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Az év végéig működőképes
lesz a rendszer

Február 6-án megnyitják a regionális hulladéklerakót

Első alkalommal
román jelölt is
indul

Holnap, 2017. január 17-én új elnököt
választ az Európai Parlament. Az
eddig megszokott nyugalmas választásoktól eltérően idén itt is hatalmi
harc folyik. Heten pályáznak az EP elnöki tisztségére.

____________3.
Ne legyenek
illúzióink!

A legmorbidabb történeteknek is vannak humorosnak mondható mozzanataik. Ami most zajlik a SRI és a DNA
környékén, ahhoz nem a morbid jelzőt
célszerű használni, bár a mocsárban
sosem lehet tudni, melyik lépés bizonyul végzetesnek.

____________4.
A közelmúlt
népi intézménye:
a fonó

Olyan összetett népszokásnak tarthatjuk, valóságos népi intézménynek,
amely egyszerre teljesített gazdasági,
társadalmi, kommunikációs, nevelési
és művelődési funkciót.

Történelminek mondható lépést tesz február 6-án a megyei
tanács a kerelőszentpáli regionális hulladéktároló megnyitásával, ugyanis ez egy nagy lépés a több évtizede függő kérdés korszerű rendezése irányába, annak ellenére, hogy a
rendszer még nem fog tökéletesen működni. Az esemény
kapcsán a rendszerről Kozma Mónikával, a megyei tanács elnökének tanácsadójával és Tóth Andreával, az Ecolect Maros önkormányzatok közötti fejlesztési társulás igazgatójával
beszélgettünk.

Vajda György

Fotó: Vajda György

Hulladékgazdálkodási „saga”
Úgy tűnik, a végéhez közeledik az a több évtizedes történet, amely
arról szól, hogy a Maros megyei hatóságok miként próbálták korszerűsíteni a hulladékgazdálkodást. Mint ismeretes, az 1989-es rendszerváltás
egyik „történelmi öröksége” volt az a sok szemét is, amelyet környezetvédelmi követelmények figyelembe vétele nélkül tároltak, nem beszélve
azokról az illegális szeméthalmoktól, amelyek gyakorlatilag elborították
az országot, így megyénket is. Aztán az európai uniós előcsatlakozási
időszakban, felzárkózási igyekezetben születtek meg azok a tervek, amelyeket Phare-pályázatok révén támogattak, és ezek voltak az első lépések
(Folytatás az 5. oldalon)

AKCIÓ! 50%-os ÁRKEDVEZMÉNY!

Január 16. és március 15. között minden nyugdíjas ügyfelünknek

50%-kal olcsóbban kínáljuk a műanyag lencséket.

Az akció érvényes:
– nyugdíjasok számára közellátó szemüvegre
– műanyag American Standard (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatartományra:
0 ± 6 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)

Iskolások és egyetemisták figyelmébe!

Január 16. és március 15. között minden iskolás és egyetemista ügyfelünknek

50%-kal olcsóbban kínáljuk az antireflex védőréteggel ellátott műanyag lencséket.
Az akció érvényes:
– műanyag American Standard HMC (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatartományra:
0 ± 6,0 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
Marosvásárhely:
– Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304, 0365/410-555
– 1918. Dec. 1. sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410-557
– Rózsák tere 53. sz. Tel: 0265/250-120, 0365/410-559
– Dózsa György utca 60. sz. Tel: 0265/265-205
– Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939
Szászrégen: Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042, 0365/410-558
Szováta:
Fő út 196. sz. Tel: 0265/577-282
A Danubius Hotelben. Tel. 0742-100-323

____________5.
Miklós Edit
hatalmasat bukott
a lesiklóedzésen

A 28 éves Miklós Editet mentőhelikopterrel vitték le a célba, és láthatóan
nagy fájdalmai voltak, a lábát fogta.
Később rohamkocsiba tették, majd
egy másik helikopterrel a pongaui kórházba szállították.

____________9.

Ígéretek
és felelősség

Bodolai Gyöngyi
Jó lenne hinni, hogy a szociáldemokrata kormány által
nagy hévvel bejelentett valamennyi változás úgy valósul
meg, ahogy az első percekben a sokat nélkülözött, sok
vesszőfutást megjárt beteg emberek vagy azok hozzátartozói remélik.
Január 6-i ülésén új határozatot fogadott el a kormány
arról, hogy március elsejétől megszűnnek az országos és
a megyei egészségbiztosítási pénztárak keretében működő
szakvéleményező bizottságok. A több szakorvosból álló bizottságoknak az volt a feladta, hogy jóváhagyják: jár-e a
betegeknek vagy sem az onkológiai, szív- és érrendszeri,
pszichiátriai és egyéb betegségre felírt ingyenes vagy ártámogatott gyógyszer. A bonyolult utánajárás miatt egyes
esetekben igencsak elhúzódott az idő, amíg a betegek hozzájutottak az életmentő vagy az életminőségüket jelentős
mértékben javító szerekhez. Ha egyáltalán a bizottság jóváhagyta a kérésüket.
A kormányrendelet 106 gyógyszeripari termékre vonatkozik, amelyből 70-et országos szinten kellett jóváhagyjanak, a többi 36-ot a megyei egészségbiztosítási pénztárak
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 1 perckor,
lenyugszik
17 óra 2 perckor.
Az év 16. napja,
hátravan 349 nap.

Ma GUSZTÁV, holnap
ANTAL, ANTÓNIA napja.

IDŐJÁRÁS

Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. -30C
min. -100C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
11, 40, 37, 41, 5 + 19 NOROC PLUS: 6 4 3 8 0 8
4, 10, 29, 11, 31, 20 SUPER NOROC: 5 5 3 5 2 3
7, 30, 16, 39, 23, 5

Megyei hírek

NOROC: 1 9 2 0 2 5 9

Egyházi építészet és
díszítőművészet Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templom Bözödi
György termében, vasárnap, január 15-én, a de. 11 órától
kezdődő istentisztelet után megnyílt Novák József képzőművész és Plájás István fotóművész Egyházi építészet és
díszítőművészet Marosvásárhelyen című kiállítása. A kiállítás megtekinthető hétköznaponként de. 9-13 óra között,
valamint a vasárnap 11 órától kezdődő istentiszteletek előtt
és után – áll a Kecskés Csaba lelkész-esperes szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

Jogi tanácsadás

Molnár Loránd ügyvéd január 18-án, szerdán délután 4
órakor tart jogi tanácsadást előfizetőinknek a szerkesztőség 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.

Helyi termékek vására

Január 20-án, pénteken 8–19 óra között a Magyar Termék
nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán ismét
megszervezik a Local Farmers’ Market című helyi termelői
vásárt, ahol hús-, tejtermékek, sajt, méz, lekvár, szörp,
gyümölcslé, bor, pálinka, zöldség, gyümölcs, tea, fűszerpaprika, olaj, valamint kézművestermékek (házi készítésű
kencék, szappanok, táskák, pénztárcák, ékszerek stb.) kerülnek az asztalokra.

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra keddenként kerül sor
18 órától óvodások (3–6 év), 19 órától kisiskolások (7–10
év) számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes.
Helyszín: a Dr. Bernády György Általános Iskola (volt 2-es
számú, Dózsa György utca 11. szám) tornaterme. A résztvevők vigyenek magukkal cserecipőt.

Be nem jegyzett gépkocsival
közutakon

Megbeszélés a katolikus iskoláról

A marosvásárhelyi tanács január 13-i rendkívüli ülésén
Csíki Zsolt, az RMDSZ-tanácsosok frakciójának vezetője
számonkérte, hogy a polgármesteri hivatal miért nem továbbította a pénteki határidő lejártáig a beiskolázási tervezetet a tanfelügyelőségnek. A továbbiakban azt kérte, hogy
a hivatal képviselői, a tanfelügyelőség vezetői és a városi
tanács tagjai ma délelőtt tartsanak megbeszélést, amelyen
kiderül, hogy miért nem tett eleget kötelességének a polgármesteri hivatal iskolaügyekkel foglalkozó igazgatósága,
és mi a tanfelügyelőség álláspontja a katolikus iskola ügyében, amelyet állítólag nem soroltak be a város tanintézményei közé. A megbeszélésen az álláspontok mellett azt is
tisztázni kellene, hogy miért indított pert a polgármesteri

Kilenc európai országból érkeztek fiatalok

Elkezdődött a MIÉRT Erasmus+ programja

Január 13-21. között szervezi meg a Magyar Ifjúsági Értekezlet a Make my community a youth
capital! elnevezésű Erasmus+ projektet az Oktatási és Szakképzési Programok Országos Hivatalának (ANPCDEFP) együttműködésével. A
rendezvény hivatalos megnyitójára január 14-én
került sor.

Kádár Petra, a MIÉRT elnökhelyettese a megnyitón felvezette a projekt fő témáit: „Hogyan tudjuk arra ösztönözni
a fiatalokat, hogy aktív tagjai legyenek társadalmunknak,
hogy önkéntesprogramokban vegyenek részt, hogy tegyenek valamit közösségeikért? – ilyen kérdésekre keresünk
választ a projekt során. Segítségünkre lesznek azok a szervezetek és intézmények, amelyek a Kolozsvár 2015 – Európa ifjúsági fővárosa programot koordinálák és
lebonyolították, hiszen itt, Kolozsváron, 2015-ben megtanultuk, hogyan működhetnek együtt a civil és ifjúsági szervezetek egymással, az önkormányzattal, a helyi
intézményekkel, melyek mind fontos pillérei annak, hogy
olyan környezet jöjjön létre, amelyben a fiatalok jól érzik
magukat, ahol el tudják képzelni jövőjüket”.
A következő héten a fiatalok ezekre a kérdésekre keresik
majd a válaszokat számos interaktív tanulmányi látogatás
alkalmával, melyek során a Kolozsvár 2015 – Európa ifjúsági fővárosa projektben részt vevők osztják meg tapasztalatikat. Számos európai országából érkeztek fiatalok:
Bulgáriából, Olaszországból, Görögországból, a Moldovai
Köztársaságból, Szerbiából, Azerbajdzsánból, valamint Örményországból, a rendezvény programjaira Tordaszentlászlón és Kolozsváron kerül sor. Az Európai Unió által
finanszírozott Erasmus+ program célja, hogy elősegítse a
fiatalok számára az állampolgársággal járó jogok és köte-

A Katolikus Családpasztorációs Iroda szervezésében
február 7-én, kedden újabb jegyeskurzus indul Marosvásárhelyen.
A jegyeskurzus egyházi és szakmai segítség fiataloknak,
akik házasságra készülnek.
Lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére. Ismerkedési lehetőség más párokkal, közösségben való felkészülés a
szentségi házasságra és a keresztény családi életre.

Január 11-én 23 órakor Marosvásárhelyen, a Ion Buteanu
utcában egy 52 éves Brassó megyei gépkocsivezetőt igazoltattak, aki érvényes hajtási jogosítvány nélkül vezetett.
A rendőrök bűntett elkövetésének vádjával indítottak vizsgálatot az ügyben, a tettes ellen 24 órára előzetes letartóztatási parancsot adtak ki.

RENDEZVÉNYEK

Hetvenhat bírság 24 óra alatt

A megyei rendőr-felügyelőség közleménye szerint múlt
csütörtökön a rendőrség munkatársai egyetlen nap leforgása alatt 76 bírságot szabtak ki 16.750 lej értékben. A kiszabott bírságok közül nyolcat a közutakat karbantartó és
ügykezelő cégekre – hármat marosvásárhelyi, kettőt
szászrégeni, egyet beresztelki, egyet erdőszentgyörgyi és
ugyancsak egyet az országos útügyi igazgatóság címére
– állítottak ki.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

lezettségek tudatosítását, az együttműködést az uniós fiatalok között, valamint népszerűsítse a szolidaritás és tolerancia elveit az európai fiatalok körében. A program
tanulmányi látogatás formájában, azon szervezetek képviselőit célozza meg, amelyek Európai ifjúsági főváros címet
pályáznak meg, valamint ezeket a nyertes pályázatokat valósítják meg.

Tavaszi jegyeskurzusok Marosvásárhelyen

Múlt szerdán Marosvásárhelyen, a Kossuth utcában a közúti rendőrség mukatársai egy 51 éves helyi gépkocsivezetőt igazoltattak, aki forgalomba be nem jegyzett
személygépkocsit vezetett. Az ellenőrzés során kiderült,
hogy a külföldről behozott jármű ideiglenes közlekedési
engedélye lejárt, a gépkocsit nem íratták be forgalomba,
így tulajdonosa törvénysértést követett el azáltal, hogy a
közutakon közlekedett vele. A rendőrség bűntett elkövetésének vádjával indított vizsgálatot az ügyben a szabadlábon védekező tettes ellen.

Előzetesben jogosítvány nélküli
vezetésért

hivatal is a katolikus iskola ügyében. Ez az eljárása ugyanis
szöges ellentétben van azzal, amit a polgármester a novemberi tanácsülésen a Római Katolikus Teológiai Líceumot
képviselő szülőknek mondott, éspedig, hogy nincs semmi
veszély, és számíthatnak az ő támogatására. A pénteki rendkívüli tanácsülésen a szülőket képviselő Civilek a katolikus
iskoláért csoport tagjai Ne játsszatok gyermekeink sorsával! magyar és román feliratos pólókban tiltakoztak a kialakult helyzet ellen.
A hétfői tanácskozáson értesüléseink szerint már az új
főtanfelügyelő vesz részt, tanügyi berkekben ugyanis úgy
tudják, hogy Raţă Nadiát Kozak Mioara román szakos tanfelügyelő váltja a megyei oktatásügy élén.

házaspárok a meghívottak. Az együttlétek formája interaktív.
Nemcsak előadások meghallgatásából áll, hanem beszélgetésekből, csoportmunkából.
Elsősorban mindazok jelentkezését várják, akik a 2017es év folyamán szeretnének összeházasodni, de jelentkezhetnek olyan párok is, akik egyszerűen csak szeretnék
jobban megismerni önmagukat, elmélyíteni kapcsolatukat.
A kurzus házigazdái: Sófalvi Szabolcs és Adél.
A kurzus nyolc hétig tart, április 4-én ér véget.
Jelentkezni február 6-ig lehet Szénégető Istvánnál: szeA találkozók kedd esténként vannak 19-21 óra között. negetoi@gmail.com, tel. 0743-138-784 vagy a Sófalvi háLelkész, orvos, pszichológus szakemberek és keresztény zaspárnál: adelasofalvi@yahoo.com, tel. 0744-799-055.

A doni áldozatokra emlékeznek

Január 17-én, kedden 18 órakor a marosvásárhelyi
várban, a Régészeti és Történelmi Múzeum konferenciatermében a doni áldozatokra emlékeznek. A történelmünk egyik legtragikusabb eseményének számító
Don-kanyari offenzíva 74. évfordulójára a marosvásárhelyi 23. Határvadász Hagyományőrző Csoport és az
EMKE Maros megyei szervezete a Slam Poetry Marosvásárhely csoporttal együttműködve szervez megemlékezést, ezen vetítéssel és hagyományőrző
jelenetekkel egybekötött történelmi megemlékezésre

és verses felolvasóestre kerül sor. A műsort követően
19.30 órakor a római katolikus temetőben gyertyagyújtás lesz a Don-kanyari áldozatok emlékművénél.

A Borsos Tamás Egyesület januári
előadása
Január 18-án, szerdán 18 órakor a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében kerül sor a Borsos Tamás Egyesület januári
előadására. A januári meghívott Újlaki-Nagy Réka
irodalomtörténész, előadásának címe: Pajesz és
bocskor, talisz és székely harisnya. Zsidózás és
identitás a korai szombatos szövegekben (1588–
1621).
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Holnap elnököt választ az Európai Parlament

Első alkalommal román jelölt is indul

Holnap, 2017. január 17-én új elnököt választ az Európai Parlament. Az eddig megszokott nyugalmas
választásoktól eltérően, idén itt is hatalmi harc folyik. Heten pályáznak az EP elnöki tisztségére.
Ugyancsak kedden szavaz a strasbourgi plenáris
ülés a 14 alelnök és az öt kvesztor személyéről is.

