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Változtatni kell a közbeszerzéseken
Perek a katolikus
iskola ellen

Bár azt hihettük, hogy minden rendben van, a jelek szerint a 2019-es iskolai év első féléve sem telhetett el
nyugodtan a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumban, ugyanis két per indult
az iskola ellen, amelyek közül az
egyikben a tanintézmény számára
kedvezőtlen ítélet született a Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróságon november utolsó napjaiban. A perekről
dr. Tamási Zsolt iskolaigazgatót kérdeztük.

____________4.
Megszólaltatják
a köveket
Autópályavég Radnótnál

Június végére átadásra kerülhet az erdélyi autópálya Radnót–Maroskece 17,9 kilométeres szakasza, de a következő,
Aranyosgyéresig megépítendő 15,6 kilométer munkálataival
nagy gondok vannak – nyilatkozta január 10-én Lucian Bode
szállítási miniszter Nyárádtőn, az újságírók jelenlétében tartott munkamegbeszélést követően. A közúti infrastruktúrát
kezelő országos társaság, a kivitelezők, valamint az alvállalkozók és beszállítók vitájából kiderült, hogy az autópályaépítés rossz jogszabályok és szervezési, engedélyeztetési
akadályok miatt halad csigalassúsággal.

Karácsonyi Zsigmond

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Fővállalkozói megbízhatóság
– Mi azt szeretnénk, hogy mindkét szakasz még az idén elkészüljön.
A jelen levő fővállalkozók szerint ez megoldható. A Radnót–Maroskece
közt építő Astaldi tartja a módosított ütemtervet, még az év közepéig átadhatják a Radnótot és Ludast elkerülő pályaszakaszt. De nagy kérdés a
Maroskece és Aranyosgyéres közötti részt építő Straco esete – nyilatkozta Lucian Bode miniszter. – Ami pedig az alvállalkozókkal és beszállítókkal való kapcsolatot illeti, határozottabban fogunk fellépni. Javítani
kell a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság és a beruházók közti
kapcsolaton is, de a legnagyobb gond, hogy a Straco nem fizeti ki beszállítóit és alvállalkozóit.
(Folytatás a 4. oldalon)

Tavaly december közepén egy hirdetőoszloppal és az arra helyezett fotókkal bővült a marosvásárhelyi Aurel
Filimon – volt Iskola – utcai, az izraelita hitközség által működtetett zsidó
múzeum, amelyet 2018. június 24-i
megnyitása óta sokan felkerestek. A
szervezet nemcsak a múzeum fenntartásával foglalkozik – amint az előző
években az érdeklődők tapasztalhatták –, az egyházi szertartások mellett
kulturális rendezvényeket tartanak a
zsinagógában, ugyanakkor nemcsak
Marosvásárhelyen, hanem a megyében is gondozzák közösségük emlékhelyeit.

____________6.

Leköröztek

Antalfi Imola
A Maros Megyei Tanács ügykezelésében levő megyei klinikai kórházhoz tartozó bunker megépítésén kívül nem sok újonnan épített
állami egészségügyi építkezésről lehet beszámolni a megyében.
Pedig valamikor, még az első liberális kormány idejében, Eugen
Nicolaescu szaktárcavezetővel az élen, a megye nem szenvedett hiányt nagy ígéretekben. Ezek közül is a legnagyobb a regionális sürgősségi kórház építése volt, egyike annak a nyolc hasonló
beruházásnak, amit a volt miniszter beharangozott. Szó volt emellett Segesváron egy új kórház építéséről (egy sportpályán), sejt- és
szövetbank létesítéséről a sürgősségi kórház keretében, újabban
pedig súlyos égési sérülteket ellátó klinika építéséről, amire Sorina
Pintea volt egészségügyi miniszter azt mondta, pénz van, terv van,
célegyenesben a beruházás, aztán maradt a nagy semmi... Mindezek közül a regionális kórháznak az évek során karcsúsított ötlete
bizonyult maradandónak, kormányokon átívelőnek.
Csakhogy nem Marosvásárhelyen. A kezdeti nyolc beruházás fokozatosan négyre csökkent, majd háromnál maradt végleges.
Ilyen egészségügyi csúcsintézmény lesz tehát Kolozsváron, Jászvásáron és Craiován. A jászvásári esetében már kiírták a tervezésre a versenytárgyalást, a pénteki hírek szerint a belföldi
szakportálon és az európai közbeszerzési értesítőn megjelent a
kiírás a kolozsvárira is.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 3 perckor,
lenyugszik
16 óra 59 perckor.
Az év 13. napja,
hátravan 353 nap.

Ma VERONIKA,
holnap BÓDOG napja.

A nagyvilág és a főváros helyett a falut választotta

Bővülő orvosi ellátás Kibéden

IDŐJÁRÁS
Napos idő

Hőmérséklet:
max. 10C
min. -40C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

19, 16, 43, 5, 37 + 12

NOROC PLUS: 0 7 6 6 7 9

45, 4, 8, 44, 27, 9

NOROC: 9 8 2 3 9 0 8

12, 32, 13, 19, 31, 40

SUPER NOROC: 2 0 5 0 8 1

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Jogi tanácsadás 17 órától

Január 15-én, szerdán délután a megszokott időponttól eltérően, egy órával később, 17 órától tart jogi tanácsadást
előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd szerkesztőségünk
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Dávid Ferenc-domborművet avatnak

Január 19-én, vasárnap a 11 órai istentisztelet után a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius templom külső falán
Dávid Ferenc-domborművet avatnak. A dombormű Gyarmathy János és Makkai István alkotása. Az ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot Bálint Benczédi Ferenc
unitárius püspök végzi, ezt követően művészi műsorra kerül
sor – tájékoztatott Nagy László, az egyházközség lelkésze.

Holnaptól lehet helyi adót fizetni

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adó- és Illetékügyi Osztálya január 14-étől, keddtől fogadja a helyi adófizetőket, jogi és magánszemélyeket. A Tudor negyedi
ügyfélszolgálati irodában csak a magánszemélyek fizethetik
ki az adót. A magánszemélyek a www.tirgumures.ro honlapról a ghiseul.ro applikáció megnyitásával, a jogi személyek
a Globalpay applikáció segítségével bankkártyával online is
fizethetnek. Mindehhez belépési jelszót kell igényelni. Az ingatlan felméréséről szóló jelentést március 31-ig várják.

Rövid terápiás program
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány idei első – tizenkét napos –
rövid terápiás programját február 17–28. között tartják Magyarózdon, a Drogterápiás Otthonban. A Bonus Pastor Alapítvány 15 éve szervez rövid távú terápiás programokat
szenvedélybeteg férfiak és nők számára. A programokon
való részvételt azoknak is ajánlják, akik hozzátartozóként
keresnek segítséget szenvedélybeteg társuk számára. Az
évente négy alkalommal megrendezett programok jó alkalmat nyújtanak a szenvedélybetegség mibenlétének megismerésére, a hozzá kapcsolódó problémák és tévhitek
felismerésére, ill. a változtatásra való készség és a motiváltság növelésére. A Maros megyei érdeklődők február
10-ig az alábbi elérhetőségen tájékozódhatnak: Bartha
Éva: 0740-056-691.

MNYK – Soós Zoltán-találkozó

A Magyar Nyugdíjasok Klubja (MNYK) január 15-én, szerdán 16 órától találkozót szervez Soós Zoltán polgármesterjelölttel az RMDSZ Maros megyei székházában,
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, I. emelet.

Lőgyakorlat éles lőszerrel

A január 13–17. közötti időszakban 8 és 16 óra között a
marosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatot tartanak, amikor
is éles lőszert használnak a honvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági intézmények Maros megyei egységei. Felkérik a térség lakosságát, hogy ilyen körülmények között kerülje
el a lőtér környékét, mert fennáll a testi sérülés vagy akár az
elhalálozás veszélye. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium nem vállal semmilyen felelősséget.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Dr. Sebesi Szilárd családorvosként rendel, de más szolgáltatásokat is vitt a faluba

orvosként
édesapja
Fiatal
nyomdokaiba lépett, néhány
éve Kibéden nyitott rendelőt,
nagy a páciensköre, és jövőt lát
itthon is. Phd. dr. Sebesi Szilárd
megértette a vidéki betegek
igényét.

Gligor Róbert László

Nem csupán családorvosi rendelő
várja Kibéden az orvoshoz fordulókat.
Az ősz óta szakorvosok is rendelnek a
községben. Mintegy öt éve dolgozik
Kibéden Sebesi doktor, ő látja el a
szomszédos Makfalva, a félreeső Szolokma és Székelyabod lakóit, valamint
Hármasfalu egy részét is. Mintegy két
és fél ezer személy családorvosa, hetente öt napot vidéki páciensei körében
tölt. Munkája során sokat beszélget az
emberekkel és megértette igényüket:
jó lenne szakrendelést hozni a vidéki
falvakba is. A legtöbb idősebb ember
ritkán mozdul ki a faluból, a román
nyelvet sem ismerik kellőképpen, nem
beszélve arról, hogy nem tájékozottak
a tömegközlekedési feltételekről és a
szakorvosokhoz való bejutás sem egyszerű. Ezért tavaly ősztől a családorvosi rendelő mellett szakrendelés is
van Kibéden: hetente kétszer, kedden
délután és csütörtökön délelőtt, ha
pedig nagy az igény, szombaton délelőtt is a belgyógyászhoz fordulhatnak
a betegek, kéthetente, kedden délelőtt
bőrgyógyász fogadja őket, kéthetente
pedig gyermekorvos érkezik – mindannyian Marosvásárhelyről. Olyan orvosi vizsgálatokat is elvégeznek,
amelyek csak nagyvárosokban hozzáférhetők, például a „vámpírterápia”, de
az echográfiai vizsgálattól kisebb sebészeti beavatkozásokig sok mindent
helyben megoldanak. Átlagban napi
tíz pácienst fogadnak a szakorvosok, ő

RENDEZVÉNYEK

családorvosként 30-40 személyt vizsgál meg a rendelőben vagy a beteg otthonában.
A leggyakoribb betegségek a szedentarizmus, a kevés mozgás következtében a szív- és érrendszeri
betegségek, májzsírosodás, magas vérnyomás. A régen faluhelyen nem létező eme betegségek mellett egyre
több pszichés tünetet is felfedez.
Mivel pszichiátriai doktorátusa is van,
Sebesi doktor azt is elképzelhetőnek
tartja, hogy hetente egyszer pszichiáterként is rendel majd vidéken.
Egyetlen asszisztens dolgozik mellette, de jó kapcsolatban áll a falvakban a Caritas működtette otthoni
beteggondozókkal, akik képzettek, jól
végzik a dolgukat, jelzik a gondokat az
orvosnak. Nemrég gyógyszertár is
nyílt a rendelő mellett, s mivel az
addig létező gyógyszerpont nem volt
hajlandó fejlesztésbe fektetni, hogy
gyógyszertárrá váljon. Mentőautót
főleg Szovátáról vagy Erdőszentgyörgyről küldenek ki, de a jövőben
nem kizárt, hogy ilyen téren is lépjenek. Nem vetik el a gondolatát annak
sem, hogy laborszolgálatot indítanak
be, mintákat gyűjtenek és elemeznek,
az egészségbiztosítási pénztár anyagi
kereteinek függvényében.
Sokan igénylik
A rövid működés ellenére sok pozitív visszajelzést kaptak a betegektől a
szakrendelést illetően. Sebesi doktor
néhai édesapja az önkormányzat épületében rendelt egy kis helyiségben,
amikor fia 2015-ben a helyébe lépett,
saját családi ingatlanjukban rendezte
be a rendelőt, azóta az épületet teljesen átalakították, hogy a szakrendelés és a gyógyszertár is itt
működhessen. Kibéden most épül
egy tágas, kétszintes orvosi rendelő,
de Sebesi doktor nem kíván átköl-

Pótszilveszter január 24-én

Az Erdélyi Magyar Baloldal, valamint a Magyar Nyugdíjasok Klubja felhívja a tagság figyelmét, hogy a január
10-re tervezett pótszilveszteri ünnepséget objektív okok
miatt január 24-re halasztották. A részvételi díjat az Erdélyi Magyar Baloldal székhelyén lehet befizetni hétfőtől
csütörtökig 9-11 óra között. Cím: Dózsa György utca 9.
szám, első emelet. Tel: 0744-928-299.

Utószilveszteri hangverseny

Január 16-án, csütörtökön és 17-én, pénteken 19 órakor
rendkívüli szilveszterutói hangversennyel folytatódik a
szórakoztató zene fesztiválja a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Shinya Ozaki, közreműködik Egyed
Apollónia szoprán. Műsoron: F. Suppé-, Josef Strauss-,

Fotó: Gligor Róbert László

tözni. Amikor a saját épületébe fektetett, valószínűleg az önkormányzat
még nem tudta, hogy lesz ilyen beruházás, így most már marad a helyén.
Ha további szakorvosok érkeznek a
településre, az nem fogja rontani az
ő rendelője melletti szolgáltatás lehetőségeit, annál jobb lesz a betegeknek, ha több szakorvos lesz.
Jelenleg ő az egyedüli családorvos a
községben, de nem tart attól, hogy
elveszíti a betegeit, ha egy újabb
családorvos érkezne Kibédre. A
meglévő páciensek mellett egyre
többen érdeklődnek a kibédi rendelő
iránt a szomszédos településekről, de
még Szovátáról is, sőt marosvásárhelyi fiatalok is jelentkeztek nála.
Nem kívánkozik el
Sebesi doktor sok ajánlatot kapott
külföldről is, Budapestre is próbálták
csábítani, de ő nem kíván innen elmenni. Jól érzi magát a kibédi rendelőben, páciensei és itteni, valamint
marosvásárhelyi rokonai, barátai, családja körében. Itt akar dolgozni, mert
úgy érzi, nem feltétlenül a nagyváros
nyújt érvényesülést és nem csak a
nagy fizetés jelenti a legnagyobb elégtételt az ember életében és munkájában.
Még nem készült el az épület
Az önkormányzatnál érdeklődve,
Orbán Sándor alpolgármestertől megtudtuk, a rendelő felépült, de még vannak apróbb utómunkálatok, amit csak
a tavasz folyamán tud elvégezni a kivitelező, a lépcsőépítés és külső térrendezés is ezután következik.
Szeretnének több szakorvosnak lehetőséget adni szakrendelésre a településen, de egyelőre nincs konkrét
megállapodás. Annál több viszont az
érdeklődő fogorvos, aki szívesen
nyitna a helységben hiánycikknek számító rendelőt.

Johann Strauss-, Lehár-, Csajkovszkij-, Gounod-,
Grieg-, Muszorgszkij-művek.

Csereklub a Góbé Antikváriumban

Január 18-án, szombaton 10–14 óra között a marosvásárhelyi Góbé Antikvárium régiségkereskedés csereklubot szervez gyűjtőknek. Az Arató utca 6. szám alatti
antikváriumban havi rendszerességgel, minden hónap
harmadik szombatján van csereklub.

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 alattiaknak. Muzsikál Sinkó András, a Prücsök zenekar és
az Öves együttes. Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő
szükséges.
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Az Európai Bizottság regisztrálta
a Minority SafePack aláírásait

Az Európai Bizottság online rendszerében regisztrálta a Minority
SafePack európai polgári kezdeményezés aláírásait – közölte az
uniós bizottság pénteken.

