
A Maros Művészegyüttes a Maros megyei EMKE és a Pro Folk
Dance Egyesület együttműködésével szombaton XIII. alka-
lommal szervezte meg a Gyöngykoszorúk Gyöngye évzáró
néptánctalálkozót. A művészegyüttes színpadán több mint
700 néptáncos és népzenész lépett színpadra, akik lelkes ha-
gyományőző munkájukkal a népzenét, a népdalt és a nép-
táncot népszerűsítik, s teszik ezt a műfajt az erdélyi
magyarság élő kincsévé. A találkozót követő adventi gálaes-
ten átadták a Szabó György Pál-díjakat.

Több mint 700-an léptek színpadra
A népviseletbe öltözött gyermekek, fiatalok százának látványa már

önmagában ünnep, szemnek, léleknek gyönyörűség. 
A Gyöngykoszorúk Gyöngye nagyszabású, népi kultúrát felvonultató

rendezvény, mely nemcsak egész napot betöltő műsorral jelentkezik,
hanem egy egész megyét átfog, és igazgyöngyöket szólít színpadra. A
rendezvény Sebestyén Péter marosvásárhelyi római katolikus plébános
áldásával és Barabási Attila, a Maros Művészegyüttes igazgatójának, a
Maros megyei EMKE elnökének a köszöntőjével kezdődött.

2019. december 16., hétfő 
LXXI. évfolyam 
288. (20369.) sz. 
Ára: 3 lej 
(előfizetőknek 1,43 lej) 

Mezey Sarolta

Tudományos 
Diákkörök Erdélyi
Konferenciája
A román tanügyminisztérium a 2019–
2020-as tanévben 18. alkalommal
szervezte meg a Tudományos Diákkö-
rök Erdélyi Konferenciáját (TUDEK),
amelyet 2019. december 6-8. között
tartottak. 2002 és 2008 után újra a
marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elmé-
leti Líceum adott otthont a rendez-
vénynek. 

____________5.
Finnországi 
képzés 
logopédusoknak
Esélyem, hogy helyesen beszéljek –
ez a címe a Marosvásárhelyi 1-es
Számú Inkluzív Oktatási Központ
Erasmus+ mobilitási projektjének,
amely a sajátos nevelési igényű gyer-
mekek kommunikációs készségeinek
javítását, a logopédiai ellátás tökélete-
sítését és ezáltal a könnyebb iskolai
és társadalmi beilleszkedést célozza
meg. 

____________6.(Folytatás a 6. oldalon)

Fotó: Barabási Attila

Elégedetlen 
a miniszter asszony

Mandátumát a fiataloknak, tanulóknak és egyetemi hallgatóknak
szenteli, mert Romániában kevesen végeznek egyetemet, a hallgatók
közül túl kis számban vesznek részt a kutatásban, fejlesztésben, újí-
tásban, és kevés bennük a vállalkozói szellem – hangzott el a bírálat
Anisie Cristina Monica közoktatási miniszter beszédében, amelyet
a romániai egyetemek rektorainak a múlt héten tartott jászvásári
ülésén mondott. 

Kétszeresen is meglepődhetünk a miniszter asszony szavain, egy-
részt, mert sokan azt állítják, hogy Romániában nem kevés, hanem
gyanús magánegyetemek révén túlságosan is sok az egyetemet vég-
zettek száma, akiknek a többsége nem talál itthon munkahelyet.
Mások nem is keresnek, mert eleve külföldön vélik megtalálni a jó
fizetéssel kecsegtető állást. 

Ami a szaktárca vezetője által felvetett problémát illeti, volt kö-
zépiskolai tanárként tudhatná, hogy a mai napig sem vezették be
Romániában az Európa-szerte elfogadott szakérettségit, hogy a
szakközépiskolát végzett fiatalok is oklevelet kapjanak, mert már
régen bebizonyosodott, hogy az emelt szintű érettségi követelmé-
nyeknek nagy részük nem tud eleget tenni. A szakérettségiről szóló
oklevél birtokában viszont a tanult szakon főiskolát és akár 

(Folytatás a 3. oldalon)

Bodolai Gyöngyi 

Adventben népzenekoncert és díjátadó gála

Gyöngykoszorúk Gyöngye
Előfizetőink 
figyelmébe!

Az ünnepek miatt 
decemberben kevesebb

a munkanap,
ne feledjék időben

megújítani 
az előfizetést! 

Telefon: 0742-828-647. 



16.,hétfő
A Nap kel 

8 órakor, 
lenyugszik 

16 óra 36 perckor. 
Az év 350. napja, 
hátravan 15 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

27, 11, 18, 45, 4 + 5 NOROC PLUS: 7 5 8 7 3 0

10, 5, 12, 26, 34, 27 SUPER NOROC:  6 6 7 3 5 7

34, 41, 3, 12, 16, 2 NOROC: 1 9 9 4 6 2 7

Jogi tanácsadás 
December 18-án, szerdán délután 4 órától szerkesztősé-
günk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Van-e még energiád?
December 16-án, ma este 6 órától a Studium-Prospero
Kulturális Központ (Forradalom utca 8. szám alatti) klub-
termében a nagyközönség is megtekintheti a Fókusz Öko
Központ által készített filmet, melynek címe: Van-e még
energiád? Világszerte kísérleteznek, hogyan lehet érthető,
vonzó, érdekes módon eljuttatni a klímaváltozás elleni küz-
delemről szóló megfelelő információkat az érintettekhez.
Hajdu Zoltán és Katyi Antal filmje (szakmai tanácsadó dr.
Simonffy Katalin televíziós újságíró) a készítők egy lehet-
séges válasza erre a világméretű problémára. A film uniós
projekt keretében az Európai Unió társfinanszírozásával
készült.

Megnyílik a magyar nyugdíjasok
klubja 

December 18-án, szerdán 16 órai kezdettel kerül sor a ma-
gyar nyugdíjasok klubjának megnyitójára a Dózsa György
utca 9. szám alatt; I. emelet, telefon: 0773-767-321 –
Szabó Mária és 0744-928-299 – Gál Éva.

Megáll az ész! 
– szilveszteri Hahota-kabaré

A Hahota színtársulat december 28-án, szombaton este 7
órától mutatja be a Megáll az ész! című szilveszteri kabaré-
előadását Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes
előadótermében. További decemberi előadások: 29., va-
sárnap este 7 óra, 30., hétfő du. 4 és este 7 óra, valamint
31., kedd du. 4 és este 7 óra. Szovátán január 6-án és 7-
én este 7 órától a Domokos Kázmér Művelődési Házban,
Szászrégenben január 8-án és 9-én este 7 órától az Eugen
Nicoară Művelődési Házban vendégszerepel a társulat.
Fellépnek: Puskás Győző, Kelemen Barna, Gönczi Katalin,
Cseke Péter, Székely M. Éva, Szőlősi P. Szilárd, Halmágyi
Éva és Gáll Ágnes. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Ko-
vács Levente. A marosvásárhelyi, a szovátai és a szász-
régeni pénztárak már elkezdték a jegyek értékesítését. A
teljes műsorrend megtekinthető a www.hahota.ro webol-
dalon. 

Szerzetesek asztalánál 
– vándorkiállítás a várban

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Szer-
zetesek asztalánál című vándorkiállítása december 18-ig
még megtekinthető a Maros Megyei Múzeum várbeli épü-
letében. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma ALETTA és ETELKA,
holnap LÁZÁR és OLIM-
PIA napja.

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max.90C
min.20C

Megyei hírek

Csütörtökön volt Bukarestben a Román Akadémia 2017.
évi legreprezentatívabb tudományos és kulturális alkotása-
inak díjátadó ünnepsége, tizennégy tárgykörben 70 díjat
adtak át. 

Radu Afrim szerző-rendező az előadó-művészeti kate-
góriában – többek közt – a Retrómadár blokknak csapódik,
és forró aszfaltra zuhan című előadás szövegéért, valamint
rendezéséért az Aristizza Romanescu-díjban részesül.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Tár-
sulata 2016. november 12-én mutatta be a Retrómadár…
előadást, amely azóta folyamatosan repertoáron van. 

A Tompa Miklós Társulatnál Radu Afrim rendezésében
még láthatók Az ördög próbája, a Nyugalom és a Részegek
című előadások. A Retrómadár… legközelebb január 29-
én, szerdán 19 órától tekinthető meg a színház Nagytermé-
ben. (Pr-titkárság)

Radu Afrim a Román Akadémia díjazottjai között

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező

hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,

2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta8-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Adventi operettgálaest
December 16-án, ma 18 órakor a Maros Művészegyüt-
tes kövesdombi termében adventi operettgálaestre kerül
sor a budapesti Operettszínház előadóival. Fellépnek:
Bódi Barbara, Oszvald Marika, Peller Károly. Jegyek a
Maros Művészegyüttes jegypénztáránál kaphatók, jegy-
információk: tel. 0746-540-292.

A mi történelmünk 
December 17-én, kedden 17 órától a Maros Megyei Mú-
zeum várbeli konferenciatermében a Kastély Erdélyben
program keretében bemutatják a History is Our Story
című interaktív webdokumentumfilmet, amely a bonyhai
Bethlen-kastély, az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély és
az erzsébetvárosi Apafi-kastély történetén keresztül me-
séli el az erdélyi kastélyok helyzetét. A filmet Felméri Ce-
cília rendezte, koncepció és forgatókönyv: Balázsi-Pál
Ágnes, Felméri Cecília és Porcsalmi Balázs. A vetítést
beszélgetés követi Balázsi-Pál Ágnessel, a PONT Cso-
port ügyvezető igazgatójával, a film producerével, Bor-
sos Melindával, a bonyhai kastély tulajdonosának, az

Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének el-
nökével, Fülöp Loránddal, az interaktív felület technikai
koordinátorával, Menyhárt Istvánnal, az erdőszentgyör-
gyi kastély projektmenedzserével és Soós Zoltánnal, a
Maros Megyei Múzeum igazgatójával. A film megtekint-
hető a http://historyisourstory.ro elérhetőségen.

30 éves a rendszerváltás
December 19-én, csütörtökön délután 17 órától a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalota előcsarnokában nyílik meg a
30 éve történt – Történelem képekben című fényképki-
állítás a Maros Megyei Tanács, a Maros Megyei Mú-
zeum, a Kós Károly Akadémia Alapítvány, valamint
Novák Csaba Zoltán szenátori irodájának szervezésé-
ben. Az eseményre minden érdeklődőt várnak. 

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket.
A játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként
kerül sor 17 órától 5-7 éveseknek, 18 órától 5 év alatti-
aknak. Muzsikál Sinkó András, a Prücsök zenekar és az
Öves együttes. Helyszín: Studium Prospero Kulturális
Központ, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő 
szükséges.

RENDEZVÉNYEK
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Fotó: Fülöp Örs

Készülhet az előtanulmány
Zöld út a dombói és ádámosi szennyvízhálózatnak

Nemrég a küküllődombói és ádámosi lakosokat
érintő jó hírrel fogadott Miklós Tibor, Ádámos köz-
ség polgármestere. Mint mondta, megszületett az
a régóta várt bírósági döntés, amely lehetővé
tette a pályázást e két település szennyvízháló-
zatának a megvalósítására, így az Aquaserv már
meg is kezdte az előtanulmány elkészítését. Ki-
rályfalván és Sövényfalván javában zajlik a
szennyvízhálózat kiépítése, a 23 millió lejes be-
ruházás PNDL-s kormánytámogatásból valósul
meg.

Küküllődombó és Ádámos szennyvízhálózatát az Aqua-
serv által egykor megpályázott uniós mestertervbe foglal-
ták, így – annak ellenére, hogy az a program elakadt –, ezt
a két települést nem lehetett belefoglalni az új csatornahá-
lózati projektbe, amelyre Sövényfalva és Királyfalva
szennyvízhálózatával pályáztak, amelyen jelenleg dolgoz-
nak (képünkön). Most ez az akadály megszűnt, így a kö-
zeljövőben Ádámoson és Küküllődombón is megvalósulhat

a szennyvízhálózat kiépítése. A község szennyvízhálózata
a dicsőszentmártoni szennyvíztisztító állomásra csatlakozik
majd. A tervek szerint a szennyvizet Sövényfalváról Király-
falvára szivattyúzzák, a Nagyhangáson keresztül pedig Kü-
küllődombó érintésével halad a szennyvízvezeték
Dicsőszentmárton irányába. A Malom utca elején, az aká-
cos környékén lesz egy szivattyúállomás, így nem lesz
gond majd a dombói szakasz rácsatlakozásával sem. 

A község forgalmasabb utcáinak aszfaltozására is sor
kerül, amint a polgármester hangsúlyozta, az aszfaltozásra
váró utcák sorrendjét az a pontrendszer dönti el, amellyel
a pályázatokat elbírálók értékelnek. Ennek érdekében min-
denekelőtt olyan utcák aszfaltozására tudnak sikeresen pá-
lyázni, amelyek közintézményekhez vagy fontosabb, nagy
forgalmú objektumokhoz vezetnek. Sokszor egy-két pont-
szám dönti el, hogy egy pályázat megnyeri-e a szükséges
támogatást vagy sem. Ugyanakkor fontos a munkálatok el-
végzésének sorrendje, mivel az aszfaltozás és a járdák fel-
újítása a szennyvízhálózat kialakítása után kerülhet sorra.
Az aszfaltozásra megpályázott 6,2 millió lejből 4,7 millió
lej uniós támogatás, ezt azonban ki kell egészíteniük 1,5
millió lejjel a saját költségvetésükből.

Szer Pálosy Piroska



Megszüntetnék 
a különleges ügyészséget

A minisztérium kezdeményezni fogja az igazság-
ügyben történő visszaéléseket vizsgáló különleges
ügyészség (SIIJ) megszüntetését – nyilatkozta vasár-
nap Cătălin Predoiu igazságügyi miniszter. A tárca-
vezető közölte: ügyészekkel és bírákkal konzultált,
illetve figyelembe vette a nemzetközi szervezetek
(MCV, GRECO, Velencei Bizottság) álláspontjaiban
és az országjelentésekben megfogalmazott bírálato-
kat. Cătălin Predoiu szerencsésnek tartaná, ha a
Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) elnö-
két a testület kényelmes többségével választanák
meg, hogy a döntő voks ne a politikai tényezőnek te-
kinthető miniszter szavazata legyen. (Agerpres)

Újabb 71 kanyarós eset
A múlt héten kilenc megyéből újabb 71 kanyarós ese-
tet jelentettek, a megbetegedések száma elérte a 
18 832-t, 64 páciens belehalt a fertőzésbe – közölte
az Országos Járványtani Központ. A kanyaró egy
gyakorta szövődményekkel járó fertőző betegség. Az
Országos Járványtani Központ tájékoztatása szerint
négy kanyaróval fertőzött személy közül egynek kór-
házi ellátásra van szüksége, és minden ezer páciens-
ből egy esetében a kór halálos.(Mediafax)

Marad az üdülési csekk
Jövőre is kapnak üdülési csekkeket a közalkalmazot-
tak – derül ki Ludovic Orban kormányfő pénteki nyi-
latkozatából. A miniszterelnök azt mondta, a jövő évi
költségvetés kidolgozásakor a vakációs jegyekre is
különítenek el alapokat. A kormány javaslata szerint
ezek értéke változatlan marad. Hozzátette, emellett
a kormány egyik fontos célkitűzése a külföldi turisták
számának növelése. Ludovic Orban részt vett pénte-
ken a Románia Fejlesztéséért Koalíció tagjainak köz-
gyűlésén. (Agerpres)

Afrikai sertéspestis gyanúja 
Hargita megyében

Hargita megyében is felmerült a gyanú, hogy ott is
megjelent az afrikai sertéspestis, miután elhullott vad-
disznó tetemére bukkantak a Homoródszentmárton
községhez tartozó Gyepes térségében levő egyik va-
dászterületen. Az állat tetemére egy helybéli lakos ta-
lált rá a falu közelében, majd értesítette a
hatóságokat – nyilatkozta a Hargita Megyei Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság
vezetőhelyettese, Cristina Antal. Egy suceavai labo-
ratóriumban végzett vizsgálat már kimutatta az afrikai
sertéspestis jelenlétét a tetemből vett mintából, ame-
lyet pénteken a bukaresti laboratóriumba is elküldtek.
Péntek délben Petres Sándor alprefektus vezetésé-
vel összeült a helyi betegségmegelőzési központ,
hogy jóváhagyja az ilyenkor esedékes intézkedések
tervét. Hargita megye azon kevés megyék közé tar-
tozott, ahol ez idáig nem mutatták ki az afrikai sertés-
pestis jelenlétét. (Agerpres)

Nő a pedagógusok bére 2020-ban
A jelenleg hatályos jogszabályokban előírtaknak
megfelelően nő a pedagógusok bére 2020-ban – kö-
zölte pénteken Ludovic Orban miniszterelnök. 
Újságírói kérdésre válaszolva a kormányfő azt
mondta, az első fizetésemelésre 2020. január else-
jétől kerül sor, ahogyan azt az egységes bértörvény
megszabja, majd – a 114-es sürgősségi kormányren-
deletbe foglalt előírásnak megfelelően – szeptember
elsejétől a 2022-re előirányzott szintre nő a pedagó-
gusok fizetése. (Agerpres)

egyetemet is végezhetne az, akinek kedve és képessége
van hozzá. 