Mózes Edith

Az Európai Parlament fő ereje sokáig nagyjából ki is merült
abban, hogy a képviselőit a tagországok polgárai választják
meg. A 2009 decemberében hatályba lépett Lisszaboni szerződés viszont jelentősen kibővítette a jogköreit, így a döntéshozatalban is erélyesebben hallatja a hangját a testület.
A jelenlegi elnök, Martin Schulz német szociáldemokrata
politikus november végén bejelentette: két ciklus után nem kívánja újrajelöltetni magát 2017 januári EP-elnökválasztáson,
és ősszel indul a német szövetségi parlamenti választáson.
Versengést az elnöki posztért
A parlament szokásai szerint Schulz pártja, a Szocialisták
és Demokraták (S&D) ötéves regnálása után a másik meghatározó jelenlegi legnagyobb frakció, az Európai Néppárt (EPP)
adná az elnököt. Erről 2014-ben alkut is kötött a két legnagyobb parlamenti erő a liberálisokkal. A „nagykoalíció” célja
az volt, hogy semlegesítse az akkori EP-választások után megerősödött szélsőséges, EU-ellenes képviselőket, főleg a harmadik számú frakcióvá előlépett Európai Konzervatívok és
Reformerek csoportját.
2014-ben azonban egy újabb hagyomány született: a szuperjelölt intézménye, aminek a lényege az, hogy az Európai
Bizottság elnökét az a pártcsalád delegálhatja, amelyik a legtöbb mandátumot nyeri el az EP-választásokon. És ezt is az
EPP jelölte. Ráadásul Jean-Claude Junckeren kívül az EU harmadik fő intézményének, az Európai Tanácsnak az élén is egy
jobbközép politikus, a lengyel Donald Tusk áll.
Hét jelöltből négy olasz
Most a frakciók elérkezettnek látták az időt, hogy ellenjelöltet állítsanak a korábban még biztos befutónak tartott EPPs Antonio Tajanival szemben. Az S&D-s Gianni Pittella
jelölése után a múlt héten a negyedik legnagyobb erő, a liberális ALDE-frakció is indul Guy Verhofstadt volt belga kormányfővel, aki az EP-ben a Brexittel kapcsolatos

tárgyalásokért felel. További jelöltek: Eleonora Forenza, GUE
(Olaszország), Jean Lambert, Zöldek (Egyesült Királyság),
Laurenţiu Constantin Rebega, ENF (Románia), Helga Stevens,
ECR (Belgium).
A nyolc parlamenti frakció eddig hét jelöltet indított, de új
jelöltet, ha addig nem nyert senki, az első és második szavazási kör után is lehet még állítani. Az európai parlamenti képviselők január 17-én választják meg a testület elnökét. A
jelöltek kedden reggel 9-től 3-3 perces bemutatkozó beszédet
tartanak, az ezt követő titkos szavazást a leköszönő Martin
Schulz vezeti.
Laurenţiu Constantin Rebega is indul az EP elnöki posztjáért
Laurenţiu Constantin Rebegát a Nemzetek és Szabadság
Európája frakció támogatja. Jelenleg ennek a frakciónak az alelnöke. „Európa eddig soha nem látott provokációknak van
kitéve. Rizikónak, fenyegetettségnek, de vannak lehetőségei
is, az emberek pedig érzik, hogy olyan válság ez, amelynek
nem látjuk a végét. Az európai intézmények nem tudtak fenntartható megoldásokat hozni, és az Európai Parlament döntései
igencsak távol állnak az állampolgárok többségének akaratától” – fogalmazott múlt heti sajtótájékoztatóján Rebega. Mint
mondta, azért döntött úgy, hogy indul az elnökválasztáson,
mert aggasztja az európai intézmények és az állampolgárok
érdekei közötti szakadék.
Laurenţiu Constantin Rebega 1976. február 20-án született
a Prahova megyei Vălenii de Munte községben. Agronómus,
a bukaresti Agronómiai és Állategészségügyi Egyetemen végzett. 2010-2015 között a Konzervatív Párt tagja volt. 2014ben jutott be az Európai Parlamentbe a PSD-PC-UNPR
jelöltjeként.
Lelkes támogatója Románia és a Moldovai Köztársaság
egyesítésének.
Mi az elnök feladatköre?
Az EP elnökét a következő két és fél évre választják. Az
elnök felügyeli az Európai Parlament és szervei munkáját, valamint a plenáris vitákat. Ő képviseli az Európai Parlamentet,
az Európai Tanács találkozói előtt ő ismerteti a Parlament álláspontját a napirenden szereplő témákról. Az elnök írja alá az
EU végleges költségvetését, és a tanács elnökével közösen
szignálja az elfogadott jogszabályokat.
(Forrás: az EP hivatalos honlapja,
hvg.hu, KamaraOnline, Wikipédia).

Alkotmánymódosítási kísérlet Törökországban

Az elnöki rendszer bevezetéséről
szóló alkotmánymódosítási javaslat 18 pontjából péntek estig 9-et
elfogadott a török parlament. A
kormányzó Igazság és Fejlődés
Pártja (AKP) által benyújtott tervezet vitája hétfőn kezdődött Ankarában.

A javaslat már elfogadott 9 pontja között több jelentős változtatás szerepel.
A 8. pont kimondja, hogy a miniszterelnök összes hatásköre a mindenkori
köztársasági elnökre száll át, akinek a jövőben államfő lesz a megnevezése. Az
államfő jelöli ki és mentheti fel a minisztereket, ő bocsáthat ki törvényerejű rendeleteket, visszaküldheti a megszavazott
törvényeket a parlamentnek átdolgozásra, valamint az alkotmánybíróságot a
törvények felülvizsgálatára utasíthatja.
A 7. pont előírja, hogy az államfő-jelöltnek egyetemet végzett és legalább 40
éves török állampolgárnak kell lennie.
Az államfő megtarthatja párttagságát
annak ellenére, hogy eddig köteles volt
politikailag semleges maradni. Ezen

felül az államfő nevezhet ki 12-őt a 15
alkotmánybíróból.
A kemalista ellenzéki Köztársasági
Néppárt (CHP) attól tart, hogy Törökország tekintélyelvű pártállammá válik,
amelyet egyetlen ember tart az ellenőrzése alatt. „Az állam egy politikai pártra
zsugorodik, amely később állampártba
fordul át. Ez veszélyes” – mondta Deniz
Baykal, a CHP egyik képviselője, aki elfogadhatatlannak tartja, hogy az alkotmánybírók többségét az államfő
nevezheti ki és mentheti fel.
A 6. cikk csökkenti a parlament lehetőségeit a kormány ellenőrzésére. Ennek
értelmében a törvényhozás elé nem lehet
bizalmatlansági indítványt benyújtani.
A szavazások csütörtök éjszakáig viszonylagos nyugalomban teltek, akkor
azonban heves dulakodás alakult ki az
ellenzéki és a kormánypárti képviselők
között, még virágcserép is repült és egy
AKP-s politikusnak betört az orra.
Az incidens oka az volt, hogy ellenzéki politikusok szerint a kormány megsértette a titkos szavazást.

A reformot a kormányon lévő AKP, a
legkisebb ellenzéki tömörülés, a nacionalista Nemzeti Mozgalom Pártja
(MHP) segítségével tervezi bevezetni,
amely korábban jóváhagyta a tervezetet.
Az AKP-nek és a MHP-nek együtt 355
mandátuma van a parlamentben, ami az
utolsó, teljes javaslatra vonatkozó voksoláson elegendő az ügy népszavazásra
bocsátásához, ahhoz ugyanis 330 szavazatra van szükség. A referendumot várhatóan április elején tartják. A CHP és a
kurdbarát Népek Demokratikus Pártja
(HDP) határozottan elutasítja a tervezetet.
Devlet Bahceli MHP-elnök és
Mustafa Sentop AKP-képviselő csütörtökön azt mondta: ha a reform nem
megy át a törvényhozásban, akkor előrehozott választásokat kell kiírni. A CHP
és a HDP egyértelműen ezt a forgatókönyvet részesíti előnyben a reform elfogadásával szemben.
A török parlament péntek este még az
alkotmánymódosítás 10. pontjáról is szavaz.

Meghalt Udo Ulfkotte német újságíró

Meghalt Udo Ulfkotte német újságíró, közíró, számos sikerkönyv szerzője – közölte a hét végén könyvei kiadója.
A közlemény szerint Udo Ulfkotte néhány nappal 57. születésnapja előtt, január 13-án, pénteken hunyt el szívelégtelenségben. Halálával egy „rettenthetetlen, bátor szószólót
veszített el mindenki, aki alternatívát keresett a politikai és
publicisztikai mainstream helyett”.
Udo Ulfkotte 1986-tól 2003-ig a Frankfurter Allgemeine
Zeitung című konzervatív lap külpolitikai rovatának munkatársaként dolgozott, majd szabadúszó publicistaként tevékenykedett. Leginkább a Megvásárolt újságírók, illetve A
menekültipar című kötetei révén ismert, mindkét nagy sikerű
munka megjelent magyar nyelven is.
Udo Ulfkotte vitatott szerző volt, a munkásságával kapcsolatban megfogalmazott bírálatok mindenekelőtt iszlám-, és
idegenellenességre, valamint összeesküvés-elméletek terjesztésére vonatkoztak. Bírálták például azért, mert fellépett az
Európai Hazafiak a Nyugat Iszlamizálódása Ellen (Pegida)

nevű mozgalom egy 2015 elején tartott rendezvényén, amelyen hangot adott annak a véleményének, hogy az iszlamizálódás részeként rövidesen betiltják a sertéshúsfogyasztást a
németországi óvodákban és iskolákban – idézte fel a Deutschlandradio Kultur német országos közszolgálati rádió.
Udo Ulfkotte 2015-ben a XXII. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon a magyarul Megvásárolt újságírók – Miként
irányítják a politikusok, a titkosszolgálatok és a nagytőke a
német tömegmédiát? címmel megjelent kötetének bemutatóján a többi között arról beszélt, hogy az érdekeltek évente rendezett titkos konferenciákon egyes háborúknak már azelőtt
előkészítik a médiafogadtatását, hogy egyetlen katona a harcmezőre vonulna. Tavaly a XXIII. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon A menekültipar című könyvének bemutatóján hangsúlyozta: a menekültáradat nem véletlen, a táborok
lakóit évtizedek óta arra biztatják, hogy induljanak Európába,
a menekültipar pedig cégszerű szervezet, amelyben sokan,
sokat keresnek.

Ország – világ
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Román ékszerrablók
Párizsban

Egy párizsi ékszerboltból ellopott értékes gyémántgyűrű nyomára bukkantak az ügyészek és rendőrök,
miután hét bukaresti helyszínen tartottak házkutatást.
A szóban forgó rabláskor két gyémántot, két gyémántgyűrűt és egyéb ékszereket loptak el, összesen
5,2 millió euró értékben. A román hatóságok januárban kezdtek nyomozni a 2016. december 30-án Párizsban elkövetett rablás ügyében. (Agerpres)

Felolvasómaraton

A Studium – Prospero Alapítvány szervezésében kilencedik alkalommal kerül sor az Olvass fel Marosvásárhelyért!/Citeşte-le târgumureşenilor című
rendezvényre. Az eredetileg 24 órás felolvasómaratont két részre osztották: 12 órát a román (január
15.), 12 órát a magyar kultúra napján (január 22.) olvasnak. Vasárnap Mihai Eminescu verseiből, marosvásárhelyi, illetve olyan román szerzők műveiből
válogathatnak a felolvasók, akiknek most van évfordulójuk, de felolvashatnak románra fordított magyar
szerzők munkáiból is. A rendezvény része volt az
Ötórai kávé, ahol kötetlen beszélgetésre került sor
aktuális témákról. (Agerpres)

Súlyos baleset

Két ember elhunyt és többen megsérültek vasárnap
a Prahova megyei Cheián történt balesetben. A DN
1A úton Ploieşti irányába ereszkedő gépkocsi az ellenkező forgalmi sávra sodródott és egy másik autónak ütközött, amely az út melletti, mintegy kétméteres
sáncba zuhant. A helyszínre érkezett SMURD-egység orvosainak nem sikerült újraéleszteni egy körülbelül 50 éves nőt és egy hasonló korú férfit. Egy
többrendbeli végtagtörést szenvedett személyt helikopterrel szállítottak kórházba. (Agerpres)

Eltévedtek a hódeszkázók

Szombat éjjel a Hunyad megyei hegyimentők és
hegyi csendőrök egy 17 és 28 éves testvérpárt mentettek ki, akik a 2.074 méter magas Kis-Páring
csúcsra mentek hódeszkázni. A fiatalok nem a besízett pályán indultak lefelé és bár kereszteztek megjelölt utat, eltévedtek. Ezután a hegyimentőktől kértek
segítséget. A hegyimentőkből és -csendőrökből álló
csapat felért a csúcsig, de a hóviharban, a rossz látási viszonyok között nem találta meg a sízők nyomait
sem, csak ereszkedés közben, este tízkor egy védettebb részen a Jieţ folyó völgyében. A fiúkat a hegy
lábánál egy SMURD egység vette át, megvizsgálták
őket de a kimentettek elutasították a kórházi
beutalást.

Ígéretek
és felelősség

(Folytatás az 1. oldalról)
keretében működő szakvéleményező bizottságok. Az első
csoportba onkológiai, a hemofília, a szklerózis multiplex, reumatológiai betegségek, a krónikus B, C-hepatitisz, a meddőség és a kóros elhízás kezelésére használt
szerek tartoznak, a második csoportba egyéb onkológiai, a Parkinson-kór, a gyermekkori figyelemzavar, a
diabétesz, növekedési zavarok és epilepszia kezelésére
használatos szerek.
Az új rendelet életbe lépését követően az ígéretek szerint a szakorvosok által a hivatalos kezelési protokollok
betartásával felírt recept alapján a beteg sokkal hamarabb hozzájut a szükséges gyógyszeréhez. Feltehetően
akkor, ha azok kaphatók lesznek a román gyógyszerpiacon, hisz az elmúlt években is megtörtént, hogy egyes
onkológiai szereket nem hoztak be az országba. Másrészt, ha a szakorvosok hajlandók lesznek ezeket felírni.
Mert ez idáig is gyakran hárították a felelősséget a családorvosra, aki például abban az esetben, ha még nem
telt le a 90 nap, ameddig a rá háruló kötelességének
eleget téve a krónikus panaszokra szükséges egyéb
gyógyszereit felírta a betegnek, újabb vényt nem állíthatott ki. A kórházból kibocsátott betegnek pedig egykét hónapig nélkülöznie kellett a szükséges szert, pedig
az nem tartozott a kormányrendeletbe foglalt általában
nagyon drága gyógyszerek közé. Remélhetőleg a kormányrendelet tartalmazza a szakorvosokra háruló nagyobb felelősséget, továbbá a garanciát a szükséges
pénzügyi háttér megteremtéséhez is.
A kormányrendelet azt is tartalmazza, hogy március
1-ig minden folymatban levő kérést rendezni kell.
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Szívben és lélekben égett a láng

A reformáció szellemében

Mezey Sarolta

most léptünk be az új esztendőbe.
Kik lehetnének méltóbbak arra,
Marosvásárhely abban a kiváltsá- hogy elkezdjék az ünnepi rendezgos helyzetben van, hogy az 500 vénysorozatot, mint a ifjúság? –
éves reformáció jubileumi emléké- kezdte beszédét Kató Béla püspök.
vét az Égjen a láng! ifjúsági ke– Örülök annak, hogy Marosvásárresztyén
zenefesztivállal
itt helyen megerősítik bennünk, hogy
nyitották meg. A szervezők a nagy- az ifjúság révén van jövendő. Az elszabású rendezvényt nyolcadik al- múlt 500 év után egy újabb 500 eszkalommal szervezik meg, évről tendő következik! A reformáció a
évre nagyobb sikerrel és egyre ma- zenén keresztül üzen nekünk. A
gasabb színvonalon. A fő szerep a Német Protestáns Egyház volt lelzenéé, a zene általi dicsőítésé, de ez készi elnöke a tavaly mondta, hogy
alkalommal a reformációról, ennek a zene a reformáció korának a szívszellemiségéről, a szüntelen meg- verése volt. Megindult az a nagy
újulás szükségességéről is szó esett. zenei alkotófolyamat, az a kulturális
Az eseményt főtiszteletű Kató Béla, robbanás, amely nagyon sok zeneaz Erdélyi Református Egyházke- szerző munkájával gazdagította az
rült püspöke nyitotta meg. A nagy egész világot. Schütz, Bach, Menszámban összesereglett közönség delssohn, Brahms a reformáció nélsoraiban jelen volt Szász Attila, a kül nem lennének azok, akik. És ott
Görgényi Egyházmegye, Lőrincz van Luther, aki az egyházi éneklésJános, a Marosi Egyházmegye, ben is maradandót alkotott. A zene
Bíró István, a Küküllői Egyházme- és az evangélium, a két nagy szelgye, valamint Jakab István, a lemi erőforrás, a kezdetek óta öszMaros-mezőségi Egyházmegye es- szekapcsolódott a kereszténység
perese, valamint több meghívott.
történetével. A zenét a szentlélek
Az ifjúság hitvallása
A tény, hogy nyolcadik alkalommal kerül sor az Égjen a láng! zenefesztiválra, igazolja, hogy az
ilyenszerű ifjúsági rendezvényekre
nagy igény van. Azt is mondhatnánk, hogy mozgalommal fejlődött
ki az ifjúság körében, együttesek
alakultak, s nőtték ki magukat a
fesztiválnak is köszönhetően, dalaikat sok száz fiatal dúdolja, közösségek formálódtak úgy, hogy ezeket
az Istent dicsérő, hitvalló, modern
hangzású dalokat közösen éneklik
táborokban, találkozókon, s ezzel a
zene a mai ifjúság egyfajta hitvallása lett.
– Az Égjen a láng! mottója is lehetne az idei reformációi emlékévi
rendezvénysorozatnak. Égjen a
Jézus Krisztusba vetett hitnek a
lángja, égjen a reformáció lángja
minden korosztály szívében! –
ezzel a gondolattal nyitotta meg
Jakab István esperes a fesztivált.
A zene a reformáció szívverése
– Ez az első rendezvénye a reformáció emlékévének, hiszen csak

Ne legyenek illúzióink!