A regisztrációt követően az Európai
Bizottságnak fél év áll rendelkezésére,
hogy kialakítsa álláspontját, valamint
döntést hozzon a jogalkotási folyamatról.
Az Európai Parlamentben (EP) továbbá
minden érdekelt fél részvételével vitára
kerül sor, valamint az EP plenáris ülése
is vitára bocsátja a kezdeményezést.
Azt közölték, hogy Európai Unió őshonos kisebbségei, nemzeti közösségei
számára uniós támogatást és védelmet
kérő kezdeményezés aláírásait online
nyújtották be. Ezt követően egy hónapon
belül az uniós bizottság személyes találkozót kezdeményez, amelyen a témával
foglalkozó uniós biztosok és főigazgatók

fogadják a kezdeményezők és az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója
(FUEN) képviselőit.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség által kezdeményezett, a FUEN
által koordinált aláírásgyűjtés 2017 áprilisában indult, és a rendelkezésre álló
egy év alatt összegyűjtött támogatói nyilatkozatok közül a 28 uniós tagállam
szakhatóságai 1 128 385-at hitelesítettek. A Minority SafePack célja, hogy az
Európai Unió jogi lépéseket tegyen a
nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó
emberek védelmének javítása, valamint
az unió kulturális és nyelvi sokszínűségének megerősítése érdekében.
„Az aláírások benyújtása fontos lépés
a Minority SafePack történetében. Ez az
előfeltétele annak, hogy februárban személyesen ismertessük terveinket a biztosokkal és főigazgatókkal, valamint hogy

benyújtsuk a szakértői csoportunk által
előkészített jogszabálytervezeteket” –
közölte Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője, a FUEN elnöke az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában.
A képviselő elmondta, a tervezett
uniós parlamenti plenáris vita szintén
nagy lehetőség a szervezők számára.
Amennyiben ugyanis a vita támogató
határozattal zárul, az hatalmas nyomást
jelent majd az Európai Bizottságra, hogy
kedvezően döntsön a jogalkotásról. Beszámolt arról is, hogy a szervezők folytatják az európai fővárosokban végzett
tevékenységüket, kormányokat és nemzeti parlamenteket kérve arra, jelezzék
támogatásukat az uniós bizottságnak,
hogy maguk is fontosnak tartják a jogalkotást az őshonos kisebbségek ügyében.
(MTI)

2020 az erős magyar közösségek éve a nemzetpolitikában

Az idei a közösségépítés éve a nemzetpolitikában;
a magyar kormány kiemelt célja a külhoni magyar
közösségek szülőföldön való boldogulásának segítése, ezért folytatja a határon túli családok támogatását és a magyar közösségek gazdasági
megerősítését – közölte a Miniszterelnökség vasárnap.

A tájékoztatás szerint a megvalósuló programok mindegyikében kiemelt figyelmet kap az ifjúság, a fiatal nemzedék.
Elindul idén az erős magyar közösségek éve tematikus
programsorozat. A program célja, hogy bemutassa a magyar
nemzet elmúlt száz évben elért közös eredményeit, a világszínvonalú sikerektől a kisközösségi eredményekig, olyan magyar közösségeket állítva a középpontba a Kárpát-medence és
a világ minden tájáról, amelyek példaként szolgálhatnak az
összmagyarság számára – írta a Miniszterelnökség.
A közlemény szerint a határon túli magyarság idén is számíthat a régiós gazdaságfejlesztési programok támogatásaira.
A Vajdaságban úttörő jelleggel tavaly elindított, a külhoni magyarság gazdasági megerősítését szolgáló nagyvállalkozói
mentorképzést pedig a többi határon túli magyar régióra is kiterjesztik 2020-ban.
Folytatódik a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program
is, ennek köszönhetően mintegy 110 új óvoda és bölcsőde épül
és több mint 700 intézmény újul meg a Kárpát-medencében.

A Határtalanul! program keretében a 2019/2020-as tanévben több mint 101 ezer magyarországi iskolás kap lehetőséget
arra, hogy a határon túli magyar területekre utazzon és megismerkedjen a külhoni magyar közösségekkel.
Megduplázott keretösszeggel valósul meg A magyar kultúráért és oktatásért című pályázat, amely az ifjúsági és cserkészközösségek, a diaszpóra, valamint a testvértelepülési
kapcsolatok támogatását célzó pályázatokkal együtt az idén
is több ezer külhoni magyar szervezet programjainak lebonyolítását teszi lehetővé.
Folytatódik a diaszpórában és szórványban élő magyarság
identitásának megerősítését célzó Kőrösi Csoma Sándor- és
Petőfi Sándor-program, amelyek keretében idén is több mint
kétszáz ösztöndíjas segíti a magyar közösségek megmaradását
a világ minden táján.
A 2019-ben megduplázott keretösszegű kárpátaljai szociális
programcsomagnak köszönhetően 2020-ban is jelentős anyagi
támogatásban részesül a jelenleg legnehezebb helyzetben lévő
nemzetrész, a kárpátaljai magyar közösség.
Továbbra is kiemelt támogatásra számíthatnak a külhoni
magyarság megmaradását szolgáló oktatási és kulturális intézmények. A cél, hogy az anyanyelvi oktatás lehetősége továbbra is minden régióban biztosítva legyen a határon túli
magyarság számára a bölcsődétől az egyetemig – közölte a
Miniszterelnökség. (MTI)

Simon Coveney: az EU „nem hagyja magát siettetni”

Az Európai Unió „nem hagyja magát siettetni” a
Nagy-Britanniával tervezett szabadkereskedelmi
megállapodással – mondta vasárnap az ír miniszterelnök-helyettes.

Simon Coveney a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorának nyilatkozva kijelentette, hogy a megállapodásról
szóló tárgyalások valószínűleg egy évnél tovább tartanak majd.
London a brit EU-tagság e hónap végén esedékes megszűnése (Brexit) után széles körű, az árukra és a szolgáltatásokra
egyaránt kiterjedő szabadkereskedelmi megállapodást szeretne kötni az EU-val. Az ennek elérésére szolgáló, alapesetben december 31-ig tartó átmeneti időszakot ugyanakkor a
hivatalos brit álláspont szerint nem lehet meghosszabbítani, sőt
a brit kormány törvényben kívánja megtiltani saját magának
és a parlamentnek az átmeneti időszak meghosszabbítását.
Az ír miniszterelnök-helyettes azonban a vasárnapi BBCinterjúban kijelentette: ha a brit parlament „hoz egy törvényt,
amely kimond valamit”, nem jelenti azt, hogy ehhez a többi
27 EU-tagországnak is tartania kell magát.
Simon Coveney szerint az EU azzal a hozzáállással kezd
hozzá a szabadkereskedelmi tárgyalásokhoz, hogy a lehető
legjobb megállapodást érje el, de „siettetni nem hagyja magát
csak azért, mert Nagy-Britannia elfogadott egy törvényt”.
Hozzátette: korántsem csak a jövőbeni kereskedelmi viszonyról kell megállapodni Londonnal, rendezni kell olyan kérdéseket is, mint a polgári repülés, a halászati jogok vagy az

adatforgalom. Arra a felvetésre, hogy a Bank of England – a
brit jegybank – kormányzója a minap aggályainak adott hangot a londoni pénzügyi szolgáltatási szektor és az EU jövőbeni
szabályozói viszonyrendszerével kapcsolatban, az ír miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott: Londonban „talán kezd
végre leesni a tantusz”, hogy ha Nagy-Britannia elhagyja az
uniót, amelynek több mint négy évtizedig tagja volt, akkor „a
dolgok nem maradnak ugyanúgy, mint eddig”.
Coveney szerint a Brexitnek következményei lesznek, miután Nagy-Britannia úgy döntött, hogy másfelé veszi az
irányt, és a továbbiakban nem lesz részese annak a kollektív
menedéknek, amelyet az EU-tagság nyújt.
Mark Carney, a Bank of England kormányzója a jegybank
minapi szakmai műhelyfórumán kijelentette: a brit hazai össztermék (GDP) értéke jelenleg már mintegy 3 százalékkal alacsonyabb annál a szintnél, amelyet a 2016-os népszavazás óta
érvényesülő globális keresleti folyamatok alapján mára el lehetett volna érni a Brexithez köthető bizonytalanságok visszahúzó hatása nélkül.
A brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott népszavazáson
a résztvevők szűk, 51,89 százaléka a kilépésre voksolt.
Mark Carney a Bank of England szakmai fórumán elmondta azt is, hogy a brit üzleti szektorban végrehajtott beruházások értéke a legutóbbi hét negyedévből négyben
csökkent, és jelenleg mindössze 1,5 százalékkal magasabb,
mint a népszavazás idején. (MTI)

Általános választójogot követelnek
Hongkongban
vezet váltott ki, mára azonban a Peking-barát kormányzattal

Ezrek vonultak utcára Hongkong üzleti negyedében
vasárnap az általános választójog bevezetését követelve a szeptemberben esedékes törvényhozó tanácsi
választásokra – számolt be internetes oldalán a South
China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.

A demonstrációt egy nappal a tajvani elnökválasztás után
tartották, amelyen Caj Jing-ven leköszönő elnök, a függetlenségpárti Demokratikus Haladás Pártjának (DPP) politikusa rekorderedménnyel diadalmaskodott a Kínával szorosabb
kapcsolatok fenntartását szorgalmazó Nemzeti Párt (Kuomintang) jelöltjével szemben. Az eredményt széles körben Caj határozott kiállásának tulajdonítják a pekingi vezetéssel
szemben.
Caj győzelmét a hongkongi demokráciapárti aktivisták is
nagy örömmel fogadták, a SCMP szerint ugyanis úgy vélik, a
tajvani választási eredmény újabb lendületet adhat a Hongkongban immár hetedik hónapja tartó tüntetéshullámnak,
amelyet eredetileg a kiadatási törvény módosítását célzó ter-

szembeni általános tiltakozássá alakult.
A vasárnap tartott megmozdulás résztvevői arra kérték a
nemzetközi közösséget, hogy alkalmazzanak szankciókat a
hongkongi hatóságokkal szemben abban az esetben, ha az általános választójogra vonatkozó követelést nem teljesítik. A
szervezők szerint a szankciókat a kormányzat tisztviselőire és
a rendőrökre is ki kellene terjeszteni, amiért megsértették az
ott élők emberi jogait.
A megmozdulás szervezői szerint vasárnap mintegy 36
ezren vonultak utcára, míg a rendőrség háromezerre becsülte
a résztvevők számát a tüntetés tetőpontján. Az eseményen
egyúttal egy jövő vasárnapra tervezett, „általános ostrom a
kommunisták ellen” néven meghirdetett demonstrációra toborozták a résztvevőket.
Az SCMP tudósítása szerint a tiltakozás békésen zajlott,
csupán kisebb incidensekről számoltak be, de nem volt
összecsapás a rendőrök és a tüntetők között.(MTI)

Ország – világ
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Románia nyomon követi
az iráni eseményeket

Ezt közölte a külügyminisztérium, miután Irán elismerte, hogy lelőtte az ukrán utasszállító repülőt. Ez
magában foglalja a diplomáciai kapcsolatokat szabályozó bécsi egyezmény és a gyülekezés szabadsága
betartásának követését – áll a minisztériumi közleményben. Több száz diák gyűlt össze szombaton
este Teheránban, hogy megemlékezzen az Irán által
„tévedésből” lelőtt ukrán utasszállító repülőgép áldozatairól. Az Iráni Forradalmi Gárda egyik vezetője
révén „teljes felelősséget” vállalt az ukrán repülőgép
lelövéséért – jelentette az AFP és a Reuters. A Teheránból Kijevbe tartó Boeing 737-es gép szerdán reggel zuhant le, fedélzetén 176 utassal, akik
valamennyien életüket vesztették. (Agerpres)

Elhalasztják a gyermeknevelési
pótlék megkétszerezését

Valószínűleg elhalasztják a gyermeknevelési pótlék
megkétszerezését előíró törvény hatályba léptetését,
jelentette be Ludovic Orban kormányfő pénteken.
Hozzátette, bár az államelnök azt mondta, hogy
szándékában áll kihirdetni a törvényt, a kormány
abban a helyzetben van, hogy ha akarná se tudná
növelni a gyermelnevelési pótlékot. A legnagyobb valószínűséggel a törvény hatályba lépésének az elhalasztását fogják választani megoldásként, amíg
lehetőség nem lesz az állami büdzsében elkülöníteni
a szükséges pénzforrásokat. Ezt csak költségvetéskiigazításkor lehet megtenni, amelyre azonban csak
július elseje után kerülhet sor – mondotta Orban a
Klaus Iohannis államfővel pénteken folytatott egyeztetést követően, amelyen ez a téma is napirenden
volt. (Agerpres)

Teherautókat vásárol a hadsereg

A tavalyi év utolsó napján 942 katonai teherautó beszerzéséről írt alá szerződést 216 millió euró értékben a védelmi minisztérium az olasz Iveco Defence
Vehicle SPA-val – közölték a szerződő felek. A védelmi tárca szerint a szerződés négy évre szól, és a
beszállítónak Romániában kell a járműveket előállítania. Az ellentételezési (offset) feltételek szerint a
gyártás, összeszerelés és karbantartás romániai honosítása révén az Ivecónak a szerződés értéke legalább 80 százalékát kell majd visszaforgatnia a
román védelmi ipar fejlesztésébe. A mostani szerződés egy nagyobb, 2900 katonai teherautó beszerzését célzó keretmegállapodás része, amelyet a 2018
júliusában kiírt közbeszerzés alapján kötött az Ivecóval a védelmi tárca. A hadsereg 2015-ben 57, 2017ben pedig 173 katonai teherautót vásárolt már az
Ivecótól. A legfelsőbb védelmi tanács 2017 augusztusában hagyta jóvá a hadsereg felszerelésének
tízéves fejlesztési tervét, amelynek értelmében Románia 9,8 milliárd euró értékben vásárol fegyvereket
és katonai eszközöket. (MTI)

Támogatás a fiatal gazdáknak

Idén először mezőgazdasági területeket utal ki az
állam a fiatal gazdáknak az Állami Birtokok Ügynöksége (ADS) által ügykezelt területekből – közölte vasárnap
Adrian
Oros
mezőgazdasági
és
vidékfejlesztési miniszter. – 2020-ban először a pénztámogatás mellett megpróbálunk majd 50 hektárnyi
mezőgazdasági területet is kiutalni a fiatal gazdáknak. A bizonyos területekre kötött koncessziós szerződések ebben az évben lejárnak, és nem fogjuk
meghosszabbítani őket – fogalmazott a tárcavezető
egy kolozsvári sajtótájékoztatón. Oros szerint a gazdatársadalom elöregedése még inkább indokolttá
teszi, hogy fiatal gazdák is részesüljenek ezekből a
területekből. A miniszter szerint az ADS 319.390 hektárnyi mezőgazdasági területet ügykezel, ebből
111.640 ha van telekelve. (Agerpres)

Leköröztek

(Folytatás az 1. oldalról)
Úgyhogy ismét leköröztek, lemaradtunk, miközben a
kórház–orvosi egyetem–városvezetés pár éve, félretéve
(legalábbis látszólag) a nézeteltéréseket, összefogott, és
megegyeztek, hogy Marosvásárhely érdekeit tartva szem
előtt, lobbizni fognak az egészségügy fejlesztéséért. A
jelek szerint hatástalan volt a lobbi, hiszen az eredmények önmagukért beszélnek.
A kolozsvári regionális kórháznál maradva, persze
ennek építése sem megy gyorsan, hiszen az ajánlatok
benyújtása (határidő február 17.) után a licit nyertese
(ahhoz is hónapok kellenek, míg kiderül, melyik cég
nyert a legjobb ajánlattal, és megóvták-e a versenytársak vagy sem az eredményt) a szerződés aláírását követően egy év alatt kell elkészítse a műszaki tervet.
Azután jön a kivitelezés. Nagy értékű – közel 69 millió
lejes – munkáról lévén szó, bizonyára lesznek jelentkezők a 849 ágyas kolozsvári regionális kórház megtervezésére és nem utolsósorban felépítésére. A három
kórház építése úgy válhat valóra, hogy az Európai Bizottság tavaly ősszel úgy döntött, a strukturálisreformtámogató szolgálat révén hozzájárul három romániai
regionális sürgősségi kórház megépítéséhez. E segítség
nélkül, saját forrásokra alapozva, lehet, hogy mind a
nyolc beígért regionális kórház építése csak üres kampányszlogen maradt volna.
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Változtatni kell a közbeszerzéseken

Lucian Bode, Mara Togãnel és Florin Sorin Scarlat

(Folytatás az 1. oldalról)
Csődeljárás és új pályázat?!
A pénteki megbeszélésen az is elhangzott, hogy a Straco 8 millió lejjel tartozik az alvállalkozóinak.
Egyiknek négymillió lejjel. Emiatt
módosul a munka üteme, csúsznak
a határidők a Maroskece és Ara-

nyosgyéres közötti szakaszon. A fővállalkozó képviselője azzal érvelt,
hogy romániai cégként nincs lehetősége egy külföldi anyacégtől vagy
a bankoktól pénzügyi segítséget
kérni, mint azt versenytársai teszik.
Ennek cáfolatára elhangzott, hogy a
rossz pályázati kiírás, amely a lega-

Perek a katolikus iskola ellen

lacsonyabb árajánlat szerint rangsorolt, tette lehetővé, hogy a Straco a
tervezett kivitelezési összeg 46 százalékáért vállalva a sztrádaépítést,
megnyerje a licitet. Az állam átutalta az elvégzett munka ellenértékét, de a Straco nem fizette ki az
alvállalkozóit és a beszállítóit, akik

Január 15-én dönt a fellebbviteli bíróság

Bár azt hihettük, hogy minden rendben van, a jelek szerint a 2019-es iskolai év első
féléve sem telhetett el nyugodtan a marosvásárhelyi II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumban,
ugyanis két per indult az iskola ellen, amelyek közül az
egyikben a tanintézmény számára kedvezőtlen ítélet született
a
Marosvásárhelyi
Fellebbviteli Bíróságon november utolsó napjaiban. A
perekről dr. Tamási Zsolt iskolaigazgatót kérdeztük.