Romántanárként azt is tudnia kellene, hogy a román
nyelv oktatását illetően (akaratlanul vagy akarva) cső-
döt mondott a romániai rendszer, hiszen a rendszervál-
tás után eltelt három évtized sem volt elég, hogy a
közepes és gyenge képességű diákok számára is hozzá-
férhető tankönyvek készüljenek, és a kisebbségi diáktól
az érettségin ne anyanyelvi szintű románnyelv-ismeretet
kérjenek. Lehet, hogy a magyar diákok esélyeit akarták
csökkenteni, de érinti a román diákokat is. Azon is el
kellene gondolkozni, hogy az angol nyelvet például ho-
gyan tudják elsajátítani, miközben románból nem kap-
nak átmenő jegyet az érettségin. 

Miközben a miniszter asszony a rektoroknak kesereg,
a sikeresen érettségizők alacsony számát ismerve meg-
oldást kellene javasolnia a probléma orvoslására.

Ha arra gondolunk, hogy a miniszteri beszéddel
szinte egyszerre zajlott Marosvásárhelyen a TUDEK
(Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája), ame-
lyen a kutatómunkában elmélyülő diákok bizonyították
meglepően széles körű érdeklődésüket, ötletességüket,
kreativitásukat és az aktuális gondok megoldásának a
lehetőségét, odaadó, lelkiismeretes középiskolai tanárok
vezetésével, elégedettek és büszkék lehetnénk, hogy
ilyen jövő készül Erdélyben. Ha nem jutna eszünkbe,
hogy a kutató diákok közül is lesznek, akik román nyelv-
ből nem kapnak átmenő jegyet az érettségin, miközben
fontos egyetemi szakokon nem telnek be a helyek.

Elégedetlen a miniszter
asszony

Ország – világ
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Temesvár 30 – Tőkés László: 
a forradalmat nem tekintjük befejezettnek

Nicola Sturgeon skót kormányfő szerint Boris John-
son brit miniszterelnök nem vétózhatja meg a skót
függetlenségről tartandó újabb népszavazást és
nem kötheti Skóciát akarata ellenére Nagy-Britan-
niához.

Sturgeon, a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő,
a brit EU-tagság megszűnését (Brexit) határozottan elvető
Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetője a BBC televízió vasárnapi
politikai magazinműsorában kijelentette: tarthatatlan lenne,
ha a konzervatív párti brit miniszterelnök nemet mondana a
skót függetlenségi népszavazás engedélyezésére.

Sturgeon közölte: péntek esti telefonbeszélgetésükben nyíl-
tan megmondta Johnsonnak, hogy ha nemet mond a függet-
lenségi referendumra, és úgy gondolja, hogy ezzel az ügy le
is zárult, hamarosan ő is rájön, hogy mekkorát tévedett.

„Milyen demokráciában lehetséges az, hogy egy párt, ame-
lyik (Skóciában) elvesztette a választásokat, diktál annak a
pártnak, amelyik győzött?” – fogalmazott a skót miniszterel-
nök.

Nicola Sturgeon ezzel arra utalt, hogy a csütörtöki brit par-
lamenti választáson Skóciában a Skót Nemzeti Párt elsöprő
győzelmet aratott: a skóciai szavazatok 45 százalékát szerezte
meg, 8,1 százalékponttal többet, mint az előző választáson, és
a londoni alsóházban Skóciának járó 59 képviselői helyből
48-at megszerzett. Az SNP alsóházi frakciójának létszáma így
tizenhárom fővel emelkedett.

A választást országos szinten a Boris Johnson vezette Kon-
zervatív Párt nyerte több mint három évtizede példátlan fö-
lénnyel, Skóciában azonban a konzervatívok szavazataránya

3,5 százalékponttal 25,1 százalékra csökkent, és mindössze
hat skóciai választókerületből küldhetnek képviselőt a londoni
alsóházba.

A vasárnapi BBC-műsorban Nicola Sturgeon kijelentette:
az SNP Skóciában nagyobb szavazataránnyal győzött, mint a
Johnson vezette Konzervatív Párt az Egyesült Királyság egé-
szében, és ez az eredmény is arra vall, hogy Skóciát nem lehet
akarata ellenére „a (brit) unió börtönében tartani”.

A skót miniszterelnök megerősítette, hogy a jövő héten elő-
terjeszti annak a jogi mechanizmusnak a részleteit, amelynek
célja az újabb skóciai függetlenségi népszavazás kiírásáról
szóló döntés kizárólagos hatáskörének átruházása a skót par-
lamentre.

A brit EU-tagságról 2016 júniusában rendezett népszava-
záson országos átlagban a résztvevők szűk, 51,89 százalékos
többsége a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a benn-
maradásra voksolt. Nicola Sturgeon azóta számos alkalommal
hangoztatott érvelése szerint Skócia nem engedheti meg, hogy
egyértelműen kinyilvánított bennmaradási szándéka ellenére
London „kirángassa” az Európai Unióból.

Skóciában 2014-ben már tartottak egy referendumot a füg-
getlenségről, de akkor az elszakadást ellenzők győztek 55 szá-
zalékos többséggel.

Nicola Sturgeon és Boris Johnson péntek esti telefonbeszél-
getése után a londoni miniszterelnöki hivatal közölte, hogy
Johnson nem kíván hozzájárulni az újabb skót függetlenségi
népszavazás megtartásához, mivel véleménye szerint a 2014-
es referendum ezt a kérdést egy nemzedéknyi időre eldöntötte.
(MTI)

Brit választások 
Johnson nem vétózhatja meg 
a függetlenségi népszavazást

Tőkés László szerint a temesvári forradalmat nem
lehet befejezettnek tekinteni, azt békésen és állha-
tatosan tovább kell folytatni.

Az egykori temesvári lelkész, akinek a Ceauşescu-diktatú-
rával való szembeszegülése indította el a diktatúra bukásához
vezető utcai megmozdulásokat, az események 30. évforduló-
jára szervezett gálaműsoron beszélt erről Temesváron szombat
este. A rendezvényre díszvendégként érkezett meg Orbán Vik-
tor, Magyarország miniszterelnöke.

Tőkés László hódolattal emlékezett azokra, akik életüket
adták a szabadságért. Köszönetét és elismerését fejezte ki
azoknak, akik sikerrel vették fel a harcot 1989 decemberében
„a gonosz erőivel”. Külön megemlítette a temesvári reformá-
tus egyházközséget és a hozzá csatlakozó román baptista gyü-
lekezetet. „Nélkülük az ellenállásunk kudarcra lett volna
ítélve” – jelentette ki.

Orbán Viktornak azért mondott köszönetet, hogy Magyar-
ország népe egy emberként állt „Erdély népe és a testvéri ro-
mánság mellé”. Egyben az anyaország további testvéri
támogatását kérte a harminc éve elkezdett szabadságharc foly-
tatásához. Felidézte: Temesvár szellemében egymásra talált
román, magyar, német és szerb, katolikus, baptista és ortodox
a közös keresztény értékek és a vallásszabadság védelmében.
Jellemzőnek találta, hogy a város főterén összegyűlt százezres
tömeg együtt skandálta, hogy „Van Isten!”

Úgy vélte: a forradalmi helyzet másik lényeges összetevője
a szólásszabadság volt. A berlini falhoz hasonlóan a hallgatás
falát is le kellett dönteni. Megemlítette: ezt tették a temesvári
egyházmegye lelkészei, amikor 1988 őszén állást foglaltak
Ceauşescu falurombolási terve ellen, és ezt tette ő maga is,
amikor televíziós interjúban leplezte le a rendszert. Hozzá-
tette: Luthertől és Kálvintól vette a példát, amikor az egyházi
és állami önkény ellen szólva kijelentette: „Istennek kell in-
kább engedni, hogynem az embereknek”.

Az eltelt harminc évre visszatekintve a város forradalmi
szellemét őrző Temesvár Társaság elnökének, Florian Mihal-
ceának a szavait idézve jelentette ki: igazi autentikus forradalom
robbant ki Temesváron, amely azonban dél-amerikai módon
folytatódott. A forradalmat szabad választások és politikai res-
tauráció követték. Az európai utat azonban már nem lehetett fel-
tartóztatni. Tőkés László a Temesvár Társaság által 1990
márciusában megfogalmazott Temesvári kiáltványból idézte a
máig érvényesnek tartott kijelentést: „a forradalmat nem tekint-
jük befejezettnek. Békésen, de állhatatosan tovább folytatjuk”.

Nicolae Robu, Temesvár polgármestere szerint a bánsági
város elismeréssel tekint Tőkés Lászlóra, és Romániának is
elismeréssel kellene tekintenie kiállására. A polgármester azon
szombat esti ünnepi gála előtt szólalt fel, amelynek Tőkés
László és Orbán Viktor miniszterelnök voltak a díszvendégei.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) színeiben megválasztott
Nicolae Robu kijelentette, vannak kérdések, amelyekben nem
ért egyet Tőkés Lászlóval, és minden bizonnyal Tőkés László
sem ért mindenben egyet vele, de el kell ismerni Tőkés László
1989-es érdemeit.

Nicolae Robu Temesvár büszkeségének tekintette, hogy e
városból indult a felkelés, amely a kommunista diktatúrát el-
sodró forradalommá dagadt. Felidézte, hogy Temesvár már
1989. december 20-án legyőzte a kommunizmust. Bejelen-
tette: ennek emlékére az elmúlt napokban a városi önkormány-

zat határozatot hozott arról, hogy december 20-át a kommu-
nizmustól mentes Temesvár napjává nyilvánította.
Orbán Viktor: készen állunk egy új Közép-Európa
felépítésére

Magyarország készen áll, hogy a szomszédjaival, köztük
Romániával, felépítsen egy új Közép-Európát – jelentette ki
Orbán Viktor miniszterelnök szombat este a gálaesten, a te-
mesvári regionális kereskedelmi kamara rendezvénycsarno-
kában. A kormányfő beszédében azt tűzte célul, hogy
Közép-Európa a világ egyik legsikeresebb és legversenyké-
pesebb térsége legyen, ahol a városokat autópályák és gyors-
vasutak kötik össze, ahol mindenkinek van munkája, ahová
visszatérnek a munkások, sőt ahol az okoz majd fejtörést, mit
kezdjenek a Nyugat-Európából érkező munkavállalókkal.

„Ha együttműködünk, ez lehetségessé válik, és ez lesz az
új európai realitás” – jelentette ki.

Közölte továbbá: Magyarország ki akar törni abból a hely-
zetből, hogy Európa második vonalába tartozik. Azok közé az
európai országok közé akar tartozni, ahol a legjobb élni, al-
kotni, a legkorszerűbb technológiával akar termelni, a legjobb
és legtisztább természeti környezetet akarja, és a világ egyik
legbiztonságosabb országa akar maradni – sorolta Orbán Vik-
tor, hozzátéve: azt is szeretnék, hogy a magyar emberek mun-
kája legalább olyan értékes legyen, mint azoké, akiket nem
rabolt ki és nem rabolt le a kommunizmus.

Úgy fogalmazott, hogy ezt a célkitűzést a szomszédos álla-
mokkal együtt könnyebb elérni, mint egyedül.

Azt mondta, nagyszerű esélyt lát arra, hogy a jövőben ro-
mánoknak és magyaroknak közös céljai lehessenek.

A 30 évvel ezelőtti temesvári eseményekről Orbán Viktor
kifejtette: a temesváriak és Románia polgárai megüzenték a
világnak, hogy a közép-európaiak, ha kell, életük árán is, de
vissza fogják venni a szabadságukat. 1989-ben kiderült, még
az is lehetséges, hogy a szabadságért románok és magyarok
képesek összefogni – tette hozzá, kiemelve, hogy 1956-ban a
lengyelek és a romániai magyarok után a románok álltak ki
legnagyobb arányban a magyar forradalmárok mellett.

Közép-Európa népei mindig is tudták – folytatta –, hogy a
szabadságot sosem fogják megkapni ajándékként a nagyha-
talmaktól. „Ha a nyugatiakra vártunk volna, még mindig szov-
jet csapatok megszállása alatt élnénk, a Varsói Szerződés
tagjai lennénk, és kommunista pártkongresszuson döntenének
a jövőnkről. De mi szabad életet akartunk (...), és a hőseink
vérüket is adták érte” – mondta.

Tőkés Lászlót méltatva Orbán Viktor úgy fogalmazott:
„azért is vagyunk itt, hogy Tőkés László püspök urunk előtt
tisztelegjünk”, és „mert úgy érezzük, tartozunk magunknak az
igazság kimondásával és megbecsülésével, és tartozunk min-
denekelőtt olyan szereplőknek, mint Tőkés László volt”.

Ha egy fiatal református lelkész nem veszi magának a bá-
torságot, és nem fordul szembe a hatalommal, akkor arra a
szikrára, amely levegőbe repítette az egész rendszert, még so-
káig kellett volna várni. Harminc éve, 1989. decemberben Te-
mesváron a helyi lakosok élőlánccal próbálták
megakadályozni Tőkés László református lelkész kilakoltatá-
sát. Az élőláncból tüntetés lett, a katonaság a tömegbe lőtt. A
megmozdulások átterjedtek egész Romániára, s forradalommá
terebélyesedve elsöpörték a kommunista diktátor, Nicolae 
Ceauşescu uralmát. (MTI)



A marosvásárhelyi közszállítási
vállalat vezetőtanácsának el-
nökeként kötelességemnek érzem
az utazóközönség megfelelő tájé-
koztatását, ezért következzen egy
kis összefoglaló az elmúlt időszak-
ról és a jelenlegi helyzet bemutatása
egyaránt. Az elmúlt majdnem más-
fél évben, amióta ezt a tisztséget be-
töltöm, sokat tanulmányzoztam a
cég eddigi működését, próbáltam
megérteni a döntések hátterét, és
olyan irányba vinni a cég ügyeit,
amelyek a marosvásárhelyi lakosok
érdekeit szolgálják. Itt megjegyez-
ném – ami a vállalat múltját illeti 
–, hogy 2001-ben az akkori város-
vezetés egyetlen megoldásának a
helyi közszállítást illetően az tűnt,
hogy ezt a közszolgáltatást egy tár-
sulásra bízza, remélve, hogy ezáltal
kilábal az akkori, tarthatatlannak
címkézett helyzetből. Ez volt az a
pillanat, amikor a város tulajdoná-
ban lévő közszállítási vállalat társu-
lási szerződést kötött egy 200 lejes
alaptőkével rendelkező magáncég-
gel, amely lépésről lépésre átvette
az egész tevékenység irányítását.
Részletekbe nem bocsátkozom, ér-
telmetlen, és amúgy is már történe-
lem, senkit nem érdekel. Hogy
tévedés volt vagy nem, azt min-
denki döntse el saját maga. Viszont
az eredmény önmagáról beszél,
Marosvásárhelyen a szolgáltatás
ezen a téren (is) alulmaradt a régió
városaihoz képest. Hogy pontosan
mi vezetett ide?

