oktatásnak, ez a szám stagnál, vagy
legalábbis nem mutat olyan csök-
kenő irányt, mint más településeken
– tudtuk meg Kovács Zoltán köz-
ségi iskolaigazgatótól. A beruházás
hasznosságáról kérdezve, az intéz-
ményvezető határozottan támogatja
a bővítési fejlesztést, de főleg a tan-
teremhiány miatt aggódik: a három
tanerővel működő elemi osztályok
kényelmetlen körülmények között,
a szuterénben tanulnak, a felső ta-
gozaton az osztálytermek hiányá-
ban a kémia laboratóriumba be
kellett költöztetni egy osztályt, tor-
nateremmel nem rendelkeznek,
ezért egy másik osztálytermet is el
kellett foglalni erre a célra. Az il-
lemhelyek száma is kevés, nem be-
szélve arról, hogy az épület felső
szintjén nincs is mosdó, csak a szu-
terénben.
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Teljesen megújul és ki is bővül az 1963-ban épült iskola Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László

Szikszai Ibolya Tünde

Karácsonyi Zsigmond

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Ígérem-fogadom
Slam Poetry Open Mic verseny

Megújul a kelementelki iskola
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2019 – Marosvásárhely fejlesztésének éve
Idén 21 nagyszabású projekt kezdődik, amelyek felgyorsítják Marosvásárhely fejlődését. „Örömmel tölt el, amikor azt látom, hogy a helyi tanács többsége (a

PNL, az RMDSZ és a PSD tanácsosai) támogatja terveinket, és megszavazták a 2019-es beruházásokra szánt költségvetést. Szokás szerint a POL képviselői meg
akarták bénítani a várost, de felelőtlenségüket izolálta a többi tanácsos. Azonnal hozzálátunk a versenytárgyalási procedúrák elindításához, és elkészítjük a doku-

mentációt, hogy ezeket a projekteket mind befejezhessük. Biztosítjuk a város lakosságát, hogy a polgármesteri hivatal mindig figyelembe veszi az odaillő, tisztességes és meg-
alapozott véleményeket, és határozottan elutasít mindenféle nyomásgyakorlást, a botrányokat, a cirkuszt és a manipulációkat. Tömbházról tömbházra, utcáról utcára, parkról
parkra a várost kellőképpen helyreállítjuk és adminisztráljuk” – mondta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.

A jelenlegi közleményhez csatoljuk a beruházási célkitűzések részletes jegyzékét.
A bel- és külkapcsolati osztály

1. Park létesítése
a Belvedere lakónegyed

központjában, 
II. szakasz

2. Városi park kiépítése, 
atlétikai központ 

és stadion

3. Sportterem 
a marosvásárhelyi
Friederich Schiller 
általános iskolában

4. Az 1918. December 1. út
korszerűsítése 
Marosvásárhely 

bejárata, a Tulipán utca,
valamint a Ştefan cel Mare
utca, a Rózsák tere közötti

szakaszon.

5. A Forradalom utca, 
a Köztársaság tér, 

az 1989. December 22. út
korszerűsítése

6. A közszállítás 
javítása 

új autóbuszokkal 

7. Energiahatékonyság-
növelő munkálatok 

Marosvásárhelyen, 
a Magura utca 16., 18.,

20., 22., 24. szám alatt 
található tömbházaknál, 

a POR 2014–2020 
3-as főtengelye 3.1-es 

beruházási célkitűzésének
A művelete (lakóépületek)

révén

8. Energiahatékonyság-
növelő munkálatok 

Marosvásárhelyen,
a Mimóza köz 2. szám

alatt található tömbháznál, 
a POR 2014–2020 

3-as főtengelye 3.1-es 
beruházási célkitűzésének

A művelete (lakóépületek)
révén

9. Energiahatékonyság-
növelő munkálatok 

Marosvásárhelyen,
a Moldva utca 12. szám

alatt található tömbháznál, 
a POR 2014–2020 

3-as főtengelye 3.1-es 
beruházási célkitűzésének

A művelete (lakóépületek)
révén

10. Energiahatékonyság-
növelő munkálatok 

Marosvásárhelyen, 
a Raktár utca 7. szám
alatti tömbháznál, 

a POR 2014–2020 
3-as főtengelye 

3.1-es beruházási 
célkitűzésének A művelete

(lakóépületek) 
révén



2019. február 4., hétfő _______________________________________________ KÖZLEMÉNY ___________________________________________________ NÉPÚJSÁG 7

11. Energiahatékonyság-
növelő munkálatok

Marosvásárhelyen, 
a Dózsa György utca 60.

szám alatt és az Állomás tér
5. A, B, C szám alatti tömb-
házaknál, a POR 2014–2020

3-as főtengelye 3.1-es 
beruházási célkitűzésének

A művelete (lakóépületek)
révén

12. Energiahatékonyság-
növelő munkálatok 

Marosvásárhelyen,
a Cernavoda utca 5. szám

alatt – az Erdély utca 29.
szám alatti tömbházaknál,

a POR 2014–2020 
3-as főtengelye 3.1-es 

beruházási célkitűzésének
A művelete (lakóépületek)

révén 

15. Energiahatékonyság-
növelő munkálatok 

Marosvásárhelyen, 
az Argeş utca 16. szám
alatti tömbháznál, 

a POR 2014–2020 
3-as főtengelye 1-es 

beruházási célkitűzésének
A művelete (lakóépületek)

révén

16. Energiahatékonyság-
növelő munkálatok 

Marosvásárhelyen, 
az Állomás tér A1. szám

alatti tömbháznál, 
a POR 2014–2020 

3-as főtengelye beruházási
célkitűzésének 

A művelete (lakóépületek)
révén

13. Energiahatékonyság-
növelő munkálatok 
Marosvásárhelyen, 

a Constantin Romanu Vivu utca
2. szám alatti tömbháznál, 

a POR 2014–2020 
3-as főtengelye 3.1-es 

beruházási célkitűzésének 
A művelete (lakóépületek)

révén

14. Energiahatékonyság-
növelő munkálatok 
Marosvásárhelyen, 

a Kárpátok sétány 47. szám
alatti tömbháznál, 

a POR 2014–2020 
3-as főtengelye 3.1-es 

beruházási célkitűzésének 
A művelete (lakóépületek)

révén

17. Energiahatékonyság-
növelő munkálatok 

Marosvásárhelyen, 
az Állomás tér 2A szám alatti

tömbháznál, 
a POR 2014–2020 

3-as főtengelye 3.1-es 
beruházási célkitűzésének 
A művelete (lakóépületek)

révén

18. Energiahatékonyság-
növelő munkálatok 
Marosvásárhelyen, 

a Moldva utca 10. szám alatti
tömbháznál, 

a POR 2014–2020 
3-as főtengelye 3.1-es 

beruházási célkitűzésének 
A művelete (lakóépületek)

révén

21. Marosvásárhelyi tömbházak 
tetőtereinek beépítése 

(manzárdosítása): 
– 1989. December 22. út 16. szám; 
– Ştefan Cicio Pop utca 21–23. szám; 
– Ştefan Cicio Pop utca 25–27. szám; 
– Béke utca 72. szám; 
– Asztalos sétány 7. szám.

19. Energiahatékonyság-
növelő munkálatok 
Marosvásárhelyen, 

a Kosárdomb (Cornisa) sétány
32. szám alatt található 

tömbháznál, a POR 2014–2020
3-as főtengelye 3.1-es 

beruházási célkitűzésének 
A művelete (lakóépületek)

révén

20. Játszóterek kiépítése 



Két ellentétes mérkőzést ját-
szott az Aradi AMEFA ellen a
Marosvásárhelyi CSM férfiví-
zilabda-csapata a szuperliga
visszavágóinak első kétmér-
kőzéses fordulójában. Az
elsőt – kellemetlen meglepe-
tést okozva – elveszítette a
sereghajtó ellen a marosvá-
sárhelyi együttes, a másodi-
kon viszont megszerezte a
győzelmet.