Bodolai Gyöngyi

– Az ügy nagyon bonyolult.
Ahhoz, hogy a felperesek – a Népi
Mozgalom Pártja részéről Marius
Paşcan, a Méltóságért Európában
Polgári Egyesület részéről Dan Tănasă, az Unirea Főgimnázium és
annak szülői bizottsága – lépni tudjanak az iskola ellen, első körben
azt kell bizonyítaniuk, hogy az iskolát létrehozó rendeletek számukra
kárt okoztak, mert ha nincsen érintettségük, akkor nincs perképességük sem. Ha a károkozást tudják
bizonyítani, akkor következhet
annak igazolása, hogy az új iskola
alapítását lehetővé tévő rendeletek
törvénytelenek. Ezt azonban csak
akkor tudják megtenni, ha azoknak
a jogalapját jelentő törvényekről,
kormányrendeletekről megállapítják, hogy alkotmányellenesek. Emiatt nyújtották be áprilisban a
keresetet a fellebbviteli bíróságon,
ami az ügyet kettéválasztotta. A
95/2019-es perben az iskolaalapító
rendeletek törvényességét vizsgálják, a másikban, a 150/2019-esben
azon kormányrendelet alkotmányosságának a kivizsgálási lehetőségét, amely lehetővé tette, hogy
gyámintézeten keresztül induljon el
az iskolaalapítás. A vásárhelyi katolikus iskolának gyámintézete, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a
temesvári ortodox iskolának pedig
a Bánáti Kollégium állította össze

az egyetem előtti oktatás minőségét
ellenőrző felügyelőség (ARACIP)
számára a dossziét, amelynek ellenőrzése után kibocsátották a működési engedélyt.
A 2019-ben indult két perbe az
Unirea Főgimnáziumból egy sor
román tanuló lépett be, hogy az
érintettségüket és sérelmeiket bizonyítsák. A szeptemberi tárgyalásokon kizárták a diákokat mindkét
perből, arra hivatkozva, hogy nincsen érintettségük, és így perképességük
sem.
Egy
ideig
párhuzamosan folyt a két tárgyalás,
majd a 95-ös esetében történt meg,
hogy miután 2019. október 15-én
letárgyaltuk az általunk emelt kifogásokat és az ügy érdemi részét is,
a bíróság 29-én kellett volna eredményt hirdessen. Ezt azonban nem
tette meg, ugyanis egy formai hibát
talált: a perbe fogott intézmények
közül (a tanügyminisztérium, a miniszter és a katolikus iskola) a minisztert
nem
értesítették
szabályosan a tárgyalásról. Ezt a
formai hibát kellett kiküszöbölni,
így egy újabb időpontot írtak ki november 28-ra, de hiába értesítették
a minisztert, másodjára sem jelent
meg. Mivel 28-án lezajlott a tárgyalás, a táblabíróság november 29-én
határozatot hozott. Ebben a felperesek közül egyedül a szülők perképességét zárta ki, feltételezhetően
azért, mert a bírónő maga is szülő.
A többi felperes szereplő maradt.
Ugyanakkor az alapfokú döntéssel
semmisnek nyilvánított minden
olyan miniszteri rendeletet, amely
az iskola alapítására vonatkozott (a
gyámintézet kinevezése, a cím pontosítása, a működési engedély megadása, az igazgató, valamint a
vezetőtanács hat hónapra szóló kinevezése). Valamennyiről azt állapította meg, hogy törvénytelenek,
de a mai napig sem indokolta meg,
hogy miért. Ebből kiindulva sem
tudjuk elképzelni, hogy minek az
alapján hozta meg a döntést, de
mindenképpen várjuk az indoklást,
hogy fellebbezni tudjunk a határozat ellen, amely nem jogerős, és

lévén alapfokú döntés, az iskola
működését nem befolyásolja. A november 28-i tárgyaláson jelentette
be a tanügyi tárca jogásza, hogy indokolt lenne más városba áthelyezni az ügyet, mert ő is úgy
érzékelte, hogy nem tanácsos Vásárhelyen folytatni. Az áthelyezési
kérés már november 27-én iktatva
volt a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszéknél, ahol ezt a kérést tárgyalni
fogják januárban. Ha a kérésnek
helyt adnak, nem Vásárhelyen megyünk tovább ezzel a történettel.
Kérdésre válaszolva Tamási
Zsolt igazgató pontosította: mivel a
katolikus iskolával együtt létrehozott ortodox iskola alapítását tartalmazó
dokumentumok
törvényességét nem fellebbezte meg
senki, ezért a katolikus iskolára vonatkozó rendeletekről alapfokon kimondott érvénytelenítések nem
vonatkozhatnak közvetlenül a temesvári iskolára is.

emiatt csődeljárással fenyegetőznek. Amennyiben beindul a csődeljárás, új versenytárgyalást kell
kiírni a Maroskece–Aranyosgyéres
táv fennmaradt kétharmadára, ami
lehetetlenné teszi, hogy egy éven
belül folyamatosan autópályán közlekedjünk Nyárádtő és Magyarnádas között.
Lengyel és magyar példa
A folyamatban levő szerződéseken nem lehet változtatni, de a keserű tapasztalatok miatt a szállítási
miniszter nem tartja kizártnak, hogy
akár kormányrendelettel módosítani fogják a közbeszerzésre és beruházásokra
vonatkozó
jogszabályokat. A tárcavezető szerint
jó lenne átvenni a Lengyelországban és Magyarországon alkalmamódszert,
amelynek
zott
értelmében közvetlenül a megrendelőhöz (jelen esetben a közúti infrastruktúrát kezelőhöz) fordulhat az
alvállalkozó, amennyiben nem
kapta meg időben a pénzét a fővállalkozótól.
Egyébként a megváltoztatott, érvényben levő jogszabály szerint a
közbeszerzéseken nem kötelező a
legkedvezőbb árajánlatot tevőt nyilvánítani győztesnek, hanem műszaki, gazdasági mutatókat is
figyelembe kell venni. A sajtótájékoztatón Florin Sorin Scarlat a közúti infrastruktúrát kezelő országos

társaság vezetőjeként azt nyilatkozta, hogy a régi eljárás nyertes
pályázatainak többségét lebonyolították, csak a Stracoé maradt. Ez
esetében a kivitelezés elhúzódásával nő a gond.
Terelőutak – újratervezés
Marosvásárhely terelőútjának
megépítésére január végén ismét
hirdetnek,
versenytárgyalást
mondta Florin Sorin Scarlat. A hat
évvel ezelőtt elkezdett építkezés
félbemaradásáig alig 32 százalékban készültek el a munkával, ráadásul probléma van a nyomvonallal és
a Marosvásárhely–Segesvár országútra való csatlakozással. Egyébként
Szászrégen terelőútjánál még nagyobb gond a nyomvonal, ugyanis
az eredeti tervekhez képest sok ingatlan épült a zónában. Kivitelezhető megoldást kell találni, a helyi
önkormányzat és tervező bevonásával.
Marosvásárhelyt az autópályával
Nyárádtőnél összekötő szakaszra
2016 novemberében hirdettek versenytárgyalást. Az óvások következtében hét bírósági szakasz után
a beruházó abban reménykedik,
hogy másfél hónapon belül nyertest
hirdethetnek, és megkezdődhetnek
a munkálatok. Az eljárás felgyorsítása azért is fontos, mert az építkezési engedély három hónap múlva
lejár.

A történet ugyanakkor azért nagyon furcsa, mert a 150/2019-es per,
amely az alkotmányossághoz kapcsolódik, még nagyon a kezdetén
van. Az október 25-én tartott utolsó
tárgyaláson november 8-ra ígérték a
határozatot, november 15-én kizárták
mind a szülők, mind a Népi Mozgalom Pártjának és a Méltóságért Európában Polgári Egyesületnek a
perképességét, és felperesként az
Unirea Főgimnázium maradt a perben. Ebben arról kell döntenie a bírónak, hogy kér-e alkotmányossági
kivizsgálást a kormányrendelet kapcsán vagy nem. Ha kér, akkor az alkotmánybíróságnak kell eldöntenie,
hogy az iskola alapítására vonatkozó
kormányrendelet
alkotmányos-e
vagy sem. Ebben az ügyben is kértük
az áthelyezést a legfelső bíróságtól,
ahol a kérést iktatták, de tárgyalási
időpontot nem írtak ki. A minap a vásárhelyi fellebbviteli bíróságon kértük, hogy halasszuk a tárgyalást, de
úgy néz ki, hogy január 15-én, szerdán a fellebbviteli bíróság az elhangzott érvek mentén készül eldönteni,
hogy továbbengedi-e az ügyet az alkotmánybíróságra.

– Az iskolaalapítás körüli vita
idején Klaus Iohannis államfő is beavatkozott az ügybe; miért tett feljelentést az alkotmánybíróságon?
– Akkor a szenátus jóváhagyta a
törvény segítségével való iskolaalapítást, amit az alkotmánybíróság 54 arányban alkotmányellenesnek
nyilvánított. Azután következett az
a változat, amely alapján valójában
újra létrejött 2018-ban a katolikus
iskola: a gyámintézet kezdeményezésével az ARACIP-ellenőrzés után
kiadott minisztériumi rendelettel,
amelynek folyamatára akkor senki
sem kért alkotmányossági óvást, és
amikor az engedélyt kiadták, már
eltelt az idő, és nem is kérhettek. A
felperesek ezért választották azt az
utat, hogy a nekik okozott kárt és az
iskolát létrehozó okirat törvénytelenségét bizonyítani tudják, mert
azok alapján kérhetik az alkotmánybírósági kivizsgálást. Amíg az alkotmánybíróság nem állapít meg
alkormányellenességet, addig az iskolát nem lehet megszüntetni, s ha
az alkotmányossági kifogást visszautasítja, a teljes per, jogalapját veszítve, tárgytalanná fog válni.

A Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróság bejárata

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Előre- és hátratekintő beszélgetés a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházról

Százezren a romló épületben

Az évadoknak ugyan nem lett vége,
de egy naptári esztendő eltelt a kulturális intézmények életében, működésében is. Arra voltunk kíváncsiak,
az elmúlt év mit jelentett, milyen
eredményeket hozott a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház számára, ezzel
kapcsolatosan pedig milyen kilátások
elé néz az intézmény az idén. Régóta
tudjuk, hogy gond van az épület folyamatosan romló állapotával, hogy a
megemelt fizetések miatt kevesebb
pénz jut az előadásokra, ugyanakkor
a színház látogatottsága igen jó, sikerült kinevelni egy telt házas közönséEzen
kérdések
mentén
get.
beszélgettünk Gáspárik Attilával, az intézmény vezérigazgatójával.

Kaáli Nagy Botond

– A tavaly 15 bemutatónk volt, 64.000 eladott színházjegyünk, 326 játszott előadásunk és 100.000 látogatónk. Ezek szép
számok, de mi abban mérjük az előadásainkat, hogy milyen a terem lefedettsége, hogy
a meghirdetett előadásokat hány százalékban
tölti meg a közönség. Mivel több mint nyolcvanszázalékos a lefedettség, ezt jónak minősítjük. Jól terveztünk, évek óta növekvő
tendenciát mutat a közönség, és ezt a növekedést stabilizálni tudtuk. Anyagi lehetőségeinkhez képest még nagyobb e növekedés,
mivel sokkal kevesebb pénz állt a rendelkezésünkre előadásokat létrehozni – ami azt jelenti, hogy produkciók is maradtak el, ezért
jobban ki kellett használjuk azokat az előadásokat, amelyeket már régebben bemutattunk.
Ez egy nagyon érdekes kísérletet eredményezett a részünkről, ami a színészek számára is
sok pozitívumot hozott magával: egy előadást immár hat-hét évig is játszunk, például
Az ördög próbája vagy A nyugalom című
produkciókat. Ilyen még nem volt Vásárhelyen. Eddig maximum két-három évig ját-

következtében felmerült gondjainkat a közönség nem vette észre.
A hiányokat belső energiákból
igyekszünk pótolni. Azt el kell
mondanom, hogy Keresztes Attila, Sebestyén Aba, illetve jómagam is ingyen dolgoztunk a
színháznak, nem tudom, hogy ez
más színházban összejöhetne-e.
És ily módon olyan produkciókat
tudtunk létrehozni, amik semmibe sem kerültek. Úgy veszem
ezt az egészet, mint egy bónuszt:
az eddigi jó évek után még ezt is
meg tudjuk engedni magunknak.
– Tehát a negatívumokat megpróbálták pozitívummá formálni.
– Pontosan, mert a közönség
nem tehet arról, hogy éppen válság van a politikai szférában, és
elszámolta magát a PSD-kormány, amelyik jót akart a színészek fizetésének a felemelésével,
csak azt nem látta, hogy nincs
miből. Azt a pénzt, amit eddig
kaptunk, megkaptuk most is,
csakhogy ennek nagy része már
a fizetésekre megy, hogy mindenki értse, miért panaszkodunk.
– Milyenek a kilátások az idei
évre?
– Csak a szimatomra tudok
alapozni, de azt kell mondjam,
hogy nagyon rosszak. Ha előre
Fotó: Nagy Tibor (archív) hozott választások lesznek, akkor
szottak egy előadást. Ezek a 6-7 évig játszott mindenki a látványos helyekre fogja a pénzt
produkciók színészileg kiforrottakká váltak, ledobni. Az az igazság, hogy a kultúra, a műúj hangsúlyok kerültek beléjük, a színészek vészet nem hoz szavazatokat. Azok, akik fopedig nagyon pozitív módon emelték ki, lyamatosan kultúrát fogyasztanak, olvasnak,
hogy szeretik ezt a dolgot. Ugyanakkor a kö- színházba, koncertre járnak, mindig elégedetzönség számára is jó ez, hiszen ha valaki egy lenek, és mindig egy ellenzéki kisebbséggel
fél évig nem ér rá eljönni, továbbra is megte- fognak szavazni. Mi nem hozunk szavazatot,
kintheti az adott produkciót. Alapvetően egy tehát nem fognak velünk foglalkozni. Év köjó időszaknak és színházi évnek tartom, ami zepén előre hozott választások lesznek, amit
eltelt, mert a mostoha anyagi körülmények bárki nyer is meg – persze sejtem, hogy ki

Bukarestben mutatott be magyar nyelvű
szentmisét Erdő Péter bíboros

Forrás: regi.katolikus.hu

Magyar nyelvű szentmisét mutatott be
vasárnap Bukarestben Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek,
aki homíliájában reményét fejezte ki,
hogy lelki áldás lesz az őszi budapesti
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, ahol magyarok és nem magyarok átélhetik a közös ünneplés
nagyszerűségét.