Sokan a deficitáris menedzs-
menttel magyarázzák a jelenlegi
helyzetet, a lerobbant autóparkot, a
szegényes infrastruktúrához köthető
fiaskókat, az elvárt minőség hiá-
nyát. Hisz ez az, ami azonnal mu-
tatkozik, ami tapasztalható, és nem
utolsósorban az, ami számít. Amit
azonban kevésbé boncolgatunk, az
az, hogy a probléma sokkal komp-
lexebb és mélyebb gyökerekkel ren-
delkezik.

Az vajon köztudott-e, hogy az
utazóközönség jelentős hányada
díjmentesen használja ezt a szolgál-
tatást? Ingyenes az utazóknak, vi-
szont ez sokba kerül magának a

vállalatnak. A költségek ugyanis lé-
teznek, valósak és jelentősek, lásd
üzemanyag, javítások, biztosítások,
adók, díjak, engedélyek, az alkalma-
zottak bérei stb. stb. Ezeket a költsé-
geket az önkormányzatnak meg kell
térítenie, másként megszűnik a szol-
gáltatás. Habár a városi tanács lelki-
ismeretesen megszavazza a
költségvetést és az ebben szereplő
szükséges összeget a közszállítás-
nak, a cég ki van szolgáltatva a saját
tulajdonosának, azaz a polgármesteri
hivatal kénye-kedvének, már ami az
összegek rendszeres átutalását illeti. 

Könyvespolcnyi levelezés létezik
a Béga utcai irodákban, amelyben a

városvezetés tudtára hoztuk hónap-
ról hónapra, hogy a helyzet tartha-
tatlan. Számítások, adatok,
költségvetések, megindokolt kérvé-
nyek. Ugyanott kifizetetlen szám-
lák, felszólítások szolgáltatóktól.
Ilyen körülmények között, amikor
kinyújtott kézzel kell állni, koldus
módjára, hogy megkapd azt, ami
végül is a tied, vagy jár neked, nos
így minőségi szolgáltatást nyújtani
csodaszámba menne. És itt szüksé-
ges megemlíteni a humánerőforrás-
problémákat is. Az alacsony bérezési
szint miatt, amit a cég biztosítani
képes az alkalmazottjainak, szakkép-
zett munkaerőhiánnyal is küzd a
közszállítási vállalat. Tehát azzal és
annyival kell dolgoznod, ami és
amennyi jut neked. Az, hogy nem
tudod fedezni a költségeid nagy ré-
szét, az természetszerűen nem ér-
dekli az utazóközönséget, és ez így
is van rendjén. Senkit nem érdekel,
hogy a vállalat ritkán kap, ha kap, új
autóbuszokat, az sem, hogy objek-
tív okok miatt sokszor lehetetlen
betartani a közlekedési programot. 

Szóval a helyzet egy kissé komp-
lexebb, mint első látásra tűnik. Vi-
szont megoldás létezik, és
remélhetőleg a közeljövőben be is
következik a szolgáltatás minőségi
javulása, ugyanis egy novemberi
városi tanácsi határozat következté-
ben és a Romániai Versenytanács
engedélyével jövő év április elsejé-
től megszűnik a társulás a magán-
céggel, és az önkormányzat
tulajdonát képező közszállítási vál-

lalat veszi át a teljes tevékenységet.
Az erre vonatkozó szerződés a pol-
gármesteri hivatal és a közszállítási
vállalat között létrejött, de a munka
neheze még csak most következik.
Megfeszített erőkkel egy lelkes kis
csapattal dolgozunk azon, hogy
helyrehozzuk azt, amit lehet, és ha
nehéz is lesz majd az átmenet, de
egy modern, színvonalas közszállí-
tási szolgáltatást hozzunk létre a vá-
rosban. Ehhez az elkövetkezőkben
elsősorban egypár szükségszerű lé-
pést kell megtennünk, ami a szol-
gáltatás minőségi javulását illeti,
például az autópark korszerűsítését,
valamint a beszerzési eljárások le-
jártával az új közlekedési eszközök
üzembe helyezését (itt megemlíte-
ném, hogy folyamatban vannak
közbeszerzési eljárások, amelyek
során számos új autóbusznak örül-
hetünk hamarosan), megfelelő
számú szakképzett személyzet biz-
tosítását, de megemlíthetném a ked-
vezményes utazások rendszerének
újragondolását is oly mértékben,
hogy amennyire lehetséges, sikerül-
jön függetleníteni a vállalatot az ön-
kormányzattól való teljes pénzügyi
kiszolgáltatottságtól. Ugyanakkor
tervben van még az önkormányzat
által megnyert pályázat keretében a
megállók korszerűsítése, valamint
az úgynevezett „e-ticketing” jegy-
rendszer bevezetése, és sok más,
modernizációt segítő és a smart city
irányelveket bevezető beruházás is.
Mindehhez már csak felelős dönté-
sek és sok munka kell!

Kérjük az utazóközönség türel-
mét és támogatását a következő idő-
szakban!

Kozma Mónika,
a vezetőtanács elnöke

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Egy törvénymódosítás nyo-
mán ezután a biztosítópénz-
tár által finanszírozott
magánkórházak az egészség-
ügyi szolgáltatásokért is
pénzt kérhetnek a betegek-
től, eddig ugyanis csak a ho-
t e l s z o l g á l t a t á s o k é r t ,
valamint az étkeztetésért
számolhattak fel napidíjat –
hívta fel rá a figyelmet sajtó-
tájékoztatóján dr. Vass Le-
vente parlamenti képviselő,
egészségügyi szakpolitikus,
aki szerint ez azt a kockáza-
tot rejti, hogy a bentfekvés
alatt a költségek olyan mér-
tékben növekedhetnek, hogy
a beteg esetleg nem tudja
majd kifizetni azokat. Ezért a
pácienseknek érdemes lesz
előre rákérdezni, milyen
költségekkel jár majd a bent-
fekvés, illetve ezek fölött mi-
lyen pluszköltségek merül-
hetnek még fel. 

A képviselő egy hétköznapi pél-
dával próbált rávilágítani a kocká-
zatra, amellyel a törvény-
módosításból kifolyólag a pácien-
sek szembesülhetnek a továbbiak-
ban.

– Amikor egy háziasszony betér
a boltba, hogy beszerezze a vacso-
rához szükséges hozzávalókat, pon-
tosan tudja, mire van szüksége, azt,
hogy milyen pénzkerettel rendelke-
zik, illetve látja az árakat is. Amikor
egy beteg bemegy a kórházba, le-
gyen az állami vagy magánkórház,

nem tudja, hogy a panaszai alapján
milyen diagnózist állítanak majd
fel, ehhez milyen kivizsgálásokat
kell elvégezni, és milyen kezelési
procedúrán kell végigmennie. Azt
sem tudhatja, hogy a kezelés során
milyen szövődmények léphetnek
fel, ami mind pluszpénzbe kerül.
Nagyon fontos, hogy eddig a ma-
gánkórházakban egy-egy ilyen fo-
lyamatra csak a bentfekvés
éjszakáira számított hotelszolgálta-
tásokat és az étkezést lehetett a
beteg számláján feltüntetni és vele
kifizettetni. Az elkövetkezőkben
azonban, a törvénymódosítás nyo-
mán, a magánkórházak nemcsak a
hotelszolgáltatás és az étkeztetés
költségeit, hanem az egészségügyi
szolgáltatásokat is kifizettethetik a
beteggel. Ennek van egy pozití-
vuma, az, hogy nem rejtik az egész-
ségügyi szolgáltatások árát a
hotelszolgáltatások árába, mint
ahogy eddig tették, magyarul: a
rendszer úgymond tisztul, ellenben
van egy rendkívül kockázatos
része, a beteg nem tudja, hogy a
bentfekvés során még milyen
pluszkivizsgálásokra, beavatkozá-
sokra lesz szükség, amelyeknek az
ára olyan mértékben megnövelheti
a költségeket, hogy a végén eset-
leg nem lesz képes kifizetni. Na-
gyon fontos, hogy ezek a kórházak
megkapják a biztosítópénztártól az
ellátásra szánt pénzkeretet, akár-
csak a közkórházak, ezért méltány-
talan és kockázatos a betegek
szempontjából ennek a törvénymó-
dosításnak az életbe lépése. Éppen
ezért mi, RMDSZ-es képviselők,
jómagam egészségügyi szakpoliti-

kusként a képviselőházban, amely
döntő ház volt, felemeltem a han-
gom ellene, felhívtam a figyelmet
a kockázatokra, arra, hogy a mi-
nisztérium a betegek védelmét
szolgáló plusztörvénycsomagok
kidolgozása nélkül azt kockáztatja,
hogy egyre több lesz az olyan
beteg, akiket a rendszer úgymond
megvezet, azaz nem a valós költsé-
gek tudatában fekszenek be, utána
pedig esetleg nem tudják kifizetni
az ellátást, amelyben részesültek –
mutatott rá a szakpolitikus. A kép-
viselőházban és a szenátusban is

csak az RMDSZ-es honatyák tar-
tózkodtak a törvény megszavazá-
sánál, a többi párt képviselője
megszavazta azért a kis pozitívu-
mért, hogy tisztázza a hotelszolgál-
tatásokba beépített egészségügyi
szolgáltatások díját. 

Dr. Vass Levente hangsúlyozta:
bár az RMDSZ a parlamentben nem
rendelkezik olyan politikai erővel,
amivel megakadályozhatta volna a
módosítást, fontosnak tartja leg-
alább felhívni a betegek figyelmét
arra, hogy minden esetben, amikor
magánkórházi ellátásra szorulnak,
tisztázzák, hogy milyen költségek-
kel jár a bentfekvés, illetve milyen
pluszköltségek adódhatnak még,
hogy a beteg tudja, rendelkezik-e a
szükséges pénzzel. 

– Úgy gondolom, jó, ha Románi-
ában szektorsemlegesség van, hogy
finanszírozzuk mind az állami,
mind a magán egészségügyi ellá-
tást, hiszen az állami szektorban
sokszor hiányosságok vannak, ame-
lyeket a magánszféra kiegészít.
Azonban nem szabad oda jutni,
hogy csak a magánszektorban le-
gyen elérhető egy-egy szolgáltatás,
ugyanis megtörténhet, hogy kényte-
len-kelletlen nagyon drágán kell
megvásárolja a beteg a kivizsgálást
és kezelést, miközben a páciensek
legnagyobb része rendelkezik
egészségügyi biztosítással, tehát
járna nekik az állami kórházban az
egészségügyi szolgáltatás, amelyre
éppen szükségük van – tette hozzá
a parlamenti képviselő. 

Kozma Mónika: Modern, színvonalas közszállításért dolgozunk
Felelős döntések és sok munka kell

Többe kerülhet a magánkórházbeli ellátás?
Kockázatos törvénymódosítás

Menyhárt Borbála

Illusztráció



A román tanügyminisztérium
a 2019–2020-as tanévben 18.
alkalommal szervezte meg a
Tudományos Diákkörök Erdé-
lyi Konferenciáját (TUDEK),
amelyet 2019. december 6-8.
között tartottak. 2002 és
2008 után újra a marosvásár-
helyi Bolyai Farkas Elméleti
Líceum adott otthont a ren-
dezvénynek. Ez a szakasz
egyben a Kutató Diákok Moz-
galma által a 2019–2020-as
tanévben meghirdetett Tudo-
mányos Diákkörök XX. Kár-
pát-medencei Konferenciá-
jának (TUDOK 2020) regioná-
lis fordulója volt.

A konferenciára saját, kizárólag
tudományos kutatásról szóló mun-
kával lehetett jelentkezni, téma-
megkötés nélkül. A verseny célja a
kutatómunka megismertetése, elter-
jesztése a diákok körében, és a ta-
nulók ösztönzése minél egyedibb
dolgozatok elkészítésére. Ez nem
egy tantárgyverseny, hanem egy kö-
rültekintő munkát igénylő megmé-
rettetés, ami szorosan összefűződik
a jó előadókészséggel. Első lépés-
ként a jelentkezők a megyei
TUDEK fordulóra a kutatásukról
szóló összefoglalót, az úgynevezett
absztraktot kellett feltöltsék az on-
line rendszerbe, ez egyben a
TUDOK 2020 konferencián való
indulás feltétele is. Az országos
TUDEK fordulóra továbbjutott elő-
adások alapján a szervezők szekci-
ókat állítottak össze, mint: biológia,
orvos- és egészségtudomány, hely-
történet és néprajz, történelem, ok-
tatástörténet és művészettörténet,
szociológia, társadalomtudomá-
nyok, informatika, környezettan és
környezetvédelem, irodalom és
nyelvészet és nem utolsósorban a
természettudományok szekció.

A konferencia tudományos el-
nöke dr. Soós Anna, a Babeş-Bolyai
Tudományegyetem rektorhelyet-
tese, a konferencia szervezői: Ko-
vács Zoltán Zsolt kabinetigazgató
(Oktatási és Kutatási Miniszté-
rium), Szász Ágota tanárnő (Bolyai
Farkas Elméleti Líceum), Illés Il-
dikó főtanfelügyelő-helyettes
(Maros Megyei Tanfelügyelőség),
Mátéfi István, a Bolyai Farkas El-
méleti Líceum igazgatója, Hajdu
Zoltán igazgatóhelyettes, a Kutató
Diákok Országos Szövetségének
vezetősége és nem utolsósorban a
Kutató Diákokért Alapítvány volt.
A versenyt a Kárpát-medence öt
magyar régiójában hirdették meg. 

A TUDEK-en megközelítőleg
130 diák vett részt, közülük az or-
szágos forduló során a középiskolás
diákok kétszemélyes csapatokban
vagy egyénileg mérettettek meg. A
versenyzők témájuknak megfele-
lően a kutatómunkájukat, felméré-
seiket tartalmazó prezentációval

készültek, amelyek bemutatására tíz
perc állt rendelkezésükre, ezt egy, a
zsűrivel lefolytatott ötperces vita
követte. A 81 dolgozatot a ver-
senyre kitűzött tudományágak elis-
mert szakemberei értékelték. 

A megkérdezett diákok beszámo-
lói alapján a felkészülés két-három
hónapot, ebből a prezentáció elké-
szítése egy hetet vett igénybe. A
versenyre való felkészülés során a
legnehezebbnek az információkivá-
lasztás bizonyult, hisz több interne-
tes felületen, könyvekben és
levéltárakban megszerzett adatokat
kellett csoportosítani, és kiragadni
belőlük a releváns információkat,
szem előtt tartva az időkorlátot is. A
felkészülés legizgalmasabb része-
ként a felmérések eredményeivel
való szembesülést emelték ki. A
dolgozat összeállítása során a téma
felvezetésétől – az általános tudni-
valókon keresztül – saját kutatásu-
kig kellett eljussanak, melyet
kérdőívek segítségével végeztek. A
kezdő fázisban a diákok irányítóta-
náraiktól és mentoraiktól kaptak se-
gítséget. Ezután különböző
osztályokban adták elő dolgozatu-
kat, és hallgatták meg évfolyamtár-
saik véleményét.