Az első találkozón a bajnokság
leggyengébb produkcióját nyúj-
totta a marosvásárhelyi alakulat.
Nagyon lagymatagon kezdett, az
első negyedben ritkán került lövő-
helyzetbe, és a lövések könnyen
védhetők vagy pontatlanok voltak.
A második játékrészben egy ideig
úgy tűnt, jól megy a meccs, de mi-
után az utolsó percben a vendégek
azért végezhettek el ötméterest (és
szépítettek), mert a kapus víz alá
vitte a labdát, minden megfordult.
A harmadik negyedben csak a ven-
dégek lőttek gólt, míg a házigazdák
csupán kapufát, vagy pontatlan ej-
tésekkel próbálkoztak. És a ke-
vésbé beavatottaknak mondjuk el,
hogy a vízilabdában a kapufa nem
balszerencsének számít, mint
egyéb sportágakban, hanem a lövő
pontatlanságának. Ezen a mérkőzé-
sen a CSM több kapufát lőtt, mint
gólt, és a hibák garmadája az
utolsó negyedben csúcsosodott ki,
amikor két ötméterest is kihagytak
a hazai játékosok, holott pólóban
még nehezebb kivédeni (illetve ki-
hagyni) a büntetőt, mint labdarú-
gásban. Tegyük hozzá, hogy a
vendégeknek az említett ötmétere-
sük mellett egész meccsen mind-
össze három emberfölényük volt,
ezekből kettőt értékesítettek. A
CSM-nek a két kihagyott büntetője
mellett volt tíz emberelőnyös lehe-
tősége, amelyekből mindössze
egyet (!) értékesített.

A második összecsapáson aztán
egészen más hozzáállást tanúsított
a házigazda alakulat: már az első
három perc után 4-0-ra vezetett.
Utóbb az aradiak kihasználtak egy
emberelőnyt, és belőttek egy ötmé-

terest, ami megállította a lendüle-
tet, de a mérkőzés során végig ve-
zetett a házigazda – miközben
egyetlen alkalommal sem találta el
a kapufát, és ejtésekkel sem pró-
bálkozott. Az utolsó negyed köze-
pén, 10-5-nél vált véglegessé a
győztes kiléte, néhány másodperc-
cel a vége előtt azonban Cristian
Róbert még szerzett egy szabaddo-
bás-gólt nyolc méterről, svédcsa-
varból. A magyar válogatott
Hosnyánszkytól tanulta – vallotta
be a meccs után, és már rég készült
arra, hogy élesben is kipróbálja.

A két mérkőzésen a hozzáállás

különbözött – mondta el Edward
Andrei edző. Az elsőn a játékosok
azt hitték, hogy könnyen nyernek a
sereghajtó ellen, amelyet Aradon
kétszer legyőztek, és ez megbosz-
szulta magát. A kudarc azonban
észhez térítette őket, így a második
mérkőzésen már sokkal figyelme-
sebben pólóztak – mondta.

A Marosvásárhelyi CSM szer-
dán 19 órától és csütörtökön 11
órától ismét itthon játszik, ezúttal
sokkal erősebb ellenféllel, hiszen a
tavalyi bronzérmes Brassói Corona
Sportul Studenţesc csapatát fo-
gadja. 

Régi filmek kedvelői emlékez-
hetnek az olasz komikuspá-
rosra, Bud Spencerre és
Terence Hillre, és a velük for-
gatott „dühbe jövünk” fil-
mekre. Valami ilyesmit
élhettek át a Marosvásárhelyi
CSM kosárlabdázói is a szer-
dai kupameccs után, a játék-
vezetők erősen meg-
kérdőjelezhető ítéletei kap-
csán. A bosszújuknak pedig
Zsilvásárhely volt a szenvedő
alanya.

A Voievod Litovoi csarnokban
ismét teljes összpontosítással ve-
tette magát a küzdelembe a maros-
vásárhelyi csapat, és már az első
negyedben átgázolt az ellenfelén,
25 pontos előnyt szerezve. A foly-
tatásban is a George Trif irányította
együttes akarata érvényesült, bár
érthetően apránként lankadt a len-
dület egészen az utolsó negyed előt-
tig, amikor a különbség már
meghaladta az ötven pontot. Az
utolsó tíz percben aztán a teljes cse-
repad lehetőséget kapott, vissza-
fogta magát a marosvásárhelyi

alakulat, így Zsilvásárhely ebben a
negyedben szinte annyi pontot tu-
dott szerezni, amennyit addig
együttvéve, de így sem tudta 40 alá
szorítani a különbséget.

A mérkőzés egyben a piteşti-i
visszavágó előkészítőjének is szá-
mított, hiszen a csapat meg akarja
mutatni, hogy egyáltalán nincs ak-
kora különbség közte és kuparivá-
lisa között, mint amennyit az első

mérkőzésen jegyzett 27 pont sej-
tetne. A sportcsarnok közönsége
azonban tudja, hogy ennek a kiala-
kulásában vastagon benne voltak a
játékvezetők, és ha a visszavágón
tisztességesen fújnak a sípmesterek,
akkor meg tudják keseríteni Piteşti
dolgát. 

A bajnokságban legközelebb
(jövő hét végén) a CSM Focşani
lesz a Ligetben a vendég.

Bálint Zsombor

Két ellentétes mérkőzés Arad ellen

Különben dühbe jövünk

A Ferencváros csapata 32-32-es
döntetlent játszott a címvédő Győri
Audi ETO-val a női kézilabda Baj-
nokok Ligája középdöntőjének má-
sodik fordulójában, szombaton
Érden.

A remek hangulatú rangadón a
vendégek eleinte nem tudtak haté-
konyan védekezni, ezt azonban
gyors támadásokkal ellensúlyozták,
így egygólosnál nagyobb különbség
először csak a 14. percben alakult ki
az FTC javára (10-8). Az ETO
ekkor átállt nyitott védekezésre, be-
állóként pedig pályára lépett a
román Crina Pintea, de a hátrány to-
vább nőtt, ezért Danyi Gábor veze-
tőedző időt kért.

Bíró Blanka remekül védett, a
győriek támadásai szokatlanul pon-
tatlanná váltak, így a 23. percben
már 15-11 volt az állás. A nagy
tempó miatt egyre többet hibáztak a
Ferencváros játékosai, ezt Veronica
Kristiansen révén kihasználta az el-
lenfél, így Elek Gábornak is időt
kellett kérnie (15-14). A rendkívül
küzdelmes utolsó percek nem hoz-
tak újabb fordulatot, a szünetben a

címvédő egygólos hátrányban volt.
A második félidő elején kapust

cseréltek a vendégek, Kiss Éva vál-
totta Amandine Leynaud-t, ennek
ellenére az FTC 5-1-es sorozattal
kezdett, mert egyre jobban védeke-
zett, ám a nagy iram miatt ismét
többet hibázott, és a győriek – ezút-
tal Anne Mette Hansen vezérletével
– megint felzárkóztak (22-21). Az
52. percben újra döntetlen volt az
állás (26-26). A Ferencváros 26 má-
sodperccel a vége előtt Klujber Kat-
rin góljával ismét vezetett, ám
Nycke Groot szinte azonnal vála-
szolt. Elek Gábor időt kért, de a hát-
ralévő hat másodpercben nem
született gól.

Női Bajnokok Ligája, közép-
döntő, 2. forduló, 2. csoport: FTC-
Rail Cargo Hungaria – Győri Audi
ETO KC 32-32 (16-15)

Gólszerzők: Klujber 7, Háfra 6,
Mészáros 5, Pena 4, Klivinyi, Lu-
kács 3-3, Schatzl, Márton 2-2, il-
letve Groot 8, Oftedal, Kristiansen,
Hansen 5-5, Knedlikova, Bódi 2-2,
Pintea, Puhalák, Tomori, Görbicz,
Brattset 1-1.

Döntetlen a magyar BL-rangadón

A Piros csoport állása
1. Nagyszeben 13/4 30
2. Kolozsvár 12/4 28
3. Craiova 11/6 28
4. Nagyvárad 10/7 27
5. Piteşti 7/10 24
6. Temesvár 7/9 23

A Sárga csoport állása
1. Steaua 3/0 6
2. Dinamo 3/0 6
3. Voluntari 2/1 5
4. Galac 1/2 4
5. Medgyes 0/3 3
6. Konstanca 0/3 3

A Kék csoport állása
1. Marosvásárhely 20/1 41
2. Máramarossziget 14/7 35
3. Focşani 13/8 34
4. Zsilvásárhely 11/9 31
5. Rapid 9/12 30
6. Csíkszereda 8/12 28

A Zöld csoport állása
1. Aurel Vlaicu Fg. 2/17 21
2. Kolozsvári U 1/18 20
3. Agronomia 4/14 19

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga középszakaszának 3. fordulójában a következő
eredmények születtek:
* Piros csoport: Nagyváradi CSM – Nagyszebeni CSU 69:83, SCM U Craiova – BCM
U FC Argeş 80:76; a Temesvári SCM – Kolozsvári U-BT mérkőzés lapzárta után ért
véget.
* Sárga csoport: Medgyesi CSM – Bukaresti Steaua 55:81, CSO Voluntari – Kons-
tancai Athletic 94:73, Galaci Phoenix – Bukaresti Dinamo 80:99.
* Kék csoport, 2. forduló: CSM Focşani – Bukaresti Rapid 83:58, Csíkszeredai VSKC –
Máramarosszigeti CSM 122:117, Zsilvásárhelyi ACS – Marosvásárhelyi CSM 65:107.