Az ünnepi szentmisét a bíboros a Minden
Kegyelmek Édesanyjáról elnevezett, leginkább
barátok templomaként ismert bukaresti belvárosi istenháza magyar közösségének meghívá-

sára celebrálta. Erdő Péter kifejtette: a szeptember 13. és 20. között zajló budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nagyszerű
alkalom lesz, hogy a résztvevők „együttesen és
szentségi módon” könyörögjenek Istenért, az
egyház életéért, azért, hogy a „közöttünk csírázó isteni élet valódi képviselői és terjesztői legyünk”. Hozzátette, hogy a kongresszus
alkalmából az egyéni és közösségi életben való
megújulásért kell imádkozni, ami Isten csodálatos működéseként lehetséges, hiszen a szervezőbizottság ezt a megújulást nem tudja
megtervezni. A bíboros elmondta, Bukarestből
is várnak híveket a budapesti egyházi eseményre.
Erdő Péter szombaton részt vett Aurel Perca
új bukaresti érsek-metropolita ünnepélyes hivatalba iktatásán a Szent József-székesegyházban.
Perca eddig a jászvásári egyházmegye segédpüspöke volt, Ferenc pápa őt nevezte ki novemberben Ioan Robu leköszönő bukaresti érsek
utódaként, aki a kánonjog szerint életkora miatt
nyújtotta be lemondását. A bíboros kifejtette,
nagy örömmel tett eleget a szombati eseményre
való meghívásnak, hiszen viszonozni akarta,
hogy Ioan Robu 2003-ban hosszú utat vállalt
téli időjárásban, hogy részt vegyen az ő esztergomi érseki beiktatásán. Mint mondta, ki akarta
fejezni ezáltal az összetartozást, a katolikus
testvériséget, illetve azt, hogy mindannyian a
hívek közösségét szolgálják. Külön szerencsének nevezte a magyar szentmisére való meghívást, hiszen – mint mondta – nagyapja
Bukarestben született, családi házzal is rendelkeztek. Az MTI kérdésére elmondta: a román
fővárosban többször járt már, de először mutatott be magyar nyelven szentmisét. (MTI)

fogja –, azt mondja majd, hogy az elődök
olyan szituációt teremtettek, hogy most nem
tudunk adni. És megint elmarad a színházépület felújítása, elmaradnak az infrastrukturális befektetések, és megint ott állunk, ahol
a part szakad. És ez nem jó. Ez rossz struktúra, amit a szocializmusból hoztunk. Harminc év telt el, és mi még mindig szocialista
módon közelítünk a színházhoz.
– Gondolom, pályázni sem tudnak állami
intézményként…
– Nincs hol. Én sem szeretek pályázni a
magánprodukcióknak számító pénzekre, mert
az nem nekünk való, nem nekünk jár, nem mi
kell elköltsük. Van egy csomó független művész, nekik is jár a pénz, oda is menjünk?
Persze oda is fogunk menni, ha muszáj. Az
utóbbi időben nagy hangsúlyt fektettünk az
idősek és fiatalok nevelésére, oktatására,
mert új színházi nyelv van, új színházi formák, és nem elég az utcáról besétálni ahhoz,
hogy megértse az ember A nép ellenségét
vagy a Részegeket. Ezért nagyon sok energiát
fektettünk és fektetünk abba, hogy okítsuk,
tanítsuk, segítsük a nézőinket.
– Ezek szerint az épület felújítása sem esedékes.
– Semmi esélye. Katasztrófa lesz. 1973
óta ugyanaz az elektromos rendszer a színházban, alig bírja a mostani terhelést. A néző
annyit lát, hogy a padlószőnyeg lyukas, a
székek kiültek, de igazából nagy infrastrukturális problémáink vannak, például a fűtéssel. Nem panaszkodom, de nagykabátban
adom az interjút, annyira hideg van. A színészek ilyen körülmények között kell dolgozzanak. Tényleg heroikus, amit csinálnak,
és heroikus a közönség is, amely ellátogat
ide. Szomorú, hogy a politikát a kultúra nem
érdekli, katasztrofális állapotok vannak
máshol is, nem csak nálunk – Craiován például kesztyűvel járnak az emberek színházba, de ez nem érdekel senkit. Mindezek
ellenére, úgy érzem, hogy feljövőben van
a színház – egy olyan műanyag világban,
amelyben élünk, ahol minden virtuális, az
ember egyre jobban kívánja, hogy élő emberek szóljanak hozzá, hogy élő emberekkel álljon szóba és megtörténjen a pillanat
varázsa.

Padtársak eltűnőben

Nagy Székely Ildikó
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Január elején, ha foszlányaiban is, de
még ott lebeg Budapest fölött az ünnep.
Egy ködbe veszett repülőút miatt tolódott
advent utolsó napjairól az új esztendőre
a magyar fővárosban tett látogatásunk,
és, bár tudtam, hogy a szentestére készülő fények addigra rég kialszanak,
abban is biztos voltam, hogy újra megbabonáz, és önmaga részévé tesz ez a
számomra télen-nyáron különös vonzerővel bíró hely. És valóban: a szálláshelyünkön őrködő karácsonyfa piros-ezüst
pislogásától a terek ünnep utáni, lassú
lélegzésén át a divatutcának, azaz
Fashion Streetnek nevezett Váci utca kitartó, ékszerszerű villogásáig minden
megérintett, üzent, simogatott. Gyermekkorom Iskola utcai derűjét hozták vissza
újra a belvárosi bérházak és a városligeti
öreg fák – pedig a kamaszkorommal beköszöntő rendszerváltás előtt sohasem
léptem át az országhatárt.
Azt azonban egy pillanatig sem éreztem, hogy a tökéletes illúziók földjén járnék. Budapest nem csap be, nem
takargat, ha kell, orr- és lélekfacsaró valóságában mutatja meg az emberi lét
mélységeit. Az említett Fashion Streettől
pár lépésnyire – útban a Deák téri óriáskerék és a felújított, hullámok játékát
idéző gördeszkapálya felé – állt az a pad,
amely előtt másodszor, harmadszor elhaladva már ösztönösen szájon át vettük a
levegőt. Rendszerint az esti órákban jártunk arra, a pad lakói – egy nagydarab,
fekete kabátos ember és egy ősz hajú,
kicsi asszony – olyankor mindig „otthon” voltak. Rendszerint csak egyiküket
lehetett látni, a másikuk durva pokrócot
húzott magára, és olyan mozdulatlanságban ült a takaró alatt, mint egy forgalomból kivont, elszállításra, felszámolásra

váró gépezet. Ideig-óráig így, felváltva
tüntette el magát a páros a világ szeme
– és talán önmaga – elől, mintha közös
jelenlétük elviselhetetlenül megterhelő
lett volna itt, a fényűzés szigetének szomszédságában. A bűz azonban megfékezhetetlenül szivárgott ki a vastag lepel
alól, körbejárta a padot, orrba vágta a
közeli gyorsétkezdéből kilépő vendégeket, és csak rótta-rótta makacs köreit a
tiszta téli levegőben, a turisták és hazaiak vegyes forgatagában. A „padtársak”
sohasem kéregettek, és látszólag a melléjük letett alamizsnáról sem vettek tudomást. Egyetlenegyszer láttam az asszonyt
kommunikálni, az utca másik végében,
egy bolt előtt szelíd farkaskutyával tanyázó férfi „látogatta meg”, vele váltott
szót az egyik este. Tulajdonképpen csak
a tekintetével beszélt, legalábbis abból a
távolságból, ahonnan megfigyeltem, a
hangját nem lehetett hallani.
Budapesti telelésünk utolsó délelőttjén
kivételesen ismét a Deák tér felé vitt az
utunk. Abban az órában csak az asszony
volt „otthon”. Behunyt szemmel ült a
padon, mint aki minden erejével befelé figyel. Talán újra önmaga eltüntetésére
tett kísérletet, csak ezúttal pokróc nélkül,
úgy igazából. Pár lépésnyire tőle a férfit
is felfedeztem, a járda szélén állt, és fekete kabátos hátát egy reklámoszlopnak
támasztva fel-le mozgott. Vakarózás közben mintha a testére nehezedő terhektől
is szabadulni szeretett volna.
A padlakókat akkor láttam utoljára.
Úgy döntöttem, nem viszem haza az emléküket, helyette még több fényt gyűjtök
arról a helyről, amit szülővárosom után
a legjobban szeretek. Valahogy mégis becsempészték magukat a láthatatlan bőröndbe, amiben minden kipakolásnál
találok valami furcsa, életre szóló szuvenírt.
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Emlék a múltról a jövőnek

Megszólaltatják a köveket

Tavaly december közepén egy hirdetőoszloppal és az arra helyezett fotókkal bővült a marosvásárhelyi Aurel
Filimon – volt Iskola – utcai, az izraelita hitközség által működtetett zsidó
múzeum, amelyet 2018. június 24-i
megnyitása óta sokan felkerestek. A
szervezet nemcsak a múzeum fenntartásával foglalkozik – amint az
előző években az érdeklődők tapasztalhatták –, az egyházi szertartások
mellett kulturális rendezvényeket tartanak a zsinagógában, ugyanakkor
nemcsak Marosvásárhelyen, hanem a
megyében is gondozzák közösségük
emlékhelyeit.
Mindezekről
Dub
Lászlóval, a Maros megyei izraelita hitközség vezetőjével beszélgettünk.

Vajda György

A Mózes-hitű közösség Romániában törvényesen elismert vallási szerveződés, fő tevékenységüket kormányhatározat szabja
meg. Az iroda munkatársainak biztosítják a
fizetését. Fontos szociális tevékenységet is
folytatnak, ugyanis gondoskodnak a hitközségükhöz tartozó több idős, kis jövedelmű tag
szociális ellátásáról. Ezt a munkát 12 szociális asszisztens végzi, a bukaresti föderáción
keresztül. Ez kevésbé látványos, de fölöttébb
hasznos munka. Örülnek annak, hogy a múzeum, megnyitása óta, ráirányította a figyelmet közösségükre.
– A marosvásárhelyi zsidóságnak emléket
állító múzeum megnyitása után rájöttünk,
hogy több mindent kifelejtettünk. Elsősorban
a sietség miatt, de helyszűke okán is kevesebb fényképet, tárgyat tudtunk bemutatni. A
látogatók is észrevették a hiányosságokat, és

jelezték nekünk, ugyanakkor többen felkerestek, leginkább azok közül, akik már nem
élnek Marosvásárhelyen, hogy a családi gyűjteményükből fényképekkel gazdagítsuk a tárlatot. Természetesen voltak olyanok, akiknek
a fényképeit szívesen megmutatjuk, de a kiállítási szempontokat figyelembe véve, elsősorban olyan fotókat válogattunk, amelyek
hangulatukban tükrözik a múlt század eleji
kort, vagy a közösségünkre jellemző öltözetet, környezetet jelenítik meg – mondta Dub
László, majd hozzátette, örömmel veszik, ha
nemcsak fotókkal, hanem tárgyakkal is bővíthetik a kínálatot. Ennek jó példája, hogy miután több helyen is keresték a Bürger Albert
által működtetett egykori sörgyár tárgyi emlékeit, valaki bevitt három eredeti sörösüveget, és a múzeumnak ajándékozta.
Azt is figyelembe kell venni, hogy a hitközség által múzeumként használt helyiség
így is zsúfolt, kevés a lehetőség a bővítésre,
ezért arra is gondoltak, hogy egy részében –
cserélhető anyaggal – időszakos, tematikus kiállításokat szerveznek különböző témákban.
– Nagyon fontos számunkra, hogy a vásárhelyiek, a hozzánk betérő turisták lássák, itt
„élő” múzeum van. Ennek köszönhetően nagyon sokan érdeklődnek a marosvásárhelyi
zsidóság története iránt. A visszajelzések pozitívak. A Múzeumok Éjszakáján is nem
győztük fogadni a csoportokat, a program
szerinti tárlatvezetésre majdnem mindig zsúfolásig megteltek a helyiségek. Elsősorban az
iskoláskorú gyerekeknek szeretnénk felajánlani ezt a lehetőséget, hiszen nemhogy ők,
még a szüleik sem tudják, hogy egykor jelentős létszámú zsidó közösség élt a városban –
tette hozzá Dub László, aki hangsúlyozta,
vannak, akik csak a holokauszt miatt érdeklődnek a zsidók múltja iránt. A város történe-

tének sötét oldalaként ezt is
megjelenítik a kiállításon, de a
múzeum nem erre helyezi a
hangsúlyt. Azt szeretnék tudatosítani a látogatókban, hogy
azelőtt is jelentős kulturális és
társadalmi élet volt, amiből a
közösség is kivette a részét, és
utána is van amit felmutatni.
Újdonságként a személyiségek fotói közé kerül annak a
Marosvásárhelyről elszármazott
Harap Bélának a portréja, akinek élete példaértékű. Önéletrajzát kötetben jelentette meg,
és ez eljutott a marosvásárhelyi
hitközséghez is. Harap Béla
megjárta az auschwitzi koncentrációs tábort, majd részt
vett a varsói gettólázadásban.
Hogy ne kerüljön fogságba, ami
végzetes lett volna számára, átúszta a Visztulát. Megérte a második világháború végét, azután
is jelentős közéleti tevékenységet folytatott. Példája annak,
hogy mire képes az ember, miután annyi megpróbáltatáson
ment keresztül – mondta a közösség elnöke.
Megtudtuk, hogy a múzeum
működtetésén kívül a múlt emlékeinek megőrzésére tett jelentős erőfeszítéseik egyike a
hitközséghez tartozó 62 zsidó
temető fenntartása. A temetőket
többnyire a helyi önkormányzatok, illetve megbízottak gondozzák, de felügyeletük a
hitközség feladata. Folytatják
azt a programot, amelynek
során lefotózzák a sírokat, a
fényképeket pedig a hitközség
honlapján közzéteszik. Egyes
sírok annyira megrongálódtak,
hogy alig olvashatóak a – némelyiken csak
héber – feliratok. A héber feliratot átírják latin
betűkre, és így hozzák virtuálisan nyilvánosságra. A cél az, hogy nemcsak a leszármazottaknak tegyék elérhetővé az információt,
hanem kutatási felületet is biztosítsanak a történészek számára, hiszen a sírokban olyanok
nyugszanak, akiknek az élettörténete, vagy
akár az utódok sorsa érdekes lehet. Ugyanakkor szeretnék, hogy a – akár külföldön élő –
leszármazottak megtalálják ősei sírját, és adományozzanak a temető fenntartására.
Azt szeretnék, ha a zsidó temetők gondozásában – közös történelmünk bizonyítékaként – nagyobb szerepet vállalnának a helyi
önkormányzatok vagy akár a más felekezetűek.
Az együttműködés jó példájaként Dub
László elmondta, hogy sikerült megegyezni
az Erdőszentgyörgyi Polgármesteri Hivatallal, Csibi Attila polgármesterrel a bözödújfalusi székely szombatosok temetőjének
megmentéséről.
– Azt szeretnék, hogy a vízgyűjtő tó által
elárasztott falu emlékhelye, az újjáépülő
templom mellett a temetőt is turisztikai lát-

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

ványosságként tartsák számon. A sírok
ugyanis egy érdekes közösségről mesélnek.
A székely szombatosok történetéről vannak
dokumentumok a Teleki Tékában, így rekonstruálni lehet a közösség életét, amelynek
sorsa, helyzete különleges volt a XX. század
eleji magyar társadalomban. Korabeli lapok
cikkeztek róluk, Bözödi György is megörökítette írásaiban. Nem szabad megfeledkeznünk róluk, és a hitközség kötelessége – a
temető felújítása mellett – az emlékük ápolása. A tervek szerint a sírkövek fotódokumentálása mellett kitakarítják, elérhetővé
teszik a temetőt, és a bejáratánál parkolóhelyet alakítanak ki, ahol információs táblákat
helyeznek el a székely szombatosok történetéről – fejtette ki az elképzelést Dub László.
Kérdésünkre megtudtuk, hogy a megyében
levő egykori zsinagógák fenntartására nincsen anyagi lehetőségük, ezért az épületek
nagy részét bérbe adták. A közösségükhöz
tartozó tárgyakat, emléktáblákat a marosvásárhelyi zsinagógába hozták megőrzésre. A
Brăila utcai ortodox zsidó zsinagóga is a tulajdonukban van ugyan, de mivel a bukaresti
föderáció igen sokat beruházott, a központi
szervezet adminisztrálja az épületet. Mint ismeretes, jelenleg az András Lóránt Társulat
béreli, azonban Dub László szerint a bérlő
nehéz anyagi helyzetben van, ezért fennállhat
a veszély, hogy szerződést bontanak, amenynyiben a bérlő fizetésképtelen, amit szeretnének elkerülni.
A marosvásárhelyi Aurel Filimon utcai zsinagógában az idén is szerveznek szimfonikus
hangversenyeket. Visszatérő vendégük a Tiberius vonósnégyes. Az Alexandru Gavrilovici, Svájcban letelepedett világhírű
hegedűművész által Segesváron tartott mesterkurzus résztvevőinek koncertje is rendszeressé vált. Szívesen látnák a marosvásárhelyi
Művészeti Líceum diákjait is és minden
olyan előadót, akinek színvonalas produkciójához megfelelő teret biztosíthat a templom.
Az idén jelentős eseménnyel szeretnék
megünnepelni a marosvásárhelyi zsinagóga
fennállásának 120. évfordulóját, ugyanis az
épületet 1900-ban avatták fel a város akkori
elöljáróinak jelenlétében. Úgy tervezik, hogy
június 10–11-én nagyszabású kulturális, történelmi és vallási rendezvényt tartanak,
amelyre hazavárják az elszármazottakat.
– A rendezvény alkalom lesz arra, hogy
igazoljuk, a városban van működőképes
zsidó hitközség, és ma is, mint ahogy eleink
tették a múlt századokban, hozzájárulhatunk
valamivel a város kulturális, társadalmi életéhez. Zsidók sajnos maholnap nincsenek
már, de szeretnénk hangsúlyozni, hogy barátainkkal közösen működtetjük, fenntartjuk a
zsinagógát és a múzeumot – mondta Dub
László az esemény kapcsán, reményét fejezve
ki, hogy a rendezvényt mind a városi, mind a
megyei önkormányzat felkarolja majd.
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Ma kezdi a szereplését
ebben az évben a CSM
férfi-kosárlabdacsapata

1122.