A reggeli megnyitóra a marosvá-
sárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum Bolyai János termében került
sor. Ezután néptánc következett,
majd a versenyzők elfoglalták a
szekciójuknak megfelelő osztályter-
meket, és elkezdődhetett a megmé-
rettetés.  Ebéd után a diákok
ellátogattak a Teleki Tékába. Ez idő
alatt a tanárok egy konferencián ve-
hettek részt, melyet dr. Hajdu Zol-
tán mérnök, a Fókusz Öko Központ
igazgatója tartott a klímaváltozás-
ról, majd Kovács Bányai Réka be-
mutatóját hallhatták a
Teleki-Bolyai Könyvtár történeté-
ről és értékeiről.

A programokat a díjazás követte.
A szakértő zsűri minden esetben a
szekciók létszámától függően vá-
lasztotta ki a Magyarországon szer-
vezendő TUDOK-ra továbbjutó
versenyzőket, akik az első és máso-
dik, informatikából az első három
helyen végeztek.

Szociológia szekcióban első he-
lyezést ért el Balázs Janka és Vor-
zsák Rebeka a csíkszeredai Márton

Áron Főgimnáziumból, dolgozatuk
témája: A számítógépes játékok bű-
völetében, az internet hálóiban, irá-
nyítótanáruk dr. Tódor Imre.
Második lett Lukács Szilvia a Már-
ton Áron Főgimnáziumból, dolgo-
zatának témája: Nincs mit
felvennem! A középiskolások „fast-
fashion” öltözködési szokásairól,
irányítótanár  dr. Tódor Imre. Kör-
nyezettan és környezetvédelem
szekcióban első helyben Kristó
Anita és Papp Boglárka végzett a
Márton Áron Főgimnáziumból.
Dolgozatuk témája: Gondolkodj
globálisan, cselekedj lokálisan!
Környezettudatosság és hulladék-
gazdálkodás diákszemmel, irányító-
tanáruk dr. Tódor Imre. Második
helyezettek: Gombár Anna és Szé-
kely-Varga Szilárd a Kolozsvári Re-
formátus Kollégiumból, dolgozatuk
témája: A háztartási szennyvizek
ökotoxikológiai vizsgálata és tisztí-
tása, irányítótanáruk Mihályfalvi
Katalin. Természettudományok
szekcióban első lett Pálfi Tamás és
Székely Ferencz-Zoltán, a Bolyai
Farkas Elméleti Líceumból, dolgo-
zatuk témája: Hővisszanyerés bel-
sőégésű motorokból, irányítótanár
Szász Ágota Judit. Második helye-
zett: Simon-Zsók Anett a Székely
Miklós Kollégiumból, dolgozatá-
nak témája: A napra lehet nézni…,
irányítótanár Pető Mária. Társada-
lomtudományok szekcióban első
helyen végzett Imre Tamás a Bolyai
Farkas Elméleti Líceumból, dolgo-
zatának témája: A tanulási motivá-
ció csökkenésének okai a
középiskolában, irányítótanárai
Imre Márta és dr. Csiszér Zsuzsa.
Második lett Tőkés Szilvia-Rita a
Bolyai Farkas Elméleti Líceumból,
dolgozatának témája: A média ma-
nipulatív hatása a középiskolások
életére, irányítótanára dr. Borsos

Szabolcs. A biológia szekció első
helyezettje Ravasz Dániel a Bolyai
Farkas Elméleti Líceumból, dolgo-
zatának témája: Biológiai védeke-
zés, fágok hatása a baktériumokra,
irányítótanára Bálint István. A má-
sodik helyezett Oltean Annamária a
Bolyai Farkas Elméleti Líceumból,
dolgozatának témája: Koátiintelli-
gencia, avagy a koáti a városi
dzsungelben, irányítótanára József
Éva. Orvostudomány és egészségtu-
domány szekcióban első lett Iernilă-
Virág Roland és Lambing
Ármin-István a kolozsvári  Báthory
István Elméleti Líceumból, dolgo-
zatuk témája: Valóban pozitív ha-
tással van-e az immunrendszerre a
vörösszőlőmag-kivonat?; irányító-
tanáruk Kiss Annamária. A második
helyezettek Ludescher Júlia és Se-
besi Hanna a Bolyai Farkas Elmé-
leti Líceumból, dolgozatuk témája:
Alvás és tanulás, irányítótanáruk
József Éva. Informatika szekcióban
első helyben végzett Deé Lukács
András Gergely és Szilágyi Botond

a Bolyai Farkas Elméleti Líceum-
ból, dolgozatuk témája: A vakve-
zető sisak, irányítótanáraik 
dr. Domokos József és Jakab Irma-
Tünde. Második helyen végzett
Kiss Szabolcs és Tóth Rudolf a ko-
lozsvári Apáczai Csere János Elmé-
leti Líceumból, dolgozatuk témája:
Daily Bucket, irányítótanáruk Ge-
váld Júlia. Harmadik helyezettek:

Izsák Attila-Edmond és Jakab Etele
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum-
ból, dolgozatuk témája: A tanulási
teljesítmény, irányítótanáraik Ignát
Judit-Anna, Jakab Irma-Tünde.
Helytörténet és néprajz szekcióban
első lett Balogh Adrienne a Bolyai
Farkas Elméleti Líceumból, dolgo-
zatának témája: Suttogó csontok,
irányítótanára Hajdú Zoltán. Máso-
dik helyezettek: Kelemen Kriszta és
Rádui Johanna a Nagy Mózes El-
méleti Líceumból, dolgozatuk té-
mája: Se veled, se nélküled!, avagy
a használati tárgyaink sorsa, irányí-

tótanár: dr. Rancz Teréz. Az iroda-
lom és nyelvészet szekció első he-
lyezettjei Buna Blanka-Boróka és
Kovács Imola a Bod Péter Tanító-
képzőből, dolgozatuk témája: Bent-
lakás: diák az irodalomban,
irányítótanáruk Deák Magdolna.
Második helyen végzett Kiss Bo-
róka az Apáczai Csere János Elmé-
leti Líceumból, dolgozatának
témája: Pokol, ördög és szenvedés
Pilinszky költészetében, irányítóta-
nár: Szilágyi-Fincicki Noémi. A tör-
ténelem, oktatástörténet és
művészettörténet szekció első he-
lyezettjei Darabán-Albert Nándor
és Szepessy László a Bolyai Farkas
Elméleti Líceumból, dolgozatuk té-
mája: Oktatás a Kárpát-medencei
asszimiláció eszközeként, irányító-
tanár dr. Kálmán Attila. Második
lett Nagy Attila a Bolyai Farkas El-
méleti Líceumból, dolgozatának té-
mája: Egy főnemesi család
hétköznapjai a kommunizmusban –
A gernyeszegi Teleki család, irányí-
tótanára dr. Kálmán Attila. 

A zsűri nem hiába hangoztatta,
hogy mindenki nyertes, hisz a ren-
geteg munka kivétel nélkül megmu-
tatkozott minden prezentációban. A
verseny feltételezte az egyedi, kre-
atív gondolkodásmódot, ezáltal ki-
szakítva a diákokat a hétköznapi
elmélkedés monoton világából.
Ennek tudatában a résztvevők az
eredetiség igényével állították össze

bemutatóikat. A TUDEK olyan le-
hetőséget kínál, amelyet érdemes
megragadni, hisz a diák tudástárát
olyan információkkal gyarapíthatja,
melyeket az iskolai oktatás során
nincs esélye megszerezni vagy bő-
víteni. Emellett nagyban hozzájárul
az előadói készség fejlesztéséhez és
az önbizalom növeléséhez. Ahhoz,
hogy valaki jó kutató lehessen, ter-
mészetét át kell járja a kíváncsiság,
sok kérdés kell megfogalmazódjon
a fejében. Ennek értelmében állít-
hatjuk, hogy a verseny mozgatóru-
gója valóban a kíváncsiság volt. 

Kíváncsi diákok értékes dolgozatokkal 
Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája
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Esélyem, hogy helyesen be-
széljek – ez a címe a Maros-
vásárhelyi 1-es Számú
Inkluzív Oktatási Központ
Erasmus+ mobilitási projekt-
jének, amely a sajátos neve-
lési igényű gyermekek
kommunikációs készségeinek
javítását, a logopédiai ellátás
tökéletesítését és ezáltal a
könnyebb iskolai és társa-
dalmi beilleszkedést célozza
meg.

A kezdeményezés egyedülálló
Maros megyében, logopédusok szá-
mára ugyanis megyénkben eddig
nem íródott Erasmus+ pályázat –
tudtuk meg Vida Erika projektkoor-
dinátortól a tanintézetben tartott
nyitókonferencián. Moga Anişoara
iskolaigazgató arra hívta fel a jelen-
levők figyelmét, hogy az 1-es
Számú Inkluzív Oktatási Központ
egy év és pár hónap alatt három
Erasmus+ pályázatot nyert meg, a
logopédiai fejlesztés tökéletesíté-
sére irányuló a harmadik nyertes
projekt. A tanintézet újító szándé-

kát, kezdeményezőkészségét Gazsi
Ştefan Eduard roma oktatásért és
nevelési projektekért felelős szak-
tanfelügyelő üdvözölte. A 14 hóna-
pos futamidejű projekt részleteit
Vida Erika ismertette. 

Az Esélyem, hogy helyesen be-
széljek elnevezésű, 2019. október
elsejétől 2020. november 30-ig
zajló projekt keretében az 1-es
Számú Inkluzív Oktatási Központ
öt címzetes logopédus tanára egy
finnországi képzésen vesz részt. A
Speech Therapy: Stop the Silence
(Beszédterápia: Vess véget a csend-

nek) című képzésre április 6–15.
között Helsinkiben kerül sor. A pro-
jekt az Oktatási és Szakképzési Kö-
zösségi Programok Országos
Hivatala (ANPCDEFP) és a képzést
lebonyolító törökországi Euroteach
Nemzetközi Képzési és Oktatási In-
tézmény (Euroteach International
Training & Learning Institute) part-
nerségében valósul meg. Az előké-
születek elkezdődtek, kiválasztották
a képzésben részt vevő logopéduso-
kat, kiosztották a feladatokat, az el-
következőkben az áprilisi kurzusra
készülnek fel az érintettek. A pro-
jekt költségvetése 17.425 euró. 

A cél a Helsinkiben szerzett
szakmai tapasztalat gyakorlatba ül-
tetése, a logopédiai fejlesztés új, eu-
rópai standardoknak megfelelő
módszerekkel való gazdagítása, il-
letve legalább öt intervenciós prog-
ram kidolgozása. A projekt
résztvevői több szinten szeretnének
eredményt felmutatni: a kommuni-
kációs nehézségekkel küzdő diákok
helyzetének javítása mellett szem
előtt tartják a szülők bevonását,
ugyanakkor fontos törekvésük,
hogy a helyi közösség is jobban be-
fogadja a sérült kiskorúakat.
Az írás- és olvasáskészséget is 
fejlesztik

A projekt ismertetése után Pé-
terffy Csilla aligazgatót és Vida
Erika projektfelelőst arról kérdez-
tük, konkrétan milyen segítségre
lenne szükségük a beszédkészség
fejlesztését illetően a tanintézet di-
ákjainak, illetve hogyan válhat
hasznukra a logopédusok finnor-
szági képzése.

– Iskolánknak összesen 230 ma-
gyar, román és roma etnikumú di-
ákja van, a gyerekek 10–12 fős
osztályokba járnak. Külföldön a sa-
játos nevelési igényű gyermekekkel
kisebb csoportokban dolgoznak a
pedagógusok. Tanulóink a nevelési
és oktatási tevékenység mellett spe-

cifikus logopédiai fejlesztésen,
gyógytornász és pszichológus által
vezetett terápián is részt vesznek,
ezek a foglalkozások egyénileg zaj-
lanak – tájékoztatott Vida Erika. 

– A kommunikációs készségek
terén két kategóriát különböztethe-
tünk meg: a súlyosan sérült diáko-
kat, akiknek a kommunikációja
nonverbális, illetve az enyhe és kö-
zépsúlyos sérültséggel diagnoszti-
záltakat, akiknél gyenge nyelvi
képességekről beszélhetünk. Ez
utóbbi célcsoportnál az írás- és az
olvasáskészség fejlesztésén lesz a
hangsúly, de biztos vagyok benne,
hogy az új kommunikációs módsze-
rek a súlyosan sérültek életébe is
változatosságot hoznak – fejtette ki
Péterffy Csilla.

Vida Erika arra is kitért, hogy a
logopédusoknak nagy szükségük
van állandó szakmai továbbkép-
zésre, a logopédiai beavatkozások
változatossá tételére, az új techno-
lógiák megismerésére és alkalma-
zására. A súlyosan sérült kiskorúak
kommunikációs készségének fej-
lesztésére egyre több szoftver jele-
nik meg, többek között
számítógépes játékok, amelyekből
néhányat a marosvásárhelyi tanin-
tézetben is ismernek, de jó lenne
gazdagítani a palettát. 

A logopédiai fejlesztés hatékony-
ságának növelésében kulcsfontos-
ságú lenne a szülők bevonása, az
otthoni gyakorlás nélkül ugyanis
nehezen lehet jelentős eredményt
elérni. Mivel azonban a diákok
nagy része szociálisan hátrányos
helyzetű családból érkezik, a szülők
– akiknek nyelvi készsége sok eset-
ben szintén korlátozott – nem iga-
zán partnerek a fejlesztésben. Az
Esélyem, hogy helyesen beszéljek
nevű projekt megvalósítói bíznak
abban, hogy a finnországi képzés
tudásanyagának birtokában ezt a hi-
ányosságot is orvosolni tudják.

– A Gyöngykoszorú mozgalom
Erdőcsinádon 1991-ben indult a
tánc világnapján. Ezután több tele-
pülésen szervezték meg. 1999-ben
fiatal tanárként vittem el a kibédie-
ket Erdőcsinádra, és Szabó György
Pál, akinek a nevéhez fűződik a
mozgalom, arra buzdított, hogy
Kibéd is csatlakozzon a Gyöngyko-
szorú néptánctalálkozó mozgalom-
hoz. Elvállaltam, s azóta tizenöt
ilyen találkozót szerveztünk. Köz-
ben a Maros Művészegyüttes ma-
gyar tagozatának élére kerülve
azzal szembesültem, hogy a
Gyöngykoszorú néptánctalálkozó
Marosvásárhelyen évek óta kima-
radt. Úgy értékeltem, hogy ez a
többévi kimaradás nagy szakadás.
Akkor született meg az ötlet, hogy
Szabó Gyuri bácsi példáját követve,
december végén azokat a csoporto-
kat hívjam meg, amelyek Gyöngy-
koszorú találkozót vagy más
néptáncfesztivált szerveznek. Így
kezdtük szervezni 13 évvel ezelőtt
a Gyöngykoszorúk Gyöngye talál-

kozót. Azóta minden évben sor
kerül erre. Ezen a néptánctalálko-
zón több csoportnak próbálunk le-
hetőséget adni a kibontakozásra,
viszont a helyszűke miatt sajnos
korlátoznunk kellett a fellépők szá-
mát. Idén huszonhét csoport lépett
fel, több mint 700 táncossal. Ezzel
a részvétellel és műsorfolyammal,
mondhatni, maratoni rendezvény-
nek számít a Gyöngykoszorúk
Gyöngye. A Maros megyei EMKE-
nek ez a legnépesebb és legnagyobb
mozgalma, hiszen nemcsak a fel-
lépő táncosokat, zenészeket, éneke-
seket kell a mozgalom részeseinek
tekinteni, hanem a családjukat, a
barátaikat, akik eljönnek a rendez-
vényre. Ezt a mozgalmat tovább
kell folytatni, sőt meg kell erősíteni.
Jó lenne, ha azok a települések,
amelyek időlegesen kimaradtak a
mozgalomból, s valamilyen ok
miatt abbahagyták, újra vállalnák a
Gyöngykoszorú találkozó megszer-
vezését. Tárgyaltunk erről többek
között a segesváriakkal és a dicső-
szentmártoniakkal, akik újra be sze-

retnének kapcsolódni a mozga-
lomba – fogalmazott Barabási At-
tila. 