Zsilvásárhely legutóbb karácsony előtt volt a Liget vendége, akkor sem, de most, hazai pályán
sem tudott maradandót alkotni a marosvásárhelyi csapat ellenében. Fotó: Nagy Tibor

Az első összecsapáson a marosvásárhelyi csapat több kapufát lőtt, mint gólt

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, C értékcsoport, 19. forduló: Zsilvásárhelyi ACS –
Marosvásárhelyi CSM 65:107 (9-34, 13-29, 15-26, 28-18)
Zsilvásárhely, Voievod Litovoi sportcsarnok. Vezette: Alexandru Stamate (Ploieşti),
Răzvan Puf (Temesvár), Marius Szilagyi (Déva). Ellenőr: Marius Marinescu (Buka-
rest).
Zsilvásárhely: Roşu 23 pont (5), Singleton 19 (1), Danciu 6, Howel 4, Berca 4, Bădiţă
4, Cadu 3 (1), Nanu 2, Bratoloveanu, Neguleasa.
Marosvásárhely: Kalve 30 (2), Sánta 13, Bölöni 13 (2), Martinić 11 (1), Şolopa 10,
Borşa 9, Engi-Rosenfeld 8 (2), Steff 7 (1), Kilyén 6 (1), Şteţca, Szilveszter. 

Simán nyert a Bukaresti CSM
Tízgólos győzelmet szerzett szombat este hazai pályán a Bukaresti

CSM a Krim Ljubljana ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája közép-
döntőjének második játéknapján. A román bajnok már az első félidő
végén eldöntötte a meccset, és izgalom nélkül szerzete meg a győzel-
met.

Az első 20 percben, 9-9-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok, ekkor
rákapcsoltak a házigazdák, és a szünetig egy 7-2-es parciálist produkálva
maguk mögé utasították a szlovénokat, akik a találkozó végéig nem is
tudtak erre válaszolni.

Gólszerzők: Radicevics 10, Lekics 6, Omoregie, Cvijics 5-5, Lazovics
3, Mehmedovics 2, Curea 1, illetve Tsakalou 7, Baric 5, Mavsar 4,
Krsnik, Stanko 3-3, Zulic 2, Ristovska, Amon 1-1. 

A csoport harmadik mérkőzésén: Vipers Kristiansand (norvég) – Thü-
ringer HC (német) 31-24. 

A 2-es főcsoportot a Győri ETO vezeti 11 ponttal, a 8-8 pontos Bu-
karesti CSM és Vipers Kristiansand, az 5 pontos FTC, a 3 pontos Krim
Ljubljana, és az 1 pontos HC Thüringen előtt.

A CSM legközelebb idegenben játszik a Thüringen ellen, a Győr a
Kristiansandot fogadja, a Fradi Ljubljanába látogat.

Jegyzőkönyv
Férfivízilabda-szuperliga, 10. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Aradi AMEFA 5-8
(0-1, 3-1, 0-4, 2-2) és 11-7 (4-2, 1-1, 2-2, 4-2)
Marosvásárhely, víkendtelepi sátortetős uszoda, 100 és 70 néző. Vezette: Dragoş
Oprea (Bukarest), George Mihalache (Brassó). 
Marosvásárhely: Elizarov (Iacob) – Bindea Paul (0/0), Bindea Raul (2/2), Filimon
(0/0), Buda (0/0), Magyari Dávid (0/0), Itul (0/2), Cristian Róbert (0/1), Alexandrescu
(0/3), Gheorghe (1/0), Jiganea (1/2), Stoian (1/0), Baciu (0/1). Szathmáry (0/0). 
Arad: Hodageu (Laboncz) – Mircea (1/1), Băltean (2/1), Maier (0/0), Marinescu
(0/0), Palotaş (1/1), Grama (1/0), Nagy (0/0), Iscenco (1/2), Drăghici (0/0), Samuilă
(0/1), Pîrîianu (2/1).

Eredményjelző
A férfivízilabda-szuperliga 10. fordulójában a következő eredmények születtek:
Marosvásárhelyi CSM – Aradi AMEFA 5-8 és 11-7, Nagyváradi CSM Digi – Buka-
resti Rapid 18-5 és 14-5, Kolozsvári Poli – Brassói Corona Sp. Stud. 7-20 és 10-
25. A Bukaresti Dinamo – Nagyváradi Crişul mérkőzés lapzárta után fejeződött
be, a Bukaresti Steaua állt. 

Szerkeszti: Farczádi Attila 1078.
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A katari labdarúgó-válogatott 
3–1-re megverte Japánt az Ázsia-
kupa abu-dzabi döntőjében, így tör-
ténete során először megnyerte a
kontinensbajnokságot!

A katari együttes vezető gólját a
12. percben a torna gólkirálya, Al-
moez Ali szerezte, aki úgy ollózott
a japán kapuba, mintha a strandon
lenne: a tizenhatoson belül átvette a
labdát, felemelte magának, majd
hanyatt vetődve a bal alsó sarokba
vágta. A 22 esztendős támadónak ez
volt a kilencedik találata az idei
Ázsia-kupán.

Negyedórával később Abdulaziz
Hatem csavart szép gólt, így a kata-
riak 2-0-s előnnyel vonulhattak pi-
henőre.

A japánok a második játékrész
közepén Minamino Takumi révén
szépítettek, ám a hajrában Akram
Afif higgadt tizenegyesével a kata-
riak visszaállították a kétgólos kü-
lönbséget, és 3-1-es győzelmet
arattak.

A következő labdarúgó-világbaj-
nokságnak otthont adó Katar koráb-
ban nemhogy nem nyerte meg az
Ázsia-kupát, de még a legjobb négy
közé sem jutott be a kontinensbaj-
nokságon, míg a japánok az ötödik
döntőjükben az első vereségüket
szenvedték el.

A torna legjobb játékosának a
gólkirályt, Almoez Alit választották
meg.

Ihász Kálmán 1941. március 
6-án született Budapesten. Egész
pályafutása a Vasashoz kötődik, ti-
zenkét éves korától visszavonulá-
sáig Angyalföldön játszott. Első
bajnokságát az 1960/61-es szezon-
ban nyerte a piros-kékekkel, a címet
a következő évben megvédték. A
Vasas 1965-ben és 1966-ban (ez
utóbbi évben veretlenül) újra ma-
gyar bajnok lett, a kispadon Il-
lovszky Rudolffal. A csapattal
háromszor nyert Közép-európai
Kupát (1962, 1965, 1970), egyszer
Magyar Népköztársasági Kupát
(1973). A bajnokságban 363 mérkő-
zésen 19 gólt lőtt. Pályafutását
1974-ben Mészöly Kálmánnal és
Farkas Jánossal közös búcsúmérkő-
zésén fejezte be.

A megbízhatóságáról híres védő
csatárként kezdte, majd a fedezet-
sorban is játszott, de balhátvédként
lett igazi klasszis. A sokoldalúság
meglátszott a játékán, ügyesen he-
lyezkedett, biztosan szerelt, jól to-
vábbította a megszerzett labdát,
bátran vállalkozott támadások veze-
tésére is. Kemény, fegyelmezett,
szívós, de sportszerű futballista
volt, egyedül gyorsaságában lehe-
tett némi kivetnivalót találni.