Szerkeszti: Farczádi Attila

Bálint Zsombor

Két bukaresti mérkőzéssel kezdi
a szereplését 2020-ban a CSM férfikosárlabdacsapata. Az 1. ligában a
hétvégén rendezték az első idei
mérkőzéseket, azonban a 12. fordulóból keddre halasztották az Aurel
Vlaicu Főgimnázium elleni találkozót. Egy nappal korábban pedig,
azaz ma, az Agronomia elleni, 10.
fordulóból elhalasztott mérkőzést
játsszák le.
A férfikosárlabda 1. ligában még
hat forduló van hátra az alapszakaszból, így a felsőházba jutás el-

méletileg nem teljesen lehetetlen,
azonban az eddigi eredmények
alapján sok jóban nem bízhatunk.
Januárban ugyan megnyílik a téli
átigazolási időszak, azonban nincsenek információk arról, hogy ezt
a klub ki szeretné használni, mint
ahogyan egyelőre a 2020-as költségvetést is homály övezi.
Az 1. liga idei kiírásában az első
hat csapat folytathatja a rájátszási
felsőházban, a 7-10. helyezettek
pedig egymás között dönthetik el,
hogy miként oszlik el a belföldi felnőtt férfikosárlabda utolsó négy helyezése.

Eredményjelző
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 11. forduló:
* A értékcsoport: Nagyváradi CSM – BCM U FC Argeş Piteşti
100:64, Bukaresti Steaua – SCM U Craiova 93:90.
12 forduló:
* A értékcsoport: Temesvári SCM – Kolozsvári U-BT 89:92, Nagyszebeni CSU – Nagyváradi CSM 63:85, SCM U Craiova – Bukaresti
Dinamo 92:88, BCM U FC Argeş – Bukaresti Steaua 85:90.
* B értékcsoport: CSM Focşani – CSO Voluntari 68:88, Galaci
CSM – Konstancai Athletic 76:64, Medgyesi CSM – Zsilvásárhelyi
CSM 99:79, Máramarosszigeti CSM – Csíkszeredai VSKC 78:85.
13 forduló:
* A értékcsoport: Kolozsvári U-BT – SCM U Craiova 88:94, Nagyszebeni CSU – BCM U FC Argeş Piteşti 78:73, Nagyváradi CSM –
Temesvári SCM 90:52; a Bukaresti Dinamo – Bukaresti Steaua mérkőzés lapzárta után fejeződött be
* B értékcsoport: Csíkszeredai VSKC – CSO Voluntari 70:90,
Konstancai Athletic – Medgyesi CSM 64:88, Galaci CSM – CSM
Focşani 99:94. A Zsilvásárhelyi CSM – Máramarosszigeti CSM mérkőzést ma játsszák.
Férfikosárlabda 1. liga, 10. forduló: Kolozsvári U – CSO II Voluntari 96:74; 11. forduló: CSU Ploieşti – Bukaresti Agronomia
42:104; 12. forduló: Kolozsvári U – CSU Ploieşti 94:59, Bukaresti
Rapid – CSM Ploieşti 80:50; a Bukaresti Agronomia – Nagyszebeni
CSU II és a Kolozsvári U-BT II – CSO II Voluntari mérkőzés lapzárta után fejeződött be, a Bukaresti Aurel Vlaicu Főgimnázium –
Marosvásárhelyi CSM találkozót kedden rendezik; 14. forduló: Kolozsvári U-BT II – CSU Ploieşti 109:44.

Szerdán kezdenek a kézilabdázók

Szerdán játsszák első idei hivatalos mérkőzésüket a két mérkőzésen osztozott a győzelmeken. Tény,
Marosvásárhelyi CSM női kézilabdázói, akik a Romá- hogy a tavaszi idény sokkal kiegyensúlyozottabbnia-kupában kezdik meg szereplésüket. A sorsolásnak nak ígérkezik, mint a tavalyi, amikor már január
megfelelően a megyeszékhelyi együttes idegenben lép elején biztos lehetett a csapat abban, hogy megpályára, az erős A osztályos csapatnak számító Dacia nyeri a csoportját, de a marosvásárhelyi klub legsMioveni otthonában.
tabilabb (külön elemzést igényelne, hogy ez miért
Sok múlik azon, hogy mire szeretnék felhasználni van így) szakosztálya számára izgalmas tavaszi
ezt a találkozót a marosvásárhelyiek. A meccsen időszak következik. Játékosok érkezését vagy táegyértelműen az ellenfél számít favoritnak, Mihaela vozását nem jelentették be a téli szünetben, így vélEvi csapatára ugyanakkor szombaton már az első baj- hetően ugyanazzal a kerettel folytatják a
noki forduló vár, és az idén rendkívül nehéznek ígér- bajnokságot. (bálint)
kezik kivívni a továbbjutást a csoportból.
A csapat tavaszi bajnoki programja:
Ez még akkor is így van, ha a több hónapos
11. forduló (január 18.): CSM – Nagyváradi CSU
kiesését eredményező sérülés után Târşo12. forduló (január 25.): Resicabányai CSU – CSM
agă végre teljesen rendbe jön. Ráadásul az
13. forduló (február 8.): CSM – Kisjenői Crişul
első mérkőzés éppen a legnagyobb rivális
14. forduló (február 22.): Nagybányai Marta – CSM
Nagyvárad ellen lesz, a továbbjutást biztosító 2. helyért.
15. forduló (február 29.): CSM – Temesvári Universitatea
Az A osztály D csoportjában a ma16. forduló (március 7.): Nagyváradi CSU – CSM
rosvásárhelyi csapat jelenleg két baj17. forduló (március 11.): CSM – Resicabányai CSU
noki kör után a 2. helyen áll, négy
18. forduló (április 4.): Kisjenői Crişul – CSM
ponttal elmaradva a Köröskisjenői Cri19. forduló (április 11.): CSM – Nagybányai Marta
şultól, és három ponttal megelőzve a
20. forduló (április 25.): Temesvári Universitatea – CSM
Nagyváradi CSU-t, amellyel az eddigi

A székelyeké az Összetartozás Kupa

Múlt hét végén rendezték
meg a magyarországi Bonyhádon a XXIII. Losonci István
Emléktornát, közismert nevén
az Összetartozás Kupát. Erre
idén tizenkét csapat jelentkezett, ebből hét határon túli: a
felvidéki Beregszász és Ungvár,
a vajdasági Sándoregyháza,
Muravidék, az erdélyi Madéfalva, Csíkcsicsó és a székelyföldi válogatottat felvonultató
Nyárádszereda.
A bonyhádi sportcsarnokban zajlott torna kiváló mérkőzéseket,
szoros
küzdelmeket, látványos megmozdulásokat hozott, a csoportküzdelmek,
majd
a
helyosztók, végül a döntő után A serleget a székelyföldi válogatottat felvonultató Nyárádszereda szerezte meg. Fotó: bonyhad.hu
a Nyárádszereda bizonyult a
határon túli játékosnak Mánya Szabolcs (Nyárádszelegjobbnak, az ezüstérmet a bonyhádi A’la Cool szereda) bizonyult.
rezte meg, míg a dobogó harmadik fokára a Kakasdi
A díjátadón tolmácsolták Potápi Árpád János nemSE Térkőcenter állt fel, amely a bronzmeccsen a zetpolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési képviBever Name csapatát utasította a negyedik helyre. selő üdvözletét, gratulációját, aki nem tudott részt
A torna legjobb játékosának Szőcs Lászlót (Nyárád- venni az eseményen, de örömét fejezte ki, hogy a taszereda) választották, a gólkirály Genzler Kornél valyi évhez hasonlóan 2020-ban is megvalósult a ha(Bever Name) lett, kiemelkedő teljesítményt Komá- táron belül és túl élő magyarság egységét tovább
romi Bence (A’la Cool) kapus nyújtott. A legjobb erősítő rendezvény. (gligor)

Megismételték idegenben a Nagyvárad elleni sikert

Bálint Zsombor

Úgy folytatta szereplését a Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul a női
kosárlabda-bajnokság középszakaszának alsóházában, ahogyan az
alapszakaszt abbahagyta, azaz egy
héttel a bajnokság első fázisát lezáró, CSU Rookies elleni hazai
győzelem után ismét a váradiakkal
találkozott, ezúttal a középszakasz
első fordulójában és idegenben, de
egy újabb sikerrel.

A nagyváradi találkozón, mint
egy héttel korábban is, az ellenfél
kezdett jobban, de a második harmadtól kezdődően a Sirius játékosai
diktálták az iramot, lassan sikerült
elhúzniuk az ellenféltől, és megnyugtató fölénnyel nyerni. A marosvásárhelyi mérkőzésből tanulva, a
Sirius sikeresen lezárta a palánk
alatti teret, ahol Sarić nem tudott
olyan eredményes lenni, mint a Ligetben, és ezzel arra kényszerítette
a váradiakat, hogy távolról próbál-

Egy héttel ezelőtt a Ligetben, most a Körös-parti városban győzött a képünkön támadó SiriusMureşul.
Fotó: Nagy Tibor
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kozzanak, akik váratlanul pontosan,
57%-ban dobták ugyan a triplákat,
elsősorban Chiş révén, ám ez nem
volt elég ahhoz, hogy tartani tudják
a ritmust. A palánk alatti fölényt jól
mutatja, hogy Mészáros 25 pontot
szerzett, míg (sérülése miatt) az ezúttal is csak néhány percet használt
Smelser hét pontig jutott. A SiriusMureşul ezúttal közelről ért el jónak
minősíthető, 52%-os hatékonyságot, ám egy Várad kaliberű ellenféllel szemben a 23 eladott labda még
mindig soknak tűnik, attól függetlenül, hogy a házigazdák esetében
ez a szám 31.
Továbbá jelentős különbség az
előző meccshez képest, hogy ezúttal a marosvásárhelyi csapat nem
engedte meg magának, hogy egyszerre több tartalékot használjon,
annál is inkább, hogy csak tíz játékost nevezett a meccsre, és csak az
alaprotációhoz tartozó kilenc főt
használta.
Sűrű a középszakasz műsorterve
A női kosárlabda-bajnokságban a
földrajzi csoportokban megszervezett alapszakaszt követően a középszakaszban értékcsoportokra osztva
játszanak a csapatok. A Nyugati
csoportban 5. helyen végzett SiriusMureşul az alsóházban folytathatja,
ahol hét klub szerepel. (A felsőházban a legjobb hat alakulat szerepel.)
A kiírás szerint az egymás elleni
pontokat magukkal viszik a középszakaszba is, ami elég vitatható, hiszen a Keleti csoportban, ahol hét

A Sirius-Mureşul legközelebb
szombaton a Bukaresti Agronomiát
fogadja, a következő szerdán pedig
a Konstancai Phoenix otthonába látogat.
A marosvásárhelyi csapat ellenfeleinek további sorrendje a középszakaszban: Agronomia (hazai
pályán, január 18.); Konstancai
Phoenix (idegenben, január 22.);
Alexandria (h., jan 25.); Rapid (i.,
febr. 1.); Kézdivásárhelyi KSE (i.,
febr. 5.); Nagyvárad (h., febr. 12.);
Agronomia (i., febr. 19.); Konstanca (h., febr. 22.); Alexandria (i.,
febr. 26.); Rapid (h., febr. 29.); KSE
(h., márc. 4.).

csapat volt, a két győzelemmel
utolsó helyen végzett Alexandria
eredményeit törölték, nulla pontja
van, míg a nyugatiban nyeretlen
Nagyváradnak négy, hiszen minden
vereségért kapott egy pontot. A Sirius-Mureşul hat ponttal kezdte a
középszakaszt, és a nagyváradi
győzelem után nyolc pontot gyűjtött.
Tekintve, hogy az alsóházban
néggyel több fordulót rendeznek, a
műsorterv szokatlanul sűrű, március 8-áig nem kevesebb, mint hat
hétközi fordulót iktattak a programba.
Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, alsóház, 1. forduló: Nagyváradi
CSU Rookies – Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul 51:69 (17-17, 1223, 10-18, 12-11)
Nagyvárad, egyetemi sportcsarnok, 70 néző. Vezette: Vlad Sandu
(Nagyszeben), Alina Dekany (Temesvár), Böjte László (Csíkszereda). Ellenőr: Marius Hurgoi (Kolozsvár).
Nagyváradi CSU Rookies: Chiş 24 pont (5), Sarić 10, Kokovay 8
(2), Fărcaş 4, Göncze 3 (1), Judeu 2, Veres, Roşu, Blejan.
Sirius-Mureşul: Mészáros 25 (2), Dunbar 12 (1), Bobar 10, Smelser 7, Feiseş 6 (2), Ignat-Kleemann 4, Gál 3 (1), Badi 2, Pálfi.
Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga, felsőház, 1. forduló: Brassói Olimpia – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 99:63, Szatmárnémeti CSM – Kolozsvári U 70:43, Aradi FCC – CSM Târgovişte 63:56.
Női kosárlabda Nemzeti Liga, alsóház, 1. forduló: Nagyváradi
CSU Rookies – Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul 51:69, Bukaresti
Agronomia – Bukaresti Rapid 74:62; a Konstancai Phoenix – CSM
Alexandria mérkőzés lapzárta után ért véget, a Kézdivásárhelyi
KSE állt.
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Férfikézilabda-Eb: Az oroszok legyőzésével kezdett a magyar válogatott

A magyar férfikézilabda-válogatott 26-25-re legyőzte Oroszország
együttesét az olimpiai kvalifikációs
Európa-bajnokság csoportkörének
első fordulójában szombaton Malmőben.
A várakozásoknak megfelelően
egyik csapat sem törekedett nagy
iramra, gyors játékra, ami a magyaroknak egyértelműen kedvezett.
Mikler Roland kiválóan védett, társai jól védekeztek, a támadások viszont 6-4-es vezetést követően
megakadtak, és megmutatkozott az
összeszokottság hiánya. Hat percig
nem született magyar gól, egyre
több volt az eladott labda, az oroszok ezt kihasználva Dmitrij Szantalov vezérletével fordítottak. A
hajrában ismét lendületbe kerültek
a magyarok, sikerült visszavenniük
a vezetést, így a szünetben 14-13
volt az állás.
A második felvonás elején a magyarok már négy találattal vezettek,
ekkor az orosz válogatott védekezést váltott, majd a szövetségi kapitány időt kért. A folytatásban ismét
megtorpant a magyar együttes,
amely hét percig nem talált be, ellenfele pedig egy gólra felzárkózott.
Az utolsó negyedóra elején ismét
remekeltek a magyarok, egy-két
szituációban a szerencse is segítette
őket. Az 53. percben még néggyel
vezettek, hamarosan azonban időt

Izlandi meglepetés a magyar csoportban

Az olimpiai és világbajnok Dánia nagy meglepetésre 31-30-ra kikapott Izlandtól az olimpiai kvalifikációs férfikézilabda-Európa-bajnokság
szombati játéknapján Malmőben. A több mint 10 ezer szurkolója előtt
játszó dán válogatott a szoros első félidőt követően a második felvonás
elején egy 4-0-s sorozatot produkált, de az izlandiak a folytatásban egy
6-1-es szériával fordítottak. Dánia az 55. percben megint egyenlített, a
továbbiakban viszont már csak egyszer talált be, így Izland – a tízgólos
Aron Palmarsson irányításával – nagy meglepetésre nyerni tudott a csoportkör első fordulójában.