A délután folyamán a következő
„gyöngyök” léptek színpadra: a
nyárádszeredai Apró Bekecs nép-
táncegyüttes, az erdőcsinádi Ár-
vácska néptánccsoport, a
mezőmadarasi Árvalányhaj, a ma-
rosfelfalui Bíborka, a marosvásár-
helyi Borsika, a búzásbesenyői
Búzakoszorú néptánccsoport, a ma-
rosvásárhelyi Csillagfény néptánc-
együttes, a mezőbándi Csipkebogyó
néptánccsoport, a Fagyöngy citera-
zenekar, a csittszentiváni Gyöngy-
virág néptánccsoport, a marosludasi
Hajdina néptáncegyüttes, a Holtma-
ros néptáncegyüttes, a jobbágytelki
hagyományőrző néptánccsoport
kiscsoportja, a segesvári Kikerics
néptáncegyüttes, a marosvécsi He-
likon tánccsoport, a Mezőfele
Gyöngye tánccsoport, a marosvá-
sárhelyi Napsugár néptáncegyüttes,
a kibédi Piros Koszorú néptánccso-
port, a marosludasi Pitypang nép-
táncegyüttes, az erdőszentgyörgyi
Százfonat néptáncegyüttes, a gyula-
kutai Szivárvány és a maroskeresz-
túri Tipegők néptánccsoport.
Szabó György Pál-díjak

Idéntől a Gyöngykoszorú mozga-
lom elindítójáról, Szabó György
Pálról elnevezett díjakat adnak át
azon települések képviselőinek,
akik kivették részüket a népi kultúra
és hagyomány népszerűsítésében,
éltetésében. A díjátadó gálán részt
vett Török István, a Hagyományok
Háza Hálózat erdélyi vezetője, és a
kétszeres Kossuth-díjas Kallós Zol-
tánt idézte – Addig leszünk magya-
rok, amíg magyarul énekelünk és
magyarul táncolunk! –, és gratulált
a díjazottaknak.

Első alkalommal hat település ér-
demelte ki a Szabó György Pál-
díjat, melyet elsőként Erdőcsinád
képviselője, Bálint Csaba, a refor-
mátus egyházközség lelkésze vett
át. Ezen a településen szervezték a

legtöbb, szám szerint 26 Gyöngy-
koszorú találkozót. A sikeres talál-
kozók sorozatára emlékezve
megemlítették Lukácsy Szilamér
lelkészt, aki kezdettől fogva szív-
vel-lélekkel támogatta ezt a rendez-
vényt, akárcsak utódja, aki
2008-ban vette át a szervezést. A
következő díjat a holtmarosi For-
duló Kulturális Egyesületet képvi-
selő Papp Györgynek nyújtották át.
A marosludasi Hajdinának járó díjat
Tóth Sándor vette át. A következő
díjazottak a kibédi Piros Koszorú, a
marosfelfalusi Bíborka és a mező-
bándi Csipkebogyó néptánccsoport
voltak. A kitüntetetteket Fazakas Il-
dikó, Fazakas János, Barabási At-
tila, Barabás László, Kilyén Ilka és
Incze Tünde méltatta, kiemelve ki-
válóságukat és következetességüket
a Gyöngykoszorú találkozók szer-
vezésében. 

Az átnyújtott díjak Bandi Kati
iparművész munkáját dicsérik.
Páva-döntős és híres zenészek

Az adventben hagyományos nép-
zenekoncertet és a gálaműsort
Szász Csanád László (fotó), a Föl-
szállott a páva televíziós tehetség-
kutató műsor egyetlen erdélyi
döntős versenyzője gyergyói népda-

lokkal nyitotta meg. Tiszta, szépen
csengő hangjával jobban hatott a
nézőkre, mint a képernyőn. Szur-
koljunk neki a döntőben!

A műsorban a Maros Művész-
együttes zenekari utánpótlás – gyer-
mek- és ifjúsági – csoportjait
hallhattuk, majd a népművészet
mestereit, Horváth Elek és Csicsár
Aladár prímásokat, olyan zenésze-
ket, akikre kötelesség felnézni, és
bevonni őket ezekbe a rendezvé-
nyekbe, ahogyan Barabási Attila fo-
galmazott. Fellépett még a Maros
Művészegyüttes zenekara és tánc-
kara, a Czerán Csaba vezette Öves
együttes és Kásler Magda, továbbá
a szászcsávási zenekar tagjai, a
Dumnyezó ragadványnevű Jámbor
István prímás, Csányi Mátyás
„Mutis” bőgős és Mezei Ferenc
„Csángáló” kontrás, mindhármukat
a Vén Kránci tanította muzsikálni.

A Gyöngykoszorúk Gyöngye és
az adventi népzenekoncert méltó
befejezése az idei rendezvénysoro-
zatnak, hiszen a fellépők olyan él-
ményt nyújtottak a résztvevőknek,
a gyermekeket, ifjakat felkészítő
oktatóknak, a szülőknek és a közön-
ségnek, amely új erőt ad a jövőbeni
folytatáshoz.

Gyöngykoszorúk Gyöngye
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Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

Nagy Székely Ildikó

Erasmus+ projekt sérült gyermekek beszédfejlesztésére
Finnországi képzés logopédusoknak

(Folytatás az 1. oldalról)



A Ferencváros 1-1-es döntetlent
játszott csütörtökön a Ludogorec
vendégeként a labdarúgó-Európa-
liga hatodik, utolsó fordulójában,
így csoportjában harmadik helyen
végezve búcsúzott. Szerhij Rebrov
együttese győzelemmel első magyar
csapatként vette volna sikerrel a
csoportkört, így viszont – bár a ma-
gyar pontrekordot beállította – hét-
ből eddig egyszer sem sikerült
túlélni ezt a szakaszt a magyar klu-
boknak, amelyek 2004 óta egyszer
sem élték meg a tavaszt az európai
kupasorozatokban.

A győzelmi kényszerben pályára
lépő Ferencváros az első perctől tá-
madólag lépett fel, a letámadás
gyakran hatékonynak bizonyult, de
a Ludogorec is vezetett néhány ígé-
retes támadást. Ennek ellenére ko-
moly helyzet egyik oldalon sem
alakult ki, a pontatlan lövéseket a
kapusok könnyedén hárították. A
20. percben a magyar bajnok nem
kapott meg egy 11-est, pedig Isael
lövése jól láthatóan Cicinho kezén
akadt el, néhány perccel később vi-
szont Botka nagy hibáját kihasz-
nálva előnybe került a hazai csapat:
a Ferencváros játékosa eladta a lab-
dát a saját térfelének közepén, Mar-
celinho kiugratta Lukokit, aki
ziccerben a kifutó Dibusz mellett a
kapu bal oldalába gurított (1-0). A
gól nem változtatta meg a játék
képét, inkább az FTC irányított, iga-
zán nagy helyzetig viszont továbbra
sem jutott, míg a bolgárok csak
szórványosan vezettek akciókat, de
akkor is a biztonságot szem előtt
tartva. A gólhoz egyértelműen a Fe-
rencváros járt közelebb, egy szögle-
tet követően Frimpong a kapufát
találta telibe, majd egy másik sarok-
rúgás után Boli ollózását védte Ili-
jev, míg Isael ígéretes helyről
elvégzett 18 méteres szabadrúgása
elkerülte a bolgár kaput.

A folytatás első perceiben a Lu-
dogorec akarata érvényesült, de
nem sikerült újabb góllal eldöntenie
a továbbjutás kérdését. Tíz perc el-
teltével kiegyenlítetté vált a küzde-
lem. A Ferencváros azonban
pontatlanabbul futballozott, mint az
első félidőben, így ritkábban jutott
el a hazaiak kapujáig, ráadásul a tö-
redezettebbé váló játék is a hazai-
akat segítette. Amikor mégis
sikerült komoly lehetőséget kialakí-
tani, akkor Isael rontott ziccerben. A
Ludogorec egyre kevésbé törekedett
támadásokra, inkább a biztos labda-
tartást helyezte előtérbe a számára

kedvező eredmény birtokában. A
bolgárok terve tökéletesen műkö-
dött, biztosan őrizték minimális elő-
nyüket, a magyar csapat csak a
hosszabbításban tudott nyomást
gyakorolni, akkor viszont az utolsó

pillanatban legalább az egyenlítés
összejött: Skvarka beadását Szig-
nyevics csúsztatta a kapuba öt mé-
terről (1-1).

Az EL első kieséses fordulójának
párosítását ma sorsolják Nyonban.

Ritkán látni ennyire békés nem-
zetközi kupamérkőzést, mint ami-
lyet a román bajnok CFR és a skót
Celtic játszott csütörtök este Ko-
lozsváron. A már biztos csoportelső
glasgow-i csapatot mintegy ezer
szurkolója kísérte el Erdélybe, de
többségük már az egy nappal ko-
rábbi kocsmázásai alkalmával érez-
tette a kolozsváriakkal, hogy
cseppet sem zavarná őket a hazaiak
pontszerzése. Ez ugyanis nemcsak
a CFR továbbjutását, hanem – a
Celtic-szurkolók számára még fon-
tosabb – Lazio-kiesést jelentette
volna.

Neil Lennon, a Celtic edzője is
erősen tartalékos gárdát küldött pá-
lyára, és a meccs ritmusán is érző-
dött, hogy a döntetlen igazából
mindkét együttesnek tökéletes ered-
mény, számolt be az NSO. A CFR
játékosai ugyan több időt töltöttek a
vendégek térfelén, ám egyetlen
igazi helyzetüknél Bilel Omrani kö-
zépről, 15 méterről Craig Gordon
kapusba vágta a labdát. A túloldalon
Mikey Johnstone volt az egyetlen,
aki egyéni akciókkal megpróbálta
feltörni a hazai védelmet, de a 44.
percben, húsz méterről eleresztett
bombája után Giedrius Arlauskis, a
CFR kapusa szögletre tolta a bal
felső sarok felé tartó labdát. A két
csapat szurkolóit pedig a játék mel-

lett az is elégedettséggel töltötte el,
hogy a Rennes megszerezte a veze-
tést a Lazio ellen.

A szünetet követően gyorsan jött
a gól, Ciprian Deac szöglete után
Andrei Burcă a jobb kapufára fe-
jelte a labdát, amely a hálóba pat-
tant. Három perccel később Deac
lövését védte Craig Gordon, a Cel-
tic válasza Leigh Griffiths fejese
volt, azonban Arlauskisnak nem
okozott gondot a védés. A 70. perc-
ben végképp eldőlt a meccs: Deac
futott be egy túl hosszú beadást a

jobb oldalon, a kapu elé tett labdát
pedig Damjan Djokovic közelről a
léc alá vágta.

A hátralevő húsz perc már öröm-
foci volt, több mint 12 ezer kolozs-
vári néző ünnepelte, hogy klubjuk a
2012-2013-es szezon után újra eléri
az európai kupatavaszt.

A már biztosan kieső Rennes
hazai pályán szerezte meg első győ-
zelmét a Lazio ellen, az olasz
együttes már a csoportkörben bú-
csúzni kényszerül az Európa-ligá-
tól.

1119.

Fotó: GSP

AzEcsoportvégeredménye
1.Celtic 6 4 1 1 10-6 13
2.CFR 6 4 0 2 6-4 12
3.Lazio 6 2 0 4 6-9 6
4.Rennes 6 1 1 4 5-8 4

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga,Ecsoport,6.forduló:KolozsváriCFR

–CelticGlasgow2-0(0-0)
Kolozsvár,Dr.ConstantinRădulescu-stadion,vezette:HalisOz-

kahya.
Gólszerzők:AndreiBurcă(48.),DamjanDjokovic(70.).
Sárgalap:MarioCamora(68.),LeighGriffiths(71.).
CFR:GiedriusArlauskis–MateoSusic,AndreiBurcă,MikeCes-

tor,MarioCamora–DamjanDjokovic(83.LuisAurelio),Mihai
Bordeianu,JuanCulio–CiprianDeac(85.OvidiuHoban),Lacina
Traore,BillelOmrani(73.CătălinGolofca).

Celtic:CraigGordon–MoritzBauer,ChristopherJullien(46.
KristofferAjer),NirBitton,BoliBolingoli–ScottRobertson,Oli-
vierNtcham–ScottSinclair,LewisMorgan(67.VakounIssouf
Bayo),MikeyJohnston(73.KaramokoDembele)–LeighGriffiths.

Szerkeszti:FarczádiAttila

Razgradi döntetlennel búcsúzott a Ferencváros

Európai kupatavaszt ünnepel a CFR
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Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga,6.(utolsó)forduló,Hcsoport:Ludogorec

(bolgár)–Ferencváros1-1(1-0)
Razgrad,LudogorecAréna,5000néző,vezette:MatejJug(szlo-

vén).
Gólszerzők:Lukoki(24.),illetveSzignyevics(95.).
Sárgalap:Terzijev(59.),illetveFrimpong(27.),Botka(66.).
Ludogorec:Ilijev–Cicinho,Terzijev,Grigore,Nedjalkov–Mar-

celinho,AnicetAbel,Badji–Wanderson(85.Djakov),Keserü(90+1.
Ikoko),Lukoki(77.Tchibota).

Ferencváros:Dibusz–Botka,Frimpong,Blazic,Heister–Haratin
(84.Ihnatenko),Sigér(79.Skvarka)–Isael,Nguen,Zubkov–Boli
(84.Szignyevics).

AHcsoportvégeredménye
1.Espanyol 6 3 2 1 12-4 11
2.Ludogorec 6 2 2 2 10-10 8
3.Ferencváros 6 1 4 1 5-7 7
4.CSZKAMoszkva6 1 2 3 3-9 5

Mestermérleg
Szerhij Rebrov (Ferencváros):„Anégybőlezvoltalegjobbmérkő-

zésünkaLudogorecellen,megvoltakalehetőségeink.Őszinténmeg-
vallvaamegnemadott11-eskissévisszavetetteacsapatot,denagyon
akartakajátékosok.Amásodikfélidőbenkiütközött,hogyhárom
hónapjahetikétmeccsetjátszanak,ígyérezhetőenfáradtabbakvol-
tak.Aszurkolókbüszkéklehetnekacsapatra,ezegyjóeredmény,
mertvégigversenybenvoltunkatovábbjutásért,pedigpapíronami
együttesünkvoltalegesélytelenebb.Ezönbizalmatadhatajátéko-
soknak,hogyismétmegnyerjékabajnokságot,majdjövőrevissza-
térjünkacsoportkörbe,immárnagyobbtapasztalattal.”

*Alekszij Zseljazkov (Ludogorec):„Nagyonnehézmérkőzésvolt,
mertmindkétcsapatnagyonjóljátszott.Elsősorbanannakköszön-
hetjükajóeredményt,hogymagabiztosabbakvoltunk.”

Jody Lukoki, a Ludogorec játékosa (k) gólt rúg a labdarúgó-Európa-liga csoportkörében ját-
szott Ludogorec – Ferencváros mérkőzésen a razgradi Ludogorec Arénában, Bulgáriában
2019. december 12-én. MTI/Kovács Tamás

A Ferencváros játékosai egy-
szerre csalódottan és büszkén érté-
kelték a bolgár Ludogorec vendége-
ként elért 1-1-es döntetlent, amely-
lyel a magyar bajnok csoporthar-
madikként búcsúzott a labdarúgó-
Európa-ligától.

„Egyszerre vagyunk büszkék és
csalódottak. Összességében, azt hi-
szem, túlteljesítettük az elvárásokat,
ugyanakkor ezen a meccsen nüan-
szok döntöttek a továbbjutásról” –
értékelt Dibusz Dénes, aki szerint
ezúttal a szerencse hiányzott a si-
kerhez, viszont azt is hozzátette, az
egész menetelés során nem panasz-
kodhatnak, mert Fortuna többször a
javukra kedvezett.