Makkai János

A legmorbidabb történeteknek is
vannak humorosnak mondható
mozzanataik. Ami most zajlik a SRI
és a DNA környékén, ahhoz nem a
morbid jelzőt célszerű használni,
bár a mocsárban sosem lehet tudni,
melyik lépés bizonyul végzetesnek.
Na igen, a humor. Ilyen „betéttel” tette valamelyest derűsebbé a
légkört az elnöki hivatal szóvivője:
megjelent a sajtó képviselői előtt,
hogy közölje a közvéleménnyel:
semmiről nem tud semmit. Illetve,
hogy annyit igen: az elnök valóban
találkozott Florian Coldeával, a
Román Hírszerző Szolgálat (SRI)
vezetőhelyettesével, akiről mostanság furcsábbnál furcsább dolgok
látszanak felszínre kerülni. Ennyit
tudott mondani az eseményről a
szóvivő, ami joggal váltotta ki a sajtósok kárörvendő élcelődését. Legyünk
azonban
megértőek.
Képzeljük el, hogy az elnöki hivatalban hetelő sajtó joggal válhat türelmetlenné,
így
rendre
kérdéseikkel zaklathatták a szóvivőt, aki tehetetlenségében mindegyre rányitotta az ajtót Klaus
Johannisra, hogy hát érdeklődik... S
ez ismétlődött újra meg újra, amíg
az elnök türelmét vesztve rámordulhatott a hölgyre: ha még egyszer benyit, úgy kivágja, mint..., mint...,

mondjuk, hogy a lába sem éri a földet! A hölgy pedig kénytelen-kelletlen kiállt a mikrofon elé, s közölte,
eddig és ne tovább: nem tud semmiről semmit!
A terebélyesedő botrány egy
klasszikusnak számító mondással is
jellemezhető: egy bolond akkora
követ dobhat a kútba, hogy azt tíz
okos sem képes kivenni. Sebastian
Ghiţă természetesen nem bolond,
sőt. A szóban forgó ügyhöz pedig
szerintem száz okos sem elég. De
hagyjuk a humort.
Komolyra fordítva a szót, és
úgy, hogy mi sem tudunk semmit,
jogunk van kombinálgatni az információmorzsákat, amelyeket kellő
türelemmel naponta kihámozhatunk
a parttalan locsogóműsorokból, az
írott meg az internetes lapok bennfentes vagy annak tűnő fejtegetéseiből. Azt mindjárt látni, hogy
Coldea „mélységes” titkok tudója,
s az elnököt joggal érdekelhette,
hogy felfüggesztése esetén mit kezd
ezekkel a mostanra tarthatatlanná
vált helyzetben. Vagyis alku folyhatott kettőjük között. A jól értesültségüket fitogtatók azt is emlegetik,
hogy Coldea és Codruţa Kövesi
esetleg zsarolhatják Johannist. Ez
sem kizárt, bár Johannis szempontjából könnyen ledolgozható a hátrány, amivel esetleg sarokba
szorítható. Eléggé nevetséges lenne

eszközének tekintették a reformátorok. Minden gyermeknek ajánlott
valamilyen hangszeren játszani. A
gyermekeknek énekelni kell, s a
zenét a többi tárggyal, a matematikával együtt kell elsajátítani. A hittan oktatásának is kiváló eszköze a
zene és az ének. Dallam kíséretében
sokkal könnyebb elsajátítani a szöveget. Az ifjúság megszólítása érdekében egyre inkább használatosabbak a divatos könnyűzenei stílusban írt énekek. Másrészt egyes
egyházzenészek, liturgiával foglalkozó lelkészek a XVI-XVII. századi óprotestáns istentisztelet
világát tekintik hitelesnek. Ez a
megosztottság világszerte megtapasztalható. Letagadhatatlan, hogy
2017-ben visszatekintve a reformáció 500 éves múltjára, érezzük,
hogy a helyesen értelmezett reformáció jegyében új rendre, új rendszerek
megteremtésére
van
szüksége anyaszentegyházunknak.
A közös útkeresésben elengedhetetlen megérteni, hogy milyen cél,
szándék mozgatja a különböző gondolkodású emberek szívét, hangját,
hangszerét.
A könnyűzenét éneklők sokkal
inkább szívből énekelnek, mint
ahogyan az hagyományos istentisz-

teleteken megtapasztalható. Ez
pedig egy komoly érv, hogy teret
engedjünk a fiatalok lelkesedésének. Az istentiszteleti énekléssel
kapcsolatos vitáknak az az alapvető
lényege: olyant kell énekelni, olyant
kell közösen imádkozni, amiről biztosan tudhatjuk, hogy Isten akarata
szerint való, s áthatja lelkünket. A
forrás nem más, mint a Szentírás.
Nem véletlen, hogy a reformáció
velejárója a zsoltárok újrafelfedezése. A megújulás jegyében azonban az egyház ezen kívülre is
merészkedett, mást is imádkozott,
mást is énekelt. Visszatekintve a reformáció 500 évére, különösen a
nagy megpróbáltatások és a nagy
megújulások idejére, megállapíthatjuk, hogy ekkor születtek a legszebb „igazgyöngyök”: énekek és
imádságok. Ehhez az örökséghez
minden nemzedék hozzátehet, szelíden és alázattal. Bízunk abban,
hogy ami most a szívükben van, s
fiatalos lendülettel kitörni vágyik,
egyszer letisztult formában beköltözik a templomainkba is, s gazdagítja a következő nemzedékeket –
fogalmazott Kató Béla püspök, aki
hosszú jövőt kívánt a rendezvénynek, a református magyar közösségek örömére.

ugyanis valamiféle házügyön lebukni... Így inkább Coldea látszik
érdekeltnek valamilyen alkuban a
SRI-ben fontos feladatokat ellátó
felesége (ugyancsak tábornoki
rangban) érdekében. Közben a SRIhez köthető más rokoni szálak is
felmerültek, ami tovább bonyolítja
kényesnek mondható helyzetét. Érdemes arra figyelni, hogy vajon

Amiből kimaradni látszik az új kormányzat, de világos, hogy nem maradhat egyszerű szemlélője a
fejleményeknek, s Liviu Dragnea,
na jó, Grindeanu kabinetjének is
óvatosan kell eljárnia. A fölös
(ki)fecsegés alaposan belerondíthat
a PSD–ALDE-tervekbe. Mi a kiút?
Hogy lakhat jól a kecske is és maradhat meg a káposzta is? Például
éppen akkor, amikor hivatalba készül lépni Amerika új elnöke,
Donald Trump. Aminek egyszerre kell örülni azzal, hogy (állítólag)
a sokszor különös szerepben
feltűnt Hans Klemm marad a nagykövet...
Az ügyben mindegyre feltűnő
Traian Băsescu szerepéről csupán
annyit mondanék, hogy máris perbe
foghatnák azért, amit most művel:
majdhogynem kedélyesen adja a
világ tudtára, hogy Románia mai állapotában maffiaállam. S a haja
szála sem görbül. Mit nem mondok,
hiszen kopasz...
A mélyebben rejlő titkok dolgában szamárság lenne okoskodni.
Engem ezeknél jobban foglalkoztat,
hogy mit kezd a parlament, az
elnök, a kormány azzal a káosszal,
azzal az erkölcsi rombolással, amit
a korrupcióellenes harc leple alatt
elkövettek. Az intézmények iránti
bizalmi index zuhanása jól jelzi a
hitelvesztést, a helyzet tarthatatlanságát. De hát az „index” mit sem
tehet ez ellen. A legfontosabb, hogy
a parlament, de mindenekelőtt a

merről próbálnak meg mentőövet
nyújtani neki.
Ami azonban, feltételezésem
szerint, nagyobb bizonyossággal
szóba kerülhetett a „történelmi” beszélgetésen: mi az, aminek semmilyen körülmények között nem
szabad kiderülnie, bármerre is kanyarogjanak a nyögvenyelősen elindult vizsgálódások szálai. Ez
pedig az, hogy a pillanatnyilag célkeresztbe került Coldea és Kövesi
milyen külföldi érdekek szolgálatában jártak el munkájuk során. A
Ghiţă-féle videosorozatban a botrányt önleleplezésével kiváltó egykori s még talán mai „belsős”
ügynök több esetben is utalást tesz
erre. Mintegy ezzel indokolva,
hogy a hosszú ideje tartó cinkosságát feladva otthagyta a szerinte Románia gazdasági érdekei ellen
dolgozó SRI–DNA párost. Ez a pillanatnyilag feloldhatatlan dilemma!

A fesztivál nagyon színes és színvonalas kórusokat és együtteseket
sorakoztatott fel. Szombaton a
szászcsávási vegyes kar lépett fel,
aztán következett a Szabadság utcai
gyülekezet és lelkésze, Dénes Előd
Gordonka együttesével, az After 5,
a Kézdivásárhelyi Református Kollégium együttese. Áhítatot Bartos
Károly református lelkész mondott.
Közben a Parázsfészekben, a kisteremben Müller Loránd tartott áhítatot, fellépett a Worship Team, majd
a slam poetry művelőit hallgathatta
a közönség.
Vasárnap, lapzártakor még tartott
a fesztivál, fellépett a Trinitatis, a
Szabadi úti gyülekezet kórusa, a
Kiskorál, a felsővárosi egyházközség együttese, a Fike Band, a kolozsvári egyetemisták együttese, a
szászrégeni PiciSófár, áhítatot Les
Júlia tartott. A Parázsfészekben
Zsadon Zsuzsa bizonyságtételét és
Póra Zoli dicsőítő előadását hallgathatta a közönség.
Szeretetvendégségre: 3000 fánk
és finom kalácsok
Sütő Alpár, az Égjen a láng! fesztivál ötletgazdája, szervezője kérdésünkre elmondta, hogy az idei
rendezvény nagyobb súlyt és magasabb színvonalat kapott azáltal,
hogy az egyházkerület püspöke
megtisztelte jelenlétével, s a reformációi emlékév itt vette kezdetét.
– A fesztivált azzal tettük változatossá, hogy a kórusoknak is teret
biztosítottunk, a Parázsfészekben
pedig alternatív, kávéházi hangulatú
programokat kínáltunk a fiataloknak koncertekkel, s a teljesen új
műfajok kedvelői – slam poetry,
örömzenélés – is találtak kedvükre
valót. Úgy értékelem, hogy idén a
vásárunk is szervezettebb volt, mint
előző években. Fontosnak tartom
megjegyezni, hogy mindkét este
szeretetvendégséggel zárult. Szombaton este a Küküllői Egyházmegye
– köztük a 200 lelket számláló gegesi gyülekezet – 3000 fánkkal
lepte meg a résztvevőket. Vasárnap
este a Görgényi Egyházmegye öt
gyülekezetének asszonyai kaláccsal
kedveskedtek a fesztivál résztvevőinek. Ezzel azt hangsúlyozom, hogy
a gyülekezetek is magukénak érzik
a rendezvényt, támogatnak, mellénk
állnak, ami folytatásra biztat bennünket – fogalmazott a főszervező.

PSD–ALDE szövetség sorra vegye
mindazokat a törvényhozási teendőket, amelyekkel lehetetlenné teszik bármilyen hatalmi önkény
eluralkodását a bűnüldözésben és
az igazságszolgáltatásban. Erre elsősorban Călin Popescu Tăriceanuban látok garanciát. Az elnök?
Bizonyos szempontból ő látszik a
„leggyengébb láncszemnek”. Pedig
most már megemberelhetné magát,
s körülményeskedés (pas cu pas)
nélkül sorra kirugdoshatná a különböző hivatalokból az általa jogszerűen – ne találgassuk, milyen
alkalmi meggondolásból – kinevezett meg az elnöki hivatal „farvizén” belobbizott, visszaélésekkel
gyanúsítható törtetőket. Akkor is
lépni köteles, ha netán bármilyen jó
szolgálattal férkőztek is a kegyeibe!
Ha pedig az igazságszolgáltatás bonyolult építménye ebből biztatást
merít, s érzékeli, hogy van erő és
akarat a változtatásra, bizonyára
maga képes lesz elkezdeni a – másnak nem nevezhetem – nagytakarítást.
Újraolvasva mindezt, legtöbb,
amit mondhatok, hogy ne legyenek
illúzióink! Ez még messze nem az
igazság pillanata. Nemrégiben még
azt írtam volna, hogy erre várni egy
degenerált társadalomban merő illúzió. Most inkább azt gondolom,
hogy egy minden rendű és rangú
gazemberektől meggyötört társadalomban talán nem egészen reménytelen....