Jegyzőkönyv

Szita Zoltán célozza az orosz kaput. Fotó: MKSZ

kellett kérnie Gulyás István szövetségi kapitánynak, mert a rontott lövéseket kihasználva az oroszok
megint feljöttek, majd egyenlítettek
is. Bánhidi Bence 26-25-ös vezetésnél, hetven másodperccel a vége
előtt ziccert hibázott, az oroszok a
döntetlenért támadhattak, ám Timur
Gyibirov lövésénél Mikler Roland
alkarjáról a kapufára pattant a
labda, így a magyar csapat nyolc
vesztes Európa-bajnoki mérkőzés
után ismét nyerni tudott.

Férfikézilabda-Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló, E csoport:
Magyarország – Oroszország 26-25 (14-13)
Malmö, vezette: Jurinovic, Mrvica (horvát).
Lövések/gólok: 41/26, illetve 43/25.
Gólok hétméteresből: 5/5, illetve 3/1.
Kiállítások: 6, illetve 0 perc.
Magyarország: Mikler – Győri 3, Szita 4, Bánhidi 4, Sipos 1, Máthé,
Hornyák 1, cserék: Bóka 3, Balogh Zs. 7, Ligetvári 2, Nagy B. 1, Fekete,
Rosta, szövetségi kapitány: Gulyás István

Az oroszok legeredményesebb
játékosa Dmitrij Szantalov volt öt
góllal, a MOL-Pick Szeged irányíAz E csoport állása
tója, Dmitrij Zsitnyikov kétszer ta1. Izland
1
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1
1
0
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2
megválasztott Mikler Roland 32 lö3. Dánia
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vésből nyolcat védett ki.
4.
Oroszország
1
0
0
1
25-26
0
A két csapat 18. alkalommal találkozott egymással, két döntetlen a Szovjetunió csapatát világverse- olimpiai és világbajnok Dániával
és tíz orosz siker mellett ez volt a nyen, vagyis világbajnokságon, Eu- találkoznak, szerdán pedig Izland
hatodik magyar győzelem. A ma- rópa-bajnokságon és olimpián.
ellen zárják a csoportkört. A középgyar válogatott korábban soha nem
A magyarok ma 21.30-tól az döntőbe az első két helyezett jut.
tudta legyőzni Oroszország, illetve

Gulyás István: Mindenki megfelelt a céloknak

Gulyás István magyar szövetségi kapitány szerint a magyar férfi-kézilabdaválogatott minden játékosa megfelelt az
elvárásoknak az oroszok ellen egy góllal
megnyert szombati Európa-bajnoki csoportmérkőzésen.
A szakvezető arra utalt, hogy a magyar
szövetség szerdai sajtótájékoztatóján
Nagy László alelnök elmondta: konkrét
elvárást nem fogalmaztak meg a csapattal
szemben, és erre akkor Gulyás úgy reagált, hogy egymás között mindig ki kell
tűzniük egy célt, és nagyon fontos, hogy
a csapaton belül ezt jól határozzák meg.
„Azt kaptuk, amit vártunk. Amire készültünk taktikailag, azt hellyel-közzel meg
tudtuk oldani. A mérkőzés előtt az öltözőben mindenkinek megfogalmaztunk
célokat, és ennek mindenki megfelelt” –
nyilatkozta a 26-25-re megnyert malmői
meccs után Gulyás István.
Hozzátette, a szakmai stáb és a csapat
még „tanulja egymást”, valószínűleg egyszer-egyszer késtek az időkéréssel, de

bíztak benne, hogy kijönnek a hullámvölgyből. „Az időkéréseknek sokszor van
olyan üzenetük is, hogy valami nem jó,
és nem akartuk ezt kommunikálni a fiatalok felé, hiszen helyén volt a szívük” –
szögezte le a kapitány.
Gulyás felidézte, hogy volt egy szakasz, amikor a jobb kettes posztján nem
tudták megoldani a védekezést, az oroszok visszajöttek a meccsbe, de Ligetvári
Patrik beállításával stabilizálódott az a
hely. Hozzáfűzte, Bánhidi Bencének hamarabb kellett volna egy kis pihenőt adniuk. „A mérkőzés előtt arról beszéltünk
a szakmai stáb tagjaival, hogy amennyiben olyan teljesítményt tudunk nyújtani,
mint a csehek ellen – mert az nekünk
szimpatikus volt, abban volt tűz, volt
akarat, volt lehetőség –, akkor pariban
lehetünk az oroszokkal” – magyarázta.
A szakvezető elmondta, a legfőbb taktikai tervük az volt, hogy Pavel Atmant és
Dmitrij Zsitnyikovot kivegyék a játékból,

„Végre a magyaros szerencsétlenség szerencsévé változott”

A mezőny legjobbjának megválasztott Mikler Roland úgy vélekedett,
meglehetősen hullámzó meccset játszottak, voltak nagyon jó szakaszaik,
amikor elléptek négy góllal, aztán butaságokat csináltak és az ellenfél
visszajött a meccsbe. „Talán nem mi voltunk az esélyesek, de korábban
is elmondtam, hogy nálunk jobban nem harcolhat senki a győzelemért,
és nem akarhatja jobban. Nyilván vannak olyan begyakorolt dolgok,
amelyeknek meg kell mutatkozniuk a pályán, de azok mellett nekünk
ez lehet az erősségünk, mert ha az ellenfél jobban akarja a győzelmet,
nekünk nincs esélyünk” – magyarázta a MOL-Pick Szeged kapusa.
Felidézte, hogy a második félidő közepe táján lőttek néhány gólt lerohanásból, ettől megnyugodtak, azt hitték, már megvan a mérkőzés, az
oroszok pedig megpróbálták minél hamarabb ledolgozni a hátrányukat,
és sikerült is egyenlíteniük. Ezután a magyaroknak védekezésben és támadásban is volt egy-egy villanásuk, a vége pedig szerencsésen alakult.
„Sikerült beleérnem a labdába, kapufára tolni, és végre egyszer a magyaros szerencsétlenség szerencsévé változott, és kifelé pattant a labda”
– nyilatkozta Mikler.
Hozzáfűzte, nagyon büszke a csapatra, a társai nagyon jól dolgoztak,
sokat segítettek neki védekezésben. Voltak nagyon jó momentumok, jól
működő páros kapcsolatok, de érzése szerint még több van bennük védekezésben és kapusteljesítményben is. „Ha kicsit jobban vigyázunk a
labdára támadásban, nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna, de
nem vagyok elégedetlen. Ez egy nagyon szép nap számunkra, mert talán
senki nem gondolta volna, hogy mi nyerünk” – vélekedett.
Mikler rávilágított, hogy a megszerzett két ponttal megmaradt az esélyük a továbbjutásra, de semmin nem kell változtatniuk, hiszen éppen a
nyugodtság, a higgadtság az erényük, miközben azt csinálják, amit az
edzők elvárnak tőlük. „Le a kalappal a csapat előtt, így kell harcolni,
így kell küzdeni, így kell nekimennünk a dánoknak is. Ha szívvel-lélekkel, az utolsó pillanatig csináljuk, kevés hibával, akkor képesek vagyunk
ilyen mérkőzéseket játszani” – mondta.

és mivel sikerrel jártak, ez volt a kulcsa a
győzelemnek. „Nagyon sokat visszakaptunk abból, amit gyakoroltunk. Egy-egy
meg nem értés vagy bizonytalanság volt,
ami a mérkőzés hevében előfordul. Elcsúsztunk egy kicsit, elváltottuk magunkat, abból gólokat kaptunk, de azt
gondolom, összességében rendben volt”
– összegzett Gulyás István.
Hangsúlyozta, a hiba mindig része a játéknak, Máthé Dominikot például azért
szidták meg a szünetben, mert nem lőtt
kapura, neki ugyanis többet kell vállalnia,
és az sem baj, ha néha belehibázik. „Nem
akarom cáfolni saját magamat, építkezünk. Ezzel a győzelemmel semmi nem
történt, ez egy állomás számunkra. Persze, sokkal boldogabb a lelkünk, ráadásul
az egygólos győzelmek a legszebbek” –
mondta Gulyás. Hangsúlyozta, teljesen
más lett volna az Európa-bajnokság számukra, ha ezen a meccsen „beledőlnek a
késbe”, hiszen akkor a fiatalok elveszítették volna a hitüket.

Öröm a magyar kispadon: a magyar szövetségi kapitány (b1) sem
rejtette véka alá érzelmeit. Fotó: MKSZ

A Siófok nyert, az Érd döntetlenre játszott
Romániában

A címvédő Siófok KC 31-23-ra győzött a Nagy- pat a folytatásban visszazárkózott és egyenlített. A
disznódi Măgura otthonában vasárnap a női kézilabda vendégek az utolsó két és fél percben nem tudtak beEHF Kupa csoportkörének második fordulójában.
találni, így csak egy pontot szereztek.
A Siófok csupán 12 játékost nevezett a meccsre,
Eredmények, csoportkör, 2. forduló, A csoport:
ennek ellenére magabiztosan, végig vezetve sikerült Debreceni VSC Schaeffler – DHK Baník Most (cseh)
nyernie. Az eredmény csak a 18. percig volt szoros, 36-29 (14-14); B csoport: Nagydisznódi CS Măgura
akkor a magyarok egy 10-1-es sorozattal megléptek – Siófok KC 23-31 (9-17); C csoport: Besztercei CS
ellenfelüktől, és a szünetben már magabiztosan ve- Gloria 2018 – Érd HC 25-25 (15-11).
zettek. A román együttes a második felvonás elején négy
gólra felzárkózott, de az egyenlítésre nem volt esélye. A Siófok gyorsan átlendült a
holtponton, az 55. percben már
tíz góllal vezetett, és végül
nyolccal győzött.
Egy másik román-magyar
párharcot is rendeztek az EHF
Kupában a hétvégén: az Érd 2525-ös döntetlent játszott a Besztercei Gloria otthonában,
szombaton. Az első félidőben
szinte végig a hazaiak vezettek,
a második felvonás elején már
öt gól is volt az előnyük. Az Érd
ezután 12 perc alatt 8-0-s soro- Besztercén a házigazdák egyetlen gólt sem engedélyeztek magyar riválisuknak az utolsó két
zatot produkált, ám a román csa- és fél percben, így pontot tudtak szerezni a mérkőzésen. Fotó: Bistriţeanul
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Varga Dénes győzelemre készül a vízilabda-Eb-n

Kimondva is győzelemre – és az
azzal biztosan járó olimpiai kvalifikációra – hajt a Duna Arénában vasárnap
kezdődő
Európabajnokságra házigazdaként készülő
magyar férfi-vízilabdaválogatott
csapatkapitánya.
„Elsősorban az Európa-bajnoksággal foglalkozunk, de nem szabad
elfelejtenünk, hogy még nem vagyunk kint az olimpián. Én viszont
ennél továbbmegyek, ahogy már
korábban is fogalmaztam, ezúttal is
elmondom, azzal a szándékkal vezetem ezt a csapatot, hogy megnyerjük a tornát” – nyilatkozta
Varga Dénes a kontinensviadal
előtti utolsó sajtótájékoztatón. A
Bajnokok Ligája-győztes Ferencváros olimpiai bajnok klasszisa úgy
véli: nem szabad, hogy teher legyen
az, hogy a csapat hazai közönség
előtt szerepel, sokkal inkább élvezni kell a helyzetet, hogy ilyen
környezetben, telt ház előtt, egy
csodálatos közönség előtt ugorhatnak medencébe.
Märcz Tamás szövetségi kapitány arról beszélt, hogy jól halad az
együttes felkészülése, ezt jelezte az
olaszországi Cuneóban az elmúlt
héten rendezett nemzetközi négyes
tornán aratott diadal is. Ugyanakkor
biztos abban, hogy az ottani európai
ellenfelek, a görögök, illetve a világbajnok olaszok is jobban fognak
játszani a Duna Arénában. „Persze
ugyanezt várom az én csapatomtól
is, fizikailag még jobbak leszünk,
de taktikailag, összeszokottság tekintetében és a begyakorolt elemek
kivitelezésében is előrébb tudunk
majd lépni” – mondta a kapitány,

Märcz Tamás, a magyar férfiválogatott szövetségi kapitánya (j2) beszél a január 12-én kezdődött vízilabda-Európa-bajnokság sajtótájékoztatóján a Duna Arénában 2020. január 10-én. Balról jobbra: Keszthelyi Rita, a női válogatott csapatkapitánya, Bíró Attila, a női válogatott
szövetségi kapitánya, Marco Birri, az Európai Úszószövetség (LEN) operációs vezetője, Fernando Carpena Perez, a LEN alelnöke, Vári
Attila, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke, Aleksandar Sostar, a Szerb Sportszövetség elnöke, Gianni Lonzi, a LEN vízilabda-bizottságának
elnöke, Märcz Tamás és Varga Dénes, a férfiválogatott csapatkapitánya. Az Eb-n mindkét nemnél egy olimpiai kvóta szerezhető.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

aki külön kiemelte, hogy a telt
házas Duna Arénában csodálatos
sportélménnyel gazdagodnak majd
a nézők és a csapat egyaránt.
A férfiválogatott keretében hét
ferencvárosi játékos kapott helyet,
akik az elmúlt években sikert sikerre halmoztak. Märcz Tamás
megjegyezte, ez segítheti a csapatot, hiszen amellett, hogy könnyebben megvan az összeszokottság,
ezek a vízilabdázók még pozitívabb
hangulatot teremtenek az együttes
körül.
A férfiak kedden a törökök ellen
kezdik szereplésüket, Märcz Tamás

szerint ez a mérkőzés még csak egy
jó kis gyakorlás lesz a spanyolok elleni csoportrangadóra, amit majd a
Málta elleni találkozó követ.
Bíró Attila, a női válogatott szövetségi kapitánya arról beszélt,
hogy a keretszűkítésnél az elmúlt
évek legnehezebb döntését kellett
meghoznia, de szerinte szerkezetileg és a csapategységet tekintve is
ez a legjobb együttes, amit az elmúlt hetekben nyújtott teljesítmény
bizonyított is. „Persze a puding próbája az evés, de mi elsősorban a
szerdai, oroszok elleni mérkőzésre
készülünk, az előtte lévő két meccs

Peterhansel nyerte a hatodik szakaszt

A 13-szoros bajnok Stéphane Peterhansel nyerte az autósoknál a
Szaúd-Arábiában zajló Dakar rali
hatodik szakaszát pénteken. A francia pilóta mögött a második helyen
az összetettben éllovas Carlos Sainz
ért célba. A motorosoknál az élen
álló Ricky Brabec szakaszgyőzelemmel növelte előnyét. A szombati
szünnap után tegnap a Rijád és
Wadi ad-Dawasir közötti 546 kilométeres szakasz várt a mezőnyre.
Eredmények:
4. szakasz, Neom–al-Ula (össztáv: 672 km, ebből szelektív szakasz: 453 km).
* autósok: 1. Stéphane Peterhansel, Paulo Fiuza (francia, portugál,
Mini JCW Buggy) 4:04:34, 2. alAttijah, Baumel (katari, francia,
Toyota Hilux) 2:26 p h., 3. Sainz,
Cruz (spanyol, Mini JWC Buggy)
7:18 p h.
* motorosok: 1. José Ignacio
Cornejo (chilei, Honda) 4:24:51, 2.
Benavides (argentin, Honda) 35 mp
h., 3. Branch (botswanai, KTM) 55
mp h., ...38. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 49:53 p h.,... 114.
Saghmeister Gábor (szerbiai, KTM)
3:49:14 ó h.
5. szakasz, Al Ula–Háil (össztáv:
564 km, ebből szelektív szakasz:
353 km).
* autósok: 1. Carlos Sainz, Lucas
Cruz (spanyol, Mini JWC Buggy)
3:52:01, 2. Al-Attijah, Baumel (katari, francia, Toyota Hilux) 2:56
perc hátrány, 3. Peterhansel, Fiuza
(francia, portugál, Mini JWC
Buggy) 6:11 p h.
* motorosok: 1. Toby Price
(ausztrál, KTM) 3:58:33, 2. Quintanilla (chilei, Husqvarna) 1:12 p h.,
3. Short (amerikai, Husqvarna) 2:31
p h.... 43. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 1:00:16 ó h.,... 104.
Saghmeister Gábor (szerbiai, KTM)
3:14:19 ó h.
6. szakasz, Háil–Rijád (össztáv:
830 km, ebből szelektív szakasz:
477 km).
* autósok: 1. Stéphane Peterhansel, Paulo Fiuza (francia, portugál,

Mini JWC Buggy) 4:27:17, 2.
Sainz, Cruz (spanyol, Mini JWC
Buggy) 1:35 p h. 3. Al-Attijah, Baumel (katari, francia, Toyota Hilux)
3:22 p h.
* motorosok: 1. Ricky Brabec
(amerikai, Honda) 4:36:28, 2. Barreda (spanyol, Honda) 1:34 p h., 3.
Walkner (osztrák, KTM) 2:45 p h.,
...34. Gyenes Emánuel (romániai,
KTM) 56:00 p h.,... 95. Saghmeister
Gábor (szerbiai, KTM) 2:54:48 ó h.