A válogatott kapus kiemelte a
szurkolókat, akik megfogalmazása
szerint minden találkozón példaérté-
kűen viselkedtek, Razgradban pedig
szinte hazai környezetet teremtettek.
„Innentől a bajnokságra kell kon-
centrálni, de azt hiszem, a hétvégi
forduló után jól jön majd a szünet. A
mostani tapasztalatokat felhasználva
jövőre visszavágyunk a csoport-
körbe, bár azt sem bánnám, ha Baj-
nokok Ligájába is belekóstolnánk” –
mondta nevetve Dibusz, aki arról is
beszélt, hogy a Ludogorec ellen a
második fordulóban elszenvedett 
3-0-s vereség óta mérkőzésről mérkő-
zésre javultak, s erre igazán büszke.

„Nagyon sajnálom, hogy az én
eladott labdámból kaptuk a gólt,
ennek ellenére megvolt a lehetősé-
günk, hogy kiharcoljuk a győzelmet
és a továbbjutást, de most kimarad-
tak azok a helyzetek, amelyeket
máskor be szoktunk rúgni” –
mondta rendkívül letörten a sérült
csapatkapitány, Lovrencsics Gergő
helyén játszó Botka Endre. Külön
kiemelte, mennyire jólesett mind-
annyiuknak, hogy a Razgradba el-
utazott ezer drukker a kiesés
ellenére hosszú perceken át éltette
és ünnepelte az együttest.

A szlovén Miha Blazic úgy vélte,
most még a csalódottság erősebb
bennük, viszont összességében elé-
gedettek lehetnek a szereplésükkel.
Kiemelte, méltóképpen képviselték
a Ferencvárost, amely megmutatta,
hogy ezen a szinten is felveszi a
versenyt a riválisokkal, sőt minő-
ségben készen áll az egyenes kiesé-
ses szakaszra is, noha az most még
nem jött össze.

A bolgár csapat gólját lövő Jody
Lukoki elégedetten nyilatkozott,
mert bár a meccset nem, a háborút
megnyerték. Ő egy erős, nagy hírű
csapatot szeretne kapni ellenfélül a
legjobb 32 között a mai sorsoláson,
mert úgy véli, megmutatták, hogy a
Ludogorecnek nincs félnivalója
egyetlen riválissal szemben sem.

Egyszerre csalódottak és büszkék
a Ferencváros játékosai

Mestermérleg
Dan Petrescu (CFR):„Nagygratulamindenkinek,akiaklubnáldol-

gozik,nemcsakajátékosoknakazért,amitelértünk.Nemszámítottam
rá,hogy12ponttalzárjukacsoportot,ezcsúcsRomániában,ennyit
eddigegyetlenmásikcsapatnaksemsikerültgyűjtenieazeurópaiku-
pasorozatokban.Ésnézzük,kikvoltakazellenfeleink:aLazioaBaj-
nokokLigájábaniselférne,aRennescsúcsratörFranciaországban.
AMaccabinak20-0-sgólkülönbségevanIzraelben,azAstanabajnok
Kazahsztánban,aSlaviavezérszerepettöltbeCsehországban,ésna-
gyonjóljátszottaBajnokokLigájábanis.Keménycsatákatvívtunk.”
NeilLennon(Celtic):„Többpontonmódosítottamacsapaton,mert
aztakartam,hogyazoknakislegyenlehetőségükmegmutatniuk
magukat,akikeddigkevesebbetszerepeltek.GratulálokaCFR-
nek,nagyonjóljátszottak.Keménymeccseinkvoltak,éskitudja,
talánmégtalálkozunkajövőben.Mindkétcsapatmegérdemeltea
továbbjutást.”

Az FTC játékosai a labdarúgó-Európa-liga csoportkörében játszott Ludogorec – Ferencváros
mérkőzés végén a razgradi Ludogorec Arénában. Fotó: MTI/Kovács Tamás
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Egymás után két mérkőzést nyert
a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK az
1. ligás labdarúgó-bajnokságban,
ezzel nyolc pontra közeledett a rá-
játszásba jutást jelentő hatodik
helyhez. A háromszéki alakulat
mindkétszer ködben futballozott, és
győzött: előbb múlt hétfőn, az Aca-
demica Clinceni ellen (ezt a találko-
zót a 15. percben félbe is
szakították, majd a másnapi folyta-
tást hasonló körülmények rendez-
ték), utóbb a fővárosban, a Dinamo
elleni bukaresti találkozót azonban
a korlátozott látási viszonyok között
is végigjátszották. A Sepsi itt az
utolsó negyedórában hátrányból
fordítva győzött.
Sepsi OSK – Academica Clinceni 4-0

Kedden délután a székelyföldiek
bő húsz perc alatt négyet rúgtak az
Academica Clinceni kapujába: a 74
perces „meccset” szinte teljes egé-
szében uralták a szentgyörgyiek. A
két szélső hátvéd, Radoszlav Dimit-
rov és Florin Ştefan beadások soka-
ságával helyezte nyomás alá a
Clinceni kapuját, de a szünet előtti
lövéseket még hárítani tudta Octa-
vian Vâlceanu, a vendégek kapusa.
Csak egy-egy les miatt érvénytelen
gól született mindkét csapat szlovák
támadója részéről, Pavol Safranko,
majd Jakub Vojtus közeli lövései
nyomán, számolt be az NSO.

Az Academica ellenállását Ma-

rius Ştefănescu törte meg a 56. perc-
ben, aki Safranko indítása után az
ötös bal sarkáról a hosszú sarokba
lőtte a labdát (1-0). Tíz perccel ké-
sőbb Fülöp István végezhetett el
szabadrúgást a tizenhatos sarkától,
és a sorfalon irányt változtató labda
a hosszú sarokban kötött ki (2-0).
Az addig is csak védekező Clinceni
ezt követően már nem hitt a pont-
szerzésben, a Sepsi három perc alatt
még kettőt lőtt: előbb Ştefănescu
célzott a jobb felsőbe Fülöp mély-
ségi passza után (3-0), majd Gabriel
Vaşvari öt méterről a kapuba vágta
a röviden kifejelt labdát (4-0).

A találkozó végére ugyan újra le-
szállt a köd a szentgyörgyi stadi-
onra, az utolsó tíz percből
ugyanúgy szinte semmit nem láthat-
tak a nézők, mint a hétfői első ne-
gyedóra során, de George Găman
játékvezető ezúttal már nem szakí-
totta meg a játékot.
Dinamo – Sepsi OSK 1-2

Pénteken a fővárosban rendezett
mérkőzés első félóráját is a székely-
földi csapat uralta, és több távoli
lövés mellett akadt egy ziccere is:
Marius Ştefănescu bevetődve a bal
sarokra fejelt, Ricardo Pisticelli
kapus pedig szögletre ütötte a lab-
dát. A Dinamo csak az első félidő
végére vált veszélyessé, Deian So-
rescu közeli lövését Niczuly Roland
a jobb saroknál hárította. Amikor

pedig Szlavko Perovicsot lesen ál-
lította meg a partjelző, a Dinamo-
ultrák szinte gombnyomásra
magyarellenes rigmusokra váltot-
tak.

Szünet után beszorult a Sepsi, So-
rescu újabb lövésénél Rasid Buhenna
kézzel mentett a kapu torkában, de
Iulian Călin játékvezető a heves bu-
karesti reklamálás ellenére sem ítélt
büntetőt. A szentgyörgyi védelmet
végül Dan Nistor törte fel, a Dinamo
kapitánya Radoszlav Dimitrov erőt-
len felszabadítása után lendületből
érkezve kilenc méterről a bal alsó sa-
rokba lőtte a labdát (1-0).

A gól után ismét irányt váltott a
játék, az első egyenlítési lehetősé-
génél azonban Edgar Salli hat mé-
terről az égbe lőtt. A 72. percben
Răzvan Tincu letalpalásáért Nistor
megkapta a második sárga lapját, az

emberelőnyt pedig villámgyorsan
kihasználta a Sepsi: a csereként be-
állt Goran Karanovic két perc lefor-
gása alatt előbb Salli (1-1), majd
Dimitrov jobb oldali beadása után

közelről a hálóba fejelt (1-2). A Di-
namóban már nem volt meg a kellő
higgadtság az egyenlítéshez, így a
Sepsi először győzött az egykori fő-
városi sztárcsapat otthonában.

Ködben jó a Sepsi OSK

A bajnokság állása
1. Astra                20         12       4         4         30-18          40
2. CFR                 20         11       5         4         42-16          38
3. Craiova            21         11       4         6         31-20          37
4. Viitorul            20         10       5         5         41-23          35
5. FCSB              19         10       3         6         29-24          33
6. Medgyes          21         9         6         6         28-25          33
7. Botoşani          21         7         9         5         29-28          30
8. Dinamo           21         8         4         9         32-36          28
9. Sepsi OSK      21         5         10       6         22-20          25
10. Jászvásár       21         5         7         9         22-29          22
11. Clinceni         21         4         8         9         26-39          20
12. Târgovişte     20         5         5         10       23-38          20
13. Nagyszeben   20         4         7         9         19-35          19
14. Voluntari        20         1         5         14       13-36          8

Eredményjelző
A labdarúgó 1. liga 20. fordu-

lójából eddig nem közölt ered-
mények: FC Voluntari –
Konstancai Viitorul 1-2, Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK – Aca-
demica Clinceni 4-0.

A 21. fordulóban (pénteki és
szombati eredmények): Buka-
resti Dinamo – Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK 1-2, Academica
Clinceni – FC Botoşani 1-1, Jász-
vásári CSM Politehnica – Med-
gyesi Gaz Metan 1-2, CSU
Craiova – FC Voluntari 2-1.Fotó: DigiSport

Hatalmas összeggel gazdagodott a CFR, 
de a Ferencváros is

Több mint másfél millió eurót ér a
Celtic elleni győzelem a CFR-nek:
ennyit fizet ugyanis összesen az Eu-
rópai Labdarúgó-szövetség (UEFA)
a három pontért, a csoport második
helyéért, valamint a továbbjutásért az
egyenes kieséses szakaszba. A ko-
lozsvári klub európai kupaszereplése
nyomán így már több mint 13 millió
eurós jutalomnál tart. (Ennél egyébi-
ránt félmillióval is többet zsebelhe-
tett volna be, ha megnyerte volna a
csoportját – a szerk.)

A továbbiakban akár a 20 millió
eurót is megközelítheti az UEFA-tól
inkasszált pénzdíj: ha a CFR tovább-
jut a tizenhatoddöntőből, további 1,1
millió landol a számláján, a negyed-
döntős szereplés pedig újabb 1,5 mil-
lió eurót érne. Az elődöntősök
egyenként 2,4 milliós bónuszban ré-
szesülnek, míg a május 27-ei,
gdanski döntős szereplés 4,5 milliós
jutalmat ér az egymásnak feszülő két
csapatnak. Amelyik pedig nyer, azt
további 4 millió euróval jutalmazza
az európai szövetség.

Az ugyancsak csoportkörben sze-
repelt Ferencváros ezekre a pénzekre
már nem ácsingózhat, de így sem pa-
naszkodhat, hiszen a magyar fizető-

eszközben kifejezve mintegy 1,7 mil-
liárd forintot kerestek az Üllői útiak,
ez 5,15 millió eurónak megfelelő
összeg. Az európai szövetség
(UEFA) honlapja szerint a korábbi,
BL-selejtezős szereplésért, illetve az
EL-csoportkörbe jutásért kapott
pénzdíjon (1,34 milliárd forint) felül
az FTC további 1,33 millió eurót
(437 millió forintot) keresett a cso-
portkörös teljesítményével. Itt egy
győzelem 570 ezer eurót, egy döntet-
len pedig 190 ezer eurót ért. Ehhez az
összeghez még hozzájön a közvetí-

tési díjakból, illetve a jegyeladások-
ból származó bevétel is.

A Ferencváros a harmadik helyen
végzett a csoportjában a spanyol Es-
panyol és a bolgár Ludogorec mö-
gött. Összehasonlításképpen: a MOL
Fehérvár FC az előző idényben több
mint 10,5 millió eurót keresett azzal,
hogy a Bajnokok Ligája-selejtező ne-
gyedik fordulójából átkerült az EL-
csoportkörbe, majd ott a négyesében
a harmadik helyen végzett.

Az Európa-liga összdíjazása a
mostani szezonban 560 millió euró.

Döntetlent játszott 
a Honvéd és az Újpest

Gól nélküli döntetlent hozott a Budapest Honvéd és az Újpest fő-
városi rangadója a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójának
szombati játéknapján, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

Az első félidőben a mezőnyben küzdött egymással a két csapat,
előbb a vendég újpestiek irányítottak, a szünet előtt viszont a házi-
gazda kispestiek kerültek némi fölénybe. Ez azonban csak lehető-
ségek kidolgozásában mutatkozott meg, a gólveszélyes befejezé-
sekkel ugyanis mindkét csapat adós maradt.

A második félidő első jelentősebb eseményeként a 60. percben
Giuseppe Sannino, a Budapest Honvéd vezetőedzője már a második
sárga lapos figyelmeztetését kapta meg, így – a szezonban nem elő-
ször – kiállították. Az első felvonáshoz képest jobb iramú folyta-
tásban némi újpesti mezőnyfölény mellett továbbra is hullámzó volt
a játék, a kapuk azonban továbbra sem forogtak veszélyben, mert
az utolsó passzoknál rendre hibáztak a játékosok.

A két együttes legutóbbi hat összecsapásából az ötödiken szüle-
tett döntetlen, ezeken negyedszer nem esett gól.

A tabella:
1. Ferencváros           14     10     3      1      28-14     33
2. Fehérvár FC           16     10     2      4      31-17     32
3. Mezőkövesd           16     8       4      4      20-13     28
4. Puskás Akadémia   16     7       4      5      26-20     25
5. Újpest                     16     7       3      6      23-22     24
6. Honvéd                  16     7       3      6      19-20     24
7. Kisvárda                 16     6       2      8      18-22     20
8. Debrecen                15     6       1      8      25-30     19
9. Diósgyőr                15     6       1      8      16-23     19
10. Paks                     16     5       2      9      20-29     17
11. ZTE                      16     4       5      7      23-22     17
12. Kaposvár              16     3       0      13    15-32     9

Eredményjelző

A magyar lab-
darúgó OTP
Bank Liga NB I
16. fordulójának
szombati ered-
ményei: Paksi
FC – Mezőkö-
vesd Zsóry FC 
1-0, Kisvárda
Master Good –
MOL Fehérvár
FC 0-2, Puskás
Akadémia FC –
ZTE FC 0-1, Ka-
posvári Rákóczi
FC – Debreceni
VSC 4-1, Buda-
pest Honvéd –
Újpest FC 0-0.

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga, csoportkör, utolsó forduló:
* A csoport: APOEL (ciprusi) – Sevilla (spanyol) 1-0, Qarabag (azeri) – Dudelange (luxemburgi) 1-1. A csoport

végeredménye: 1. Sevilla 15 pont, 2. APOEL 10, 3. Qarabag 5, 4. Dudelange 4.
* B csoport: FC Koppenhága (dán) – Malmö (svéd) 0-1, Dinamo Kijev (ukrán) – Lugano (svájci) 1-1. A csoport

végeredménye: 1. Malmö 11 pont, 2. Koppenhága 9, 3. Dinamo Kijev 7, 4. Lugano 3.
* C csoport: Basel (svájci) – Trabzonspor (török) 2-0, Getafe (spanyol) – Krasznodar (orosz) 3-0. A csoport

végeredménye: 1. Basel 13 pont, 2. Getafe 12, 3. Krasznodar 9, 4. Trabzonspor 1.
* D csoport: LASK Linz (osztrák) – Sporting CP (portugál) 3-0, PSV Eindhoven (holland) – Rosenborg (norvég)

1-1. A csoport végeredménye: 1. Linz 13 pont, 2. Sporting 12, 3. PSV Eindhoven 8, 4. Rosenborg 1.
* E csoport: Kolozsvári CFR – Celtic (skót) 2-0, Rennes (francia) – Lazio (olasz) 2-0. A csoport végeredménye:

1. Celtic 13 pont, 2. CFR 12, 3. Lazio 6, 4. Rennes 4.
* F csoport: Standard Liege (belga) – Arsenal (angol) 2-2, Eintracht Frankfurt (német) – Vitória Guimaraes

(portugál) 2-3. A csoport végeredménye: 1. Arsenal 11 pont, 2. Eintracht 9, 3. Standard Liege 8, 4. Vitória Gui-
maraes 5.