A válogatottban 1962 és 1969
között 27 mérkőzésen szerepelt, de
az 1962-es chilei és az 1966-os ang-
liai világbajnokságon nem jutott
szóhoz. Utoljára a magyar labdarú-

gás történetében fordulópontnak, a
hanyatlás kezdetének tekintett,
Csehszlovákia elleni, 4-1-re elvesz-
tett világbajnoki pótselejtezőn lé-
pett pályára Marseille-ben.
Pályafutásának csúcsa az 1964-es
tokiói olimpián nyert aranyérem
volt, a sikerért nemcsak a 12 góljá-
val az ötkarikás torna gólkirályává
avanzsált Bene Ferenc tett sokat,
hanem a középpálya és a védelem,
benne a kőkemény balhátvéd is.
Ihász tagja volt az 1964-ben Spa-
nyolországban rendezett Nemzetek
Európa Kupáján (Európa-bajnok-
ság) harmadik helyezést elért ma-
gyar együttesnek is.
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Harmadik helyen végzett a
Marosvásárhelyi MSE U9-es
labdarúgó-csapata a Debre-
ceni Sportcentrum Sportis-
kola (DSI) által szervezett
T-Bútor Outlet-kupáért kiírt
tornán múlt szombaton, a
Mol Vidi FC és az MTK mö-
gött. A rendkívül erős me-
zőny számára kiváló
játékfeltételeket biztosítot-
tak a szervezők, iramos, lát-
ványos mérkőzéseket
láthatott a csarnok közön-
sége.

A Grosics Labdarúgó Akadémia
elleni küzdelmes, fordulatos első
találkozó után az Újpest elleni má-
sodik összecsapást a vártnál köny-
nyebben nyerték a marosvásárhelyi
gyerekek, s bár ezzel már 6 ponto-
sak voltak, mégsem érezhették
nyeregben magukat, hiszen a Gro-
sics is győzött az (UTE ellen a nyi-
tókörben diadalmaskodó) MTK
ellen. Így előfordulhatott volna,
hogy ha a szegediek felülmúlják az
újpestieket is, az MTK pedig az
MSE-t, akkor körbeverés történik,
és a marosvásárhelyiek ugyanúgy
lemaradnak a továbbjutásról, mint
történt volt az országos Gheorghe
Ene-emlékverseny regionális sza-
kaszán (amikor számukra emléke-
zetes módon a Csíkszereda az
utolsó másodpercben szerzett gól-
lal kvalifikált) – idézték fel a klub
közösségi oldalán. A Grosics azon-
ban kikapott az UTE-tól, így min-
denki felszusszanhatott, mert az
utolsó meccs eredményétől függet-
lenül eldőlt, hogy az első négy kö-
zött folytathatják. Rendesen ki is
engedtek, olyannyira, hogy az
MTK becsületesen elporolta őket a
csoport utolsó mérkőzésén.

Minthogy azonban az elődön-
tőig még le kellett játszani a másik
kvartett összecsapásait is, volt idő

rendet tenni a fejekben, és feled-
tetni a történteket. Ez sikerült is,
így a négy között újra elszánt játé-
kot produkáltak a marosvásárhe-
lyiek: kétszer is vezettek a Mol
Vidi FC ellen, aztán egy nyilván-
való játékvezetői hiba megfosz-
totta őket a döntős szereplés
lehetőségétől. A székesfehérváriak
ugyanis a be nem fújt szabálytalan-
ságot követő kontrán egyenlítettek,
a találkozó végéig pedig újabb gól
nem született, így büntetőpárbaj-
ban dőlt el a továbbjutás kérdése.
Az első két hetest az MSE ki-
hagyta, a Vidi játékosai belőtték,
így ők mentek a döntőbe, a maros-
vásárhelyiek számára pedig maradt
a kisdöntő, ahol a házigazda DSI-
vel találkoztak. A bronzmeccset ki-
egyensúlyozott csatában
megnyerték, így harmadik helyen
végeztek, 6 gólt szerző játékosu-
kat, Selyem Balázst pedig a végén
a torna legjobb játékosának járó
serleggel jutalmazták a szervezők.

Az első helyet a Mol Vidi FC
szerezte meg, amely 1-1-es döntet-
len után ugyancsak büntetőpárbaj-
ban múlta felül az MTK
együttesét.

A marosvásárhelyi érdekeltségű
eredmények:

* a csoportban: MSE – Grosics
Labdarúgó Akadémia 4-3, MSE –
UTE Budapest 4-0, MSE – MTK
Budapest 0-7;

* az elődöntőben: MSE – Szé-
kesfehérvári Mol Vidi FC 2-2, a
büntetőpárbaj eredménye: 0-2;

* a 3. helyért: MSE – Debreceni
Sportcentrum Sportiskola 3-2.

Az MSE gólszerzői: Selyem Ba-
lázs 6, Timár Milán 4, Szabó Örs
2, Szabó Ákos.

A csapat összetétele: Molnár-
Tamás Bence, Cocis Márk – Bá-
nyász Bence, Farczádi Tamás,
Muzsnai-Magyarossy Róbert,
Nagy Lehel, Selyem Balázs, Szabó
Örs, Szabó Ákos, Timár Milán.

Az MSE harmadik lett Debrecenben, 
Selyem Balázs a legjobb játékos

A Puskás Aka-
démia nagy
meglepetésre 
3-0-s győzelmet
aratott a máso-
dik helyen álló,
címvédő MOL
Vidi FC otthoná-
ban, a MOL
Aréna Sóstóban,
a labdarúgó OTP
Bank Liga 19.
fordulójában.

A Puskás Akadé-
mia kispadján ezen
a találkozón debü-
tált a téli szünetben
kinevezett vezető-
edző, Radoki
János. A trénernek nem kellett
sokat várnia arra, hogy csapata
előnybe kerüljön, hiszen a 7. perc-
ben Urblík József óriási gólt lőtt a
hazai kapu bal felső sarkába. A gól
láthatóan megfogta a Vidit, nem
igazán tudott veszélyt teremteni a
felcsúti kapu előtt, a Puskás pedig
gyors embereivel kedvére kontráz-
hatott. A félidő vége felé nagyobb
sebességre kapcsoltak a hazaiak, s
a klubhoz hosszú idő után vissza-
térő Elek Ákos közeli fejese után
közel álltak az egyenlítéshez, ám
Hegedüs Lajos nagy bravúrral vé-
dett.

A második félidő első felében
futószalagon érkeztek a Vidi-hely-
zetek, de a befejezésekbe rendre
hiba csúszott. Nem úgy a túlolda-
lon, ahol Radó András nagy vé-

delmi hibát kihasználva egyedül
vezette a labdát a fehérvári kapura,
és növelte a vendégelőnyt. Elkese-
redetten küzdött a bajnokcsapat, de
a felcsúti gárda szerzett újabb gólt,
és ilyen arányban is teljesen meg-
érdemelten győzött.

Radoki János a bajnok otthonában aratott 
győzelemmel debütált a magyar bajnokságban

Budai Barna a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.10-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának

meghívottja Budai Barna. A Román Labdarúgó-szövetség területi re-
ferensét Szucher Ervin az utánpótlásképzésről faggatja.

Eredményjelző
A labdarúgó 1. liga 22. fordulója lapzártánkig zárult mérkőzéseinek eredménye:
Concordia Chiajna – FC Botoşani 0-1, Medgyesi Gaz Metan – Gyurgyevói Astra 1-
1, Dunărea Călăraşi – FCSB 1-1, Kolozsvári CFR – Nagyszebeni FC Hermannstadt
1-1.
Az élcsoport: 1. CFR 47 pont, 2. FCSB 41, 3. Craiova 38, …7. Nagyszeben 29.