Az év végéig működőképes lesz a rendszer

2017. január 16., hétfő ________________________________________________AKTUÁLIS ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

(Folytatás az 1. oldalról)
a korszerű hulladékgazdálkodási
rendszer kiépítésére. Egyértelművé
vált, hogy az új, uniós követelményeknek és technológiának megfelelő hulladéktárolót nem lehetett
sem helyi, sem megyei költségvetésből megépíteni, erre csakis az
uniós támogatás volt a megoldás. A
Maros megyei ökológiai hulladéktároló megépítésének gondolata
már a 2000-es években felmerült,
sőt az önkormányzat eljutott a kivitelezésig, azonban „a megépítési
terv kivitelezését illetően az első
szakasz munkálatait nem lehetett
befejezni a felek által leszögezett határidőig, lévén, hogy a magánbefektető tevékenységében súlyos zavarok
voltak. Következésképpen a megyei
tanács és a szerződéshez csatlakozó
helyi tanácsok a szerződés felbontásáért a bírósághoz fordultak” – áll a
megyei tanács 2004–2007-es tevékenységi beszámolójában.
Aztán a hosszas törvényszéki eljárás után az is kiderült, a versenytárgyalást követően a kivitelezési
jogot elnyerő fővállalkozó olaszországi cég főtulajdonosa maffiaügybe keveredett és nem igazán
volt érdekük „befejezni” az elkezdett munkát.
A folyamatot újra kellett kezdeni,
annál is inkább, hogy Románia
2007. január elsején csatlakozott az
Európai Unióhoz, és a követelmények is szigorodtak ezen a téren.
Ezért a megyei tanács pályázatot
nyújtott be a Környezetvédelmi
Ágazati Operatív Program révén az
Európai Regionális Fejlesztési
Alaphoz, amelynek támogatásával
kiépülhetett a Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer
keretében az országban az első mechanikai-biológiai hulladékkezelő
állomás. A Környezetvédelmi Ágazati Operatív Program Európai Regionális Fejlesztési Alapjából vissza
nem térítendő 31,5 millió euróval
társfinanszírozott projektre a román
költségvetésből 7 millió eurót, a
megyei önkormányzat kasszájából
pedig 6,6 milliót költöttek erre a
célra. A projekt összértéke mintegy
53 millió euró. A rendszert már
2013-ban kellett volna működtetni.
A mezőrücsi, szászrégeni, ákosfalvi, dicsőszentmártoni és a balavásári átrakóállomások a helyi
önkormányzatok tulajdonában vannak, és az általuk létrehozott cégek
által üzemeltetik. A közeljövőben
ezek is beilleszkednek az integrált
rendszerbe. A projekt szerint az itt
kezelt vegyes háztartási hulladékot
a kerelőszentpáli lerakót működtető
Iridex cég szállítja el, mivel a megyei tanács egy csomagban írta ki a
telep működtetésére és az átrakóállomásokról származó vegyes háztartási szemét elszállítására a
pályázatot.
A hulladékgazdálkodási rendszer
kiépítésének és működtetésének
külön fejezete volt a kakasdi átrakó-,
szelektáló és komposztáló állomás,
amelyet a hozzá vezető úttal és a
közhasznú infrastruktúra kiépítésével együtt az Ecolect Maros társulással megkötött együttműködési
szerződés alapján a marosvásárhelyi önkormányzat vállalt fel. Többször írtunk róla, hogy a
területpanamától a kivitelezésig milyen akadályokon ment keresztül ez
a beruházás, ami nemegyszer felborzolta a kedélyeket Kakasdon is.
Végül sikerült befejezni a beruházásokat is és elérni azt, hogy a bukaresti Iridex Group Import Export
Kft. és a Servicii Salubritate Bucureşti Rt. hulladékgazdálkodási vállalatok társulása nyerte el jogerősen
a három éve elkészült kerelőszentpáli regionális hulladék- tároló mű-
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ködtetését, és várhatóan február 6-án, hétfőn nyitják meg. De a
történetnek még nincsen vége...

Háromlépcsős rendszer
Leegyszerűsítve, a
Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási
rendszernek
három fontosabb pillére van: a szemétgyűjtés és -szállítás,
az átrakó- és/vagy válogatóállomások, illetve a regionális
hulladéktároló/rakó és
a mechanikai-biológiai kezelőállomás
működtetése. Az érvényben levő jogszabályok szerint minden
önkormányzat köteles
a saját közigazgatási
területén megszervezni a hulladékbegyűjtést és szállítást.
Jelenleg a megye területén 13 cég végzi ezt
a szolgáltatást, lefedve mind a 102 közigazgatási egységet.
2008. május 22-én megalakult az
Ecolect Maros önkormányzatok közötti fejlesztési társulás, amelynek
tagja mind a 102 közigazgatási
egység. A megyében már meglévő
átrakóállomások földrajzi elhelyezkedését figyelembe véve, a mesterterv alapján az integrált rendszerben
7 övezetet alakítottak ki. A már említett előcsatlakozási alapból Pharetámogatással
megépültek
a
dicsőszentmártoni, a szászrégeni és
a mezőrücsi átrakó/válogatóállomások, illetve az ákosfalvi és a segesvári, ahol csak átrakják, de nem
válogatják szét a hulladékot. A vidéki infrastruktúra-fejlesztést támogató, utólag módosított és
kiegészített 7/2006-os kormányrendelet támogatásával finanszírozták
a balavásári átrakó- és válogatóállomást, míg a kakasdi egység létesítésének anyagi hátterét a megyei
projekt biztosította. Az integrált
hulladékgazdálkodási rendszer keretében a háztartásokból összegyűjtött
vegyes
hulladékot
az
átrakóállomásokhoz szállítják, majd
innen tömörítés után a kerelőszentpáli hulladéklerakóba kerül. Az újrahasznosítható hulladék (papír,
műanyag, fém, üveg) a gyűjtőpontokra kihelyezett konténerekből az
üveg kivételével a válogatóállomásokhoz kerül, ahol újraválogatják és
értékesítik. Az üveg fizikai adottságai miatt nem kerül a válogatószalagra, hanem egyenesen az
újrahasznosító céghez szállítják.
Egyelőre elméletileg...
Mert gyakorlatilag a rendszer
egységes működtetése érdekében
újabb versenytárgyalást kell kiírni,
ezúttal a hét régiót ellátó hulladékgyűjtési szolgáltatásra és az említett
átrakó- és válogatóállomások működtetésére. A rendszer működtetésének felügyeletével megbízott
szaktanácsadó cég – amellyel már
2010-ben szerződést kötött a megyei tanács – elő kell készítse a
szolgáltatások megpályáztatását.
Mivel a bérbeadási törvény alkalmazási szabályai csak 2016. december közepén jelentek meg, a
pályázati iratcsomó véglegesítése
elmaradt. Jelenleg ezen dolgoznak
a pályáztatók. Valószínű, hogy a
licit két hónap múlva lesz.
A projekt szerint a szelektíven
gyűjtött hulladék tulajdonosa a megyei tanács, így az önkormányzat
feladata az értékesítés. Ennek az el-

lenértékét a rendszer fejlesztésére,
fenntartására fordítják majd. Új
közbeszerzéssel kell kiválasztani
azt a céget, amely elszállítja, újrahasznosítja a szelektív hulladékot.
A Kis-Küküllő menti településeket
– Szovátától Kóródszentmártonig –
kiszolgáló balavásári állomás működtetéséhez néhány beruházásra
van szükség, s csak azután írhatják
ki a versenytárgyalást a szolgáltató
kiválasztására, ha ez megvalósul. A
kakasdi állomások működtetési jogának odaítélése a Maros Megyei
Tanács hatáskörébe tartozik, valószínű, hogy erre néhány héten belül
megjelenik a pályázati kiírás.
Február 6-án megnyitják a kerelőszentpáli hulladéktároló közel 8
hektáros első celláját, amelynek tárolási kapacitása a becslések szerint
1.250.000 köbméter, és ahol öt évig
lehet tárolni a szemetet. Az említett,
illetve a későbbiekben kialakítandó
újabb két cella össz-befogadóképessége ötmillió köbméter, időtartama
21 év. Miután a betelnek a cellák, a
korszerű szabványoknak megfelelően befedik, füvesítik a hulladékot,
és a csurgaléklé is megtisztítva
kerül vissza a természetbe. A telepen van egy mechanikai-biológiai
kezelőállomás is, itt a tárolóba került vegyes háztartási hulladék
mennyiségét mintegy 20-30%-kal
lehet csökkenteni.
Azért kellett sürgősen megnyitni
a lerakót, mert a Maros megyében
jelenleg Segesváron működő egyetlen kis kapacitású környezetkímélő
hulladéktaroló már betelt, ezért több
önkormányzat, így a marosvásárhelyi is a szomszédos megyék hulladéktárolóiba szállítja a szemetet,
így valójában egy kicsit a „szekeret
a ló elé fogva” indul be a rendszer.
Ezért átmenetileg a lerakó úgy fog
működni, hogy minden háztartási
hulladék válogatás nélkül ide kerül.
A mechanikai-biológiai állomás
működtetésére külön versenytárgyalást kell kiírni, így ennek a beindítása is elhúzódhat 2017
közepéig. A projekt lehetőséget teremtett arra, hogy a tárolót kezelő
gépeket is megvásárolja a megyei
önkormányzat, így a bukaresti cég
októberben ezzel együtt vette át a
februárban megnyitandó telepet.

megszervezése, ami azt jelenti,
hogy minden egyes közigazgatási
egység külön szerződésben rögzítette a szolgáltatás díját is. A megyei
tanács által készített felmérés szerint ezek nagyon változóak. Az integrált rendszerben a lakosok az
önkormányzatokhoz befizetett adóként fizetik meg a köztisztasági
szolgáltatást. Figyelembe véve az
életszínvonalat, kidolgozták és a
társulás jóváhagyta 21 évre a legnagyobb adóértékeket. Ami jelenleg
biztos, az a hulladéktárolási díj, ami
tonnánként 61,93 lej + héa, ez 19%os héával számolva 73,6 lej. Ez a
maximált díj 2017-ben, havonta,
személyenként vidéken 4,31, városon 9,77 lej. Amely 2031-ig fokozatosan nő, de nem haladja meg a
vidéken lakók fejenkénti havi 6,51,
míg városiak esetén a 14,77 lejt.
Erre azonban óriási terhet rótt a
kormány a 2013-ban megjelent 31es kormányrendelettel, amiben elfogadták a tonnánkénti 80 lejes (61,93
lej + héa) hulladéklerakási adót,
amelyet az adott szemétlerakó működtetőjének át kell utalnia a környezetvédelmi alapba. Ez országos
szinten vitát váltott ki, mivel december 29-én közzétették a
31/2013-as rendelet alkalmazási
normáit (2413/2016-os rendelet).
Eszerint ezt az adót minden hónapban 25-éig törleszteni kell, ugyanakkor a rendelet szerint ez az adó
2017-ben csak 80 lej tonnánként,
azonban 2018-tól már 120 lejre
emelkedik. A jogszabály alapkoncepciója az, hogy ezáltal kényszerítsék az önkormányzatokat, illetve
a hulladékgazdálkodási rendszert
működtetőket, hogy minél többet
szelektáljanak, s így kevesebb kerüljön a lerakókba.
Mivel nem sok megye indította
még be az integrált rendszert, ezért
a megyei tanácsok egyesületén keresztül több önkormányzat – köztük
a Maros megyei is – kérte az adó alkalmazásának elhalasztását vagy
törlését. A környezetvédelmi alap
arra hivatkozik, hogy tudomásuk
szerint az integrált rendszer kidolgozásakor a megyei önkormányzatok
felvállalták
azt,
hogy
csökkentik a hulladékmennyiséget,
ugyanakkor ezzel ösztönöznék az
önkormányzatokat, hogy minél
Díjak, vitatott büntetőilletékek
előbb működtessék az integrált
Amint korábban említettük, min- rendszert.
den egyes önkormányzat felelősEzzel szemben a megyei tanácssége a köztisztasági szolgáltatás nak az álláspontja, hogy az adó al-
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kalmazásával felborulnak az integrált rendszer árkalkulációi, amelyeknek alkalmazását a projekt
keretében az unió az ezzel megbízott szakcégen keresztül öt évig
monitorozza. Így ellentmondás alakulhat ki a rendszer működtetése érdekében elfogadott díjak és az új
büntetőilleték bevezetése között.
Konkrétan, Maros megyében mintegy 188.000 tonna hulladék kerülhet évente a lerakóba, ezt a
mennyiséget 80 lejjel megszorozva,
majd elosztva lakosonként azt jelenti, hogy az említett havi tárolási
díj személyenként hozzávetőlegesen 2 lejjel lesz több.
Ezenkívül az önkormányzatokat
újabb büntetőilletékkel sújtják,
ugyanis az uniós integrációs kötelezettségben az ország felvállalta,
hogy a településeken évente 15%kal csökkentik a lerakott hulladékot.
Ha ezt elmulasztják, tonnánként
100 lejt kell befizetniük az önkormányzatoknak a környezetvédelmi
alaphoz. Ezt a terhet is a lakosságra
hárítják. Az integrált rendszerben
szigorúan követhető a lerakott
mennyiség, így nem lehet majd
megszabadulni a büntetőilletéktől.
A tárolási illeték alkalmazásáról
még folynak a tárgyalások a környezetvédelmi tárcával, azonban –
az uniós elkötelezettségek kényszere miatt – nem valószínű, hogy a
kormány ezt visszavonja. Ez az
érték azonban nem a helyi vagy a
megyei önkormányzatok büdzséjébe kerül, hanem az országos szinten
kezelt
környezetvédelmi
alapéba.
Mindezek mellett a teljes integrált rendszer működésbe helyezését
követően a megye mind a 102 önkormányzatánál a hulladékkezelési
díjak megváltoznak, lesz ahol – a
szállítási távolságok csökkenése
vagy az átrakók „megkerülése”
miatt – kevesebb lesz, azonban az
említett büntetőilletékek miatt
nem valószínű, hogy a díjak értéke
a lakosság számára kedvezően alakul.
A megyei tanács illetékesei elmondták, az idén szeretnék lezárni
a folyamatot, és az év végéig
tisztán, áltathatóan működtetni az
integrált rendszert, amely természetesen menet közben még javulhat.
Tény az, hogy a hulladéktároló beindítása óriási lépés a több évtizedes gond korszerű rendezése
irányába.
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A közelmúlt népi intézménye: a fonó (1.)

Dr. Barabás László

Egy-két emberöltővel ezelőtt –
az önellátó gazdálkodás idején – a
sütés-főzés és szövés mellett a legfontosabb női-asszonyi munka a
fonás volt. A gyapjú vagy kender
fonallá sodrása, alakítása hozzáértést és ügyességet igénylő, hosszadalmas és unalmas munka.
Falvainkban mind gyapjúból, mind
kenderből sok volt a fonnivaló, és a
női munkák évi ritmusában a tél
igen sűrített időszak: „meggyűlt az

a legényecskék, süldőlegények,
csórók is járhattak. A harmadik
rendbéli a nagylejányok, férjhezmenni való lejányok fonója. Ebbe
jártak a katonaság előtti nagylegények és a katonaságot végzett, üdőtöltött, házasodni való legények.
Ezt a fonót a legénygazdák, legénybírák, fonófelelősök szervezték. Ide
a fiatalabb legényeket be sem engedték vagy kisorozták, kibotolták
onnan.
A korosztályi rendezettség mellett érvényesült a térbeli szerveződés is, a fonók falurészenként,

A leányfonó ülésrendje (Varság, 1999).

asszonyok fonnivalója”. A gyapjút
nyáron otthon, napközben egyénileg vagy a legközelebbi szomszédasszonnyal összetársulva fonták.
Ettől különbözik a téli kenderfonás:
ezt leginkább este, közösen, kialakult szokásrend szerint végezték,
vagyis a fonóban.
A fonó elsősorban munkaszokás,
és gazdasági funkciót teljesített, de
nem csak egyszerű munkaszokás
volt. Olyan összetett népszokásnak
tarthatjuk, valóságos népi intézménynek, amely egyszerre teljesített
gazdasági,
társadalmi,
kommunikációs, nevelési és művelődési funkciót. A leány-legény
fonó a fiatalság egyik legfontosabb
találkozási alkalmaként a hagyományokba való belenevelődést és a
párválasztást is segítette.
A leányfonók rendje
Az asszonyfonóban együtt fontak
mind az asszonyok, az új menyecskéktől az öregasszonyokig. Leányfonó viszont több rendbéli volt. Az
ún. lejánkafonóba a tizenkét-tizenhárom évesek jártak, napközben
vagy estefelé. Ott tanultak meg
nemcsak fonni, hanem egymás között táncolni is. A leánykafonó zárt
körű, fiúnak nem volt szabad odamenni. Több faluban nem volt szervezett rendje a leánykafonónak,
csak úgy összejártak a szomszédok.
A következő rendbéli a lejányocskák, kicsi lejányok, süldőlejányok
fonója. Ebbe a frissen konfirmált,
tizenöt-tizenhat éves leányok járhattak. A fonót a leányok szervezték, kezdeményezték, de ebbe már

A csizmaszárazás (Varság, 1999).

szerint a farsangi időre szerveződött, ellentétben az asszonyokéval,
amely ősszel kezdődött, és karácsonyi szünettel vízkereszt (január 6.)
után újjáalakult.
Leányok magukban:
munka, ének és játék
A leányok fonója sötétedés után
a begyűléssel kezdődött. Félig hétköznapi, félig ünnepi kimenő öltözetben,
orsóval,
guzsallyal
felszerelkezve érkeztek. A guzsalyukat a falusi mesteremberek készítették, de egy-egy ügyesebb
legény a fonóidény elején faragott
talpas vagy zörgős guzsallyal ajándékozta meg kedvesét. Siklódon,
Sóváradon, Szentgericén vagy Mezőpanitban például minden leány
kapott guzsalyt a szeretőjétől.
Szombaton és vasárnap nem tartottak fonót, a többi napokon minden
beállott leánynak ott kellett lennie.
Ha valaki komoly ok nélkül egy-két
este elmaradt, fonóbeli társai a legénygazda vezetésével utánamentek és nagy zenebona közepette,
tréfásan, de erővel elvitték a fonóba. Az eljárást Varságon fonó lakodalmasnak nevezték, de másutt is
kedvelték, például Alsósófalván. Az
ülésrendet nem kötötték szigorú
szabályok, a visszaemlékezések
alapján mégis állítható, hogy ra-