* G csoport: Rangers (skót) – Young Boys (svájci) 1-1, FC Porto (portugál) – Feyenoord (holland) 3-2. A cso-
port végeredménye: 1. Porto 10 pont, 2. Rangers 9, 3. Young Boys 8, 4. Feyenoord 5.

* H csoport: Ludogorec (bolgár) – Ferencváros 1-1, Espanyol (spanyol) – CSZKA Moszkva (orosz) 0-1. A
csoport végeredménye: 1. Espanyol 11 pont, 2. Ludogorec 8, 3. Ferencváros 7, 4. CSZKA Moszkva 5.

* I csoport: Wolfsburg (német) – St.-Étienne (francia) 1-0, Gent (belga) – Olekszandrija (ukrán) 2-1. A csoport
végeredménye: 1. Gent 12 pont, 2. Wolfsburg 11, 3. Saint-Étienne 4, 4. Olekszandrija 3.

* J csoport: Borussia Mönchengladbach (német) – Basaksehir (török) 1-2, Roma (olasz) – Wolfsberg (osztrák)
2-2. A csoport végeredménye: 1. Istanbul Basaksehir 10 pont, 2. Roma 9, 3. Mönchengladbach 8, 4. Wolfsberg 5.

* K csoport: Wolverhampton Wanderers (angol) – Besiktas (török) 4-0, Pozsonyi Slovan (szlovák) – Braga (por-
tugál) 2-4. A csoport végeredménye: 1. Braga 14 pont, 2. Wolverhampton 13, 3. Slovan 4, 4. Besiktas 3.

* L csoport: Manchester United (angol) – AZ Alkmaar (holland) 4-0, Belgrádi Partizan (szerb) – Asztana (kazah)
4-1. A csoport végeredménye: 1. Manchester United 13 pont, 2. AZ Alkmaar 9, 3. Partizan 8, 4. Asztana 3.

Djordje Kamber (b), a Honvéd és Feczesin Róbert, az Új-
pest játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójá-
ban játszott Budapest Honvéd – Újpest FC mérkőzésen az
Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2019. december 14-én.
Hátul: az újpesti Kire Ristevsi. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Fotó: GSP



Nem sok reménnyel várta a Ma-
rosvásárhelyi Sirius-Mureşul női
kosárlabdacsapata a Kolozsvári U
elleni bajnokit, ám amikor kiderült,
hogy a két légiós közül az egyik-
nek, Mariah Smelsernek feldagadt
a térde, és nem léphet pályára, to-
vább csökkent a jó szereplés remé-
nye.

Veszítenivaló nélkül, jól kezdett
a marosvásárhelyi csapat. Gál do-
bott egy triplát, erre rátett Badi egy
kétpontost, Dunbar pedig kettő
plusz egyet, és nagy meglepetésre
vezettek a házigazdák. A kezdeti
lanyhaság után azonban egyre ag-
resszívebben támadott a kolozsvári
védelem, és annak ellenére, hogy a
Sirius-Mureşul játékosai ezúttal va-
lamivel jobban alkalmazkodtak
ehhez, mint az Arad elleni mérkő-
zésen, Ionel Brustur tanítványai
egyre rosszabbul tudták a labdát
megbecsülni. Az első negyed vé-
gére tíz, szünetig húsz eladott lab-
dát számláltak, és noha a végére
csökkent a tendencia, ismét 31

gyűlt össze a meccs végéig, amiből
az ellenfél 25 pontot kalapált össze. 

Ami bizonyos, Brittney Dunba-
ron semmi nem múlt, hiszen ami-
óta Marosvásárhelyre került, még
nem láttuk ennyire elszántan har-
colni, ám társai nem igazán tudták
támogatni. A 16 pontja mellett irá-
nyító létére szerzett kilenc lepatta-
nót, lopott négy labdát és adott öt
gólpasszt. Azért csak ötöt, mert to-
vábbi labdáit a társak nem tudták
pontokra váltani. Ez a meccs abban
a meggyőződésben erősített meg,
hogy több támogatást érdemel a
többiek részéről.

A 35 pont a két csapat között a
valós különbséget tükrözi, és mi-
után az év utolsó mérkőzésére a Si-
rius-Mureşul a csoportot vezető
Szatmárnémeti otthonába látogat,
újabb nagyarányú vereség van ki-
látásban. Szerencsére közel az
alapszakasz vége, és az alsóházban
már olyan ellenfelek következnek,
amelyekkel összemérheti magát a
Sirius-Mureşul idénre összeverbu-
vált kerete.

Karnyújtásnyira került a dobogó-
hoz Marosvásárhely két öregfiú-
csapata a budapesti
Nemzetstratégiai Kutatóintézet által
szervezett X. Székelyföldért kupán,
amelyet végül a házigazda Székely-
udvarhelyi Hargita legyőzésével
Székelykeresztúr nyert. A Kárpát-
medence legnagyobb minifocitorná-
ján, amelyen 24 old boys csapat vett
részt, a Marosvásárhelyi Öregfiúk a
4., a Magyar Újságírók Romániai
Egyesületének PRESSing nevű gár-
dája pedig az 5. helyen végzett. Az
eredmény több mint dicséretes,
annál is inkább, mivel a lengyelor-
szági, felvidéki, kárpátaljai, délvi-
déki, magyarországi és erdélyi
csapatok jelentős része volt hivatá-
sos futballistákkal és egykori válo-
gatott futsaljátékosokkal erősítette
sorait. Az udvarhelyi sportcsarnok-
ban számos volt helyi, csíkszeredai és dévai teremlab-
darúgó játékát csodálhatta a közönség, de a
nagyérdemű elbűvöléséről gondoskodott a Bukaresti
Rapid, a Brassó és a Marosvásárhely egykori első ligás
középpályása, Ilyés Róbert is. Csapata végső győzel-
mében meghatározó szerepet játszott a román terem-
labdarúgó-válogatott egykori kapusa, Klein László, aki
mindmáig profiként kezeli a sportot. Két hónappal ez-
előtt bronzéremmel tért haza az ausztráliai rendezésű
minifoci-világbajnokságról. 

A két vásárhelyi együttes már a csoportban össze-
került egymással. Miután mindketten kapott gól nélkül
legyőzték a Váradért BT-t és a Bukovinai Székelyeket,
akár sörmeccset is játszhattak volna. Ehelyett korrekt
hozzáállást tanúsítottak: kemény, de sportszerű játék
után az Öregfiúk 1-0-ra verte a Pressinget, amely a
gólra csak két kapufával tudott válaszolni. A nyolcad-
döntőben előbbi a lengyel Gamrat Pikula Team Jaslót
múlta felül 4-1-re, míg a sajtósok a Marosszentgyörgyi
Sárkányokat győzték le 2-0-ra. Az elődöntőbe jutásért
a nagyobb tapasztalattal és hosszabb kispaddal rendel-
kező vásárhelyi hatos 4-0-s győzelemmel átgázolt Er-
dővidéken, a Pressing viszont fejet hajtott a

Csíkmenasági Fenyő előtt. Bár két perccel a végső síp-
szó előtt, hatalmas meglepetésre az újságírók vezettek
3-1-re a tornagyőzelemre is esélyes csíkiak ellen, elfá-
radtak és összeestek. Amikor mindenki a büntetőrúgá-
sokat várta, tíz másodperccel a végső sípszó előtt a
menaságiak bevarrták a győztes gólt, és megérdemel-
ten folytatták a dobogó harmadik fokáig tartó menete-
lésüket. A bronzmeccsen a Marosvásárhelyi Öregfiúk
is fejet hajtott előttük, és 3-1-re kikapott. Tolvaj József,
Daróczi László és Böjte Attila csapata kénytelen volt
beérni a negyedik hellyel, míg a Pressing közvetlenül
mögötte, az ötödiken végzett a huszonnégyes mezőny-
ben. 

A tartalékosan kiálló újságírókat Szucher Ervin
(Krónika), Vlad Amariei (Marosvásárhelyi Rádió),
Libeg Marius (Punctul és Pontmaros) képviselte, aki-
ket Szabó Attila, Balogh László, Tóth József, Nagy Le-
vente és Budai Barna segített. Egy mérkőzés erejéig
„beugrott” Kádár Zoltán (Marosvásárhelyi Rádió) is. 

A negyven éven aluliak kategóriájában az Autonómia
Kupáért folyó küzdelmet a Székelyudvarhelyi Góbék
nyerte, amely büntetőrúgások után legyőzte az anyaor-
szág legerősebb csapatát, a Bukovinai Székelyeket. 

Jegyzőkönyv
NőikosárlabdaNemzetiLiga,Nyugaticsoport,8.forduló:Ma-

rosvásárhelyiSirius-Mureşul–KolozsváriU47:82(15-25,9-18,
8-21,15-18)
Marosvásárhely,ligetisportcsarnok,100néző.Vezette:Ale-

xandruStamate(Ploieşti),ŞtefanAtomulesei(Brassó),Alexandru
Nicolae(Bukarest).Ellenőr:DanIonescu(Temesvár).

Sirius-Mureşul:Dunbar16pont,Feiseş8(2),Badi8,Mészáros
4,Ignat-Kleemann4,Gál3(1),Bobar2,Pálfi2,Szász,Kertész.
KolozsváriU:King18,Uiuiu15(4),B.Fota14(1),Ford14

(1),Stoica6,Kilin5,Fleşer4,Neagu4,Bölöni2.

Az előző évektől eltérően sokkal
szegényesebb keretek között szer-
vezték meg a legjobb Maros megyei
sportolókat díjazó gálát. Nyilván
ennek objektív oka, hogy a nyáron
felelőtlen politikai döntések révén
gyakorlatilag lenullázták a marosvá-
sárhelyi városi sportklubot, így az
eredmények is sokkal szerényeb-
bek voltak, mint más években. A
sport természetesen nem szűnt meg
teljesen, maradtak azok a szakágak,
amelyek kisebb költségvetéssel is
meg tudnak élni, illetve azok, ahol
maguk a sportolók vagy a szüleik
teremtik meg anyagi hozzájárulá-
sukkal a szükséges hátteret. Az
idén a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal, illetve a városi tanács
nem is képviseltette magát a ren-
dezvényen, a gálát szervező me-
gyei sportigazgatóságot csupán a
megyei tanács támogatta a legjobb
sportolóknak juttatott szerény ösz-
szeggel. Az utóbbi néhány évben
megszokott közös vacsora elmaradt,
aki megkívánta, 3 lejért vásárolha-
tott magának egy kávét az előtér-
ben...

Nem lehet elsiklani azonban afö-
lött, hogy annyi ilyen jellegű jelzés,
igény, kérés és botrány után 2019-
ben sem tartják szükségesnek egyes
intézmények, hogy biztosítsák a két-
nyelvűséget. Pedig egy ilyen típusú
rendezvényen egy vegyes lakosságú
városban és megyében a többnyel-
vűség annyira természetes kellene
legyen, mint az, hogy a résztvevők-
nek székeket biztosítottak, és nem
kellett végigállniuk a rendezvényt.
A magyar anyanyelvű résztvevők-
nek azonban egy Jó napot! sem járt,
kizárólag Gyarmati Ferenc edző kö-
szöntötte magyarul is az egybegyűl-

teket, beszédét azonban már romá-
nul mondta el.

Ami pedig a díjakat illeti, ezeket
bevallás alapján, a sportminiszté-
rium kritériumai szerint ítélték oda,
de ezek a kritériumok alapos re-
formra szorulnak, ha megnézzük,
hogy milyen sorrendek alakultak ki.
A marosvásárhelyi sport mély hul-
lámvölgyét pedig az is jelzi, hogy
csapatban csak két felnőtt- és két if-
júsági csapatot díjaztak, és csak
egyet, a női kézilabdát, egy közön-
séget is vonzó sportágban. Igaz, itt
helyet kaphatott volna a szintén or-
szágos bajnok női ifjúsági röplab-
dacsapat is, azonban a röplabdázók
időközben összerúgták a port azzal
a CSM-vel, amelynek a színeiben
megnyerték a trófeát. Minden bi-
zonnyal ezért nem jelentették az
eredményt, mint ahogy tudomásunk
van még más olyan eredményekről
is, amelyek nem jutottak el a megyei
sportigazgatósághoz.

A gálán – noha előzőleg jelezték,
hogy csakis a megyében leigazolt
sportolók kaphatnak díjat – különdí-
jat adtak Sergiu Hanca labdarúgó-
nak (a trófeát az édesapja vette át),
aki a lengyel bajnokságban, a GKS
Katowice színeiben focizik jelenleg,
úgymond Marosvásárhely sporthír-
nevének öregbítéséért. Ezt helyben
nyilván aligha tehetné meg, hiszen
a városban nincs labdarúgócsapat az
első három divízióban...

Az alább felsoroltak mellett díjaz-
tak továbbá tizenegy látássérült
sportolót is, akik karate és teke sza-
kágban tevékenykednek, valamint
48 veterán sportembert. Az idősödő
hölgyek és urak pedig minden bi-
zonnyal megállapíthatták maguk-
ban, hogy a maguk idejében sokkal
nehezebb volt bekerülni a megye
legjobb sportolói közé.

Bálint Zsombor

Eredményjelző
NőikosárlabdaNemzetiLiga,Keleticsoport,11.forduló:Bu-

karestiRapid–KonstancaiPhoenix66:77,Sepsiszentgyörgyi
SepsiSIC–CSMTârgovişte77:43.
Nyugaticsoport,8.forduló:MarosvásárhelyiSirius-Mureşul

–KolozsváriU47:82,KézdivásárhelyiKSE–Szatmárnémeti
CSM60:80.

A scorniceşti-i focicsapatról 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma17.10órátólaMarosvásárhelyiTVRSípszóutáncíműműsoránakmeghívottjaOnuţanKároly.Har-
mincévveladiktátorházaspárkivégzéseutánazASAésazifjúságiválogatottvoltvédőjévelSzucherErvin
arrólakorszakrólbeszélget,amikorScorniceşti-re,NicolaeCeauşescuszülőfalujánakelsőosztálybelifut-
ballcsapatáhozigazolt.FlorinHalagianvezetésealattOnuţankétévettöltöttazFCOltnál.