Ranglista
1. Ferencváros 19 13 3 3 37-15 42
2. Vidi 19 10 4 5 30-19 34
3. Debrecen 19 8 7 4 25-19 31
4. Honvéd 19 8 5 6 21-16 29
5. Újpest FC 19 7 8 4 21-14 29
6. MTK 19 8 3 8 28-27 27
7. Mezőkövesd 19 6 7 6 26-24 25
8. Paks 19 6 7 6 24-26 25
9. Puskás Akadémia 19 7 3 9 24-24 24
10. Kisvárda 19 5 4 10 17-35 19
11. Diósgyőr 19 4 6 9 19-30 18
12. Szombathely 19 2 3 14 13-36 9

Fotó: NSO

Fotó: Vasas SC

Böde csereként volt 
a listavezető 
Ferencváros 
nyerőembere

A listavezető Ferencváros a cserejá-
tékos Böde Dániel találatával 1-0-ra
legyőzte a vendég Budapest Honvé-
dot a labdarúgó OTP Bank Liga 19.
fordulójának rangadóján szombaton.
A ferencvárosi együttes pályaválasz-
tóként már 30 mérkőzés óta nem ka-
pott ki a bajnokságban, a kispestieket
a szezon során másodszor győzte le
1-0-ra. A Honvéd már hat forduló óta
nyeretlen: három döntetlen mellett
harmadszor szenvedett vereséget.
OTP Bank Liga, a 19. forduló: MTK
Budapest – Paksi FC 1-2, Debreceni
VSC – Újpest FC 0-0, MOL Vidi FC –
Puskás Akadémia 0-3, Diósgyőri VTK
– Mezőkövesd Zsóry FC 1-1, Szom-
bathelyi Haladás – Kisvárda Master
Good 0-1, Ferencváros – Budapest
Honvéd 1-0.

Mindkét bajnokesélyes pon-
tot vesztett a labdarúgó 1.
liga első idei fordulójában: az
FCSB idegenben, a CFR hazai
pályán játszott 1-1-es döntet-
lent.

A listavezető kolozsvári csapat
bukaresti riválisa eredményének tu-
datában lépett pályára szombat este,
ám nem bírt a Vasile Miriuţă edzette
Hermannstadttal, számolt be az
NSO. A nagyszebeni együttes szinte
az egész mérkőzésen szívósan vé-
dekezett, főként miután Daniel
Tătar a 28. percben szabadrúgásból
megszerezte a vezetést, ám végül a

döntetlent is elsősorban kiválóan
védő kapusának köszönhette.

Cătălin Căbuz több nagy bravúr
mellett a második félidő elején 
George Ţucudean büntetőjét is há-
rította, és végül kilenc védéssel
zárta a meccset. A vendégek kapu-
sát kétszer a kapufa, kétszer pedig
a gólvonalon mentő védők segítet-
ték ki (egyik esetben Lang fejesét
blokkolták).

A CFR végül a 77. percben, Ţu-
cudean lapos lövésével megmentett
egy pontot, de hazai mérlegére to-
vábbra sem lehet büszke: ez volt a
hetedik otthoni pontvesztése az
idény során.

Mindkét bajnokesélyes botlott
az 1. ligában

Katar csodálatos góllal 
megnyerte az Ázsia-kupát

Elhunyt Ihász Kálmán olimpiai
bajnok labdarúgó



Valamennyi mérkőzését elvesztette a magyar férfitenisz-
válogatott a Davis-kupa frankfurti selejtezőjében, így nem
jutott be a 18 csapatos novemberi madridi döntőbe. A finá-
léba a sorozat idei reformja nyomán a 12 selejtezős párharc
győztese – köztük a német csapat – kvalifikált, ugyanakkor
már korábban biztos résztvevőnek tekinthette magát az előző
évben elődöntős horvát, francia, spanyol és az amerikai vá-
logatott, valamint a szabadkártyás argentin és brit csapat. A
magyar válogatott szeptemberben osztályozót játszik majd a
világcsoportban maradásért.

A párharc pénteki nyitányán magyar oldalon a világrang-
listán 371. magyar Piros Zsombor lépett pályára, ellenfele az
a Philipp Kohlschreiber volt, aki a világranglistán 339 hellyel
előtte áll, negyeddöntőt játszott Wimbledonban, és pályafu-
tása során nyolc ATP-tornán diadalmaskodott (Piros ezzel
szemben ATP-versenyen még főtáblán sem szerepelt). Az
előjelek így egyértelműen Kohlschreiber mellett szóltak, nem
is borult a papírforma, bár a magyar teniszező 1 óra 5 perc
elteltével – óriási meglepetésre – játszmaelőnybe került. A
folytatásban azonban a német játékos 7:5-tel kiegyenlített
(Piros ebben a szettben is vezetett, méghozzá 4:1-re), majd 
a Davis-kupa új szabályzata értelmében következő utolsó
szettben a győzelmet is megszerezte.

A második mérkőzésen még inkább a házigazdák javára
lejtett a pálya: az egyéni világranglista-helyezéssel jelenleg

nem rendelkező Nagy Péter, akinek eddigi legjobbja a 409.
hely volt, az ATP-világbajnok Alexander Zverevvel találko-
zott, és simán kikapott a tíz ATP-tornagyőzelemnél tartó
német világranglista-harmadiktól. 

Szombaton a párosok mérkőzésével folytatódott a párharc,
és a Nagy Péter és Borsos Gábor alkotta magyar duó két 
szettben alulmaradt Jan-Lennard Struff és Tim Pütz kettősé-
vel szemben. Ezzel eldőlt, hogy a németek továbbjutottak,
hiszen előnyük behozhatatlanná vált.

Az immár tét nélkülivé vált negyedik mérkőzésen 
Borsos Gábor kikapott Alexander Zverevtől, majd a legvégén
lehetőséget kapott az újonc Szintai Dávid is (a 21 éves 
játékos még sosem jutott a top 1000-en belülre a világrang-

listán), de nem tudta átlépni az árnyékát a Philipp Kohlsch-
reiber elleni összecsapáson, így a németek 5-0-ra diadalmas-
kodtak.

Teljes szezon
vár Sebestyén Pé-
terre 2019-ben a
supersport-világ-
bajnokságon. A
magyar motorver-
senyző egyéves
szerződést írt alá a
CIA Landlord In-
surance Hondá-
val, amellyel
tavaly már öt ver-
senyen dolgoztak
együtt. A fiatal
sportoló első vi-
lágbajnoki pont-
jait is megszerezte
a supersport kate-
góriában, a katari
futamon pedig a
Top10-be is beju-
tott.

Sebestyén Péter
az Origónak el-
mondta, magyar-
ként nagyon nehéz és ritka hosszú távú szerződést kötni a
motorsport elitjében. „Boldog vagyok, hogy visszatérhetek
egy teljes szezonra versenyezni a PTR Hondával, és folytat-
hatjuk azt a munkát, amelyet tavaly az utolsó öt versenyen el-
kezdtünk. Nagyon megtetszett az egész csapat felépítése, a
profizmus és a szervezettség. Úgy gondolom, teljes mértékben
egyeznek a céljaink a jövőt illetően. Most, hogy esélyt kap-
tam, hogy egy teljes supersport világbajnoki szezont menjek
velük, lehetőségünk lesz felépíteni egy stabil évet és egyre
jobb eredményeket elérni együttes erővel.”

A magyar motorost szerződéshez segítő Sport & Events
Academy képviselője, Stefano Favaro is nagyon elégedett,
hogy sikerült olyan csapattal leszerződni, ahol van fejlődési
és előrelépési lehetőség Peti számára: „Nagyon boldog va-
gyok, hogy a hónapok óta tartó egyezkedések után sikerült
megállapodnunk Simon Buckmasterrel és a csapatával. Ennek
eredményeképpen tudjuk folytatni azt az együttműködést,
amely már tavaly is nagyon pozitívan és meggyőzően kezdő-
dött. Peti könnyen beilleszkedett ebbe a profi struktúrába,
nagy előrelépés ez neki, és biztos vagyok benne, hogy idén is,
ahogyan eddig is, mindent el fog követni az egyre jobb ered-
mények eléréséhez. Külön öröm, hogy a Spíler MotorsportHD
felelőseként, a terjesztés kibővülésnek köszönhetően még több
emberhez fognak eljutni Peti versenyei, úgy gondolom, remek
érzés világbajnokságon szereplő magyar versenyzőért izgulni
a képernyők előtt!”

A CIA Landlord Insurance Honda csapatfőnöke, Simon
Buckmaster is örül a megállapodásnak, elégedett a magyar
versenyző eddigi munkájával és fejlődésével. „Szeretnénk a
mezőny elejében versenyképesek lenni, ez az idei célunk.
Rengeteget dolgoztunk a motoron, szerintem elég jól állunk.
Természetesen sok a nagyon jó pilóta a mezőnyben, hiszen a
supersport az egyik legerősebb kategória. Tudjuk, hogy nem
lesz könnyű dolgunk. De megvan az elhivatottságunk, a mo-
torunk, a csapat és a versenyzőink, hogy szép eredményeket
teljesíthessünk. Alig várjuk Philip Islandot, hogy elkezdődje-
nek az igazi kihívások!”