Fotó: AP

Az összetettben:
* autósok: 1. Carlos Sainz, Lucas
Cruz 23:33:05, 2. Al-Attijah, Baumel 7:46 p h., 3. Peterhansel, Fiuza
16:18 p h.
* motorosok: 1. Ricky Brabec
23:43:47, 2. Quintanilla (chilei,
Husqvarna) 20:56 p h., 3. Price
(ausztrál, KTM) 25:39 p h.... 35.
Gyenes 5:36:36 ó h.,... 94. Saghmeister 18:41:38 ó h.

Dakar rali: Meghalt balesetben egy portugál motoros
A portugál Paulo Goncalves halálos
balesetet szenvedett a Szaúd-Arábiában zajló Dakar rali hetedik szakaszán
vasárnap. A szervezők közleménye
szerint a 40 éves motoros balesetéről
10.08 órakor kaptak riasztást, és a
mentésre indult helikopter nyolc perccel később már a helyszínen, a mért
szakasz 276. kilométerénél volt.
Fotó: AP
Goncalvesnek akkor már nem volt
szívműködése, az orvosok azonnal megpróbálkoztak az újraélesztéssel. Ezt követően a Lajla kórházba szállították, ahol végül megállapították a halál beálltát.
A portugál versenyző 2006-ban indult először a Dakar ralin, az
idei már a 13. versenye volt. A motorosoknál összesítésben négyszer
végzett a legjobb tíz között, 2015-ben – a győztes spanyol Marc
Coma mögött – második lett.
A most zajló viadalon a hatodik szakaszt követően a 46. helyen állt.

amolyan örömünnep lesz a lányoknak. Az orosz és a görög találkozó
viszont olyan értékmérők, melyek
megmutatják ennek a válogatottnak
a potenciálját” – vélekedett a szakember, aki tegnap, a lapzárta után
befejeződött mérkőzésen Horvátor-
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szág, hétfőn pedig Szlovákia ellen
dirigálta/dirigálja tanítványait, majd
a két rangadót követően Szerbia
ellen zárja a csoportkört.
Keszthelyi Rita csapatkapitány
kiemelte, a dunaújvárosi torna –
amelyet megnyert a gárda – elérte
azt a célt, amit szolgálnia kellett,
önbizalmat és magabiztosságot tudtak belőle meríteni. Hangsúlyozta,
a nyári világbajnokság óta mindenki nagyon sokat fejlődött egyéni
felelősségvállalásban és helyzetkihasználásban is. Hozzátette, a csapatszerkezet szempontjából is
előrébb lépett a gárda, amely megerősödve ugorhat medencébe az
Eb-n. Keszthelyi Rita megjegyezte,
nem szabad messzire előre gondolniuk, mérkőzésről mérkőzésre kell
felépíteniük magukat.
Vári Attila, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke az előkéazt
mondta,
születekről
sportszakmailag és rendezéstechnikailag most jön a vizsga, az elmúlt tíz hónapban lépésről lépésre
készültek fel egy minőségi Európa-bajnokságra.
Az Eb-n mindkét nemnél egy
olimpiai kvóta szerezhető. A férfiaknál az ötkarikás címvédő szerbek,
a világbajnok olaszok, valamint a
vb-ezüstérmes spanyolok indulása
már biztos, míg a nőknél csak a vbezüstérmes spanyolok tokiói résztvevők.

Fölényes orosz és görög győzelem
a magyar csoportban
A magyarokkal azonos csoportban szereplő orosz válogatott fölényes, 31-2-es győzelmet aratott a szlovák csapat felett a budapesti
vízilabda-Európa-bajnokság női tornájának vasárnapi nyitómérkőzésén, a Duna Arénában. Később a görög együttes 26-7-re felülmúlta
a szerbek alakulatát. A magyarok tegnap este fél 9-kor a horvátok
ellen kezdték meg szereplésüket.

Africa Eco Race: Féltávnál
Kovácsék az élmezőnyben

A versenytáv felének teljesítése
után a kamionosok között második, az autós-kamionos összetett
értékelésben pedig negyedik helyen áll a Kovács Miklós, Czeglédi
Péter, Ács László trió a klasszikus
Dakar rali útvonalán zajló Africa
Eco Race elnevezésű tereprali-viadalon.
A Qualisport Racing tájékoztatása szerint a január 7-én rajtolt
esemény ötödik, utolsó marokkói
gyorsasági szakaszán a Scaniával
versenyző magyarok 4 óra 20 másodperces időt értek el a 473 kilométeres etapon, a vasárnapi
pihenőnapon pedig már a mauritániai folytatásra koncentrálnak.
„Olyan volt, mintha autópályán
mentünk volna, végig nagy sebességgel, szinte mindenhol padlógázzal jöttünk, és nagyon csúszott,
a kanyarokban száznegyvennél
borzalmasan nehéz volt kordában
tartani a kamiont” – nyilatkozta
Kovács Miklós. Hozzátette: veszélyesnek érezte a szakaszt, de most
már a mauritániai dűnékre és homoktengerre készülnek. „Komoly

csatára számítunk ott is, és arra,
hogy a tapasztalat sokat jelent
majd” – mondta a pilóta, aki tizedszer vesz részt az Africa Eco Raceen.
Kovácsék előtt a kamionos – és
az abszolút – értékelést öt szakasz
után az a belga egység vezeti, amelyet a harmadik szakaszon épp a
magyarok húztak ki a homokból.
Az autós-kamionos összetettben
még két francia autós páros van
Kovácsék előtt.
Ami a másik két magyar egységet illeti, a Fazekas Károly, Horn
Albert és Csákány Péter alkotta kamionos trió öt szakasz után saját
kategóriájában negyedik, az abszolút értékelésben pedig hatodik, míg
a Varga Imre, Toma József autós
párosnak a harmadik szakaszt
félbe kellett hagynia, a negyedik
etapot pedig nem is teljesítette, így
most az összevont rangsorban 43.
Az idei Africa Eco Race ma
folytatódik, Mauritániában hat
gyorsasági szakaszt teljesít a mezőny, a cél pedig Dakarban, a Rózsaszín-tónál lesz vasárnap.

A kanyarokban nagyon nehezen tudták kordában tartani a kamiont.

Fotó: Qualisport
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Leengedték a Víkendtelep csónakázótavából a vizet – egy megkésett észrevétel

Megvallom, eléggé vegyes érzelmekkel olvastam a Népújságban az egyébként jócskán
megkésett cikket. Mégis arra
gondoltam, körülnézek a
helyszínen. A ködös délelőttön (ez a fényképekből is kitetszik, de szerencsére a
lényeg jól kivehető) a gáthoz
közeledve már messziről hallani lehetett a hivatali megbízásból évek óta buzgón
serénykedő magabiztos szakavatott fagyilkolók druzsbájának (értsd: láncfűrészének)
sikoltását. A Poklos-patak
melletti fák után úgy látszik,
ezek „élveztek” elsőbbséget.
Hogy erről az évenkénti „toalettálásról” mi a fák véleménye, az bizonyosan nem tűri a
nyomdafestéket.

Kelemen Árpád

Kezdeném azzal, hogy a zavaros
egyvelegből, amely három témát
igyekszik valahogy egybe összefércelni, végül is egy halpusztulási
eset „drámája” bontakozik ki. Mielőtt azonban egyeseken túlzottan
heves felindulás venne erőt, előrebocsátom, hogy bármilyen, a leírt
esettől eltérő bevatkozással okozott
halpusztulást (például villamos
árammal való halászás, a jobbágyfalvi gátnál felgyülemlett iszaptömegnek az alatta levő mederbe
engedése stb.) magam is nemcsak
elítélendőnek és büntetendőnek,
hanem kártérítésre jogosultnak is
tartom. Ellenben itt az az érdekes
helyzet áll fenn, hogy a főmederrel
szoros kapcsolatban levő holtágba
telepített halak pusztultak el a gát
bal parti dupla táblás ürítőzsilipjének megnyitásakor bekövetkezett
vízszintcsökkentés következtében.
Gondolom, nem nehéz belátni,
hogy hasonló eset (mármint, hogy
egy holtágban vagy mellékágban
erősen leapad a vízszint) hosszabb
szárazság alkalmával előfordul természetes körülmények között is.
Bizonyára valaki úgy gondolta,
hogy egy főmederrel szoros kapcsolatban levő holtágba halat telepítve azok csak ott fognak
lubickolni, és eszük ágába sem jut
majd kimerészkedni a főmederbe,
netán onnan nem kíváncsiskodik be
egy-egy a holtágba. Amennyiben ez
a helyzet, igencsak különös a Maros
Megyei Környezetvédelmi Őrségnek a borsos, 30.000 lejes bírság kiszabásakor tanúsított, messzire
elrugaszkodott túlbuzgósága. Nem
érdektelen megemlíteni, hogy
ugyanez a szemfüles és szigorú hatóság épp ellenkezőleg, vehemens
(majdhogynem más kifejezés jött ki
a billentyűzetből) pártolóként viselkedett a jobbágyfalvi gát iszaptömegének
majd’
évenként
megismételt mederbe történő leürítésével kapcsolatban, amely azt kilométeres távolságban élettelenné

Zsilip tömítése

változtatta. Ha pedig (feltételezve,
mert nem ez az eset) a holtág töltésekkel lenne elválasztva a főmedertől, és tegyük fel, zsilipek is
lennének beépítve, például vízfrissítés céljából, az előzetes értesítés
alapján azokat le lehetett (kellett)
volna zárni, és így a vízszint sem
csökkent volna a veszélyes szintre,
és a halaknak sem lett volna semmi
bántódása. Ami pedig a Maros Vízügyi Hatóság regálását illeti az úgynevezett „integrált vízgazdálkodás”
emlegetésével, nem tudom, hogy
egy enyhén fanyar mosolyon kívül
hova is integrálhatjuk azt.
A másik említett eset az Aquaservvel kapcsolatos. Ez még különösebb, ugyanis a szerkesztőség
zárójeles magyarázata szerint a felgyűlt iszap gátolta volna a vízkivételt. Sajnos nem derül ki, melyik
vízkivételnél gyűlt fel az iszap.
Nos, ez csak a gát felett kb. 160 m
távolságban, a jobb parton épített
alapvízkivételi pontnál lehetséges.
Az objektivitáshoz tartozik, hogy az
Aquaservnek van itt valami igaza,
amint ezt a 2011 novemberében készített fényképem is bizonyítja.
Ezen a vízkivételi mű előkamrájában legalább egyméteres iszaplerakódás látható. (Csak mellékesen
említem, hogy itt a feliszapolódás

Zsilip alátámasztva

mértékét nagyban lehetett volna/lehetne csökkenteni a megfelelően
megtervezett és épített hidrotechnikai műtárgyak és megoldások segítségével. Egyébként ott még más
gondok is vannak.) Ugyanakkor jó
tudni, hogy az Aquaserv kezelésében levő vízműnek van egy, az előírások által megkövetelt biztonsági
vízkivételi műve is, éspedig a gát
alatti jobb oldali szárnyfal végében,
mintegy 50 m távolságra a gáttól,
ahol a feliszapolódás teljes mértékben kizárt. Az előírások által megkövetelt módon ennek állandóan
üzemképes állapotban, úgynevezett
„meleg” készültségi állapotban
kell(ene) lennie. Magyarán, néhány
csapkezelési művelettel és egy
gombnyomásra indított szivattyúzással legtöbb tíz percen belül
üzembe lehetett/kellett (volna) állítani. Igencsak jó volna tudnia a város
közönségének (és nem
csak), hogy ez miért
nincs így. Ugyanis a
cikk szerint az Aquaserv a gát feletti vízszint
csökkenésével és a feliszapolódott alapvízkivételi
mű
kapacitásának nagymértékű csökkenésével
indokolta a halasztási
kérését.
A harmadik és tulajdonképpen a legfurcsább, ugyanakkor a
legködösebb, mi több,
a címben jelzett témával kapcsolatos eset a
polgármesteri hivatal
kéréséről szól. Eltekintve a cikk értelemzavaró,
helytelen
kifejezést
használó
megfogalmazásától,
ebben az esetben is jogosan tevődik fel a
benne fel nem tett kér-

dés: miért is kell a zsilipek „konzerválásához” a víkendi csónakázótóban lecsökkenteni a vízszintet?
Ugyanis a cikkben „vízmű”-ként
emlegetett tulajdonképpeni két zsilip konzerválását a városi vezetés
által alkalmazott „konzerválás” helyett csak a helyesen végzett karbantartási munkákkal lehet(ett
volna) biztosítani. Ehelyett a politikai csatározásokkal elfoglalt és
(nem csak az ehhez) hozzá nem értő
városvezetés az elmúlt 30 évben az
oda nem figyelésen kívül majdnem
semmit sem áldozott a zsilipek karbantartására. Az 1964-ben tervezett
és épített szegmens típusú ikerzsilip
a város egyik büszkesége, gyöngyszeme és egyedi létesítménye volt a
később a Kárpátok sétány mögötti
Maros felett átívelő kábelfüggesztett gyaloghíd mellett (amely annak
idején országos premier volt). Két
jeles helybéli tervezőmérnök munkáját dicséri az előbbi és egy harmadikét a későbbi, a kivitelezésért
pedig a volt megyei építkezési
trösztét. Az idősebb marosvásárhelyi közönség jól tudja, és emlékezetében most is él az a kép, amikor a
két ikerzsilipet a nyári szezonban
szépen leengedték, hogy a víz alá
fordítva-süllyesztve lehetővé tegyék a csónakok közlekedését a tó

és a Maros között. A zsilipek karjának végén levő formatervezett betontömbök
tulajdonképpen
ellensúlyok, amelyek szinte teljesen kiegyenlítik a zsilipre ható erőket, miáltal azokat csekély kézi
erővel lehet működtetni. A víz alá
süllyesztéskor a karok az ellensúlyokkal közel függőleges helyzetbe
kerültek. Nem mellékesen jegyzem
meg, hogy közel 40 éven át a Maros
és a Víkend-tó közötti szabad vízáramlás nagymértékben csökkentette az ikerzsilip előterének
feliszapolódását, így kotrásra igen
ritkán és alig volt szükség. De nemcsak azért, hanem a híres Cementlapok előtti mederszakaszét is.
(Lehet, hogy még vannak akik emlékeznek arra, hogy a Cementlapok
a fürdőzés mellett még egy másik
dologról is nevezetes, mégpedig
arról, hogy egy szerencsétlen manőver következtében itt süllyedt el valamikor a Vízügyi Hatóság kísérleti
kotróhajója.) Ezzel szemben a cikkhez mellékelt kép tanúsága szerint
nemcsak a híd és a Turbina-árok vízkivételi rácsa előtti meder van ismételten – meg nem engedett módon –
feliszapolódva, hanem a Cementlapok és a felette levő parti zóna is,
egészen a Cementlapok párkányáig.
Mindez annak ellenére, hogy 2011ben teljesen kikotorták az összes
iszaplerakódást. Ezt az iszapdombot
a rajta megtelepedett vízinövények
még jól meg is kötötték. A félreértés
elkerülése végett hozzá kell tennem,
hogy egy duzzasztott mederben a
hordaléklerakódás és feliszapolódás
természetes és elkerülhetetlen kísérőjelenség. Ugyanakkor jól kivehető,
hogy a feliszapolódás a parti zónában nagyobb mértékű a Cementlapok felső végénél épített sarkantyú
alatt, mint afelett. Ez szakember számára egyáltalán nem meglepő. A
kérdés csak az, hogy milyen szaki
tervezte ezt a helytelen megoldást, és