Marosmegyelegjobbsportolói2019-ben
Felnőttek/olimpiaisportágak:
1.BiróKrisztián(szabadfogásúbirkózás,ISK)–serdülővb-ezüstérmes
2.MădălinaFlorea(atlétika,SegesváriCSM)–terepfutó-vb,bronzérmes
3.FángliHenrietta(úszás,CSM)–többszörösországosbajnok
4.RareşPopescu(szabadfogásúbirkózás,CSM)–országosbajnok
5.DanielNicuşan(úszás,CSM)–többszörösországosbajnok
Felnőttek/nemolimpiaisportágak:
1.ApostolacheKissAndrea(wushu,Mureşul)–vb-ezüstérmes
2.BajkóBalázs(keletiharcművészet,CSBDF)–Európa-bajnok
3.CristinaTătar/PaulMoldovan(sporttánc)–Európa-bajnokok
4.VaróNorbert(lábtenisz,GombosMartialArts)–Európa-bajnok
5.IoanaCrişan(fitnesz,EnergyFit)–Balkán-bajnok
Legjobbfelnőttcsapatok
*olimpiaisportágak:CSMszabadfogásúbirkózás–országosbajnok
*nemolimpiaisportágak:Romgaz-Elektromarosnőiteke–országosbajnok,Világkupa5.hely
Legjobbifjúságiak
1.SzászTibor(teke,CSM)–tandemifjúságivilágbajnok
2-10.GeorgianaLircă(birkózás,ISK)–Eb-ezüstérmes;SchlierZsuzsa(vívás,ISK)–országosbaj-

nok,Eb4.helyezett;MariusCornea(kendó,Kashi)–Eb-bronzérmes;DragoşBoroş(dzsiudzsicu,Sa-
kura)–vb-ezüstérmes;AlexandruMatea(szabadfogásúbirkózás,ISK)–országosbajnok,Eb5.
helyezett;DariusFăgăraş(atlétika,Sportlíceum)–Balkán-bajnok;AncuţaUngurean(evezés,Mureşul)
–Balkán-bajnok;MihneaOgnean(sakk,ISK)–Európa-bajnok;TanásziNorbert(karate,TigerBudo)
–Európa-bajnok.
Legjobbifjúságicsapatok
1.ISKszabadfogásúbirkózás–országosbajnokU20ésU17
2.CSMnőikézilabda–országosbajnok
Legjobbedzők:HorváthAttila(keletiküzdősportok);MihaelaésClaudiuEvi(kézilabda),Gyarmati

Ferenc,FazakasCsabaésVladDragoş(birkózás),OroszIstvánésSeresJózsef(teke),MoldovánÁgos-
ton(testépítésésfitnesz).

Reménységek:AndreeaTîrle(kézilabda,CSM/Arena),AlexArdelean(ökölvívás,DánosiStejarul),
MaraBeian(karate,Sakura),BibliaRóbert(birkózás,szászrégeniISK),BöjtheBenjámin(birkózás,
Mureşul),BorosAlexandra(dzsiudzsicu,Sakura/Hikartitori),DianaBotărel(sporttánc,szászrégeni
HegedűkTánca),CarlaLăcătuş(kézilabda,CSM),ClaudiaCiurar(birkózás,ISK),DacianCostea(at-
létika,Sportlíceum),HorváthEduárd(karate,TigerBudo),KissRoland(kosárlabda,Sportlíceum),
CorinaLupei(kézilabda,CSM/Arena),SorinaMiclea(tenisz,A&ATenis),MarisaMureşan(lovaglás,
Scorilo),PaulaIacob(cselgáncs,Dimas),AndreiPăcurar(birkózás,szászrégeniISK),BrianaRugină
(karate,DragonDo),AndreiSaşebeş(sporttánc,szászrégeniHegedűkTánca),SzántóDávid(karate,Sa-
kura),SzabadosEdina(gyorskorcsolya,Mureşul),SzőcsNorbert(gyeplabda,Sportlíceum),TamásBer-
nadett(birkózás,Mureşul),TamásDávid(dzsiudzsicu,Takenoko),AndreeaUngur(karate,TigerBudo),
UngváriEvelin(asztalitenisz,ISK),VictorVăsieşiu(sakk,ISK),VirágVivien(tekvondó,Xploziv).

Dobogóközelben a marosvásárhelyi csapatok Smelser nélkül még nehezebb
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Szegényes sportgála a többnyelvűség álmával

Bálint Zsombor

Az újságírócsapat az 5. helyen végzett. Fotó: a PRESSing közösségi oldala
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2019. december 13-án kelt

580. számú rendelet
A Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének az összehívásáról 

A Maros Megyei Tanács elnöke,
Figyelembe véve a Maros Megyei Tanács elnöke feladatkörének az átruházására vonatkozó, 2019. december 5-i 569. sz. Maros megyei tanácsi
elnöki rendelet előírásait,
Tekintettel arra, hogy közeledik a folyó év pénzügyi-költségvetési évének a lezárása, és figyelembe véve, hogy meg kell oldani a közügyeket,
A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, a179. cikkely, alátámasztva
a 134. cikkely (1) bekezdése a) pontja, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontjában szereplő előírások alapján

elrendeli:

1. cikkely (1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros ülésre.
(2) A Maros Megyei Tanácsnak a 2019.09.26/115. sz. határozatával jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzata 36.
cikkelyének (1) bekezdése által bevezetett szabály alól kivételesen, kéri a döntéshozó szervnek az összeülését 2019. december 20-án 13 órára.
(3) A soros ülés napirendjének a tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.
2. cikkely. Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság internetes oldalán, és megküldik a megye főjegyzőjének, a megyei taná-
csosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak.

Az ELNÖK nevében Ellenjegyzi
Alexandru Cîmpeanu Paul Cosma 

ALELNÖK FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2019. december 13-i 580. sz. rendeletének melléklete 

A Maros Megyei Tanács decemberi soros ülésének

NAPIRENDTERVEZETE
1. Határozattervezet Maros megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet Maros megye 2019. évi konszolidált költségvetésének az előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet az előző évek halmozott többletéből származó összegnek, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására és a működési sza-
kasznak az ideiglenes kassza hiányai fedezésére való 2020. évi felhasználására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, a 2020. évre érvényes
egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

5. Határozattervezet a 2020. évre Maros megyében, a háztartási szilárd és hasonló hulladékokat kezelő integrált rendszer finanszírozásának az
érdekében a köztisztasági speciális díj jóváhagyására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

6. Határozattervezet a Görgényszentimre, Hősök útja 6. sz. alatti egyes építményeknek a Maros megye köztulajdonából a magántulajdonába való
átutalására vonatkozóan. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet az Aquaserv Rt.-nek koncesszióba adott egyes javak Maros megye köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vo-
natkozóan. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

8. Határozattervezet a Şincan Radu Nicolae  tulajdonában lévő „Marosvásárhely, Dobrogeanu Gherea utca 29. sz. – részleges lebontása, kibővítése
és emeletráépítés, utca menti kerítés” projekt kivitelezésének az érdekében adott szomszédsági beleegyezésre vonatkozóan.

Indítványozó: Alexandru Cîmpeanu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

9. Határozattervezet A Maros megyei SIMDS keretében, a maroskeresztúri szortírozó, komposztáló és átrakó állomás működtetésének, a szortírozó,
komposztáló és átszállító (beleértve a TMB/DDN szállítást) tevékenységeinek a 2018.09.06-i 19.100/683/11i sz. koncessziós szerződése egy ki-
egészítő okiratának a jóváhagyására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a 2016.10.07-i 18920/12I//486 sz. szerződés egy kiegészítő okiratának  a jóváhagyására vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

11. Határozattervezet „A Maros megyei DJ151B és DJ142 Nyárádtő (DN15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN14A) megyei utaknak a modernizá-
lása” projekt európai alapokból való kivitelezésének az érdekében, egyes jóváhagyási intézkedésekre vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

12. Határozattervezet a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság egyes átszervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

13. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat szerkezeti felépítésének és tisztségjegyzékének a jóvá-
hagyására vonatkozó 2018.04.26-i 49. sz. Maros megyei tanácsi határozatnak a módosításáról.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

14. Határozattervezet a Maros megye, Marosvécs 215 sz. alatti székhelyű Marosvécsi Ideg- és Elmegyógyászati Rehabilitációs Központ átszervezési
tervének a jóváhagyásáról.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

15. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági
mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak – amelyeket az állami költségvetésből
az országos helyi fejlesztési program keretében nem támogatnak – a helyi költségvetésből való finanszírozása jóváhagyásáról szóló 2017. március
16-i 28. sz. Maros megyei tanácsi határozattal jóváhagyott „DJ154J Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak 0+000-0+631 km és 4+726-
12+684 km, Maros megye” beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan.

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

16. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Az ELNÖK nevében Alexandru Cîmpeanu ALELNÖK



ADÁSVÉTEL

ELADÓ kövér disznó. Tel. 0740-463-

935. (5695)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat. Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (5138)

TETŐT, csatornát, lefolyót javítunk,

kicseréljük a törött cserepeket. Tel. 0747-

816-052, 0742-421-164. (5655)

VÁLLALUNK: festést, udvartakarítást,

padló-, falicsempe-lerakást, javítunk

csatornát és lefolyót. Tel. 0747-816-052.

(5656)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel emlékezünk a földi lét-
ből az örökkévalóságba való tá-
vozásának 11. évfordulóján a
marossárpataki id. CZEGŐ 
JÁNOSRA. Betegségét türelem-
mel viselő, családjáért önfelál-
dozó, hűséges, gondviselő
édesapára emlékezünk. Megőriz-
zük egy földi életen át emlékét, a
Jóisten nyugtassa békében. Fia,
felesége, lánya családjukkal és
egyetlen unokája. (sz.-I)

Egy könnycsepp gördül végig az
arcunkon, mert hiányzol nagyon.
Nehéz az életet élni nélküled, el-
felejteni téged soha nem lehet.
Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 15-én ifj. ENGI TIBORRA ha-
lálának 10. évfordulóján. Bánatos
szülei, testvére, nagyszülei és
keresztanyja. Nyugodjon béké-
ben! (5680)

Szomorú szívvel emlékezünk
december 16-án a Dózsa György-i
DÁVID JÓZSEFRE halálának má-
sodik évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama, déd-
nagymama, anyós, rokon és
ismerős,

Dr. MIKLÓSNÉ 
szül. BARTHA ILONA (BABY) 

életének 95. évében november
26-án Budapesten elhunyt.
Hamvait december 17-én helyez-
zük örök nyugalomra a buda-
pesti Farkasréti temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (v.-I)

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték, hogy a szeretett,
drága jó édesanya, nagymama,
dédmama, testvér, anyós, anya-
társ, rokon és jó szomszéd, 

STRASSZER ROZÁLIA 
szül. Tamási

életének 76. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése december 16-án, hétfőn
13 órakor lesz az új kórház mö-
götti szentgyörgyi temetőben,
katolikus szertartás szerint. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (sz.-I)

Mély fájdalommal, Isten akaratá-
ban megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édes-
anya, anyós, nagymama, déd-
mama és rokon, a nagyteremi
születésű 

TAKÁCS VILMA
marosvásárhelyi lakos,

a konzervgyár volt dolgozója,
életének 90. évében csendesen
megpihent. Temetése december
17-én, kedden 12 órakor lesz a
meggyesfalvi református temető-
ben.

A gyászoló család. (sz.-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Fájó szívvel tudatjuk mindenkivel, aki ismerte, hogy december
14-én, életének 87. évében elhunyt 

id. FERENCZ GYULA 
a Bőr- és Kesztyűgyár egykori mérnök igazgatója. 

Személyében egy, a családját, egyházát, munkaközösségét
szerető, értük cselekvő és aggódó embert veszítettünk el. 
Temetése december 18-án, szerdán 12 órakor a marosvásárhe-
lyi református temetőben lesz, unitárius szertartás szerint.
Gyászolják: felesége, két fia, két menye, négy unokája, két uno-
kaveje és kicsi dédunokája. (sz.-I)

ATIMKOPÉKSÉGalkalmaz ELÁRUSÍTÓNŐKET: Unirii és kör-
nyéke (Annamari, tel. 0756-128-308), November 7. negyed és kör-
nyéke (Lilla, tel. 0756-128-311); Meggyesfalva (Kinga, tel.
0756-128-309); Tudor negyed (Andi, tel. 0756-128-312), Rozália, tel.
0756-128-310. (64225-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba. Bővebb információ a 0265/224-300-as
telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon 

a Cariere címszónál. (sz.-I)

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között. 

Várjuk Önöket!

Fúróval kevert palacsintatésztát 
a karácsonyi vásárban

Húszezer lejre bírságolták
Húszezer lejes bírságot kell
kifizetnie egy kereskedőnek,
akit lefilmeztek, amint a
nagybányai karácsonyi vá-
sárban fúrógéppel egy föl-
dön levő vederben keverte a
palacsintatésztát.

Dacian Manoliu, a Máramaros
megyei fogyasztóvédelmi fel-
ügyelőség vezetője pénteken el-
mondta, elrendelték az illető
kereskedelmi egység tevékenysé-
gének ideiglenes felfüggeszté-
sét is.

„Azonosították a karácsonyi
vásáron jelen levő, nagybányai
céget és a megállapított kihágá-
sok, a munkakörülményekre vo-

natkozó előírások be nem tartása
miatt intézkedést foganatosítottak
ellene, és 20 ezer lejre meg-
bírságolták. Elrendelték egy-
úttal a tevékenysége ideiglenes
felfüggesztését is” – mondta el
Manoliu.

A kereskedőt lefilmezték,
amint a nagybányai karácsonyi
vásárban fúrógéppel egy földön
levő vederben keverte a pala-
csintatésztát.

A tavaly a gesztenyefesztiválon
is lefilmeztek egy kereskedőt,
amint hasonló módon készítette
elő a palacsintatésztát, a fogyasz-
tóvédelem őt 30 ezer lejre bírsá-
golta. (Mediafax)

Életbe lépett 
az új vasúti menetrend

Vasárnap lépett életbe az új
vasúti menetrend, amely
2020. december 12-éig lesz
érvényes – írta közleményé-
ben a román vasúttársaság
(CFR).

A dokumentum szerint a vasúti
személyszállítást a piaci igények-
hez igazítják mind az indulási idő-
pontok, mind a szállítási kapacitás
optimalizálása révén, a rendelke-
zésre álló források keretein belül.

Az új, 2019–2020-as vasúti me-
netrend szerint naponta átlagosan
1.230 vonat fog közlekedni.

Háló- és fekvőkocsik a követ-
kező útvonalakon közlekednek:
Bukarest – Temesvár, Bukarest –
Kolozsvár, Bukarest – Nagyvárad,
Bukarest – Szatmárnémeti, Buka-
rest – Nagybánya, Bukarest – Má-
ramarossziget, Bukarest – Iaşi,
Bukarest – Suceava, Temesvár –
Iaşi, Bukarest – Botoşani, Buka-
rest – Beszterce és Bukarest –
Vatra Dornei.

A nemzetközi forgalom vonat-
kozásában új vonat indul (143/686
és 687/144) a CFR, a MÁV Start
Hungary és az ÖBB Ausztria
együttműködésben, amelyet 2020-
ban vezetnek be a Szatmárnémeti
– Budapest – Bécs útvonalon és
vissza.

Ezenkívül a 2020-as nyári sze-
zonban az IR 461/460 szerelvény-
hez közvetlen kocsit kapcsolnak a
Bukarest – Isztambul útvonalra és
vissza.

A 2020-ra szóló utazási ajánla-
tokat illetően a CFR új kísérleti
programot hirdetett meg a külvá-
rosi térségek és az ország nagyobb
városai közötti ingázóforgalom
ösztönzésére és vonzerejének nö-
velésére: a Regio vonatokra kivál-
tott bérletekkel az Interregio
vonatokon is utazni lehet, legfel-
jebb 30 km távolságon belül. Ez
az ajánlat 2019. december 15-étől
érvényes, és nem vonatkozik a
nemzetközi vonatokra. (Agerpres)



SzilveszterBulgáriában:
Albena

Időpont: 2019.12.30.–2020.01.02.
Szálloda:
PrimaSol
Ralitsa
Superior3*
Ár: 242
EUR/fő/3
éjszaka
Ellátás: 
allinclusive

Élőzene,medencehasználatazárban.
Részletek irodánkban!
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A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás
alkalmaz

AUTÓ-VILLANYSZERELŐT
Követelmények:
–autó-villanyszerelőiszakképesítés
Előnytjelent:
–autó-elektronikaiismeretek
–gyakorlataszakmában
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–érvényesszakmaitanúsítvány(attesztát)
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