Sebestyén Peti mellett egy magyar csapatért is szoríthatunk
majd a 2019-es szezonban hiszen, a Team Toth is rajthoz áll a
supersport kategóriában, méghozzá egy jól ismert ex-MotoGP
pilótával, Hector Barberával a nyeregben. 
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Eredményjelző
Férfitenisz-DK-selejtező, Frankfurt: Németország – Ma-
gyarország 5-0
* pénteken: Philipp Kohlschreiber – Piros Zsombor 6:7 
(6-8), 7:5, 6:4, Alexander Zverev – Nagy Péter 6:2, 6:2
* szombaton: Alexander Zverev – Borsos Gábor 6:3, 6:4,
Jan-Lennard Struff, Tim Pütz – Nagy Péter, Borsos Gábor
6:2, 6:3, Philipp Kohlschreiber – Szintai Dávid 6:7 (5-7),
6:3, 10-5 (döntő rövidítés)
További eredmények: Kolumbia – Svédország 4:0, Brazília
– Belgium 1:3, Szlovákia – Kanada 2:3, Ausztria – Chile 2:3,
Csehország – Hollandia 1:3, Svájc – Oroszország 1:3, Ka-
zahsztán – Portugália 3:1, Üzbegisztán – Szerbia 2:3, Auszt-
rália – Bosznia-Hercegovina 4:0, India – Olaszország 1:3,
Kína – Japán 2:3.

Thaiföldön nyert 
az Irina Begu, Monica Niculescu páros 

Megnyerte vasárnap az Irina Begu, Monica Niculescu
páros a thaiföldi Huahinban rendezett, 250 ezer dollár
összdíjazású keménypályás női tenisztornát, miután a dön-
tőben 2:6, 6:1, 12-10 arányú győzelmet aratott az Ana
Blinkova, Wang Yafan orosz–kínai duó fölött. A páros vi-
lágranglista 69. helyén álló Niculescunak és a WTA-37.
Begunak 1 óra 27 perc kellett a győzelemhez. A román
duónak ez a második WTA-tornagyőzelme együtt, koráb-
ban 2012-ben, Hobartban diadalmaskodtak. 

A Sauber Alfa Romeo Racingként folytatja tovább 
a Forma–1-ben

Alfa Romeo Racingként szerepel a továbbiakban a
Forma–1-ben az elmúlt évben hivatalosan Alfa Romeo 
Sauber F1 Team néven indult csapat. A svájci székhelyű
istálló pénteken közleményben jelentette be a névváltoz-
tatást.

„A korábbi megállapodást kibővítettük, de a csapat tu-
lajdoni felállása és a menedzsmentje változatlan marad” –
áll a kommünikében.

Az Alfa Romeo 2018-ban lett névadó szponzora a csa-
patnak, amely Ferrari motorokkal a nyolcadik helyen vég-
zett a konstruktőri pontversenyben.

Idén a 2007-ben világbajnok finn Kimi Räikkönen és az
olasz újonc Antonio Giovinazzi vezeti majd az istálló au-
tóit. 

Az Alfa Romeo tavaly harminc év után tért vissza az F1-
be. A Forma–1 történetének első két egyéni világbajnoki
címét Alfa Romeóval nyerték: 1950-ben az olasz Giuseppe
Farina, 1951-ben az argentin Juan Manuel Fangio diadal-
maskodott.

Teljes szezont mehet 
a supersport-világbajnokságon Sebestyén Péter

Davis-kupa: Kiiktatták a magyarokat a németek

Borsos Gábor, Nagy Péter, valamint a német Tim Pütz és Jan-Lennard Struff (b-j) a tenisz Davis-kupa Németország – Magyarország selejtezőjének páros mérkőzése
előtt, amelyen eldőlt a továbbjutás kérdése. MTI Fotó

Fotó: Sebestyén Péter-archívum

Patrick Mahomest (15) az amerikaifutball-liga alapszakasza legértékesebb
játékosának (MVP) választották. EPA Fotó

Röviden
* Baji Balázs bronzérmet szerzett Berlinben: a magyar

gátfutó 7.76 másodperces idővel ért célba harmadikként
60 méteren. A leggyorsabbnak az Európa-bajnok francia
Pascal Martinot-Lagarde bizonyult 7.62 másodperccel.

* A magyar vegyes váltó ezüst-, az olimpiai és Európa-
bajnok férfiváltó pedig bronzérmes lett a rövid pályás
gyorskorcsolyázók vasárnap befejeződött drezdai világ-
kupaversenyén. Egyéniben az olimpiai bajnok Liu Shao-
lin szerepelt a legjobban, 1000 méteren a negyedik helyen
zárt.

* Valószínűleg műteni kell az olimpiai és Európa-baj-
nok rövid pályás gyorskorcsolyázó, Liu Shaoang törött
kezét. A húszéves sportoló a drezdai világkupa 1000 mé-
teres számában sérült meg, amikor kisodorta a litván Re-
inis Berzins. Liu Shaoang akkor ugyan egyből felpattant,
de a bal kezében érzett éles fájdalom miatt nem tudta
folytatni a versenyt. Azonnal kórházba szállították, ahol
megállapították, hogy három helyen eltört a bal kézkö-
zépcsontja.

* Egyéni csúcsot állított be Mikaela Shiffrin, aki sze-
zonbeli 13. vk-győzelmét ünnepelhette szombaton, a női
alpesi sízők világkupa-sorozatának maribori állomásán.
A kétszeres összetett világkupagyőztes amerikai szu-
persztár egyetlen sikerre van attól, hogy beállítsa a svájci
Vreni Schneidernek az 1988/89-es idényben felállított re-
kordját.

* Elhunyt az olimpiai ezüstérmes magyar tornász:
Weckinger Edit két alkalommal (1948 – London, 1952 –
Helsinki) is szerepelt az ötkarikás játékokon, tagja volt
az összetettben ezüstérmes magyar válogatottnak, amely
a finn fővárosban dobogóra állhatott.

* Patrick Mahomest, a Kansas City Chiefs másodéves
irányítóját választották az alapszakasz legértékesebb já-
tékosának (MVP) a profi amerikaifutball-ligában (NFL).
A 23 éves irányító az MVP-díj mellett a liga legjobb tá-
madójátékosának járó elismerést is bezsebelte a szombat
esti gálán. A NFL nagydöntőjét, a Super Bowl-t a mára
virradó éjszakán rendezték a New England Patriots és a
Los Angeles Rams között.



ADÁSVÉTEL

ELADÓ nagy családi ház
Nyárádszeredában, csendes utcában,
10 ár telken, rendezett papírokkal. Tel.
0740-520-078, 15-21 óra között.
(12/883)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (13/978)

TETŐJAVÍTÁS, festés, padló-
csempe-lerakás. Tel. 0747-816-052.
(14/885)

TETŐJAVÍTÁS, csatornajavítás, fes-
tés. Tel. 0743-512-168. (16/1037)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha nem szűnő fájdalommal
emlékezem február 4-én
NÉMETH BEÁTÁRA halálának
11. évfordulóján.
„A gyász olyan, mint egy
kristálytiszta vízbe
cseppentett tintapaca. Idő
kell, amíg eloszlik, a sűrűsége
ritkásabbá válik, amíg
képesek vagyunk elfogadni,
hogy a víz sosem lesz már
olyan, mint volt.”
(Robert Lawson)
Nyugodj békében, drága
gyermekem! Édesanyja.
(1075-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
február 4-én a drága jó,
szeretett édesanyára, a
hármasfalusi KILYÉN IRMÁRA
halálának második
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi két leánya,
unokái, dédunokái. (8/1079)

Itthagytatok mindent, amiért
annyit küzdöttetek, és
elváltatok azoktól, akiket
nagyon szerettetek.
Kegyelettel és örök
fájdalommal emlékezünk
drága jó szüleinkre, a
székelyszentistváni KILYÉN
ANDRÁSRA halálának 26.
évfordulóján és KILYÉN
MARGARETA IRMÁRA szül.
Vajda halálának 2.
évfordulóján.
Amíg mi élünk, ti is örökké élni
fogtok velünk.
Szeretteik. (3/1074)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér, sógor, nagy-
bácsi, rokon, jó barát, 

TAKÁCS ZSOLT
életének 72. évében január 29-én
az Amerikai Egyesült Államok-
ban elhunyt.
Szívünkben örökké élni fog! 