Párosító játék: „Fordulj, kicsi szék” (Varság, 1999)

egyre inkább felváltotta a kézimunkázás, a kötés-varrás és horgolás.
Fonás közben a leányok beszélgettek, énekeltek. A fonóban mind
a hagyományos szokásdalok, mind
az éppen terjedő, divatos énekek
sorra kerülhettek. Kisebb szüneteket is tartottak, játszottak. A legények érkezése előtt az izmokat
megmozgató, frissítő, mérkőző játékokat játszottak, de voltak közöttük olyanok is, amelyekre zárt ajtó
mögött kerülhetett sor (legényváró
jósló cselekmények, illetve játékok).
Legények a fonóban:
felavatás, virtuskodás
A legények este nyolc-kilenc óra
tájban érkeztek a fonóba. Rendszerint a kocsmában találkoztak, megvárták egymást, ketten-hárman
vagy még többen egyszerre jelentek
meg a fonóban, szokás szerint énekelve. Nem volt íratlan szabálya,
hogy végig kell-e ülniük egy fonóban az estét vagy továbbállhattak a
másikba. Ez a fonóbeli társas kapcsolatok jellegétől függött, de minden fonóban kialakult egy-egy
odaszokott legénysereg. Azokat a
legényeket, akik először mentek
abba a fonóba, a legénygazdák, fo

szárazás, suszterezés, seggbálozás
stb.)
Orsószüret és párosító játékok
Megérkezésük után a legények
tartották szóval a leányokat, együtt
beszélgettek, énekeltek vagy a sarokban kártyáztak. Volt falu és fonó,
amelynek a szokásrendje megengedte, hogy elejétől a leányok mellé
üljenek, a kifogott szeretők mindenképpen. A fonó erkölcse megengedte a nyilvánosság által
ellenőrzött pillanatnyi testi kapcsolatot: az ölbe ülést, az ölelést és a
csókot. A mai idős nemzedékek legszebb fiatalkori emlékeikként idézik fel a fonóbeli estéket.
Mindenkinek elsőként az jut
eszébe, hogy a legények egyre azon
igyekeztek, hogy a leányok kezéből
kiüssék az orsót, vagy a leányok
szándékosan elejtették, a legények
felkapták. Csókért lehetett kiváltani. Valóságos szabályozott játékrendje, profán szertartása volt az
orsószüretnek.
Ezekkel a kisebb szünetekkel a
fonóban két-három órát tartott a
munka. Rendszerint tíz óra körül a
leányok abbahagyták a munkát, és
kezdődött a játék. Fonás közben azelőtt is játszodhattak, de megkülön-

Beavató legényjáték: „Szebenbe gyertyáért” (Teremiújfalu, 1990).

utcánként szerveződtek. A leányfonók száma egy-egy településen attól
függött, hogy az adott korcsoportban hányan voltak, és közülük télidőben hányan tartózkodtak a
faluban. A nagyobb településeken
egy-egy utca fonójába csak az illető
utcában lakó legények járhattak, illetve ők szervezték. Falvaink többségében a leányfonók állandó
fonóként, fonóházként intézményesültek. A legénygazdák „kifogadtak” (kibéreltek) egy régi, lakatlan
házat vagy nagyobb szobát, és
egész télen ott tartották a fonót.
Másik szervezési módja a szerrejáró fonó. Estéről estére más-más
társuknál fontak ugyanazok a lányok. A nagyleányok fonója rend-

gaszkodtak egy-egy közösség hagyományosan
kialakított
ülésrendjéhez. Elöl, az ajtóhoz és
a kályhához közel ültek az idősebb, férjhez menés előtt álló
leányok, Siklódon a mestergerenda alatti hely számított a fonó
középpontjának és a fő ülőhelynek. A legényeknek a falak mellett
elhelyezett padokon vagy a sarokban, az asztal mellett volt az állandó helyük.
Begyűlés után a leányok egy-két
órát magukban dolgoztak, és várták a legényeket. Falvanként változott, hogy a leánynak mennyit
kellett egy este fonni, a legtöbb helyen két orsóval, ritkábban eggyel.
Egy tömött orsóval: ötven méternyi fonalat jelentett. Ezt a mennyiséget a jó fonók hamar
megsirítették; a gyengébbek, a
lustábbak vagy akik a fonóban eljáccották az időt, otthon napközben félrehúzódva is fontak az
orsóra. A szülők ellenőrizték
leányuk munkáját, szorgalmát. A
legények is megfigyelték, ki menynyit és hogyan fon. Az a szép
fonal, tartja az általános vélekedés,
amelyik vékony és egyenletes. Erdélyi magyar falvainkban már a két
világháború közötti időben megjelentek a fonókerekek (ismertebb
nevükön: a rokkák), egyre többen
azzal fontak, de a székely fonóban
általános maradt a guzsaly használata. Ahogy napjainkhoz közeledünk, a névadó munkát, a fonást

Táncospár a fonóban (Szentgerice, 1991).
A fényképeket készítette: Barabás László, Bálint Zsigmond és Haragos Zoltán.

nófelelősök játék közben felavatták.
A legények szorosan egymás mögé
ültek. A sor elején a legénygazda
ült, seprűvel vagy kendővel a kezében. Indította a vonatot, és úgy rendezte, hogy a felavatandó a sor
végére kerüljön. Indult a vonat, és a
mozdony hangjának ritmusára a legénygazda hátranyúlt és rá-rácsapott a leghátsó, felavatandó
legényre. Sóvidéken Kolozsvárra
ment a vonatozás, az Alsó-Nyárád
mentén, Teremiújfaluban Szebenbe,
gyertyáért. A fonóbeli legényjátékoknak általában is fő motívuma a tréfás, beugrató felavatás és
a legényi virtuskodás (csillagszámolás, vizet a gerendából, csizma-

böztették a fonó végén kimondottan
a közös játszásra fordított időt. A játékokban, akárcsak a munkában, a
fiatalok megismerhették egymás
szorgalmát, ügyességét, felfogását,
jellemét, beszédét, kialakulhatott az
egymás iránti vonzalom. A fonók
közös leány–legény játékainak
többsége párosító játék: fordulj,
kicsi szék; kútba esés; hajtózás;
akadozás; zálogozás stb. A párosító
játékokban közelebbi kapcsolat is
kialakulhatott, de a fonóban nem
züllöttek el a leányok, legények.
Szervezett kereteket biztosított a
szórakozáshoz, a szerelmi kapcsolatok kibontakozásához, a párválasztáshoz is.
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Nicoliţă, Bâtfoi – ki jön, ki marad még?
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Szerkeszti: Farczádi Attila

Könyv a marosvásárhelyi
kosárlabdáról

Immár tizenegyedik kötetét mutatta be Aurel
Raţiu

A marosvásárhelyi sportbarátok
figyelmét minden bizonnyal felkeltette az a hír, amelyet múlt héten
osztottunk meg lapunk hasábjain, és
amelyben arról adtunk hírt: újabb
könyvet (immár a tizenegyediket!)
adott ki és mutatott be a Marosvásárhelyi Rádió nyugalmazott szerkesztő-riportere, Aurel Raţiu, aki a
helyi kosárlabdasport történetét ismerteti 1926-tól 2016-ig.
A Baschetul mureşean de-a lungul anilor című könyv bemutatóját
január 10-én, kedden délelőtt 11
órától rendezték a Maros Megyei
Könyvtárban. A rendezvényen

Nagy port kavart a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetség (FIFA)
múlt heti döntése, amelynek
értelmében a világbajnokság
döntő tornáján részt vevő csapatok számát 2026-tól kezdve
32-ről 48-ra emelik. Erről múlt
héten lapunkban is olvashattak már szakértői véleményt.
Az alábbiakban munkatársunknak a témával kapcsolatos összesítését olvashatják.

mintegy harmincan vettek részt:
egykori kosárlabdázók, edzők, valamikori csapatvezetők, a szerző
egykori és jelenlegi barátai, ismerősei.
A rendezvényt Tarfin Todea egykori sajtós vezette fel, aki méltatta
Aurel Raţiut, majd a Maros Megyei
Könyvtár igazgatója, Monica
Avram szólt az egybegyűltekhez,
aztán a Maros Megyei Statisztikai
Hivatal ügyvezető igazgatója, Ioan
Matei, végül Burkhardt Árpád,
Szalkay József és Bokor Sándor
egykori kosárlabdázók beszéltek a
sportág helyi elterjedéséről és fontosságáról.
A rendezvényen jelen volt többek
közt a Maros Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság volt elnöke, Tiberiu Bidiga, a Maros KK jelenlegi
elnöke, Cornel Lungu, a Maros KK
vezetőedzője és másodedzője,
Szászgáspár Barnabás és George
Trif, ügyintézője, Lórencz Lajos
(Bubi), valamint Magos György
(aki 42 éves koráig kosarazott),
Varga Piroska (23-szoros román válogatott), Héjas Gábor (a helyi Dinamo, Voinţa, IMF és Comerţul
egykori játékosa), Haller István (a
helyi Voinţa, IMATEX, Metalotechnika együtteseit edzte), Petru Curtifan (a helyi Labradors KK alapító
tagja, egyben elnöke), Mihai Cosma
(a Metalotechnika színeiben 1983
és 1988 között a B osztályban, 1988
és 1990 között az A osztályban játszott), Koncz Mária (az 1972/1973as bajnoki idényben bajnok lett a
Galac együttesével) és Adriana Ilieş
egykori helyi kosárlabdázók. (C.A.)

Csapatnyi játékos távozott a Marosvásárhelyi ASA-tól a téli szünetben,
mégis 25-30 fős kerettel kezdte meg a
felkészülést a közelmúltban vezetőedzőnek kinevezett Ilie Stan. A klub közleménye értelmében biztosan távoznak
a következők: Mingote, Cordoş, Belu,
G. Matei, Dobrosavlevici, Netzer,
Borza, Jakubovics, Kuku, Al. Ioniţă és
Morar, de a szombati edzésen Ilie Stan
bevallotta, hogy Zicu is a szerződése
felbontásáról tárgyal a klub vezetőségével. Egyes sajtóértesülések szerint
ugyanakkor Mureşan visszatérne a
Kolozsvári CFR-hez, míg a marosvásárhelyi klub szerint ő, Marius Constantin és Ciolacu is marad a Sziget Bănel Nicoliţă a Sziget utcai műfüves edzőpályán, a klub honlapján közölt felvételen
utcában a tapasztaltabbak közül.
alakítanunk, nagyon sok új játékossal. Kollégáimmal
Ugyanakkor, mint ahogy az utóbbi időben meg- megpróbáljuk az erőnléti, technikai és taktikai probszoktuk, ha egy teljes csapatnyi játékos távozik, leg- lémákat megoldani, hogy amikor a pályára lépünk,
alább ugyanannyi érkezik is Marosvásárhelyre. Ezek készen is álljunk a küzdelemre, és minél több pontot
közül két név tűnik biztosnak, mindketten megfordul- szerezzünk.”
tak a Steauánál a múltban. Bănel Nicoliţă a Bajnokok
A klub a jövő hét végéig ígérte, hogy véglegesíti a
Ligájában és román válogatottban is játszott, míg Bât- keretet, jelenleg számos futballista próbajátékra érkefoi megrekedt a reménység szintjén, ám ő még fiatal, zett a csapathoz. A kiválasztottak a törökországi AnMarosvásárhelyen lendítené fel ismét a pályafutását. talyában edzőtáboroznak majd, ahol négy barátságos
Szóba került továbbá Ferfelea neve Craiováról, vala- mérkőzést vettek tervbe. Innen február 2-án térnek
mint Ichim, a Botoşani FC középhátvédje, ez a poszt vissza, egyenesen Bukarestbe, az Astra elleni első idei
ugyanis betöltetlen maradt Dobrosavlevici és Cordoş bajnokira, amelyet február 4-én rendeznek.
távozása után.
Ilie Stan nem kívánta kommentálni Dumitru DraÉppen utóbbi mondta azt egy interjúban, mielőtt új gomir volt ligaelnök pénteki kijelentését, aki szerint
klubjához, a Maldív-szigetek bajnokságába távozott az ASA nem fejezi be a bajnoki idényt.
volna, hogy nem annyira fekete az ördög Marosvásárhelyen, és bár kétségtelenül nehéz, a helyzet sokkal
Távozott a klubigazgató
jobb annál, mint amilyennek lefesti a központi sajtó.
Bedobta a törülközőt az ASA korábbi igazgaA klub mindenesetre hivatalosan közölte, hogy mintója: Daniel Stanciu nem vállalta tovább a munden költségét magántámogatóktól származó összegeka klub sanyarú anyagi helyzete miatt. A
kát
ből és saját bevételeikből fedezik, a várostól egyetlen
marosvásárhelyi
alakulat honlapján közölt nyifillért sem kaptak a bajnokság megkezdése óta, mégis
latkozatában a sportvezető úgy fogalmazott:
lassan-lassan sikerül lefaragni a tartozások mennyiséúgy véli, a téli szünet alkalmas a váltásra, és elgéből, Cristian Chertes vezérigazgató szerint februárjött
az ideje egy új kezdetnek, egy új stratégia
ban napirendre kerülnek a fizetésekkel is.
alkalmazásának – de már nélküle. „Akkor térElső interjújában Ilie Stan elmondta: tudta, hogy
tem vissza Marosvásárhelyre, amikor a klub
nehéz helyzetben lévő klubhoz érkezik, de aki doléppen
csődvédelmet kapott. Mindent megtetgozni akar, annak ez nem jelenthet akadályt. Még nem
tünk, hogy helyükre tegyük a dolgokat, de fitudja pontosan, hogy kikre számíthat, de: „Azok a jánanszírozás hiányában ez nagyon nehéz feladat.
tékosok, akik maradnak, áldozatot kell hozzanak a köMegköszönöm a kollégák támogatását, és biztos
vetkező négy hónapban, mert ebben az időszakban
vagyok benne, hogy akik az ASA-ért felelnek,
mindent meg kell tennünk, hogy megmentsük ezt a
mindent megtesznek, hogy a csapat jövőjét bizklubot a kieséstől. Van rá esély, hinnünk kell ebben,
tosítsák. Köszönöm azoknak a szurkolóknak is,
pozitívan kell gondolkodnunk. Bízom benne, hogy
akik mellettünk maradtak a nehéz körülméazok a játékosok, akik itt vannak, és akik még jönni
nyek között. Azt gondolom, hogy a lehető legfognak, teljesíteni akarják majd ezt a célkitűzést.
többet kihoztuk a csapatból” – fogalmazott
Abban is bízom, hogy a szurkolók mellénk állnak, és
nem okozunk csalódást nekik a játékunkkal. Nem lesz
Daniel Stanciu.
könnyű dolgom, mert szorít az idő, új csapatot kell ki-

Csak az anyagi nyereség számít?

csillag úgy látja, hogy „a FIFA banditái csak a hatalomról és a pénzről
álmodnak!” A kisebb, labdarúgásban nem az élen járó országok vezetői és szurkolói viszont örülnek a
döntésnek, mert így több eséllyel
pályázhatnak a kijutásra.
Mint ismeretes, az első labdarúgó-világbajnokságon (Uruguayban rendezték 1930-ban) 13 ország

Berekméri Edmond

Néhány nappal ezelőtt, a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetség
döntésének értelmében a világbajnokság mezőnyét 32 csapatról 48ra emelték. Az új lebonyolítási rend
szerint 2026-ban a csapatok az első
körben 16 hármas csoportban küzdenek meg. Az első két helyezett jut
tovább a kieséses szakaszban. Ez
azt jelenti, hogy az eddigi 64 mérkőzés helyett 80 találkozót játszanak, de a végső győztes ugyanúgy,
mint eddig, hét meccsen lép pályára.
Az ötletgazda FIFA-elnök Gianni
Infantino szerint a 48 együttest felvonultató világbajnokság pénzügyileg a legvonzóbb struktúra lenne,
mert így a 2018-ra tervezett bevétel
(Oroszország rendezi a döntő tornát) 20%-kal nőhetne. Ez a lényeg,
a többi nem számít! A játékosok túl-

Gianni Infantino FIFA-elnök a zürichi kongresszuson: csak a hatalom és a pénz számít?

terheltsége, a túl zsúfolt nemzetközi
menetrend nem lényeges, mint ahogyan a mezőny felhígulásával járó
színvonalcsökkenés sem jelent gondot a FIFA vezetőinek. Sőt, a mérkőzések kezdési időpontját illetően
is nagyon rugalmasak lennének,
abban az órában játszanák a találkozókat, amikor a legmegfelelőbb az
éppen pályára lépő két válogatott
otthoni szurkolói számára. Ezek
szerint elméletileg az is előfordulhat, hogy az éjszaka kellős közepén kell felkelnünk, ha kedvenc
európai csapatunk egy másik kontinens nemzeti tizenegye ellen lép pályára.