Feliszapolódott vízkivételi műtárgy

azt milyen vízügyi illetékes szaki
hagyta jóvá.
Hogyan alakulhatott ki ez a vízáramlás? Érdemes ezért még egy
kis kitérőt tennünk. Valószínűleg
mindenki észrevette, hogy a tóból
helyenként függőleges acélcsövek,
úgynevezett „kémények” állnak ki,
amelyekbe nyílások vannak vágva.
Ezek közül vagy kettőt már régebben felszámolt a hivatal a szabadtéri
úszómedencék építésekor, amelyek
helyett a tó végének bal oldali sarkában egy túlfolyó- és ürítőaknát
épített. Ugyanakkor az úszómedencék vízforgató berendezésének
nyersvízzel való ellátását a tóból
egy rögtönzött megoldással oldották meg. Ezeket a „kéményeket” a
tó kanyarulata előtti „zseb” végében
épített oldalbukós vízelvonó műtárgy egészítette ki. Ezáltal a
Maros-gát normál üzemi vízszinttartó állapotában a tóba beáramló
víz hozamának változtatásával és
annak folyamatos elvezetésével biztosította az ikerzsilip tervezője a tó
vizének állandó frissítését. Erre
ugyanis azért volt és volna továbbra
is nagy szükség, mert enélkül a
nyári melegben az állóvízben azonnal megindulna az iszapos víz minőségének a gyors romlása. Mivel
az utóbbi évtizedekben a zsilipeket
már nem süllyesztették le, csak
esetleg egy keveset nyithatták meg,
a beáramló vízmennyiség már távolról sem volt elegendő a kellő
mértékű vízfrissítéshez, miáltal a tó
vizének minősége jócskán leromlott. Amikor 2007-ben nekifogtak a
fedett úszómedence építésének, felmerült a tó végében felszámolásra
kerülő két rögtönzés elköltöztetésének igénye. A terv 2008-ban elkészült ugyan, de helyette két még
rosszabb rögtönzést facsart a hivatal. Így tette ezt a rendkívül egyszerű, de zseniális és ugyanakkor
kényes rendszert gyakorlatilag hatástalanná a városvezetés, a zsilipek
„konzerválásához” hasonló módon.
A szezonon kívüli időszakban a
zsilipek zárva voltak, hogy a tavat
karbantartás céljából le lehessen üríteni az ezek kétoldali zárótömbjébe
szerelt ürítőberendezések segítségével a Maros gát alatti medrébe a
Turbina-árok alatt átvezetett Csónakos (Luntraşilor) utcai esővízcsatornán keresztül. A rendszeres
karbantartás elmulasztása a zsilipek
acélszerkezetének egyre nagyobb
mértékű rozsdásodását, a fogaskerekes működtető mű károsodását és az
ürítőrendszer tönkremenetelét eredményezte. A rozsdásodás a zsilipeket erősen meggyengítette, továbbá
a homloklemezek kilyukadása az
évtizedek alatt megévődött gumitömítésekkel együtt azok vízzáróságát
is kompromittálta, miáltal a vízveszteség állandósult és egyre nagyobb
méreteket öltött. Ez a romlás 2011ben már a hivatalt is felébresztette,
és szeptember-októberben foltozgatni kezdett. Úgy-ahogy letisztították a rozsda egy részét, kicserélték
a homloklemezeket és néhány merevítést, és lefestették a szerkezetet.
Nem nagy túlzás, ha azt mondjuk,

hogy majdnem a festék tartotta csak
össze a szerkezetet. Ennyi volt a
nagyjavítás. Akkor már a laikus is
láthatta, hogy ez távolról sem elég,
és ennek jó vége nem lesz. Ez a pillanat el is érkezett ez év novemberében, amikor a hivatal a gát által
duzzasztott vízszint csökkentését
kérte. A mellékelt két kép egyikén
a hivatal zseniális megoldása látható, amellyel a vízveszteséget próbálja csökkenteni a bal oldali
zsilipnél. Ezúttal a Maros felőli vízbeáramlást. Az észvesztő megoldás
a zsilip előtti hornyokba illeszteni
próbált két vékony vaslemezre feszített műanyag fóliából áll. Látható, hogy a fólia középen már le is
csúszott, a belső vaslemez pedig
gyengeségének tudatában és szégyenében beroggyant (december
11-i délelőtti állapot). Amint a látottak és a hely hiányában nem mellékelt fényképek tanúsítják, a majd’
szitává rozsdásodott szerkezeten és
a tönkrement gumiszigetelésen keresztül a Marosból több helyen is beszivárog a víz, lassan, de biztosan
feltöltve a tómedret. A másik képen
nem kevesebbet látunk, mint hogy a
zsilipet a partoldali ellensúly alatt
egy acélcölöppel kitámasztották! Ez
pedig azt bizonyítja, hogy a szerkezet
a fogaskerekes művel együtt a teljes
összeroppanás előtt áll. Gondolom,
most már értelmet kap a cikk elején
a hivatal által emlegetett „kisebb
nyomás” igénye. Nyitott kérdés,
hogy ki fog felelni mindezért a minősíthetetlen hozzáállásért.
Hogy mit is jelent valójában a
zsilip tönkremenetele? A hivatal elsőrendű felelősségén kívül először
is azt, hogy a tavat már csak a Marosból történő szivattyúzással lehet
majd feltölteni. Továbbá, hogy
ebben az állapotban – a vízpótlás
hiányában – a tó vizét többé már
nem lehet frissíteni, annak közegészségügyi következményeivel
együtt. Vagyis rövidebben azt, hogy
a jövőben, az ikerzsilip teljes felújításáig igen nagy a valószínűsége
annak, hogy a víkendtelepi tó üresen fog maradni. Ez ugyanakkor
még azt is jelenti, hogy az úszómedencéket már nem fogják tudni feltölteni a tó vizéből, sem azok
vízfrissítését biztosítani a tóból (a
jelenlegi megoldás szerint). Az
ikerzsilip teljes felújításánál pedig
kötelező módon figyelembe kell
még venni a tó vízfrissítő megoldásának az újraelemzését.
Természetesen jobban is lehetett
volna dokumentálni ezt az épületes
beavatkozást, ha időben szakembert
is hívtak volna az újság részéről.
Nyilván nem is tudhatták, hogy egy
laikus számára teljesen banálisnak
tűnő beavatkozás tulajdonképpen
mennyire súlyos hiányosságokat
takar. Így a tulajdonképpeni lényeg
a cikk címével ellentétben érdemtelenül elsikkadt az adófizetők elől,
akik méltán várnák (várják???) el az
általuk megbízott városvezetéstől a
közvagyon (és nem csak) kellő
mértékű tisztelését és a polgárok
megbecsülését. Mert ami most itt
történt, az nem erről szól.
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Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették
KELEMEN ROZÁLIÁT
szül. Szakolczi
hogy életének 86. évében 2020. január
10-én csendesen megpihent. Temetése
2020. január 13-án 13 órakor lesz a
Jeddi úti temetőben, katolikus szertartás szerint.
Egy könnycsepp a szemünkben érted
él.
Egy gyertya az asztalon érted ég.
Szívből szeretünk, soha el nem feledünk.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik a gyászoló család. (3028-I)

MINDENFÉLE

MEGEMLÉKEZÉS

VÁSÁROLUNK ócskavasat és fölösleges limlomot. Tel. 0747-816-052.
(5943)

Mint egy gyertyaláng, úgy fogy el
az élet, mint egy gyors folyó, rohannak az évek. Az idő bárhogy
is halad, a fájdalom a szívünkben
örökre megmarad. Hiányod fájdalmas, elviselni nehéz, örökké
tart a szívünkben a megemlékezés.
Így emlékezünk a drága gyermekemre, ZAJZON CSABÁRA
halálának 4. évfordulóján. Szerető édesanyja és egyetlen testvére családjával együtt. (6020)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést, csatorna- és lefolyókészítést,
szigetelést, festést, hófogószerelést,
teraszkészítést. Tel. 0759-467-356.
(6004)
KERESÜNK Radnótra, idős hölgy állandó gondozására egy megbízható,
komoly személyt. Teljes ellátást és
vonzó bért ajánlunk. Tel. 0723-554758. (6008-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz MUNKÁSOKAT a pékségbe. Tel.
0756-128-310, Rozália. (64409-I)

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett
testvérekre,
ÜRMÖSSY
GIZELLÁRA, aki egy éve és
PÉNTEK ROZÁLIÁRA, aki februárban két éve távozott az öröklétbe.
Szép
emléküket
megőrizzük egy életen át. Nyugodjanak békében, emlékük legyen áldott! Testvérük, Cili és
családja. (6013–I)

Hirtelen halálod megtörte szívünket,
örökké őrizzük drága emléked.
Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk,
de a szíved emléke örökké itt
marad közöttünk.
Fájó szívvel emlékezünk január
13-án TÓTH JÓZSEFRE halálának 10. évfordulóján. Emlékét
örökké megőrzi felesége, Margit
és három leánya családjukkal.
(6016)

A temető csendje ad neki nyugodalmat,
emléke
szívemben
örökké megmarad.
Fájó szívvel emlékezem január
12-ére, amikor a halál tíz éve elragadta férjemet, GHEORGHIŞOR
ZOLTÁNT. Emlékét őrzi felesége,
Ica. Nyugodj békében! (6019-I)

Az emlékezés az egyetlen, amit
nem vehetnek el soha, a lélekben
él, és a lélek nem hal meg.
Január 12-én meggyújtottam a
10. gyertyát az emlékezés oltárán
édesapám,
GHEORGHIŞOR
ZOLTÁN emlékére.
Megsebzett szívemmel emlékezem édesapámra. Szerető lányod, Hajnika. (6019-I)

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

Búcsú nélkül mentél egy végtelen útra, melyről visszajönni nem
lehet soha.
Szívemben a helyed nem pótolja
semmi.
Fájdalommal emlékezem január
12-én édesapámra, GHEORGHIŞOR
ZOLTÁNRA halálának 10. évfordulóján.
Lánya,
Edit.
(6019-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
KOVÁCS MARIKÁRA szül. Lakó
halálának első évfordulóján. Akik
ismerték és szerették, kérjük, áldozzanak egy percet emlékére.
Szerettei.
Lelked, reméljük, békére talált,
s te már a mennyből vigyázol
ránk.
Soha nem felejtünk szívünkben.
Szeretünk. Rád örökké emlékezünk. (6033-I)

Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel emlékezünk január
13-án SZABÓ GYULÁRA halálának 3. évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, Cristina, édesapja, István és a rokonság. Nyugodjon
békében! (6030-I)

ELHALÁLOZÁS
Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, após,
nagyapa, jó barát,
özv. OROSZ ANDRÁS
az IMATEX
nyugalmazott mérnöke
2020. január 9-én, életének 79.
évében örökre megpihent.
Temetése január 13-án, hétfőn 13
órakor lesz a marosvásárhelyi
katolikus temető felső kápolnájából.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
A gyászoló család. (sz.-I)

Soha meg nem szűnő fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, január 12-ére,
GHEORGHIŞOR ZOLTÁN, a
drága jó édesapám halálának 10.
évfordulóján.
Halálod, míg élünk, fájó emlék
marad. Lánya, Cica, veje, István.
Pihenj békében! (6019-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama,
özvegy KERESZTESI
ALADÁRNÉ
szül. Beke Karolina
nyugalmazott óvónő
január 11-én életének 87. évében
csendesen megpihent.
Temetésre január 13-án 13 órakor lesz a nyárádgálfalvi temető
ravatalozójából.
Emlékét őrzi két leánya és azok
családja. (6032-I)

Az élet kegyetlen, mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha.
Fájó szívvel emlékezünk január
12-én, tatám, GHEORGHIŞOR
ZOLTÁN halálának 10. évfordulóján. Nyugodj békében! Emlékét
őrzi unokája, Noémi és férje,
Attila. (6019-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
MÓZES LEVENTE
nyugalmazott tanár
életének 82. évében örökre megpihent. Temetése január 14-én,
kedden 11 órakor lesz a marosszentgyörgyi új temetőben (a
kórház mögött).
A gyászoló család. (6029-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya,
anyós,
nagymama,
dédnagymama, rokon, jó szomszéd,
özvegy KOVÁCS REGINA
szül. Novák
életének betöltött 100. évében
csendesen megpihent.
Drága halottunk temetése 2020.
január 13-án 13 órakor lesz a székelysárdi gyászháztól, a református
sírkertben,
református
szertartás szerint.
Fájó szívvel búcsúzik két lánya,
négy unokája, nyolc dédunokája
és a jó szomszédok. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (6031-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendült lélekkel búcsúzunk
szeretett jó barátunktól, dr. OLÁH
ISTVÁN főorvostól.
Isten adjon békés nyugalmat
lelkének!
Őszinte együttérzésünk gyászoló
szeretteinek. Puskás Ferenc és
családja, Méder-Puskás Izabella
és családja. (6024-I)

Megrendüléssel vettük tudomásul,
hogy
a
marosszentgyörgyi helyi tanács egyik
legrégebbi
RMDSZ-tanácsosa,
KOCSIS
GYULA
eltávozott
közülünk.
Lelkesedésével,
munkásságával,
kitartásával,
hitével,
mosolygós,
építő
hozzáállásával,
aktív
magatartásával példaértékű volt
számunkra. Szívünkben emlékét
továbbra is hordozni fogjuk.
Hisszük azt, hogy az Úr mellett
van. A gyászoló családnak
vigasztalást és erőt kívánunk!
Sófalvi Szabolcs polgármester,
Birtalan István alpolgármester.
(-I)

Őszinte részvétünket nyilvánítjuk
KOCSIS GYULA, a marosszentgyörgyi
helyi
tanács
RMDSZ-es tanácsosa családtagjai számára. Jó csapat
voltunk, sok mindent megvalósítottunk az eltelt több
évtized alatt. Bárcsak mindenhol
ilyen jó keresztény és jó magyar
emberek lennének a közéletben!
Gyuszi, a munkát továbbvisszük,
és hisszük, hogy találkozunk az
Örökkévalóságban!
A marosszentgyörgyi RMDSZ és
az RMDSZ-es tanácsosok. (-I)
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.
Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják
a 0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra
között.

Várjuk Önöket!

Szeretnél az Azomureş
rakfelületén dolgozni?

Január 8. és február 10. között az Azomureş kombinát rakfelületén
fel- és lerakodó munkásokat toboroznak (meghatározott időszakra
szóló szerződéssel).
Elvárások:
• Jó fizikai erőnlét
• Rendszeretet és fegyelem
• Csapatszellem
• Szakmai kihívásokra való hajlandóság
A jelentkezőknek az önéletrajzukat az Azomureş Marosvásárhely,
Dózsa György utca 300. szám alatti székhelyén kell benyújtaniuk,
a toborzó-, belső kommunikáció, szakmai fejlesztési osztályon (adminisztratív szárny), hétfőtől péntekig 7 és 9 óra, illetve 13.15 –
14.30 óra között.
Az önéletrajzok kiválasztása után a jelölteket értesítik a versenyvizsga menetéről.
Bővebb felvilágosítás a 0372-482-921-es telefonszámon,
a toborzó-, belső kommunikáció, szakmai fejlesztési osztályon.

Buszos
körutazások

2020. április 22–29.
Belgium és Hollandia,
550 euró/fő
2020. április
27. – május 1.
Horvátország,
280 euró/fő

2020. szeptember
2–10.
La Bella Italia,
480 euró/fő

Indulás
Marosvásárhelyről
+ 25 euró/fő.