Gyászoló szerettei. (4/1054-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa, test-
vér, após, apatárs, sógor, nagy-
bácsi és jó barát, 

özv. id. NAGY GYULA 
a Prodcomplex volt dolgozója 

életének 81. évében február 1-jén
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunk temetése 2019. február 4-
én, hétfőn 13 órakor lesz a római
katolikus temetőben, katolikus
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (90-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett
édesanyám, STRÖMPEL MÁRIA
temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek. Ágnes és
Krisztina. (1/1082-I)

2019. február 4., hétfő __________________________________________ KÜLFÖLD – HIRDETÉS ___________________________________________ NÉPÚJSÁG 11
A hirdetési rovatban megjelent 

közlemények, reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Elcsitult a szív, mely értünk
dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Számunkra te sosem
leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok. Az élet
csendesen megy tovább, de fájó
emléked elkísér egy életen át.
Fájó szívvel emlékeztünk február
3-án a gyulakutai LÁSZLÓ
ERZSÉBETRE halálának
harmadik évfordulóján. Jóságát
és szeretetét soha nem feledjük.
Emlékét szívükben őrzik: bánatos
férje, szerető fia és családja. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (6/901)

Fájó szívvel emlékezünk február
4-én a szeretett édesapára,
nagytatára, SIMKO SÁMUEL
műszerészre halálának második
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Nyugodjon békében! 
Szerettei: két lánya, fia, unokái.
(91)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő ideiglenesen
megüresedett állások betöltésére: SZOCIÁLIS MUNKÁS – egy állás,
KINETOTERAPEUTA – egy állás a marosludasi neuropszichiátriai
rehabilitációs központban; NEVELŐ – egy állás a mezőcsávási
neuropszichiátriai rehabilitációs központban; ÉJJELI FELVIGYÁZÓ –
egy állás a mezőzáhi családi típusú házaknál.
Az írásbeli vizsga 2019. február 19-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő legtöbb négy munkanapon belül, esetenként a
gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat február 11-én 15 óráig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)

Népszavazást tervez Emma-
nuel Macron francia államfő a
kormány adó- és gazdaság-
politikája ellen több mint két
hónapja tiltakozó sárga mel-
lényesek követeléseiről – ér-
tesült a Le Journal du
Dimanche (JDD) című vasár-
nap megjelenő hetilap. A re-
ferendumot a májusi európai
parlamenti választásokkal
együtt tartanák.

A lap a köztársasági elnök kör-
nyezetére hivatkozva azt írta, hogy
Macron a népszavazást tartja az
egyetlen megoldásnak a sárga mel-
lényes mozgalom okozta válság
megoldására.

„A végső megoldás a referen-
dum, és nekifutunk. A nagy nem-
zeti vitával az elnök bebizonyította,
hogy megvan a személyes tartaléka
beindítani a gépezetet” – írta a lap
meg nem nevezett elnöki forrá-
sokra hivatkozva.

A sárga láthatósági mellényt vi-
selő tüntetők 2018. november 17-
én vonultak először utcára,
tiltakozva az ellen, hogy a kor-
mány emelni akarta az üzemanya-
gokat sújtó környezetvédelmi adót.
A kabinet végül elállt ettől, és 
december közepén jogosnak ne-
vezve a társadalmi elégedetlensé-
get, több olyan intézkedést is
bejelentett mintegy 10 milliárd
eurós összegben, melyek célja a
szegényebb társadalmi csoportok
helyzetének javítása. A kormány
álláspontja szerint már csak egy ra-
dikalizálódott kisebbség folytatja a

megmozdulásokat, amelyeken
egyebek mellett a vagyonadó vis-
szavezetését és az állampolgári
kezdeményezésű népszavazás in-
tézményének bevezetését is köve-
telik.

A köztársasági elnök kezdemé-
nyezésére az országot érintő leg-
fontosabb társadalmi és gazdasági
kérdésekről január 15-én vitasoro-
zat kezdődött országszerte 2 ezer
helyen, amelyben Macron szemé-
lyesen is részt vesz. Eddig három
alkalommal több mint hat órán át
válaszolt polgármesterek, állam-
polgárok és sárga mellényesek kér-
déseire, aminek következtében
lassú emelkedésnek indult a nép-
szerűségi mutatója.

A sárga mellényesek egy része
azonban a vita ellenére is folytatja
a tiltakozásokat: szombaton 
mintegy 60 ezren tiltakoztak or-
szágszerte a rendőri erőszak, első-
sorban a gumilövedékek
rendszeres használata ellen a tün-
tetéseken.

A JDD úgy tudja, hogy a válasz-
tások lebonyolításáért felelős bel-
ügyminisztériumban a múlt héten
felvették a kapcsolatot a nyomdák-
kal annak érdekében, hogy a május
26-ra tervezett EP-választásokkal
egy időben a népszavazást is meg
lehessen tartani, „amennyiben az
államfő is megerősíti a menetren-
det”. A végső döntést Emmanuel
Macron egy héten belül hozza meg
– írta a lap.

A népszavazásra bocsátandó
kérdéseket azonban még nem hatá-

rozta meg az elnöki hivatal, azokat
a nagy nemzeti vitáról március má-
sodik hetében elkészülő konklú-
ziók alapján fogalmaznák meg,
elsősorban az intézményi refor-
mokról: a képviselők számának
csökkentéséről, a mandátumhal-
mozás megszüntetéséről, a köte-
lező szavazásról, a részvételi
demokráciáról. A vagyonadó kér-
dését azonban Macron nem kívánja
a lap szerint népszavazásra bocsá-
tani.

Laurent Wauquiez, a jobbközép
Köztársaságiak elnöke vasárnap az
Europe1 kereskedelmi rádió és a
Cnews hírtelevízió közös műsorá-
ban arra figyelmeztetett, hogy a
népszavazás nem korlátozódhat az
intézményi kérdésekre.

„Ügyelni kell arra, hogy a nagy
nemzeti vita ne egeret szüljön, és
hogy a vita kimenetele ne korláto-
zódjon olyan témákra, amelyek na-
gyon távol állnak a franciák
gondjaitól” – fogalmazott Wau-
quiez, aki szerint arra is figyelni
kell, hogy „ne szülessen döntés
mindenről” még a vita vége előtt.
A jobboldali politikus úgy látja,
hogy az arányos szavazási rendszer
bevezetése vagy a képviselők szá-
mának csökkentése nem „első-
számú követelése” a franciáknak. 

A JDD pedig arra emlékeztetett,
hogy a népszavazás kétélű fegyver,
mert „a szavazók arról híresek,
hogy nem a feltett kérdésre vála-
szolnak, hanem annak, aki felteszi
azokat, mégpedig megbüntetve

Macron népszavazással tervezi a válság megoldását

Theresa May brit miniszterel-
nök szerint az Egyesült Ki-
rályság a 2016-os
népszavazás döntésének
megfelelően kilép az Európai
Unióból, és ő elszántan tö-
rekszik arra, hogy ez a tör-
vényben meghatározott
március végi időpontban tör-
ténjen meg. May ezzel gya-
korlatilag ellentmondott
saját külügyminiszterének,
aki a minap felvetette a Bre-
xit halasztásának lehetősé-
gét.

A konzervatív párti kormányfő a
The Sunday Telegraph című kon-
zervatív vasárnapi brit lapban kö-
zölt írásában egyenes utalást tesz
arra is, hogy a brit EU-tagság meg-
szűnésének (Brexit) feltételrend-
szerében foglalt, az ír–északír határ
újbóli fizikai ellenőrzésének elke-
rülésére kidolgozott készenléti me-
chanizmus (backstop) jelenlegi
formájának milyen lehetséges al-
ternatíváit tárja a következő napok-
ban Brüsszel elé.

Az EU-val novemberben aláírt
585 oldalas kilépési megállapodást
a londoni alsóház – mindenekelőtt
a backstop-mechanizmussal szem-
beni rendkívüli ellenállás miatt – a
múlt hónapban példátlan, 230 fős
többséggel elutasította, utána egy
módosító indítványt elfogadva fel-
szólította a brit kormányt arra,
hogy kezdeményezze az EU-nál a
novemberi megállapodással már
lezárt kilépési tárgyalások újranyi-
tását, és keressen a jelenlegi back-

stop-mechanizmus helyett „alter-
natív megoldásokat”.