A Daily Mail című lap értesülése
szerint Európa három plusz helyet
kap 2026-tól kezdve, Ázsia és Afrika viszont további 4-4 csapatot
küldhetne a legjobbak tornájára,
annak ellenére, hogy labdarúgásuk
messze elmarad az öreg kontinens
focijától.
Gianni Infantino elnök kezdeményezését több oldalról is támadták
az európai labdarúgás egykori és jelenlegi sztárjai. Az egykori német
csillag, Karl-Heinz Rummenigge
szerint a jelenlegi játékosokat gépként, nem emberként kezelik, nagyon sok sérülés a túlterheltség
miatt lép fel. Paulo Cezar volt brazil

válogatottja vett részt. Az első nagy
bővítésre 1982-ben került sor, amikor 24 csapat küzdött meg egymással Mexikóban, majd 1998-ban
(Franciaország adott helyet a döntő
tornának) 32-re emelték a részt
vevő együttesek számát. A magyar
válogatott, Mezey György irányításával, 1986-ban szerepelt utoljára
világbajnoki döntő tornán.

Rajt az Afrika-kupán
Elkezdődött szombaton a 31. Afrikai Nemzetek Kupája. A
három héten át 16 futballválogatott részvételével szervezett
torna házigazdája Gabon, a győzelemre a címvédő Elefántcsontpartot, valamint Ghána csapatát tekinti a szakma, titkos
esélyesének pedig a korábban hétszer diadalmaskodó és most
visszatérő Egyiptom számít, de befutó lehet a négyszeres
győztes Kamerun és a kvalifikációs sorozatot egyedüliként
százszázalékosan záró Szenegál is. Érdekesség, hogy a négy
éve győztes Nigéria ezúttal sem tudott részvételi jogot szerezni.
A csoportok összetétele:
* A csoport: Gabon, Burkina Faso, Kamerun, Bissau-Guinea
* B csoport: Algéria, Tunézia, Szenegál, Zimbabwe
* C csoport: Elefántcsontpart, Kongói DK, Marokkó, Togo
* D csoport: Ghána, Mali, Egyiptom, Uganda
Az első mérkőzéseket az A csoportban játszották, szombaton, az
eredmények: Gabon – Bissau-Guinea 1-1, Burkina Faso – Kamerun 1-1.

8 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ SPORT _________________________________________________ 2017. január 16., hétfő

M4 Sport–Év sportolója gála: Szilágyi és Hosszú 2016 legjobbjai

A férfiaknál Szilágyi Áront, a
nőknél Hosszú Katinkát választották a 2016-os év sportolójának a
Magyar Sportújságírók Szövetsége
(MSÚSZ) által kiírt szavazáson.
Szilágyi a riói olimpián címét
megvédve győzött a kardozók
egyéni versenyében, míg Hosszú az
augusztusi ötkarikás játékok negyedik legeredményesebb sportolója
lett: aranyérmet nyert 200 és 400
méteres vegyesúszásban, valamint
100 méter háton, és másodikként
csapott célba a 200 méteres hátúszás fináléjában. Hosszú mellett a
riói olimpián szintén három aranyérmet szerzett Kozák Danuta, valamint a párbajtőr ötkarikás bajnoka,
Szász Emese, a férfiaknál pedig az
olimpiai ezüstérmes úszó, Cseh
László és a Rióban egyéniben második, csapatban harmadik párbajtőröző Imre Géza került még a
legjobb három közé.
Bajnokok a bajnokok között
„Rióban tett első nyilatkozatomban azt mondtam, hogy áldott
ember vagyok. Nemcsak azért vagyok áldott, mert olimpiai bajnok
lehetek, és nemcsak a díj miatt,
hanem mert Isten megáldott egy
csodálatos menyasszonnyal, családdal, barátokkal és támogató csapattal is – szögezte le Szilágyi Áron. –
Áldott Magyarország is, hogy van
nekünk a sport, és van nekünk az
olimpia. Miért is ne lehetne 2024ben Budapesten is?”
„Elég hosszú út vezetett az olimpiai aranyéremhez: négyszer voltam
olimpián, és negyedikre végre öszszejött. Shane (Tusup, férje és ed-

zője – a szerk.) nélkül nem lennék
itt, hiszen 2012-ben majdnem
odébbálltam, és nem folytattam a
sportot” – fejtette ki Hosszú. Hozzátette, a tavalyi év nagyon mozgalmas volt számára, s bízik benne,
hogy 2017 egy új kezdet lesz a pályafutásában. „Még rengeteg közös
célunk van Shane-nel, alig várjuk,
hogy a magyar közönség előtt is bizonyíthassak a világbajnokságon.”
Az edzők és a szövetségi kapitányok összevont kategóriájában
Hosszú edzője és férje, Shane
Tusup győzött. Itt Dárdai Pál és
Kulcsár Győző volt még a legjobb
három között.
A csapatok versenyében a férfilabdarúgó-válogatott nyert, amely
44 év után szerepelt Európa-bajnokságon, s Franciaországban csoportját veretlenül megnyerve a
nyolcaddöntőig jutott. A legjobb háromba a női kajakkettes és kajaknégyes került.
„Nagyszerű és nagyon értékes ez
a díj. Gratulálok a kategória jelöltjeinek, akik olimpiát nyertek. Mi
nem nyertünk Európa-bajnokságot,
talán annak szól az elismerés, hogy
44 év után kijutottunk a kontinensviadalra, ahol jól szerepeltünk” –
hangsúlyozta Gera Zoltán azt követően, hogy társaival együtt átvette a
díjat Claude Makelele világbajnoki
ezüstérmes, Bajnokok Ligája-győztes labdarúgótól. „Köszönjük a
Franciaországban értünk szurkoló
több tízezer embernek és a tv-k előtt
drukkolóknak is, jó érzés volt, hogy
ilyen sokan örültek velünk.”
Az év férfifutballistájának a nem-

zeti csapattól a kontinenstorna után
elbúcsúzott Király Gábort választották a sportújságírók. A nőknél a
Magyar
Labdarúgó-szövetség
(MLSZ) döntése alapján Jakabfi
Zsanett lett 2016 legjobbja, ő is a
Nemzeti Színházban rendezett csütörtöki M4 Sport–Év sportolója
gálán vette át elismerését.
A fogyatékos sportolók között a
férfiaknál Tóth Tamás győzött, aki
a riói paralimpián 100 méteres hátúszásban a magyar küldöttség
egyetlen aranyérmét nyerte, míg
100 méter gyorson harmadik lett. A
nőknél a kerekes székes vívó Krajnyák Zsuzsannát választották a legjobbnak, aki a tőrözők egyéni
versenyében bronzérmes lett, valamint tagja volt az ezüstérmes tőr- és
a bronzérmes párbajtőr-csapatnak
is. A női kerekes székes válogatott
– Krajnyák mellett Dani Gyöngyi,
Hajmási Éva és Veres Amarilla voltak a tagjai – érdemelte ki az év fogyatékos csapata elismerést. A
fogyatékos sportolókkal foglalkozó
edzők között Beliczay Sándor végzett az élen, aki Hajmási mellett a
tőrözők és kardozók között is
ezüstérmet nyert Osváth Richárd
felkészülését is segítette.
Az 59. alkalommal kiírt szavazás
győzteseit 370 sportújságíró voksa
alapján ítélték oda, az MSÚSZ szerint ennyien még sohasem szavaztak. A tízes listákból erősorrendben
három nevet kellett megjelölni, az
első helyért három, a másodikért
kettő, a harmadikért pedig egy pont
járt. A Nemzeti Színházban rendezett csütörtök esti gálán csak a

Csoportkép a díjazottakról és a jelöltekről az M4 Sport-Év sportolója gálán a Nemzeti Színházban 2017. január 12-én. MTI Fotó: Bruzák
Noémi

győzteseket hirdették ki,
a sorrendeket péntek
este hozták nyilvánosságra a szövetség honlapján.
Voltak különdíjak is
Az év góljának Gera
Zoltán Európa-bajnokságon, Portugália ellen
szerzett találatát választották a szurkolók az M4
Sport honlapján rendezett szavazáson.
Az ünnepségen a korábbi 62-szeres válogatott labdarúgó, Göröcs
János az MLSZ életműdíját, míg a négyszeres
olimpiai bajnok párbajtő- Együtt a férfi és a női kategória nyertese.
röző Kulcsár Győző – MSÚSZ Fotó: Kristóf Lajos
akinek tanítványa, Szász
A gála végén Hosszú Katinka az
Emese megnyerte a női párbajtőrö- Év magyar sportolója díj mellett a
zők egyéni viadalát a riói olimpián 2016 legjobb európai női sportoló– az MSÚSZ és a Magyar Olimpiai jának járó elismerést is átvehette a
Bizottság közös életműdíját vehette kontinentális sportújságíró-szövetát.
ség vezetőitől.

A dobogósok sorrendje

A legszorosabb verseny a fogyatékos női kategóriában volt, de kis
különbség döntött az első és a második helyezettről az épeknél a csapatok és a férfilabdarúgók esetében is a Magyar Sportújságírók Szövetsége
(MSÚSZ) által szervezett M4 Sport–Az Év sportolója gála 2016 szavazásán.
A kategóriák élcsoportja:
* az Év fogyatékos férfisportolója: 1. Tóth Tamás (úszó) 691 pont, 2.
Sors Tamás (úszó) 421, 3. Osváth Richárd (kerekes székes vívó) 286
* az Év fogyatékos női sportolója: 1. Krajnyák Zsuzsanna (kerekes
székes vívó) 446, 2. Pap Bianka (úszó) 443, 3. Biacsi Ilona (atléta) 423
* az Év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzője: 1. Beliczay Sándor
(Osváth Richárd, Hajmási Éva, kerekes székes vívás) 400, 2. Horváth
Péter (Tóth Tamás) 379, 3. Aranyosi Péter (Csonka András asztaliteniszező) 318
* az Év fogyatékos csapata: 1. Női kerekes székes vívóválogatott
(Dani Gyöngyi, Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Veres Amarilla) 822,
2. Férfi-asztalitenisz-válogatott (Csonka András, Zborai Gyula) 348, 3.
Férfi-szervátültetettek 4x100-as atlétaváltója (Jánka Sándor, Gelencsér
Róbert, Velkey-Guth Ádám, Zilaj Csaba) 334
* az Év férfi sportolója: 1. Szilágyi Áron (kardvívó) 934, 2. Imre Géza
(párbajtőrvívó) 410, 3. Cseh László (úszó) 254
* az Év női sportolója: 1. Hosszú Katinka (úszó) 975, 2. Kozák Danuta (kajakozó) 669, 3. Szász Emese (párbajtőrvívó) 331
* az Év edzője: 1. Shane Tusup (Hosszú Katinka) 623, 2. Dárdai Pál
(Hertha BSC) 430, 3. Kulcsár Győző (Szász Emese) 373
* az Év csapata: 1. Férfilabdarúgó-válogatott 593, 2. Női kajaknégyes
(Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Csipes Tamara, Fazekas-Zur Krisztina)
534, 3. Női kajakkettes (Szabó Gabriella, Kozák Danuta) 272
* az Év férfi labdarúgója: 1. Király Gábor 549, 2. Gera Zoltán 534,
3. Nagy Ádám 319

Két vereséggel kezdett a magyar csapat a férfikézilabda vb-n

Németországtól, majd Horvátországtól is kikapott Magyarország a franciaországi férfikézilabda-világbajnokság C csoportjában. A csapat kiválósága, Nagy László a második
mérkőzésen nem lépett pályára, a nyitómeccsen ugyanis bokasérülést szenvedett.
Előbb az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes német csapattal mérte össze erejét a magyar válogatott, és négy góllal
alulmaradt. Már a nyitányon vezetést szerzett a rivális, amelyet
szünetig növelt is. A második félidőben a magyarok felzárkóztak, azonban a németek időt kértek, és megszakították ellenfelük jó sorozatát, akik ritmust is vesztve végül már csak a
tisztes helytállásért kézizhettek. „Bár a vereség miatt természetesen csalódott vagyok, annak örülök, hogy csapatunk megmutatta a karakterét és megmutatta, hogyan tud küzdeni” –
értékelt a végén Javier Sabaté szövetségi kapitány.
A nagy pofont mégsem az első mérkőzésen elszenvedett vereség jelentette, hanem a horvátok elleni kudarc – azzal együtt
is, hogy a magyarok edzője a meccs végén azt nyilatkozta,

hogy ezt várták, hiszen ez a realitás, a horvát csapat lévén a
világ egyik legerősebb gárdája. Ennek ellenére összességében
a magyaroknak sikerült jobban a döntetlenre végződött első
félidő, hiszen a játékrész folyamán háromgólos előnyt is kidolgoztak. Az ellenfél időkérése azonban ezúttal is megtörte a
csapat ritmusát, a horvátok pedig a harmincadik percre ledolgozták a hátrányukat. Szünet után pedig olyannyira jól elkapták a fonalat, hogy a magyaroknak csak nyolc és fél perc
elteltével sikerült újra gólt dobniuk, ezzel pedig nagyjából el
is dőlt a mérkőzés – látszott, hogy a horvátok jól felkészültek
a magyarok játékából, és taktikai feladataikat hatékonyan hajtották végre, így végül magabiztosan nyertek. „Megmondtuk
a világbajnokság előtt, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de
közel vagyunk a legjobbakhoz. A célunk a csoport harmadik
helyének megszerzése” – értékelt ezúttal a magyarok szakvezetője.
Az együttes következő ellenfele Chile csapata lesz, ma
18.45 órai kezdettel.

Férfikézilabda-vb, C csoport, 1. forduló: Németország –
Magyarország 27-23 (16-11)
Rouen, 5 200 néző, vezette: Nacsevszki, Nikolov (macedónok)
lövések/gólok: 46/27 (59%), illetve 47/23 (49%)
gólok hétméteresből: 8/8, illetve 2/1
kiállítások: 6, illetve 4 perc
Magyarország: Fazekas – Harsányi 1, Zubai 2, Nagy L. 1,
Ligetvári, Szöllősi Sz., Juhász Á 3. Cserék: Mikler (kapus),
Bodó 3, Császár 3, Lékai 3, Bánhidi, Schuch, Ancsin 1, Balogh Zs. 3, Jamali 3
A németek legeredményesebb játékosa Uwe Gensheimer
volt, aki 15 lövésből 13 gólt ért el. Csapattársai közül Kai
Hafner hétszer, Patrick Groetzki pedig négyszer talált be.

Férfikézilabda-vb, C csoport, 2. forduló: Horvátország
– Magyarország 31-28 (11-11)
Rouen, 5 200 néző, vezette: Licis, Sondors (lettek)
lövések/gólok: 49/31 (63%), illetve 46/28
gólok hétméteresből: 3/1, illetve 3/2
kiállítások: 8, illetve 6 perc
Magyarország: Mikler – Harsányi 6, Zubai, Schuch, Ligetvári 1, Bodó 3, Juhász Á. 2. Cserék: Fazekas (kapus),
Balogh Zs. 6, Bánhidi 2, Lékai 4, Császár 2, Jamali 2, Ancsin
A horvátok legeredményesebb játékosa Manuel Strlek
volt hat góllal, Domagoj Duvnjak ötször volt eredményes,
négyen pedig egyformán négy találattal járultak hozzá a sikerhez.

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Tizenöt percet tölthetett a pályán a németek elleni mérkőzésen a védekezésben is központi szerepet betöltő Nagy László (19), aztán lesérült, a
horvátok elleni meccsen sem játszhatott

Eredményjelző

* A csoport: 1. forduló: Franciaország – Brazília 3116, Oroszország – Japán 39-29, Lengyelország – Norvégia 20-22; 2. forduló: Japán – Franciaország 19-31,
Brazília – Lengyelország 28-24, Norvégia – Oroszország 28-24.
* B csoport: 1. forduló: Szlovénia – Angola 42-25,
Macedónia – Tunézia 34-30, Spanyolország – Izland
27-21; 2. forduló: Izland – Szlovénia 25-26, Tunézia –
Spanyolország 21-26, Angola – Macedónia 22-31.
* C csoport: 1. forduló: Fehéroroszország – Chile 2832, Németország – Magyarország 27-23, Horvátország
– Szaúd-Arábia 28-23; 2. forduló: Magyarország – Horvátország 28-31.
* D csoport: 1. forduló: Katar – Egyiptom 20-22,
Svédország – Bahrein 33-16, Dánia – Argentína 33-22;
2. forduló: Egyiptom – Dánia 28-35.
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Újabb esélyt szalasztott el a Sirius

Bálint Zsombor
Előzetesen nem tűnt úgy, mintha
lenne esélye, mégis nagy lehetőséget szalasztott el ismét (akárcsak
Sepsiszentgyörgyön) a Marosvásárhelyi Sirius női kosárlabdacsapata Târgoviştén, a bajnoki
15. fordulóban játszott mérkőzésen. Steff Zakariás lányai alaposan megizzasztották a nagy
hagyományokkal
rendelkező
házigazdákat, a döntő pillanatokban azonban ismét hiányzott valami a csapatból.
Ami feltűnő, hogy vannak a Siriusnak periódusai, amikor „eltűnik” a pályáról. Hiába játszik
időnként jól, olyan körülmények
között, hogy egyetlen meccsen
három nagy értékű rohamot is engedett az ellenfelének, nehezen
győzhetett volna. Pedig öt ponttal
vezetett már a második negyedben,
amikor jött a 0-12-es periódus.
Aztán innen felállva, ismét hét
pont előnyre tett szert a Sirius sokkal többre taksált ellenfelével
szemben, amit egy újabb 0-12 követett, hogy szimmetrikus legyen.
A végjáték azonban végképp nem
ment a marosvásárhelyi csapatnak,
amely egálban kezdte a negyedik
negyedet, vezetett három ponttal,
azonban az utolsó hat percben 21
pontot engedélyezett a házigazdáknak (benne egy 0-9-es periódus), és
csak öttel válaszolt.
A statisztikát böngészve csak
Cherise Daniel teljesítményét lehet
egyértelműen kiemelni 25 ponttal
és (irányítóként!) 13 lepattanóval,
míg a második legeredményesebb
Sirius-játékos Robinson volt a
maga 17 pontjával, azonban a 7 eladott labda nagyon soknak tűnik,
arról nem is beszélve, hogy a pontjai mellett sok rontott dobása is
volt, mezőnyből alig 31%-os hatékonysággal. A legnagyobb csalódás azonban Gregory nevéhez
fűződik, aki 27 és fél perc alatt
egyetlen pontot sem tudott szerezni
hat próbálkozásból.
Bár a vereség azért be volt kalkulálva, ezek után, és tekintve a
többi eredményt is, a Siriusnak

A H2O-sok
a Marosvásárhelyi TVR-ben
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Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR
Sípszó után című sportműsorában Szucher Ervin meghívottja Nagy István, a H2O úszóklub erőnléti edzője és Mészáros Balázs 13 éves országos bajnok.

Miklós Edit hatalmasat bukott
a lesiklóedzésen

Lauren Gregory (34) csalódást keltett játékával, hiszen a 27 és fél perc alatt, amíg pályán
volt, egyetlen pontot sem tudott szerezni, bár hatszor is próbálkozott. Talán ha többet tesz
hozzá a közöshöz, meglepetést szerezhetett volna a marosvásárhelyi alakulat. Képünk a
két csapat első egymás elleni mérkőzésén készült, amelyet a 6. fordulóban, a ligeti sportcsarnokban játszottak, és amelyet az akkori vendégek 84:58-ra nyertek meg.
Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 15. forduló: CSM Târgovişte –
Marosvásárhelyi Sirius 78:68 (16-21, 20-10, 18-22, 24-15)
Târgovişte, sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Csender Andrada,
Răileanu Andrei, Dekany Alina Ioana. Ellenőr: Moantă Alina.
CSM Târgovişte: Coker 29 (1), Poole 21 (3), Toma 18, Dincă 6
(2), Green 4, Cosby, Vîrjoghe, Fodor.
Sirius: Daniel 25 (2), Robinson 17 (1), Laudermill 14 (2),
McCune 7, Mészáros 3, Lovász 2, Gregory, Radu, Alina Pop, Gál.
A női kosárlabda Nemzeti Liga 15. fordulójában: Szatmárnémeti CSM – Galaci Phoenix 88:86, CSBT Alexandria – Aradi
ICIM 72:55, Jászvásári Poli – Brassói Olimpia 68:98, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Kolozsvári U 61:55.

egyetlen esélye van elcsípni
a felsőházat az alapszakasz
végén, ha mindhárom megmaradt mérkőzését megnyeri. Az ellenfelek sorban:
Szatmárnémeti és Galac
hazai pályán, Arad idegenben. A feladat teljesítése
nem lehetetlen, ám nagyon
nehéz is egyben, és csak
úgy sikerülhet, ha ezeket a
„pályáról hiányzó” időszakokat sikerül kiiktatni a
folytatásban.

Ranglista
1. Sepsiszentgyörgy 14/1
2. Brassó
12/3
3. Kolozsvár
10/5
4. Târgovişte
11/3
5. Galac
7/8
6. Szatmárnémeti
6/9
7. Arad
5/10
8. Alexandria
5/9
9. Sirius
3/12
10. Jászvásár
1/14

Januárra halasztották
a feljebb lépés lehetőségét

29
27
25
25
22
21
20
19
18
16

A Medicinina kedden Jászvásáron nyitja a tavaszi belföldi idényt
női röplabdában. A 13. fordulóból
elhalasztott találkozón Predrag Zucović csapatának egy hárompontos
sikerrel lehetősége nyílik az első
hat közé kapaszkodni, ami a jelenlegi kerettel azért jelentős siker
lenne, még akkor is, ha hosszasan
nem fog tudni megkapaszkodni ott
a csapat. Az ősszel a marosvásárhelyi mérkőzést a Medicina 3:0-ra
nyerte, a kupában viszont kikapott
Moldvában, így a találkozón bármi
megtörténhet.
A bajnokság a teljes mezőnnyel
aztán szombaton folytatódik, amikor a 14. forduló találkozóit
játsszák, ennek keretében a Medicina a Bákói Ştiinţát fogadja, 18
A téli szünet után is ugyanazzal a kerettel próbál helytállni a CSU Medicina, mint az ősszel.
órai kezdettel.
Noha a belföldi bajnokság szü- Fotó: Nagy Tibor
netelt, a játékosok többsége nem különböző ifjúsági válogatottakban kön. Sajnos, egyik csapatnak sem
pihent, a Medicina keretének a fele szerepelt Európa-bajnoki selejtező- sikerült kivívnia a továbbjutást,
azonban Varga Elizát ismét a legjobb ütőjátékosként ismerték el a
A CSU Medicina bajnoki programja az alapszakasz végéig*
korosztályának megfelelő csapat13. forduló (január 17.): Jászvásár – Medicina
ban.
14. forduló (január 21.): Medicina – Bákó
Bár átigazolási időszak van,
15. forduló (január 28.): Medicina – Dinamo
a klub nem közölt változásokat a
16. forduló (február 4.): Galac – Medicina
keretben, ami azt jelenti,
17. forduló (február 11.): Medicina – Târgovişte
hogy ugyanarra a fiatal játékos18. forduló (február 18.): Bukaresti CSM – Medicina
gárdára támaszkodik, és egyben
19. forduló (február 25.): Medicina – Karácsonkő
arról is árulkodik, hogy a rendel20. forduló (március 4.): Balázsfalva – Medicina
kezésre álló anyagi források to21. forduló (március 8.) Medicina – Lugos
vábbra
is
korlátozottak
22. forduló (március 11.): Craiova – Medicina
* a rájátszás két, egyenként hatcsapatos értékcsoportban zajlik maradtak, csupán a bent maradás
az egyetlen cél az idei bajnokmajd, további oda-vissza körrel
ságban. (B. Zs.)

A 28 éves Miklós Editet mentőhelikopterrel vitték le a célba, és láthatóan nagy fájdalmai voltak,
a lábát fogta. Később rohamkocsiba tették, majd egy másik helikopterrel a pongaui kórházba
szállították

Miklós Edit hatalmasat bukott a
női alpesi sízők világkupa-sorozatába tartozó altenmarkt-zauchenseei
lesiklóverseny edzésén, ami után
mentőhelikopterrel vitték kórházba.
A csíkszeredai születésű magyar sízőnek egy jobb kanyarban szétcsúsztak a lábai, majd nagyot esett,
egyik léce ráadásul nem oldódott le,
és a havon csúszva nekisodródott
egy kapunak is.
Mentőhelikopterrel vitték le a
célba, és láthatóan nagy fájdalmai
voltak, a lábát fogta. Később rohamkocsiba tették, majd egy másik
helikopterrel a pongaui kórházba
szállították, ahová Kaszó Klára, a
magyar szövetség ügyvezető elnöke kísérte el. A sportvezető tájékoztatása szerint a 28 éves Miklós
Edit térdét ugyan helyre tették, de
az továbbra is instabil, ami arra
utal, hogy megsérültek a szalagok. Azt viszont egyelőre nem
lehet tudni, hogy „csak” megnyúltak vagy esetleg szakadás is történt-e.
Miklós Edit három verseny után
ötödik helyen állt a leggyorsabb
szakág vk-pontversenyében.
Az elmúlt napok erős havazásai
miatt csütörtökön, pénteken és
szombaton is törölni kellett az
ausztriai programot, de vasárnapra

derült idő fogadta a versenyzőket,
így a terveknek megfelelően 9.30kor elkezdődött a hivatalos tréning.
Hármas rajtszámmal Nadia Fanchini hasonló körülmények között
bukott, neki is szétcsúsztak a lábai
egy kanyarban, de a pályának már
egy lejjebb fekvő részén. Az olasz
versenyzőért, akit a pályát szegélyező oldalháló fogott meg, szintén
mentőhelikopter jött. Ekkor kellett
először félbeszakítani az edzést,
másodszor pedig Miklós Edit bukását követően. A két szerencsétlenül
járt síző természetesen nem indult a
vk-futamon.
Az altenmarkt-zauchenseei versenyt nagy érdeklődés övezte, mert
két hónappal kartörését követően itt
tért vissza a leggyorsabb szám
olimpiai és világbajnoka, az amerikai Lindsey Vonn. Első hivatalos
csúszásán, az edzésen a 38. időt érte
el, végül 13. lett. A versenyt nagy
meglepetésre a hazai közönség
előtt szereplő Christine Scheyer
nyerte.
A vasárnapi programban eredetileg szuperóriás-műlesiklásból és
műlesiklásból álló szuperkombinációt rendeztek volna, de a szervezők
döntése értelmében 9.30-kor lesiklótréninget tartottak, majd 12.15kor következett a verseny.

Megköszönték Drew Barhamnak

Távozott a Maros Kosárlabda- kezdjék az elmaradt bérek kifizetéklubtól Andrew Barham. Az ameri- sét.
kai bedobó előnyös ajánlatot kapott
A 16. fordulóból lapzártánkig
Magyarországról, és mivel karrierje négy mérkőzést játszottak le. Az
szempontjából a Szombathelyi eredmények: Kolozsvár – NagyszeFALCO ajánlata sokkal előnyö- ben 91:80, Galac – Craiova 83:82,
sebbnek tűnt, ráadásul a marosvá- Bukaresti Dinamo – Nagybánya
sárhelyi
csapatnak
hat 87:74, Nagyvárad – Bukaresti
idegenlégiósa volt, ezért a sportoló Steaua CSM 81:74. Tegnap este játúgy döntött, elfogadja az új lehető- szották: Piteşti – Temesvár.
séget. A játékos és a Maros KK vezetősége
megegyezett
egymással, így Drew hétfőA bajnokság állása
től már a szombathelyi
1. Kolozsvár
12/2
26
együttest erősíti, tájékozta2.
Steaua
CSM
11/3
25
tott honlapján a Maros KK.
3. Nagyszeben
9/6
24
Barham döntésében alighanem a marosvásárhelyi
4. Nagyvárad
9/6
24
klub ellehetetlenült anyagi
5. Temesvár
8/6
22
helyzete is szerepet játszott,
6. Piteşti
8/6
22
amelyet ezekben a napokban
igyekeznek rendezni. Mivel
7. Maros KK
8/6
22
a bajnokság páratlan számú
8. Galac
6/9
21
együttessel zajlik, a csapat
9. Craiova
4/10
18
szabadnapos volt a hét
10. Dinamo
3/11
17
végén, a klubvezetés pedig
erre az időszakra kapott ha11. Nagybánya
1/14
16
ladékot a játékosoktól, hogy
pénzt szerezzenek, és el-
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Donald Trump találkozót tervez Putyinnal

Donald Trump megválasztott
amerikai elnök a The Wall
Street Journal című lapnak
adott interjújában bejelentette, hogy találkozót tervez
Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, s egyúttal sejtetni engedte
azt
is,
hogy
visszavonhatja az Oroszország ellen Barack Obama által
decemberben hozott szankciókat. Szólt arról is, hogy nem
feltétlen híve az „egy Kínapolitikának”.

Trump egyórás interjút adott a
konzervatív napilapnak, amely
helyi idő szerint pénteken este internetes oldalán részleteket közölt
belőle.
A megválasztott elnök a többi
között arról beszélt, hogy „bizonyos
ideig” fenntarthatja az Oroszország-ellenes szankciókat, de hangsúlyozta: „ha kijövünk egymással
és Oroszország tényleg segít nekünk, akkor miért kellene bárkinek

is szankciókat alkalmaznia olyasvalaki ellen, aki nagyszerű dolgokat
tesz?”. Bejelentette: felkészült arra,
hogy valamikor a január 20-án tartott beiktatási ünnepsége után találkozzék Vlagyimir Putyin orosz
elnökkel. „Megértem, hogy ők szívesen találkoznának velem, és ez
számomra abszolút rendben is van”
– fogalmazott.
Trump – akit néhány nap múlva
iktatnak be hivatalába – utalt arra is,
hogy a terrorellenes küzdelemben,
az Iszlám Állam nevű terrorszervezet legyőzésében számít az együttműködésre Moszkvával.
Arra a kérdésre válaszolva, hogy
vajon fenntartja-e az elmúlt évtizedekben az amerikai politikát jellemző „egy Kína-politikát”, vagyis
Tajvant nem ismeri el önálló entitásként, Trump hangsúlyozta: „minden kérdés a tárgyalóasztalon van,
köztük ez is”. Az Egyesült Államok
mostanáig magáévá tette azt a kínai
álláspontot, miszerint egyetlen Kína

van, s Tajvan ennek része.
A leendő elnök leszögezte: Kínával
kapcsolatos döntését befolyásolja
majd, hogy sikerül-e változást elérni Kína kereskedelmi- és árfolyam-politikájában. Hozzátette:
nem az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalával kezdi a munkát a
Fehér Házban, előbb tárgyalni akar
a kínaiakkal.
Pénteken került napvilágra az információ, miszerint Trump leendő
nemzetbiztonsági tanácsadója, Michael Flynn altábornagy az elmúlt
hetekben felvette a kapcsolatot a
Washingtonban akkreditált orosz
nagykövettel. Ezt egyes sajtóorgánumok úgy értékelték, hogy máris
folynak az előkészületek a szorosabb amerikai–orosz viszony kialakítására, de például Nancy Pelosi, a
demokraták képviselőházi frakciójának vezetője azt nyilatkozta: mi
sem természetesebb, hogy egy-egy
ország nagykövete találkozzék a fogadó ország politikusaival.

Orosz befolyásolási kísérletek

Oroszország évek óta törekszik a közvélemény és a politikai viták befolyásolására az
Európai Unió országaiban, és
igyekszik éket verni Európa
és az Egyesült Államok közé –
állapították meg német nemzetbiztonsági szolgálatok a
Der Spiegel című német hírmagazin értesülése szerint.