Theresa May vasárnapi megje-
lent írásában közli: Sir Graham
Brady, az alsóházi tory frakció leg-
befolyásosabb nem kormányzati
tagja, aki az elfogadott módosítót
beterjesztette, egyértelművé tette
számára, hogy jóllehet az egyik
opció valóban más megoldás kere-
sése a backstop-mechanizmus he-
lyett, el tudná fogadni azonban a
jelenlegi készenléti megoldás át-
alakítását is egy olyan módosítás-
sal, amely időhatárt szabna a
mechanizmus alkalmazhatóságá-
nak, vagy lehetővé tenné London
egyoldalú kilépését e mechaniz-
musból.

May e közlése azért különös je-
lentőségű, mert Brady az alsóházi
konzervatív frakció messze legbe-
folyásosabb testületének, a kor-
mányzati tisztséget nem viselő tory
képviselők alkotta 1922 bizottság-
nak az elnöke. Az 1923 óta létező
bizottság, amely onnan kapta
nevét, hogy az alapító képviselők
az 1922-es parlamenti választáso-
kon kerültek be a londoni parla-
mentbe, informális, de
gyakorlatilag kötelező erejű politi-
kai ajánlásokat fogalmaz meg a
kormányzati – ellenzéki idősza-
kokban árnyékkormányzati – tiszt-
séget viselő konzervatív
képviselők számára.

Theresa May a cikk e részében
így valójában azt fedte fel, hogy
milyen javaslatokat készül Brüs-
szel elé tárni a backstop-mechaniz-

mus átalakítására, az 1922 bizott-
ság ajánlásai alapján.

A készenléti megoldást jelenlegi
formájában mindenekelőtt a tory
frakció keményvonalas Brexit-tá-
bora veti el, mert a mechanizmus
alapján az Egyesült Királyság 
vámuniós viszonyrendszerben ma-
radna az EU-val a Brexit után is, ha
nem sikerülne időben olyan keres-
kedelmi megállapodásra jutni,
amely feleslegessé tenné az észak-
írországi rendezési folyamat egyik
fő vívmányaként hosszú évek óta
nem létező fizikai ellenőrzés visz-
szaállítását az ír–északír határon.

A cikkben Theresa May alig
burkoltan ellentmond saját kül-
ügyminiszterének, leszögezve: el-
tökélt szándéka a Brexit-folyamat
végigvitele, mégpedig úgy, hogy a
brit EU-tagság a törvényesen is
rögzített időpontban, március 29-
én szűnjön meg.

Jeremy Hunt külügyminiszter a
BBC közszolgálati rádiói csütör-
töki hírmagazinjában, komoly fel-
tűnést keltve kijelentette: ha a
kilépési megállapodást csak a már-
ciusi 29-i Brexit-határidő előtt né-
hány nappal sikerülne elfogadtatni
az alsóházban, akkor szükség lehet
a kilépés „bizonyos mértékű” ha-
lasztására, mivel további, kritikus
jelentőségű tervezeteket is tör-
vénybe kell még iktatni.

A Downing Street már aznap cá-
folta, hogy napirenden lenne a ha-
lasztás, közölve: a kormány
változatlanul elkötelezett a kilépési
határidő tartása mellett. (MTI)

May: az Egyesült Királyság 
a meghatározott időben kilép az EU-ból



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 

2018 – Gazdag év a marosvásárhelyi virágkertészetnél
Ambiciózus tervek 2019-re

Tavaly ősszel Marosvásárhely parkjaiban és zöldövezeteiben mintegy 52.000 kétéves növényt,
árvácskát és 500 rózsatövet ültettek el, amelyek közbeszerzésből származtak. Az üvegházak és zöldövezetek
ügykezelőségének virágkertészeti termékeit a város saját szükségleteinek kielégítésére, a tömbházak és az
oktatási intézmények környékén található zöldövezetek parkosítására, valamint szabadpiaci értékesítésre
állították elő. A kör, négyzet és más alakú, virágállványban berendezett felületet kétszer ültették be – először
tavasszal, különböző éves virágfajtákkal, mint: paprikavirág, dália, petúnia, rózsanád, bársonyvirág, agera-
tum, coleus, sárgaviola, fás kövirózsa, begónia, muskátli, záporvirág, iresine, cipruska stb.; második alka-
lommal ősszel, kétéves virágfajokkal, mint: árvácska, miosotis és bellis. A fák és cserjék sem maradtak ki,
amelyeket a város több részén ültettek el, például a Segesvári úton, a Somostető, a Szabadság, a Mihai Vi-
teazul, a Nicolae Iorga, a Cosmin utcákban, a Fr. J. Curie utcai parkban, a Iuliu Hossu utcai parkban, a
Munka utcai játszótéren, a Haladás, a Víztelep, a Bodoni utcákban, a Kárpátok sétányon, az Alexandru
Papiu Ilarian főgimnáziumnál, az Unirea főgimnáziumnál.

Ugyanakkor 15.555 tulipánhagymát ültettek el a Rózsák terén, a prefektúra környékén, a Színház téren,
a Bolyai utcában, a Gyémánt/Diamant parkban, a Ştefan cel Mare utcában, a vár körül, valamint a város
összes körforgalmánál; éves virág-, kétéves és évelő palántákat két szakaszban (tavasszal és ősszel) ültettek
ki a Mihai Viteazul utcában, a Rózsák terén, a Kárpátok sétányon, a Gyémánt/Diamant parkban, a Dózsa
György úton, az 1848-as úton, az Egyesülés/Unirii negyedben, a Gheorghe Marinescu utcában, a Bernády
téren, a Bolyai utcában, a Színház téren, a Somostetőn, a Lovasság/Călăraşilor utcában, a Győzelem téren,
a Román hősök parkjában, a Ştefan cel Mare utcában, a Bartók Béla és az Aurel Filimon utcában, valamint
a város összes körforgalmánál.

46 tulajdonosi társulás kapott térítésmentesen a társuláshoz tartozó területen való telepítéshez 1947 dísz-
cserjét és 57 gyepfát, 23 oktatási intézmény pedig 170 cserjét, 25 díszfát és 8047 évelő és kétéves növény-
palántát kapott. Az ültetési időszak végeztével a parkokban hozzáláttak a specifikus munkálatokhoz.

Favágások és koronametszések tekintetében 3775 megmetszett fát említhetünk a Tudor Vladimirescu, a
Kövesdomb és a Kornisa negyedekben, egy szolgáltatócéggel kötött szerződés alapján. Jelenleg a 2018–
2019-es szezonra vonatkozó új szerződés alapján 3700 fa metszésén dolgoznak a Meggyesfalvi, az Egye-
sülés/Unirii és Kövesdomb negyedekben. További fametszéseket végzett (szám szerint 4.883-at) az
üvegházak, parkok és zöldövezetek ügykezelőségének saját személyzete is: a Rózsák terén, az Enescu, Vá-
rosháza, Tusnád, Ifjúsági, Cuza Vodă, Lovasság/Călăraşilor, Nyár, Somostető, Fenyő utcában, a Schiller is-
kolánál, a Vár sétányon, a Dózsa György úton, a Forradalom utcában, a Memorandum téren, a Bükkös, a
Nicolae Bălcescu, a Szabadi, a Földműves, a Cuza Vodă, a Resicabánya utcában.

„2019-ben folytatjuk a fametszést és a koronaalakítást, a múlt év végén megvitatott vágási programban
rögzített kéréseknek megfelelően. El fog készülni az üvegházak ügykezelőségénél a moduláris üvegház is,
amely hozzájárul az üvegházak termelési tevékenységének változatossá tételéhez, zöldségek termesztésével,
mezőn az üvegházban, valamint új virágfajták termesztésével” – mondta a polgármester tanácsadója, Claudiu
Maior.
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A Siletina Impex Kft. – 
Helyi Közszállítási Vállalat Rt. 

közleménye
A diákok, egyetemisták és 55 év
fölötti nyugdíjasok figyelmébe!

Felhívjuk az ingyenbérletre jogosult diákok, egye-
temisták és 55 év fölötti nyugdíjasok figyelmét,
hogy a 2018. december 31-ig érvényes bérletek ha-
táridejét meghosszabbítottuk 2019. február 28-ig.
Eddig a dátumig lehet velük utazni.

Az igazgatótanács