A hetilap a hét végi számában azt
írta, hogy elkészült a szövetségi hírszerző szolgálat (BND) és a szövetségi alkotmányvédelmi hivatal
(BfV) Pszichológiai műveletek
(PsyOps) nevű közös kutatócsoportjának Oroszországgal foglalkozó jelentése, amelyben az áll,
hogy a moszkvai vezetés évek óta
törekedik a Nyugat megosztására.
A külföldi hírszerzést végző
BND és a belső elhárításért felelős
BfV jelentése szerint az orosz vezetés szisztematikusan igyekszik kiélezni a társadalmi konfliktusokat, és
törekszik a transzatlanti szövetség
megkérdőjelezésére, Európa és az
Egyesült Államok kapcsolatának
gyengítésére.

A nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő kancellári hivatal
egy sor propagandakampány és
kibertámadás után, tavaly bízta
meg a BND-t és a BfV-t annak kiderítésével, hogy az orosz szolgálatok
indítottak-e
német
vonatkozású, az egykori szovjet
titkosszolgálat, a KGB gyakorlatát idéző úgynevezett aktív intézkedésekből álló programot,
magyarul törekednek-e a német
politikai viták és a közvélemény
befolyásolására.
A Der Spiegel szerint a szövetségi kormányban még mérlegelik,
hogy nyilvánosságra hozzák-e a
nemzetbiztonsági szolgálatok jelentését.
Heiko Maas igazságügyi miniszter egy vasárnapi lapinterjúban
mindezzel összefüggésben kiemelte: a berlini vezetésben senkinek sincsenek kételyei azzal
kapcsolatban, hogy lehetnek olyan
szereplők, akik élni kívánnak a manipuláció lehetőségeivel az idei szövetségi parlamenti (Bundestag)
választás kampányában, „legyen
szó célzott dezinformációs kampá-

nyokról, hamis hírek terjesztéséről
vagy a viták másmilyen befolyásolásáról”.
Támadásokat már régóta nemcsak „robbanóövvel lehet végrehajtani, hanem bitekkel és bájtokkal
is”, a kormány éppen ezért épít fel
egy kiber-elhárítási központot –
mondta a miniszter a Welt am
Sonntag című lapban közölt interjúban.
Arra a kérdésre, hogy miként
lehet fellépni az olyan dezinformációs kampányokkal szemben, mint
a Szergej Lavrov orosz külügyminiszter részvételével folytatott tavalyi, úgynevezett Lisa-ügy – amely
egy orosz származású berlini lányról szólt, akit a hamisnak bizonyult
állítások szerint menedékkérők elraboltak és megerőszakoltak –, a
német igazságügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a félrevezető információkat „helyre kell tenni” és meg
kell próbálni megállítani a kampányokat, mert „a hamis hírek veszélyeztetik vitakultúránkat”, és a
jogállam intézményeinek is lépniük
kell, ha rágalmazásról és becsületsértésről van szó.

Ferenc pápa megnyitott egy római templomot

Éjszakai szállásként használhatják a hajléktalanok a Vatikán tulajdonában levő egyik
templomot az olasz főváros központjában –
jelentette pénteken a l’Osservatore Romano
szentszéki napilap.

A belvárosi Trastevere negyedben levő San Calisto
templomról van szó. A 17. századi templom arra a
kútra épült,amelyben a legenda szerint I. Kallixtusz
pápa 222-ben mártírhalált halt. A templomot a hajléktalanok este nyolctól reggel nyolcig használhatják: éjszakánként harminc tábori ágyat állítanak fel benne,
takarókkal és párnákkal a hajléktalanok ideiglenes elszállásolására. Nőket és férfiakat, olaszokat és külföldieket is várnak. A Szent Egyed katolikus közösség

tagjai nyújtanak segítséget, ők éjszakára a templomban
maradnak. Ez az első alkalom, hogy Olaszországban
templomot használnak éjszakai szálláshelyként. A
templom a Vatikán tulajdona, tehát területe a Szentszékhez tartozik. A San Calisto-templom mellett van a
Caritas Internationalis székhelye, és a szomszédban található a Szent Egyed közösség temploma és székháza is.
Ferenc pápa a rendkívüli hideg kezdete óta a római
utcákra küldte a pápai főalamizsna-hivatal járműveit,
hogy az utcán éjszakázó hajléktalanok ezekben találjanak menedékre, mínusz húsz fokig meleget adó hálózsákokat osztott szét, valamint napközben is
megnyittatta a Vatikán által működtetett egyházi éjszakai szálláshelyeket.

Aranykincsre bukkantak
egy ódon zongorában

Jelentős aranykincsre bukkantak egy öreg zongorában az angliai Shropshire grófságban.
A kincset akkor fedezték fel, amikor a zongora új
tulajdonosai karácsony előtt megjavíttatták és felhangoltatták új szerzeményüket. Szakemberek szerint az
értékes leletet „szándékosan rejtették el” a hangszerben
több mint száz éve.
A kincs eredetéről vizsgálatot indított Shrewsbury
bírósága, megpróbálják megállapítani, hogy létezhete örökös, aki igényt tart rá, valamint azt, hogy műkincsként kell-e nyilvántartani – adta hírül a BBC
honlapja. A vizsgálatok kiderítették, hogy a Londonban
készült zongorát 1906-ban adták el egy Saffron Walden-i zeneboltnak. 1983-ig azonban nem ismert a tör-

ténete, akkor vásárolta meg egy térségbeli család, aki
később Shropshire grófságba költözött. Új tulajdonosai
ingyen jutottak a hangszerhez, és bejelentették a kincs
fellelését a ludlow-i múzeumnak.
Peter Reavill, a londoni British Museum szakembere a leletet „elképesztő gyűjteménynek” nevezte. „A
mostani tulajdonosok bejöttek a múzeumba és kiterítették az asztalra a kincseket. Régész vagyok, műkincsekkel foglalkozom, de leginkább középkori
brossokkal. Soha nem láttam ehhez foghatót” – mondta
a szakember.
A kincsekről mindaddig nem tesznek közzé semmilyen részletet, amíg folyik a kutatás a lehetséges tulajdonosok után.

A hirdetési rovatban megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!
LAKÁS
KIADÓ bútorozott garzon a központ-

ban (Victoriei–Győzelem tér), 140

euró/hó + kaució. Tel. 0752-379-608.
(58332-I)

KIADÓ apartman egy magánház-

ban: szoba, konyha, fürdő, központi,

külön gázóra, villanyóra, parkoló.
Tel.: 0746-045-457. (1370)

Szomorú szívvel emlékezünk ja-

nuár 16-án, a drága jó édesapa,

nagyapa, após, rokon, a marosszentkirályi

JÓZSEF halálának első évfordu-

Nyugodjon békében! Szerető

gyermekei és azok családja.
(1392-I)

ELHALÁLOZÁS

Ők már nincsenek szeretteik kö-

rében. A drága szülők, nagyszülők, dédnagyszülők, jó test-

vér,

SZEDERJESI

GOMBOS

lóján. Emléke örökké megmarad.

MEGEMLÉKEZÉS

SZEDERJESI

id.

MÓZES,

ILONA

és

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagy-

apa, após, testvér, rokon és jó

barát,

BENCZE SÁNDOR

SZEDERJESI LÁSZLÓ békésen

életének 76. évében visszaadta

„Emlékük, mint a lámpafény az

hétfőn, január 16-án lesz a római

pihennek a ravai temetőben.

estben,

Ki tündököl és ragyog egyre

szebben

És melegít, mint kandalló a tél-

lelkét Teremtőnknek. Temetése

katolikus temetőben 14 órától.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

A gyászoló család. (1371-I)

ben,

Derűs szelíden és örök fehé-

ren...”

(Juhász Gyula)

(58539-I)

Szomorú szívvel és mély fájda-

lommal tudatjuk, hogy a szere-

tett

feleség,

nagymama,

anyós,

édesanya,
anyatárs,

rokon, barát és jó szomszéd,
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett

édesapára

és

Drága

2017. január 14-én, életének 64.

emlékét

tőjének. Szerettünket 2017. ja-

örökre szívünkben őrizzük. Nyu-

godjál

(58364-I)

békében!

(nyugdíjas óvó néni)

férjre,

BENEDEK ERVINRE halálának 5.
évfordulóján.

PUPP ILDIKÓ

Szerettei.

évében visszaadta lelkét Teremnuár

17-én

du.

2

órakor

helyezzük örök nyugalomra a

marosvásárhelyi református te-

metőben. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

A gyászoló család. (13859-I)

Megállt egy szív, mely élni vá-

gyott, pihen az áldott kéz, mely

dolgozni imádott.

Szomorú szívvel emlékezünk
a

mezőcsávási

születésű

BARABÁS ANNÁRA szül. Fodor,

a Textila Mures volt dolgozójára,

halálának negyedik évfordulóján.
Áldott, szép emléke, gondviselő

szeretete örökké élni fog szí-

vünkben. Bánatos férje, Sándor,

testvérei, sógornői, keresztgyer-

mekei családjukkal együtt, ismerősei és jó szomszédai. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des! (58368)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagy-

apa, após, testvér, rokon, a havadtői születésű

TAR ÁRPÁD

a téglagyár volt mestere

életének 85. évében visszaadta

lelkét Teremtőnknek. Temetése
január 16-án, hétfőn lesz a

meggyesfalvi temetőben 13 órá-

tól. Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes!

A gyászoló család. (1394-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesapa, nagytata,
após,

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk id. BANDI

LÁSZLÓRA halálának első évfor-

dulóján. Áldott, szép emlékét

őrizzük egy életen át. Felesége,

fia, leánya, veje és az unokák.
Szerettei. (58395)

TAR ÁRPÁD

életének 85. évében elhunyt. Te-

metése január 16-án lesz 13 óra-

kor a meggyesfalvi temetőben.

Nyugodjon békében!

Búcsúznak: fia, menye, unokája,

Krisztián. (1394-I)
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Mély megrendüléssel értesültünk
szeretett osztálytársunk,
SZABÓ GYULA
haláláról. Vigasztalódást gyászoló szeretteinek! Nyugodj békében, Gyuszi!
Volt osztálytársaid az Unirea Líceum 1971-ben végzett VIII. E
osztályából. (1390-I)
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya, testvér, nagymama, dédnagymama,
rokon,
id. SÁRKÁNY ANNA
pókai lakos
életének 95. évében hazatért
Megváltójához. Temetése 2017.
január 16-án, hétfőn 13 órakor
lesz a pókai ravatalozóból, református szertartás szerint. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1391-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó testvér, rokon, barát,
szomszéd és jó ismerős,
NAGY ROZÁLIA
életének 70. évében 2017. január
14-én elhunyt. Drága halottunk
földi maradványait 2017. január
16-án, hétfőn 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a református egyház szertartása szerint a
szászrégeni temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
A gyászoló család. (1393-I)
Mély fájdalommal búcsúzom szeretett, drága
KERESZTMAMÁMTÓL.
Emlékét örökre szívembe zárom.
Istvánka. (1393-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki
a Bencze családnak a szeretett
férj
és
édesapa,
BENCZE
SÁNDOR elhunyta alkalmából.
Emléke legyen áldott! Kocsis
János és családja, és özv. Kocsis
Anna. (sz-I)

Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket
fejezük
ki
Bencze
Éva
Erikának
és
családjának szeretett ÉDESAPJA,
BENCZE
SÁNDOR
elhunyta
alkalmából.
Emléke
legyen
áldott, nyugalma csendes! A
TimKo munkaközössége. (sz-I)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás
és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar
nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40753-102-290 telefonszámon.(59234-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
HÖLGYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb
betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály,
a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes
kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban
és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk
BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010263-as telefonszámon. (59235-I)

Az ORTOPROFIL KFT. versenyvizsgát hirdet KÖZGAZDÁSZI
állás betöltésére. Elvárások: felsőfokú végzettségű, friss diplomás
közgazdász, jó kommunikációs készség, nagyfokú precizitás, önállóság, felelősségteljes munkavégzés, magas szintű MS Office-ismeretek, a román és magyar nyelv tökéletes ismerete,
együttműködési és feladatmegoldó készség. Az érdeklődők elküldhetik szándéknyilatkozatukat, ajánlólevelüket és fényképes önéletrajzukat a 0265/210-576-os faxszámra vagy a következő
e-mail-címre: resurseumane@ortoprofil.ro 2017. január 18-ig. (sz.-I)

Az IRUM RT. (székhely: Szászrégen, Axente Sever utca) alkalmaz
az épületeket, székhelyeket, iroda- és adminisztratív helyiségeket
takarító biztos munkakörbe NŐT, aki a karbantartói és takarítói
munka megszervezésével járó feladatokat látja el. Elvárások: aktív,
barátságos, komoly személy. Juttatások: kedvező bérezési csomag,
stabil munkahely korszerű és tiszta környezetben, meghatározott
munkaprogrammal. Az érdekeltek önéletrajzukat az IRUM RT.
Szászrégen, Axente Sever utca 6. szám alatti székhelyén nyújthatják
be, valamint elküldhetik az office@irum.ro e-mail-címre vagy a
www.irum.ro honlapon. Részletek a 0265/512-639-es telefonszámon. (59242)

A MAVIPROD KFT. (székhely: Szászrégen, Pandúrok utca) alkalmaz az épületeket, székhelyeket, iroda- és adminisztratív helyiségeket takarító biztos munkakörbe NŐT, aki a karbantartói és
takarítói munka megszervezésével járó feladatokat látja el. Elvárások: aktív, barátságos, komoly személy. Juttatások: kedvező bérezési csomag, stabil munkahely korszerű és tiszta környezetben,
meghatározott munkaprogrammal. Az érdekeltek önéletrajzukat a
IRUM RT. Szászrégen, Axente Sever utca 6. szám alatti székhelyén
nyújthatják be, valamint elküldhetik az office@irum.ro e-mailcímre vagy a www.irum.ro honlapon. Részletek a 0265/512-639-es
telefonszámon. (59243)
KEZDJE JÓL az új évet! Pótszilveszterezzen a GEMINI vendéglőben január 21-én 21 órai kezdettel! A legjobb élőzene, menü kifogástalan áron! Iratkozni a helyszínen. Érdeklődni a
0265/319-306-os telefonszámon. (sz-I)

MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal ÁLTALÁNOS ASSZISZTENST alkalmaz marosvásárhelyi és régeni munkapontjaira. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 8-16 óra között:
0265/211-127. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik drága halottunk,
ALBERT SÁNDOR temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek
és
gyászunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(58363-I)
Köszönet mindazoknak, akik id.
LÁSZLÓ BÉLA temetésén jelen
voltak és gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (58343)

A Népújság hirdetési irodájában
felveszünk APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.
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A FAER IFN RT. Vidékfejlesztési
Beruházási Társaság
– Szászrégen, Víz (Apelor) utca 5. szám –

versenyvizsgát hirdet egy kockázatkezelői
(manager risc) állás betöltésére

Követelmények:
– felsőfokú végzettség
– legalább három év tapasztalat bank vagy más pénzügyi intézmények menedzsereként
– számítógép-kezelési ismeretek (Word, Excel, Power Point stb.
programok)
– kommunikációs készség
– angol nyelv ismerete
– B kategóriájú hajtási jogosítvány
Ajánlatunk:
– szakemberekből álló közösségben való munka
– vonzó javadalmazási csomag
Az érdekeltek 2017. január 20-án 16 óráig küldjék el szándéklevelüket és önéletrajzukat a FAER IFN RT. Szászrégen, Víz (Apelor) utca 5. szám (Maros megye) alatti székhelyére, vagy a
0265/511-393-as és a 0265/513-728-as telefon/faxszámokra, illetve
a reghin@faer.ro e-mail-címre.
Az önéletrajz alapján kiválasztott személyeket
hívják állásinterjúra.

Egyhetes sívakáció Ausztriában
2017. február 4-11.

Kirchberg in Tirol / Kitzbühel

• 429 euró/2 fő/7 éj,
egyszobás apartmanban
• 615 euró/5 fő/7 éj,
kétszobás apartmanban
• 704 euró/7 fő/7 éj,
háromszobás
apartmanban

JANUÁRRA

6.

